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MeiKa: Petklep en Groenteman
Weblog door Jochen Meischke, geplaatst op 08-0 2-2010

De combinatie van de woorden 'violence' en 'videogames'
resulteert in een slordige vijftien miljoen resultaten op
Google.
Geen onderwerp zo fel bevochten als de vermeende correlatie tussen
geweld en videogames. Spijtig genoeg wordt de discussie door
uiteenlopende groepen naar beneden getrokken. Wanneer een petklep,
geconfronteerd met een camera van het NOS Journaal, verkondigt dat het
neermaaien van burgers precies de reden is waarom hij om middernacht
staat te kleumen voor de Media Markt, weet de babyboomer genoeg.
Net zo vermoeiend is het wanneer deze gebrekkig geinformeerde grijze golf
ageert tegen een hen volledig onbekend fenomeen, niet geremd door enige
kennis van zaken. De gretigheid waarmee Hanneke Groenteman op
datzelfde Modern Warfare 2 sprong sprak boekdelen. Het stemt treurig,
deze gemankeerde discussie, die absoluut niet geholpen wordt door een
fikse generatiekloof.
Maar er is hoop! Het Californische ProCon, een non-profit organisatie, heeft
een pagina aan het fenomeen gewijd. Diverse studies en onderzoeken zijn
terug te vinden op de website, die het fenomeen van beide kanten belicht.
Bezoekers worden uitgenodigd om mee te doen aan de discussie en diverse
politici, wetenschappers en journalisten komen aan het woord. Petklep en
Groenteman zijn niet meer te redden, maar de rest misschien nog wel.
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Dragonball Origins 2
Niets bijzonders, maar wel heel
onderhoudend, vermakelijk en met zorg
ontwikkeld.
Recensie, 29-0 7-2010 20:34
PSP, XBLA, PSN, WiiWare, iPhone

Earthworm Jim HD
Koeien lanceren is tijdloos, maar
ondanks het nieuwe likje verf blijven de
schoonheidsfoutjes zichtbaar.

Voorbeschouwing, 29-0 7-2010 19:48
PlayStation 3, Xbox 360, PC
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Medal of Honor

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Login of registreer.

De door DICE ontwikkelde multiplayer
is zeer gelikt, maar of het de
hegemonie van Modern Warfare kan
doorbreken is nog de vraag.

Voorbeschouwing, 29-0 7-2010 17:43
PlayStation 3, Xbox 360, PC

Homefront
Hommeles tussen de VS en Verenigd
Korea in deze futuristische shooter met
nadruk op de single player ervaring.

Recensie, 15-0 7-2010 11:37
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Shrek Forever After
Met jonge fans in het achterhoofd wordt
de speler met zachte dwang
rondgeleid. Een brave maar redelijk
degelijke productie.

Recensie, 15-0 7-2010 11:27
PlayStation 3, Xbox 360, Wii, DS, PC,
PSP, DSi

Lego Harry Potter: Years 1–4
Traveler's Tales levert wederom een
oerdegelijk avontuur in een
ge'Legoverseerd universum.
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