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Samenvatting: Ludieke mutatie: de macht van de speler om games te 
veranderen 

In de afgelopen decennia zien we een nauwer verband tussen games en activisme, tussen 

games en oorlog, tussen games en het stadsleven. Met andere woorden, bepaalde regio’s van 

de wereld verworden tot games.  Wat is de macht van de game over het leven?  Veelal leggen 

games een soort van subjectivering op.  De spelregels vergen reflexieve handelingen van de 

speler.  De speler wordt door de voorgeprogrammeerde interacties van het spel in beslag 

genomen en verliest minuten en uren in zijn fascinatie voor het overwinnen van de uitdaging.  

En toch ontwerpen en spelen spelers ook hun eigen games, zich daarbij een deel van wat ze 

aan het digitale regime van de game verloren opnieuw eigen makend.  Mijn onderliggende 

onderzoeksvraag van dit project betreft deze greep naar macht over het spel.  Ik zie de 

handeling van deze speler-gedreven transformaties van bestaande games in andere als een 

transformatief proces dat ik ludieke mutatie noem.  De her-maker van games ziet de wereld 

niet als een bepaalde, vaste plaats die is samengesteld uit statische objecten, maar als 

spelmateriaal dat getweakt, gehackt, gewijzigd en hergeconfigureerd kan worden.  In de loop 

van dit schrijven onderzoek ik deze speler-gedreven veranderingen van games op 

verschillende schalen en interventiepunten, doorheen de gaming-cultuur, in unieke online-

communities van spelers, bij kunstenaars en activisten, en zich situerend in de stad - zowel in 

de digitale stad van het spel als de uitvergrote stad.  Spelers wijzigen en ontwikkelen 

spelstructuren en genres, en nemen daarbij de auteursteugels van het game-maken over van 

de risico-afkerige commerciële games-industrie.  Kunstenaars voeren chaotische esthetische 

hacks op de programmatische motor van games, waarbij zij de schutters in militaire themas 

en de autoraces reduceren tot abstracte golven van kleuren en geluid. Game-makers met 

kritische agenda’s simuleren wereldproblemen in miniatuur speelgoedwerelden. Activist-

spelers voeren campagnes van ludiek maatschappelijk verzet op de digitale straten en 

publieke arena’s van steden in online-games. En de kinderen van de toekomst spelen mobiele 
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games van gemengde realiteit in het leefmilieu van steden uit de japanimatie.  Ook al 

bevinden we ons volop in een informatiekundige aanscherping van de bevolkingsbeheersing, 

gebruikers gebruikers van technische snufjes behouden de macht om de game te veranderen. 


