
  

Het stuk Empire@Play: Virtuele games en het mondiale kapitalisme van Nick Dyer-Witheford en 

Greig de Peuter ligt in het verlengde van twee eerder gepubliceerde stukken. Te weten: Ouderenzorg 

en de grenzen van het marxisme van Silvia Federici in Hydra nr. 2 en Op Wiki Wijze van Kate Mill-

bery in Hydra nr.1.  

 

Het stuk begint als een mistroostige analyse (zeggen ook de auteurs zelf) van de mondiale game-

industrie, over de invloed die games hebben op het dagelijkse leven en in hoeverre games en daarmee 

dus gamers in politiek-economische en psycho-culturele zin geïntegreerd zijn in het Empire. Dit eer-

ste deel van het artikel kan gelezen worden als een kritiek op het concept immateriële arbeid. Dit 

gaat verder, of geeft een andere ‘twist’, dan  de kritiek van Federici’s op het concept “immateriële 

arbeid”.  

 

In de inleiding bij haar artikel in Hydra nr. 2 schreven we: 

 

“In haar artikel Precarious Labor: A Feminist Viewpoint, uit 2006 (…), waarin ze Hardt en Negri 

verwijt van een verkeerd idee van de werking van het kapitalisme uit te gaan, stelt ze dat de door 

Hardt en Negri ontvouwde theorie slechts de belangen van een selecte groep arbeiders tot uitdruk-

king brengt, ook al zegt het uit naam van alle arbeiders te spreken. De theorie van de immateriële en 

precaire arbeid beantwoord aan de situatie en belangen van arbeiders die werkzaam zijn op het 

hoogste niveau van de kapitalistische technologie en ziet over het hoofd dat deze ontwikkeling hand 

in hand gaat met een enorme toename van uitbuiting aan het andere eind van het proces: er bestaat 
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immers een verband tussen de computerarbeider en de onteigende en verpauperde arbeider in Congo die 

coltan delft met de blote handen.” In Empire@play gaat het niet (alleen) om het verband tussen de 

immateriële arbeid van de ITer versus de materiele arbeid van de mijnwerker, maar ook om de produc-

tie-hiërarchie tussen vormen van immateriële arbeid: de op het oog autonome ontwerper van games, en 

de immateriële lopende band arbeider die het productiewerk (levels halen) doet voor gamers elders.   

 

Nick en Greig laten in hun stuk ons inziens precies zien hoe de mondiale productie-hiërarchie eruit ziet 

en werkt. De term mondiale productie-hiërarchie is trouwens van Hardt en Negri zelf, waarmee o.i. wel 

degelijk een verband tussen “de meest positieve mogelijkheden van immateriële arbeid” en “de onmete-

lijke diepte van deze arbeidsladder” wordt gelegd, maar dit terzijde. Nick en Greig laten zien dat er on-

der het kopje “immateriële arbeid” sowieso al grote verschillen bestaan binnen de rijke consumptiezo-

nes zelf (van betaald mogen spelen t/m uitputting, structureel overwerk en zelfuitbuiting) en schetsen 

ook het andere eind van hetzelfde proces: de kinderarbeid in Oost Congo, de mensonterende arbeidsom-

standigheden aan de lopende band in Mexico en China t/m de giftige elektronische afvalbergen in Nige-

ria en Delhi. Andere voorbeelden van de effecten van de “gestratificeerde planetaire ruimte” gaan het 

voorstellingsvermogen bijna te boven. Zoals dat van de half miljoen Oost Aziatische goldfarmers.  

 

Het tweede deel van het stuk kan gelezen worden in het verlengde van Kate Millberry’s Op Wiki Wijze 

in Hydra nr. 1. In dat artikel beschreef ze hoe (informatie-)technologie d.m.v. toe-eigening gereconstru-

eerd kan worden op een dusdanige wijze dat het niet meer de belichaming is van kapitalistische waar-

den, maar van waarden van die andere samenleving, die mogelijk is, en die „in actie‟ wordt gecreëerd. 

Het komt overeen met de slotconclusie van Nick en Greig (daarbij Felix Guattari citerend) dat virtuali-

teitsmachines, “vreemde uitvindsels”, een “doorslaggevende middel” kunnen zijn “om andere manieren 

om de wereld waar te nemen voort te brengen, een nieuwe kijk op de dingen en zelfs een onverwachte 

loop der dingen” . 

 

Volgens Nick en Greig gaan de mogelijkheden van het virtuele spel verder dan zijn imperiale uitingen 

en streven de verlangens van veel gamers voorbij aan de karikaturen die marketingspecialisten van hen 

maken. Dat heeft volgens hen alles te maken met het feit dat “het Empire een tegenstrijdig systeem is 

dat juist de creatieve en coöperatieve capaciteiten cultiveert die het moet onderdrukken én beheersen. 

De innovatieve kracht van de immateriële arbeid is daar één van de belangrijkste van. Gamers behoren 

tot de meest vindingrijke van deze tovenaarsleerlingen.” Hierin ligt het potentieel voor nieuwe radicale 

openingen en een uitweg uit het Empire en wat ons betreft van een nieuwe Hydra-kop. Op meeslepende 

wijze voeren Nick en Greig ons langs de werelden van de virtuele piraterij, alternatieve algoritmes en 

contra-games t/m het ontwerpen van alternatieve, post-kapitalistische werelden d.m.v. games.  

 

Als het Pentagon en Wall Street virtuele werelden kunnen gebruiken om het Empire vorm te geven, 

waarom zouden communards ze dan niet kunnen gebruiken om hun ontsnappingsroutes te doordenken, 

vragen de auteurs zich af. In die zin is de leus: Another world is possible! gamers inderdaad op het lijf 

geschreven. Die andere wereld is ook virtueel mogelijk, met verbeelding aan de macht.   
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Te midden van de huidige stuiptrekkingen, is 

er in het mondiale kapitalisme nog één troost 

over voor zijn steeds wanhopig wordende sub-

jecten: je mag dan je baan kwijt zijn (of je kan 

nooit meer met pensioen gaan) en je kunt het je 

niet veroorloven om uit te gaan, maar je kunt 

altijd thuis blijven (als je nog een huis hebt) en 

een videogame spelen. Terwijl Lehman Bro-

thers, Bear Sterns en Merrill Lynch omvielen 

en General Motors, Ford en Chrysler wankel-

den op de rand van hun graf , behaalde de 

Noord-Amerikaanse verkoop van game hard-

ware en software hoogterecords in 2008. Des-

kundigen beweerden dat het virtuele spel reces-

sie-bestendig was; een ouder wordend publiek 

van thuisblijvende gamers zou zich terugtrek-

ken rond de Wii, Xbox360 of PS3 of migreren 

naar World of Warcraft of Second Life, om zo 

afleiding te vinden, ver weg van de economi-

sche rampspoed. Dergelijke inschattingen van 

de veerkracht van de game-business mogen wat 

optimistisch klinken. Tegen 2009 werden im-

mers ook industriële reuzen als Sony en Elec-

tronic Arts (EA) getroffen door banenverlies. 

Maar deze ‘brood-en-spelen’-achtige  cultuur-

theorie verschaft ons desondanks een directe 

ingang voor een discussie over digitale games 

als een exemplarisch medium van het huidige 

Empire.  

 

We gebruiken het begrip Empire op de manier 

zoals omschreven door Antonio Negri en Mi-

chael Hardt, om een wereldwijd kapitalisme 

van na de Koude oorlog aan te duiden dat 

“geen buiten” (1) meer kent. Maar we passen 

hun beschrijving enigszins aan om ons zo meer 

rekenschap te kunnen geven van de interne 

controverses die deze orde ondermijnen sinds 

het begin van het nieuwe millennium. Met Em-

pire bedoelen we de wereldwijde kapitalistische 

hegemonie van begin 21-ste eeuw. Een systeem 

bestuurd en gecontroleerd door een consortium 

van tegelijkertijd concurrerende en samenwer-

kende staten, waarbij de VS, op basis van zijn 

militaire macht, zich vastklampt aan steeds 

fragieler wordende dominantie. Het is een regi-

me van biomacht gebaseerd op de gezamenlijke 

uitbuiting van talloze vormen van arbeid, be-

taald en onbetaald, teneinde de wereldwijde 

plutocratie voortdurend te verrijken. Empire is 

een wereldorde met een buitengewone reikwijd-

te en diepgang. Tegelijkertijd is het ook pre-

cair, verzonken in macht en rijkdom. Niette-

min grenst het aan de chaos nu het zich gecon-

fronteerd ziet met een serie in elkaar grijpende 

economische, ecologische, energie en epidemio-

logische crises. Zijn gezag wordt bedreigd door 

spanningen tussen een VS in verval en een Chi-

na in opkomst, die zouden kunnen uitmonden 

in een soort super-kapitalistische inschikkelijk-

heid die het Empire zou consolideren of het op-

splitsen in elkaar bestrijdende oosterse en wes-

terse blokken. De grootschalige ongelijkheid 

katalyseert verzet van onderaf. Sommige reac-

@ :
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tionair en regressief. Anderen, zoals de beweging 

van andersglobalisten en de ecologische bewe-

ging, protagonisten van een beter alternatief.  

 

Wat virtuele games als techno-culturele vorm 

exemplarisch maakt voor het Empire is hun 

identificatie met zijn belangrijkste productie-, 

communicatie- en vernietingsmiddelen: het digi-

tale netwerk. Meer dan enig voorgaand medium, 

anders dan het boek, is het virtuele spel een di-

recte spin-off van de cruciale technologie van de 

macht in de maatschappij. Voortgekomen uit de 

militair-industriële matrix die de computer en 

het Internet heeft voortgebracht, zijn games 

vandaag de dag een testgebied voor digitale in-

novaties en machinieke  subjectiviteiten. In on-

line spelwerelden komen kunstmatige intelligen-

ties tot ontwikkeling; consoles pluggen in bij een 

netwerk van computersystemen; games zijn het 

medium bij uitstek voor experimenten in neuro-

biologische stimulatie en door de hersenen aan-

gedreven telekinese. En, hoewel ooit gezien als 

een ongeregelde tijd verspiller, wordt het virtue-

le spel door staat en bedrijfsleven meer en meer 

begrepen als het trainen van bevolkingsgroepen 

voor netwerk-arbeid, oorlog en beheersbaarheid. 

We onderzoeken de relatie tussen games en het 

Empire in termen van het virtuele en het actuele, 

waarbij we dit paar met een opzettelijk vage lo-

gica op twee te onderscheiden maar elkaar toch 

overlappende manieren samenvoegen. Het virtu-

ele is de digitale wereld, de wereld op het beeld-

scherm, i.t.t. het bestaande “IRL” (in real life). 

Maar ‘virtueel ’betekent ook potentialiteit; de 

uiteenlopende richtingen waarin een gegeven, 

werkelijke situatie zich zou kunnen ontwikkelen 

(2). De technologische en ontologische virtuali-

teit zijn verschillend en zouden niet mogen sa-

mensmelten (3). Maar ze zijn verbonden door de 

praktijk van de simulatie. Computers creëren 

potentiële universums. Ze modelleren op dyna-

mische wijze wat zou kunnen zijn. Een dergelij-

ke simulatie is van essentieel belang voor een 

machtssysteem dat zich bezig houdt met militai-

re, financiële en bedrijfseconomische risicoanaly-

ses die noodzakelijk zijn voor wereldwijde con-

trole. Virtuele games komen uit zulke simulaties 

voort, werden getransformeerd in ludieke vrij-

heid, maar nu weer geïntegreerd in de assembla-

ges van het wereldkapitaal, als een middel om de 

‘flexibele persoonlijkheid’ (4) voort te brengen 

die de digitale arbeid, oorlog en markten verei-

sen. Toch kan deze ludieke leerschool meer capa-

citeiten voortbrengen dan het Empire nodig 

heeft. Net zoals de achttiende-eeuwse roman een 

tekstueel apparaat was om het bourgeois-

karakter voort te brengen dat onontbeerlijk was 

voor het mercantiele kolonialisme (maar even-

eens in staat om het te bekritiseren) en de twin-

tigste-eeuwse cinema en televisie inherent waren 

aan het industriële consumentisme (hoewel het 

ook enkele van de meest duistere voorstellingen 

ervan uitbeeldde), zo kunnen virtuele games de 

exemplarische media zijn die de subjecten voor 

het wereldwijde hyper-kapitalisme van de 21ste 

eeuw produceren, maar misschien ook de uitweg 

uit dat systeem tonen. 

 

DE WERELDWIJDE GAME-FABRIEK 

 

Laten we eerst enkele zogenaamde feiten over 

het virtuele spel vanuit een ander perspectief 

bekijken. De wereldwijde game-fabriek is mo-

menteel een grootschalig cultureel-industrieel 

complex, gedomineerd door de console-

fabrikanten – Microsoft, Sony en Nintendo – en 

een cluster van super-ontwikkelaars en –

uitgevers als EA, Activision, Konami, Ubisoft 

en THQ. De controle over de financiering, licen-

ties en de markt stelt deze giganten in staat om 

de creativiteit van duizenden game-

ontwikkelaars te bemachtigen, van grote third 

party studio’s tot micro-ondernemingen over de 

hele wereld. De wereldwijde omzet van deze in-

dustrie bedraagt zo’n 57 miljard dollar, vijf maal 

het jaarlijkse bedrag dat nodig is om basisonder-

wijs te kunnen geven aan elk kind op de planeet 

(5). Er wordt vaak beweerd dat videogames 

“groter dan Hollywood” zijn, maar hoewel de 

Noord-Amerikaanse omzet die van de bioscopen 

naar de kroon steekt, missen games de bijko-

mende inkomsten van advertenties, DVD’s en 
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vrijgave via kabel-Tv. Het zgn. advergaming en 

verkoop via DLC (downloadable content) zou-

den hier verandering in kunnen brengen. De in-

komsten van de game fabriek halen die van de 

muziekindustrie echter in en groeien sneller dan 

die van zowel film als muziek. Belangrijker nog 

is dat films samenvloeien met film, muziek en 

andere media. Spiderman, Saw en The Simpsons 

zijn games geworden; Tomb Raider en Final 

Fantasy films; EA’s Madden games (Amercan 

Football) vormen een onderdeel van de focus 

van de sportmedia en Guitar Hero en Rock Band 

vormen het nieuwe muziek platform.  

 

De meeste opbrengsten van deze “wereldwijde” 

media concentreren zich in de rijke consumptie-

zones van de planeet: Noord-Amerika, Europa 

en Japan, met de VS nog altijd als grootste op 

zichzelf staande markt. Zo’n 53% van de Ameri-

kanen speelt games en 97% van de studenten. 

Gaming is niet langer een jeugdig tijdverdrijf. 

En hoewel de geur van testosteron niet verdwe-

nen is, neemt het wel af nu het af en toe online 

gamen en de Wii steeds meer meisjes en vrouwen 

aantrekt (6). De uitbreiding van het online pay-

per-play van Zuid-Korea (de meest game-

intensieve cultuur ter wereld) naar China boort 

enorme spelerspopulaties aan in Azië. Voor de 

meerderheid van de wereldbevolking en m.n. de 

2 miljard die overleeft met niet meer dan 2 dol-

lar per dag , blijft een perfecte exemplaar van 

Gears of War, nog afgezien van de Xbox 360 van 

$400,- die je nodig hebt om te spelen, een on-

voorstelbare luxe. Maar de markt in oude conso-

les en computers en de massale piraterij van ga-

me software geven games een groter bereik tot in 

Latijns-Amerika, het Midden Oosten en het zui-

den van Azië. Desondanks blijft de toegang tot 

het game metaversum (I) bepaald door rijkdom, 

energie en Internet-infrastructuur. Een kwart 

van de wereldbevolking heef geen elektriciteit. 

Ondertussen verbruikt de gemiddelde inwoner in 

Second Life – waarvan het parallelle universum 

(hoewel gratis op het basis-level) bewoond wordt 

door Europese, Noord-Amerikaanse en Japanse 

avatars met jaarlijkse real life inkomens van 

$45.000- of meer – rond 1752 kilowatt elektrici-

teit per jaar, evenveel als een gemiddelde Brazi-

liaan, en brengt het CO2-emissies voort gelijk 

aan een reis van 2300 mijl in een SUV (7). Het 

virtuele spel is dus stevig verankerd in de onge-

lijke, destructieve consumptie van wereldwijde 

hulpbronnen van het Empire. 

 

Ook in de productie leidt het positioneren van 

games in het Empire tot het ontzenuwen van 

mythes. Voor veel jonge mannen (en veel ouder 

wordende mannen en enkele vrouwen) van 

Shanghai tot Montreal lijkt een baan in de pro-

ductie van virtuele games het walhalla – de be-

lofte om betaald te mogen spelen. En het is waar 

dat de industrie aan designers, programmeurs en 

producers, creatieve, goed betaalde banen te bie-

den heeft die de meest positieve mogelijkheden 

van de “immateriële arbeid” (8) met zich mee-

brengen: wetenschappelijke know-how, high-

tech vaardigheden, culturele creativiteit en co-

öperatie op de werkplek. Maar zoals de studio’s 

van game-ontwikkelaars de glans van de door 

nieuwe media gedomineerde arbeid typeren, zo 

staan ze ook symbool voor haar duistere kant. 

Het werken-voor-fun-imago legitimeert de einde-

loze onder druk van deadlines-cultuur, het zgn. 

werken in crunch-time. Onthullingen daarover in 

2004 door de partner van een uitgeputte en 

overwerkte videogame-programmeur onder de 

naam E.A. Spouse, veroorzaakte een groot 

schandaal binnen de industrie. Game-studio’s, 

groot en klein, delen hun personeel op in perma-

nente werknemers en slecht betaalde, precaire 

testers en contractarbeiders. Achter deze feiten 

echter wordt de architectuur zichtbaar van de 

digitale spel-industrie georganiseerd, als onder-

deel van het Empire, in een “mondiale productie

-hiërarchie (9)”.  

 

Wat het de uitgevers mogelijk maakt om een 

extreme hoeveelheid arbeidsuren aan hun perso-

neel te onttrekken is niet alleen internalisatie 

van verantwoordelijkheid, mar de dreiging van 

uitbesteding. De mondiale game-fabriek, niet 

langer gebonden aan een kern, bestaat uit een 
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steeds verder vertakkend netwerk van satelliet-

kantoren, dochterondernemingen en uitbestede 

arbeid. Een team van ontwerpers bedenkt een 

nieuwe game terwijl ze espresso drinken op de 

patio’s met uitzicht van EA’s studio in Vancou-

ver. Vervolgens sturen ze onderdelen van het 

game-ontwerp naar een door de Wereldbank ge-

financierde onderneming, Glass Egg in Ho Chi 

Minh City, waar programmeurs rond de $4000,- 

verdienen op jaarbasis, i.p.v. $60.000,- in Cana-

da. Infogrames in Lyon (de huidige eigenaar van 

Atari) en in de markt voor de game-rechten op 

Tom Cruise’s Mission Impossible, stuurt het gra-

fische werk van zgn. non playable characters naar 

Druva, een studio in Bangalore (India), waarbij 

het maar een fractie betaalt van de Noord-

Amerikaanse kosten en zichzelf (uitgezonderd de 

Indiase arbeiders) slim indekt, mocht de over-

eenkomst ongunstig uitvallen.  

 

Het werk in zulke perifere studio’s benadert de 

maar al te materiële processen die onontbeerlijk 

zijn voor de game industrie, echter met een stuk 

minder glamour en minder zichtbaar dan het 

echte studio-werk. Een glimp van de onmeetba-

re diepte van deze arbeidsladder werd zichtbaar 

door het coltan schandaal in 2000. De prijzen 

voor columbiet en tantaliet, zeldzame mineralen 

essentieel voor mobiele telefoons, pc’s  en spel-

computers, werden tot extreme hoogten opge-

dreven met de lancering van de PS2. Het zette 

een massale razernij in gang om grondstoffen te 

bemachtigen in de open groeves en kinderarbeid-

mijnen in Oost-Congo door legers die in Centraal

-Afrika een permanente oorlog uitvechten die 

miljoenen het leven kost. Maar de goedkope en 

mensonterende infrastructuur van de spelindu-

strie kent nog veel meer uitwassen: maquiladora-

fabrieken (II) waar mobieltjes worden gefabri-

ceerd door vingervlugge arbeidsters; de rigide 

arbeid aan de lopende band in de elektronica-

industrie in het zuiden van China waar de Xbox 

360’s en de PS3 vanaf rollen; en de giftige elek-

tronische afvalbergen in Nigeria en Delhi, waar 

naast de producten van Sony en Nintendo de 

meest ongezonde rotzooi door verzamelaars uit 

elkaar wordt gehaald tegen een hongerloon.   

 

Coltan-mijn in Oost Congo 
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Maar het beste voorbeeld van de wijze waarop 

de game-industrie gebruik maakt van de gestra-

tificeerde planetaire ruimte is misschien wel de 

online fantasy game World of Warcraft (WoW. 

Van de 11,5 miljoen deelnemers die in de virtue-

le wereld Azeroth rondlopen, spelen er 25% in 

Noord-Amerika, 20% in Europa en zo’n 55% in 

Azië, vooral vanuit Chinese cybercafés (10). 

WoW werd geïntroduceerd  in Beijing en Shang-

hai als gevolg van het samenwer-

kingsverband  tussen zijn Ameri-

kaanse ontwikkelaar Blizzard met de 

Chinese  uitgever en ontwikkelaar 

van games The9. Het was een vorm 

van neokoloniale penetratie maar 

tegelijkertijd ook een grote impuls 

voor China’s eigen MMO (Massively 

Multiplayer Online) game-industrie. 

WoW wordt echter ook getransfor-

meerd door de ongelijkheid en het 

onrecht van het Empire, en wel 

d.m.v. virtuele handel. Een  

“ludokapitalisme”(11), waarbij virtu-

ele goederen of vaardigheden worden 

geruild tegen reële valuta, brengt een 

onderlinge afhankelijkheid voort tussen Noord-

Amerikaanse spelers en zo’n half miljoen zgn. 

gold farmers in arme landen, de meerderheid 

daarvan waarschijnlijk in China, voor wie het 

dag en nacht doden en plunderen van virtuele 

monsters een alternatief vormt voor de arbeid 

aan de lopende band in de Parelrivier Delta, 

waar het gros van de computers wordt geprodu-

ceerd waarop WoW wereldwijd wordt gespeeld. 

Deze vorm van avatar-service arbeid (12) hand-

haaft tegelijkertijd het game-gedrag van de on-

der tijdsdruk lijdende Noord-Amerikanen, roept 

een racistische antipathie op voor de wijze waar-

op “het spel wordt verpest” en wordt onder-

drukt door Blizzard om zodoende de eigendoms-

rechten van zijn game-wereld te controleren. 

Het kenmerkt aldus de bipolariteit van 

“Chimerica” (13), de huidige Chinees-

Amerikaanse as van het Empire, waarbij een 

relatie virtueel wordt gedupliceerd waarbij de 

ene kant één en al spel is en de andere kant al-

leen maar werk. Zo zien de biopolitieke krachten 

eruit die in de mondiale game-fabriek worden 

gemobiliseerd.  

 

HET SPELENDE EMPIRE 

 

Om de plaats van games in het Empire te begrij-

pen moeten we ons echter niet alleen buigen 

over hun politieke economie, maar ook over de 

psycho-culturele krachten. Als virtuele games 

verbonden zijn met het wapengekletter in een 

geglobaliseerde wereld, hoe ondersteunen of on-

dermijnen ze dan de subjectiviteiten die het regi-

me vereist? En hoe kunnen we deze vraag beant-

woorden zonder onze toevlucht te nemen tot no-

ties als stimulerende “media effecten” of door uit 

te gaan van het succes van elke ideologische in-

terventie? In de geest van het radicale empiris-

me kijken we naar de articulatie van virtuele en 

werkelijke praktijken. D.w.z. we zien concrete 

verbindingen tussen in-game  en real-life activi-

teit en onderzoeken hoe het virtuele spel is ver-

bonden met andere instituties, terreinen en 

praktijken, ingeplugd in kazernes en strijdterrei-

nen, werk cabines en call centers, investerings-

banken en aandelenbeurzen om zo nieuwe virtu-

eel-reële assemblages te vormen. Hieronder on-

derzoeken we in vogelvlucht de drie knooppun-

ten in deze imperiale game-ruimte: oorlog, ar-

beid en het geldwezen. 

Goldfarmers  aan het  werk   
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ALLEDAAGSE OORLOG 

 

De overduidelijke en oorspronkelijke verbinding 

van virtuele games met de imperiale werkelijk-

heid is militair van aard. Vrijwel iedereen die 

claimt de “uitvinder van de videogame” te zijn – 

William Higginbotham, die een simpel tennis-

spel ontwierp op een analoge computer in 1958; 

Steve Russell, die Spacewar creëerde in 1961; 

Ralph Baer, die in 1966 de gameconsole bedacht 

die je aan de TV kon aansluiten; of Nolan Bush-

nell, die Atari oprichtte, het eerste commerciële 

game-bedrijf, in 1972 – was direct of indirect een 

werknemer van het Amerikaanse militair-

industriële complex. Spel-achtige simulaties 

maakten onderdeel uit van de “gesloten wereld” 

van de Koude oorlog-calculaties. Een middel om 

het ondenkbare te denken – thermonucleaire 

oorlog met de Sovjet Unie – en om minder on-

denkbare oorlogen uit te vechten zoals Vietnam 

(14).  

 

Toen Russell en de studenten van MIT’s Tech 

Model Railroad Club voor de lol Spacewar be-

dachten, leek het of ze de computersimulatie 

van deze dodelijke instrumentaliteit hadden be-

vrijd en veranderd in een vrolijke wereld van 

louter spel. Maar deze ontsnapping was verre 

van zuiver. Terwijl de commerciële game-

industrie de uitvindingen van hackers verzilver-

de, onderhield het nauwe contacten met het 

Amerikaanse leger, leende het technologieën zo-

als het zijwaarts scrollende display, oorspronke-

lijk ontwikkeld voor anti stadsguerrilla simula-

ties, en zgn. feedback devices zoals een trainer 

voor tankbemanningen gebaseerd op Atari’s 

Battlezone. Tegen het einde van de Koude oorlog 

hadden de commerciële games de bedrijfs-

simulaties van het Pentagon overvleugeld. Het 

Reëel of virtueel? 
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leger begon ze aan te passen voor trainingsdoel-

einden (bijv. Marine Doom) en besteedde werk 

uit aan particuliere studio’s. De zgn. “Nintendo-

oorlog”, d.w.z. de slachtpartij d.m.v. zogenaam-

de slimme wapens en met videocamera’s uitge-

ruste bommen in Koeweit in 1992, maakte zicht-

baar hoezeer de beeldschermen van spel en oor-

log bij elkaar zijn gebracht door een informatica

-revolutie in het leger (15). 

 

11 September gaf een enorme boost aan deze 

symbiose. Terwijl de commerciële game ontwik-

kelaars zich haastten om de kansen op de markt, 

gecreëerd door de invasie van Afghanistan en 

Irak, te verzilveren, vloeiden geldstromen rich-

ting mede-ontworpen militair-civiele simulaties 

voor de War on Terror. Ontwikkelaars die zich 

konden beroepen op samenwerking met het leger 

gaven hun producten zo een authentiek aanzien 

waar de console-strijders alleen maar naar hun-

kerden. Tegelijkertijd profiteerden de militaire 

trainers van de vertrouwdheid van een nieuwe 

generatie rekruten met de Xbox en PS2. Gaming 

werd de hoeksteen van wat James Der Derian 

“MIMENET” noemt: het Militair Industrieel 

Media Entertainment Netwerk (16). Vandaag de 

dag is een veelvoud aan oorlogsspellen met el-

kaar verbonden in een samenhangend geheel: 

antiterroristische games ter vermaak zoals de hit 

van Xbox Live, Call of Duty: Modern Warfare; 

de zgn. actualiteitengame Kuma War, waar ga-

mers recentelijke oorlogsgebeurtenissen kunnen 

herbeleven als “speelbare missies”; het online 

schietspel en marketings- en rekruteringsgereed-

schap van het Amerikaanse ministerie van de-

fensie, American Army, waar inmiddels een der-

de versie van is; civiel-militaire co-producties 

zoals de stadsoorlogsimulatie Full Spectrum 

Warrior, uitgebracht zowel als commercieel spel 

als infanterie-trainer; en een nieuwe generatie 

therapeutische simulators zoals Virtual Iraq dat 

wordt gebruikt voor de behandeling van post-

traumatische stressstoornis voor hen die terug-

keren van het werkelijke slagveld.  

 

Voor een meer futuristisch voorbeeld van de ma-

nier waarop virtuele spellen kuit schieten in en 

buiten de imperiale gevechtszone, kunnen we 

DARPA’s (Defense Advanced Research Projects 

Agency, de onderzoekstak van het Pentagon, 

noot van vertaler) onlangs aangekondigde 

“Deep Green”-project nemen. Deep Green is 

geen ecologische voorziening, maar een kaki su-

percomputer, bedoeld om automatisch strijd-

plannen voor militaire bevelhebbers te genere-

ren. Het heeft verschillende met elkaar samen-

hangende modules: Sketch a Plan leest de aante-

keningen van de bevelhebber, luistert naar zijn 

woorden en “induceert” dan “nauwgezet” een 

plan, waarbij “missende details” worden 

“ingevuld”. Sketch to Decide maakt het mogelijk 

om “de toekomst te zien” d.m.v. een 

“stripverhaal” met mogelijke opties. Blitzkrieg 

construeert snel alternatieven, terwijl Christal 

Ball de scenario’s berekent die het meest aanne-

melijk zijn en welke het beste te plannen zijn 

(17). Sceptici zeggen dat Deep Green nooit zal 

werken, maar zelfs als zou het een tijdverspilling 

zijn van miljoenen dollar, dan nog brengt het 

talloze spin-offs voort voor de game-industrie. 

Als het een succes wordt, zullen toekomstige 

oorlogen in Iran, Nigeria, Venezuela of Kazach-

stan daadwerkelijk plug-and-play zijn. Slechts 

enkele bevelen verwijderd van de rekenkracht 

van een commercieel oorlogsspel zoals het recen-

telijk door Tom Clancy geschreven Endwar 

waarin Xbox-spelers mondelinge bevelen geven 

aan pantser-, lucht- en infanterie-eenheden die 

op het mondiale strijdtoneel worden ingezet. 

 

We beweren niet dat “games je aanzetten tot 

doden”, zoals wordt geclaimd in de morele pa-

niek rondom het spel Doom of Grand Theft Auto. 

Digitale spellen zijn echter systematisch opgeno-

men in het oorlogvoerende apparaat van het 

Empire, op zo’n manier dat ontwikkelaars en 

spelers tot partners worden gemaakt van een 

militaire techno-cultuur en waardoor het minis-

terie  van defensie systematisch de subjectivitei-

ten van spelers kan selecteren en schiften. Dit 

maakt dat het virtuele spel een wezenlijk be-
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standdeel is van de “alledaagse oorlog”, de ge-

normaliseerde toestand van permanent conflict 

die vraagt om mondiale controle door het Empi-

re (18).  

 

ONBEGRENSDE ARBEID 

 

De gecomputeriseerde oorlog is echter maar één 

aspect van een breder proces van virtualisatie 

dat essentieel is voor het Empire. De overgang 

van fordistische industriële arbeid naar de door 

computers bewerkstelligde post-fordistische or-

ganisatie van de arbeid is cruciaal voor de globa-

lisering van het kapitaal. De opkomst van het 

gamen vanaf de jaren ’70 tot nu maakte deel uit 

van dit proces. Het onbeperkte spel bracht para-

doxaal genoeg meerdere generaties een regime 

van onbegrensde arbeid bij. In het begin behoor-

den virtuele spellen tot het domein van de vrije 

tijd, hedonisme en ongevoeligheid t.o.v. de disci-

pline van de klok en productiviteit. Ze versche-

nen in dubieuze masculiene toevluchtsoorden, 

ver weg van het stressvolle werk, in bars en in 

passages tussen winkelstraten. Vervolgens betra-

den de consoles de huiskamers, als machines 

voor kinderen en volwassenen, apparaten balan-

cerend op de grens tussen onschuld en wange-

drag. Spelletjes spelen op het werk was subver-

sie, werkweigering. En toen vond een vreemde 

ommekeer plaats. In navolging van het Ameri-

kaanse leger dat zijn weggelopen virtuele slaaf 

terug wist te krijgen, onderzochten andere 

staatssectoren, van stadsplanners tot luchtver-

keersleiding, de mogelijkheden van simulatie. In 

de jaren ’90 ontdekte het bedrijfsleven games als 

een technologie voor het trainen van een steeds 

meer gedigitaliseerde arbeidskracht. Rond de 

eeuwwisseling was het een industrie op zichzelf 

geworden en het middelpunt van een opkomen-

de Serious Games beweging. De markt voor com-

mercieel E-learning werd geschat op 10,6 miljard 

dollar (19).  

 

In deze virtuele machine voor de subjectieve 

vormgeving van postfordistische arbeid worden 

game-achtige simulaties geïntegreerd in elektro-

nische instrumenten voor personeelswerving, 

psychometrische persoonlijkheidstesten en me-

tingen van cognitieve vaardigheden. Om kandi-

daten over de hele wereld voor management-

functies te kunnen vergelijken en selecteren ge-

bruikt de modegigant L’Oréal een online simula-

tie die verbonden is met een Tv-spelshow waarin 

deelnemers investeren in R&D, plannen maken 

voor marketing en manieren zoeken om de pro-

ductiekosten te verlagen (20). Canon heeft on-

derhoudspersoneel in dienst die onderdelen sle-

pen en neerzetten in virtuele kopieermachines. 

Als ze het verkeerd doen knippert er een licht en 

gaat er een zoemer af. Cisco ("wereldleider in in-

ternet-netwerken", noot van de vertaler) bereid 

zijn teams voor op crisis management tijdens 

aanwezigheidsdiensten door in spelvorm een net-

werk te repareren tijdens een Martiaanse zand-

storm. Een consumptie-ijs-keten in Californië 

laat stagiaires d.m.v. een game ijs in hoorntjes 

scheppen en het afmeten van porties perfectio-

neren in een race tegen de klok. “Het is onwijs 

leuk” zegt een manager, “ik heb het naar ieder-

een gemaild op het werk.” Games zijn ook toe te 

passen m.b.t. de affectieve dimensies van arbeid. 

Minerva Software (het voormalige Cyberlore) 

maakt personeel in de dienstensector meer em-

pathisch in een virtuele winkel compleet met 

uitgestalde koopwaar, waar ze hun verkoop-

technieken cultiveren. De basis van deze simula-

tie is Cyberlore’s eerdere game Playboy Mansion 

waarin spelers modellen in een overdadige Hugh 

Hefner-achtige optrek moesten “overhalen”  om 

topless te poseren (21).  

 

Meer complete vormen waarin games in arbeid 

worden opgenomen, worden aangeboden door 

concepten als Mechanical Turk van Ama-

zon.com, waarbij een online, on demand en pre-

cair arbeidspotentieel wordt gecreëerd voor ta-

ken zoals het overschrijven van podcasts en het 

labelen van foto’s. En dit alles op stukloon-basis 

“in plaats van Tv te kijken of rond te hangen op 

MySpace” (22) – of te gamen. In de zgn. ESP 

Game doet een speler, spelend met een andere 

persoon of met kunstmatige intelligentie, zijn 
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best om het binnen een vastgestelde tijd eens te 

worden over woorden die overeenkomen met af-

beeldingen om zo zoekmachines te optimaliseren 

bij het indexeren van online beeldmateriaal (23). 

Ondertussen belooft Seriosity, een spin-off van 

de Stanford universiteit, de “affecten van games 

en virtuele werelden te stelen en deze te integre-

ren in het bedrijfsleven”. Door te observeren hoe 

mensen in MMO’s als Star Wars Galaxies 

“talloze uren zorgvuldig spenderen aan iets wat 

lijkt op een baan” en niet alleen de troepen van 

het Empire bestrijden maar ook “maar farma-

ceutische productie taken in gang zetten en te 

werk gaan als medici”, test het bedrijf de moge-

lijkheid om “spelers in het spel te laten zoeken in 

echte medische scans naar symptomen van kan-

ker”. Volgens Seriosity  “kunnen gamers dat op 

precies dezelfde manier doen als een echte patho-

loog (23). 

 

Het enthousiasme van het bedrijfsleven voor het 

virtuele spel breidt zich echter verder uit dan 

training, simulaties en zgn. serieuze spellen. Alle 

spellen – idiote spellen, tijd verkwistende spel-

len, fantastische spellen waarin orks worden af-

geslacht of buitenaardse wezens worden opge-

blazen – worden gezien als voordelig voor het 

netto-inkomen. Steven Poole merkte onlangs op 

dat veel videogames, of je nu een elf of een gang-

ster speelt, het “arbeidsparadigma” van loop-

baanontwikkeling, vermogensbeheer en financi-

ële accumulatie volgen (24). Tegenwoordig be-

weren modieuze management-theoretici, verwij-

zend naar serieuze cognitieve studies m.b.t. ga-

meplay-ervaringen, dat de inhoud van games, of 

het nu gaat om carjacking of het afslachten van 

draken, niet meer is dan een manier om intensief 

vaardigheden aan te leren op het gebied van 

multi-tasking, flexibel rollenspel, risico-

evaluatie, doorzettingsvermogen bij tegenslag, 

inventieve probleem-oplossing en vliegensvlugge 

besluitvorming. Dit alles is uiteraard precies het-

geen werkgevers beweren nodig te hebben. Te-

genwoordig staat een hoge score bij Space Giraf-

fe goed op het CV van de opkomende carrière-

maker. Games hebben zich a.h.w. binnenstebui-

ten gekeerd. Ze zijn veranderd van werkpleksa-

boteurs tot de perfecte management-informant 

voor een imperiale productie machine, geflexibi-

liseerd en herverdeeld tot een mondiaal cyber-

precariaat, vertakt over netwerken die 24/7 

draaiende gehouden worden over de hele pla-

neet.  

 

HET GEFINANCIALISEERDE LEVEN 

 

Het virtuele spel verrees niet allen uit het tijd-

perk van informationele oorlog en immateriële 

arbeid, maar ook uit de casino-economie. In zijn 

boek Empire of Difference legt Randy Martin een 

verband tussen de informationele risicomanage-

ment strategieën van de oorlog en het financiële 

kapitaal (26). Videogames vormen een onderdeel 

van deze samenvloeiing. Hun Gouden Eeuw was 

niet alleen de tijd van Reagan’s nucleaire opties 

(first strike), maar ook van het gedereguleerde 

bankieren, junk bonds (III), escalatie van schul-

den en populisme op de aandelenmarkten. Het 

maken van financiële spellen is een terugkerend 

thema in de oude video- en computergames: 

Wall Street Kid, Inside Trader, Wall Street Rai-

der, Speculator: The Futures Market Game  en 

Black Monday speelden allemaal daadwerkelijke 

investeringspraktijken na die op hun beurt ge-

virtualiseerd werden toen het mondiale geld cir-

culeerde in netwerken die qua raffinement enkel 

onderdeden voor die van het Pentagon. Aan de 

ene kant gaan deze spellen naadloos samen met 

software toepassingen die de “financialisering 

van het dagelijkse leven” (27) aanmoedigen. 

Toen Atari zijn hits creëerde, bracht het ook 

Bond Analysis en Stock Charting uit (28). Aan de 

andere kant kan er een directe lijn getrokken 

worden van deze handelsspellen naar het spel-

genre waarin een commercieel imperium moet 

worden opgebouwd, zoals Tycoon; naar de we-

reld van The Sims, waar consumptie plaatsvindt 

gescheiden van arbeid in een perfecte virtuele 

parabel voor de beleggende klassen van lange 

termijn Amerika; en naar de volledig gemoneta-

riseerde economieën van MMO’s die zijn opge-

bouwd rondom het fictieve kapitaal van digitaal 
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platina, goud en Linden dollars (IV). Het is vol-

gens ons geen toeval dat in het begin van de 21ste 

eeuw “virtuele handel” zowel on-line speculatie 

op aandelenmarkten betekent alsook het kopen 

en verkopen van digitale goederen in games. 

 

Ondertussen was het financiële kapitaal – terwijl 

het door de dot.com-orgie  denderde, via de In-

ternetzeepbel richting het grote uiteenspatten 

van de woningmarkt – net als het leger zeer ge-

ïnteresseerd in games. In 1997 plaatste een be-

ginnend belegger, die trainde in een op een game 

lijkende simulator van een Duitse financierings-

maatschappij, 130.000 obligatie futures (V) on-

line, in de overtuiging dat de verkoop maar een 

oefening was. Maar het spel was om het echie. 

Hij had “op de verkeerde knop gedrukt”, waar-

mee hij een financieel Ender’s Game scenario had 

gecreëerd. Zijn firma leed een schadepost van 16 

miljoen dollar. De effectenmakelaar Ameritrade 

schiep Darwin: Survival of the Fittest, een spel 

dat gratis werd verstrekt om klanten te leren 

online te handelen, net op tijd om de crash van 

2001 mee te maken. Het zou financieringsmaat-

schappijen die de snelle marktfluctuaties volgen 

– “makkelijk te missen op een rij computerscher-

men gevuld met snel bewegende eenduidighe-

den” – niet ontmoedigen. Een jaar of drie later 

zeiden ze dat “het onwaarschijnlijk was dat ze 

iemand zouden inhuren die geen goede bedre-

venheid kon laten zien op een Game Boy, online 

poker of vergelijkbare videospellen” (29). Op het 

moment van hun grote ondergang gebruikten de 

“quants” (VI) op Wall Street GPU’s (graphic 

processing units) van videospellen om optie-

analyses en andere zgn. math-intensive-

applications te versnellen, noodzakelijk voor de-

rivaten (VII) - en hypotheekdekkingen (30).  

 

Ook de toekomstige subjecten werden voorbe-

reid op de financialisering. In 2008, op het mo-

ment van de crash, begon de jaarlijkse cyclus 

van The Stock Market Game op scholen in Noord

-Amerika. Het spel, gesponsord door de grootste 

handelsvereniging op Wall Street, de Securities 

Industry and Financial Markets Association, 

voorziet in een “curriculum” voor een 

“schoolwedstrijd” waarin spelers “een hypothe-

tische 100.000 dollar” krijgen “om te investeren 

in aandelen, obligaties of collectieve beleggings-

fondsen”, en toegang tot een computersysteem 

dat de gesimuleerde handel uitvoert en teams 

rangschikt voor “bull & bear-trofeeën” (VIII). 

Toen de Dow Jones zijn slechtste week in de ge-

schiedenis doormaakte, probeerden zo’n 700.000 

spelers, schoolkinderen van 9 tot 18 jaar, stijgers 

te selecteren, switchten ze tussen verschillende 

aandelen, stapten ze in en uit de markt of gingen 

ze short (IX). Twee grote sponsors van het spel, 

Merrill Lynch en Wachovia, werden tijdens deze 

financiële vuurstorm compleet vernietigd. Ze 

hadden er op gegokt dat het virtuele spel “de 

volgende generatie klanten” zou “prepareren”. 

Sommige studenten leerden een andere les. Een 

13-jarige gaf toe: “Hiervoor vroeg ik aan mijn 

moeder aandelen voor Kerst”. Maar na de 

slachtpartij van The Stock Market Game “zei ik 

haar dat maar niet te doen” en “vroeg ik in 

plaats daarvan om een parkiet” (31). De miljoe-

nen die niet voor de parkiet gingen verloren van 



13 

een ludokapitalisme dat schijnbaar niet in staat 

is de knop “begin spel opnieuw” te vinden. 

 

GAMES VOOR DE MULTITUDE? 

 

Hebben Mario en Prinses Peach Toadstool nog 

een kans om zich te bevrijden van de alledaagse 

oorlog, de onbegrensde arbeid en het gemoneta-

riseerde leven? Deze mogelijkheid onderzoeken 

we aan de hand van Hardt en Negri’s concept 

van de “multitude”. Wij menen dat dit begrip 

het positieve component van de complexe he-

dendaagse bewegingen tegen het kapitaal beter 

tot uitdrukking brengt dan de alternatieven die 

door de vele critici naar voren worden gebracht 

(32). Deze “beweging van bewegingen” die 

voortkwam uit de protesten tegen de globalise-

ring rond de eeuwwisseling, leek enkele jaren ge-

leden op sterven na dood te zijn als gevolg van 

de shock and awe van de neoliberale war on terror. 

Maar de huidige economische crisis, de escalatie 

van de ecologische catastrofe en de militaire cha-

os zorgt voor een rechtvaardiging achteraf van 

het activisme en de analyses, die deels, zij het in 

een gefragmenteerde en reformistische verschij-

ningsvorm, opnieuw tot uiting kwamen in de 

mondiale steun voor de verkiezingscampagne 

van Obama. De huidige crisis genereert welis-

waar nationalisme, racisme, retro-fascisme en 

ultra-militarisme, maar creëert ook nieuwe radi-

cale openingen voor een exodus uit het Empire. 

Er bestaat geen blauwdruk voor dit proces. Ve-

len zouden zeggen dat het afkerig is van schema-

tische planning. Maar er zijn talrijke en door-

dachte concepten hoe een post-kapitalistische 

samenleving er uit zou kunnen zien: minder vrije 

markt, meer decentralisering, democratische en 

openbare planning, minder commercie, meer ge-

meenschappelijkheid, minder loonarbeid, meer 

zelfsturing, minder precariteit, meer universele 

voorzieningen voor fundamentele levensbehoef-

ten. Hoe het virtuele spel de subjectiviteiten 

voor het Empire produceert is duidelijk te zien. 

Zijn er echter ook games voor de multitude?  

 

Een dergelijk potentieel bestaat omdat het Em-

pire een tegenstrijdig systeem is dat juist de cre-

atieve en coöperatieve capaciteiten cultiveert die 
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het moet onderdrukken en beheersen. De inno-

vatieve kracht van de immateriële arbeid is daar 

één van de belangrijkste van. Gamers behoren 

tot de meest vindingrijke van deze tovenaars-

leerlingen. Zoals we hebben gezien kwamen ga-

mes voort uit de buitensporige speelsheid van 

militaire wetenschappelijke medewerkers. Toen 

de innovatie van hackers was geabsorbeerd door 

de game-industrie ging het desalniettemin door 

met het genereren van een surplus aan know-

how en ontsnapte het daardoor aan een volledi-

ge opname in de warenvorm. Zelfs de meer ge-

avanceerde toepassingen om games aan te pas-

sen, de opkomst van modding (X) en machinima 

(XI), flash authorship  en deelname aan MMO’s, 

zijn allemaal ontstaan binnen de virtuele spel-

lencultuur en hebben een krachtige aanzet geven 

in de richting van user generated content (XII) die 

ontwikkeld wordt in intensief samenwerkende en 

netwerkgekoppelde milieus. Volgens sommige 

deskundigen gaat dergelijke “auto-ludieke” acti-

viteit automatisch hand in hand met democrati-

sering, zelfsturing en versterking van het zelfbe-

wustzijn (33). We wijzen echter op datgene wat 

Paolo Virno “de ambivalentie van de multitude” 

noemt (34). Radicale analyse post-2001 kan zo-

genaamde ‘indymedia” niet zonder meer bejube-

len. Het moet veel meer de voorwaarden van een 

“immateriële oorlog” onderkennen waarin Web 

2.0-toepassingen (XIII), sociale software, de 

blogosfeer (XIV) en virtuele spellen zowel het 

terrein als de inzet zijn van een felle strijd, uitge-

vochten dwars door een samenraapsel van plat-

forms en toepassingen, tussen twee kanten van 

de collectieve subjectiviteit van de multitude: 

creatieve oppositie lucratieve volgzaamheid. 

De ontwikkeling richting user-generated content 

staat in een ambivalente verhouding tot de con-

trole door het bedrijfsleven. Deels komt het 

voort uit de drijfveer van het digitale kapitaal 

om de uitgaven te beperken, een reservoir van 

intelligente fans uit te buiten en modders, MMO-

spelers, PSP-homebrewers (XV) en Xbox DNA-

ontwikkelaars te benutten als gratis R&D be-

staande uit onbetaalde “playbour” (36). Maar 

het resulteert tegelijkertijd ook in een decentrale 

socialisatie van de productiemiddelen die con-

flicten tussen gamers en het game-kapitaal op-

roept en vluchtlijnen die ons van de imperiale 

thema’s en praktijken kunnen losmaken. Games 

en gamers komen los van de controle van mili-

taire- en bedrijfssponsors. En hoewel veel van 

deze ontsnappingen weer worden terugveroverd 

door het game-kapitaal, en andere verworden 

tot zwarte gaten van zinloze en destructieve 

energie, overtuigd dit alles ons er van dat het 

nog niet simpelweg “game over” is. Daarom 

richten we ons nu op drie assemblages van ga-

mes en de multitude en wel rondom piraterij, 

protest en planning. 

 

PIRATEN SPELLEN 

 

Piraterij is in de wereld van games net zo wijd 

verbreid als in muziek en films. Geen ander 

voorbeeld illustreert de virtuele dilemma’s van 

het Empire beter dan de pogingen van EA (wat 

herinneringen oproept aan het “Terminator-

zaad” van Monsanto) (XVI) om het spel Spore  

(XVII) – het do-it-yourself evolutiespel van Will 

Wright waarin eencellige organismes zich ont-

wikkelen tot ingewikkelde wezens – aan de ket-

ting te leggen met draconische beveiligingstech-

nieken. De pogingen werden gesaboteerd door 

een gamer-multitude dat de game enkele dagen 

nadat het uitgebracht was meer dan 170.000 

keer downloade via file sharing netwerken. In 

grote delen van Azië, Oost-Europa en Latijns-

Amerika lopen de cijfers m.b.t. game piraterij – 

overigens volgens dubieuze schattingen van be-



15 

drijven – op tot 80-90%. Het betreft hier vooral 

PC-spellen, maar consoles zijn verre van im-

muun. De game-industrie bestrijdt piraterij 

d.m.v. technologische, juridische en politiële 

maatregelen, waarbij het ogenschijnlijk mikt op 

grote criminele handelaars in illegale software. 

Game piraterij op industriële schaal is een reali-

teit en maakt deel uit van transnationale mis-

daadnetwerken die de schaduw vormen van het 

neoliberale globalisme. Niettemin verhindert de 

kruistocht van de game-industrie het zicht op de 

complexiteit en de politieke implicaties van de 

piraterij. 

 

Wij willen de aandacht vestigen op vier punten. 

Ten eerste: niet alle piraterij is gericht op winst. 

Het gaat vaak over gamer-culturen m.b.t. ruil, 

delen en het verspreiden van “warez” (XVIII) 

zonder commercieel oogmerk. Twee: piraterij is 

de enige manier waarop veel mensen in bijv. 

Brazilië, de Filippijnen of Egypte zich spellen 

kunnen veroorloven (37). Drie: virtuele piraterij 

is (naast het smokkelen van drugs, wapens, exo-

tische dieren en maritieme piraterij) slechts één 

van de vele manieren waarop de verworpenen 

van deze aarde de facto een herverdeling van 

rijkdom tot stand brengen, weg van de pompeu-

ze centra van het consumptie kapitaal. Vier: het 

massale niveau van de piraterij wereldwijd duidt 

op een wijd verbreid inzicht dat de commerciële 

digitale cultuur een kunstmatige schaarste op-

legt aan een technologie die in staat is tot een 

vrijwel kosteloze culturele reproductie en ver-

spreiding.  

 

Deze punten duiden er op dat digitale piraterij 

een klassiek voorbeeld is van gecriminaliseerde 

sociale strijd die altijd gepaard ging met de in-

sluiting van gemeenschappelijke hulpbronnen. 

In dit geval correspondeert het niet zozeer met 

de “primitieve accumulatie” van het kapitaal en 

de omheining van de gemeenschappelijke grond, 

maar met zijn “futuristische accumulatie” die de 

digitale bronnen wil insluiten. Hoewel we sym-

pathiseren met kleine game ontwikkelaars wiens 

levensonderhoud door PC piraterij wordt be-

dreigd, zijn we het ook eens met James Boyle’s 

suggestie dat de pogingen van het bedrijfsleven 

om het digitale kopiëren onder controle te krij-

gen overeenkomen met de feodale edelen en 

geestelijken die mijmerden over het heffen van 

tienden voor industriële dorsmachines (38). Ter-

wijl de openlijke politiek van de game piraterij 

zich uitstrekt van anti-imperialisme tot nihilis-

me, is de praktijk die van een clandestien strijd-

front waarvan de liberale vleugel wordt ge-

vormd door de “creative commons”. Op de lange 

termijn zouden versies daarvan kunnen voorzien 

in nieuwe vormen van een open source-cultuur en 

publieke steun voor digitale creatie. Het aan-

houdende conflict over intellectuele eigendoms-

rechten en het beheer van digitale rechten in ga-

mes is symptomatisch voor de echte contradictie 

tussen productieverhoudingen en productie-

krachten, namelijk een antagonisme tussen een 

progressief technologisch vermogen en de reacti-

onaire eigendomsrechten waaraan het zich onder 

dwang moet onderwerpen. 

 

PROTEST GAMES 

 

Een nieuwe cultuur echter kopieert niet alleen 

maar, maar creëert. De verspreiding van de 

know-how om games te maken en gebruiksvrien-

delijke software voor multimediale toepassingen 

heeft het voor activisten, kunstenaars en kriti-

sche game ontwerpers mogelijk gemaakt om ga-

mes te produceren die zich verzetten tegen de 

aanpassing van virtuele spellen aan het Empire. 

Feministische gamers zoals Anne-Marie Schlei-

ner waren pioniers die pacifistische aanpassingen 

aanbrachten en in games hackten om het seksis-

me en het militarisme van de game industrie te 

bestrijden. Vanaf 2001 is het aantal radicale cre-

aties in games snel toegenomen. Het gaat hier 

om ludieke protesten tegen de oorlog zoals Gon-

zalo Frasca’s September 12, waarin de onvermij-

delijkheid van zgn. collateral damage zichtbaar 

wordt en het beroemde flash spel Gulf War 2 dat 

zes maanden voor de inval in Irak de daarop 

volgende chaos voorspelde; projecten verbonden 

met de strijd van migranten zoals Escape from 
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Woomera, een mod-prototype dat de onmenselij-

ke toestanden in de Australische detentiekam-

pen aan het licht bracht en The French Democra-

cy, dat machinima gebruikt om de rellen in Pa-

rijs opnieuw weer te geven vanuit het perspec-

tief van de banlieusard; O.U.T., “een levensech-

te, draadloze en gamende stadsinterventie” tij-

dens de demonstraties tegen de Republikeinse 

Conventie in New York in 2004; en zelfs game-

cartografie van het Empire zelf in het werk van 

de Eastwood Real Time Strategy Group in wiens 

Civilization IV: Age of Empire je “het militair-

entertainment-complex”, “immateriële arbeid”, 

de “net-economie”, “surveillance mechanismes” 

en “gouvernementaliteit” op de kaart kunt aan-

treffen.  

 

Voor een sprekend voorbeeld van game-

multitude assemblage moeten we naar Italië, en 

wel naar Molleindustria, een Milanees collectief 

van media-activisten en “videogame-critici” die 

in 2004 ontstond op het kruispunt van twee te-

gengestelde ontwikkelingen. Enerzijds de mono-

polisering van het communicatiesysteem in Ita-

lië door Berlusconi en anderzijds de opkomst 

van het digitale media activisme in het kader 

van de beweging van andersglobalisten. Mollein-

dustria opereert vanuit een door activisten zelf 

beheerd sociaal centrum onder het motto: 

“Radicale games tegen de dictatuur van het en-

tertainment”. Het collectief biedt online een 

kleine maar hilarische collectie games aan die de 

misdaden en misstanden van het Empire op sar-

donische wijze op de korrel neemt. Zoals Turbo-

Flex, waarin de moeilijke situatie van het post-

fordistische precariaat in een game is gegoten. 

Het spel maakte ook deel uit van de mediapro-

motie van de EuroMayDays Parades; The 

McDonalds Game, een satire op de  misstanden 

op het gebied van arbeid, voeding en milieu ver-

oorzaakt door het beleid van het fast-food impe-

rium; The Free Culture Game, ( “een theorie in 

spelvorm”) waarbij digitale bronnen worden 

onttrokken aan de controle van het bedrijfsle-

ven, en recentelijk Oligarchy, waarbij de speler 

president-directeur wordt van een oliemaat-

schappij: “exploreer en boor over de hele wereld, 

corrumpeer politici, roep alternatieve energie 

een halt toe en laat de verslaving aan olie toene-

men. Wees er zeker van dat je plezier hebt voor-

dat de energiebronnen uitgeput raken (39). Mis-

schien ligt er bij Molleindustria een game over 

de financiële crisis – Bailout? – op stapel.  

 

Dergelijke strategische games, met hun karakte-

ristieke gestripte graphics en de kwalitatieve 

eenvoud, balanceren tussen briljante, ludieke 

vervreemdings-effecten en puur moraliserende 

didactiek. Maar, zoals Alexander Galloway het 

zegt, gaat dergelijke “contra-gaming” verder 

dan het overdekken van gevestigde gebruiken 

binnen een genre met een alternatieve verbeel-

ding. Het ontwikkelen van “radicale actie” in de 

game cultuur vraagt om de creatie van 
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“alternatieve algoritmes” (40). Of in de woorden 

van Molleindustria: “We zeggen vaak dat het 

voor ons niet van belang is om games te maken 

om radicale mensen te vermaken, maar om radi-

cale games te maken” (41). 

 

PLANNING GAMES 

 

Is het mogelijk om verder te gaan dan agitprop 

games en virtueel protest en te komen tot exo-

dus-spellen die ons actief kunnen helpen om een 

samenleving vorm te geven voorbij dit Empire? 

Alle ontwikkeling van games gaat over het ont-

werpen van alternatieve werelden. Elke game-

play gaat over leren wat je in deze werelden 

kunt doen. “Another world is possible” is dus een 

slogan van gamers. Bill Nichols stelde twintig 

jaar geleden in zijn studie naar “culturele arbeid 

in een tijdperk van cybernetische reproductie” 

dat videogames een emanciperende werking kon-

den hebben omdat ze de spelers er toe aanzetten 

om zich bezig te houden met de “systemische 

principes” van de wijze waarop de wereld ont-

worpen is en ze zo een glimp doen opvangen van 

“het relativisme van de maatschappelijke or-

de” (42). Sindsdien is het ontwerpen van werel-

den een collectieve bezigheid geworden in 

MMO’s en virtuele sociale ruimtes waarbij er een 

voortdurende wisselwerking plaatsvindt tussen 

oorspronkelijk geprogrammeerde parameters en 

de activiteiten van miljoenen spelers. Met het 

oog op het samenvallen van het virtuele spel en 

het werkelijke Empire, is het niet verbazingwek-

kend dat de dynamiek van deze werelden vaak 

alleen maar de politiek-economische voorwaar-

den van de wereldmarkt reproduceert en ver-

sterkt. De basisformule voor MMO’s, hoe fantas-

tisch het kader ook moge zijn, is accumulatie op 

basis van kracht. Hoe dan ook kan het scheppen 

van dergelijke gemeenschappelijke virtuele labo-

ratoria een sociaal experiment mogelijk maken 

waarin werelden worden gesimuleerd met andere 

regels.  

 

AgoraXchange bijvoorbeeld, is een alternatief 

MMO-project bedacht door de politiek theoreti-

cus Jacqueline Stevens en de game artist Natalie 

Bookchin. Het is een virtuele wereld die duide-

lijk beïnvloedt is door de nieuwe golf van publi-

caties over het “leven na het kapitalisme”. Het 

nalatenschap van persoonlijke rijkdom, als een 

mechanisme om klasse-privileges door de eeu-

wen heen te handhaven, is afgeschaft. Het komt 

terecht bij een internationale instelling die mon-

diale herverdeling als mandaat heeft om de men-

selijke basisbehoeften te garanderen, zoals bij-

voorbeeld het recht op schoon water. De grenzen 

zijn geopend voor een vrij verkeer van mensen 

en dus niet alleen goederen. Het privé-bezit is 

ook verdwenen. De grond is toevertrouwd aan 

de staat en wordt verhuurd aan individuen en 

bedrijven. Deze activistische en artistieke sa-

menwerking loopt vooruit op de recentelijke uit-

spraak door een vooraanstaande computer we-

tenschapper in het tijdschrift Science dat online 

games het mogelijk maken om alternatieve rege-

ringsvormen te bestuderen, waaronder onder-

zoek “hoe individuen kunnen worden gestimu-

leerd om samen te werken in de productie van 

collectieve goederen” (43).  

 

Het zou bovendien haalbaar kunnen zijn om 

dergelijke simulaties te verbinden aan nieuwe 

politieke instituties. Veel radicale activisten zijn 

het er over eens dat mondiale gemeenschappe-

lijkheid, als een alternatief voor de wereldmarkt, 

processen van participerende planning en gede-

mocratiseerde economische besluitvorming ver-

eist. Game-achtige virtuele werelden kunnen 

deel uitmaken van zulke processen. In 2008 

werd door het Instituut van de Toekomst Super-

struct gelanceerd, het “eerste omvangrijke multi-

player voorspellings-spel”. Gesitueerd in het jaar 

2019 gaat het er van uit dat een Mondiaal Uit-

sterving Bewustzijn Systeem de zelfvernietiging 

van de mensheid heeft voorspeld in het jaar 

2042 als gevolg van vijf gelijktijdige “super be-

dreigingen”. Quarantaine, een gevolg van 

“afnemende gezondheid en pandemische ziekte”; 

Uitgehongerd, de mondiale ineenstorting van het 

wereld voedsel-systeem; Machtsstrijd, “als naties 

vechten om suprematie m.b.t. energie en de we-
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reld zoekt naar alternatieve oplossingen voor 

energie”, Vogelvrij Verklaarde Planeet, over toe-

nemende surveillance en het verlies van vrijhe-

den; en Generatie Exile, over een “massale toena-

me van het aantal vluchtelingen” (44). Het doel 

voor spelers is om samen te werken en te com-

municeren, niet alleen in het spel maar ook via e

-mail, blogs en sociale netwerken, om zo oplos-

singen voor deze problemen te bedenken. We 

houden hier niet zonder meer een pleidooi voor 

de antwoorden waarmee Superstruct komt aan-

zetten omdat, zoals we al eerder aangaven, de 

mondiale demografie van het spelen van games 

veel ruimte biedt voor vooroordelen op basis van 

klasse. Maar het fundamentele punt blijft over-

eind: als het Pentagon en Wall Street virtuele 

werelden kunnen gebruiken om het Empire 

vorm te geven, waarom zouden communards ze 

niet kunnen gebruiken om hun ontsnappings-

routes te doordenken? 

 

CONCLUSIES: MAGISCHE CIRKELS, 

VREEMDE UITVINDSELS 

 

Academische publicaties over virtuele spellen 

refereren vaak aan de “magische cirkel” van het 

spel, zoals geformuleerd door de conservatieve 

historicus Johan Huizinga, die in zijn beroemde 

Homo Ludens schreef over spellen als een 

“autotelische” activiteit, d.w.z. een doel in zich-

zelf, gescheiden in tijd en ruimte van de gewone 

loop des levens (45). Zulke verklaringen isoleren 

het spel van de hectiek van de mondiale mark-

ten, preventief militarisme en protesten op 

straat. Toch was Huizinga zelf, schrijvende in de 

schaduw van een nog maar pas beëindigde 1e 

wereldoorlog en het opkomende fascisme n Eu-

ropa, zich zeer wel bewust van Ian Bogost “ een 

gat in de magische cirkel” noemt, een onont-

koombare relatie tussen “magische cirkel” en 

“materiële macht” (46). Deze perceptie, al sub-

tiel aanwezig in Homo Ludens, is cruciaal in Hui-

zinga’s studie naar de ondergang van de feodale 

ordening, Herfsttij der Middeleeuwen, waarin hij 

laat zien hoe het steekspel en toernooien de 

vaardigheden van de ridderlijke elite tot ontwik-

keling brachten en wier superioriteit, ondanks de 

romantiek, onmiskenbaar geworteld is in militai-

re barbarij en gewapende onteigening. De mid-

deleeuwse “magische cirkel” van het spel, met al 

zijn opzichtige pracht en praal en omslachtige 

regels, is stevig verankerd in de context van ko-

ninkrijken in verval, in de greep van de plaag, 

oorlog, leeg rakende schatkisten en boerenop-

standen en met het oog van de game-theoreticus 

“gericht (…) in de diepten van een avondhemel, 

maar van een hemel vol bloedig rood, zwaar en 

woest van dreigend loodgrijs, vol valschen kope-

ren schijn” (47). In een dergelijk licht onder-

zoeken we virtuele spellen in het huidige tijd-

perk van het imperium.  

 

“Gamers tegen het Empire” is, geven we toe, een 

optimistisch klinkende slogan aan het eind van 

dit wat mistroostige onderzoek. En een schijn-

baar onwaarschijnlijke – maar misschien toch 

niet zo ongeloofwaardig als het zich eerst liet 

aanzien. We vragen van het digitale spel wat 

Félix Guattari  vroeg van de collectieve mens-

heid: “hoe kan het een kompas vinden waarmee 

het zichzelf kan heroriënteren?” Zijn antwoord, 

door “sociale praktijken te herscheppen”, was 

gefundeerd in een lezing van veranderingen die 

al gaande zijn. Praten over games van de multi-

tude, betekent in onze ogen dat de mogelijkhe-

den van het virtuele spel verder gaan dan zijn 

imperiale uitingen en dat de verlangens van veel 

gamers voorbijstreven aan de karikaturen die 

marketingspecialisten van hen maken. Games 

van de multitude zijn, in de conceptuele termen 
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van Guattari, een “moleculaire revolutie” die 

gepaard gaat met “de inspanning om niets te 

missen dat kan helpen om een nieuwe vorm van 

strijd, een nieuw soort maatschappij te recon-

strueren”. Niets willen missen gaat dus ook ge-

paard met virtuele games. “Vreemde uitvind-

sels, vertel je me, deze virtualiteits-machines, 

deze blokken van muterende percepties en affec-

ten, half-object, half-subject,” mijmerde 

Guattari misschien (wie weet?), nadenkend over 

een video game console – nu een potentialiteit. 

Zulke “vreemde uitvindsels”, benadrukte hij, 

waren een “doorslaggevende middel (…) om an-

dere manieren om de wereld waar te nemen 

voort te brengen, een nieuwe kijk op de dingen 

en zelfs een onverwachte loop der dingen” (48). 
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Noten Hydra: 

 

i. Het metaversum is de digitale doorwerking 

van het fysieke universum waar we in le-

ven. Een website die zich toelegt op het 

signaleren van nieuwe ontwikkelingen in 

het metaversum is metaversetv.com.  

ii. Een maquiladora is een fabriek die belas-

tingvrij ruwe grondstoffen importeert en 

waarin vervaardiging en assemblage 

plaatsvinden. Zij bevinden zich met name 

in Mexico, aan de grens met de Verenigde 

Staten. Maquiladora's zijn sterk in op-

komst sinds de Noord-Amerikaanse Vrij-

handelsovereenkomst (NAFTA) in 1994 in 

werking trad. Hoewel de maquiladora's 

voor veel werkgelegenheid zorgen, zijn de 

lonen er vaak laag en de arbeidsomstandig-

heden slecht. 

iii. Een junk bond (ook wel 'rommelobligatie' 

genoemd) is een term die in de financiële 

wereld gebruikt wordt om een risicovolle 

obligatie met een hoog rendement (high 

yield) aan te duiden. Bond is de Engelse 

benaming voor obligatie. Een obligatie is 

een verhandelbaar schuldbewijs voor een 

lening die door een overheid, een onderne-

ming of een instelling is aangegaan. Als 

een bedrijf geld nodig heeft kan het door 

het uitgeven van een obligatielening aan 

de financiering komen. De koper van de 

obligatie ontvangt van de uitgever rente-

vergoeding. 

iv. Linden dollars (kortweg L$) zijn het virtu-

ele 'geld' in Second Life. Oorspronkelijk 

niet als wisselbare munt bedoeld, kunnen 

ze worden ingewisseld (verkocht en aange-

kocht worden) via de LindeX ofwel Linden 

Exchange op de website van Second Life. 

270 Linden dollar is ongeveer gelijk aan 

één Amerikaanse dollar, maar dit varieert 

net als in het echte leven volgens de wet 

van vraag en aanbod. Ook zijn er virtuele 

wisselkantoren, hier kan de avatar zijn 

verdiende Linden dollars op een rekening 

storten, omwisselen tegen een bepaalde 

Félix Guattari 



22 

koers, en deze verdiensten vervolgens naar 

zijn of haar (echte) bankrekening laten 

overmaken. Het bruto binnenlands pro-

duct van Second Life bedroeg in september 

2006 negen miljoen Amerikaanse dollar. 

v. Een future is een termijncontract 

(koopovereenkomst) met verplichte leve-

ring in de toekomst tegen een vooraf vast-

gestelde prijs.  

vi. Quantitatief analist of "quant", iemand die 

werkzaam is in de quantitatieve analyse. 

vii. Financiële derivaten zijn beleggingsinstru-

menten die hun waarde ontlenen aan de 

waarde van een ander goed, zoals aandelen 

en olie. Het andere goed wordt in het jar-

gon de onderliggende waarde genoemd. De 

voornaamste soorten derivaten zijn opties, 

futures, swaps en forwards. Men gebruikt 

financiële derivaten om risico's te verklei-

nen of juist te speculeren.Een swap is een 

derivaat waarbij een partij een bepaalde 

kasstroom of risico wisselt tegen dat van 

een andere partij. Een forwardcontract 

verplicht de koper van het contract om een 

financiële waarde of goed op een bepaald 

tijdstip in de toekomst te kopen of te ver-

kopen tegen een nu af te spreken prijs. 

viii. De termen bull en bear worden gebruikt 

om bepaalde trends in beleggingen aan te 

tonen.    Een bull market (stier) is op-

waarts. Een stier heft immers met zijn 

hoorns dingen op. Een bear market (beer) 

laat een dalende lijn zien. De beweging van 

een beer is slaand naar beneden. Over het 

algemeen heerst er in een bull market een 

positieve sfeer. Beleggers hebben vertrou-

wen en denken dat de goede resultaten zich 

over een langere periode voortzetten.  

Het tegenovergestelde van een bull market 

is een bear market. Beleggers zijn tijdens 

een bear market pessimistisch, zij ver-

wachten dat de indices over een langere 

periode gezien zullen dalen. Gewoonlijk 

wordt een bear market ingezet als een re-

cessie aanbreekt, de werkeloosheid hoog is 

of wanneer de inflatie snel stijgt. 

ix. Short gaan: Verkoop van aandelen door 

een professionele belegger die de stukken 

niet zelf in bezit heeft. Meestal zijn de aan-

delen geleend bij een derde partij. Als de 

koersen dalen, kunnen de aandelen voor 

een lagere prijs worden teruggekocht; het 

verschil is dan winst. 

x. Onder modding of modden wordt het aan-

passen van een spel verstaan. Deze aanpas-

singen worden modificaties of kortweg 

mods genoemd. Zo'n mod is een verande-

ring van één of meerdere bestanden in het 

spel om zo het spel aan te passen aan de 

wensen van de speler. Mods worden vrijwel 

altijd gemaakt door de fans, en zijn door-

gaans gratis te downloaden op fansites. 

xi. Machinima (een samenvoeging van machi-

ne en cinema) is een filmgenre waar men 

vrijwel uitsluitend gebruik maakt van een 

computerspel. De film wordt hierbij bin-

nenin het spel opgenomen. Hierna wordt 

de film met behulp van een aantal pro-

gramma's bewerkt en worden stemmen, 

geluid en special effects toegevoegd. De 

films worden in de meeste gevallen op in-

ternet uitgebracht. 

xii. User-generated content (letterlijk vertaald: 

door gebruikers gegenereerde inhoud) is een 

inhoudelijke bijdrage van een professionele 

of niet-professionele gebruiker aan een on-

line medium. Dit in tegenstelling tot de 

traditionele manier, waar professionele 

mensen in dienst van een mediabedrijf de 

inhoud van een medium produceren. Voor-

beelden van user-generated content zijn 

bijvoorbeeld foto's, video's of audio opna-

mes. Maar ook recensies, weblogs of recep-

ten zouden geschaard kunnen worden on-

der het begrip 'user-generated content'. 

Wikipedia is hiervan ook een voorbeeld. 

Maar bijv. ook Flickr, You Tube, podcasts 

en andere wiki’s.  

xiii. Web 2.0 verwijst naar de ontwikkeling van 

internet tot een interactief medium en 

waarbij gebruikers informatie uploaden en 

internet niet meer uitsluitend gebruiken 
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zoals een televisie. Met Web 2.0 bepalen de 

internetgebruikers mee de inhoud die op 

internet verschijnt en ze verhogen zo het 

interactieve karakter van het web. Ieder-

een kan info toevoegen. Web 2.0 is echter 

niet zozeer een technologische ingreep, 

maar een toepassing van het internet 

waarvoor het bedoeld is: een interactief 

communicatiemedium. 

xiv. Blogosfeer is een term waarmee alle tot 

bijna alle weblogs en hun onderlinge ver-

banden worden aangeduid. De term sugge-

reert hierbij sterk dat deze weblogs samen 

een grote gemeenschap vormen of tezamen 

deel uitmaken van een sociaal netwerk, 

waarin auteurs dagelijks hun mening kun-

nen publiceren. 

xv. PSP Homebrew (letterlijke vertaling = 

thuisgebrouwen) zijn spelletjes of pro-

gramma's voor de PlayStation Portable 

die door gebruikers van het apparaat zelf 

zijn gemaakt. PSP Homebrew-applicaties 

hebben vaak ook functies die de PSP nor-

maal niet te bieden heeft via de officiële 

firmware van Sony. Om een weg te banen 

voor Homebrew moest eerst de Sony-

firmware gekraakt worden. Dit was voor 

Sony weer reden genoeg om lekken in de 

beveiliging te verhelpen. Later brachten 

hackers hun eigen custom firmware versies 

uit. Voor Sony blijft de homebrew commu-

nity een twijfelachtige bezigheid. Maar 

toch blijkt dat Sony de inzet van deze PSP 

gebruikers gebruikt door ideeën uit custom

-firmwares en homebrew programma's te 

halen en die in officiële firmwares aan te 

bieden zoals een Adobe Flash player 

(Firmware 2.6x en hoger). 

xvi. In 1998 staken leden van de Indiaase boe-

renbeweging KRRS een proefveld met ge-

netisch gemanipuleerd, zogenaamd bt-

katoen in brand. Ook bestormden boeren 

een kantoor van Monsanto in de Indiase 

stad Hyderabad. De acties richtten zich 

tegen de Terminator Technology. Die tech-

niek maakt gewassen onvruchtbaar, zodat 

boeren van hun oogst geen zaad kunnen 

achterhouden voor het volgende seizoen, 

maar elk jaar nieuw zaad moeten kopen – 

bij Monsanto.  

Eind 1999 liet Monsanto weten haar expe-

rimenten met het Terminator-zaad stop te 

zetten. Of dit daadwerkelijk gebeurd is, is 

uiterst schimmig. 

xvii. Het spel Spore kon alleen geïnstalleerd 

worden met een online verbinding. Ook 

kon het spel maximaal drie keer worden 

geïnstalleerd. Hierdoor schafte je i.p.v. een 

product in feite een dienst aan.  

xviii. Warez is de verzamelnaam voor auteurs-

rechtelijk beschermd werk dat illegaal 

wordt verspreid, meestal kosteloos. Meest-

al betreft het inhoud die op het internet 

illegaal aangeboden wordt. De term is een 

afkorting van software, maar dan in meer-

voud. In het jargon dat door de insiders 

gebruikt wordt, vervangt men vaak de "s" 

door een "z". Later is de term uitgegroeid 

tot een begrip binnen de massamedia. 

 


