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Samenvatting 

Het glazen plafond is zeker geen mythe zoals Marike Stellinga beweert. Het glazen plafond is wel 

nagenoeg onzichtbaar omdat zij ingebed ligt in een mannelijke hegemonie die al zo lang de 

heersende norm is, dat zij als vanzelfsprekend wordt geacht. Hieraan ten grondslag liggen 

machtsprocessen en geweldscyclussen. 

Aan de hand van haar uitgebreide theorie over onderdrukking laat Ann Cudd ons zien dat de 

hiërarchische organisatie van mannen over vrouwen, een institutioneel proces van onderdrukking is 

dat zijn oorsprong heeft in systematisch geweld. Deze hiërarchische organisatie toont zich onder 

andere in de carrières van vrouwen en mannen die persistent langs horizontale en verticale 

genderlijnen lopen. Het is een proces dat in hoofdlijnen in stand gehouden wordt door een vicieuze 

cirkel van stereotype beeldvorming van vrouwelijke inferioriteit en mannelijke superioriteit en een 

loonkloof. Het brengt vrouwen als groep ten opzichte van mannen als groep in een sociaal-

economisch en psychologisch afhankelijke positie, waarvan mannen als groep profiteren. Zowel 

vrouwen als mannen zijn gewend geraakt aan deze ‘onder’ respectievelijk ‘boven’ positie en geloven 

dat ze hun schade respectievelijk privileges verdienen. Vrouwen zijn niet eenduidig slachtoffer want 

het institutionele proces van onderdrukking wordt eveneens in stand gehouden door de keuzes van 

vrouwen zelf. Dit vindt echter plaats in een context van mannelijke hegemonie. De samenleving, 

gebaseerd op geïnstitutionaliseerde mannelijke macht, draagt derhalve verantwoordelijkheid voor 

het feit dat vrouwen ten opzichte van mannen in een nadelige positie zijn gebracht.  
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Voorwoord 

Een lange wandeling naar vrijheid heb ik mijn scriptie genoemd. Het geeft een mooi beeld van hoe ik 

mijn studiejaren op de Universiteit voor Humanistiek en een groot deel van mijn leven heb ervaren. 

Het was een lange wandeling in de zin van langdurig, ‘als een blinde op de tast’ en bijzonder pittig. 

Het onderwerp gender is mijn belangrijkste levensthema dat als een rode draad door mijn leven 

loopt. Dat het zo’n essentieel thema voor mij is, realiseer ik mij pas recent. Andere levensthema’s 

lijken hieruit te ontspruiten. Zoals mijn haat-liefdes relaties met mannen en het nagenoeg ontbreken 

van relaties met vrouwen. Mijn pitbull verstand en mijn gebrek aan emotioneel en lichamelijk 

bewustzijn en de hieraan gerelateerde gespletenheid tussen een almachtige en onmachtige kant in 

mijn persoonlijkheid. 

 

Geworpen in een onveilig gezinsbestaan en behept met een relatief sterk karakter en een goed 

verstand, ben ik in de voetsporen getreden van mannen met hun zogenaamde mannelijke energie. Ik 

heb als het ware mijn toevlucht gezocht in de harde onbuigzame energie van het verstand, dat zich 

verzet en om de macht vecht. Hiermee heb ik mij willen onttrekken aan de maatschappelijk 

inferieure positie van vrouwen waar ik als jonge vrouw danig (desalniettemin onbewust) van 

doordrongen was. In dit gevecht heb ik mij afgekeerd van vrouwen en van mijn zachtheid en 

kwetsbaarheid. Mijn leven is in het teken komen te staan van prestatie en concurrentie en de 

overgave en openheid  heb ik daardoor niet leren kennen. 

  

Op de middelbare school koos ik voor exacte vakken en sloot  ik elke té vrouwelijke en in mijn ogen 

ondergewaardeerde beroepskeuze bij voorbaat uit. Secretaresse en kleuterjuffrouw waren 

bijvoorbeeld uit den boze. Wat ik wel wilde worden, was een raadsel. Vanwege mijn grote behoefte 

aan vrijheid, belandde ik uiteindelijk in de mannelijke wereld van de automatisering, een 

beroepenveld waar men goed verdiende, waar je alle kanten op kon en waar mijn eigenwijsheid en 

zelfstandigheid geapprecieerd werden. Vanuit deze welvarende positie kon ik weer gehoor geven 

aan mijn andere sterke verlangen, namelijk mijn verlangen naar wijsheid en achtereenvolgens een 

wereldreis en mijn studie aan de Universiteit voor Humanistiek verwezenlijken.  

 

De wereldreis vergrootte mijn wereld enorm. Naast een schat aan ervaringswijsheid ontmoette ik 

ook mijn kritische medemens, de wereldreiziger met zijn lectuur. De wereldreis vormt als zodanig het 

begin van mijn intellectuele zoektocht. Deze zoektocht werd uiteindelijk meer gericht voortgezet op 

de Universiteit voor Humanistiek, een multidisciplinaire studie waar zingeving en humanisering 
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centraal staan. De Universiteit voor Humanistiek was een blij thuiskomen maar ook de aanleiding dat 

mijn leven volledig op zijn kop werd gezet. 

Een thuis waar allemaal mensen (wetenschappers) onder één dak bezig waren met wezenlijke 

zaken en zich op een kritische, opbouwende wijze tot mens en maatschappij verhielden. Heerlijk 

vond ik dat. De studie heeft een mooi licht laten schijnen op mijn blinde geworpenheid in het 

bestaan en die van mensen in het algemeen. Ze heeft mij ethisch gereedschap gegeven en een 

veelzijdige en diepe visie op mijzelf en de maatschappij. Diep in de zin dat er veel ruimte was voor de 

onderbelichte kant van mens en maatschappij rondom thema’s van gewelddadigheid en 

kwetsbaarheid. Diep ook omdat er relatief veel ruimte was voor praktijkvakken en voor de studenten 

om hun eigen weg te volgen. 

Naast een blije thuiskomst, zette de studie ook mijn leven op zijn kop. De studie en mijn huwelijk 

die op scherp kwam te staan en uitmondde in een echtscheiding, confronteerde mij frontaal met 

mijn kwetsbaarheid en mijn pitbull verstand. Letterlijk was ik of één en al emotie of ik zat in mijn 

hoofd en wist niet wat ik voelde. De grote verwarring dwong mij om stapje voor stapje met mijn 

levensthema’s aan de slag te gaan.  

 

Bewustzijn op deze thema’s heeft gelukkig verandering met zich mee gebracht. Ik ben blij dat ik 

mijn gevoelens serieuzer kan nemen, meer contact heb met mijn lichaam, mijn weerstand meer kan 

loslaten en de vrouwelijke eigenschappen van overgave, openheid en liefdevolle omhelzing meer 

eigen weet te maken. Het is fijn om mijn relaties met vrouwen sterker vorm te geven en mijn relaties 

met mannen evenwichtiger. Mijn grotere bewustzijn heeft ervoor gezorgd dat ik mij minder 

geworpen voel, meer keuze en dus meer vrijheid heb. Het maakt de emotionele stormen die ik heb 

ondergaan, ook tijdens het schrijven van deze scriptie, de moeite waard.  

De voorkant van deze scriptie laat mijn verlangen zien in de handreiking die vrouwen en mannen 

naar elkaar kunnen maken in het tegengaan van vrouwenonderdrukking en onderdrukking in het 

algemeen. Verlangen, te midden van onrechtvaardigheden die soms gruwelijk zijn. 

 

In dit voorwoord wil ik tenslotte mijn dankbaarheid uitspreken voor alle steun die ik heb gehad. 

Alhoewel het zeer ongebruikelijk is, wil ik in de eerste plaats mijzelf bedanken voor de volhardende 

moed waarmee ik deze studie tot een zinvol einde heb gebracht. Na een zware tocht sta ik nu op een 

mooie bergtop met veel uitzicht. Mijn ouders, vier zussen en broer wil ik bedanken omdat zij veel 

liefde en leed met mij gedeeld hebben en mij bijzonder dierbaar zijn. Mijn grote liefde Evert wil ik 

bedanken voor zijn inspirerende, wijze, zachte steun en voor zijn liefdevolle acceptatie van mijn 

emotionele kant of mijn ‘inner girl’ zoals Eve Ensler zou zeggen. Ook mijn ex-partners Peter en Fons 

bedank ik voor hun onvergetelijke steun en liefde. Mijn vrienden bedank ik voor de fijne momenten 
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dat ze er voor mij waren, als ik al eens aan kwam wippen. Rina Kraaijestein wil ik bedanken voor haar 

liefdevolle betrokkenheid bij mijn scriptie. Hielke Bosma bedank ik voor de vele fijne gesprekken die 

ik met hem heb gehad. Jyotsna Gupta bedank ik ten zeerste omdat zij mij in contact heeft gebracht 

met genderzaken. Ina Brouwer is mijn voorbeeld van een zachte, krachtige vrouw. Door haar heb ik 

mij gezien gevoeld en ik bedank haar voor haar bemoedigende steun en bijzondere lessen 

existentiële biografie. Ton Jorna wil ik bedanken voor zijn ‘vrouwelijke’ insteek. Hij heeft me laten 

genieten van diepgaande ‘gevoelige’ literatuur en mooie vrouwen zoals Etty Hillesum en Karen 

Armstrong. Verder wil ik iedereen bedanken voor de bijzonder interessante literatuur die ik heb 

mogen lezen en voor de grote vrijheid die er in de studie was om met zaken bezig te zijn die mij 

persoonlijk raakten. Als geen ander ben ik ervan overtuigd dat dit altijd het grotere belang heeft 

gediend. Ik wil de topvrouwen bijzonder bedanken die aan mijn stageonderzoek hebben 

meegewerkt. Ik ben blij dat ze hun schaarse tijd met mij wilden delen en ik van hun inspirerende, 

betrokken persoonlijkheid heb mogen genieten en leren. Tevens wil ik alle Nederlanders bedanken 

voor het feit dat de studie betaalbaar was. 
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Inleiding 

Mijn inspiratie voor het onderwerp dat in deze scriptie centraal staat, is terug te leiden naar mijn 

jeugd. Opgegroeid in een traditioneel gezin met zes kinderen waarin vader werkt en moeder voor de 

kinderen zorgt, werd ik geconfronteerd met de maatschappelijk achtergestelde, machteloze positie 

van vrouwen en hun wens tot meer zeggenschap. Ook werd ik geconfronteerd met de machtige 

positie van mannen en hun ogenschijnlijke onaantastbaarheid. Deze confrontatie vormt een rode 

draad in mijn leven waarvan ik tamelijk onbewust ben gebleven, zelfs tot aan het einde van mijn 

studie.  

 

Als stoer avontuurlijk meisje heb ik mij nooit willen vereenzelvigen met meisjes en vrouwen van wie 

ik een zeer negatief beeld had van zwak, saai, aanstellerig, onsportief, truttig, etc. Ik heb mij 

voornamelijk gespiegeld en opgetrokken aan jongens en mannen. Recentelijk realiseer ik mij echter 

hoezeer ik mij heb afgewend van vrouwen en het vrouw-zijn1. Ik besef dat ik met mijn gedrag de 

maatschappelijke minachting voor vrouwen en het vrouw-zijn heb bestendigd en mij aan de 

illusionaire kant heb geschaard van ‘mannelijke machthebbers’. Ook zie ik hoezeer ik vrouwelijke 

voorbeelden heb gemist, en dat ik ze nodig heb bij mijn verdere persoonsontwikkeling.  

Mijn gebrek aan bewustzijn en onwetendheid inzake de maatschappelijke positie van vrouwen en 

de geringe maatschappelijke aandacht hiervoor, heeft mij gemotiveerd tot dit onderzoek. Anno 2011 

lijkt de maatschappelijke positie van vrouwen in Nederland sterk te zijn verbeterd en zelfs 

gelijkwaardig te zijn aan die van mannen. De afgelopen decennia ziet men in steeds meer 

beroepenvelden steeds meer vrouwen werken. Ook in de voorheen mannelijke beroepen zijn meer 

vrouwen waar te nemen. Te denken valt bijvoorbeeld aan buschauffeurs, agenten, huisartsen, 

tandartsen, etc.  

Deze verbeteringstendens lijkt zich echter niet op alle gebieden en zeker niet in de hogere 

regionen van het werkveld af te spelen. Op topposities staan veelal mannen terwijl men, gezien de 

betere studieresultaten2, ook vrouwen zou verwachten. Zo werken er bijvoorbeeld in het lager 

onderwijs bijna vierentachtig procent vrouwelijke docenten tegenover vierenzeventig procent 

mannelijke leidinggevende posities3. Ook de Universiteit voor Humanistiek, die met name 

                                                           
1
 Onder vrouw-zijn versta ik een meer lichamelijk en emotioneel bewustzijn. Ze staat tegenover het man-zijn dat meer 

mentaal gericht is (Tolle, 2001, p. 142-143). 
2
 Jaarboek onderwijs in cijfers 2010, uitgebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek. (2010). Gevonden op 25 

januari 2011 op http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F2761145-AE68-4F43-B29B-B64066EAED8C/0/2010f162pub.pdf. 
3
 Internationaal, leraren naar geslacht (%) (in Primair onderwijs). Schoolleiders, aantal geregistreerden, naar geslacht (%) (in 

Primair onderwijs). Gevonden op 29 september 2011 op http://www.stamos.nl/index.bms?verb=showitem&item=2.63.2 
respectievelijk http://www.stamos.nl/index.bms?verb=showitem&item=2.48.1.  

http://www.stamos.nl/index.bms?verb=showitem&item=2.63.2
http://www.stamos.nl/index.bms?verb=showitem&item=2.48.1
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vrouwelijke studentes trekt, heeft over de gehele linie inclusief ondersteunend en vertrouwelijk 

personeel altijd meer mannen in de gelederen gehad.  

Waarom deze verbeteringstendens zich niet overal en met name in hogere posities lijkt door te 

zetten is voor mij derhalve een interessante vraag. Hoe ontstaat de scheve verhouding in het lager 

onderwijs of op de UvH? En in hoeverre is deze scheve verhouding weer van invloed op het gevoerde 

beleid? Met deze vragen in mijn achterhoofd, besloot ik, voorafgaand aan deze scriptie c.q. 

literatuuronderzoek, mijn tweede stage te wijden aan een empirisch onderzoek naar ‘vrouwen in de 

top’. Een verkennend onderzoek naar het carrièrepad van topvrouwen, een onderzoek naar 

belangrijke ervaringen, omstandigheden, personen en/of karaktereigenschappen, naar steun en 

obstakels, naar visie en houding ten aanzien van werk, leven en samenleving.   

Het verkennend onderzoek geeft een aantal mogelijke antwoorden op de vraag ‘Waarom de 

emancipatie van vrouwen in topposities stagneert?’. Zo komt de problematiek rondom de 

maatschappelijk ondergeschikte, achterstandspositie van vrouwen en daarmee samenhangend de 

starre genderrol naar voren. In de eerste plaats omdat de reële ondervertegenwoordiging van 

vrouwen in de top negatieve confrontaties oplevert, variërend van ‘Ik vind het irritant hoe 

vanzelfsprekend het in de top van organisaties een mannenwereld is’ tot ‘In een zakelijke wereld, in 

mijn tijd, moet een vrouw in een leidinggevende functie zich veel meer bewijzen dan een man’ (In: 

Banens, 2010, p. 24).  

Daarnaast lijkt zich ook een (innerlijke) strijd af te spelen tussen enerzijds een harde ‘mannelijke’ 

prestatiecultuur die zich in het publieke domein manifesteert en een minder harde ‘vrouwelijke’ 

zorgcultuur die zich in het private domein maar ook op sommige gebieden in het publieke domein 

steeds meer manifesteert. Een strijd die zich bij vrouwen enerzijds uit als de verinnerlijking van een 

‘mannelijke’ prestatiehouding: ‘Als je een toppositie wil, moet je er gewoon voor gaan met je hele 

persoon. Ofwel het werk moet je hobby, je leven zijn’ en anderzijds de ‘vrouwelijke’ zorghouding 

steeds meer problematiseert: ‘Mijn dochter laat zien dat er meer is dan alleen mijn werk. Door 

middel van brieven schrijven maakt zij mij daarop attent’. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen een 

bijzonder kritische meetlat naar zichzelf en andere vrouwen lijken te hanteren: ‘Ik vind dat 

Nederlandse vrouwen het er een beetje bij laten zitten, als het gaat om topposities, door in het 

patroon van een halve arbeidsplaats te gaan zitten’ (In: Banens, 2010, p. 20, 26, 28). 

Dit overziend, lijkt er dus sprake te zijn van onderdrukking. Onderdrukking van de vrouwelijke 

sekse door de mannelijke sekse, van de vrouwelijke sekse onderling als ook een (innerlijke) 

onderdrukking van diverse verlangens. Het leek mij daarom een logische volgende stap om 

onderdrukking nader te onderzoeken en te kijken in hoeverre dit een mogelijk antwoord kan zijn op 

de stagnatie van de maatschappelijke positie van vrouwen. 
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Een eerste verkenning van de literatuur bracht mij bij het debat over het glazen plafond4 en het 

boek van Ann Cudd ‘Analyzing oppression’ (2006). Tot haar en mijn verbazing is dit de eerste 

veelomvattende analyse van onderdrukking. Daarom wil ik met behulp van haar 

onderdrukkingstheorie onderzoeken of onderdrukking inderdaad een rol speelt op het carrière pad 

van vrouwen. Ofwel aan de hand van haar visie wil ik het debat over het glazen plafond 

onderzoeken. Is er wel of geen glazen plafond zoals voor- en tegenstanders beweren of is er 

misschien sprake van een kleverige vloer zoals anderen weer beweren. In hoeverre kan zij dus een 

verhelderend licht werpen op het debat over het glazen plafond?  

Probleemstelling 

De probleemstelling van deze scriptie is in het licht van het bovenstaande als volgt geformuleerd: 
 
Doelstelling 

 een sociaal wetenschappelijke doordenking van het debat over het glazen plafond afgezet 

tegen het kader van onderdrukking zoals beschreven door Ann Cudd in ‘Analyzing 

oppression’ (2006). 

 

Vraagstelling 

 Wat voor rol speelt onderdrukking op het carrièrepad van vrouwen? 

 

Deze vraag is onderverdeeld in drie subvragen: 

 Wat is de visie van Ann Cudd op de onderdrukking van vrouwen?  

 Welke mogelijke oorzaken voor de (instandhouding van de) achterstandspositie van 

vrouwen in organisaties komen naar voren in literatuur rond het debat over het glazen 

plafond? 

 Hoe verhoudt de analyse van Cudd zich tot deze literatuur? 

Opzet van het onderzoek 

Ter beantwoording van de vraagstelling is in deze scriptie gekozen voor een literatuuronderzoek, 

omdat dat de beste mogelijkheid biedt tot een theoretische beschouwing en doordenking van de 

problematiek die in doelstelling en vraagstelling aan de orde is. Het uitgevoerde literatuuronderzoek 

bestaat uit drie delen, die overeenkomen met de drie hoofdstukken waaruit de scriptie is 

opgebouwd: 

                                                           
4 Alles wat gezegd en geschreven wordt over de stagnatie van de doorstroom van vrouwen naar hogere posities in 

organisaties en instellingen. 
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 Hoofdstuk één bevat een uitgebreide Nederlandse samenvatting van het boek ‘Analyzing 

oppression’ (2006) van Ann Cudd toegespitst op de voor dit onderzoek relevante informatie. 

Cudd pretendeert een veelomvattend kader van onderdrukking te geven en een hulp te zijn 

bij het beantwoorden van specifieke gevallen van onderdrukking. Daarom zal aan de hand 

van haar kader ‘het debat over het glazen plafond’ worden geanalyseerd en beoordeeld op 

‘of er sprake is van onderdrukking en waarom?’.  

 In hoofdstuk twee zullen verschillende visies worden weergeven uit het debat over het 

glazen plafond met betrekking tot de oorzaken van de maatschappelijke (instandhouding van 

de) achterstandspositie van vrouwen op het gebied van werk. Omdat in deze scriptie het 

morele perspectief vanuit de humanistiek en vanuit Cudd voorop staat, is er gekozen voor 

auteurs die een meer sociologische en normatieve insteek hebben. Om de brede lijn van het 

debat weer te geven zoals dat recentelijk gevoerd is in Nederland met de verschillende 

normatieve standpunten daarin, is gekozen voor auteurs die in het publieke debat een 

controversiële positie innemen. Dit is aangevuld met enkele wetenschappelijke bijdragen. 

 In hoofdstuk drie wordt de visie van Cudd op onderdrukking verbonden met het debat over 

het glazen plafond. Wat heeft Cudd ons te zeggen over de mogelijke oorzaken van de 

(instandhouding van de) achterstandspositie van topvrouwen? Kunnen ze gezien worden als 

onderdrukkend zoals door haar gesteld? Betekent dit dat er wel of niet sprake is van een 

glazen plafond of misschien van een kleverige vloer? Zijn de oorzaken verwijtbaar aan 

vrouwen of aan de samenleving? Met behulp van de theorie van Cudd zal antwoord gegeven 

worden op deze en andere vragen. Lacunes of vraagtekens die deze analyse oplevert ten 

aanzien van het onderdrukkingskader van Ann Cudd zullen hier mogelijk naar voren komen. 

In een concluderend hoofdstuk wordt tenslotte de vraagstelling hernomen en wordt geanalyseerd in 

hoeverre het uitgevoerde literatuuronderzoek deze heeft kunnen beantwoorden. 

 

In dit onderzoek neem ik twee verschillende posities in. Soms praat ik over vrouwen in het algemeen 

en soms over vrouwen in een typisch Nederlandse situatie. Dit hangt waarschijnlijk deels af van de 

literatuur die ik gelezen heb. Cudd heeft het over alle vrouwen, de Nederlandse literatuur 

differentieert meer. Het is aan een vervolg onderzoek om te bepalen of de generaliserende dan wel 

de onderscheidende benadering de juiste is. 
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Theoretische en/of praktische relevantie 

De relevantie van dit onderzoek is meervoudig. Zo onderscheid ik een meer algemeen 

wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie, een persoonlijke relevantie en een humanistieke 

relevantie.  

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is, dat de theorie van Ann Cudd een 

instrument biedt om situaties van onderdrukking te onderzoeken. Ann Cudd pretendeert namelijk 

een omvattend kader van onderdrukking te geven dat behulpzaam kan zijn bij het analyseren van 

specifieke gevallen van onderdrukking. 

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek is, dat met de theorie van Cudd 

maatschappelijke onderdrukkingsverschijnselen kunnen worden geanalyseerd en benoemd zoals 

bijvoorbeeld ‘het glazen plafond’. Heel specifiek geeft de theorie van Cudd meer inzicht in de 

maatschappelijke positie van vrouwen wereldwijd5. Het onderzoek geeft tevens inzicht in het 

carrièrepad van vrouwen en de positie van vrouwen in de Nederlandse top. 

De persoonlijke relevantie van het onderzoek is dat het onderzoek mij de mogelijkheid heeft 

gegeven om mijn eigen emotionele en normatieve positie inzake onderdrukking te onderzoeken en 

door te werken. Hierdoor ben ik in staat gesteld meer afstand te nemen van de situatie van 

onderdrukking, evenals dat ik deze situaties nu objectiever vanuit diverse perspectieven kan 

verwoorden en bezien. 

 

De humanistieke relevantie, zoals omschreven in het vernieuwde onderzoeksprogramma UvH 2010 

t/m 2014, is gelegen in de missie van de Universiteit voor Humanistiek om met wetenschappelijk 

onderzoek en onderwijs vanuit een humanistische visie bij te dragen aan een humane samenleving 

en een zinvol bestaan voor ieder mens. Dit onderzoek draagt alleszins bij aan deze missie, alleen al 

vanwege het feit dat onderdrukking het merendeel van de wereldbevolking treft en doordenking van 

dit fenomeen dus ten bate van velen is. Daarnaast is het creëren en bevorderen van bewustzijn op 

onderdrukking inherent aan het bevorderen van humanistische waarden als vrijheid, zelfbeschikking, 

rechtvaardigheid, gerechtigheid, solidariteit, waardering voor diversiteit en eerbied voor de 

menselijke waardigheid. Alleen al de herkenning, erkenning en doordenking van het fenomeen 

onderdrukking zoals omschreven door Ann Cudd, leidt ontegenzeggelijk tot stimulering van 

bovengenoemde waarden en tot een meer zinvol en menswaardig bestaan. Heel specifiek sluit dit 

onderzoek aan bij het onderzoeksproject ‘Geestelijke weerbaarheid en Humanisme’ (Humanisme 

en humaniteit in de 21e eeuw, p. 2-3, 8-9).  

  

                                                           
5
 En uiteraard ook andere onderdrukte groepen zoals minderheidsgroeperingen. 



          HET GLAZEN PLAFOND EN DE VISIE VAN ANN CUDD | 13 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een aantal opmerkingen over definities en terminologie  

Een eerste terminologiekwestie die belangrijk is om te adresseren betreft het begrip 

‘onderdrukking’.  Aangezien de definitie van dit begrip wat ingewikkelder is en 

onderdeel uitmaakt van de argumentatielijn van de scriptie, zal ze in hoofdstuk 1 aan de 

orde komen als de visie van Ann Cudd op de onderdrukking van vrouwen.  

 

Een tweede terminologiekwestie betreft het begrip ‘het carrièrepad van vrouwen’. Dit 

begrip correspondeert met de tweede subvraag en verwijst naar het begrip ‘het glazen 

plafond’, ook wel verticale gender- of seksesegregatie of functiesegregatie genoemd. De 

begrippen duiden op een onevenredige verdeling van mannen en vrouwen over de 

functiehiërarchie. Ofwel naarmate de functie hoger wordt nemen de aantallen vrouwen 

waarneembaar af. Aangezien ook de definitie van dit begrip wat ingewikkelder is en 

onderdeel uitmaakt van de argumentatielijn van de scriptie, zal ze in hoofdstuk 2 verder 

worden toegelicht. 

De horizontale gender- of seksesegregatie ook wel beroepssegregatie of glazen muur 

genoemd, wordt in deze scriptie zijdelings besproken. Het begrip wijst op de 

onevenredige verdeling van mannen en vrouwen over de beroepenvelden. Dat er ook 

hier sprake is van een (instandhouding van de) achterstandspositie van vrouwen in 

organisaties, heeft enerzijds te maken met de bevestiging van genderstereotypen wat 

een lagere status van vrouwen in stand houdt (Anker, 1998, p. 8). En anderzijds met de 

lagere verdiensten van vrouwenberoepen: ‘occupational segregation is a prime factor 

contributing to women’s poverty and low earnings’ (Erickson, 2009, p. 68). 

 



          HET GLAZEN PLAFOND EN DE VISIE VAN ANN CUDD | 14 

1 De visie van Ann Cudd op vrouwenonderdrukking 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een verkorte weergave van de visie van Ann Cudd op onderdrukking gegeven. 

Omdat in dit literatuuronderzoek de visie van Cudd gekoppeld wordt aan het debat over het glazen 

plafond, zal de weergave van onderdrukking gericht zijn op de maatschappelijke (instandhouding van 

de) achterstandspositie van vrouwen in algemene zin. Kort gezegd zal beschreven worden wat Cudd 

zegt over vrouwenonderdrukking.  

De vragen die in dit hoofdstuk beantwoord zullen worden, zijn: ‘Wat verstaat Ann Cudd onder 

onderdrukking?’, ‘Waarom is de onderdrukking zo persistent?’, ‘Welke krachten houden de 

onderdrukking in stand?’, ‘Wat zijn de oorzaken van onderdrukking?’ en ‘Wat zijn de gevolgen van 

onderdrukking?’ en ‘Wie is er verantwoordelijk voor het tegengaan van de onderdrukking?’. 

 

Dit hoofdstuk is als volgt ingedeeld: 1.1 ‘Onderdrukking’, 1.2. ‘De psychologische mechanismen van 

onderdrukking’, waarna vervolgens de drie krachten van onderdrukking worden besproken in 1.3. 

‘Systematisch geweld’, 1.4. ‘Economische krachten van onderdrukking’ en 1.5. ‘Psychologische 

krachten van onderdrukking’ en als laatste 1.6 ‘Verantwoordelijkheid voor het tegengaan van 

onderdrukking’. 

1.1 Onderdrukking 

‘Wat is onderdrukking?’ is de vraag die centraal staat in het boek van Ann Cudd ‘Analyzing 

Oppression' (2006). Deze paragraaf zal een korte inleiding zijn op wat Cudd verstaat onder 

onderdrukking. De definitie die zij geeft, luidt: ‘onderdrukking is een institutioneel gestructureerde 

schade, toegebracht aan groepen door andere groepen, door directe of indirecte materiële en 

psychologische krachten die de gerechtigheid geweld aandoen’ (2006, p. 26). In het kader van dit 

onderzoek betekent het, dat mannen als groep schade toebrengen aan vrouwen als groep en 

daarvan profiteren. Deze institutioneel gestructureerde schade laat  zich onder andere  zien in 

ongelijke en onrechtvaardige wettelijke rechten, verplichtingen en lasten, stereotype verwachtingen, 

bezit, inkomen, sociale status, conventies, normen en praktijken (2006, p. 41). 

Deze schade of fundamentele sociale onrechtvaardigheid heeft zijn oorsprong in systematisch 

geweld en economische overheersing die een kringloop van kwaad veroorzaken en vrouwen als 

groep onderwerpen aan mannen als groep. Cudd beargumenteert dat mannen, door de 

systematische toepassing van geweld tegen hun dichtstbijzijnde vrouwelijke verwanten, instituties 

hebben gecreëerd die hen dominant maken over vrouwen. Geweld van mannen tegen vrouwen dat 
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zich heeft uitgebreid naar geweld tegen vrouwen die vreemden zijn. Geweld in andere woorden is de 

basis waarop gender, de hiërarchische organisatie van mannen over vrouwen, berust (2006, p. 93). 

 

Cudd onderscheidt in totaal drie onderdrukkende krachten namelijk systematisch geweld, 

economische krachten van onderdrukking, samen de materiële krachten van onderdrukking 

genoemd, en psychologische krachten van onderdrukking. Bekende voorbeelden hiervan zijn 

respectievelijk seksuele aanranding, discriminatie op de arbeidsmarkt en vernedering en degradatie. 

Ze zullen later uitgebreider aan bod komen.  

De economische en psychologische krachten van onderdrukking verdeelt Cudd weer onder in 

directe en indirecte krachten van onderdrukking. De directe krachten van onderdrukking omschrijft 

Cudd als de opzettelijke acties van onderdrukkers, ook wel de externe, concrete krachten genoemd. 

De indirecte krachten werken via de keuzes van de onderdrukten, keuzes die te maken hebben met 

aanpassing aan onderdrukking en stereotype gedachtegoed. Ze dwingen vrouwen als groep tot 

 

handelen die hun onderdrukking bevordert (2006, p. 85-86, p. 135-136, p. 156-157).6 De drie 

onderdrukkende krachten zullen in paragraaf 1.3, 1.4 en 1.5, uitgebreider besproken worden. In het 

schema op de vorige bladzijde is echter al een uitgebreide weergave te zien van alle onderdrukkende 

krachten die Cudd onderscheidt.  

                                                           
6
 Cudd haar definitie van institutionele dwang luidt: een institutie (economische systeem, juridisch systeem, norm) is 

dwingend als de institutie ten onrechte de keuze van een bepaalde groep van personen ten opzichte van andere groepen 
in de samenleving beperkt. De betekenis van dwang, die de eis ondersteunt dat onderdrukking op het eerste gezicht 
onrechtvaardig is, is een gemoraliseerde beschrijving van dwang met inbegrip van institutionele dwang. Keuze ontkent 
onderdrukking alleen dan wanneer de keuze niet is afgedwongen (2006, p. 125-131). 
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De indirecte economische en psychologische krachten van onderdrukking zijn, aldus Cudd, een 

centrale oorzaak van blijvende onderdrukking. Deze krachten veroorzaken dus ongelijkheid door de 

keuzes en beslissingen van de onderdrukten zelf. Geconfronteerd met zekere vooroordelen en 

economische krachten van onderdrukking nemen westerse vrouwen vaak beslissingen die hun eigen 

onderdrukking versterken. Individuele keuzes en beslissingen die het collectieve welzijn van vrouwen 

en het eigen welzijn op de lange termijn schaden. Het maken van andere keuzes vereist dat vrouwen 

tegen hun directe belangen moeten kiezen en hun voorkeuren moeten veranderen op een wijze die 

tegen de borst stuit (2006, p. 146-152). Kenmerkende voorbeelden van directe belangen zijn, dat 

vrouwen veelal een balans zoeken tussen privé en werk, en dat ze feminiene waarden aantrekkelijker 

vinden dan masculiene waarden en daardoor ‘vrouwenberoepen’ prefereren evenals ontmoedigd 

worden door de masculiene organisatiecultuur aan de top.  

Wanneer indirecte krachten van onderdrukking een rol spelen, kan men aldus Cudd stellen dat er 

sprake is van langdurige onderdrukking, en dat het moeilijk is om verzet ertegen te motiveren en te 

onderhouden. Om deze diepgewortelde krachten teniet te doen en ze te veranderen in de richting 

van vrijheid, tegen de onderdrukkende werking in, vereist een bewuste actie van veel mensen over 

de gehele cultuur (2006, p. 184). 

 

Samengevat is onderdrukking volgens Cudd een fundamentele sociale onrechtvaardigheid gericht 

tegen onvrijwillige groepen7 gebaseerd op toeval van geboorte. Een sociale onrechtvaardigheid die 

om rectificatie van de samenleving vraagt waarin we allemaal, zowel onderdrukten, onderdrukkers 

als bevoorrechten, verantwoordelijk zijn (2006, p. 53-54). Met behulp van een morele achtergrond 

theorie8 kan onderdrukking, aldus Cudd, objectief9 vastgesteld worden. Onderdrukking moet dan aan 

de volgende vier condities voldoen: 1) de conditie van schade: er is een schade die voortkomt uit 

institutionele praktijken10, 2) de conditie van een onvrijwillige sociale groep: de schade wordt 

toegebracht door een sociale institutie of praktijk aan een sociale groep wiens identiteit los staat van 

de schade, 3) de conditie van privileges: er is een andere sociale groep die profiteert van de 

                                                           
7
 Cudd maakt onderscheidt tussen vrijwillige en onvrijwillige groepen gebaseerd op vrijwillig of onvrijwillig lidmaatschap. 

Wat een persoon lid maakt van een onvrijwillige sociale groep wordt niet bepaald door de innerlijke toestand van de 
persoon maar door objectieve feiten over de wereld (aangeboren, uiterlijke kenmerken) inclusief hoe anderen de 
persoon zien en behandelen. Vrijwillige groepen delen gemeenschappelijke afspraken en projecten en onvrijwillige 
groepen delen straffen en beloningen. Groepen die zelfbewust zijn geworden staan dichter bij het continuüm van 
vrijwillige sociale groepen. Je kan dus zeggen dat er een vrijwillig aspect is zelfs voor niet vrijwillige sociale groepen (2006, 
p. 37-51).  

8
 Een morele achtergrondtheorie die met name onrecht kan herkennen in sociale instituties (Cudd, 2006, p. 125-131). Cudd 

baseert zich op de liberalen John Rawls in ‘A theory of Justice’ en David Gauthier in ‘Morals by Agreement’ (2006, p. 231). 
9 Volgens Cudd kan men objectief onderdrukt zijn en dit subjectief niet ervaren evenals dat men subjectieve onderdrukking 

kan ervaren en men objectief niet onderdrukt is (2006, p. 23). 
10

 Praktijken voortkomend uit sociale instituties zoals een regeringsvorm, wettelijke systemen, scholen, banken, 

genderregels en normen, etiquetteregels, mediakanalen, stereotype geloven, klassen, kastensystemen, ras of etnische 
classificatiesystemen (Cudd, 2006, p. 50). 
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institutionele praktijken, 4) de conditie van dwang: er is een ongerechtvaardigde dwang of kracht die 

de schade toebrengt (2006, p. 25). 

Een kenmerkend voorbeeld is gendersegregatie, onder te verdelen in beroepen- en 

functiesegregatie. De schade van ‘verlaagde lonen’ en ‘weinig economische en politieke 

veranderingsmacht' treft vrouwen als groep en bevoordeeld mannen als groep. Het is volgens Cudd 

oneerlijk om vrouwen te straffen voor het feit dat ze gesocialiseerd zijn om meer huishoudelijk werk 

van de samenleving op zich te nemen (2006, p. 139). Deze socialisatie, de conditie van dwang, wordt 

door Cudd ook omschreven als een vicieus, stereotype proces van onderdrukking en zal hieronder 

nader worden toegelicht. 

1.2 De psychologische mechanismen van onderdrukking 

De vraag die in deze paragraaf centraal staat is ‘Waarom is de onderdrukking van vrouwen zo 

persistent?’. Volgens Cudd vanwege het vicieuze, stereotype proces van onderdrukking. 

Onderdrukking is volgens Cudd fundamenteel een groepsfenomeen dat gedreven wordt door het 

cognitieve proces van stereotypering. Stereotypering dient zowel om de sociale wereld te groeperen 

en zichzelf in een sociale volgorde te plaatsen als om de eigenwaarde te versterken. Het is een 

onvermijdbare activiteit van mensen, mogelijk een amorele. Stereotypering is volgens Cudd geen 

onbevooroordeelde informatieverwerking maar een creatieve manipulatie van personen om in de 

eigen behoefte te voorzien in een coherente rationalisering van de sociale rollen en groepen die ze 

spelen.  

Mensen creëren geen stereotypen uit het niets. De sociale omgeving traint mensen te 

categoriseren in sociale groepen, stereotypen en rolschema’s. Onderdrukte groepen worden daarbij 

gemotiveerd om te berusten in de onderdrukkende stereotypen en deze in zich op te nemen. 

Stereotypen hebben echter een vage connectie met de waarheid over individuen en bevoordelen de 

groepen waar we zelf in zitten, ook wel de in-groep genoemd, en benadelen de groepen waar we 

niet zelf inzitten, de uit-groep genoemd. 

 

Dit proces van stereotypering is een vicieuze cirkel die op drie manieren in stand wordt gehouden. 

Ten eerste op cognitieve wijze, door het categoriseren van de sociale omgeving, verstoffelijkt  in 

rolschema’s en toegepast op nieuwe informatie.  

Ten tweede door ons gedrag, waarbij personen worden geofferd, gedegradeerd, beledigd en 

gediscrimineerd en als gevolg daarvan kunnen lijden aan gevoelens van minderwaardigheid, 

schaamte en hopeloosheid en daardoor minder goed kunnen wedijveren met de onderdrukkers wat 



          HET GLAZEN PLAFOND EN DE VISIE VAN ANN CUDD | 18 

de stereotypering van zwak, lui, incompetent of anders wreed, gewelddadig etc. in stand houdt. 

‘Stereotype bedreiging’11 is een goed voorbeeld van dit gedrag.  

En ten derde wordt het proces van stereotypering op rationele wijze in stand gehouden. De 

onderdrukten worden systematisch gemotiveerd tot acceptatie van en te handelen naar negatieve 

stereotypen. Hierdoor ontstaat a) een vals bewustzijn door toe-eigening van zogenaamde positieve 

stereotypen om bij de in-groep te horen. Het accepteren van de groep is soms verkeerd zoals bij 

gender; b) een zelf beschermende strategie van schuld afschuiven op de gangbare stereotypen en 

vooroordelen; en ontstaan c) sociaal psychologische prikkels om te handelen naar de stereotypen 

van de groep omdat het alternatief sociale isolatie kan zijn (2006, p. 56-80). 

1.3 Systematisch geweld 

In de volgende drie paragrafen worden de drie krachten van onderdrukking besproken; in deze 

paragraaf systematisch geweld tegen vrouwen, in paragraaf 1.4 de economische krachten van 

onderdrukking en in paragraaf 1.5 de psychologische krachten van onderdrukking. 

Volgens Cudd worden vrouwen als groep door mannen als groep systematisch onderworpen aan 

geweld12 wat de basis is waarop gender, de hiërarchische organisatie van mannen over vrouwen, 

berust. Geweld omschrijft zij als een intentioneel, krachtig toebrengen van fysieke schade of misbruik 

op een of meerdere personen of op hun materiele bezittingen of dieren (2006, p. 87). Vrouwen 

worden wereldwijd geconfronteerd met seksuele aanranding en huiselijk geweld13 evenals seksuele 

slavernij en prostitutie. Ook in Nederland worden vrouwen hiermee geconfronteerd en hebben zij 

veel meer kans dan mannen om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, seksueel geweld, 

mensenhandel en eergerelateerd geweld (Merens et al., 2011, p. 15). 

 

                                                           
11

 Claude Steele karakteriseert ‘stereotype bedreiging’ als ‘een sociale, psychologische bedreiging die opkomt als men in 

een situatie is of als men iets doet waarbij een negatieve stereotypering voor iemands groep geldt’. De angst is groter als 
men goed wil presteren en zal leiden tot mindere prestaties vergeleken met personen waarvoor deze bedreiging niet 
geldt. Dit kan tevens leiden tot disidentificatie met de situatie of handeling op individueel en groepsniveau wat 
stereotypering en de bedreiging in stand houdt (Cudd, 2006, p. 80). 

12
 Cudd onderscheidt vijf soorten systematisch geweld: 1) oorlog tussen onafhankelijke soevereine naties die 

onderdrukkend kan zijn zoals ideologische oorlogen van agressie, kolonialisme, verkrachting als wapen van oorlog en 
genocide; 2) rijk gesponsord geweld tegen ondergeschikte groepen in de maatschappij ofwel politieke onderdrukking van 
verschillende soorten, zoals etnische reiniging, gewelddadige bekrachtiging van onderdrukkende wetten, legale slavernij, 
politieke gevangenschap, politiewreedheid en marteling; 3) niet rijk gesponsord geweld door dominante groepen tegen 
ondergeschikte groepen zoals vrouwen, homo’s, lesbiennes en rassen. Voorbeelden hiervan zijn lynchpartijen, 
haatmisdrijven: geweld tegen raciale, religieuze, etnische en seksuele minderheden, illegale slavernij en onderkruiperij; 4) 
geweld door ondergeschikte groepen tegen dominante groepen; 5) geweld binnen de groep. De laatste twee resulteren 
niet in schendingen die geclassificeerd kunnen worden als onderdrukking ofschoon ze wel door onderdrukking 
veroorzaakt kunnen worden (2006, p. 89-90). 

13
 Huiselijk geweld werd door de wet vaak aangemerkt als incidenteel geweld maar door feministische analyses wordt het 

steeds meer gezien als systematisch geweld tegen vrouwen (Cudd, 2006, p. 88). 
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Dit systematische geweld heeft een tweetal ingrijpende effecten. Eén ervan is dat het geweld in de 

toekomst voorspelt ofwel een sociaal bedreigende situatie creëert. Een sociaal bedreigende situatie 

is het gemeenschappelijk geloof dat leden van groep A dikwijls dreigen met geweld of geweld plegen 

op leden van groep B. Een geloof dat stilzwijgend is omdat er nooit als zodanig over gesproken wordt 

maar desondanks echt in de zin dat vrouwen plannen smeden en handelen op aanname dat de 

sociaal bedreigende situatie bestaat.  

Stilzwijgende, sociaal bedreigende situaties kunnen statistisch worden aangetoond maar zijn 

desondanks moeilijk te herkennen omdat ze niet expliciet worden erkend door de samenleving. Ze 

houden de slachtoffers aan de kant en voorkomen dat ze vergeten dat geweld dreigend is. Ofschoon 

individuele vrouwen individuele mannen kunnen bedreigen, gaat de bedreiging tussen vrouwen en 

mannen als groep slechts een kant op.  

Een typerend voorbeeld is dat veel vrouwen een onevenredige angst hebben om in het donker 

over straat te gaan. Ook zijn vrouwen bang voor een negatief vrouwbeeld, bijvoorbeeld door 

anderen beschuldigt te worden van manwijf, ontaarde moeder of zelfs pathologisch leugenaar. Dat 

deze angst niet onterecht is wordt bevestigd door Heleen Mees die, in de recente spraakmakende 

verkrachtingszaak rondom de inmiddels voormalig IMF directeur Dominique Strauss-Kahn, het 

kamermeisje Nafissatou Diallo beschuldigt van 'pathologische leugenaar'. 

In haar artikel in het NRC Handelsblad van 24 augustus 2011, richt zij zich uitgebreid op de 

achtergrond en levensloop van het kamermeisje, maar het curriculum vitae van Strauss-Kahn, 

inclusief zijn eerdere misdragingen ten opzichte van vrouwen, laat zij buiten beschouwing. Volgens 

Willemijn Ruberg docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, sluit ze met deze 

kwalificatie van Diallo naadloos aan bij de culturele stereotypen over vrouwen, die eeuwenlang het 

vervolgen van seksueel geweld bemoeilijkt hebben en het slachtoffer in plaats van de dader in het 

beklaagdenbankje plaatsen (31 augustus 2011).  

 

Een ander ingrijpend effect van geweld is trauma en materiële schade. Cudd ziet overeenkomsten 

tussen de psychologische schade van systematisch geweld en een traumatische gebeurtenis. Het 

posttraumatische stresssyndroom (PTSS) dat na een traumatische gebeurtenis ontstaat, is echter 

beperkt behulpzaam bij het begrijpen van het psychologisch lijden van personen onderworpen aan 

systematisch geweld. Systematisch geweld is namelijk in tegenstelling tot een traumatische 

gebeurtenis, altijd aanwezig en onvermijdelijk vanwege een onvrijwillig kenmerk, bijvoorbeeld omdat 

je vrouw bent. En aangezien systematisch geweld niet toevallig is, handhaaft het de altijd aanwezige 

geloofwaardige dreiging van verder geweld. 

PTSS vertoont een diversiteit aan mogelijke symptomen inclusief depressie, geheugenverlies, 

slapeloosheid, prikkelbaarheid, moeite met concentreren, hyperwaakzaamheid of een overdreven 
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schrikreactierespons. Minder extreme symptomen die personen onderworpen aan geweld lijden, is 

schaamte en verlies van eigenwaarde. Deze verliezen zorgen ervoor dat vrouwen vaak niet in staat 

zijn om de samenleving effectief het hoofd te bieden. In feite worden ze driemaal slachtoffer: 

eenmaal door geweld, dan door verlies van eigenwaarde dat men voelt als men gedomineerd, 

vernederd en geschonden is en dan door het verlies van de sociale banden en de zelfredzaamheid die 

deze psychische toestanden vaak met zich meebrengen. 

Materiële verliezen als gevolg van systematisch geweld lijken misschien nog meer evident dan 

psychologische verliezen. Wanneer mensen getraumatiseerd zijn, gewond of gedood dan kunnen ze 

niet werken en zodoende geen bezit verwerven wat ze anders wel hadden gekund. Zodoende treden 

materiële verliezen op, op zowel individueel als groepsniveau; materiële, systematische verliezen 

accumuleren in de sociale groep over lange tijd. Een belangrijk aspect van onderdrukking is derhalve 

dat onderdrukte groepsleden een typisch gebrek aan welvaart hebben ten opzichte van leden van de 

meer bevoordeelde groepen mede omdat de belangrijkste bron van welvaart erfdeel is.14 Een gebrek 

aan welvaart vermindert dus de kansen voor vrouwen aanzienlijk. 

 

Ondanks het wijdverspreide systematische geweld tegen vrouwen, worden vrouwen in onze 

samenleving niet gezien als gewelddadig onderdrukt. De vraag is waarom dat zo is, waarom 

vrouwenonderdrukking zo persistent is en waarom het geen sympathie van buitenstaanders en/of 

een gewelddadige reactie van de slachtoffers zelf genereert? Hiervoor geeft Cudd drie verklaringen.  

Ten eerste is geweld tegen vrouwen bedekt en wordt het niet erkend als een systematische 

oorlog tegen vrouwen. Vier redenen liggen daaraan ten grondslag: a) vrouwen worden vaak niet 

gezien als een sociale groep waardoor ze geen slachtoffers kunnen zijn van systematisch geweld. De 

statistieken bewijzen echter dat vrouwen worden geconfronteerd met een ernstige bedreiging van 

verkrachting en mannen niet; b) het systematische verschil wordt niet gezien als een sociaal maar als 

een natuurlijk verschil waardoor de kwetsbaarheid van vrouwen voor verkrachting wordt gezien als 

het resultaat van natuurlijke krachten en niet van systematisch geweld; c) vrouwen behoren tot 

verschillende groepen die lijden onder verschillende vormen van geweld. De meeste andere groepen 

lijden aan een of meer zonneklare voorbeelden waarop media, regering en onderzoekers zich neigen 

te concentreren; d) de situatie van vrouwen in veel landen in de wereld is, in grotere mate dan de 

meeste andere groepen, een situatie van terreur onder dreiging van geweld. Als gevolg blijven 

                                                           
14 In tegenstelling tot Zuid-Europese landen hebben vrouwen in Engeland en Nederland sinds de Middeleeuwen recht op 

een deel van de erfenis zonder daarvoor te hoeven trouwen. Hierdoor waren ze onafhankelijk van hun vader en hun man 

(Stellinga, 2009, p. 72). 
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vrouwen binnen, zijn ze welwillend naar hun mogelijke aanvallers en onderwerpen ze zich aan 

vernederingen en eisen om openlijk geweld te voorkomen. 

Een tweede verklaring voor de ontkenning van de gewelddadige onderdrukking van vrouwen is 

dat systematisch geweld en de sociaal bedreigende situatie het gedrag van vrouwen en hun houding 

van wat mogelijk is, verandert. Ze voelen angst, kwetsbaarheid, zich fysiek zwakker dan en 

minderwaardig aan mannen en leggen zich als gevolg neer bij de beperkingen op hun vrijheid die 

mannen niet hebben. Dit versterkt de stereotypen over vrouwen, hun zwakheid, kwetsbaarheid en 

ironisch genoeg hun behoefte aan bescherming van mannen. Hierdoor ontstaat een selffulfilling 

prophecy waarbij vrouwen de stereotype, normatieve voorschriften van passiviteit en zwakte 

assimileren en mannen die van agressie en geweld. 

Een laatste verklaring voor het ontkennen van de gewelddadige onderdrukking van vrouwen is 

dat mannen, buiten het feit dat veel mannen niet gewelddadig zijn, profiteren van de systematische 

onderdrukking van vrouwen. Naast dat het voor mannen onmogelijk is om de privileges in elke 

situatie te weigeren, zijn ze in staat om vrouwen economisch en seksueel uit te buiten. Ook kunnen 

mannen als groep, met name in mannenbolwerken, bijzonder beschermend worden ten opzichte van 

hun superieure capaciteit en bereid zijn om geweld te gebruiken als handhaving van de 

ondergeschikte status van vrouwen in gevaar wordt gebracht. Kort gezegd profiteren mannen dus 

materieel van de systematische onderdrukking tegenover anders de vrouwen. 

Deze overheersing wordt gekocht tegen een prijs; de neiging van mannen om geweld te 

gebruiken om hun voordelen te beschermen, leidt er in het algemeen toe dat zij ook zichzelf 

schaden, onderdrukken en doden. Waar geweld gevoerd door mannen tegen mannen typisch 

openlijk is, is die tegen vrouwen bedekt door een sluier van traditie en ideologie. 

 

Omdat vrouwen in een sociaal bedreigende situatie worden gezet, schaden seksuele aanranding en 

huiselijk geweld alle vrouwen. Geweld tegen vrouwen is een belangrijk deel van de wereldwijde 

onderdrukking van vrouwen. Geweld tegen vrouwen in zijn vele vormen, vormt dus een groot deel 

van de uitleg ‘hoe vrouwen worden onderdrukt’ en waarom we er niet in geslaagd zijn om het oudste 

geval van onderdrukking op de planeet te beëindigen (Cudd, 2006, p. 86-118).  

1.4 Economische krachten van onderdrukking 

Naast systematisch geweld zijn de economische krachten belangrijke oorzaken van onderdrukking. 

Economische onderdrukking is, aldus Cudd, fundamenteel een kwestie van verminderde 

economische kansen vanwege iemands sociale groepslidmaatschap vergeleken met een groep 
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waarvan de leden relatief meer economische kansen hebben. Cudd maakt onderscheid tussen 

directe en indirecte economische krachten.  

Alvorens hierop in te gaan bespreekt ze eerst de economische systemen van kapitalisme en 

socialisme die volgens haar niet perse intrinsiek onderdrukkend zijn. Om te waken tegen mogelijke 

onderdrukking moet men echter wel een aantal stappen nemen. Zo kan men in het kapitalisme, dat 

karakteristiek leidt tot economische ongelijkheid, armoede of onderdrukkende ongelijkheden van 

werkenden of werklozen voorkomen door middel van een gegarandeerd sociaal minimum. En in het 

socialisme, dat karakteristiek leidt tot overheersing door een permanent heersende elite, kan men 

onderdrukking voorkomen door het ontwikkelen van mechanismen voor participatieve 

democratische controle van de productiemiddelen. 

 

Directe krachten van economische onderdrukking zijn middelen waarmee leden van een dominante 

sociale groep hun rijkdom en inkomen handhaven. Dit gebeurt volgens Cudd middels opzettelijke 

acties, door leden van ondergeschikte sociale groepen economisch minderwaardig en exploiteerbaar 

te houden. Omdat onderdrukking systematisch en groepgebaseerd is, is criminaliteit gewoonlijk geen 

middel van onderdrukking alhoewel vele directe economische krachten van onderdrukking crimineel 

of illegaal zijn. Cudd noemt zes directe krachten van economische onderdrukking: segregatie, 

discriminatie op de arbeidsmarkt, groepgebaseerde intimidatie, ongelijke kansen, slavernij en 

neokolonialisme en gouvernementele corruptie. In het kader van dit onderzoek zullen alleen de 

eerste vier krachten kort worden toegelicht.  

Een belangrijke kracht van economische vrouwenonderdrukking is gendersegregatie onder te 

verdelen in beroepen- en functiesegregatie. Door veel sociale wetenschappers is aangetoond dat 

beroepensegregatie schadelijk is voor vrouwen en etnische minderheden en dat mannen en blanken 

bevoordeeld worden.  

De schade van de ‘verlaagde lonen’ zou volgens de neoklassieke economische theorie een gevolg 

zijn van grotere concurrentie vanwege een groter aanbod werknemers of volgens de theorie 

compensatie verschillen te wijten zijn aan de eigen keuze van vrouwen voor beroepen met 

preferabeler arbeidsvoorwaarden en lagere lonen. Dit betekent volgens Cudd echter nog niet dat het 

moreel aanvaardbaar is dat vrouwen minder betaald worden dan mannen en wel om vier redenen. 

Ten eerste is het oneerlijk om vrouwen te straffen voor het feit dat ze gesocialiseerd zijn om meer 

huishoudelijk werk van de samenleving op zich te nemen en dat ze behandeld worden als middel 

voor het doel van iemand anders of de maatschappij. Ten tweede verklaart, laat staan rechtvaardigt 

de opmerking ‘dat vrouwen een grotere voorkeur geven aan kinderen dan mannen’ niet het bestaan 

van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Als vrouwen minder kunnen verwachten van de 

arbeidsmarkt vanwege de genderloonkloof dan is werk een slechtere optie voor hen dan 
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zwangerschap en opvoeding. Ten derde kunnen seksevoorkeuren in arbeidsomstandigheden bij de 

aanwezigheid van een loonkloof, niet het bestaan van de loonkloof verklaren of rechtvaardigen met 

hetzelfde argument. Ten vierde zijn er geen goede aanwijzingen dat ‘vrouwenbanen’ daadwerkelijk 

betere arbeidsomstandigheden hebben (minder flexibele werktijden, vies en fysiek veeleisende 

activiteiten, minder status en respect).  

In aansluiting hierop neigen sociologen de neoklassieke economische theorie af te wijzen in het 

voordeel van de sociale sluitingstheorie. Een theorie die meent dat een dominante sociale groep haar 

identiteit en voordelen creëert en behoudt door het reserveren van zekere mogelijkheden voor de 

eigen groepsleden. Voorbeelden van sociale sluitingsstrategieën zijn het ‘old boys networks’ en 

seksuele intimidatie. Het ‘old boys networks’ wordt veelal gezien als een belangrijke oorzaak van 

segregatie op functieniveau, een nog rigidere kracht van vrouwenonderdrukking binnen de hoge 

functies van bedrijven en instellingen.  

Een tweede directe kracht van economische onderdrukking is discriminatie op de arbeidsmarkt, 

onder te verdelen in beroeps- en loondiscriminatie ofwel discriminatie in aangeboden banen of loon. 

Beroepsdiscriminatie kan plaatsvinden op bezettings- of functieniveau maar hoeft niet perse 

gebaseerd te zijn op vooringenomenheid. Er kunnen andere redenen zijn voor discriminatie dan 

vooroordelen tegen de sociale groep zoals monopsonie15 of imperfecte informatie van de kant van 

de werkgevers, ook wel ‘hogere orde discriminatie’ genoemd. Deze treedt op wanneer een 

werkgever discrimineert tegen een werknemer op grond van de vooroordelen van klanten of 

collega's. 

Een derde directe kracht van economische onderdrukking is de seksuele, raciale en etnische 

intimidatie op de werkplek.16 Deze groepgebaseerde intimidatie uit zich in respectloos, beledigend of 

vernederend gedrag naar leden van minderheidsgroepen en kan zelfs uitmonden in aanranding. Ze 

handhaaft segregatie of de neiging daartoe.  

En tenslotte verwijst ongelijke kansen (discriminatie voorafgaand aan de arbeidsmarkt) naar de 

differentiële toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, voeding en andere noodzakelijke investeringen 

die nodig zijn voor een succesvol beroepsleven. Als gevolg van economische achter gesteldheid 

ondergaan veel leden van onderdrukte groepen in de samenleving fundamentele ontberingen op dit 

                                                           
15

 In de economie is een `monopsonie` een markt waar slechts één koper, de monopsonist, aanwezig is. Er zijn echter wel 

meerdere verkopers. Het is dus symmetrisch aan een monopolie, waar er maar één verkoper is voor meerdere kopers. 
Encyclo, online encyclopedie. Gevonden op 19 september 2011 op http://www.encyclo.nl/begrip/monopsonie. 

16
 Sommigen beweren dat intimidatie normaal mannelijk gedrag is en niet perse gericht op vrouwen. Normaal of niet, 

intimidatie is en blijft een belangrijke beperkende factor voor achtergestelde groepen in bepaalde beroepen en een 
belangrijke oorzaak van segregatie. Bovendien kan niet worden beweerd dat het gedrag onopzettelijk wordt gecreëerd en 
van de werkplek een comfortabele plek voor sommigen en oncomfortabel voor anderen maakt als het verschil wordt 
bepaald door de sociale groep status (Cudd, 2006, p. 142). 

http://www.encyclo.nl/begrip/monopsonie
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gebied. Ongelijke kansen zijn niet alleen op zichzelf schadelijk maar ook omdat slachtoffers daardoor 

minder goed in staat zijn om te concurreren voor economische en sociale goederen.  

Voor onderdrukte groepen begint hier de vicieuze cirkel: historische, economische onderdrukking 

leidt tot derving van menselijk kapitaal en tot verkleining van het speelveld op de concurrerende 

arbeidsmarkt en resulteert in een lager inkomen. Met als gevolg lagere kansen in een breed scala van 

categorieën, van gezondheidszorg tot onderwijs tot investeermogelijkheden in ondernemerschap of 

kapitaalvergrotingsactiviteiten. Zo schrijft Cudd dat de schooluitval in het hoger onderwijs in New 

Jersey, een van de armste steden van Amerika waar de leerlingen voor 85% niet-blank zijn, 52 

procent is. Terwijl de overeenkomstige taxatie in Princeton, een van de rijkste districten, minder dan 

6 procent bedraagt (2006, p. 119-144).   

 

Naast de directe krachten van economische onderdrukking zoals segregatie, discriminatie op de 

arbeidsmarkt, groepgebaseerde intimidatie en ongelijke kansen, onderscheidt Cudd ook indirecte 

krachten van economische onderdrukking. Indirecte krachten van economische onderdrukking 

veroorzaken ongelijkheid door de keuzes en beslissingen van de onderdrukte groepsleden zelf. 

Vrouwen in huidige westerse samenlevingen, geconfronteerd met bepaalde vooroordelen en 

economische krachten van onderdrukking, nemen vaak beslissingen die hun onderdrukking 

versterken.  

Grote aantallen vrouwen kiezen ervoor om zich ten dienste te stellen van het gezin en hun 

carrière op een lager pitje te zetten. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen inboeten aan menselijk 

kapitaal, arbeidsparticipatiekansen17, macht binnen de echtelijke relatie en macht in de 

maatschappij. Eveneens kiezen veel vrouwen voor ‘vrouwelijke’ beroepen met minder loon. Beide 

keuzes houden de loonkloof tussen vrouwen en mannen in stand. Volgens Cudd wordt dit massale 

keuzegedrag veroorzaakt door het fenomeen van de vicieuze cirkel die leidt tot een karakteristieke 

set van problemen.  

Een eerste ongelijkheid van de loonkloof tussen vrouwen- en mannenberoepen zorgt ervoor dat 

vrouwen de gezinszorg op zich nemen. Ten tweede lijken vrouwen een haalbare set van opties en 

voorkeuren te omarmen of hun zicht op mogelijke alternatieven te beperken of zij worden 

geconfronteerd met een onoverkomelijk probleem van collectieve actie. Terwijl het eerste probleem 

                                                           
17 Als veel vrouwen de beslissing nemen om carrière en werk ondergeschikt te maken aan het gezin dan zullen vrouwen 

gezien worden als de huishoudelijke hulpen van de samenleving en als onbetrouwbare loonarbeiders. Vrouwen zijn dan 
gemiddeld slechte risico’s en werkgevers zullen minder gemakkelijk willen investeren in gespecialiseerde opleidingen voor 
vrouwen als voor mannen en ook zullen ze vrouwen niet zo snel willen bevorderen als mannen. Een situatie die de 
arbeidsparticipatiekansen van vrouwen voortdurend afbreekt zowel voor individuen als voor vrouwen als groep en dat is 
duidelijk schadelijk (Cudd, 2006, p. 149). 
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duidelijk onrechtvaardig is volgens Cudd18, geldt voor het tweede probleem de indirecte werking van 

onderdrukking: de onderdrukten worden gecoöpteerd zichzelf in hun onderdrukte staat te houden. 

Verzet tegen het tweede probleem vereist verandering van de voorkeuren van de onderdrukten of 

verandering van hun geloof in hun macht om de situatie te veranderen, een macht die alleen 

opgeroepen kan worden middels collectieve actie (2006, p. 146-153). 

1.5 Psychologische krachten van onderdrukking  

Naast systematisch geweld en de economische krachten van onderdrukking zijn ook de 

psychologische krachten van onderdrukking belangrijke oorzaken van onderdrukking. Deze krachten 

worden onderverdeeld in directe en indirecte psychologische krachten. De directe krachten 

veroorzaken ongelijkheid door opzettelijke acties van dominante tegen ondergeschikte groepsleden. 

En de indirecte krachten veroorzaken ongelijkheid door de keuzes en beslissingen van de 

onderdrukte groepsleden zelf. 

 

De directe krachten worden onderverdeeld in ‘puntbronnen’ en ‘culturele bronnen’. Puntbronnen 

schaden onmiddellijk door ‘face-to-face’ discriminerende behandeling. En culturele bronnen schaden 

door de achtergrond van maatschappelijke betekenis waartegen sociale groepering, stereotypering 

en discriminatie mogelijk is. Net als stilzwijgende geweldsbedreigingen kunnen culturele 

psychologische krachten onzichtbaar en verraderlijk zijn. Cudd onderscheidt drie puntbronnen: 

terreur en trauma, vernedering en degradatie en objectivering en vier culturele bronnen: traditie en 

conventie, religie, ideologie (politieke, sociale en wetenschappelijke theorieën) en culturele 

dominantie. Van elk wordt een korte beschrijving gegeven. 

De eerste puntbron is terreur en trauma en gaat over het trauma dat geweld en 

geweldsbedreigingen veroorzaken, met vaak ernstige voortgaande psychologische effecten wat tot 

verdere schade leidt lang nadat de dader of de dreiging weg is. Volgens Cudd lijden vrouwen als 

groep aan het trauma ‘onderwerping aan totalitaire controle’ omdat het een gemeenschappelijk 

kenmerk is in het leven van vrouwen. Dat wil zeggen, het groepsbeeld wordt gevormd door het beeld 

van het traumaslachtoffer. Stereotypen van vrouwen als hysterisch, niet bijster rationeel en 

overgeleverd aan plotselinge woede of tranen kunnen allemaal hun wortels hebben in het feit dat 

veel vrouwen onderworpen zijn aan traumatisch geweld. Erger nog de dominantie van mannen over 

                                                           
18

 Vergeleken met de keuzeopties van mannen en de situatie van ‘geen loonkloof’ zijn de keuzeopties van vrouwen slecht 

en oneerlijk. Zo kan men niet beweren dat vrouwen meer vrijheid hebben als gevolg van de loonkloof of het ontbreken 
van sociale macht of het steeds dieper wordende gat dat vrouwen voor elkaar graven door te kiezen voor traditionele 
gezinsrollen of door niet te trouwen, door geen kinderen te krijgen, door kinderen niet op te voeden zoals men ze had 
willen opvoeden of door Larry het huishoudelijk werk te laten doen. Elk van deze opties dwarsboomt namelijk Lisa’s wens 
behalve de laatste. Die optie vereist echter de instemming van Larry en resulteert in een lagere levensstandaard voor de 
familie vanwege de oorspronkelijke loonkloof (Cudd, 2006, p. 151). 
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vrouwen die deze trauma’s initieert, wordt als natuurlijk beschouwt door verschillende 

maatschappelijke instituties.  

Zo erotiseert pornografie dit soort controle van mannen over vrouwen waardoor de seksuele 

onderwerping van vrouwen natuurlijk en normaal lijkt voor zowel mannen als vrouwen. Ook 

gezinsverhoudingen die gestructureerd zijn door geweldsdreiging of economische dwang zorgt 

ervoor dat de dominantie van mannen, zelfs in geweldloze gezinnen, natuurlijk of op zijn minst 

normaal of te verwachten lijkt. Daarnaast, in mildere mate dan de directe slachtoffers van geweld, 

delen de meeste vrouwen wel een aantal van de effecten van het complexe PTSS. Vanwege de 

langdurige geschiedenis van onderwerping aan totalitaire controle lijden vrouwen vaak aan een 

doordringend gevoel van schaamte, denken vrouwen vaak op een volkomen onrealistische wijze over 

mannen door ze te zien als veroveraar, redder of heerser en typisch genoeg accepteren ze meestal 

de geloofssystemen of rationalisaties van mannen en hun dominantie. 

De tweede puntbron van vernedering en degradatie heeft haar basis in de onderdrukte status en 

de onaantrekkelijke stereotypen die op de onderdrukten van toepassing zijn. Hierdoor kunnen 

onderdrukte personen rechtstreeks vernederd en gedegradeerd worden door haatconversatie, groep 

laster, diverse vormen van intimidatie, sociale afstand, sociaal wantrouwen en objectivering.19 Dit 

kan weer gevoelens van schaamte, jaloersheid, boosheid en berusting oproepen. Bevoorrechte 

groepen kunnen niet door anderen worden belast met dit soort gevoelens alhoewel zij zichzelf 

verlagen door een onderdrukker groep te zijn.  

De derde puntbron van objectivering gaat voorbij de diepe morele gelijkheid van mensen, waarbij 

personen niet alleen gebruikt worden als instrument maar eerder ook als mensen die geen eigen 

verlangens en waarden hebben. Bijvoorbeeld de seksuele objectivering van vrouwen, waarbij 

vrouwen gezien worden als zijnde van nature bestemd voor het seksuele genot van mannen. 

Objectivering versterkt stereotypen, zoals de vrouw als lustobject. Afgezien van direct objectiverende 

acties, is er ook een cultuursfeer waarin vrouwen voortdurend stilzwijgend seksueel geobjectiveerd 

worden met als gevolg rechtstreekse culturele, psychologische onderdrukking. Het tonen van 

vrouwen als objecten van opsmuk of seksueel genot bij de verkoop van goederen maakt vrouwen 

vertegenwoordigers van seks en seksuele passiviteit. En de wet (abortuswetgeving) objectiveert 

vrouwen als dienaar van de ongeborene.  

 

De culturele bron van traditie en conventie verklaart de stabiliteit van onderdrukkende sociale 

instituties. Onderdrukking is net als traditie geen kortstondig proces maar een proces van lange 

                                                           
19

 Sociale afstand: personen nemen fysiek afstand alsof ze walgen of zich beledigd voelen door personen uit bepaalde 

sociale groepen. Sociaal wantrouwen: iemand als minder betrouwbaar of gezaghebbend beschouwen (Cudd, 2006, p. 
165). 
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adem. Een onderdrukking die, net als Rome, niet in één dag kan worden gebouwd. Het is een 

overdracht van onderdrukkende overtuigingen, waarden, rituelen en praktijken, formeel en 

informeel, expliciet en impliciet die we als kleine kinderen leren kennen van onze ouders en andere 

belangrijke volwassenen wanneer we niet in de positie zijn om ze te bevragen. En ook later, als we al 

reden hebben om deze waarden te bevragen, kunnen we ze niet allemaal in één keer bevragen of 

zelfs niet één voor één. Dus wanneer een cultuur een sociale groep hoger waardeert dan een andere 

wordt dat weerspiegelt in haar tradities en conventies waarin de andere sociale groep als 

minderwaardig wordt beschouwd. Zo zijn veel conventies zoals het traditionele huwelijksvoorstel, 

kledingvoorschriften, de seksueel dubbele standaard in het voordeel van mannen bepaald. Deze 

onderdrukkende conventies zijn stabiel en worden gecontroleerd door de onderdrukten zelf. Want 

zij vrezen het verbreken van conventies meer dan onderdrukkers omdat ze al dicht bij uitstoting 

zitten.  

De culturele bron van religie is veruit de meest indringende en krachtige vorm van traditie mede 

vanwege het zelf rechtvaardigende aspect hetzij door verwijzing naar goddelijke inspiratie hetzij door 

verdediging van de groepsidentiteit als zijnde ‘uitverkoren door het goddelijke’. De meeste religies 

vormen een substantieel bolwerk in de onderdrukking van vrouwen wat zich onder andere laat zien 

in de constructie en rechtvaardiging van het gezinsleven en de rol van vrouwen en mannen binnen 

het gezin.20 Er is geen enkele grote religie in de wereld, ook niet in al haar afsplitsingen, die mannen 

en vrouwen gelijk behandelt. En de macht van religie is wereldwijd enorm. 

De culturele bron van ideologie verwijst naar politieke, sociale en wetenschappelijke theorieën 

die beweren rationalisaties van traditie en conventie te bieden. Zo kunnen wetenschappelijke 

theorieën louter rationalisaties zijn van onderdrukkende sociale instituties waarvoor 

wetenschappers, net als anderen in hun culturen, blind zijn. Stereotypen gecreëerd en onderhouden 

door tradities en conventies en versterkt door de ideologie zijn veel moeilijker te overwinnen. Zo 

werd bijvoorbeeld in 1992 de nobelprijs voor economie toegekend aan Gary Becker, de oprichter van 

de ‘nieuwe huis economie’. Zijn conclusie dat het huwelijk een deal is om vrouwen te beschermen, 

wordt echter weerlegd door empirisch bewijs dat vrouwen zijn uitgebuit en onderdrukt in het 

huwelijk.  

Culturele dominantie is een belangrijke bron van psychische schade voor sommige onderdrukte 

groepen in de multiculturele samenleving vanwege het feit dat ze voortdurend moeten strijden voor 

de erkenning van hun culturele eigenheid. Het is problematisch als de bijgebrachte overtuigingen en 

waarden van iemands cultuur consequent worden veroordeeld of opgeofferd, bijvoorbeeld door de 

christelijke kalender van feestdagen (Cudd, 2006, p. 155-175). 

                                                           
20

 Het huwelijk is in de meeste culturen, eerst een religieuze gebeurtenis en pas daarna een civiele status (Cudd, 2006, p. 

170). 
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Samengevat onderscheidt Cudd dus drie puntbronnen: terreur en trauma, vernedering en degradatie 

en objectivering en vier culturele bronnen: traditie en conventie, religie, ideologie en culturele 

dominantie, allemaal directe psychologische krachten van onderdrukking. Dat brengt ons bij de 

indirecte psychologische krachten van onderdrukking die optreden wanneer de overtuigingen en 

waarden van bevoorrechte groepen onbewust worden aanvaard door de ondergeschikten en 

geassimileerd in hun zelfbeeld en waarde- c.q. geloofsmodel. Cudd bespreekt drie indirecte 

psychologische krachten: schaamte en laag zelfbeeld, vals bewustzijn en vervormd verlangen. Het 

zijn allemaal zelf toegebrachte wonden maar wel toegebracht met het wapen dat de samenleving 

aan de onderdrukten geeft. Ze zijn moeilijk te vermijden en overwinnen ook als ze eenmaal herkend 

zijn. Ze blijven vaak de boventoon voeren over iemands overtuigingen en verlangens ondanks de 

beste inspanningen om zich ervan te ontdoen. Schaamte en laag zelfbeeld, vals bewustzijn en 

vervormd verlangen zullen nu kort worden toegelicht. 

Volgens Cudd voelen vrouwen die niet direct slachtoffer zijn van trauma's ook schaamte vanwege 

hun sociale groep status. Aan vrouwen als groep wordt namelijk op talloze manieren de boodschap 

gestuurd dat ze kwaad wordt aangedaan en minderwaardig zijn in de ogen van de bevoorrechten. 

Sandra Bartky schrijft dat schaamte een doordringende emotie is van vrouwen en dat zij en andere 

onderdrukte personen een ‘alomtegenwoordig gevoel van persoonlijke incompetentie’ voelen (In: 

Cudd, 2006, p. 177). Gevoelens die iemands vertrouwen en assertiviteit schaden en hen beperkt op 

de concurrerende markt. Het zijn kwetsuren veroorzaakt door onrechtvaardige omstandigheden die 

op hun beurt weer deel uitmaken van onderdrukkende krachten. De materiële krachten zijn op 

zichzelf dus niet voldoende oorzaak voor de kwetsuren; de kwetsuren moeten door de onderdrukten 

ook worden geassimileerd.  

Dit wordt onmiskenbaar bevestigd door het onderzoek ‘vrouwen in de top’. Een opvallend 

gegeven in dit onderzoek is dat genderzaken21 nog altijd veel negatieve en machteloze gevoelens 

oproepen bij de topvouwen. Voorbeelden hiervan zijn de volgende opmerkingen en de daarbij 

horende gevoelens van zich niet verbonden voelen met anderen respectievelijk machteloosheid: 

‘Angst voor een negatief vrouwbeeld van anderen, kwaliteiten onder de korenmaat zetten en een 

onzeker zelfbeeld hebben mijn positie beïnvloed. Bijvoorbeeld: de beschuldiging van haar op je 

tanden hebben’, ‘Het diepe gevoel van onmacht om te zorgen voor anderen en niet in staat te zijn je 

eigen ambitie en potentieel te mobiliseren is herkenbaar voor mij. Mijn moeder is om deze reden uit 

het gezin gestapt’ (In: Banens, 2010, p. 24, 37, 52, 53). 

                                                           
21

 De meeste topvrouwen werden of in hun jeugd of later in de top geconfronteerd met een stigmatiserende, 

rolbevestigende, maatschappelijk ondergeschikte positie van meisjes respectievelijk vrouwen.  
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De indirecte kracht van vals bewustzijn houdt in dat onderdrukten onware dingen geloven die hun 

plaats in de sociale hiërarchie bevestigen waardoor ze geen reden hebben om zich te verzetten tegen 

hun onderdrukking of deze zelfs te herkennen. Deze onware overtuigingen, gevormd onder 

onderdrukkende omstandigheden, houden de onderdrukking in stand. Het zijn overtuigingen die de 

machtspositie van de bevoorrechten rationaliseren en ondersteunen en de achter gesteldheid van de 

onderdrukten bevestigen evenals algemene overtuigingen over de aard van sociale relaties ten 

aanzien van bestaande omgangsvormen bekrachtigen. Overtuigingen die de status quo 

ondersteunen in de zin dat zij algemeen gelooft worden in de samenleving en daarmee een 

onwaardige of denigrerende behandeling van individuen steunen op basis van hun sociale 

groepsstatus. Overtuigingen waarmee beide groepsleden behept zijn wiens dominantie en 

onderwerping ze rechtvaardigen.22  

Verraderlijk is echter dat dominante groepen soms de macht hebben om stereotypen te 

bekrachtigen door de ondergeschikte groepen tot stereotype gedrag te dwingen middels juridische, 

financiële, politieke of religieuze macht. Mensen in het algemeen zijn er namelijk bij gebaat zichzelf 

goed te vinden en hun overtuigingen ‘dat ze het verkeerd hebben gedaan’ te minimaliseren. Daarom 

geloven dominante groepsleden dat zij hun privileges verdienen en dat ondergeschikten hun schade 

verdienen. Omdat deze overtuigingen alleen worden ondersteund door bewijs gecreëerd door 

onderdrukking en niet door duidelijk bewijs over onveranderlijke menselijke ‘naturen’ moeten zij 

afgewezen en weerstaan worden als vals bewustzijn. 

De indirecte kracht van vervormde verlangens verwijst naar adaptieve of vervormde voorkeuren 

die de onderdrukten zijn gaan zien als de grenzen waarbinnen ze willen leven. Het zijn verlangens die 

binnen de sociale context van onderdrukking wenselijk lijken doch schadelijk zijn. Zowel de 

onderdrukten als de bevoorrechten raken gewend aan hun lot respectievelijk privileges en daarom 

zullen beiden geen eerlijker verdeling prefereren. Het zijn voorkeuren die de autonomie, gelijkheid, 

waardigheid en diversiteit van mensen in gevaar brengen. Vervormde verlangens zijn verwerpelijk 

om drie redenen. Ten eerste houden ze de onderdrukking in stand en schaden ze de eigen 

groepsleden. In de tweede plaats zijn ze gebaseerd op vals bewustzijn en in de derde plaats schaden 

ze de persoon zelf. Ze worden gevormd door dwingende processen als indoctrinatie, manipulatie en 

aanpassing aan oneerlijke sociale omstandigheden (Cudd, 2006, p. 176-183).    

                                                           
22

 Voorbeelden van valse overtuigingen zijn: de plaats van vrouwen is thuis, zwarte mannen zijn gewelddadiger dan blanke 

mannen, vrouwen zijn zorgzamer dan mannen, gehandicapte personen zijn  aseksueel, Arabieren zijn terroristen, rijke 
personen verdienen hun rijkdom, etc. (Cudd, 2006, p. 178). 
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1.6 Verantwoordelijkheid voor het tegengaan van onderdrukking 

In deze paragraaf staat de vraag ‘Wie is er verantwoordelijk voor het tegengaan van de 

onderdrukking?’ centraal. 

Mannen zijn volgens Cudd het meest verantwoordelijk om zich tegen onderdrukking te 

verzetten23, omdat zij als groep het meest bevoorrecht zijn door onderdrukking. Zij zijn volgens haar 

ook het minst gemotiveerd, omdat ze meer te verliezen hebben dan hun privileges. Want, zegt ze, als 

onderdrukking onvermijdelijk is lopen mannen, door onderdrukking los te laten, het risico om het 

over zichzelf af te roepen.  

Vrouwen dienen daarom eerst zelf de banden van onderdrukking los te maken in samenwerking 

met goedbedoelende en bewuste mannen die zich actief inzetten om onderdrukking te beëindigen. 

Daarbij moeten ze streven naar een soort vrijheid die een vrijheid is voor iedereen, omdat een 

mogelijke terugslag tegen mannen groot is en het risico vergroot op voortdurende onderdrukking. 

Ofwel, in navolging van Nelson Mandela, moet je dus niet alleen je ketens afwerpen maar ook leven 

op een manier die de vrijheid van anderen respecteert en versterkt (In: Cudd, 2006, p. 222). En 

misschien zal de strijd om vrouwen te bevrijden, aldus Cudd, het pad van ‘vrijheid voor iedereen’ 

onthullen. Want juist omdat vrouwen zich zo goed hebben aangepast aan onderdrukking, zowel 

rationeel als emotioneel, is beëindiging van hun onderdrukking, de grootste uitdaging in de hoop op 

vrijheid (2006, p. 226).  

In de ideale samenleving van Cudd, zijn mensen in staat om hun eigen goede weg te zoeken met 

vertrouwen naar anderen. Ze streven ernaar diversiteit te bevorderen en de vrijheid van anderen te 

verbeteren. Een vrijheid24 waar directe en indirecte krachten van onderdrukking geen rol meer 

spelen en waar men de mogelijkheid heeft om het eigen goede te zoeken en te bereiken zonder 

inmenging van buitenaf. Mensen in deze samenleving hebben plezier in en identificeren zich met de 

prestaties van anderen. Ze zien dat hun eigen vrijheid verbonden is met de vrijheid van anderen 

(2006, p. 235-237).  

Interessant is hoe de vrijheid die Cudd bepleit, zich verhoudt tot de vrijheid die besproken wordt 

in het volgende hoofdstuk ‘Het debat over het glazen plafond’. 

  

                                                           
23

 Belangrijke vormen van verzet die Cudd noemt, zijn (h)erkenning van de ernstige onrechtvaardigheden van 

onderdrukking en erkenning van groepsschade door de wet. Deze erkenning zal, volgens Cudd, de cultuur van 
slachtofferschap ‘alle vrouwen zien als potentieel slachtoffer van misdrijven’ veranderen naar ‘alle vrouwen zien als 
onderworpen aan sociale onrechtvaardigheid’. Het is volgens haar verkeerd dat vrouwen zichzelf zien als slachtoffer, als 
persoonlijk ontoereikend, vanwege het zelf afbrekende aspect ervan. Zichzelf zien als onderdeel van een groep die 
onderworpen is aan langdurige sociale onrechtvaardigheid neemt het zelf afbrekende aspect van het slachtoffer weg 
(2006, p. 201, 216).  

24
 Naar het gedachtegoed van Isaiah Berlin, 'Two Concepts of Liberty' (1969) (Cudd, 2006, p. 224-225). 
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2 Het debat over het glazen plafond 

Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de mogelijke oorzaken voor de (instandhouding van de) 

achterstandspositie van vrouwen in de organisatietop, zoals die in literatuur rond het debat over het 

glazen plafond naar voren komen. Zoveel mogelijk diverse standpunten zullen aanbod komen en in 

hoofdlijnen worden bekeken op hun verschilpunten. Vragen die de revue passeren in paragraaf 2.1 

en 2.2 zijn: ‘Wat verstaat men onder de metafoor “het glazen plafond”?’ en ‘Welke oorzaken worden 

er genoemd die het glazen plafond in stand houden?’.  

 

Voordat ik inga op voornoemde vragen, zal ik laten zien dat er een verschuiving heeft 

plaatsgevonden in het discours omtrent de participatie van vrouwen in de top. In zijn algemeenheid 

kan gezegd worden dat het debat in beginsel het belang van de voortgaande emancipatie van 

vrouwen en minderheidsgroeperingen dient. Het debat is dus van oorsprong ideologisch 

georiënteerd en stuit daardoor op waarden en normen en volgens sommigen ook op starre 

overtuigingen en op opborrelende onderbuik gevoelens. Daarom heeft het debat vaak de neiging om 

in emoties te verzanden. Het is misschien ook wel om deze reden dat vanaf 2007 de bedrijfskundige 

motieven, ook wel business case-argumenten genoemd, luider doorklinken dan de 

rechtvaardigheids- en gelijkheidsmotieven (Benschop, 2007, p. 68-69, Berkelaar, 2008, p. 7-9, 

Lückerath-Rovers, van Zanten, 2008, p. 71-104). Deze business case-argumenten benadrukken dat 

grotere gendergelijkheid tot meer zakelijk succes leidt. Ze passen beter in een organisatiecultuur 

waarin men gericht is op het verbeteren van prestaties, concurrentievoordeel en het eindresultaat 

zoals dat in deze tijd centraal staat.  

Strategisch gezien lijkt het niet zo gek om op deze motieven in te haken. De roep om emancipatie 

en de verwante roep om diversiteit die oorspronkelijke ethisch gemotiveerd was, is dus een 

functionele oproep geworden in een economisch discours. Functioneel in de zin dat emancipatie of 

diversiteit nodig is vanwege bijvoorbeeld ‘de ontgroening en vergrijzing’ op de arbeidsmark of 

vanwege de verschuiving van een producten- naar een diensten- en kenniseconomie, aldus Benschop 

hoogleraar Organizational Behaviour aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ontgroening en 

vergrijzing op de arbeidsmarkt vereist namelijk dat de arbeidsparticipatie van iedereen, ook die van 

vrouwen, gestimuleerd wordt zodat organisaties van voldoende personeel blijven voorzien. En in een 

diensten- en kenniseconomie nemen medewerkers een meer centrale plaats in. Een organisatie waar 

meer vrouwen werken en waar dus meer diversiteit is, is een betere weerspiegeling van de 
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diversiteit in de samenleving. De kans dat meer mensen zich herkennen in de organisatie is bijgevolg 

groter. Dit zal de marktpositie van de organisatie verbeteren (2007, p. 68-69). 

Business case-argumenten lijken populair gezien ook het veel aangehaalde onderzoek van 

Catalyst ‘The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity’ waarin men 

concludeert dat ondernemingen met meer vrouwen in de top gemiddeld beter scoren dan 

ondernemingen met minder vrouwen (2004, p. 12). Maar het zijn ook argumenten die volgens 

Benschop omstreden zijn. Business case-argumenten vertegenwoordigen namelijk een strikt 

economisch en neoliberaal marktdenken gericht op korte termijnvoordelen en kostenbesparingen, 

terwijl gendergelijkheid juist om een lange termijn perspectief vraagt. Deze argumenten kunnen zich 

daarom ook bij kerend tij net zo gemakkelijk tegen gendergelijkheid keren en geven dus 

onvoldoende tegengas om gendergelijkheid te bevorderen (2007, p. 69). 

 

De overgang van een ethische naar een functionele oproep, roept vanuit het perspectief van 

humanisering vraagtekens op. Aangezien het morele perspectief vanuit de humanistiek en vanuit 

Cudd in deze scriptie juist voorop staat, zullen auteurs behandeld worden die een meer sociologische 

en normatieve insteek hebben. En om de brede lijn van het debat weer te geven zoals dat recentelijk 

gevoerd is met de verschillende normatieve standpunten daarin, is gekozen voor auteurs die in het 

publieke debat een controversiële positie innemen. Dit is aangevuld met enkele wetenschappelijke 

bijdragen. 

2.1 Het glazen plafond 

De volgende zaken zullen hier worden besproken: de betekenis van ‘het glazen plafond’ en de 

gerelateerde metafoor ‘de kleefvloer’, het debat dat door vrouwen wordt gevoerd, de schaduwkant 

van de metafoor en de niveaus waarop het debat gevoerd wordt. 

 

Wat bedoelt men met ‘het glazen plafond’? Algemeen beschouwd men het glazen plafond als een 

metafoor voor het geheel van belemmeringen voor vrouwen om door te stromen naar de top. Een 

metafoor die een verklaring probeert te geven voor de verticale seksesegregatie in 

arbeidsorganisaties25. Morrison en Von Glinow lichten het glazen plafond toe als een barrière zo 

subtiel dat ze transparant is maar zo sterk dat ze voorkomt dat vrouwen en minderheden omhoog 

                                                           
25

 Een onevenwichtige afspiegeling van de samenstelling van vrouwelijk en mannelijk personeel in hogere functies ten 

opzichte van vrouwelijk en mannelijk personeel in middenfuncties of de gehele organisatie. Voor deze onevenwichtigheid 
hebben Olde en Slinkman een index ontwikkeld, ook wel de glazenplafondindex (GPI) genoemd, die de dikte van het 
glazen plafond laat zien (Merens, 2011, p. 203). 
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komen in de managementhiërarchie (Powell, 1999, p. 328). De metafoor ‘het glazen plafond’ wordt 

soms ook in combinatie met de metafoor ‘de kleverige vloer’ gebruikt. 

Met het glazen plafond geeft men dan aan dat de doorstroombelemmeringen van vrouwen naar 

de top, veroorzaakt worden door de omgeving. Met de omgeving wordt vaak gerefereerd aan een 

mannelijke cultuur waarmee een (te) competitieve, en prestatiegerichte cultuur wordt aangeduid. En 

met de kleverige vloer wil men zeggen dat de doorstroombelemmeringen veroorzaakt worden door 

de persoonlijke keuzes van vrouwen. Vergeleken met mannen zijn de persoonlijke keuzes van 

vrouwen namelijk vaker gericht op het creëren van balans tussen werk- en privé-taken of op een 

inhoudelijk interessante baan in plaats van managementtaken. (Mixed Management, 2004, p. 34-35, 

71-73). De metafoor ‘de kleverige vloer’ wordt echter niet veel gebruikt. Meestal wordt alleen de 

metafoor ‘het glazen plafond’ gebruikt waarbij dus het geheel van belemmeringen voor vrouwen om 

door te stromen naar de top wordt bedoeld tenzij expliciet iets anders wordt vermeld.  

 

Dit onderscheid tussen de kleverige vloer en het glazen plafond lijkt in verband te staan met een 

strijd die wordt gevoerd in het Nederlandse debat over het glazen plafond. Deze strijd draait om een 

meningsverschil omtrent de verantwoordelijke partij; of vrouwen of de omgeving worden 

verantwoordelijk gehouden voor de doorstroombelemmeringen van vrouwen naar de top. Het debat 

wordt vreemd genoeg voornamelijk door vrouwen gevoerd terwijl het ook mannen aangaat. Er dient 

namelijk een visie op de maatschappij te worden ontwikkeld waarin vrouwen en mannen beiden 

carrière kunnen maken in combinatie met zorgtaken (Berkelaar, 2008, p. 30).  

Het is een pennenstrijd waarin vrouwen, in tegenstelling tot mannen, weinig loyaal zijn aan elkaar 

(Berkelaar, 2008, p. 38) en zelfs behoorlijk gewelddadig kunnen zijn naar elkaar. Zo schrijft Marike 

Stellinga, econoom en redacteur van Elsevier, over haar intentie met betrekking tot het 

omslagverhaal ‘Zonder Ambitie’26: ‘Het was een klap in het gezicht van vrouwen, en zo was het ook 

bedoeld’ (2009, p. 8). Daardoor bestaat de kans dat, in lijn met het gezegde ‘als twee honden 

vechten om een been, loopt de derde ermee heen’, de strijd in het voordeel van mannen als groep 

verloopt. Een voorbeeld hiervan is de grote media-aandacht rondom de boeken van Marike Stellinga 

en Elma Drayer27 met de intrigerende titels ‘De mythe van het glazen plafond’ (2009) en ‘Verwende 

prinsesjes’ (2010), waar meerdere partijen dankbaar een slaatje uit slaan. In hun boeken leggen 

Stellinga en Drayer, op nogal eenzijdige respectievelijk negatieve wijze, de verantwoordelijkheid voor 

de maatschappelijke achterstandspositie van vrouwen alleen of met name bij vrouwen neer en 

                                                           
26

 Omslagverhaal van weekblad Elsevier ‘Zonder Ambitie. Waarom Nederlandse vrouwen eigenlijk niet willen werken’, mei 

2003. 
27

 Columnist verbonden aan Trouw en Vrij Nederland, redactielid Verzameld werk van Karel van het Reve.  
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worden mannen in hun verantwoordelijkheid ontzien of zelfs beschermd tegen boze feministen. Het 

debat dat samen met mannen gevoerd zou moeten worden, komt door deze strijd niet van de vloer. 

Volgens het onderzoek ‘Vrouwen in de top’ blijkt deze kritische houding van vrouwen naar andere 

vrouwen, een vrij algemeen mechanisme te zijn van ‘topvrouwen’ waarbij ze hun eigen positie als 

norm nemen voor de beoordeling van andere vrouwen. Deze kritische houding sluit aan bij een 

antipathie voor de slachtofferrol, die Stellinga en Drayer beiden voelen en die wordt opgeroepen 

door een drietal zaken. In de eerste plaats door de maatschappelijke norm van krachtig is goed en 

krachteloosheid niet. Ten tweede door de maatschappelijk achterstandspositie van vrouwen die 

enerzijds gemakkelijk bekritiseerd wordt (naar beneden trappen is gemakkelijker dan naar boven 

schoppen) en anderzijds vanuit humaan oogpunt, gecorrigeerd dient te worden. En als laatste door 

het afweermechanisme van projectie waardoor de eigen krachteloze kant, inherent aan ons mens-

zijn, niet onderkent wordt of hoeft te worden (Banens, 2010, p. 41). 

 

Een debat dat vooral gericht is op het veronderstelde motivatiegebrek van vrouwen om carrière te 

maken, lijkt mede in stand gehouden te worden doordat de metafoor ‘het glazen plafond’ volgens 

Benschop een dominante probleemdefinitie is geworden. Een metafoor die steeds opnieuw dezelfde 

realiteit produceert en waarbij de nadruk wordt gelegd op het individuele niveau in plaats van op de 

complexe interactie tussen structuur en individueel handelen. Dit heeft tot gevolg dat na twintig jaar, 

aldus Benschop, nog steeds de vraag wordt gesteld ‘waarom vrouwen die barrières niet kunnen 

doorbreken’ en vrouwen of ter verantwoording worden geroepen of hulp krijgen aangeboden in de 

vorm van trainingen, mentoren en speciale management development programma’s. De 

onderliggende vragen ‘waarom die barrières er überhaupt zijn, op welke wijze ze gebouwd zijn of wie 

er belang bij heeft ze in stand te houden, zijn vragen die niet eens gesteld kunnen worden’. Oftewel 

een analyse van de onderliggende machtsprocessen ontbreekt volgens Benschop en daarom wordt 

er aan vrouwen gesleuteld en niet aan de organisaties waarin die vrouwen terecht moeten komen 

(2007, p. 72). 

Een analyse van de onderliggende machtsprocessen lijkt zeker van belang, gezien ook de 

bevindingen van Powell. In haar artikel ‘Reflections on the Glass Ceiling’ schetst Powell een 

genuanceerd beeld van de belemmeringen voor vrouwen om door te stromen naar de top. Ze 

beschouwt het debat over het glazen plafond en onderscheidt vier niveaus waar de oorzaken worden 

gelegd door de verschillende auteurs. Het betreft de volgende niveaus: de persoon (bv. sekse- en ras-

gerelateerde verschillen, eigenschappen, vaardigheden en gedrag); de organisatie (bv. het gebrek 

aan kansen van vrouwen met betrekking tot mentorschap, insluiting informele netwerken en andere 

ontwikkelingservaringen); de maatschappij/cultuur (bv. structurele discriminatie en vooroordelen 
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van de dominante groep); en de interactie tussen deze niveaus (bv. interacties tussen 

ontwikkelingskansen, zelfbeoordelingen en aansluitend zelfbeperkend gedrag).  

In dit hoofdstuk, in paragraaf 2.2, zullen de eerste drie niveaus van persoon, organisatie en 

maatschappij/cultuur als kapstok dienen om de oorzaken voor de achterstandspositie van vrouwen 

in de organisatietop nader te bekijken. De interactie tussen deze niveaus is volgens Powell nog 

nauwelijks onderzocht en zal buiten beschouwing worden gelaten (1999, p. 328, 344). 

 

Hoe is het gesteld met vrouwen in topposities? Powell constateert in haar artikel dat het gat tussen 

het aantal werkende vrouwen en vrouwen in middenmanagementposities in Amerika behoorlijk is 

geslonken de afgelopen decennia terwijl het gat tussen het aantal vrouwen in 

middenmanagementposities en topmanagement groot blijft. Volgens Powell is deze trend ook in 

andere landen waar te nemen (1999, p. 329). In hoeverre dit voor Nederland ook geldt, is niet zo 

gemakkelijk duidelijk te krijgen. 

Berkelaar constateert in het kwalitatief onderzoek van de FNV wel dat zowel de ambtenarij als het 

bedrijfsleven met betrekking tot vrouwen in topposities zwaar achterlopen op de zorg, de non-

profitsector en de grote maatschappelijke organisaties. Het zijn volgens haar belangrijke sectoren die 

economische en politieke veranderingsmacht hebben in Nederland. De kritische grens van dertig 

procent van Kanter28 om daadwerkelijk invloed uit te oefenen, ligt aldus Berkelaar, nog wel heel ver 

weg. De top van besluitvormend Nederland kent dus geen evenredige vertegenwoordiging van 

vrouwen in topposities (2008, p. 12). Deze conclusie baseert zij op gegevens uit de 

Emancipatiemo

nitor van 2006. 

De tabel 

hiernaast geeft 

de recentere 

cijfers van 2010 

weer (Merens, 

2011, p. 191-

200). In de tussenliggende vier jaar is er, met hier en daar een lichte stijging of daling, weinig 

veranderd. Bij de ambtelijke top, bij de directeuren-generaal en de hoge ambtenaren, heeft wel een 

aanzienlijke stijging plaatsgevonden namelijk van 20% naar 33% en van 17% naar 28%. Een 

kanttekening hierbij is dat dit niets zegt over de reële aantallen vrouwen. Wat tevens opvalt, is dat 
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 Groepen en groepsgedrag worden volgens Kanter bepaald door de feitelijke samenstelling van de groep. Een groep kan 

volgens haar pas werkelijk invloed uitoefenen bij een ratio van 30 tot 35 procent. De meningen over waar nu precies de 
kritieke numerieke grens in groepssamenstellingen getrokken moeten worden, verschillen van elkaar (Berkelaar, 2008, p. 
11). 
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meer percentages onbekend zijn gebleven in 2010 ten opzichte van 2006 en dat is voor de 

monitoring van de sekseongelijkheid in de top jammer. 

2.2 Oorzaken voor de achterstandspositie van vrouwen in de organisatietop 

Welke standpunten worden er in het glazen plafond debat ingenomen inzake de achterstandspositie 

van vrouwen in de top? Om de diverse denkbeelden en de directe en indirecte reacties hierop goed 

te kunnen overzien, zullen de genoemde oorzaken worden gegroepeerd en behandeld in volgorde 

van de al genoemde drie niveaus: de persoon, de maatschappij/cultuur en de organisatie. Het 

polemisch debat in de media, rondom de boeken van Stellinga en Drayer, vormt een goed 

uitgangspunt om mee te beginnen. Beiden vinden dat vrouwen zelf de belangrijkste oorzaak vormen 

voor de achterstandspositie van vrouwen in de organisatietop, alhoewel Drayer dat wat meer 

nuanceert. Het boek van Stellinga zal wat uitgebreider besproken worden omdat haar verhaal een 

aanvechtbaar beeld geeft op het glazen plafond en interessante aanknopingspunten biedt naar 

andere debaters en naar Cudd. Een reactie op de beide boeken van Plantenga en Bolwijn wordt ook 

meegenomen. Daarna zal ik verder gaan met de oorzaken genoemd op maatschappelijk en 

organisatorisch niveau. 

Oorzaken gelegen op het persoonlijke niveau: Stellinga en Drayer 

Het boek ‘De mythe van het glazen plafond’ is een sterk verzet van Stellinga tegen wat zij noemt ‘de 

vergiftiging van het debat door anti-man en pro-vrouw denken’. Zij vindt dat feministes, politici en 

andere voorvechters van de vrouwenzaak, vrouwen wegzetten als slachtoffers en mannen als 

daders. Dit gebeurt volgens haar met de volgende argumenten: het mannenkartel houdt vrouwen 

naar de top tegen; vrouwen worden in de moederrol geduwd door sluwe mannen; vrouwen worden 

afgehouden van een carrière door de patriarchale cultuur. Vrouwen zouden daarom moeten worden 

geholpen, gered en bevrijd van deze onderdrukking.  

Stellinga biedt weerstand tegen deze feministische analyse van de werkelijkheid29, tegen de 

slachtofferrol van vrouwen. Ze vindt het in strijd met de feiten en bovenal voor vrouwen beledigend. 

Het feminisme zou vrouwonvriendelijk zijn en vrouwen reduceren tot apathische wezens, tot 

wattenpopjes die bij een zuchtje wind omverwaaien en zelf geen beslissingen kunnen nemen. 

Stellinga legt de verantwoordelijkheid bij de vrouwen zelf. Ze wil de premisse onderuithalen dat 
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 Stellinga heeft een algeheel wantrouwen naar de feministische analyse en een antipathie naar de vrouwelijke 

slachtofferrol. Ze schrijft: ‘Dat wetenschappelijk onderzoek naar de positie van vrouwen volstrekt gedomineerd wordt 
door vrouwen, laat wat mij betreft zien dat het geen koosjere wetenschappelijke branche is. Waarom onderzoeken bijna 
uitsluitend vrouwen het glazen plafond op universiteiten? Waarom zijn vrijwel alle auteurs van de Emancipatiemonitor 
vrouw? Zelden vragen de onderzoeksters zich af of de feiten die ze vinden niet eveneens zouden kunnen passen bij een 
diametraal tegengestelde uitleg. Ze redeneren ergens naartoe: de vrouw moet wel slachtoffer zijn. En vaak worden 
bewijzen van het tegendeel weggeredeneerd’ (2009, p. 215). 



          HET GLAZEN PLAFOND EN DE VISIE VAN ANN CUDD | 37 

vrouwen worden tegengehouden en zijn achtergesteld. Vrouwen doen precies wat ze willen en ze 

zijn vrijer in hun keuzes dan mannen. Het betoogde glazen plafond bestaat niet volgens Stellinga 

(2009, p. 8-12).  

Deze vrije keuze van vrouwen heeft er volgens Stellinga toe geleidt dat na vijftig jaar vrijheid en 

gelijke kansen, Nederlandse vrouwen niet alleen afwezig zijn in de top, maar ook nog steeds 

opvallend afhankelijk.30 Als belangrijkste oorzaak hiervoor noemt ze, dat Nederlandse vrouwen 

vergeleken met de rest van het Westen een voorliefde hebben voor kleine deeltijdbanen van een 

paar dagen per week. Deze voorliefde is in Nederland gecultiveerd mede door het wettelijke recht op 

een kortere werkweek31. Deze voorliefde heeft volgens haar weinig te maken met het juk van de 

moederschapscultuur32, met dure kinderopvang of asociale mannen maar meer met de werkhouding 

van vrouwen die door het sociaal cultureel planbureau (SCP) als volgt wordt samenvat: ‘Deeltijd 

omdat er meer is in het leven dan werk. 

 

In een land waar vrouwen zo massaal een paar dagen per week werken, is het volgens Stellinga niet 

raar dat minder vrouwen de top bereiken. Ze beschouwt deeltijdwerken in de top als onmogelijk en 

sluit daarmee aan bij de gangbare opinie. De top bereiken, schrijft ze, vereist namelijk een enorme 

toewijding en volharding en in grote bedrijven ook een behoorlijke knokpartij. Het is een taai gevecht 

dat om opoffering vraagt en waar veel vrouwen niet toe bereid zijn. Ze kiezen voor aantrekkelijker 

alternatieven zoals voor zichzelf beginnen, of een minder veeleisende maar wel leuke baan. 

Verderop in haar boek schrijft ze dat ook Nederlandse mannen een laag ambitieniveau hebben en 

niet erg geïnteresseerd zijn om te knokken voor hun carrière. Het verschil tussen vrouwen en 

mannen is echter dat vrouwen een sociaal geaccepteerde uitweg hebben uit de ratrace - gelijk de 

traditionele rolverdeling - en mannen niet. Daarnaast hoeven Nederlandse vrouwen ook niet veel te 

werken voor een goed leven omdat hun man genoeg verdient. Werken is voor vrouwen, aldus 

Stellinga, een recht en geen plicht terwijl dat voor mannen anders ligt omdat zij de financiële 

noodzaak wel voelen. 

Stellinga vraag zich af wat er eigenlijk zo erg is aan het feit dat vrouwen in kleine banen werken. 

Dat het merendeel van de vrouwen daarmee minder ‘menselijk kapitaal’33 opbouwt en zich daarmee 

in een kwetsbare positie van mogelijk toekomstige armoede manoeuvreert vindt ze niet erg, want 

                                                           
30

 55 procent van de vrouwen verdient niet genoeg om economisch zelfstandig te worden genoemd. Dat betekent dat ze 

minder verdienen dan 70 procent van het minimumloon (Stellinga, 2009, p. 61). 
31

 In 1996 nam de Tweede Kamer deze wet aan. Hiermee wilde de overheid ongerechtvaardigde verschillen tussen 

werknemers met korte en met volledige werkweken wegnemen door deeltijdwerkers naar rato van hun inkomen toegang 
tot werknemersverzekeringen als de WW (Werkeloosheidswet) te bieden (Stellinga, 2009, p. 76).   

32
 Er wordt vaak gedacht dat vrouwen kiezen voor een korte werkweek omdat ze kleine kinderen hebben die ze een paar 

dagen per week willen opvoeden (Stellinga, 2009, p. 73).  
33

 Menselijk kapitaal is het ‘geheel van kennis, vaardigheden en ervaring’ dat werknemers hebben (Stellinga, 2009, p. 66). 



          HET GLAZEN PLAFOND EN DE VISIE VAN ANN CUDD | 38 

vrouwen kiezen in vrijheid voor kwetsbaarheid en ze hebben recht op die vrije keuze. En dat de 

financieel afhankelijke positie van vrouwen een ongelijke machtsverhouding creëert of laat 

voortbestaan tussen vrouwen en mannen en daarmee mogelijk geweld in de hand werkt, spreekt ze 

tegen. Omdat ze geen problemen ziet, is ze  ook niet voor de beoogde cultuurverandering van de 

overheid en de feministes dat vrouwen meer moeten werken en hun kinderen vaker naar de crèche 

moeten brengen. Die cultuurverandering wordt belangrijk geacht vanwege de vergrijzing van 

Nederland, de hieraan gekoppelde economische noodzaak34 en de keuzevrijheid die door feministen 

als illusoir wordt beschouwd.35 

Dat keuzevrijheid een illusie is en dat de heersende cultuur een belangrijke beperking vormt voor 

vrouwen om te gaan werken, vindt Stellinga niet geloofwaardig. Waarom zou de heersende cultuur 

bepalend zijn voor de keuzemogelijkheid van vrouwen als zij de helft van de bevolking en dus de helft 

van de cultuur vormen? Dat de bestaande cultuur de keuzes van vrouwen heus zal beïnvloeden, 

betekent nog niet dat keuzevrijheid een illusie is, aldus Stellinga. “Waarom ‘de cultuur’ veranderen 

van een land waar vrouwen massaal zeggen gelukkig te zijn?”, vraagt ze zich af. Dat vrouwen vrijwillig 

voor afhankelijkheid kiezen, is zeker geen probleem van of voor de Nederlandse vrouw (2009, p. 61-

93). 

Concluderend kan gezegd worden dat keuzevrijheid een cruciale rol inneemt in het betoog van 

Stellinga. Het is de vrije keuze van Nederlandse vrouwen om voor kleine deeltijdbanen te kiezen wat 

hun afhankelijk maakt en weghoudt van de top. Degenen die willen dat vrouwen meer werken, wel 

carrière maken en vaker de top bereiken, hebben volgens Stellinga maar één optie: ‘de vrouw 

aanspreken op haar gebrek aan ambitie’. Niet mannen maar vrouwen zijn de sleutel voor 

verandering (2009, p. 219-220). 

 

Professor dr. Janneke Plantenga, econoom aan de Utrecht School of Economics, stelt de 

keuzevrijheid die Stellinga zo centraal zet, ter discussie. Ze reageert kritisch op het 

voorkeurenoffensief van Stellinga en schrijft: ‘Dat hameren op het verschil in preferenties speelt 

door het hele boek een rol *…+. Maar is daarmee bewezen dat discriminatie niet bestaat? Kiezen 

vrouwen dan vrijwillig voor banen die lager betalen?’ Plantenga biedt weerstand zich tegen de vrije 

en blije wereld van Stellinga die alleen uitgaat van voorkeuren en niet van restricties. Ze protesteert 

ook tegen Stellinga’s uitgangspunt dat vrouwen wat betreft werk nu eenmaal anders zijn dan 

mannen en schrijft, ‘als dat je startpositie is, valt er natuurlijk niet veel te verklaren aan de 

veelsoortige werkelijkheid’. Volgens Plantenga is het moeilijk na te gaan of een vrouw bewust heeft 
                                                           
34

 De personeelstekorten moeten worden opgevangen en er moet meer geld in het laatje komen om het niveau van de 

collectieve voorzieningen in Nederland te behouden (Stellinga, 2009, p. 85). 
35

 Heleen Mees stelt dat we allemaal onze voorbeelden nadoen en dat vrouwen die kleine banen hebben, waarschijnlijk 

ook moeders met kleine banen hadden (Stellinga, 2009, p. 68).  
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gekozen voor een lager betaalde functie of gewoon haar knopen heeft geteld. Het debat blijven 

voeren, vrouwen aanspreken op hun ambities en tegelijkertijd oog houden voor de restricties die nog 

steeds een rol spelen in de secundaire positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, is volgens Plantenga 

daarom belangrijk (2010, p. 20-21). 

 
Net als Stellinga verzet ook Drayer zich tegen het ‘anti-man en pro-vrouw denken’ en het wegzetten 

van vrouwen als slachtoffers. Zij vindt evenals Stellinga dat Nederlandse vrouwen vrij zijn in het 

maken van hun keuzes bij het inrichten van hun werk- en privéleven. De keuzevrijheid van vrouwen 

is dus ook bij haar een centraal uitgangspunt. In tegenstelling tot Stellinga vindt Drayer het echter 

niet prima dat vrouwen kiezen voor kleine deeltijdbanen. In haar boek ‘Verwende prinsesjes. Portret 

van de Nederlandse vrouw’ wijst ze vrouwen daarom dringend op hun eigen verantwoordelijkheid, 

enerzijds om economisch zelfstandig te zijn en anderzijds om het glazen plafond te slechten.  

Anders dan Stellinga vindt Drayer dat het glazen plafond wel degelijk bestaat. Volgens haar zijn er, 

ondanks de prinsesjescultuur in Nederland36, ook vrouwen die géén hekel hebben aan hard werken, 

die wel verlangen naar invloed en macht en die desondanks niet ver komen. Dat deze vrouwen 

zelden doordringen tot de macht is, aldus Drayer, het gevolg van een haast labyrintisch krachtenspel 

en niet van één gemakkelijk aan te wijzen boosdoener. In dit krachtenspel spelen de mannen, de 

randvoorwaarden zoals kinderopvang en stereotype beeldvorming allemaal een rol en werken 

bovendien op elkaar in. Maar er is volgens Drayer te weinig oog voor de bijdragen die vrouwen zelf 

leveren aan de ondoordringbaarheid van het glazen plafond. Daarmee wijst ze op de eigen 

verantwoordelijkheid van vrouwen om zich niet in de hoek te laten drukken en het seksisme te laten 

gebeuren. ‘In een milde cultuur als de onze’, schrijft ze, ‘komt dit vrijwel altijd van twee kanten: de 

ene bezondigt zich eraan en de ander laat het gebeuren’. Exclusief naar anderen wijzen, als 

verklaring voor ‘de geringe doorstroom’, doet de werkelijkheid geen recht, aldus Drayer. Ze beaamt 

dat het prettig zou zijn als de samenleving ambitieuze vrouwen toejuichte in plaats van ontmoedigde 

(2010, p. 73-100).  

Alhoewel de keuzevrijheid van vrouwen om hun eigen leven in te richten een centraal 

uitgangspunt is van Drayer, stelt zij die keuzevrijheid ook ter discussie. Ze zou door Nederlandse 

vrouwen niet goed aangewend worden. Dat vrouwen hun vrijheid als zo vanzelfsprekend ervaren én, 

in hun keuze voor kleine deeltijdbanen en financiële afhankelijkheid, geheel vrijwillig kiezen voor 

dezelfde rolpatronen als de vorige generaties en daarmee de seksescheiding intact laten, vindt 

Drayer onbegrijpelijk. Een scheiding die vrouwen niet zozeer beschermt, maar eerder de 

ondergeschikte, onzichtbare positie van vrouwen in de samenleving in stand houdt. Ze vindt daarom 
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 Een overgrote meerderheid vrouwen die niet brandt van ambitie en betaald werk van ondergeschikt belang vindt 

(Drayer, 2010, p. 79). 
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dat economische zelfstandigheid het hoogste goed van het emancipatiestreven moet zijn en niet 

keuzevrijheid en daarmee neemt ze een ander standpunt in als Stellinga.  

In haar boek vertelt Drayer dat ze blij is dat de buitenwereld sinds een jaar of dertig ook aan vrouwen 

toebehoort en dat vrouwen het moederschap kunnen combineren met een beroepsleven. Een 

werkende moeder proeft volgens haar het beste van twee werelden. Daarom protesteert Drayer 

krachtig tegen het thuisblijfmoederschap en de zwartgallige beeldvorming omtrent werkende 

moeders. Ze vindt de manier waarop Nederland haar bijstandsmoeders ontziet, uitgesproken 

onbarmhartig en onsociaal. De overtuiging dat bijstandsmoeders per definitie zielig zijn en daarom 

per definitie met rust gelaten moeten worden, leidt in de praktijk tot levenslange afhankelijkheid. En 

daar is volgens Drayer niemand bij gebaat – zijzelf niet, hun kinderen niet en de samenleving ook 

niet. Door deze vrouwen te benaderen als de volwassenen die ze zijn en ze niet bij voorbaat af te 

schrijven, help je ze het allermeest. Ze pleit daarom voor een algemene arbeidsplicht en schrijft: ’dat 

betekent niet dat iedereen (m/v) fulltime buitenshuis moet werken. Het betekent dat iedere 

volwassene (m/v) genoeg verdient om zichzelf in leven te houden. Simpelweg, omdat zoiets hoort bij 

het grotenmensenbestaan’ (2010, p. 7-72).  

Samengevat, valt de stagnatie van het emancipatieproces volgens Drayer niet op het conto te 

schrijven van patriarchale machten, noch van gebrekkige regelingen. Het belangrijkste obstakel zit 

volgens haar in de hoofden van Nederlandse vrouwen zelf. Zij zijn het die zichzelf binnenhouden met 

hun moederschapsidealen (2010, p. 39-45) of uit de top vallen in de klassieke vrouwenvalkuil: ‘te 

braaf, te serieus, te weinig bluf’ (2010, p.91). Deze stagnatie van het emancipatieproces bestrijdt je 

volgens Drayer niet met het feministische concept van keuzevrijheid of een waslijst bijzondere 

kwaliteiten die vrouwen van nature in huis zouden hebben, zoals de apostelen van het 

diversiteitsbeleid beweren. Met deze oeroude mythe in hedendaagse jas zijn vrouwen immers 

eeuwen klein gehouden, aldus Drayer. De strategieën  van arbeidsplicht of ‘een Machiavella 

worden’37 zoals Harriet Rubin ooit aanbeval, lijken haar een beter plan. Volgens Drayer is 

emancipatie eenvoudig te verantwoorden met het simpele en elegante argument dat ‘”evenredige 

vertegenwoordiging” *…+ per slot een kwestie van beschaving *is+’.  

 

Volkskrantredacteur Marjon Bolwijn reageert kritisch op het boek ‘Verwende prinsesjes’. Niet omdat 

Drayer de keuzevrijheid van vrouwen zo centraal zet, maar omdat ze een negatieve beeldvorming 

van de Nederlandse vrouw in stand houdt als werkschuw, afhankelijk en dommig wezentje. Deze 

beeldvorming is ver bezijden de realiteit  en doet schade aan wat Drayer juist bepleit: dat vrouwen 
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 ‘Trek je kekke rok aan, draag naaldhakken, vergeet nooit dat je vrouw bent, maar schaaf aan al die hinderlijke feminiene 

trekjes – van de zucht om aardig gevonden te willen worden tot aan dat hoge stemmetje’ (Drayer, 2010, p. 93). 
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serieus deelnemen aan de arbeidsmarkt. Ze schrijft, ‘als personeelsfunctionaris *ga je die+ toch niet 

vragen voor een verantwoordelijke functie? Want overal klinkt de mantra: ze wil niet’. 

Bolwijn die evenals Drayer de combinatie werk en zorg promoot en het boek ‘De ideale 

werknemer is een moeder’ schreef, is positief over de arbeids- en opvoedethos van Nederlandse 

vrouwen. Volgens haar is de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen vergeleken met andere 

westerse landen procentueel zeer hoog en spreken sociologen en demografen van een revolutie die 

zich recent heeft voltrokken, gezien het feit dat in Nederland 25 jaar geleden betaald werk voor 

vrouwen niet de norm was. Nederland is volgens haar inderdaad wereldkampioen deeltijdwerken 

maar desondanks of dankzij, behoort de arbeidsproductiviteit per werknemer hier tot de hoogste ter 

wereld en is zelfs hoger dan de VS. De geringe 

economische zelfstandigheid van Nederlandse 

vrouwen betreft volgens Bolwijn voor een groot 

deel 55-plussers, een groep aan wie de huidige 

generatie werkende vrouwen zich niet spiegelt. 

Het ‘portret van de Nederlandse vrouw’ dat 

Drayer heeft geschreven, is volgens haar dus een 

sprookje temeer omdat het ‘échte Verwende 

Prinsesje’ niet meer bestaat. De Nederlandse prinsessen Maxima, Laurentien, Marilène en Mabel 

slijten hun dagen namelijk niet zoals hun voorgangsters in luxueuze ledigheid, maar lijken steeds 

meer op al die andere vrouwelijke landgenoten met hun serieuze banen, aldus Bolwijn. 

 
In de hierboven geschetste weergave van het debat rondom het glazen plafond komen een aantal 

kenmerkende zaken naar voren. Wat opvalt is dat Stellinga en Drayer het ondanks een aantal 

verschillen, het in veel opzichten met elkaar eens zijn. Ze verzetten zich sterk tegen ‘het anti-man en 

pro-vrouw denken’ en tegen het slachtofferschap van vrouwen. Ze leggen de verantwoordelijkheid 

van het glazen plafond alleen of met name bij vrouwen neer omdat ze de keuzevrijheid van vrouwen 

als centraal uitgangspunt nemen. Wat verder opvalt, is dat het debat uitsluitend gevoerd wordt door 

vrouwen. Op deze kenmerkende zaken zal in hoofdstuk drie ‘Het glazen plafond en de visie van Cudd’ 

nader worden ingegaan.  

 

De oorzaken die in het debat op persoonlijk niveau worden genoemd zijn, kleine deeltijdbanen, 

moederschapsidealen en de vrouwenvalkuil van ‘te braaf, te serieus, te weinig bluf’. Andere 

oorzaken op dit niveau zijn dat vrouwen vaker dan mannen een inhoudelijk interessante baan boven 

managementtaken verkiezen. Of dat vrouwen een lagere tolerantiegrens hebben ten aanzien van 

een gebrek aan carrièrekansen dan mannen. Hierdoor verlaten ze eerder dan mannelijke managers 
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de organisatie en beginnen ze in toenemende mate een eigen zaak (Mixed Management, 2004, p. 34, 

Powell, 1999, p. 336-339). Vanwege de beperkte omvang van het onderzoek en de geringe relevantie 

zal ik hier verder niet op ingaan. 

Oorzaken gelegen op maatschappelijk/cultureel niveau 

Evenals op persoonlijk niveau zijn er ook op maatschappelijk, cultureel niveau oorzaken die de 

doorstroombelemmeringen van vrouwen naar de top kunnen verklaren. Het patriarchale systeem en 

de culturele stereotype beeldvorming omtrent de rolverdeling van vrouwen en mannen vormen 

hiervan de kern. Het patriarchale systeem komt op een belangrijke manier tot uitdrukking in 

organisaties en instellingen en zal daarom op het hierna volgende organisatorische niveau worden 

behandeld.  

 

De algemene aanname is dat culturele oorzaken hun oorsprong hebben in stereotype beeldvorming 

omtrent de rolverdeling van vrouwen en mannen. Het genoemde onderzoek van de FNV en het 

onderzoek van Sools ‘De paradox van ambitie’ (2002) bevestigen dit. In deze onderzoeken komt men 

tot de conclusie dat de cultuur van grote invloed is op de keuzemogelijkheden van vrouwen en 

buiten de directe invloedsfeer van vrouwen ligt. 

Zo schrijft Berkelaar in het FNV onderzoek dat Nederland last heeft van een 

moederschapsideologie, ‘de mythe van het gezin’ genoemd. Een ideologie die de ‘atypische 

arbeidspositie’ van vrouwen in de Nederlandse samenleving verklaart. De kerkelijke instituten 

zouden hier van oudsher een belangrijke rol in hebben gespeeld. Aan mannen werd een hogere 

plaats toegekend dan aan vrouwen en in lijn hiermee regelden mannen de externe taken en hielden 

vrouwen zich bezig met baren, verzorging en opvoeding. Deze overtuigingen en gedragingen zitten, 

volgens Berkelaar, diep geworteld in de Nederlandse samenleving en worden door zowel mannen als 

vrouwen gekopieerd. En omdat er in de Eerste en Tweede Wereldoorlog niet is gevochten, is de 

Nederlandse samenleving nooit uitgedaagd om rigoureus te veranderen, zoals in andere westerse 

landen. Nederlandse vrouwen hebben nooit massaal de functies van mannen hoeven over te nemen 

vanwege hun langdurige afwezigheid (2008, p. 23-29, zie ook Brouwer, 2004, p. 29-36). 

Deze ‘atypische arbeidspositie’ van vrouwen en de dominante moederschapsideologie dient, 

volgens Berkelaar, het belang van de dominante groep mannen en legitimeert hun macht via het 

dominante discours. Dit dominante discours zorgt er volgens haar voor, dat het combineren van werk 

en gezin en de bijbehorende kinderopvangproblemen nog met name op het bord van vrouwen liggen 

behalve als ze een super partner en/of organisatie vinden. Of zoals Berkelaar schrijft, het is een 

discussie van vrouwen, door vrouwen, over vrouwen. Het zou de emancipatie daarom helpen als 

mannen ook bijdragen aan een visie op de maatschappij waarin vrouwen én mannen carrière maken 
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en zorgtaken hebben. Nu is het ‘nog altijd de Margriet/Libelle cultuur versus de Quote-top 500 

cultuur’, aldus Berkelaar (2008, p. 29-31). 

 

Dat de ouderrol en de stereotype beeldvorming hierover onevenredig op de schouders van vrouwen 

ligt en de keuzemogelijkheden van vrouwen beperkt, wordt indirect bevestigd door Sools. Sools heeft 

cultuurpsychologisch onderzoek gedaan naar de hardnekkigheid van genderonderscheid in een 

organisatiepraktijk. Ze laat zien hoe zowel mannen als vrouwen binnen de organisatie dragers zijn 

van het genderonderscheid.  

In haar onderzoek ontwaart ze dat er in organisaties een hardnekkig verhaal de ronde doet dat de 

ambitie van vrouwen op miraculeuze wijze verdwijnt wanneer zij kinderen krijgen. Dit verhaal zorgt 

ervoor dat jonge vrouwen geconfronteerd worden met een double bind, met een situatie waarin ze 

niet kunnen winnen ongeacht wat ze doen.38 Enerzijds moeten zij expliciteren dat zij ondanks dit 

vertoog in de toekomst ambitieus zullen blijven, en anderzijds wordt dit door de paradox van ambitie 

verboden aldus het onderzoek van Sools.  

Sools ontdekte dat het voor managers in het algemeen niet gemakkelijk is om op de juiste wijze 

ambitieus over te komen. Ze moeten laten zien hogerop te willen zonder dat zij dit expliciteren 

omdat het snel opgevat kan worden als streberig of onnatuurlijk. Voor jonge vrouwelijke managers is 

dit een onmogelijke opgave en het plaatst vrouwen in het algemeen voor een leeftijd paradox; of ze 

moeten jong zijn omdat op deze leeftijd carrière wordt gemaakt of ze moeten oud zijn zodat de 

kinderwens buitengesloten kan worden (Sools, 2002, p. 35-47).  

 

Stellinga en Drayer weerspreken de algemene aanname dat de achterstandspositie van vrouwen 

veroorzaakt wordt door de stereotype beeldvorming omtrent de rolverdeling van vrouwen en 

mannen. Zij verwijzen in hun boeken wel naar de moederrol maar geloven echter niet dat de 

stereotype beeldvorming hieromtrent, een kracht is die buiten de invloedsfeer van vrouwen ligt en 

derhalve beperkend is voor de keuzemogelijkheden van vrouwen. Stellinga gelooft niet dat vrouwen 

in de moederrol worden geduwd door sluwe mannen. En ook Drayer meent dat vrouwen vooral 

zichzelf binnenhouden met hun moederschapsidealen. Dat vrouwen in sterke mate beïnvloedt 

worden door de cultuur, door de maatschappij wordt door beiden ontkent. Stellinga meent dat 

vrouwen de helft van de cultuur vormen en dat de cultuur daarom binnen het krachtveld van 

vrouwen ligt. En ook Drayer is hiervan overtuigd en stelt dat in een welwillende cultuur als de onze, 

seksisme altijd van twee kanten komt: van vrouwen en mannen. 

 

                                                           
38

 Het is onmogelijk om te ontsnappen aan een double-bind omdat het in de eerste plaats niet gemakkelijk is om meta te 

communiceren en ten tweede omdat er sprake is van macht (Sools, 2002. p. 41). 
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Naast de stereotype beeldvorming omtrent de moederrol wordt ook de stereotype beeldvorming 

omtrent de mannelijke superioriteit en de effectieve manager genoemd als maatschappelijke 

oorzaak voor de achterstandspositie van vrouwen in de top.  

In haar artikel ‘Reflections on the Glass Ceiling’ schrijft Powell dat het aantal vrouwen op 

topmanagementposities achterblijft bij middenmanagementposities omdat vrouwen in hogere 

functies de mannelijke superioriteit meer aantasten dan vrouwen in lagere functies. Deze norm 

wordt gehandhaafd of bekrachtigd door directe en indirecte discriminatie39 (1999, p. 334). Dit wordt 

onderschreven door Berkelaar en Sools. Volgens Berkelaar vindt er in selectieprocessen een 

automatische diskwalificatie plaats van vrouwen. Een goede vrouw zou een contradictio in terminis 

zijn aangezien mannen per definitie de beste zijn en we bij kwaliteit dus niet aan een vrouw denken 

(2008, p. 37). Sools schrijft daarnaast dat stereotype vrouwelijk gedrag vaak negatiever wordt 

beoordeeld, als minder intelligent, minder krachtig of minder competent (2002, p. 5). 

Het stereotype beeld van de effectieve manager versterkt de discriminatie. Omdat management 

in de meeste samenlevingen van oudsher beschouwd wordt als een mannelijk domein, wordt een 

goede manager beschreven als iemand met meer mannelijke dan vrouwelijke eigenschappen. Dit 

stereotype beeld benadeelt vrouwen op alle managementniveaus maar nog meer op 

topmanagementniveau (Powell, 1999, p. 334-335, 339). Dit heeft volgens Sools te maken met het 

genderrol conflict dat optreedt, waardoor zij vergeleken met hun mannelijke collega’s iets 

ondergewaardeerd worden. Als vrouwelijke leiders zich stereotype vrouwelijk gedragen zijn ze geen 

goede manager en als ze zich mannelijk gedragen zijn ze onvrouwelijk. Deze lagere waardering zou 

vooral optreden in organisatieculturen die meer masculien zijn of in numerieke zin door meer 

mannen worden gedomineerd (2002, p. 4-5, zie ook Banens, 2010, p. 24, 52, Henderikse, van 

Doorne-Huiskes, van der Valk, 2004, p. 50-53). De masculiene organisatiecultuur zal in de volgende 

paragraaf verder worden besproken.  

 

Resumerend worden als culturele oorzaken voor de achterstandspositie van vrouwen in de top 

genoemd, de stereotype beelden van de moederrol, de mannelijke superioriteit en/of vrouwelijke 

inferioriteit, en de effectieve manager. Andere culturele oorzaken zijn, een gebrek aan 

voorbeeldfiguren of rolmodellen voor vrouwen (Banens, 2010, p. 25, 56-57, Bouwhuis, 2010, p. 16, 

Brouwer, 2004, 26-27), onvoldoende sociale steun met betrekking tot genderbewustzijn en het 

combineren van werk en privé. Bij laatstgenoemde kan men denken aan duo-leiderschap en 

kinderopvang (Banens, 2010, p. 53, Berkelaar, 2008, p. 29-31, Brouwer, 2004, p. 10-14).  

                                                           
39

 Discriminatie kan ook op een indirecte wijze bekrachtigd worden via stereotypen, het cognitieve proces van 

beleidsmakers en de rollen die vrouwen en mannen in taak georiënteerde groepen spelen (Powell, 1999, p. 334). 
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Oorzaken gelegen op het niveau van de organisatie 

Naast persoonlijk en maatschappelijk/cultureel niveau zijn er ook op het niveau van de organisatie 

oorzaken die de doorstroombelemmeringen van vrouwen naar de top kunnen verklaren. Het 

patriarchale karakter van organisaties vormt hiervan de kern. De belangrijke belemmeringen die in 

dit verband worden genoemd zijn de masculiene cultuur in organisaties en ‘het mannenkartel’ 

oftewel het ‘Old boys networks’.  

 

Volgens het onderzoek ‘Masculiniteit met een feminien gezicht’ is een masculiene cultuur40 vaak de 

dominante cultuur in organisaties met name als gekeken wordt naar de impliciete normen en 

idealen. In het bijzonder geldt dit voor organisaties met weinig vrouwen in de top (zie ook Powell, 

1999, p. 336), voor industrieel/commerciële organisaties en in mindere mate voor dienstverlenende 

organisaties. Omdat het management in de onderzochte organisaties doordrongen is van het belang 

van feminiene waarden voor de organisatie, heeft deze masculiene cultuur een feminien gezicht41. 

Dit uit zich in een verschil tussen formeel feminien beleid en een masculiene praktijk. Zo kan men 

bijvoorbeeld een goede balans tussen werk en privé belangrijk vinden, maar als blijkt dat alle 

topmanagers minstens zestig uur per week werken dan blijft het een papieren ideologie (Fischer, 

Rodriquez Mosquera, Rojahn, 2000, p. 87-88, 92).  

Deze masculiene cultuur in combinatie met het gegeven dat vrouwen doorgaans feminiene 

waarden  aantrekkelijker vinden dan mannen dit vinden en mannen gewoonlijk masculiene waarden 

aantrekkelijker vinden dan vrouwen dit vinden, leidt ertoe dat de carrières van vrouwen eerder 

stagneren dan die van mannen. Volgens het onderzoek ‘Masculiniteit met een feminien gezicht’ gaat 

het vooral om de inschattingen van vrouwen zelf; zij schatten de organisatiecultuur aan de top 

masculiener in dan zij zelf aantrekkelijk vinden en de kans om door te stromen kleiner dan die van 

mannen. Deze negatieve verwachtingen, die volgens Fischer et al. wel degelijk stroken met de 

werkelijkheid, hebben invloed op de intenties en het gedrag van vrouwen: als men denkt iets niet te 

kunnen, dan doet men minder moeite om het te bereiken en dan straalt men dit ook uit. De 

organisatiecultuur werkt dus als een zichzelf bevestigend fenomeen; mensen met positieve 

respectievelijk negatieve verwachtingen omtrent de cultuur worden ofwel aangetrokken ofwel 

ontmoedigd (2000, p. 90-93, zie ook Henderikse et al., 2004, p. 20-23, Powell, 1999, p. 336). 

 

                                                           
40

 Een masculiene cultuur wordt gekenmerkt door individuele prestaties, zelfpromotie, sterke competitie, werk voor alles, 

volledige overgave met nadruk op materiële beloning, inzet, competitie, prestatiedruk, hiërarchische verhoudingen en 
aanwezigheid op de werkplek (Fischer et al., 2000, p. 83-84). 

41
 Een feminiene cultuur wordt gekenmerkt door menselijke verhoudingen, onderlinge relaties, individuele ontplooiing met 

nadruk op collegialiteit, participatie, positieve feedback, balans werk- en privéleven (Fischer et al., 2000, p. 84). 
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En hoe zit het dan met het ‘Old boys networks’? Is dit zoals Marike Stellinga omschrijft, een 

mannenkartel die de opmars van vrouwen naar de top tegenhoudt? Het onderzoek van Barbara van 

Balen en Annelies van Vianen naar het ‘”old boys networks” in de academie’ geeft een veel 

genuanceerder beeld, dat mogelijk ook voor organisaties in het algemeen geldt. De onderzoeksters 

constateerden dat er op de onderzochte universiteiten sprake is van wederzijdse sociale sluiting in de 

vorm van netwerkvorming langs genderlijnen, ook wel het vijfde niveau van sociale sluiting 

genoemd.42 Dit betekent dat vrouwen meer deel uitmaken van vrouwennetwerken en mannen meer 

deel uitmaken van mannennetwerken. Een manier van netwerkvorming dat volgens van Balen en van 

Vianen een haast natuurlijke wijze van doen lijkt en binnen organisaties beter gedijt als er sprake is 

van: ongelijkheid tussen verschillende groepen; schaarste aan functies; ruimte voor bias in 

toelatingsprocedures; en decentrale beleidsvrijheid.  

Het is zeer waarschijnlijk dat vrouwen over een kleiner of voor een carrière minder effectief 

netwerk beschikken dan mannen. Hierdoor komen ze minder snel in beeld voor interessante functies 

en ontberen ze vaak sociale steun (2002, p. 24-25, zie ook Henderikse et al, 2004, p. 34-37, 46-49). 

 
Andere oorzaken die op dit niveau genoemd worden zijn: dat selectieprocedures voor 

topmanagement subjectief zijn omdat objectieve getuigschriften minder belangrijk zijn en 

systematische procedures ontbreken; dat functieprofielen en andere formele beleidsmodellen 

gender gekleurd zijn en mannen bevoordelen; het minimaliseren van onzekerheid door 

topmanagementposities af te sluiten voor mensen die gezien worden als anders; dat vrouwelijke 

managers op lagere niveaus niet zo vaak en goed worden voorbereid voor topmanagementposities 

als hun mannelijke collega’s; dat er voor vrouwelijke trainees relatief weinig passende mentoren zijn 

(Henderikse et al., 2004, p. 30-33, 38-41, 42-45, van Balen en van Vianen, 2002, p. 24-26, Powell, 

1999, 334-337).  

Samenvattend worden als belangrijkste oorzaken voor de achterstandspositie van vrouwen in de 

top op het niveau van organisaties, de masculiene cultuur in organisaties en ‘het mannenkartel’ 

oftewel het ‘Old boys networks’ genoemd. 

                                                           
42

 De wederzijdse sociale sluiting maakt onderdeel uit van vijf niveaus van sociale sluiting: formele uitsluiting van 

universiteit en wetenschap door wetgeving of het stellen van opleidingseisen waaraan vrouwen niet kunnen voldoen; 
uitsluiting van hogere posities op basis van formele regels en wetgeving; uitsluiting van hogere posities op basis van 
regels die leiden tot indirecte discriminatie, bijvoorbeeld omdat deeltijdwerken in hogere posities niet is toegestaan; 
uitsluiting van hogere posities als deelname aan netwerken en het hebben van formele en informele contacten de 
voornaamste bron zijn voor een succesvolle wetenschappelijke carrière; en uitsluiting op basis van een wederzijds proces 
waarbij zowel mannen als vrouwen groepsvorming op basis van sekse in stand houden door bijvoorbeeld voornamelijk 
met mannen respectievelijk met vrouwen samen te werken en voornamelijk mannen respectievelijk vrouwen uit te 
kiezen voor deelname aan formele netwerken (van Balen, van Vianen, 2002, p. 22). 
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Samenvatting 

Opvallend voor het publieke debat over het glazen plafond is dat het zich voornamelijk lijkt te 

concentreren op de vraag wie de verantwoordelijke partij is inzake de achterstandspositie van 

vrouwen in de top: vrouwen of de omgeving? In het debat, dat alleen gevoerd wordt door vrouwen, 

nemen vrouwen een vrij kritische en zelfs agressieve houding aan naar elkaar. Met deze benadering 

doen vrouwen elkaar tekort en wordt het debat minder inhoudelijk.  

 

Verschillende auteurs doen beweringen over de oorzaken inzake de achterstandspositie van vrouwen 

in de top. In de 

tabel hiernaast zijn 

ze samengevat 

weergegeven. Zoals 

te zien in de eerste 

rij van de tabel 

staan de drie 

niveaus in 

wisselwerking met 

elkaar en zijn de 

grenzen niet zo 

scherp te 

onderscheiden. Op 

het niveau van de 

persoon beweert 

Stellinga, dat de 

achterstandspositie van vrouwen enkel veroorzaakt wordt door de voorliefde van vrouwen voor 

kleine deeltijdbanen ‘omdat er meer is in het leven dan werk’. Drayer die wat genuanceerder is en 

mannen en de samenleving ook een rol toebedeeld met betrekking tot het glazen plafond, vindt 

echter wel dat het belangrijkste obstakel zoals moederschapsidealen en ‘te braaf, te serieus, te 

weinig bluf’, in de hoofden van Nederlandse vrouwen zit. Plantenga vindt het reëler om zowel 

vrouwen als de omgeving verantwoordelijk te houden voor het gebrek aan voortgang van vrouwen 

naar de top. En Bolwijn vindt de negatieve beeldvorming over Nederlandse vrouwen als werkschuwe, 

afhankelijke en dommige wezentjes schadelijk en bezijden de realiteit. Andere oorzaken die 

genoemd worden op dit niveau zijn, dat vrouwen vaker dan mannen een inhoudelijk interessante 
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baan boven managementtaken verkiezen, en dat vrouwen eerder de organisatie verlaten dan 

mannen vanwege een lagere tolerantiegrens inzake een gebrek aan carrièrekansen. 

 

De oorzaken die op het niveau van de maatschappij/cultuur liggen, hebben overlap met de oorzaken 

op het niveau van de organisatie. Het onderzoek van de FNV zet vooral de moederschapsideologie, 

de permanente gender stereotypering (superioriteit mannen, inferioriteit vrouwen, effectieve 

manager) en macht als centrale oorzaken neer voor het achterblijven van diversiteit aan de top. 

Sools ontdekte dat gender stereotypering en een genderrol conflict, vrouwen confronteert met 

diverse paradoxen en een double bind, die hun carrières als manager bemoeilijken zo niet onmogelijk 

maken. Zowel vrouwen als mannen zijn dragers van dit genderonderscheid. Andere oorzaken die 

genoemd worden, zijn een gebrek aan voorbeeldfiguren of rolmodellen voor vrouwen en 

onvoldoende sociale steun met betrekking tot genderbewustzijn en het combineren van werk en 

privé. 

 

Op het niveau van de organisatie vormen de masculiene cultuur in het algemeen en de wederzijdse 

sociale sluiting (vrouwen- en mannennetwerken) belangrijke belemmeringen voor vrouwen om door 

te stromen naar de top. Meer specifieke oorzaken zijn: subjectieve selectieprocedures voor 

topmanagementposities; masculien gekleurde functieprofielen en andere formele beleidsmodellen; 

minimaliseren van risico door voor het bekende te kiezen en; het opleiden van vrouwelijke managers 

blijft achter.  
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3 Het glazen plafond en de visie van Ann Cudd 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de visie van Cudd op onderdrukking verbonden met het debat over het glazen 

plafond. De belangrijkste vraag die hier beantwoord zal worden is, of het glazen plafond volgens deze 

visie onderdrukkend is? Dit betekent dat er gekeken wordt naar wat de theorie van Cudd kan zeggen 

over de mogelijke oorzaken van de (instandhouding van de) achterstandspositie van topvrouwen? 

Wat kan er bijvoorbeeld gezegd worden over het ‘old boys networks’, de kleine deeltijdbanen, de 

masculiene cultuur, de diverse stereotypen en de vrouwenvalkuil van ‘te braaf, te serieus, te weinig 

bluf’? Kunnen deze oorzaken beschouwd worden als onderdrukkend zoals door Cudd gesteld? Dit zal 

nader worden bekeken in paragraaf 3.1 ‘Is het glazen plafond onderdrukkend volgens de visie van 

Ann Cudd?’ en 3.2 ‘Het glazen plafond en de vier condities van onderdrukking’. 

Andere belangrijke vragen die in dit hoofdstuk centraal staan, zijn waarom er zoveel 

onduidelijkheid en discussie is over het bestaan van het glazen plafond evenals wie hiervoor 

verantwoordelijk is? Deze vragen zullen beantwoord worden in paragraaf 3.3 ‘De onzichtbaarheid 

van het glazen plafond’ en 3.4 ‘De geweldscyclus die ten grondslag ligt aan het glazen plafond’. 

Verder zal in paragraaf 3.5 naar de verantwoordelijkheid voor het glazen plafond gekeken 

worden. De vraag die hier centraal staat, is of er sprake is van een glazen plafond of van een 

kleverige vloer? Ofwel, zijn de oorzaken verwijtbaar aan mannen en/of de samenleving of aan 

vrouwen? Met behulp van de theorie van Cudd zullen voorgaande vragen beantwoord worden. 

3.1 Is het glazen plafond onderdrukkend volgens de visie van Ann Cudd? 

Als het glazen plafond gelijk 

gesteld wordt aan 

functiesegregatie, dan is het 

eerste korte antwoord ja. 

Functiesegregatie is volgens Ann 

Cudd een belangrijke directe 

economische kracht van 

vrouwenonderdrukking. Samen 

met beroepensegregatie maakt het onderdeel uit van gendersegregatie in het algemeen.43 Zoals in 

hoofdstuk één wordt besproken, onderscheidt Cudd in totaal drie onderdrukkende krachten namelijk 

                                                           
43

 Gendersegregatie wordt door anderen breder gedefinieerd. Het Ministerie Vlaamse Gemeenschap Emancipatiezaken geeft de 
volgende definitie. Gendersegregatie is de ongelijke verdeling van de toegang tot de hulpbronnen. De lijnen waarlangs 
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systematisch geweld en de twee uit dit geweld voortkomende institutionele krachten van 

onderdrukking, te weten de economische en psychologische krachten van onderdrukking. Deze 

institutionele krachten van onderdrukking verdeelt zij weer onder in directe en indirecte krachten. 

De directe krachten van onderdrukking zijn de opzettelijke acties van mannen en de indirecte 

krachten zijn de keuzes van vrouwen zelf. Het glazen plafond zou dus een directe economische 

kracht zijn, zoals ook discriminatie op de arbeidsmarkt, intimidatie op de werkplek en ongelijke 

kansen, en in stand gehouden worden door opzettelijke acties van mannen. Cudd noemt het glazen 

plafond niet bij naam en gaat niet specifiek en uitgebreid in op functiesegregatie. Het enige wat ze 

erover zegt is dat het een rigide kracht is en dat ‘old boy networks’ strategieën en seksuele 

intimidatie veelal gezien worden als belangrijke oorzaken van gendersegregatie (2006, p. 137-140). 

 

In hoofdstuk twee worden echter nog meer factoren genoemd inzake het glazen plafond. Het glazen 

plafond, gedefinieerd als metafoor voor het geheel van belemmeringen voor vrouwen om door te 

stromen naar de top, heeft eveneens betrekking op de indirecte economische krachten, evenals op 

de directe en indirecte psychologische krachten. In de afbeelding op de volgende bladzijde is dat 

weergegeven. De oorzaken van het glazen plafond zijn daar gekoppeld aan de onderdrukkende 

krachten van Cudd. Het glazen plafond wordt dus niet alleen in stand gehouden door mannelijke 

gedragspatronen en omgangsvormen en de uitdrukking daarvan in economische en psychologische 

structuren maar ook door vrouwelijke gedragspatronen en omgangsvormen.  

In het debat over het glazen plafond, waarin het ‘old boys networks’ vaak gezien wordt als de 

opzettelijke acties van mannen tegen vrouwen, blijkt de doorstroombelemmering van vrouwen naar 

de top mede veroorzaakt te worden door de keuze van vrouwen voor kleinere, minder effectieve 

vrouwennetwerken. Deze netwerken hebben minder macht dan de mannennetwerken. En ook de 

voorkeur van vrouwen voor feminiene waarden blijkt een rol te spelen in het feit dat hun carrières 

eerder stagneren dan die van mannen. Deze voorkeur van vrouwen vindt evenwel plaats binnen een 

masculiene cultuur. Of zoals het onderzoek naar het ‘old boys networks in de academie’ laat zien, 

gedijt gedrag langs genderlijnen binnen organisaties beter als er sprake is van ongelijkheid tussen 

verschillende groepen en ruimte voor machtsuitoefening. De andere oorzaken van het glazen plafond 

zoals de vrouwenvalkuil en de keuze van vrouwen voor de moederrol en kleine deeltijdbanen lijken 

ook niet op zichzelf te staan. Het lijkt evident dat de directe en indirecte krachten en de economische 

                                                                                                                                                                                     
segregatie loopt zijn 1) verticale segregatie naar functieniveau (ook functiesegregatie genoemd): vrouwen zijn 
ondervertegenwoordigd in de hogere niveaus en oververtegenwoordigd in de lagere niveaus; 2) horizontale segregatie 
naar takenpakket (ook beroepensegregatie genoemd): op hetzelfde niveau hebben vrouwen vaker administratieve 
functies met minder verantwoordelijkheid en loopbaanmogelijkheden; 3) segregatie naar soort aanstelling: binnen het 
totaal aantal contractuelen maken vrouwen de grootste groep uit; 4) segregatie naar omvang van de aanstelling: 
vrouwen zijn vaker terug te vinden in deeltijdse functies, met risico's voor het verdere verloop van hun loopbaan (Gender 
voor beginners. Verklarende woordenlijst. Gevonden op 7 november 2011 op 
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=nina.vleugels&n=5465). 
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en psychologische krachten elkaar wederzijds beïnvloeden en niet zo duidelijk te onderscheiden zijn 

als onderstaande afbeelding doet vermoeden. Het is maar van welke kant je het bekijkt. 

Centraal staat 

wel een 

concentratie van 

mannelijke 

waarden en 

macht die de 

instituties 

vormgeven en de 

vicieuze cirkel 

van gescheiden 

gendersferen in 

stand houdt. 

Hierbij gaat het 

om een 

mannelijke 

hegemonie of 

overheersing die 

volgens Cudd 

haar oorsprong 

heeft in 

intentioneel 

geweld van 

mannen tegen 

vrouwen. Cudd 

benoemt de 

directe krachten daarom ook als de opzettelijke acties van onderdrukkers. Deze directe krachten, 

ofwel de opzettelijke acties van mannen, vormen een bron voor de indirecte krachten, de keuzes van 

vrouwen. Overigens kan hier een kanttekening bij gemaakt worden dat er, mijns inziens, pas echt 

gesproken kan worden van een opzettelijke actie (van mannen) of van een keuze (van vrouwen) 

indien men zich bewust is van de gevolgen van zijn of haar gedrag. 

 

Dat deze macht niet onderschat moet worden, beschrijft Kets de Vries, adviseur van topmanagers 

van Amerikaanse, Canadese, Europese en Aziatische bedrijven, in klare taal in zijn boek ‘Leiders, 
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narren en bedriegers. Essays over de psychologie van leiderschap’. Macht houdt zichzelf volgens hem 

in stand doordat volgers (lees ook vrouwen) de neiging hebben om hun leiders (lees ook mannen) te 

idealiseren en leiders (lees ook mannen) deze spiegeling graag oppakken.44 Hannah Arendt vult dit 

aan met dat het ‘in de aard van een groep en haar macht *ligt+ om zich te keren tegen 

onafhankelijkheid, de eigenschap van individuele sterkte’ (In: Achterhuis, 2008, p. 140). In dit licht 

bezien is het dus niet vreemd dat het merendeel van de Nederlandse vrouwen nog in een sociaal, 

financieel afhankelijke positie verkeerd en dat mannen dit mede in stand houden.  

Macht zou, aldus de Vries, het grootste afrodisiacum zijn en een krachtig verdovend middel waar 

men moeilijk vanaf komt. Veel leiders kennen na een tijdje hun grenzen niet meer en beseffen niet 

welke invloed ze uitoefenen op andere mensen in de organisatie. De meeste organisaties zijn volgens 

de Vries daarom allesbehalve democratisch. Veel beslissingen worden in het geheim genomen door 

een paar mensen. Veel managers werken in een ivoren toren en willen dat graag zo houden. Het is 

bekend dat macht ertoe leidt dat ethische waarden niet meer tellen. Leiderschap heeft volgens de 

Vries daarom kritische tegenkrachten nodig, wil een organisatie kunnen overleven.  

In Nederland lijkt men hiervoor niet zo open te staan. Macht zou, volgens Winnie Sorgdrager oud-

minister van justitie, een vies woord zijn. Ze zegt: ‘Natuurlijk wordt er macht uitgeoefend, maar je 

praat er niet over. Je ritselt en regelt, desnoods gedraag je je lomp maar je taal is een andere. We 

spreken van overleg, van redelijkheid, van vrijheid van het individu, van gezamenlijkheid en coulance, 

maar binnenskamers leggen we de macht, als we die eenmaal bezitten, wel degelijk op. Via de weg 

van de botheid en stille codes en zonder veel pracht en praal’ (In: Brouwer, 2004, p. 45).  

Naast dat leiderschap kritische tegenkrachten nodig heeft, dient een leider een reëel geloof in 

eigen kunnen te hebben, wat volgens de Vries het resultaat is van een innerlijk verwerkingsproces 

van oergevoelens van onmacht en almacht die we uit de periode van onze vroegste ontwikkeling 

overhouden.45 Tevens dient een leider te beschikken over een grote dosis introspectie en zelfkritiek 

plus een goed incasseringsvermogen voor open, eerlijke feedback van anderen om vertekening in het 

spiegelproces in toom te houden (2003, p. 11-12, 30, 33, 46, 52, 94-95). 

 

Niet alleen houdt macht zichzelf in stand, ook de heersende visie op leiderschap blijft gelden. 

Volgens Ina Brouwer, Nederlands politica en schrijfster van het boek ‘Het glazen plafond’, mag 

verwacht worden dat de visie op leiderschap zich aan de tijdsgeest aanpast. Volgens haar blijft de 

                                                           
44 In de relatie tussen mannen en vrouwen speelt dit mechanisme van leiders en volgers ook een rol. Cudd maakt ons erop 

attent dat vrouwen vaak op een volkomen onrealistische wijze over mannen denken door ze te zien als veroveraar, 
redder of heerser. Vrouwen accepteren volgens haar meestal en typische genoeg de geloofssystemen of rationalisaties 
van mannen en hun dominantie (2006, p. 162-163). 

45
 Onderzoek onder studenten heeft aangetoond dat 8,2 procent van de mannen en 1,8 procent van de vrouwen als 

alexithymisch bestempeld zou kunnen worden. Alexithymie is het onvermogen om emoties te herkennen en ermee om te 
gaan. Alexithymisch gedrag kan volgens de Vries ernstige gevolgen hebben voor een organisatie (2003, p. 11, 71, 77). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_justitie
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leiderschapsvisie nu steken in het overheersende adagium: ‘In het zweet des aanschijn zult Gij 

tenminste zestig uur per week leider zijn of Gij zult het niet zijn’. Het is, aldus Brouwer, de mythe van 

de vader die alles opoffert voor het geluk van zijn land en zijn familie. En verderop schrijft ze met 

enig cynisme: ‘En dan laat ik nog even buiten beschouwing of het een waarheid is, die zestigurige 

werkweek, dan wel een mythe om de schijn van het veeleisende leiderschap op te houden’. Ze 

schrijft dat het in deze tijd, voor een leidinggevende weleens belangrijker zou kunnen zijn om zich 

terug te kunnen trekken of met de wereld van kinderen verbonden te zijn, dan om alsmaar door te 

werken. Er zijn volgens haar nogal wat staaltjes van mismanagement, die met enige tijd voor 

bezinning voorkomen hadden kunnen worden. Als politica vraagt ze zich daarom af: ‘Waarom zo veel 

discussie over het begrotingstekort en geen woord over het tekort aan leiderschap?’ (2004, p. 10-12).  

 

Resumerend kan het glazen plafond volgens de theorie van Cudd gezien worden als onderdrukkend 

en wordt het in stand gehouden door zowel mannelijke en vrouwelijke gedragspatronen en 

omgangsvormen. Een belangrijke kanttekening is, dat er een concentratie van mannelijke macht is 

die zichzelf probeert te handhaven. Een macht waarbij ethische waarden niet meer tellen en die niet 

onderschat dient te worden. Dit blijkt ook uit de woorden van een topvrouw: ‘Toen ik in een 

managementpositie kwam bij een bank, werd ik geconfronteerd met veel mannen, politics en dingen 

die me niet aanspraken. Bijvoorbeeld collega’s die willens en wetens je een mes in de rug steken, hun 

fouten afschuiven, kleineren, hielen likken, kwaad spreken, hun eigen belang boven het 

bedrijfsbelang stellen, et cetera’ (In: Banens, 2010, p. 24). 

In de volgende paragraaf zal verder beargumenteerd worden waarom het glazen plafond 

onderdrukkend is volgens de theorie van Cudd.  

3.2 Het glazen plafond en de vier condities van onderdrukking 

Waarom kunnen de oorzaken van het glazen plafond volgens de theorie van Cudd onderdrukkend 

genoemd worden? Volgens Cudd kan men van onderdrukking spreken als aan vier condities is 

voldaan. Er moet dan sprake zijn van a) een ongerechtvaardigde kracht of dwang die b) schade 

veroorzaakt aan c) een onvrijwillige groep, waarvan een andere groep d) profiteert (2006, p.25).  

De oorzaken van het glazen plafond en de condities van onderdrukking beschouwend, kan men 

vaststellen dat er in ieder geval sprake is van een onvrijwillige groep, namelijk vrouwen. Zij worden 

op basis van hun aangeboren, uiterlijke kenmerken nadeliger behandeld dan mannen. Op 

institutioneel niveau met betrekking tot het glazen plafond betekent dit dat vrouwen als groep, in 

vergelijking tot mannen als groep, zijn achtergesteld in topposities en hiervan schade ondervinden. 

Heel basaal hebben ze geen tot weinig economische en politieke veranderingsmacht. Het is voor 
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vrouwen dus niet gemakkelijk om op maatschappelijk niveau zaken te veranderen die zij belangrijk 

vinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bevorderen van genderbewustzijn, aan een ‘echte’ in 

plaats van een ‘papieren’ feminiene cultuur in de top en dus ook meer vrouwelijke voorbeeldfiguren. 

Maar tevens aan het stimuleren van een discussie over goed leiderschap en aan het stimuleren van 

duo-leiderschap. Vanwege het gebrek aan economische en politieke veranderingsmacht zijn 

vrouwen, aldus Cudd, op institutioneel niveau inzake hun belangenbehartiging afhankelijk van 

goedbedoelende en bewuste mannen.  

Naast de condities van lidmaatschap van de onvrijwillige groep en de schade die dat toebrengt, is 

er ook een groep die profiteert van het glazen plafond. Mannen als groep trekken voordeel uit hun 

oververtegenwoordiging in topposities omdat zij hun maatschappelijke belangen hierdoor beter 

kunnen behartigen. Doordat juridische, financiële, politieke en religieuze instituten volgens Cudd 

voornamelijk door mannen bestuurd worden, is het mannelijk perspectief bepalend en worden de 

stereotypen van mannelijke superioriteit en vrouwelijke inferioriteit eerder gereproduceerd in en 

door deze instituten (2006, p. 179).  

Een significant voorbeeld van mannelijk gewin en vrouwelijke schade, laat het 

‘Onderzoeksrapport Vrouwen in de Media 2009’ zien. In dit rapport worden meerdere recente 

onderzoeken aangehaald (2005-2008) die allen een vergelijkbaar beeld geven. Of het nu om de 

Nederlandse dagbladen gaat, de Nederlandse televisie of radio of wereldwijd nieuws, het percentage 

vrouwen dat in vergelijking tot mannen in beeld of aan het woord komt is bijzonder laag, 

respectievelijk 22, 25/16, 13 en 21 procent. Verder bleek uit het dagbladenonderzoek dat lang niet 

altijd politici, zakenvrouwen of wetenschappers aan het woord komen. Zo wist de Volkskrant op een 

dag de vrouwenscore bijna te verdubbelen met schoolmeisjes over het vmbo-woordenboek en de 

vrouw van een klagende mosselvisser.  

Uit het dagbladenonderzoek bleek ook dat de seksegekleurdheid van de redactie de score niet 

noemenswaardig ‘anders’ beïnvloedt. Dit wordt indirect bevestigd door Dieuwke Wynia, 

eindredacteur van De Wereld Draait Door die over het gebrek aan vrouwelijke gasten in DWDD het 

volgende zegt: ‘Het klinkt misschien raar en hard uit de mond van een vrouw, maar er zijn echt te 

weinig leuke vrouwen. Vrouwen zijn over het algemeen bescheiden en niet zo uitgesproken, dat 

werkt op tv minder goed’. Daarnaast bleek dat er aan vrouwen andere eisen gesteld worden. 

Vrouwen worden veel meer op hun uiterlijk beoordeeld. Volgens de eindredacteur valt een lelijke 

man minder op dan een lelijke vrouw. Uit het onderzoek van ‘Vrouwen in de Media’ blijkt dat 

driekwart van alle respondenten vindt dat het onderhand tijd wordt dat er meer vrouwen in de 

media aan het woord komen. Vrouwelijke respondenten zelfs voor 82,7 procent en bij mannen ligt 

dit percentage op 55,2 procent (Boer & Henningen, 2009, p. 9-10, 75-76). 
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Dat vrouwen als groep schade lijden en mannen als groep hiervan profiteren wordt door Stellinga 

niet onderschreven. Zij meent, in navolging van de Amerikaanse politicoloog Warren Farrel, dat als je 

macht definieert als controle hebben over het eigen leven, dat vrouwen er in vergelijking met 

mannen helemaal niet slecht van afkomen. Wat betreft werk bijvoorbeeld schrijft ze, hebben 

vrouwen meer keuzes dan mannen omdat de carrière van mannen gezien wordt als een plicht en de 

carrière van vrouwen als een kans. Zo kunnen vrouwen een carrière nastreven of een leuke 

deeltijdbaan nemen, voltijds moeder of een ‘combinatievrouw’ worden. Echter, Stellinga laat hier 

buiten beschouwing dat twee van de vier keuzes niet voordelig zijn qua opbouw van menselijk 

kapitaal en arbeidsparticipatiekansen en tevens een sociaal, financieel afhankelijke positie voor 

vrouwen creëert. Dat deze afhankelijke positie een armoede- en geweldsrisico met zich meebrengt, 

bagatelliseert Stellinga (2009, p. 82, 87, 106-107).46 In tegenstelling tot Stellinga is Cudd heel helder 

over de genoemde nadelen die vrouwen ondervinden indien zij een onevenredig groot deel van de 

gezinszorg op zich nemen. Zeker in een samenleving waar macht bepaald wordt door rijkdom, 

huishoudelijk werk onbetaald is en rijkdom niet evenredig verdeelt wordt door de 

scheidingswetgeving (2006, 148-151). 

De houding van Stellinga is echter wel begrijpelijk. Haar grootste bezwaar is dat feministen 

doorslaan in hun beschuldigingen aan het adres van mannen. Zij verzet zich derhalve fel tegen de 

slachtoffer- en daderrol van vrouwen respectievelijk mannen en betoogt dat niet alleen vrouwen 

maar beide seksen een kruis dragen (2009, p. 107). Met haar verzet blijft Stellinga, net als de 

feministen, een niet-constructieve geweldscyclus activeren over de vraag wie nu verantwoordelijk is 

voor het glazen plafond, vrouwen of mannen. Omdat de geweldscyclus en de verantwoordelijkheid 

meer aandacht vragen, zullen ze apart besproken worden in paragraaf 3.4 en 3.5.  

Dat Stellinga niet de enige is die meent dat vrouwen, met name autochtone vrouwen, anno 2011 

niet meer worden onderdrukt of gediscrimineerd of dat dit in de eerste plaats aan henzelf te wijten is 

(volgens Drayer), is niet vreemd. De opvatting van Cudd impliceert dat men zich maar weinig van 

onderdrukking bewust is. Meer informatie hierover zal in paragraaf 3.3 worden gegeven. 

 

Inzake het glazen plafond zijn drie van de vier condities van onderdrukking inmiddels aan de orde 

geweest: er is sprake van een onvrijwillige groep vrouwen, van schade in de vorm van economische 

en politieke achterstelling van vrouwen en van een groep mannen die hiervan profiteert. De vierde 

conditie is dat er een onrechtvaardigde kracht is die het glazen plafond in stand houdt. Cudd noemt 

in dit verband ‘de loonkloof en de vicieuze cirkel van stereotypering’47 onrechtvaardige institutionele 

                                                           
46 Dit geldt mijns inziens ook voor mannen. 
47

 De loonkloof en de vicieuze cirkel van stereotypering worden in stand gehouden door de economische respectievelijk 

psychologische krachten van onderdrukking. 
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krachten, omdat ze een fundamentele asymmetrie in beschikbare keuzes en macht voor vrouwen en 

mannen impliceren die oneerlijk zijn48. Deze krachten dwingen grote aantallen vrouwen ertoe om 

zich ten dienste te stellen van het gezin en hun carrière op een lager pitje te zetten. Vrouwen worden 

derhalve gezien als de huishoudelijke hulpen van de samenleving en als onbetrouwbare 

loonarbeiders. Dit betekent dat vrouwen gemiddeld slechte risico’s zijn en dat werkgevers niet zo 

gemakkelijk willen investeren in gespecialiseerde opleidingen voor vrouwen als voor mannen en 

vrouwen niet zo snel zullen bevorderen als mannen (2006, p. 131, 146-154). 

In het debat over het glazen plafond wordt dit fenomeen ‘van de vrouw die zich ten dienste stelt 

van het gezin’, in de vorm van de geïdealiseerde moederrol, bevestigd. In Nederland heeft het trage 

proces van emancipatie op het gebied van kinderopvang een versterkend effect daarop.49 De 

hiermee samenhangende keuze van veel vrouwen voor kleine deeltijdbanen wordt als een bepalende 

reden gezien voor het ontbreken van vrouwen in de top. De vijver van toekomstige topvrouwen 

waaruit gevist kan worden, zou daarom kleiner zijn dan de vijver van toekomstige topmannen. 

De andere oorzaken van het glazen plafond laten eveneens een fundamentele asymmetrie en 

onrechtvaardigheid zien in de beschikbare keuzes en macht die vrouwen en mannen hebben. De 

masculiene organisatiecultuur, het onaantastbare mannelijk beeld van leiderschap, de stereotypen 

van mannelijke superioriteit en vrouwelijke inferioriteit, het ontbreken van vrouwelijke voorbeelden 

in de top laten een aanzienlijk minder kansrijk beeld zien voor vrouwen dan voor mannen. Deze 

maatschappelijk inferieure positie van vrouwen en de verinnerlijking daarvan door vrouwen in een 

laag zelfbeeld, tot uitdrukking komend in de vrouwenvalkuil van ‘te braaf, te serieus en te weinig 

bluf’, maakt verandering naar een werkelijk gelijkwaardige positie van vrouwen en mannen niet 

gemakkelijk. Het feit dat vrouwen deze keuze mede zelf maken, kan volgens Cudd de samenleving 

niet vrijspreken van het feit dat vrouwen ten opzichte van mannen in een nadelige positie zijn 

gebracht (2006, p. 147).  

 

                                                           
48

 Men kan volgens Cudd niet beweren dat vrouwen meer vrijheid hebben als gevolg van de loonkloof of het ontbreken van 

sociale macht of het steeds dieper wordende gat dat vrouwen voor elkaar graven door te kiezen voor traditionele 
gezinsrollen of door niet te trouwen, door geen kinderen te krijgen, door kinderen niet op te voeden zoals ze hen hadden 
willen opvoeden of door (gefingeerde) Larry het huishoudelijk werk te laten doen. Elk van deze opties dwarsboomt 
namelijk Lisa’s wensen behalve de laatste. Die optie vereist echter de instemming van Larry en resulteert in een lagere 
levensstandaard voor de familie vanwege de oorspronkelijke loonkloof. Vergeleken met de keuzes van mannen en de 
situatie van ‘geen loonkloof’ zijn deze opties slecht. Nog belangrijker, ze zijn oneerlijk (2006, p. 151). 

49
 Nederland bungelde op het gebied van kinderopvang met Ierland en Griekenland onderaan. Vanaf 1990 – 2004 wordt er 

derhalve door de overheid stimuleringsbeleid gevoerd gericht op vergroting van de kinderopvangcapaciteit en wordt 
kinderopvang als gemeenschappelijk belang en als gezamenlijke verantwoordelijkheid van drie partijen beschouwd: 
ouders, overheid en werkgevers. In 2005 treedt de Wet kinderopvang in werking en krijgt kinderopvang voor het eerst 
een eigen wettelijk kader. Enerzijds waarborgt de wet de kwaliteit van de kinderopvang en het toezicht daarop. 
Anderzijds regelt de wet de financiering van de kinderopvang. De wet gaat uit van financiering door drie partijen: ouders, 
werkgevers en overheid. Kinderopvang is volgens Margo Vliegenthart de afgelopen vijftien jaar een volwaardige en 
professionele sector geworden. Ondanks de successen is er nog veel te bereiken, zoals de relatie met het (basis)onderwijs 
(Verschuur, 2006, p. 7, 84-96). 
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Resumerend kunnen de oorzaken van het glazen plafond onderdrukkend genoemd worden omdat ze 

de keuze van vrouwen ten opzichte van mannen structureel beperken. De cultureel ingesleten 

stereotypen omtrent vrouwen, mannen en leiderschap maken het vrouwelijk leiderschap verdacht 

en zeker niet vanzelfsprekend, zoals een topvrouw laat weten: ‘In een zakelijke wereld, in mijn tijd, 

moet een vrouw in een leidinggevende functie zich veel meer bewijzen dan een man. Bijvoorbeeld: 

Het vertrouwen krijgen om als CEO aangesteld te worden van een groot bureau’ (In: Banens, 2010, p. 

54). In tegenstelling tot mannen doen vrouwen zichzelf en/of de groep tekort inzake economische en 

sociale macht, door te kiezen voor vrouwennetwerken, kleine deeltijdbanen, inhoudelijke banen in 

plaats van managementtaken of voor een feminiene cultuur of feminiene waarden. Of zoals Cudd het 

zou zeggen, vergeleken met de keuzeopties van mannen zijn de keuzeopties van vrouwen slecht en 

oneerlijk. 

3.3 De onzichtbaarheid van het glazen plafond 

Hoe kan het dat het glazen plafond een mythe wordt genoemd en veel mensen niet leven met het 

besef van vrouwenonderdrukking? Waarom is het glazen plafond of vrouwenonderdrukking enerzijds 

onzichtbaar en roept het anderzijds zulke sterke reacties op? Is er sprake van een taboe en is men 

bang voor ‘de demonische kracht die in het object verborgen zit’50, zoals taboe ook wel omschreven 

wordt? Gezien de afwijzende emoties die het onderwerp bij velen oproept, lijkt dat er niet ver naast 

te zitten. 

Wat zegt Cudd hierover? In haar voorwoord geeft ze enkele interessante redenen voor de geringe 

neiging tot analyse van onderdrukking: zo behoren politieke filosofen over het algemeen niet tot 

onderdrukte groepen én ze lijken inderdaad bang of neigen te vluchten voor de emoties die 

onderdrukking oproept, al dan niet bewust. ‘No one can write about oppression without becoming 

angry, deeply saddened, or perhaps even defensive. *…+ While I would not want to argue that 

philosophy cannot or should not be done passionately, it is more difficult to reason objectively when 

one feels great emotion’ (2006, p. vii-viii). De maatschappelijk beperkte invloed van vrouwen (schade 

van onderdrukking) en het vermijden van een emotioneel, confronterend onderwerp zouden 

verklaringen kunnen zijn voor de onzichtbaarheid van onderdrukking. Ofwel het thema 

onderdrukking of gender lijkt dus nog relatief weinig opgepakt te worden. 

Dat blijkt ook in het onderwijs. Ondanks de grote aantallen vrouwen in het onderwijs, lijkt er in 

Nederland nauwelijks aandacht besteed te worden aan onderdrukking of gender, alhoewel het 

momenteel populaire onderwerp ‘feminisering van het onderwijs’51 een gevolg is van 

                                                           
50

 Omschrijving van psycholoog Wilhelm Wundt. Gevonden op 21 oktober 2011, op http://nl.wikipedia.org/wiki/Taboe. 
51

 ‘Vanaf de jaren tachtig van de 20ste eeuw is het Nederlandse basisonderwijs in snel tempo vervrouwelijkt. *…+ 

Tegelijkertijd heeft het beroep een statusdaling ondergaan. *…+ En tenslotte wordt de feminisering verantwoordelijk 

file:///E:/afstuderen/Hoofdstukken/Hoofdstuk%203,%20Verbindende%20analyse,%20onderdrukking%20en%20het%20glazen%20plafond/Wilhelm%20Wundt
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vrouwenonderdrukking. Op internet is geen dialoog, zijn geen sites of onderzoeken te vinden die 

over genderbewustzijn in het Nederlands onderwijs gaan. Wel maakt Kistemaker, webredacteur van 

tijdschrijft LOVER, ons erop attent dat er een Belgische site ‘gender in de klas’ is, die ruim een jaar 

geleden door het Belgische instituut RoSa52 gelanceerd werd. Met deze site wil men het 

onderwijzend personeel stimuleren tot het vergroten van genderbewustzijn bij zichzelf en de 

leerlingen. Een lofwaardig initiatief volgens Kistemaker, vooral te midden van alle geroep over 

feminisering van het onderwijs en een teruggrijpen op ‘natuurlijke’ mannelijke waarden en 

eigenschappen (2010).  

 
Cudd noemt in haar boek nog andere redenen voor de onzichtbaarheid van onderdrukking. De meest 

significante is wel de sluier van traditie en ideologie ofwel de verhullende invloed van onze cultuur. 

Ze schrijft dat we als kleine kinderen onderdrukkende overtuigingen, waarden, rituelen en praktijken 

leren kennen van onze ouders en andere belangrijke volwassenen wanneer we niet in de positie zijn 

om ze te bevragen. En later, als we al reden hebben om deze waarden en praktijken te bevragen, 

kunnen we ze niet allemaal in één keer bevragen of zelfs niet één voor één (2006, p. 167). Deze 

sociale overdracht wordt door Achterhuis, die een boek heeft geschreven over de vele 

verschijningsvormen van geweld, bevestigd. Geweld, dat aldus Cudd aan de basis van institutionele 

onderdrukking ligt, zou volgens Achterhuis een mimetisch anders gezegd nabootsend karakter 

hebben. ‘Het op kinderen uitgeoefende geweld plant zich als het ware hun hele leven voort, de 

beschadiging zet zich voort van generatie tot generatie’.53 Dit geweld staat volgens Achterhuis in 

schril contrast tot de positieve gevoelens die op grote schaal beleden worden over het beschermen 

van vrouwen en kinderen (2008, p. 294). Er lijkt dus sprake te zijn van een ernstige maatschappelijke 

schizofrenie met eveneens mimetische karaktertrekken.  

Een derde reden voor de onzichtbaarheid van onderdrukking is volgens Cudd dat geweld tegen 

vrouwen bedekt is en niet erkend wordt als een systematische oorlog tegen vrouwen (2006, p. 94). 

Hans Achterhuis bevestigt deze systematische oorlog tegen vrouwen en schrijft ‘Het is niet 

overdreven te stellen dat er wereldwijd een oorlog tussen mannen en vrouwen plaatsvindt, die we 

op grond van harde cijfers zelfs als een massamoord op vrouwen kunnen beschrijven’. Dit staaft 

Achterhuis onder andere met een beroemd artikel van Amartya Sen (1990), een Indiase econoom en 

Nobelprijswinnaar. In dit artikel toont Sen middels berekeningen aan dat er ongeveer honderd 

                                                                                                                                                                                     
gehouden voor maatschappelijke problemen. *…+ Maatschappelijke actualiteit: Vrouwen voor de klas, jongens de dupe?’. 
Feminisering van het onderwijs. Gevonden op 17-11-2011, op http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/2566. 
52

 Bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies. 
53 De oorspronkelijke kinderslachtoffers worden als volwassenen niet automatisch dader. De meerderheid blijft als gevolg 

van de ontstane zelfhaat vaak de agressie tegen zichzelf richten (Achterhuis, 2008, p. 295). 
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miljoen vrouwen ontbreken in de statistieken54. Achterhuis erkend dat hij voorheen een 

rooskleuriger perspectief innam inzake de onderdrukking van vrouwen en zich positioneerde 

tegenover het ‘slachtofferfeminisme’ dat de hele geschiedenis als een groot patriarchaal complot zag 

(2008, p. 48, 278-280).  

Dat feministen veronderstellen dat er sprake is van een patriarchaal complot gaat mijns inziens 

wat ver, maar is op zich niet zo vreemd. Cudd beargumenteert dat mannen, door de systematische 

toepassing van geweld tegen hun dichtstbijzijnde vrouwelijke verwanten, instituties hebben 

gecreëerd die hen dominant maken over vrouwen. Geweld van mannen tegen vrouwen heeft zich 

dus uitgebreid naar geweld tegen vrouwen die vreemden zijn. Geweld in andere woorden is de basis 

waarop gender, de hiërarchische organisatie van mannen over vrouwen, berust (2006, p. 93). Deze 

institutionele inbedding van onderdrukking maakt onderdrukking eveneens onzichtbaar. Cudd vat dit 

geheel samen als de directe economische en psychologische krachten van onderdrukking. 

Het feit dat langdurig systematisch geweld tegen vrouwen het gedrag van vrouwen als groep 

verandert alsmede hun houding van wat mogelijk is, maakt onderdrukking voor vrouwen zelf 

onzichtbaar. Er vindt een proces van adaptatie plaats, als een gewenning aan de geweldssituatie die 

niet meer als zodanig wordt herkend. Dat neemt niet weg dat er een stilzwijgend gemeenschappelijk 

geloof is van vrouwen dat mannen dikwijls dreigen met geweld, zijn er trauma’s en is er materiele 

schade die vrouwen aan de kant houden. Ze voelen zich, aldus Cudd, angstig, kwetsbaar, fysiek 

zwakker dan en minderwaardig aan mannen en leggen zich als gevolg neer bij de beperkingen op hun 

vrijheid die mannen niet hebben (2006, p. 90-93). Dit fenomeen wordt bevestigd in de rapportage 

van geweldsdelicten: ‘Een groot deel van het geweld tegen vrouwen en meisjes vindt plaats in het 

privédomein en onttrekt zich daarmee aan het publieke zicht. Omdat de dader regelmatig een 

bekende van het slachtoffer is – de partner of een familielid – ligt het voor het slachtoffer gevoelig 

om ermee naar buiten te treden. Onderrapportage is dus een groot probleem’ (Merens, 2010, p. 

208). 

Ook op institutioneel niveau houdt de mannelijke hegemonie, die zijn oorsprong heeft in 

systematisch geweld tegen vrouwen, vrouwen aan de kant. Zo nemen westerse vrouwen vaak 

beslissingen die hun eigen onderdrukking versterken. Dit massale keuzegedrag wordt volgens Cudd 

in stand gehouden door de vicieuze cirkel van beroepskeuzes met lager loon, van schaamte en laag 

zelfbeeld, van valse overtuigingen en vervormde verlangens. Cudd vat dit samen als de indirecte 

                                                           
54

 De getalsmatige verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de populatie van een aantal landen (zoals bijvoorbeeld 

India en China) zijn op vreemde wijze verstoord. Normaliter is het percentage vrouwen onder de bevolking iets groter dan 
dat van mannen. Dit zou vooral samenhangen met het gegeven dat zij van nature sterker en beter bestand zijn tegen 
ziekten. Deze verstoring kan volgens Achterhuis alleen maar worden verklaard door tegen vrouwen gerichte attitudes en 
activiteiten die soms ronduit als gewelddadig mogen worden omschreven (Achterhuis, 2008, p. 279).  
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economische en psychologische krachten van onderdrukking. Het zijn vooral deze krachten die 

volgens haar een centrale oorzaak zijn van blijvende onderdrukking.  

De onzichtbaarheid van onderdrukking wordt door Cudd dus op velerlei wijze verklaard. De 

geringe maatschappelijke invloed van vrouwen, de vermijding van een emotioneel onderwerp, de 

verhullende cultuur, de ontkenning van een systematische oorlog tegen vrouwen, de institutionele 

inbedding van geweld tegen vrouwen en het veranderde gedrag van vrouwen zorgen voor het 

weerspreken van de omvangrijkste misstand op aarde, de wereldwijde onderdrukking van vrouwen. 

De door Stellinga en Drayer veronderstelde keuzevrijheid van vrouwen, lijkt met deze verklaringen 

wel onder een dikke laag stof te liggen. Ofwel wil men van een geloofwaardige keuzevrijheid van 

vrouwen spreken, dan moeten vrouwen eerst bewuster worden van zichzelf en hun 

maatschappelijke positie en in staat worden gesteld om persoonlijke, maatschappelijke en culturele 

weerstanden te overwinnen. 

3.4 De geweldscyclus die ten grondslag ligt aan het glazen plafond 

Zoals reeds vermeld, heeft de mannelijke hegemonie haar basis in systematisch geweld van mannen 

tegen vrouwen. Ofwel aan de institutionele vrouwenonderdrukking ligt een geweldscyclus ten 

grondslag. Cudd onderscheidt in haar boek vijf soorten van systematisch geweld: 1) oorlog tussen 

onafhankelijke soevereine naties; 2) rijk gesponsord geweld tegen ondergeschikte groepen in de 

maatschappij; 3) niet rijk gesponsord geweld door dominante groepen tegen ondergeschikte 

groepen; 4) geweld door ondergeschikte groepen tegen dominante groepen; 5) geweld binnen de 

groep. In dit onderzoek gaat het over de derde soort van systematisch geweld, specifiek over geweld 

van mannen tegen vrouwen. Cudd noemt in dit verband seksuele aanranding, huiselijk geweld, 

seksuele slavernij en prostitutie.55  

In het glazen plafond debat komt systematisch geweld als zodanig niet ter sprake als een directe 

belemmerende oorzaak voor vrouwen om door te stromen naar de top. Toch lijkt het belangrijk om 

hier nog het een en ander over te zeggen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen en pubers een 

grote (43,1%) slachtoffergroep zijn binnen het seksueel huiselijk geweld en dat er een groot 

sekseverschil is als het gaat om jeugdige slachtoffers van seksueel geweld. Zo heeft een op de vijf 

vrouwen en een op de vijfentwintig mannen seksueel geweld meegemaakt voor het zestiende 

levensjaar (Seksueel geweld, 2009, p. 10). In de lijn van Cudd wordt vermeldt dat ‘geconfronteerd 

worden met seksueel geweld *…+ een schokkende ervaring [is] die alle elementen van een trauma in 

zich draagt: machteloosheid, acute ontwrichting van het bestaan en extreem onbehagen. *…+ Het 
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 Verkrachting als wapen van oorlog, wordt door Cudd gerekend tot de eerste soort van systematisch geweld. 
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geweld ondermijnt het gevoel van veiligheid, ondergraaft het zelfbeeld en het beeld dat het 

slachtoffer heeft van haar of zijn omgeving’ (Seksueel geweld, 2009, p. 12). 

Het lijkt logisch dat deze omvangrijke confrontatie van jonge vrouwen met seksueel geweld en de 

hieruit voortvloeiende ontwrichting in het bestaan ook een aanzienlijke invloed moet hebben op het 

latere carrièreverloop van deze vrouwen, en zoals Cudd ook meent op vrouwen als groep. Indien niet 

adequaat wordt omgegaan met de schending van het veiligheidsgevoel, het zelfbeeld en het beeld 

van de omgeving, zullen deze ervaringen vrouwen behoedzamer en/of instabieler maken. Vrouwen 

zullen eerder beschutting dan uitdaging zoeken of tussen beide condities heen en weer schakelen. 

Dit zal de keuzes van vrouwen wellicht beïnvloeden overeenkomstig de indirecte krachten van Cudd, 

zoals beroepskeuzes met lager loon, schaamte en laag zelfbeeld, vals bewustzijn en vervormde 

verlangens.  

Derhalve is het, mijns inziens, 

gegrond om systematisch geweld 

ook te erkennen als een 

belemmering voor vrouwen als 

groep om door te stromen naar de 

top, en het eveneens als een 

belangrijke oorzaak te zien van het 

glazen plafond. In de tekening is 

dit weergegeven. 

 

In het debat over het glazen plafond hebben we niet alleen te maken met geweld van mannen tegen 

vrouwen maar komen we ook de laatste twee soorten van systematisch geweld tegen, te weten 

geweld van vrouwen tegen mannen en geweld tussen vrouwen onderling. Cudd bespreekt deze 

laatste twee soorten van geweld niet, omdat ze niet geclassificeerd kunnen worden als 

onderdrukking, ofschoon ze wel door onderdrukking veroorzaakt kunnen worden. In beide gevallen 

is er namelijk geen groep die profiteert van het geweld (2006, p. 89-90). Met betrekking tot dit 

onderzoek is het echter jammer dat ze er nagenoeg  niets over zegt.56  

In het glazen plafond debat ergert Stellinga zich bijvoorbeeld mateloos aan de onredelijke 

boosheid van feministische vrouwen naar mannen. En op haar beurt is zij weer onredelijk kritisch of 

tamelijk onverschillig naar vrouwen. Het is een kringloop van boosheid die niet productief is. Het 
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 Het enige wat ze erover zegt is dat geweld naar mannen minder zeggings- of daadkracht heeft dan geweld naar vrouwen 

omdat dit geweld geen basis heeft in een onderdrukte status van mannen als groep. Zo zijn er bijvoorbeeld geen 
onaantrekkelijke stereotypen van toepassing op mannen (2006, p. 89-90, 163). 
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neigt een inhoudsloze pennenstrijd te creëren die alleen door vrouwen wordt gevoerd en waar de 

sensatie beluste media mee aan de haal gaan. 

Productief verzet tegen vrouwenonderdrukking vraagt om het doorbreken van deze 

geweldscyclus. Erkenning van de ernstige onrechtvaardigheden van onderdrukking, zonder te 

verzanden in woede of beschuldigingen naar mannen of naar elkaar, zou een begin kunnen zijn. Deze 

erkenning zal volgens Cudd de cultuur van slachtofferschap, van ‘alle vrouwen zien als potentieel 

slachtoffer van misdrijven’ veranderen naar ‘alle vrouwen zien als onderworpen aan een sociale 

onrechtvaardigheid’. Het is volgens haar  verkeerd dat vrouwen zichzelf zien als slachtoffer, als 

persoonlijk ontoereikend, vanwege het zelf afbrekende aspect ervan. Zichzelf zien als onderdeel van 

een groep die onderworpen is aan een langdurige sociale onrechtvaardigheid neemt het zelf 

afbrekende aspect van het slachtoffer weg, aldus Cudd (2006, p. 201, 216). Naast erkenning van 

vrouwenonderdrukking lijkt een tweede strategie, een positieve instelling van belang te zijn om de 

geweldscyclus te doorbreken en de kracht van vrouwen te bevorderen. Zo laat Tenzin Palmo, een 

boeddhistische non, in een interview weten: ´And I think to dwell continually on the dark side creates 

gloom and despair and anger and hatred, and that just adds to the darkness. So rather than that, we 

need to think of the beauty in the world, and also send out love and compassion to all beings in this 

world. Not just the people we like, but people who we find difficult.´57 (zie ook Banens, 2010, p. 45-

46). 

3.5 De verantwoordelijkheid voor het glazen plafond 

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor het glazen plafond? Zijn vrouwen vooral zelf 

verantwoordelijk voor de instandhouding en het slechten van het glazen plafond, zoals Stellinga en 

Drayer menen? Anders gezegd, is er sprake van een kleverige vloer? Of zijn vooral mannen 

verantwoordelijk zoals verongelijkte feministen beweren en is er sprake van een glazen plafond?  

Met de directe en indirecte krachten van onderdrukking laat Cudd zien dat zowel mannen als 

vrouwen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van vrouwenonderdrukking. Tegelijkertijd 

zegt ze ook dat er een mannelijke hegemonie is die haar oorsprong heeft in systematisch geweld van 

mannen naar vrouwen. En deze hegemonie bevoorrecht mannen als groep. Cudd is derhalve van 

mening dat mannen het meest verantwoordelijk zijn temeer omdat zij in een betere positie verkeren 

dan vrouwen. Vrouwen dienen volgens haar wel eerst zelf de banden van onderdrukking los te 

maken in samenwerking met goedbedoelende en bewuste mannen omdat een terugslag tegen 

mannen groot is en het risico op voortdurende onderdrukking vergroot. Volgens Cudd is er dus iets 

meer sprake van een glazen plafond en iets minder sprake van een kleverige vloer.  
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 Saltman, Bethany Senkyu (s.a.). This is Samsara: An Interview with Tenzin Palmo. Gevonden op 22-11-2011 op 

http://www.mro.org/mr/archive/23-3/articles/samsara.html. 
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Cudd zet een genuanceerd, perspectiefrijk en duidelijk gepositioneerd beeld neer inzake 

onderdrukking en de verantwoordelijkheid hierin. Het klinkt logisch en redelijk dat degenen die het 

meest bevoordeeld zijn door het onrecht van onderdrukking ook het meest verantwoordelijk zijn om 

dit onrecht en de hieruit ontstane schade teniet te doen. Vanuit deze redenering is het ook terecht 

dat vrouwen dit onrecht van onderdrukking aankaarten bij mannen en bij de samenleving als geheel. 

Zoals Cudd zegt, dienen vrouwen wel eerst zelf de banden van onderdrukking los te maken. Dit 

betekent, mijns inziens, dat vrouwen als persoon en als groep de maatschappelijk en cultureel 

ingebedde vrouwenonderdrukking gaan herkennen en erkennen. Deze herkenning en erkenning 

houdt tevens een innerlijk verwerkingsproces in waarbij vrouwen hun oergevoelens van onmacht en 

almacht gaan zien en dragen. Een verwerkingsproces waarbij vrouwen meer in hun eigen kracht gaan 

staan en uit de geweldscyclus van dader- en slachtofferrol stappen. Dit is namelijk nodig wil men 

onderdrukking überhaupt doorbreken.  

Vanuit de innerlijke ruimte die dan ontstaat, is men beter toegerust tot een open discussie, 

geduld, compromissen, gelijkgestemdheid en een mild warm hart en kan men de vrijheid van 

anderen beter respecteren en versterken, zoals Cudd en Palmo ook menen. 
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Slotbeschouwing 

De vraag die centraal staat in deze scriptie is ‘Wat voor rol speelt onderdrukking op het carrièrepad 

van vrouwen?’. In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag is gekozen voor twee schrijfsters 

die een controversiële positie innemen in het glazen plafond debat: Stellinga en Drayer. Hun stof 

doen opwaaiende maar oprechte en interessante verhalen, vormden een goed uitgangspunt om de 

problematiek rondom het glazen plafond en vrouwenonderdrukking te onderzoeken. Deze verhalen 

heb ik gerelateerd aan de onderdrukkingstheorie van Cudd en de andere bijdragen in het glazen 

plafond debat. 

 

De verhalen van Stellinga en Drayer over de positie van vrouwen in Nederland, geven in dit licht 

bezien een te eenvoudige, eenzijdige visie op het glazen plafond en vrouwenonderdrukking. De 

verantwoordelijkheid voor het glazen plafond en voor de economische afhankelijke positie van 

vrouwen, wordt door hen beiden te gemakkelijk (bijna) alleen bij vrouwen neergelegd. De 

keuzevrijheid van vrouwen is daarbij centraal uitgangspunt. Stellinga en Drayer schuiven onterecht 

de verantwoordelijkheid van mannen als groep (instituties/samenleving) terzijde. Zij onderschatten 

de invloed van de cultuur gebaseerd op mannelijke hegemonie.  

 

Cudd laat zien dat de hiërarchische organisatie van mannen over vrouwen een institutioneel proces 

van onderdrukking is, dat zijn oorsprong heeft in systematisch geweld van mannen tegen vrouwen. 

Zij onderscheidt economische en psychologische krachten die de onderlinge verhoudingen tussen 

vrouwen en mannen bepalen, op een manier die ervoor zorgt dat vrouwen als groep ten opzichte 

van mannen als groep in een sociaal-economisch en psychologisch afhankelijke positie 

terechtkomen, waarvan mannen als groep profiteren. 

Vrouwen als groep verkeren weliswaar in een afhankelijke positie, dit betekent niet dat zij 

eenduidig slachtoffer zijn. In de economische en psychologische krachten van onderdrukking maakt 

Cudd onderscheid tussen directe en indirecte krachten, waarmee zij de handelingen van mannen 

respectievelijk de keuzes van vrouwen aanduidt. De institutionele onderdrukking wordt eveneens 

door het gedrag en de keuzes van vrouwen in stand gehouden. Dit vindt echter plaats in een context 

van mannelijke hegemonie. Anders gezegd leven we in een maatschappij en cultuur die van oudsher 

door mannen bestuurd wordt en georiënteerd is op mannelijke waarden. Vrouwen als groep hebben 

zich hieraan (onbewust) aangepast.  

 

De mannelijke hegemonie is volgens Cudd nagenoeg onzichtbaar omdat zij al zo lang de heersende 

norm is dat zij als vanzelfsprekend wordt geacht. Er wordt daarom nauwelijks over deze cultuur 



          HET GLAZEN PLAFOND EN DE VISIE VAN ANN CUDD | 65 

gesproken, laat staan dat er kritisch gekeken wordt naar de machtsverhoudingen die er werkzaam 

zijn. De opmerking van Benschop, hoogleraar Organizational Behaviour, dat de nadruk in het glazen 

plafond debat onophoudelijk gelegd wordt op het individuele niveau in plaats van op de complexe 

interactie tussen structuur en individueel handelen, bevestigt dit. Na twintig jaar worden vrouwen 

derhalve nog steeds ter verantwoording geroepen of krijgen ze hulp aangeboden. Een analyse van de 

onderliggende machtsprocessen ontbreekt. Men lijkt dus liever aan vrouwen te sleutelen dan aan de 

organisaties waarin die vrouwen terecht moeten komen.  

 

Cudd laat zien dat deze mannelijke hegemonie en de daarbij horende superieure positie van mannen 

en inferieure positie van vrouwen, ertoe heeft geleid dat de carrières van vrouwen en mannen als 

groep persistent langs horizontale en verticale genderlijnen lopen. De masculiene cultuur in veel 

organisaties en de voorkeur van vrouwen voor feminiene waarden zorgt ervoor dat vrouwen 

overwegend voor maatschappelijk minder gewaardeerde vrouwenberoepen, voor relatief lage, meer 

inhoudelijke arbeidsposities of voor een eigen zaak kiezen waar zij minder geconfronteerd worden 

met het masculiene arbeidsethos. Zoals ook Van Balen en Van Vianen laten zien in hun onderzoek, 

gaat het niet eenduidig om de acties van mannen, die aan de hand van een ‘mannenkartel’ of het 

‘old boys networks’ de opmars van vrouwen naar de top tegenhouden, maar is er sprake van een 

wederzijdse sluiting in de vorm van netwerkvorming langs genderlijnen. De hiërarchische verhouding 

van mannen tot vrouwen draagt er aan bij, dat vrouwen daarbij in maatschappelijk minder 

invloedrijke posities terechtkomen.  

 
Volgens Cudd wordt dit proces veroorzaakt en in stand gehouden door een vicieuze cirkel van 

onderdrukking, die geschiedt aan de hand van stereotype beeldvorming. Deze stereotype 

beeldvorming ligt buiten de directe invloedsfeer van vrouwen en mannen, zoals ook het FNV en Sools 

in hun onderzoeken laten zien, maar is wel van grote invloed op het keuzegedrag van beiden. De 

stereotype beeldvorming vormt de wortel van de psychologische krachten van onderdrukking; het 

betreft de overtuigingen en waarden van de bevoorrechte (mannen) groep die onbewust worden 

aanvaard door de ondergeschikte (vrouwen) groep en geassimileerd in hun zelfbeeld en waarde- c.q. 

geloofsmodel.  

Zo blijkt uit het glazen plafond debat dat de stereotype beelden van de ideale moederrol en de 

inferioriteit van vrouwen evenals een gebrek aan vrouwelijke voorbeeldfiguren die het anders doen, 

ervoor zorgen dat vrouwen als groep nog grotendeels de gezinszorg op zich nemen. Omdat de 

gezinszorg in onze maatschappij en cultuur een relatief inferieure positie heeft, doet deze keuze 

aldus Cudd afbreuk aan vrouwen hun opbouw van menselijk kapitaal, hun arbeidsparticipatiekansen, 

hun beeld als capabele werknemers en leiders (vrouwenvalkuil ‘te braaf, te serieus, te weinig bluf') 
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en daarmee aan hun sociale en financiële zelfstandigheid wat een armoede- en geweldsrisico met 

zich meebrengt. De stereotype beelden zorgen hier aldus Cudd voor vervormde verlangens die 

verwijzen naar adaptieve en vervormde voorkeuren, die vrouwen als groep zijn gaan zien als de 

grenzen waarbinnen ze willen leven. Het zijn verlangens die binnen de sociale context van 

onderdrukking wenselijk lijken, doch schadelijk zijn. Zowel vrouwen als mannen raken gewend aan 

hun lot respectievelijk privileges en daarom zullen beiden geen eerlijker verdeling prefereren. Het 

zijn daarom voorkeuren die de autonomie, gelijkheid, waardigheid en diversiteit van vrouwen in 

gevaar brengen. De lagere sociale groepsstatus van vrouwen zorgen bij hen voor schaamte en een 

laag zelfbeeld. 

 

Naast stereotype beelden en een gebrek aan voorbeeldfiguren, wordt dit massale keuzegedrag van 

vrouwen aldus Cudd eveneens bevorderd door de loonkloof tussen vrouwen- en mannenberoepen, 

en zoals blijkt uit het glazen plafond debat, door een andere maatschappelijke belemmering zoals 

een beperkte kinderopvang. Dit tezamen zorgt ervoor dat vrouwen een voorliefde hebben voor 

kleine deeltijdbanen wat hun kansen op topposities aanzienlijk verkleint. Dit levert vrouwen als 

groep een lager loon en een slechtere maatschappelijke positie op dan mannen als groep. 

 

Mannen als groep zijn niet geneigd om hun bevoorrechte positie aan te kaarten, laat staan op te 

geven. Zij zetten hun zelfstandigheid en toekomstperspectieven niet op het spel voor het gezin. Zij 

vervolgen bij gezinsvorming hun carrière en vergroten daarmee hun menselijk kapitaal, hun 

arbeidsparticipatiekansen en hun invloeds- en machtspositie in gezin en samenleving. Ook dit 

massale keuzegedrag van mannen wordt bevorderd door maatschappelijke en culturele instituties. 

De mannelijke macht, de masculiene cultuur zichtbaar in stereotype beeldvorming over mannelijk 

leiderschap en de vele mannelijke voorbeelden, maken het voor mannen als groep relatief eenvoudig 

om deze weg te gaan. Zij hoeven het niet op te nemen tegen inferieure stereotypen of hardnekkige 

verhalen over ambities die op miraculeuze wijze verdwijnen. Zij hoeven zich als groep niet aan te 

passen aan een cultuur die niet hun cultuur is en anderzijds worden zij met open armen ontvangen in 

de feminiene cultuur; overeenkomstig hun superieure positie en beeldvorming in de maatschappij 

mogen mannen namelijk ook in vrouwenberoepen de ‘helden’ en leiders zijn.  

 

Dat mannen niet geneigd zijn iets aan hun positie te veranderen, komt omdat zowel mannen als 

vrouwen gewend raken aan hun positie, en beiden geloven dat ze hun privileges respectievelijk 

schade verdienen c.q. er zelf voor kiezen. Naast de stereotype levenswijze waar mannen en vrouwen 

voor kiezen, komt dit tot uitdrukking in de manier waarop mannen buiten schot worden gehouden of 

zelfs in bescherming worden genomen door vrouwen. Het verwijt van Stellinga dat vrouwen 
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gereduceerd worden tot apathische wezens, tot wattenpopjes, lijkt hier dus ook voor mannen te 

gelden. Waar Drayer zich volledig richt op de verantwoordelijkheid van vrouwen, daar doet Stellinga 

in haar afkeer van boze feministen, die vrouwen teveel weg zouden zetten als slachtoffers en 

mannen als daders, zelfs een hulde aan de Nederlandse man. Bij de ‘boze’ feministen worden 

mannen weliswaar verantwoordelijk gesteld, ze worden onvoldoende uitgenodigd voor een gesprek 

inzake het glazen plafond en/of vrouwenonderdrukking. In alle gevallen worden mannen dus niet of 

nauwelijks verantwoordelijk gesteld of ter verantwoording geroepen.  

 

Dat vrouwenonderdrukking zo lastig te bestrijden is komt omdat zij de status quo uitmaakt van de 

maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dit betekent dat zij zowel innerlijk 

(psychologische krachten) als uiterlijk (economische krachten) tot de heersende normaliteit behoort. 

Zij is zo normaal dat zij onzichtbaar is. Vrouwen houden aldus Cudd deze status quo in stand doordat 

zij het verbreken van conventies vrezen - omdat zij meer dan mannen dicht bij uitstoting zitten - en 

omdat zij het gedrag van mannen idealiseren (zie ook Kets de Vries).  

Om dit te doorbreken dient men volgens Cudd eerst de directe krachten van onderdrukking te 

beëindigen zoals geweld, bedreiging van geweld,  loondiscriminatie en de gedwongen segregatie van 

de arbeidsmarkt (beleidsquota). Om dit adequaat aan te kunnen pakken zou de wet ‘de schade van 

onderdrukking’ ofwel groepsschade expliciet moeten erkennen. Een cruciale volgende stap is om de 

sociale praktijken te veranderen zoals het creëren van kwalitatief goede kinderopvang.  

Daarbij dient er maatschappelijk bewustzijn gecreëerd te worden op de manier waarop de 

maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen geconstrueerd c.q. gelegitimeerd en 

toegedekt worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de  psychologische krachten van onderdrukking 

maatschappelijk tegen het licht gehouden worden en dat vrouwen en mannen de heersende 

culturele rolpatronen in zichzelf en de cultuur gaan herkennen, doorzien en omvormen. Solidariteit, 

omgaan met stereotypen van inferioriteit en superioriteit en gevoelens van onmacht en almacht 

spelen een belangrijke rol.  

Omdat onderdrukking volgens Cudd haar oorsprong heeft in systematisch geweld van mannen 

naar vrouwen, ontkomt men er niet aan, blijkens het glazen plafond debat, om in andere 

geweldscyclussen terecht te komen, namelijk die van vrouwen naar mannen en die van vrouwen 

onderling. Het vraagt van vrouwen nogal wat bewustzijn om niet in deze geweldscyclussen te 

stappen, evenals kracht om ermee om te gaan. Het vraagt om een innerlijke verwerking van 

gevoelens van kwetsbaarheid en onmacht. Het is belangrijk dat vrouwen en mannen en vrouwen 

onderling elkaar hierin inspireren, stimuleren en steunen. Het is een ontwikkelingsproces dat leidt tot 

innerlijk leiderschap, dat de basis vormt voor maatschappelijk leiderschap. Het omarmen van 
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kwetsbaarheid opent het individu voor de emotionele behoeften van anderen, volgens de Vries één 

van de belangrijkste competenties van een leider. 

 

Maar om een leider te worden is naast kracht ook het verlangen nodig van vrouwen om een 

maatschappelijke toppositie te bekleden, en de kwetsbaarheid die zij tegenkomen ‘op weg naar de 

top’ aan te gaan. Naast het stimuleren van genderbewustzijn en een innerlijk ontwikkelingsproces, is 

het daarom ook belangrijk dat vrouwen elkaar laten zien hoe bijzonder vervullend het is om je ook 

op maatschappelijk niveau te ontwikkelen, zodat vrouwen hun dromen over een zorgzame wereld 

samen met bewuste mannen neer kunnen zetten. Vrouwen en mannen zijn samen verantwoordelijk 

voor het overwinnen van vrouwenonderdrukking en volgens Cudd, vanwege hun hieraan ontleende 

privileges en machtspositie, mannen ‘ietsjes’ meer. 

 Het is een zoektocht naar vrijheid die voorbijgaat aan de veronderstelde keuzevrijheid van 

vrouwen, hetgeen bij Stellinga leidt tot een schijnbaar onverschillige houding naar vrouwen en bij 

Drayer tot een inperking van deze keuzevrijheid door de algemene arbeidsplicht. Cudd leidt ons naar 

een begrip van vrijheid waarin mensen de mogelijkheid hebben het eigen goede te zoeken zonder 

inmenging van buitenaf, en waarin zij tevens streven om alle personen van onderdrukking te 

bevrijden. Een vrijheid die gebaseerd is op diversiteit en waarin mensen zien dat hun eigen vrijheid 

verbonden is met de vrijheid van anderen. In de woorden van Nelson Mandela ‘For to be free is not 

merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of 

others. The true test of our devotion to freedom is just beginning (Long walk to freedom)’.  
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Nawoord 

Het is pijnlijk om er achter te komen en moeilijk te bevatten welk een grote rol ik heb gespeeld en 

nog steeds speel in de onderdrukking van mijzelf, van mijn vrouw-zijn en van vrouwen in het 

algemeen. Ik ben blij dat Tenzin Palmo mij hieraan herinnert met de hierna volgende woorden, zodat 

ik verantwoordelijkheid kan nemen voor mijn dader- en slachtofferrol en deze kan transformeren. 

Het is denk ik de moeilijkste opgave in mijn leven. 

‘De Boeddha heeft gezegd dat je haat nooit kan verslaan met haat, alleen maar met liefde. Ik geef 

toe dat mannen afschuwelijke dingen hebben gedaan, maar ze werden daarbij vaak geholpen door 

vrouwen. Als je met een open blik naar de situatie kijkt dan is het vaak zo dat de grootste 

onderdrukkers van vrouwen zelf ook vrouwen zijn! Het gaat niet om mannen tegen vrouwen, maar 

om vrouwen tegen vrouwen. Uiteindelijk was koningin Victoria de grootste tegenstander van de 

uitbreiding van het kiesrecht! Als vrouwen zich aaneen zouden sluiten zouden mannen hulpeloos 

zijn. We moeten de zaak niet polariseren. Het gaat om iets veel subtielers. *…+ De revolutie zou 

gebaseerd moeten zijn op een open discussie, geduld, compromissen, gelijkgestemdheid en een 

mild, warm hart’ (Mackenzie, 1999, p. 243-244). 

Tegelijkertijd ben ik Ann Cudd bijzonder dankbaar voor haar duidelijke en logische 

beargumentering van de maatschappelijk gewelddadige en institutionele onderdrukking van 

vrouwen. Zij brengt onder woorden wat ik mijn hele leven onbewust heb gevoeld en waar ik hard 

tegen heb gevochten, zij het op een ‘verkeerde’ manier. Zij erkent wat door zovelen wordt ontkent 

en verdrietig genoeg  ook door zoveel vrouwen. Zij erkent mijn grootste pijn, mijn geworpenheid in 

een onrechtvaardige, onbewuste  wereld. 

Ik ben blij dat ik nu steeds meer thuis kom bij mijn vrouw-zijn en bij andere vrouwen. Al voel ik me 

nog vaak ongemakkelijk met deze nieuwe zijnswijze en met vrouwen. Tegelijk kan ik er enorm van 

genieten. Heerlijk om meer in de overgave te zitten, in het niet oordelen, in de openheid en de 

liefdevolle omhelzing van het leven. Wat heerlijk om eindelijk te zien hoe krachtig en mooi vrouwen 

zijn. 
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