
 “We hold these truths to be self-evident: that all men and women are created equal”  – Elizabeth 

Cady Stanton 

Vol verbazing volgde ik onlangs het nieuws over het vrouwenquotum dat in Duitsland is ingesteld. 

Vanaf 2016 zal er voor de raden van toezicht van beursgenoteerde bedrijven gelden dat 30% daarvan 

moet bestaan uit vrouwen. De irritatie die ik voelde bij het horen van dit nieuws had niets te maken 

met het feit dat er zo weinig vrouwen aan de top staan dat er zelfs een minimum quotum moet 

worden ingesteld. Het had vooral te maken met het feit dat ik niet weet of dit wel een goede regeling 

is. Wordt hierdoor niet juist weer het verschil tussen mannen en vrouwen benadrukt?  

Tijdens het lezen van het artikel dacht ik terug aan de tijd dat ik een vak over genderequality 

(seksegelijkheid) volgde. Een Scandinavische professor gaf een gastcollege over hoe de ongelijkheid 

tussen vrouwen en mannen in het dagelijks leven verkleind kon worden. Met betrekking tot de 

politiek zou het in haar ogen goed zijn als er een quotum komt voor het minimale aantal vrouwen in 

het parlement of een gedeelte van de zetels gereserveerd wordt voor vrouwen.  

Ik geloof dat de gedachte achter dergelijke redenen goed is, maar tegelijkertijd stoot dit mij als jonge 

ambitieuze vrouw ontzettend tegen de borst. Ik zie het namelijk als een belediging als ik een functie 

zou krijgen omdat ik een vrouw ben. Door regels in te stellen om de gelijkheid en de gelijke kansen 

tussen mannen en vrouwen te bevorderen, wordt er juist ongelijkheid toegepast. 

Gelijke rechten of kansen en gelijke behandeling zijn in dit geval twee verschillende dingen: in de 

discussie hebben zowel mannen als vrouwen recht op een topfunctie, maar om dit te bereiken 

worden ze verschillend behandeld. Wat ik graag wil, is dat ik aangenomen word op basis van mijn 

kwaliteiten en mijn capaciteiten en niet omdat ik toevallig als vrouw geboren ben. Dit is toch niet 

zoveel gevraagd? Vrouwen zouden niet alleen de gelijke rechten moeten krijgen, maar dit juist 

moeten kunnen bereiken door gelijk behandeld te worden. 

In de ideale situatie zouden we geen discussie over hoeven te voeren over dit onderwerp. Eigenlijk 

zou het uitgangspunt moeten zijn wat Elizabeth Cady Stanton in de vorige eeuw al verkondigde: “We 

hold these truths to be self-evident: that all men and women are created equal”. 
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