
De vrouwenhater 

 

Omwille van het maatschappelijke debat rondom de maatschappelijke positie van vrouwen in het 

algemeen en het fokken probleem “femicide” specifiek heb ik gemeend er goed aan te doen om het 

begrip “vrouwenhater” te definiëren met praktijkvoorbeelden die talloze tienermeisjes en 

(jong)volwassen vrouwen bekend zullen voorkomen. Maar waar zij omwille van de godvergeten 

“lieve vrede” niet over reppen. Want boos worden mag niet op grond van de ongeschreven wetten 

van het patriarchaat. Je dient alles en iedereen onvoorwaardelijk lief te hebben.  

 

We gaan van start op de vrouwenhatertoernee. Ga je mee in de achtbaan in het pretpark van 

onredelijke hufters? En lees je mee met de achterlijke argumenten waarmee vrouwen worden 

afgezeken? Daar gaan we. Je bent een man. Je rijdt in je auto. En je mist de afslag op de snelweg naar 

jouw favoriete fastfoodketen. En begint zonder enige inleiding je vriendin op de passagiersstoel uit te 

maken voor “stomme trut” en “domme nutteloze profiteur” omdat jij even niet hebt opgelet. De 

week erop rijd je je auto in de prak met een ontoelaatbaar hoog alcoholpromillage in je systeem en 

je beschuldigt je vriendin ervan dat dat is gebeurd omdat zij op dat moment jou een appje stuurde. 

Want je bent een fantastische chauffeur met drank op, beter dan anders, en zij bracht jou uit jouw 

‘evenwicht’ met dat appje. 

 

Overigens zitten er teveel vrouwen in een GGZ-traject omdat zij last hebben van treiterende exen, 

huisartsen die niet luisteren, leraren die hen pesten, collega’s die aan hun stoelpoten liggen te zagen 

en klasgenoten die naaktfoto’s verspreiden. Maar dat terzijde. Nu is het ook zo dat mannen in 

relatief opzicht eerder overlijden dan vrouwen op grond van de CBS-statistieken. Heren, mag ik u 

vriendelijk verzoeken onderling eens wat minder ruzie te maken met elkaar? In plaats van met 

kleerscheuren en al van het zoveelste potje mot met je maten ons te gebieden jou subiet te komen 

troosten kun je ook even naar je eigen gedrag kijken. Ik ben ervan overtuigd dat de statistieken daar 

op langere termijn aanzienlijk van zullen opknappen.  

 

En voor alle mansplainers onder ons: wist je trouwens dat een curriculum vitae geen proefwerk is dat 

door jou moet worden beoordeeld op rechtmatigheid en doelmatigheid? Maar dat een curriculum 

vitae een opsomming is van feiten waar wij zelf voor gekozen hebben? En dat voornoemde 

opsomming van feiten niet ter discussie staat? Omdat wij zelf over onze eigen feiten gaan? Mocht je 

psyche nu spontaan uit elkaar vallen van zoveel logica dan weet je wat je te doen staat. Ga zelf eens 

praten met een deskundige om na te gaan hoe het komt dat maatschappelijke ter zake doende 

deuren met enige regelmaat keihard in je gezicht worden dichtgeslagen.  


