
Zelfs voor insiders is het af en toe
volledig onduidelijk waar #Ga-
mergate nu om draait. Het is een
online beweging zonder duide-
lijke leiders of eenduidige
standpunten.

Een deel van de aanhangers stelt
dat het te doen is om ‘ethiek in ga-
mejournalistiek’. En hoewel de
band tussen gamejournalisten en
de industrie soms zeer innig is,
valt Gamergate vooral op door de
militante retoriek en agressieve
t a c t i e ke n .

In de praktijk worden vrouwen
stelselmatig bedreigd va nwe g e
hun kritiek op een gebrek aan
diversiteit in de game-industrie.

Zo werd Gamergate groot

Internet is onveilig voor vrouwen
Interview Brianna Wu Gamemaker wordt bedreigd vanwege kritiek op de vrouwonvriendelijkheid van games

Brianna Wu, oprichter Giant Spacekat: „Gamergate is een symptoom van een industrie die seksistisch is.”
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Door David Nieborg

D
e laatste vijf maanden ont-
ving ze al 46 doodsbedrei-
gingen. Gameontwikkelaar
Brianna Wu slaapt al een
tijdje niet meer, zegt ze.
„Mijn leven is verwoest.”

Afgelopen zomer raakte de gamewereld
in de ban van Gamergate : een haatcam-
pagne van anonieme internetters tegen
vrouwelijke ontwikkelaars en gamecritici.
Via Twitter en online fora zoals Reddit en
8chan werden de vrouwen structureel las-
tiggevallen en met de dood bedreigd. Drie
vrouwelijke gamemakers – Brianna Wu,
feministe en blogger Anita Sarkeesian en
gamemaker Zoe Quinn – doken onder.

De slachtoffers ontvingen e-mails,
tweets en brieven op hun huisadres
waarin verteld werd hoe zij, hun partners
en huisdieren in hun eigen huis ver-
moord of verkracht zouden worden. De
bedreigers vielen ook vrienden en familie
van slachtoffers lastig. De overgrote
meerderheid van de bedreigingen werd
anoniem geuit.

Nu – bijna een half jaar later – zijn de be-
dreigingen nog altijd niet gestopt, vertelt
Wu per telefoon vanuit Boston. „Mijn le-
ven is in gevaar en Gamergate-aanhangers
doen er alles aan om mij te laten stoppen
met het maken van games”, zegt ze. „Al-
les wat ik zeg, wordt uitvergroot en leidt
tot intimidatie. Ik verspil minstens twee
dagen per week aan het afhandelen van
doodsbedreigingen en intimidaties.”

Wat zit hier achter? Gamergate begon
als een discussie tussen gamers over de
nauwe banden tussen gameontwikkelaars
en journalisten. Al snel verzandde de dis-
cussie in complottheorieën over journa-
listen die ‘feministische spellen’ betere re-
censies zouden geven.

De discussie ontspoorde in dreigemen-
ten. Haat die kan worden gezien als een
reactie van een mannenbolwerk op de uit-
gesproken feministische houding van de
slachtoffers, door aanhangers ‘soc iale
krui sridders’ genoemd. Onder de critici
heerst angst dat de vrouwen games zullen
perverteren met hun ‘politiek correcte’
denkbeelden over diversiteit.

Brianna Wu is oprichter van de studio
Giant Spacekat. Haar team bestaat voor
het merendeel uit vrouwen. „Mijn baan is
om leiding te geven aan een gamestudio.
En dat is al best pittig. Het is niet dat ik de
game-industrie in ben gegaan om mijn fe-
ministische ideeën uit te dragen. Dan was
ik wel vrouwenstudies gaan doen.”

W ie zijn de m ensen die u bedreig en?
„Ik doe mijn best om een stalker veroor-
deeld te krijgen. Hij is bijna 40 en een suc-
cesvolle IT’er. Dit zijn mensen die zichzelf
niet zien als bedreigers, maar als nobele
strijders. Ze hebben een totaal verknipt
beeld van vrouwen. Zij zien ons als perti-
nente leugenaars en geloven heilig dat
vrouwen voorgetrokken worden in onze
maatschappij. Als je vraagt of ze seksis-
tisch zijn, ontkennen ze dat, maar de vol-
gende minuut bedreigen ze je bijna achte-

loos met verkrachting. Conclusie: het kan
iedereen zijn.”

W aarom w orden de bedreig ers niet g e-
arresteerd?
„Amerikaanse politie en justitie nemen
dit niet serieus. Honderden mensen over-
treden de wet en niemand wordt opge-
pakt. Ik snap niet dat je een bekende ga-
meontwikkelaar kan bedreigen door te
zeggen hoe, waar, wanneer en waarom je
mij gaat vermoorden. Vervolgens gebeurt
er helemaal niets.”

W elke rol speelt de industrie in deze dis-
c ussie?
„Gamergate en de intimidatie die daar-
mee samenhangt is uiteindelijk niet het
probleem. Gamergate is een symptoom
van een industrie die extreem seksistisch
is zonder dat de industrie het doorheeft.
Kijk naar de cultuur die door ontwikke-
laars en journalisten wordt gedeeld. Ga-
me Informer is een van de belangrijkste
Amerikaanse websites over games. Zeven-
tien van de achttien redacteuren zijn
man. Dat heeft gevolgen. De website Giant
Bomb: hetzelfde verhaal. Ze zijn 100 pro-
cent blank, heteroseksueel en man. Ze ne-
men geen vrouwen aan, geen homo’s, en
geen niet-blanken. Deze platformen ac-
cepteren een ‘b ro’-cultuur die dierlijk is
naar vrouwen.”

Nem en g rote uitg ev ers zoals E A en Ac ti-
v ision B lizzard stelling teg en deze uit-
w assen?
„Nee. Ze zijn bang. Dit zijn mannenbedrij-
ven, met mannen aan de top. Zij willen ga-
mers niet boos maken. Ze kiezen ervoor
om hun mond te houden. Onlangs zei de
topman van Sony Amerika: ‘G a m e r g ate
was echt verschrikkelijk’. En hoewel ik het
waardeer dat hij dit zegt, spreekt hij er-
over in de verleden tijd. Het is niet over.”

„Laat ik het zo zeggen: de game-indu-
strie is seksistisch zonder seksisten. Wat ik
daarmee bedoel is dat de game-industrie
zeer seksistisch is als je kijkt naar de re-
presentatie van vrouwen in games (door-
gaans als slachtoffer of sekssymbool red.)
en als je kijkt naar wie aangenomen wor-
den. Op individueel niveau zijn dit man-
nen die geloven dat vrouwen ook een rol
van betekenis spelen. Maar als je kijkt
naar de onzichtbare en systematische
vooroordelen tegen vrouwen, dan is het
lastig om ons werk te doen.”

G am erg ate lijkt een h eel in zic h zelf g e-
keerd fenom een. W aarom is deze h ele
episode relev ant v oor niet g am ers?
„Ons leven speelt zich meer en meer onli-
ne af. In toenemende mate is het internet
een onveilige plek voor vrouwen. Twitter
bijvoorbeeld heeft geen beleid dat intimi-
datie tegengaat.

„Ik vind dat vrouwen geen stem hebben
in de technologiesector. Kijkend naar de
toekomst is de vraag: gaan vrouwen een
grotere rol spelen in de internetecono-
mie? Of zijn het overwegend mannen die
aan de touwtjes trekken? Tot nu toe zijn
het enkel mannen.”

ONLINE BEWEGING

Wat is Gamergate?

Februari 2013O n a f h a n ke l i j k
gameontwikkelaar Zoe Quinn ont-
wikkelt D epression Q uest, een game
over depressie. Al snel ontvangt ze
d re i g b r i e ve n .

16 Augustus 2014O n t w i k ke l a a r
Eron Gjoni maakt het uit met vrien-
din Zoe Quinn en beticht haar in een

blogpost van vreemdgaan met
gamejournalisten. Duizenden
anonieme gamers misbruiken het
voorval om over ‘ethiek in game-
journalistiek’ te praten.

27 Augustus 2014Acteur Alec
Baldwin gebruikt voor het eerst
hashtag Gamergate in een tweet.

28 augustus 2014A m e r i ka a n s e
gameblogs komen met kritische
stukken over Gamergate, wat leidt
tot nieuwe bedreigingen.

September 2014 Anita Sarkeesian
en Brianna Wu duiken onder
vanwege de ernst van de bedrei-
gingen.

Oktober 2014De haatcampagne
tegen Sarkeesian haalt de voorpa-
gina van de N ew York Tim es. Ook zit
ze bij de show van Stephen Colbert.

Februari 2015
Er verschijnen nog dagelijks
duizenden posts vol haat tegen
‘Gamergate -tegenstanders’.

Aanhangers zijn overwegend
anoniem en coördineren hun
acties op online fora zoals Red-
dit en 8chan. Aanhangers wor-
den opgeroepen om ‘d o e l w i t-
t e n’ zoals de BBC en game-
website Kotaku aan te vallen
door adverteerders of redac-
teuren te bombarderen met
berichten.

Voornaamste slachtoffers zijn
drie Amerikaanse vrouwen,
Anita Sarkeesian, Zoe Quinn
en Brianna Wu. Onder de aan-
hangers staan de drie vrouwen
bekend onder hun codenamen
LW1, LW2 en LW3 en worden ze
minachtend SJW’s genoemd:
Social Justice Warriors. De femi-

nistische houding van de vrou-
wen wordt door veel doorgewin-
terde gamers ervaren als een kri-
tiek op hun identiteit als gamer.
Ook (game)journalisten, ga-
meontwikkelaars en gameon-
derzoekers hebben regelma-
tig te maken met online getrei-
ter en intimidatie.

Populaire aanvalstactieken zijn
doodsbedreigingen via e-mail
en Twitter, het verspreiden van
persoonlijke informatie
(‘d ox i n g ’), arrestatieteams een
huis laten binnenvallen (‘SWAT -
ting’), het verspreiden van misin-
formatie en het uit de tent lok-
ken (‘t ro l l e n’) van tegenstan-
ders.


