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Waarom schoot Anders Breivik 2011 het knapste meisje als eerste neer? Zijn racistische geloof in de ondergang van 
het Westen is in ons collectief geheugen gegrift. Het feit dat hij de vrouwenemancipatie hier de schuld van gaf, hebben 
we klinisch uit dat geheugen geweerd.

Terrorisme en online radicalisering kenmerkten het eerste 
deel van de 21ste eeuw voor het Westen. De dreiging uit 
jihadistische hoek leek nooit ver weg. Daar is toenemende 
aandacht voor rechts-extremisme nu bijgekomen. De logi-
sche vragen worden over deze herontdekte extremisten ge-
steld. Wat geloven ze nu echt? Hoe radicaliseren ze? Welke 
rol speelt het internet? Maar een onderwerp dat nog altijd 
over het hoofd wordt gezien bij de ontwikkeling van nieuwe 
programma’s om extremisme tegen te gaan, is misogynie, 
of vrouwenhaat. Dit artikel gaat niet over vrouwen of ‘ge-
nder’ maar over een ‘onzichtbaar’ veiligheidsprobleem: er 
is een blinde vlek voor de belevingswereld van vrouwen 
waardoor we patronen van geweld en radicalisering keer 
op keer missen.

In de loop van dit artikel bespreek ik een aantal zaken. 
Allereerst de online verspreiding van extreemrechtse ideo-
logieën, waarbij misogynie niet weg te denken is. Hierbij 
moet worden gezegd dat vrouwenhaat eveneens een be-
langrijk element is in jihadistisch extremisme, maar omdat 
daar al meer kennis over bestaat, ga ik daar in dit artikel 
weinig op in. Hierna is het zaak om te kijken naar de relatie 
tot vrouwen van een aantal bekende extremisten. Ik sluit af 
met suggesties voor het aanpakken van vrouwenhaat als 
radicaliseringsfactor.

WAAROM IS VROUWENHAAT ZO RELEVANT?
Niemand kijkt ervan op als je schrijft dat Boko Haram of 
IS weinig vrouwvriendelijk zijn. Strikte man-vrouwverhou-
dingen en traditionele rolpatronen kennen we als onder-
deel van hun ideologieën. Maar na ingrijpende geweldsin-
cidenten in bijvoorbeeld Duitsland, Engeland, Noorwegen, 

Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten zijn onderzoekers 
veel vergelijkbare opvattingen tegengekomen in rechts-ex-
tremistisch gedachtegoed, met name in informatie en insi-
de jokes die online worden gedeeld. 

Na veel aanslagen bleek later dat de dader een spoor ach-
ter zich liet van huiselijk geweld, stalking, langdurig las-
tigvallen, online en offline bedreigingen en verscheidene 
vormen van seksueel geweld. Het is ook een uitdaging om 
een gewelddadige extremist te vinden die niet gelooft dat 
feminisme en emancipatie medeverantwoordelijk zijn voor 
de ondergang van ‘het blanke ras’.

En toch, als misogynie al in nationale veiligheidskringen 
wordt besproken, komt het doorgaans in een apart hoofd-
stuk met een titel als ‘de genderinvalshoek’. Maar het 
beeld van gender als zijspoor klopt niet. De ideeën van 
rechts-extremisten over man-vrouwverhoudingen staan 
even centraal als ideeën over etniciteit of geloof. Brenton 
Tarrant die in Christchurch, Nieuw-Zeeland, 51 moskeegan-
gers neerschoot, begon zijn manifest met de boodschap 
dat ‘westerse vrouwen’ meer kinderen zouden moeten ba-
ren om hun ‘witte naties’ te behouden. Als we extremisme 
en de rol van het internet bij radicalisering zien als drei-
ging, dan zou serieuzer aandacht besteed moeten worden 
aan de vrouwenhaat die daaraan bijdraagt.

RECHTS-EXTREMISME EN MISOGYNIE: TWEE HANDEN OP EEN 
BUIK
Na niet-jihadistische aanslagen werd lang gesproken alsof 
de daders niet aan een ideologie of terroristische motiva-
tie verbonden waren. Maar er vindt wel degelijk een proces 
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van radicalisering en indoctrinatie plaats richting misogyn 
extremisme in onlinegemeenschappen die veelal overlap-
pen met rechts-extremisme. De combinatie van een digi-
tale echokamer, bewijsdrang en verheerlijking van eerdere 
massamoordenaars creëert een cyclus van online oprui-
ing, naar offline geweld, die online weer verheerlijk wordt 
als inspiratie voor later geweld.1

Voor de oorsprong moeten we terug in de tijd. Tijdens de 
feministische golf in de jaren zestig en zeventig in de Ver-
enigde Staten vroeg de Men’s Rights Movement aandacht 
voor hoe het patriarchaat naast vrouwen ook mannen on-
derdrukte in hun sociaal-emotionele welzijn. Eind jaren ze-
ventig splitste zich hier de Men’s Rights Activists (MRA’s) 
van af. Hun centrale claim? Dat feministen liegen wanneer 
ze zeggen dat de samenleving vrouwen meer benadeelt 
dan mannen. Antifeminisme en pro-mannenrechten waren 
van meet af aan totaal verweven standpunten voor MRA’s 
en de komst van het internet heeft de beweging sterk doen 
groeien.

De opvattingen van MRA’s vormen de basis van wat tegen-
woordig liefkozend de Manosphere wordt genoemd. Dit is 
een los netwerk van websites, fora en groeperingen. Pick-
up artists leggen andere mannen uitleggen hoe ze vrou-

wen mee naar bed krijgen, met adviezen sterk wisselend 
van ‘wees jezelf’ tot ‘als ze nee zegt, moet je meer kracht 
gebruiken’. Men going their own way (MGTOW) vinden vrou-
wen manipulatief en egocentrisch en mijden relaties. In-
voluntary celibates (incels) zijn mannen die het niet lukt 
om te daten. Veel jongens zijn er om lotgenoten te vinden, 
maar discussies zijn vaak negatief omdat uiteindelijk het 
feminisme de schuld krijgt van dat vrouwen te veeleisend 
zijn geworden. 

Het is belangrijk om in te zien dat de extremistische en 
de subtielere versies van vrouwenhaat uiteindelijk neerko-
men op hetzelfde wereldbeeld. Feminisme is manipulatief 
en oneerlijk, mannen zijn hier slachtoffer van, dus het is 
volkomen gerechtvaardigd om feministen het leven zuur te 
maken. Een goed voorbeeld van de versmelting van vrou-
wenhaat en extreemrechts online is GamerGate, een bewe-
ging in 2014 die een belangrijke opmaat was naar wat later 
bekend kwam te staan als de Alt-Right. Hierbij beweerden 
mannelijke gamers en Men’s Rights Activists te strijden 
tegen censuur in videospellen en voor ‘ethisch handelen in 
game-journalistiek’. 

Klinkt vaag? De werkelijkheid is vager. Het begon met een 
blogpost van een jaloerse ex. Deze ex van een vrouwelijke 

De motieven van Anders Breivik voor het plegen van de aanslagen in Noorwegen waren racistisch en gericht tegen de sociaal-democratische partij van Noorwegen. Daarnaast 
had hij ook sterk antifeministische opvattingen. Afgebeeld staan bloemen en een teddybeer voor de slachtoffers van de aanval op Utøya met de uit het Noors vertaalde tekst: 
“Aan alle overledenen: Rust zacht! Was dit maar nooit gebeurd. Deze teddybeer is voor jullie.” (foto: Flickr / Kim Erlandsen, NRK / CC BY-NC-SA 2.0)
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game-ontwikkelaar wijdde negenduizend woorden aan de 
claim dat ze was vreemdgegaan en dat haar huidige part-
ner een journalist was die games recenseerde. Toen dit 
gretig werd opgepikt door een digitale gemeenschap van 
gamers die chagrijnig waren over toenemende diversiteit 
in games, begon de ex met stalken. Hij gooide ieder detail 
over de vrouw online voor de boze massa – inclusief hotels 
waar ze verbleef en haar aangifte tegen hem. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een beweging die uitgespro-
ken vrouwen structureel en georganiseerd lastigviel – met 
inbegrip van doodsbedreigingen, bommeldingen en doxxi-
ng (het online zetten van persoonlijke en adresgegevens). 
Onderzoek naar de hashtag #gamergate toont aan dat het 
vooral werd gebruikt om antifeministische sentimenten te 
verspreiden en vrouwen aan te vallen.2 Voormalige extre-
misten hebben verteld hoe GamerGate hun radicalisering 
op gang hielp. 

GamerGate creëerde een blauwdruk voor hoe het moderne 
radicaal- en extreemrechts zich online gedraagt.3 Als chef 
van Breitbart News sprak Steven Bannon destijds over de 
beweging als ‘leger’ van ‘ontwortelde witte mannen’ die je 
kon ‘activeren’ om Donald Trump en Alt-Right te steunen 
en om tegenstanders een toontje lager te laten zingen.4 
Ook in Nederland worden uitgesproken vrouwen en min-
derheden op vergelijkbare wijze online bedreigd en lastig-
gevallen.5

GEWELD EN VROUWENHAAT: VAN ONLINE NAAR OFFLINE
Na Stephan Balliets aanslag in het Duitse Halle in oktober 
2019, schreef het Duitse Federaal Bureau voor Strafrech-
telijk Onderzoek (BKA) dat “het lastigvallen en mishande-
len van mensen in de digitale sferen wordt geassocieerd 
met een grotere kans dat de dader ook tot fysiek geweld 
zal overgaan.”6 Extremistische online echo chambers en 
de verheerlijking van mensen als Breivik (Noorwegen) en 
Tarrant (Nieuw-Zeeland) waren belangrijk in Balliets radi-
calisering.

Twee uit vrouwenhaat voortkomende motivaties kunnen 
een extremist uiteindelijk tot fysiek geweld.7 Ten eerste de 
overtuiging dat mannen recht hebben op seks met vrou-
wen – en recht op wraak bij gebrek hieraan. Ten tweede het 
idee dat feministen proberen van binnenuit de westerse 
samenleving te feminiseren en te verzwakken.8 Niet ver-
rassend dus dat de meeste mensen die hierin geloven ook 
makkelijk te winnen zijn voor vergelijkbare antisemitische 
en xenofobe complottheorieën.

Balliet begon zijn livestream met de woorden: “het femi-
nisme is de oorzaak van de dalende geboortecijfers in het 
Westen, wat werkt als excuus voor massa-immigratie, en 
de kern van deze problemen zijn de joden.” In zijn woorden 
komen misogynie en extreemrechtse complottheorieën sa-

men. Baanbrekend was dan ook dat na Halle de BKA voor 
het eerst antifeminisme expliciet benoemde als terroris-
memotivator.

DE VOORGESCHIEDENIS VAN EXTREMISTEN
In Europese landen wordt weinig openbaar gemaakt over 
eerdere meldingen bij de politie over gedrag van terroristen 
jegens vrouwen. Relatief veel kennis over de voorgeschie-
denis van extremisten komt daarom uit de Angelsaksische 
wereld.9 Veel incidenten van geweld of stalking worden ove-
rigens nooit gemeld en staan dus niet geregistreerd. Hier-
na volgt een kleine greep uit de 21ste eeuw, in willekeurige 
volgorde.

Robert Dear schoot in 2015 drie mensen dood en verwond-
de er negen bij een abortuskliniek. In de jaren ervoor heeft 
Dear niet stilgezeten. Hij maakte zich schuldig aan stalking 
gevolgd door huisinbraak en verkrachting van een vrouw 
(niet zijn partner), mishandelen van zijn tweede vrouw, uit 
het raam duwen van zijn derde vrouw, en het stalken en 
vanuit de bosjes bespieden van zijn buurvrouw. 

Scott Beierle doodde in 2018 twee vrouwen en verwond-
de er vier in een yogastudio in Florida. Ook hij had een 
indrukwekkend cv: als docent ontslagen voor het betasten 
van leerlingen, meermaals opgepakt voor seksueel intimi-
derend gedrag, YouTubefilmpjes waarin hij tekeerging over 
‘sletten’ die hem niet wilden tot ‘illegale immigratie’ en ‘in-
terraciale relaties’, en zelfgeschreven liedjes over hoe hij 
vrouwen wilde onthoofden of vastketenen en verkrachten 
in zijn kelder. 

In 2007 schoot Seung-Hui Cho 32 mensen dood in zijn 
universiteit Virginia Tech, nadat hij medestudentes had ge-
stalkt en vrouwelijke professoren zich bedreigd voelden. 
Nikolas Cruz van de Parkland school shooting in 2018 in 
Florida was van school gestuurd omdat hij zijn ex-vrien-
din had gestalkt, bedreigd met de dood en haar nieuwe 
vriendje had aangevallen. Gabriel Wortman, die vorig jaar 
in Canada 22 slachtoffers maakte, had voorafgaand aan 
zijn moordtocht zijn vriendin mishandeld en vastgebonden.

De meeste van deze mannen hield de politie niet in de 
gaten, ondanks soms jaren aan bewijs dat ze tot geweld in 
staat waren. Extremisten die niet expliciet bij een groepe-
ring horen, worden vaak onterecht gezien als onvoldoende 
bedreiging aan de samenleving. En door nationale veilig-
heid te behandelen als totaal gescheiden van de veiligheid 
van vrouwen, kunnen we makkelijk aanwijzingen missen 
dat iemand tot extremistisch geweld in staat is.10

Onzekerheid, eenzaamheid en de hang naar relevantie
Als er iets is waar extremisme goed in is, dan is het grie-
ven, onzekerheden en een hang naar een betrokken ge-
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meenschap gebruiken om mensen te radicaliseren. En 
de Manosphere verspreidt al decennialang desinformatie 
als een broodkruimelspoor over het internet. Journalist 
en auteur Laura Bates waarschuwt dat we de reikwijdte 
en overtuigingskracht van argumenten uit de Manosphere 
onderschatten. Bates geeft al jaren workshops over alle-
daags seksisme op scholen. Een paar jaar geleden begon 
ze in verschillende landen steeds dezelfde desinformatie 
en gefingeerde data terug te horen uit de monden van tie-
nerjongens die haar de les wilden lezen.11

Elliot Rodger viel er ook voor. In 2014 stak de 22-jarige 
eerst zijn huisgenoten dood om daarna door te rijden naar 
het huis van een vrouwelijke studentenvereniging in Isla 
Vista, Californië, waar hij de studentes buiten neerschoot.  
Rodger bracht veel tijd door op MRA-fora en fora voor man-
nen die ongewenst maagd zijn (zogeheten ‘incels’) en pick-
up artist fora. Zijn filmpjes en manifest tonen het school-
voorbeeld van teleurgestelde, eenzame jongeman met 
tegelijkertijd een groot ego en een immens gevoel dat hij 
onrechtvaardig is behandeld.12 De volledige verantwoorde-
lijkheid voor zijn ‘lijden’ (hij was dus nog maagd) legde hij 
neer bij de vrouwen die hij niet kon krijgen en de mannen 
die hen wel kregen. In zijn filmpjes komt dat gevoel terug: 
“ik weet niet waarom jullie meiden niet tot mij aangetrok-
ken zijn, maar ik ga jullie er allemaal voor afstraffen.” Zijn 
aanslag moest bewijzen dat hij een echte alfaman is en hij 
beloofde: “If I can’t have you girls, I will destroy you.”

Na periodes van emancipatie van vrouwen en minderheden 
kan de belofte dat eenzaamheid of onzekerheid als (jonge) 
(witte) man niet aan jou ligt, maar aan de samenleving en 
het feminisme, erg verleidelijk zijn. Onlinegemeenschap-
pen bieden niet alleen kameraadschap, maar ook het aan-
lokkelijke beeld dat iemand anders schuld draagt voor jouw 
lijden. Hoe gaan we dit soort desinformatie tegen die jon-
gens op zo veel plekken online tegenkomen? 

RICHTING EEN AANPAK
We moeten anti-gender-sentimenten gaan zien voor wat ze 
zijn: een cruciaal onderdeel van extremistische ideologie-
en. Er is veel onderzoek gedaan naar de grieven die aan 
extremisme ten grondslag liggen, maar vrouwenhaat en 
antifeminisme komen daarin relatief weinig voor en al hele-
maal nauwelijks in nationale contraterrorisme-strategieën.

Sommige onderzoekers adviseren misogyn-extremisme of 
incel-extremisten te securitizen, door het actief verheffen 
van het onderwerp tot nationale dreiging zoals met jiha-
disme gebeurde.13 Zo komen er meer middelen vrij om het 
probleem aan te pakken. Canada heeft bijvoorbeeld na een 
reeks misogynie-gerelateerde aanslagen in 2020 voor het 
eerst iemand vervolgd voor ‘terrorisme gemotiveerd door 
incel-ideologie’. Nadeel hiervan is dat vanwege de online 
verheerlijking van geweldplegers de extra aandacht het 
juist aantrekkelijker kan maken om een aanslag te plegen. 

Na ingrijpende geweldsincidenten in bijvoorbeeld Duitsland, Engeland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland zijn onderzoekers veel misogyne opvattingen tegen-
gekomen in rechts-extremistisch gedachtegoed. Afgebeeld is een wake in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington na de aanslag op een moskee in Christchurch in 2019 
( foto: RJThomsonnz / Wikmedia Commons / CC BY-SA 4.0)
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Een effectieve aanpak vraagt nogal een ommekeer van 
onze samenleving en de manier waarop we definiëren wat 
er binnen het veiligheidsdomein valt. Veel van het wester-
se contraterrorisme-systeem is opgetuigd na 9/11 waar-
bij moslims werden aangemerkt als potentieel gevaarlijke 
ander, als suspect community. Deze aanpak werkte vooral 
ook averechts: extremisme gedijt goed bij mensen die zich 
ongewenst voelen. De beperkingen van dit systeem wor-
den nu extra duidelijk: Je kunt niet van de groep witte jon-
gens en mannen tussen 14 en 60 een suspect community 
maken. 

Eén overheid heeft bij deradicaliseringsbeleid de link tus-
sen rechts-extremisme en vrouwenhaat geadresseerd. De 
regionale overheid van Victoria (Australië) heeft niet alleen 
bekeken hoe antifeminisme en rechts-extremisme elkaar 
online versterken, maar heeft ook mensen die werken met 
plegers van huiselijk geweld gevraagd naar de aanwezig-
heid van dat gedachtengoed bij die mannen. Deze mannen 
beschrijven zichzelf niet als vrouwenhaters, maar spreken 
wel degelijk in Manosphere-achtige termen over vrouwen 
als ‘leugenaars, feminisme als te ver gegaan, en mannen 
als ‘de echte slachtoffers’.14

De lijn van Victoria biedt enkele aanknopingspunten voor 
meer westerse overheden. Ten eerste moeten we beter op 
de hoogte zijn en blijven van de constant verschuivende 
en overlappende netwerken van extreemrechts en antife-
minisme. Ten tweede moeten we gender actief meenemen 
in beleid tegen gewelddadig extremisme – niet alleen de 
rol van vrouwen bij radicalisering, maar juist de manieren 
waarop masculiniteit, bewijsdrang en misogynie tot extre-
mistisch geweld kunnen leiden. 

Uiteindelijk moeten we het fundamentele wereldbeeld aan-

pakken dat geweld aanmoedigt op basis van vrouwenhaat. 
Het zelf toegeëigende recht op relaties met vrouwen en op 
een hogere plek in de sociale hiërarchie, het zelfbeeld van 
de man als slachtoffer van emancipatie, en de rechtvaar-
diging van geweld tegen vrouwen en de samenleving als 
geheel. Hoe meer brandstof je kunt weghalen, hoe minder 
vuren je later moet blussen.

Na twee jaar bij denktank The Hague Centre for Security Studies en een 
halfjaar als onderzoeksjournalist bij Platform Investico te hebben gewerkt, 
onderzoekt Esther Chavannes nu hoe rechts-extremisme zich online 
verspreidt voor de Master Militair-Strategische Studies aan de Nederlandse 
Defensie Academie.

Wilt u reageren? 
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.
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