
Virtueel ge1 
■ commercie~ 

1 n de steeds verder uitdijende dis

cussie omtrent geweld in video 

games is een belangrijke rol weg

gelegd voor de vraag of en hoe het 

virtuele geweld invloed heeft op het 

gedrag van de (vaak jeugdige) spe

lers. Tegenstanders menen dat er 

wel degelijk een relatie bestaat met 

het toenemende geweld op straat 

en in scholen. Degenen die geen 

kwaad zien in alle virtuele slacht

partijen staan veelal op het stand

punt dat iedere gamer prima de 

grens tussen virtuele wereld en 

alledaagse werkelijkheid kan trek

ken. Het lijkt niet meer dan logisch 

dat de gamesindustrie op dit twee

de standpunt staat. Maar zijn er 

ook voor hen grenzen aan hoe ver 

zij willen gaan en is de markt 

gebaat bij inmenging vanuit de 

politiek? In deel 2 van de serie 

Geweld in games komen de ontwik

kelaars, uitgevers, distributeurs en 

retailers aan het woord. 



geweld als 
1cieel product 

Shooter voor het hele gezin 
Ook de wetenschap is er nog niet uit. Een recent 

onderzoek, dat in het aprilnummer van American 

Psychological Association's Journal of Personality 

and Social Psychology verscheen, leek er op te wij

zen dat gewelddadige computergames wel degelijk 

psychologische schade konden toebrengen aan de 

spelers. In de proefpersonen kwamen agressief 

gedrag, vijandige gedachten en een verlaagde irrita

tiedrempel naar boven. Bovendien werd geconclu

deerd dat langdurige blootstelling aan dergelijke 

spelletjes tot verslechterde leerprestaties leidde. 

Ander onderzoek heeft daarentegen aangetoond dat 

het spelen van een potje Quake na afloop van het 

werk het beste middel is tegen stress. 

Sinds kort doet de Nederlandse ontwikkelaar van 

familie entertainment Davilex ook mee aan de 

discussie. Hun eerste Nederlandse shooter 

Amsterdoom zorgde in Nederland zelfs voor een 

kleine rel. In deze game beweegt de speler zich in 

een eerste persoonsperspectief - zoals we dat ken

nen uit spellen als Doom en Quake - door de straten 

van Amsterdam. Vijandige aliens zijn de stad binnen

gedrongen en moeten als de wiederweerga door de 

speler onschadelijk worden gemaakt. De ophef ont

stond omdat de aliens, Gr0bbers genaamd, zich had

den vermomd als parkeerwachters. Onder meer in 

Het Parool werd vervolgens een discussie gevoerd 

over deze, in de ogen van directeur A. Jansen van de 

Dienst Stadstoezicht, walgelijke game. 'Als het neer

schieten van parkeerwachters aardig is,' zei Jansen, 

'heeft mijn gevoel voor humor mij verlaten. Dit is van 

een onbekende onbenulligheid.' 

Hans van Marsbergen, pr functionaris bij Davilex, 

ziet het echter anders: 'In Amsterdoom zie je geen 

bloed of ledematen. De game is meer een kruising 

tussen SF en een cartoon. Je schiet namelijk niet op 

echte mensen, maar op aliens. Het is feitelijk een 

shooter voor het hele gezin. De ophef over de als 

parkeerwachters verklede Gr0bbers vinden wij ook 

niet terecht: het zijn aliens, geen mensen. Liever 

hadden wij gezien dat men over de kwaliteiten van 

de game had geschreven: anderhalf jaar lang heb

ben er twintig man aan gewerkt. Het is een beetje 

een flauwe situatie die ontstaan is. Zo heeft nie-

GEWELD IN GAMES 

'Virtueel geweld als commercieel product' is de tweede aflevering in een drieluik over 

geweld in games. De discussie over dit onderwerp laait steeds hoger op, vooral door de toe

name van het geweld op straat en de schietpartijen op scholen in de Verenigde Staten. Met 

de release van Carmageddon, The Death Race 2000 voor de deur en de boze reacties naar 

aanleiding van de kort geleden uitgebrachte games Amsterdoom en Sa/dier of Fortune een 

goed moment om de diverse partijen om hun mening te vragen. In dit tweede deel geven ver

tegenwoordigers uit de industrie hun mening. In CTW Benelux uitgave 23 kwam de politiek 

al aan het woord, volgende maand wordt de zijde van de consumenten belicht. 

mand bij Parkeerbeheer het spel zelf gespeeld en 

toen we aanboden om alle parkeerwachters een 

gratis exemplaar ter beschikking te stellen, gingen 

zij daar niet op in.' 

Gewelddadig buitenbeentje 
Desgevraagd wil Van Marsbergen dieper ingaan op 

de filosofie van Davilex over geweld in games. 'Het 

is altijd moeilijk om te zeggen of TV, film en video

games een gewelddadige invloed hebben. Die dis

cussie woedt al langer dan vandaag. Misschien dat 

nu een Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat 

er een verband bestaat tussen het spelen van video

games en agressief gedrag, maar ik weet ook van 

de ledematen in onze games te stoppen. We richten 

ons op de massamarkt en maken geen gewelddadi

ge games. Verder zijn we van mening dat, hoewel 

een deel van de verantwoordelijkheid bij de produ

cent berust, er ook een heel belangrijk deel bij de 

klant ligt. Als hij dergelijke games niet koopt, wor

den ze ook niet meer gemaakt. Het is gewoon een 

kwestie van vraag en aanbod. Wel zou een leeftijds

aanduiding op de verpakking een goede zaak zijn, 

hoewel aan de plaatjes op de doos al duidelijk te 

zien is of een game veel geweld bevat.' 

Hoe zit het nu met de verkoop van Amsterdoom? 

'Het spel loopt redelijk goed. We hebben in de ver

koop geen negatieve gevolgen gemerkt van de dis-

'"we stonpen nooit bloed of 
ronäzwervende ledematen in onze games? 

een Australisch onderzoek waaruit bleek dat er wei

nig of geen invloeden aan te wijzen zijn. Zelf doen 

we niet zo heel veel met dergelijke games. Het is 

altijd een zaak van de uitgever: tot waar ga je? Wij 

richten ons met ons assortiment meer op families

oftware. Het is ons beleid om geen echt geweld in 

onze games te stoppen.' 

Ligt er misschien een taak weggelegd voor de 

politiek op dit terrein? Van Marsbergen: 'We ver

wachten geen politieke stappen op dit gebied, 

behalve wanneer het echt te gek wordt. Verder zien 

we onszelf eigenlijk als een buitenbeentje in de hele 

geweldsdiscussie. We hebben slechts één enkele 

shooter gemaakt, en die is geschikt voor het hele 

gezin. Ons beleid is om nooit bloed of rondzwerven-

cussie. Misschien is er een bepaald sensatiegericht 

publiek dat graag games koopt die veel ophef 

maken, maar dat is in ieder geval niet onze doel

groep.' Sensationeel was in ieder geval de extreme 

campagne voor Soldier of Fortune van distributeur 

CD Contact Data, waarbij dreigbrieven, kidnappin

gen en opgestuurde kogels een grote rol speelden. 

Van Marsbergen: 'Ik ken de campagne alleen van 

horen zeggen. Het is in ieder geval een erg heftige. 

Als ze publiciteit wilden, is dat ze duidelijk gelukt.' 

Hakenkruizen 
Een heel ander verhaal is de shooter Mortyr. Dit spel 

is zonder meer aan te merken als erg gewelddadig. 

Ook de achterliggende verhaallijn blinkt niet direct 
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uit in subtiliteit. In de alternatieve toekomst die ons 

wordt voorgeschoteld, hebben de Duitsers de 

Tweede Wereldoorlog namelijk gewonnen. Dat is 

echter een klein probleempje vergeleken met de 

rampen die veroorzaakt worden door de vreemde 

klimaatsveranderingen van de afgelopen decennia. 

Niemand weet meer hoe het mogelijk is geweest 

game. Nederland is dan wel vrij flexibel qua censuur 

vergeleken met de ons omringende landen, maar 

we zijn wel een wereldwijde uitgever en distribu

teur. Door Mortyr niet uit te brengen, hebben we 

onze grens getrokken.' 

In tegenstelling tot Ubi Soft zag HD lnteractive 

geen probleem in het wereldwijd uitbrengen van 

&geweld in de juiste context 
levert tenminste een moraal op~ 

dat in 1944 de Nazi's plotseling de oorlog begonnen 

te winnen. 

Dokter Jurgen Mortyr, een hooggeplaatste officier 

en wetenschapper in Nazi-gelederen, ontdekt dat 

zijn landgenoot, een zekere dokter Lieberman, 149 

jaar geleden een apparaat heeft uitgevonden die 

tijdreizen mogelijk maakt. Daarmee maken de 

Nazi's een trip naar de verre toekomst om daar een 

mysterieus artefact te halen dat ze de winst in de 

oorlog om 'Lebensraum' geeft. Mortyr ontdekt een 

verband tussen de abnormale klimatologische ont

wikkelingen en het reizen in de tijd. Hij ziet al snel 

in dat zijn voorouders onjuist hebben gehandeld en 

besluit dat er maar één manier is om deze fout te 

herstellen. Er zal iemand te~ug moeten gaan naar 

1944, vlak voordat Lieberman de constructie van 

het duivelse apparaat voltooit. De aangewezen per

soon om deze missie te vervoltooien is zijn zoon 

Sebastian, die explosieven-, communicatie-en 

wapenexpert is. 

Behalve het achtergrondverhaal is ook de game 

zelf doortrokken van hakenkruizen, schreeuwende 

en stervende nazi's en plassen bloed. Ondanks, of 

misschien juist dankzij, dit alles werd de game een 

instant suGces in Polen waar het als eerste werd uit

gebracht. Het was niet verwonderlijk dat er vervol

gens een controverse ontstond: Ubi Soft had de 

rechten voor wereldwijde distributie al gekocht, 

maar zag hier uiteindelijk van af. 

Geen dom schaap 
'Wij brachten Mortyr uiteindelijk niet uit, omdat het 

spel naar onze mening niet goed aansloot bij onze 

producten reeks,' zegt Annechia van den Berg, man

aging director bij Ubi Soft. 'We lanceren veel kind

vriendelijke producten, zoals Playmobil en Rayman. 

Veel familie entertainment dus. Volgens ons kun je 

het als uitgever dan niet maken om al te afwijkende 

producten op de markt te brengen. Persoonlijk ben 

ik niet ontevreden over onze stap om Mortyr niet uit 

te brengen. Het spel sluit ook niet aan bij onze uit

geversfilosofie. Ubi Soft wil natuurlijk niet alleen 

kindertitels uitbrengen, maar ook software voor 

andere doelgroepen. Dit neemt echter niet weg dat 

we erg voorzichtig zijn met extreem geweld in een 

Mortyr. 'Ik vind niet dat het nodig is dat wij maatre

gelen nemen tegen het geweld in videogames,' zegt 

Mike Klumper Horneman, medeoprichter van HD 

lnteractive. 'De consument moet zelf kunnen bepa

len wat hij wel of niet koopt, hij is niet dom. Ik geloof 

dan ook niet in censuur. Voor ons is het zo dat we 

alleen die titels niet verkopen, die we zelf smakeloos 

vinden. Wel vind ik de mogelijkheid om de hoeveel

heid bloedspatten en rondvliegende ledematen door 

de gebruiker in te laten stellen, een goede zaak. 

Hierdoor krijgt de consument namelijk meer keuze-

vrijheid. Zo kan hij een spelletje ook door zijn kinde

ren laten spelen. Duidelijke verpakkingen zijn 

natuurlijk ook belangrijk. De consument moet weten 

wat hij koopt. De politiek zie ik niet als de aangewe

zen instantie om hierin regulerend op te treden. Dat 

Amerikaanse studies 
Het onderzoek getiteld Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings and Behaviour in the Laboratory 
and in Life, dat uitgevoerd werd door de psychologen Craig A. Anderson en Karen E. Dili, verscheen in het 
aprilnummer van het Amerikaanse American Psychological Association 's Journal of Personality and Social 
Psychology. Het bestaat uit twee gescheiden experimenten die uitgevoerd zijn op psychologiestudenten. 
Het eerste werd gehouden onder 227 proefpersonen en bestond uit het afnemen van interviews. De 
gewoontes op het gebied van videospelletjes werden afgezet tegen de agressieve neigingen van de gei'n
terviewde. Hieruit bleek volgens de onderzoekers een positieve correlatie tussen 'het blootstaan aan 
gewelddadige videospelletjes' en 'agressief gedrag'. Daarnaast bleek ook een verband te bestaan tussen 
de hoeveelheid tijd die iemand aan videospelletjes besteedde en diens schoolcijfers: hoe meer tijd er 
gespeeld werd, hoe lager de cijfers uitvielen. 
Aan het tweede experiment deden 210 college studenten mee. Het ene gedeelte speelde de gewelddadi
ge shooter Wolfenstein 3D en het andere deel de 'point and click' adventure Myst. Daarna moesten alle 
studenten meedoen aan een ander spel, waarbij ze hun (menselijke) tegenstanders moesten straffen mid
dels kleine geluidssignalen. De resultaten brachten de onderzoekers tot de conclusie dat er een causale 
relatie bestaat tussen gewelddadige games en agressief gedrag: de Wolfenstein-groep zou iets hardere 
geluidssignalen gebruiken dan de Myst-groep. 
Maar de wetenschap zou de wetenschap niet zijn, als niet gelijk iemand anders het onderzoek onderuit 
zou trachten te halen. Steven Poole, schrijver van het in Engeland bij uitgeverij Fourth Estate verschenen 
boek Tricker Happy: The Inner Life Of Videogames, nam de handschoen op. 
Aangaande het eerste experiment had hij kritiek op beide conclusies. Ten eerste betekent correlatie niet 
dat er per definitie een causaal verband bestaat. Ook de onderzoekers geven aan dat het mogelijk is dat 
mensen die van nature agressief zijn, zich meer aangetrokken voelen tot het spelen van agressieve 
games. De tweede conclusie, namelijk dat veel spelen tot lagere cijfers leidt, lijkt hem logisch. Immers, 
hoe meer tijd je niet bezig bent met studeren, hoe lager je cijfers zullen zijn. Dat geldt ook voor mensen 
die zes uur per dag koekjes staan te bakken. 
Rest nog het tweede experiment. Mede op basis van de cijfers in het onderzoek komt hij juist tot de stel
ling dat de verschillen tussen de proefpersonen die Wolfenstein 3D speelden versus degenen die Myst 
speelden, erg klein waren en dat de verschil/en net zo goed veroorzaakt konden zijn doordat de 
Wolfenstein-spelers meer adrenaline hadden dan de Myst-spelers. Immers, als je net gesquashed hebt, 
ben je iets actiever dan iemand die een tukkie op de bank heeft gedaan. 
Het wachten is nu op het volgende onderzoek, zodat het wetenschappelijke steekspel door kan blijven 
gaan. Misschien dat er ooit een definitieve winnaar uit zal komen, maar het is niet onverstandig om daar 
gezonde twijfel bij te hebben ... 



moet de branche zelf 

doen.' 

Van den Berg is het slechts 

gedeeltelijk met Klumper 

Horneman eens. 'Aan instelbaar 

geweld en bloed doet Ubi Soft niet. Ik 

denk ook niet dat dat een oplossing is, 

evenmin als stappen vanuit de politiek. De 

industrie moet zelf op verantwoordelijke 

wijze met de kwestie omgaan. In de media 

wordt het probleem volgens mij vaak 

overdreven. Wel denk ik dat de indus

trie zich pro-actief op moet stellen 

naar de politiek. Nog 

steeds is het zo 

dat 

geweld, 

gecombineerd 

met veel mediage

weld, vaak zorgt voor 

goede verkopen. Ook op TV wordt er veel gescho

ten, maar het geweld wordt daar doorgaans in een 

context geplaatst. Hierdoor valt er een moraal uit 

te destilleren.' 

Vinger aan de pols 
Ubi Soft gaat controverses liever uit de weg. 'We 

ontwikkelen wel games met actie erin, maar over 

het algemeen komen er geen bloedvergieten en 

nauwelijks geweld in voor,' zegt Van den Berg. 

'Neem bijvoorbeeld Playmobil. Hiervoor hebben 

we een licentie verkregen, maar Playmobil houdt 

natuurlijk wel een vinger aan de pols. Zij hebben 

redelijk veel te zeggen over de inhoud. Zo moeten 

de poppetjes er uit zien als de Playmobil-model

len en mag er geen bloed vloeien. Playmobil-pop

petjes bloeden namelijk niet. Ook voor de produc

ten die we voor Disney en Warner gaan ontwikke

len, geldt dit. Het zijn allemaal familietitels. Wij 

proberen dan ook een verantwoordelijk beleid 

hierin te voeren.' 

Klumper Horneman stelt vast dat controverses 

komen en gaan. 'Doorgaans is het zo dat een 

spelletje enige discussie uitlokt en vervolgens 

binnen een jaar allang weer geaccepteerd is. 

Geweld in games spreekt nog altijd aan, maar 

toch minder dan vroeger. In het begin kan geweld 

wel invloed hebben op de verkoop van een titel, 

maar op de lange termijn is dit minder. Daarom 

vind ik de campagne voor Soldier of Fortune ook 

niet zo geslaagd. De game liep alleen op day one 

en gedurende de eerste twee weken goed. Het 

spel zelf vond ik trouwens tegenvallen en de 

kogel in de campagne smakeloos.' 

Ziek 
Tijd om CD Contact Data, verantwoordelijk voor de -

ook in de pers - omstreden campagne voor Soldier 

of Fortune, in de gelegenheid te stellen om haar 

mening te geven. Het verhaal is inmiddels overbe

kend: de pers kreeg gegraveerde kogels toege

stuurd en een rouwbrief met dreigende tekst. Alsof 

dit nog niet genoeg was, werd ook een kidnapping 

van de voor de persconferentie uitgenodigde jour

nalisten op touw gezet. Jelle Kruis, commercieel 

directeur: 'Wij vinden de campagne voor Soldier of 

Fortune zeker geslaagd. We wilden de game uniek 

positioneren in de markt, en dat is gelukt. 

Momenteel staat de game op nummer twee in de 

top 10. Hier en daar zijn in de campagne enkele 

schoonheidsfoutjes opgetreden, maar daar zullen 

we in de toekomst alleen maar van leren. We zien 

de game niet als een geweldsgame, tenminste niet 

in de zin van 'geweld om het geweld'. Dergelijke 

games willen we ook niet verkopen. Zo hebben we 

een keer een titel afgewezen waarbij je als bonus 

voor het halen van een level een filmpje te zien 

kreeg van een executie. Ziek! Ook wanneer er enge 

dingen met kinderen gebeuren, zeggen we nee. We 

hanteren hierbij de normale ethiek en daarnaast de 

Engelse ELS PA-norm.' 

Ook CD Contact Data denkt dat de politiek zich 

afzijdig moet houden. 'We geloven in zelfregulering 

door de branche. Parental locks en leeftijdsindica

ties op de verpakkingen zouden voldoende moeten 

zijn. De rest is aan de consument. De brancheorga

nisatie NVPI zou hierin in de toekomst een belang

rijke rol moeten spelen, maar helaas is dat nu nog 
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niet het geval. Van de politiek verwacht ik niet dat 

die met verrassende stappen zal komen.' 

Goede gameplay 
Frank Rittinghaus, product manager bij Nintendo, 

signaleert dat de branche steeds meer verantwoor

delijkheid aan het nemen is: 'Ik zie zeker wel een 

taak weggelegd voor de leveranciers van games. 

Leeftijdsindicaties op de verpakking kunnen uitste

kend werken, mits de detailhandel zich daar ook 

aan houdt. Langzaam maar zeker groeien we naar 

een volwassen situatie vergelijkbaar met de verhuur 

van videofilms. De ELSPA-norm wordt al veel toege

past en ik denk dat de politiek zich nog wel even op 

een afstand kan houden.' 

'Omdat Nintendo veel kindertitels uitgeeft, hebben 

wij ook een duidelijk beleid van wat wel en wat niet 

kan. Seks en grof taalgebruik komen er sowieso 

niet in. Voor geweld gebruiken we een leeftijdsindi

catie. Ook toen we de ELSPA-norm nog niet hadden, 

plakten we zelf al een sticker met leeftijdsindicatie 

op de doosjes van GoldenEye 007. Die titel bevatte, 

zeker voor Nintendo-begrippen, vrij veel geweld. In 

een parental loek geloof ik wat minder. Zes jaar 

geleden brachten we Mortal Kombat uit en hierin 

viel geen druppel bloed. Vervolgens verschenen in 

allerlei magazines codes voor cheat devices waar

mee wèl met bloed kon worden gespeeld. Nu alles 

en iedereen toegang heeft tot internet worden der

gelijke praktijken alleen maar makkelijker.' 

'Ik denk ook niet dat geweld ervoor zorgt dat een 

game goed verkoopt. Een goede gameplay en goede 

graphics zijn veel belangrijker. Van Pokémon heb

ben we 250 duizend exemplaren verkocht in 

Nederland, terwijl er nauwelijks geweld in voor

komt. Als een monstertje verliest, wordt deze ver

plaatst naar een andere ruimte en aldaar genezen. 

Wel denk ik dat veel media-aandacht rond een 

gewelddadige titel verkoopbevorderend werkt. Dat 

zag je al bij Carmaggeddon.' 

Mag het ietsje minder? 
Uitgevers en distributeurs zijn natuurlijk niet de enigen 

die vanuit hun professie te maken hebben met de dis

cussie rondom geweld in games. Uiteindelijk zijn het 

de retailers die een game aan de klant verkopen. Joep 

Petersen, inkoper bij Dixons, geeft desgevraagd zijn 

mening over het onderwerp: 'We zijn zelf nog niet 

actief bezig met het formuleren van een beleid inzake 

deze kwestie. Misschien dat dat in de toekomst wel 

zal gebeuren, maar voorlopig ondernemen we zelf nog 

geen stappen. Wel proberen we altijd kritisch te zijn 

ten opzichte van onze producten. Zo hebben we er 

indertijd bewust voor gekozen om Carmaggeddon en 

Grand TheftAuto niet in ons assortiment op te nemen.' 

'Het zou natuurlijk mooi zijn als de markt zelf zijn 

zaakjes regelt, maar of dit gaat lukken, blijft de 

vraag. Het is moeilijk om in te schatten of er stap

pen vanuit de politiek zullen komen. Het aanbren

gen van leeftijdsgrenzen op de verpakkingen zie ik 

als een mogelijkheid. Ik ben van mening dat je die 

als verkoper dan ook moet naleven. Dat is een stuk

je moreel verplichte verantwoordelijkheid. Ook ben 

organisatie te zijn om - indien de branche er zelf 

niet uit komt - hierin het voortouw te nemen. 

Momenteel is de NVPI samen met het NICAM bezig 

om een leeftijdskwalificatiesysteem op te stellen, 

vergelijkbaar met de ELSPA-norm. Om een dergelijk 

systeem van zelfregulering te kunnen laten werken, 

is het wel belangrijk dat er een controlesysteem 

&geweld in games spreekt (log altijd aan, 
maar toch m1naer dan vroeger' 

ik een voorstander van de mogelijkheid om de hoe

veelheid bloed en geweld in te kunnen stellen. Van 

mij mag het wel eens ietsje minder.' 

De verkoper kan zich 
een jaar vergissen 
'Wanneer objectief gemeten is dat de invloed van 

geweld in videogames hetzelfde is als de invloed van 

geweld in (video)films, denk ik dat er inderdaad een 

leeftijdsstandaard zou moeten komen,' zegt Rob 

Hermans, marketing manager bij winkelketen Free 

Record Shop. 'Momenteel is het nog zo dat speelfilms 

een realiteitsgehalte bezitten dat nog niet is wegge

legd voor doorsnee videogames. Hierdoor is het voor 

de speler duidelijk dat het een spelletje betreft.' 

Voorlopig heeft Free Record Shop nog geen maat

regelen genomen. 'Dat deden we wel voor video

films. Zo hebben we de serie Faces of Death (waar

in authentieke beelden worden getoond van men

sen die voor de camera om het leven komen) niet in 

onze schappen gelegd. Als er in de toekomst hele 

sadistische, realistische geweldsgames uitkomen, 

zullen we die ook zeker niet uitbrengen. De branche 

zal in eerste instantie de boel zelf moeten reguleren. 

Pas als dat niet gebeurt, zie ik de politiek in actie 

komen, eerder niet.' 

'Zo'n leeftijdsaanduiding op· de verpakking zal 

misschien niet kunnen voorkomen dat de verkoper 

in de winkel zich een jaartje vergist, maar zich vijf 

jaar vergissen zal hem niet gebeuren. Daarnaast 

ontstaat er met zo'n aanduiding ook meer sociale 

controle. Als een ouder een spelletje voor zeventien 

jaar of ouder op de kamer van zijn elfjarig kind vindt, 

weet hij dat er iets mis is.' 

Geen overheidsbemoeienis 
Het is opvallend dat iedereen in de industrie het er 

over eens lijkt te zijn dat overheidsbemoeienis 

absoluut niet nodig is. We doppen onze eigen boon

tjes wel, is de heersende gedachte. De twee geijkte 

middelen hiertoe zijn stickers met leeftijdindicaties 

op de dozen en het aanbrengen van parental locks 

op de spellen, hoewel niet iedereen evenveel effect 

ziet weggEllegd voor beide methoden. 

De brancheorganisatie NVPI lijkt de aangewezen 

bestaat. 

Een andere interessante constatering is dat de 

industrie wel degelijk haar grenzen trekt, of het nu 

is vanwege een kwestie van smaak, vanwege de 

gekoesterde ethiek of vanwege het niet passen van 

een bepaald product in de gevoerde lijn. Misschien 

kunnen we zelfs stellen dat de markt langzaam 

maar zeker echt volwassen begint te worden. Ook in 

de begintijd van de videofilm werden er immers al 

heftige discussies gevoerd, maar die zijn ondertus

sen naar de achtergrond verschoven. 

De consument wordt toch veelal gezien als een 

belangrijke, zo niet alles bepalende factor in het 

geheel. Indien hij een spel niet koopt omdat het te 

gewelddadig is, zullen dergelijke games langzaam 

maar zeker uit de markt verdwijnen. Een kwestie 

van de oeroude wet van vraag en aanbod. Het hei

kele punt dat overblijft, is natuurlijk de publieke dis

cussie: teveel aandacht werkt verkoopbevorderend 

en als kranten even gretig door blijven gaan zich te 

storten op schandalen, kunnen we nog wel het een 

en ander tegemoet zien. De industrie ziet dan 

immers mogelijkheden tot gratis publiciteit crw 

Joep van Loon 
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