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“On ne naît pas femme, on le deviant” (De Beauvoir, 1949) 

(men is niet als vrouw geboren; men wordt het) 
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Inleiding 
 

Het boek Le Deuxième Sexe (De Tweede Sekse) uit 1949 van Simone de Beauvoir geldt als het 

belangrijkste feministische werk aller tijden en één van de belangrijkste boeken überhaupt van de 

20ste eeuw. Het boek vormde de aanzet tot de feministische tweede golf hetgeen het aan het 

socialisme gelieerde dan wel ‘radicale’ feminisme is dat voorbij de door de aan het liberalisme 

gelieerde eerste golf gewonnen gelijke politieke en juridische rechten voor de vrouw, zoals het 

kiesrecht, dus voorbij de formele of wettelijke gelijkheid naar daadwerkelijke sociaal-

maatschappelijke gelijkheid van man en vrouw streeft – ook achter de voordeur: ‘het persoonlijke is 

politiek!’ – en dat we meestal nog steeds associëren met het feminisme überhaupt. Sommigen 

spreken overigens nog van een derde feministische golf, die berust op postmodernistisch 

differentiedenken, en zelfs van een vierde feministische golf, die berust op intersectionaliteit, maar 

deze lijken nauwelijks elementen te bevatten die we niet al in De Beauvoirs Le Deuxième Sexe vinden 

en ook de maatschappelijke impact lijkt veel kleiner. Le Deuxième Sexe zette daarbij het onderscheid 

tussen sekse en gender op de kaart door middel van haar uitspraak in het boek die ik als motto heb 

gekozen en die het Vaticaan deed besluiten om Le Deuxième Sexe op de Lijst van Verboden Boeken 

te plaatsen. Nog immer acht de kerk het boek zo’n fundamentele aanslag op haar waarden dat paus 

Benedictus XVI – overigens in navolging van de Franse opperrabijn – De Beauvoir nog expliciet 

aanviel in z’n kerstrede van 2012.  

 

Het is echter een vreemd, fascinerend boek en niet helemaal wat je zou verwachten. Zo is haar veel 

gewraakte uitspraak slechts haar reactie op de veel gehoorde klacht van mannen dat er steeds 

minder ‘echte’ vrouwen zijn, waarmee juist mannen het onderscheid tussen sekse en gender 

schiepen en waardoor De Beauvoir zich afvroeg wat een vrouw een ‘echte’ vrouw maakt. Ook denk ik 

dat de veel gehoorde vertaling of interpretatie dat je niet als vrouw wordt geboren maar door de 

maatschappij tot vrouw wordt gemaakt wat misleidend is. De Beauvoir zag zich niet als filosofe maar 

als schrijfster, maar evengoed is haar werk filosofisch waarbij ze enkel te begrijpen is door haar te 

plaatsen in de traditie van de Franse filosofie, zoals ik zal proberen te laten zien.  

 

Een interessant en wellicht origineel aspect daarbij is de rol van de erotiek in haar filosofie en daarbij 

haar reflectie op het werk van Marquis de Sade. De Sade was een Franse schrijver uit de Verlichting 

die kan gelden als de meest beruchte schrijver uit de wereldliteratuur omdat hij het absolute kwaad 

zou belichamen: hij genoot op seksuele wijze van misdaad (en blasfemie) dus het pijn doen van 

anderen (dat daarom ‘sadisme’ wordt genoemd). De Beauvoir was in zekere zin ook een libertijn die 

zelfs als een soort personage uit een roman van De Sade meisjes voor Sartre ronselde voor diens 

seksueel genot. De vrije liefde die het koppel bedreef berustte mede op het feit dat Sartre haar 

seksueel onaantrekkelijk vond en De Beauvoir, die biseksueel was, al zou ze zo’n identiteit op 

existentialistische gronden verwerpen, zou worden ontslagen als lerares omdat ze ook zelf het bed 

met leerlinges deelde (de aanklacht luidde interessanterwijs dezelfde als die tegen Socrates was 

uitgesproken: ‘verderf van de jeugd’). Ook De Beauvoirs Le Deuxième Sexe is een schokkend boek 

(waardoor het boek ook een bestseller werd) dat ook de lezer van vandaag nog zal schokken: niet 

alleen staat het boek vol met zaken aangaande het lichaam en seks, waardoor het filosofische 

karakter ervan lang niet is erkend en het zelfs als pornografie werd bestempeld, maar ook vormt het 

boek van bijna 1000 pagina’s een duizelingwekkende catalogus van alle feiten die aantonen dat de 

vrouw een minderwaardig wezen is, waarmee het boek een soort sluitstuk vormt van de hele 

misogyne filosofiegeschiedenis van Pythagoras (6de eeuw v.C.), die de chaos en het kwaad het 

vrouwelijk beginsel noemde, tot Schopenhauers beruchte ‘Er is geen vrouw die deugt’ uit 1851. Nota 

bene ‘de grootste feministe’ Beauvoir is dan ook wel beschuldigd van vrouwenhaat en in ieder geval 
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achtte ze zichzelf geen feministe, althans niet ten tijde van Le Deuxième Sexe, en ging het haar puur 

om het opschrijven van de waarheid. 

 

In dit essay zal ik proberen haar werk te duiden waarbij ik zal laten zien op welke wijze De Beauvoir 

bewust filosofisch voortborduurt op het werk van met name Hegel – ook het moderne feminisme 

blijkt in enigerlei mate een vorm van Hegelianisme – en van haar kompaan Sartre maar ook van 

Heidegger en Merleau-Ponty, waarbij duidelijk zal moeten worden hoe haar ‘filosofie van de 

ambiguïteit’ de geschetste tegenstrijdigheden voortbrengt en oplost. Uiteindelijk zal ik haar werk in 

een brede historische en filosofische geschiedenis plaatsen. 

 

  



7 
 

Fenomenologie en existentialisme 
 

De filosofie zou in Frankrijk in de jaren ’30 een enorme stimulans door en blijvende invloed van 

enkele met name Duitse denkers krijgen: Husserl en diens fenomenologie, Heidegger die als assistent 

van Husserl eveneens de fenomenologische methode hanteerde en op grond daarvan een originele 

filosofie ontwikkelde die Sartre en anderen inspireerde tot het na de oorlog mateloos populaire 

existentialisme maar ook Kojève en diens interpretatie van Hegel. Veel Franse filosofen waren aldus 

fenomenologische existentialisten die behalve sterk door Heidegger ook sterk door Hegels 

Fenomenologie van de Geest (1807), waarbij de titel verwijst naar de verschillende gedaanten van de 

Geest, werden geïnspireerd. Sartre en z’n partner De Beauvoir – het stel wees het huwelijk en 

monogamie als bourgeois af – vormden hierop geen uitzondering. Om het filosofisch denken van De 

Beauvoir te begrijpen zal ik kort de grondtrekken van de fenomenologie en het existentialisme 

schetsen. 

 

Husserl 
 

Kant had geleerd dat kennis slechts mogelijk is van de fenomenale wereld, dat is hoe de dingen aan 

ons verschijnen, en dus niet van de noumenale wereld (het ding-op-zichzelf). Husserl is de 

grondlegger van de fenomenologie hetgeen een filosofie is die de fenomenen (verschijnselen) als 

onze bewustzijnsinhouden onderzoekt. Die bewustzijnsinhouden worden direct door ons ervaren en 

de afwezigheid van een kennistheorie markeert aldus het verschil met Kant. In feite grijpt Husserl 

voorbij Kant terug naar Descartes en radicaliseert diens filosofie. Descartes betwijfelde methodisch 

de gehele (fysieke) wereld en vond de eerste zekerheid in het noodzakelijk bestaan van het 

denkende ik (als ik een boom zie dan kan ik niet zeker zijn dat de boom bestaat maar alleen dat ik 

een boom ‘denk’ dus dat ik besta). Maar Husserl gaat een stap verder: niet alleen is de boom-op-

zichzelf (de fysieke wereld) irrelevant maar wat wij denken – het fenomeen – is een zijn of wezen dat 

onafhankelijk van elk particulier psychisch bewustzijn of proces in de tijd bestaat. Als intentioneel 

object (als een object dat wordt gedacht, waargenomen, etc) staat het fenomeen niet alleen 

tegenover het feit dat de ‘natuurlijke houding’ veronderstelt (het bestaan van de boom) dus 

empirisme maar ook tegenover het rationalisme want het fenomeen gaat als directe ervaring aan elk 

begrip vooraf.  

 

Niet alleen de ideële objecten van de logica en de wiskunde zijn werkelijk waardoor hun stellingen 

objectief waar zijn (ook als niemand ze denkt zijn ze waar), maar elk object van ons zuiver bewustzijn 

– waartoe we de wereld ‘tussen haakjes’ moet plaatsen (welke procedure hij epoché of 

fenomenologische reductie noemde) – is een zijn of wezen en dus ‘waar’ en bestaat onafhankelijk 

van ons feitelijk en particulier denken. We kunnen met elkaar communiceren precies omdat wat we 

bedoelen (de intentie) als we spreken objectief en onafhankelijk van ons particulier bewustzijn 

bestaat. Onze bewustzijnen zijn van elkaar geïsoleerd, zodat Husserl neigt naar een cartesisch 

solipsisme en ook wel naar Leibniz’ monadologie maar hij benadrukt dat we op vele wijzen 

intentioneel gericht kunnen zijn op een object (fenomeen) en we zo het object constitueren maar dat 

die intentionaliteit ook intersubjectief is waardoor die intersubjectiviteit de objectiviteit constitueert. 

De fenomenologie onderzoekt nu de wetmatigheden van deze fenomenen of ideële wezens van het 

zuivere bewustzijn door middel van een directe, intuïtieve wezensschouwing, nu het wezen niet 

achter het waargenomene moet worden gezocht. 
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Heidegger 
 

Heidegger, die ook de assistent werd van Husserl, nam de fenomenologische methode over, hetgeen 

z’n magnum opus Sein und Zeit (1927) opleverde dat vaak is beschouwd als het belangrijkste 

filosofische werk van de 20ste eeuw en dat ook in Frankrijk insloeg als een bom. Heidegger 

ontwikkelde vanuit zijn (aan Aristoteles ontleende) vraag naar het Zijn (ontologie), welke vraag hij 

fenomenologisch behandelde, contra Aristoteles c.q. de gehele filosofiegeschiedenis een 

preontologie alsmede postmetafysica die zijnden erkent voor zover ze ‘ontsloten’ zijn en dus door 

het bewustzijn ontdekt kunnen worden (zoals bij Husserl geeft het bewustzijn toegang tot de zijnden, 

hetgeen een modificatie is van Kants transcendentaal idealisme). Die ontdekkende activiteit door 

middel van betrokkenheid op de wereld of ‘zorg’ (dat is Husserls intentionaliteit) berust op onszelf als 

‘Dasein’ (er-zijn in de wereld ofwel existentie1) waarvan het wezen immers is dat het zijn eigen Zijn 

ervaart welke ervaring en daarmee het Zijn – essentie volgt uit existentie! – fenomenologisch kan 

worden geanalyseerd (Heidegger verwerpt aldus het onderscheid tussen subject en object dat 

Husserl volgens hem ten onrechte impliceerde met z’n nadruk op intentionaliteit). Onze 

betrokkenheid op de wereld door middel van het Dasein – hoe we ons tot het Zijn verhouden – geeft 

betekenis of zin aan de wereld (Sinn des Seins). We zijn aldus ‘extatisch’ (buiten onszelf) en daarbij 

wezenlijk sociaal: Dasein (existentie) is altijd een Mitsein.  

 

Kenmerkend voor deze filosofie is dat het Zijn – ontdekt door middel van onze existentie waarbij we 

ons in de wereld ‘geworpen’ vinden – geen grond heeft (contra Leibniz): er is slechts de afgrond – het 

niets – die we door middel van ‘Angst’ kunnen ervaren in een existentiële crisis. In zo’n crisis – 

gekenmerkt door de onverbondenheid of vervreemding met de wereld – zijn we op ons zelf 

teruggeworpen waardoor dingen hun betekenis verliezen en absurd worden. Dit geeft echter ook 

een fundamentele openheid dus mogelijkheden en daarmee besef van vrijheid die de existentie 

(Dasein) authentiek maakt: inauthenticiteit is een Verfallenheit in een overgave aan de 

‘werkelijkheid’ als gegevene (of aan wat ‘men’ vindt) die aldus de fundamentele openheid – het niets 

– verhult. Ook onze tijdelijkheid (sterfelijkheid) dus het Sein zum Tode geeft een angst die geen vrees 

is voor iets bepaalds maar juist de ervaring van het niets (het niet meer existeren) is, waardoor het 

Dasein als mogelijkheid voor de toekomst wordt ontsloten (in plaats van gesloten).  

 

Kierkegaard en het existentialisme 
 

Dit alles is nog maar Heideggers preontologie door middel van een analyse van de existentie: in het 

boek kwam Heidegger niet meer toe aan de ontologie (het onderzoek naar de aard van de zijnden) 

als z’n eigenlijke project. Het gevolg was een grote impuls aan de existentiefilosofie die was 

begonnen met Kierkegaard (1813-1855) die al tot dezelfde conclusies was gekomen als Heidegger, 

zoals dat existentie aan essentie vooraf gaat doordat de waarheid absurd is (zoals het christelijke 

credo quia absurdum) en de mens fundamenteel vrij is zodat wat hij is wordt bepaald door zijn 

keuzes waarbij authenticiteit dat besef van vrijheid is dat ook angst2 als menselijke grondstemming 

geeft (inclusief de afkeer van de ‘inauthentieke’ massamens). Kierkegaard had uitdrukkelijk Hegel 

willen omkeren (existentie gaat aan essentie vooraf; de radicale keuze ‘of-of’ in plaats van een 

 
1 Van oudsher beduidt het woord ‘existentie’ het uitwendig dus in de ruimte of wereld zijn (en daarmee het 
zintuiglijk gegevene) en staat zo tegenover de ‘essentie’ als het innerlijke wezen. 
2 Vrees heb je voor iets bepaalds; angst heb je voor het onbepaalde (het niets). Men vergelijke de verveling als 
de moderne grondstemming volgens Heidegger dat lijkt op de leegte na het verlies van betekenis als gevolg van 
de dood van een god bij Hegel. 
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metafysische eenheid), hetgeen Heidegger ook doet: het zijn is niet het wezen van de tijd maar tijd is 

het wezen van het zijn. De weg ernaar toe is wel anders: Kierkegaard wantrouwde alle metafysica, 

zoals die van tijdgenoot Hegel, terwijl Heidegger uitdrukkelijk de metafysica opnieuw wilde 

opbouwen. Tegelijk was Kierkegaard uitdrukkelijk een christelijk denker – met het geloof als sprong 

in het onbekende (het niets) en vrijheid als persoonlijke onderwerping aan de persoonlijke God als de 

meest authentieke existentie – terwijl Heidegger in wezen een seculiere versie van Kierkegaards 

existentiefilosofie leverde hetgeen de aantrekkingskracht op onder meer de atheïst Sartre zal hebben 

vergroot. Heidegger was overigens oorspronkelijk een katholiek denker die trouwde met een 

protestantse vrouw, een affaire had met Arendt, een Joodse leerlinge van hem die zelf een van de 

grootste filosofen van de 20ste eeuw zou worden, en zich toen bij de nazipartij aansloot omdat hij 

meende een revolutie in het denken te belichamen parallel aan de revolutie van Hitler in de politiek 

met het wereldjodendom als het instrument van de machinatie van de techniek die de mens 

ontwortelt en de vrije beslissing en ontwerp (waar de geworpenheid om vraagt) op grond van de 

openheid blokkeert. Volgens Arendt maakte Heidegger het denken weer levend hetgeen de reden is 

dat zij en vele anderen werden geïnspireerd door Heideggers werk. 

 

Merleau-Ponty 
 

Merleau-Ponty zou op grond van Husserl een fenomenologische filosofie ontwikkelen die op een 

paar aspecten een eigen karakter heeft. Allereerst keert hij zich net als Heidegger tegen het 

cartesiaans onderscheid tussen subject en object maar daarmee ook tegen Husserls intentionaliteit 

waarbij een bewustzijn (het subject) altijd een bewust zijn is van iets (het object): aan het bewust zijn 

gaat een oorspronkelijke voorbewuste waarneming vooraf. Daarmee verschuift ook de gerichtheid 

op het bewustzijn naar een gerichtheid op het lichaam want het is het lichaam dat in z’n verbinding 

met de wereld voorpersoonlijk waarneemt en in die directe betrokkenheid zingeeft voordat we 

(bewust) weten (welke directe, zingevende betrokkenheid Husserl Urglaube noemde). Het ik-lichaam 

is nooit slechts een ding maar transcendeert zichzelf door die zingeving en het is fundamenteel 

ambigu als het zichtbare en het ziende, als het voelbare en het voelende. Het is vanwege die 

transcendentie dat we tot (voorbewuste) gemeenschappelijkheid in staat zijn: door middel van de 

blik van de ander zien we onszelf. Levinas zou op een vergelijkbare wijze de gehele 

filosofiegeschiedenis vanaf Descartes als een totaliserende egologie rondom het ‘ik’ (ego cogito) 

danwel ontologie (het ‘ik’ wordt onderworpen aan het Zijn) verwerpen, omdat beide de Ander als 

het vreemde niet erkent: Levinas schrijft de Ander met een hoofdletter want God manifesteert zich 

in de transcendentie (oneindigheid) van de Ander. In het gelaat van de Ander zien we een ethisch 

appel om voor die vreemde en bedreigende Ander te zorgen en hem niet te doden.  

 

Merleau-Ponty is de filosoof van de contingentie en ambiguïteit hetgeen zijn modificatie is van de 

fundamentele openheid en absurditeit van het existentialisme: hij keert zich dan ook tegen elke 

systematisering of dogmatiek (hetgeen hij Sartre verweet omdat die zo ‘vervloekt helder’ schreef) en 

plaatst zich zo in de traditie van Kierkegaard (‘in een systeem kun je niet wonen’) en Heidegger 

(‘filosofie geeft geen resultaten, het gaat om de wandeling’). Met Kierkegaard meent hij dan ook dat 

je geen christen kunt zijn, niet omdat je telkens moet kiezen voor het christelijk geloof zoals bij 

Kierkegaard maar omdat christelijkheid een ambigue levenswijze is die aldoor wisselt van de 

inwendige God (die in zichzelf is gekeerd) en de uitwendige God (de mensgeworden God in de 

wereld) en die daarmee in politiek opzicht beweegt tussen conservatisme en revolutie. Op dezelfde 

wijze houdt ook Merleau-Ponty zijn eigen positie open en contingent, ergens tussen katholicisme en 

atheïsme in. Tot slot, hij was een marxist maar verwierp het marxisme als dogma of historicisme: de 
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geschiedenis is contingent. De Beauvoir zou na haar studie een tijdje met Merleau-Ponty werken en 

we zullen zien dat zij met hem de absurditeit van het existentialisme zou inruilen voor ambiguïteit. 

 

Sartre 
 

Ook Sartre was in de ban van Husserls fenomenologie en later ook van Heidegger (en hij is een van 

de weinige filosofen die zich ‘existentialist’ noemden), maar hij mengde dit met een cartesiaans 

rationalisme en met Kojève’s interpretatie van Hegel die in de jaren ’30 eveneens veel jonge Franse 

filosofen begeesterde. Sartre’s hoofdwerk uit 1943 luidt L'être et le néant: Essai d'ontologie 

phénoménologique en in het fenomenologische raakpunt tussen wereld en bewustzijn, alwaar het 

filosoferen begint, onderscheidt hij aldus het zijnde (het ding) dat hij met de Hegeliaanse term en-soi 

(op zichzelf) aanduidt en diens tegendeel van ‘het niet’ (het bewustzijn) dat hij met de Hegeliaanse 

term pour-soi (voor zichzelf) aanduidt en dat de menselijke existentie is. Het bewustzijn valt immers 

nooit samen met waartoe het zich verhoudt en waarvan het aldus op afstand blijft staan (zelfs als het 

zichzelf denkt) waarbij die afstand het gat of ‘het niet’ is, zodat het bewustzijn is wat het niet is (het 

pour-soi ‘verniet’) en de menselijke existentie geen essentie heeft. De mens is een gerichtheid of blik 

die daarom altijd naar buiten is gericht: het pour-soi is de transcendentie en het ding, dat wel met 

zichzelf samenvalt, is de immanentie. Omgekeerd kan wat is slechts verschijnen door zo’n 

(Hegeliaanse) dialectiek van de negatie: iets is doordat het niet samenvalt met onszelf als pour-soi en 

dus wordt ‘verniet’ (ook wijzelf in het verleden worden zo wel een iets). We willen wel graag iets zijn 

– een identiteit en dus houvast hebben – door op te gaan in de wereld maar elke bepaling van 

onszelf ontkent het fundamenteel op afstand staan van onze existentie tot de wereld: het is een 

ontkenning van onze ‘het niet’ (men vergelijke Heideggers ‘niets’ en openheid) dat de concrete vorm 

van radicale vrijheid3 heeft. De mens is aldus veroordeeld tot de vrijheid. Die radicale vrijheid, die alle 

houvast of grond onder onze voeten wegslaat, maakt de mens volledig verantwoordelijk voor al zijn 

daden, hetgeen de mens ‘angst’ inboezemt. Het is de vrije keuze die ons maakt tot wat we zijn en de 

behoefte en neiging om onszelf te verdinglijken door onze vrije wil te verbergen onder een 

voorgewende dwang, om zo verantwoordelijkheid te ontlopen, noemt Sartre mauvaise foi (kwade 

trouw) hetgeen zijn versie is van inauthenticiteit (daarbij gaat Sartre uit van het cartesiaans dus 

transparant bewustzijn). 

 

Zelfs in de meest extreme situaties, zoals wanneer je gevangen zit of slaaf bent, ben je nog vrij omdat 

je niet je lichaam maar je bewustzijn (denken) bent en je altijd een keuze hebt hoe je de wereld 

interpreteert en met je situatie omgaat. Het existentialisme kan wellicht worden opgevat als de 

laatste grote modernistische filosofie (en nog steeds de drie grote H’s – Hegel, Husserl en Heidegger 

– doordenkend zou de Franse filosofie vanaf de jaren ’60 ook het postmodernisme leveren) en net 

als het enigszins verwante stoïcisme uit de oudheid is het existentialisme een filosofie die het grote 

publiek aanspreekt, omdat het een ethiek of levenskunst biedt die je eigenaar van je eigen leven 

maakt. Dat het existentialisme – en zeker dat van Sartre – zelfs razend populair werd na de Tweede 

Wereldoorlog en met z’n ideaal van authenticiteit en zelfrealisatie zelfs de Parijse studentenopstand 

van 1968 zou inspireren heeft er ongetwijfeld mee te maken dat het een filosofie was die is gericht 

op het concrete leven en zingeving (waardoor Sartre en anderen zich ook bewust uitdrukten in de 

vorm van literatuur en toneel), waarbij het ook afrekende met de collaboratie met de Duitsers 

 
3 De meeste filosofen, met name ook Kant, vatten vrijheid niet op als een afwezigheid van determinatie – welke 
afwezigheid slechts willekeur zou opleveren – maar als zelfdeterminatie. De existentialistische opvatting van 
vrijheid wordt radicale vrijheid genoemd omdat het elke determinatie afwijst; er kan ook geen zelfdeterminatie 
zijn omdat we ook onszelf altijd transcenderen. We zijn altijd meer dan onszelf en dat is precies onze vrijheid.  
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tijdens de oorlog dat immers kon worden begrepen als ‘kwade trouw’. Die vraag naar zingeving sluit 

aan bij het nihilistische God-is-dood-tijdperk waar Nietzsche over sprak: de mens moet nu zelf een 

god worden en z’n wereld door middel van z’n keuzes herscheppen en betekenis geven (men 

vergelijke Heideggers Entwurf), want de wereld als en-soi is contingent, betekenisloos en absurd (en 

wekt walging op). Zeker bij Sartre is de mens een god geworden, omdat hij de mens radicaal vrij acht 

en zo zelf de onveroorzaakte veroorzaker is geworden. Zijn atheïsme baseerde hij zelfs op de notie 

dat God niet kan bestaan als de mens vrij is en vice versa waarbij God als onze maker slechts de 

projectie is van onze kwade trouw.4 Daarbij is de definitie van God als het op- en voor-zichzelf – dat 

Merleau-Ponty opvatte als de christelijke ambiguïteit van de immanente, in zichzelf opgesloten, en 

tegelijk transcenderende God – een contradictie omdat het en-soi en het pour-soi nooit kunnen 

samenvallen, zodat God noodzakelijk niet bestaat. 

 

Maar hier zit ook een diep probleem van het existentialisme en met name dat van Sartre: het neigt 

naar een (cartesiaans) solipsisme waarbij ik besta en de rest van de wereld slechts als dingen aan mij 

verschijnt. We willen ‘zijn’ maar we zagen dat als we onszelf verwerkelijken als een en-soi we onze 

vrijheid ontkennen: we moeten willen zijn als bewustzijn (pour-soi) waartoe we de erkenning nodig 

hebben van een ander bewustzijn dat we bewustzijn zijn want het eigen bewustzijn is transcendent 

en bevat het zelf dus niet, maar dat is volgens Sartre onmogelijk omdat we geen toegang hebben tot 

elkaars bewustzijn. Uitdrukkelijk kunnen ook andere mensen slechts als ‘dingen’ aan ons verschijnen: 

de blik van de ander maakt ons tot ‘iets’ (waardoor we ons vervreemd voelen) en we kunnen ons 

alleen herwinnen door ook de ander te objectiveren tot een ding. Elke andere oplossing zou mijn 

radicale vrijheid te niet doen. De ander kan mij dus niet als bewustzijn erkennen (want de ander is 

een ding voor mij) en ik kan ook niet mezelf als bewustzijn erkennen: ik kan mezelf slechts als 

bewustzijn ervaren door de ander als bewustzijn te ontkennen zodat het ik kan verschijnen als niet 

de ander. Bij elk contact is er dus een strijd om wie subject (het zelf of bewustzijn) en wie object (de 

ander of lichaam) is. Hierom schreef Sartre de beroemde woorden: ‘De hel, dat zijn de anderen.’.5 

Hierbij speelt Kojève’s interpretatie van Hegel, waarbij Kojève de heer-knechtdialectiek een centrale 

plaats geeft, een belangrijke rol maar die zal ik bespreken in verband met De Beauvoir die trouwer 

blijft aan Hegel dan Sartre: Sartre zal net als z’n vriend Merleau-Ponty uiteindelijk aansluiten bij het 

marxisme (hetgeen uiteraard ook een van Hegel afgeleide filosofie is) als de politiek-historische en 

dus sociale dimensie van zijn filosofie. Uiteraard botsen het humanisme en individualisme van het 

existentialisme met het materialisme en collectivisme van het marxisme: de oplossing die Sartre 

brengt is in wezen simpelweg geweld! Alleen terreur brengt individuen tot een eenheid en een 

gemeenschappelijk (klassen)bewustzijn, waarmee hij ook enigszins de mensenrechtenschendende 

 
4 Als God onze Maker is dan zijn we niet meer onze eigen maker. Hierop berust omgekeerd de (felle) afwijzing 
van het existentialisme, met name van De Beauvoirs uitspraak dat men niet als vrouw wordt geboren maar 
vrouw wordt, door de kerk die de existentialistische maakbaarheid of vrijheid in strijd acht met de door God 
verordonneerde natuurlijke orde (essentialisme). Het is een voorbeeld van hoe de kerk de filosofie van met 
name Aristoteles heeft overgenomen. Ik merk op dat Pico della Mirandola in z’n humanistisch manifest ‘Over 
de menselijke waardigheid’ uit 1486 beschrijft hoe bij de schepping er geen plek meer was voor de mens in de 
natuurlijke ordening zodat God de mens het intellect gaf waarmee de mens kan opklimmen naar God (door 
filosofie) of omlaag valt in een vegetatief bestaan. Het doet denken aan de mythe van Prometheus: toen de 
mens werd gemaakt waren de eigenschappen al vergeven zodat Prometheus de mens het (aan de goden 
toebehorende) vuur gaf waarmee de mens de natuur naar zijn hand kan zetten. 
5 Ik merk op dat Kant al erkende dat het onvermijdelijk is dat je de ander als object en als middel gebruikt (bv. 
als we een brood bij de bakker kopen) maar de meest beroemde formulering van zijn categorisch imperatief 
behelst dat je de ander (vanwege diens participatie in de rede) tevens als doel-in-zichzelf behandelt en dus 
erkent: “Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen 
jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.” 
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praktijk in de Sovjet-Unie en China vergoeilijkte (waarover hij ruzie kreeg met z’n vriend en tevens 

existentialist Camus). De strijd tussen bewustzijnen – via de objectiverende blik van de ander – blijft 

zo bestaan maar krijgt op politiek niveau de vorm van een klassenstrijd. 
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De Beauvoir 
 

De Beauvoir kwam uit een katholiek, burgerlijk milieu maar op de universiteit vervreemdde ze zich 

daarvan en zij is zich sterk tegen het katholicisme en de bourgeoisie gaan afzetten, vooral vanwege 

de onderdrukking van de vrouw in dat milieu. Ze gaf zichzelf als opdracht een autonome vrouw te 

worden en dat verklaart ook waarom ze de grondbeginselen van het existentialisme overnam. Wel 

stelde ze vast dat vrouwen in de geschiedenis alleen iets in de literatuur iets hadden betekend zodat 

ook zij besloot romanschrijfster te worden. Ze was ook niet geïnteresseerd in filosofie als abstract 

denken, ofschoon ze docente filosofie was om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien: ze 

noemde Sartre een filosoof en zichzelf een schrijfster. De Beauvoir was geïnteresseerd in het leven 

en zij meende dat alleen filosofische literatuur de geleefde ervaring kan uitdrukken (ik merk op dat 

de vader van de existentiefilosofie, Kierkegaard, ook veelvuldig de literatuur als middel koos om zich 

uit te drukken omdat een abstract, objectief betoog niet de waarheid als geleefde overtuiging kan 

uitdrukken: ‘de subjectiviteit is de waarheid’). Het verklaart ook waarom zij meer aandacht aan het 

lichamelijke dus het concrete besteedt dan we gewend zijn van een filosoof (bij Sartre zien we het 

omgekeerde: hij schreef romans om te laten zien dat zijn filosofie niet alleen maar een abstract idee 

is maar toepassing vindt in het leven). Maar bovenal was ze geïnteresseerd in het sociale dus de 

relatie met de ander. Die dimensie ontbrak nu juist in het existentialisme zodat De Beauvoirs bijdrage 

vooral een aanvulling van het sociale aspect op het existentialistisch individualisme betreft. Daarbij 

zou ze zoeken naar een existentialistische moraalleer maar evengoed zou ze vooral blijven schrijven 

over hoe het is – net als Sartre beschikte ze over een scherp observatievermogen – in plaats van hoe 

het zou moeten zijn. Ik zal een paar voor ons filosofische doel belangrijke werken van De Beauvoir 

(kort) bespreken en uiteraard lang(er) stilstaan bij Le Deuxième Sexe, welk boek de wereld ingrijpend 

heeft veranderd. 

 

De vroege, moralistische periode 
 

Haar eerste roman L’Invitée (1943) kan De Beauvoirs filosofische ontwakening worden genoemd. Om 

het sociale aspect te onderzoeken gaat ze uitdrukkelijk bij Hegel te rade, nu ze opent met een citaat 

van hem: “Elk bewustzijn streeft naar de vernietiging van het andere bewustzijn”. De roman 

beschrijft een driehoeksverhouding, gemodelleerd naar een bestaande verhouding tussen haarzelf, 

Sartre en een jong meisje. De oudere vrouw merkt dat ze steeds meer een object wordt in de 

driehoeksverhouding en vermoordt het jonge meisje om het eigen bestaan (als subject) te 

bevestigen. Het existentialisme wordt hier meteen al toegepast op de man-vrouwverhouding.  

 

Waar L’Invitée eindigt met een moord, onderzoekt De Beauvoir In het filosofische essay Pyrrhus et 

Cinéas (1944) onder meer de legitimiteit van geweld. In lijn met het existentialisme betoogt ze dat 

iedereen altijd een innerlijke vrijheid behoudt, omdat alleen de uiterlijke vrijheid kan worden beknot, 

zoals bij gevangenschap. Maar ze voegt toe dat het vrije individu evengoed de ander nodig heeft om 

zijn doelen en projecten te kunnen verwerkelijken, waarbij omgekeerd onze keuzes de 

mogelijkheden van de ander bepalen (dat noemt ze ‘geleefde vrijheid’) zodat we ook 

verantwoordelijk zijn voor de ander, ook al blijven twee individuen innerlijk radicaal vrij en in die zin 

onaantastbaar voor elkaars handelingen. Om onze vrijheid te realiseren (te veruitwendigen) moeten 

we medestanders vinden – een appel doen op de ander – maar ook degenen die die vrijheid in de 

weg staan bestrijden: ‘we zijn veroordeeld tot geweld’, hetgeen de tragiek van het menselijke 

bestaan is (waarmee ze uiteraard Sartre’s ‘we zijn veroordeeld tot vrijheid’ aanvult).  
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In de roman Tous les hommes sont mortels (1946) werkt De Beauvoir een existentialistische 

metafysica uit die als basis heeft dat het menselijke van het bestaan de sterfelijkheid dus dood is: de 

hoofdpersoon is onsterfelijk waardoor z’n leven absurd en zinloos wordt. In lijn met Heideggers Sein 

zum Tode is de les dat zonder de dood – die zelf absurde eenzaamheid en scheiding is – het leven 

geen betekenis heeft. Het is vanwege onze sterfelijkheid dat we ons leven zin kunnen geven. Daarbij 

moeten we een appel doen op de anderen om onze projecten na de dood voort te zetten zonder 

daarbij die volgende generaties hun vrijheid te ontkennen om hun eigen doelen te bepalen. 

 

In Pour une morale de l’ambigüité (1947), dat weer non-fictie is, poogt De Beauvoir tot een 

existentialistische ethiek te komen waarmee het individualisme van het existentialisme wordt 

verzoend met het rekening houden met de ander op grond van Hegels begrip van wederzijdse, 

intersubjectieve erkenning (die ik zal bespreken in het kader van Le Deuxième Sexe). Ze betoogt dat 

alleen het existentialisme een werkelijke moraal heeft, nu het elk mens absoluut vrij acht waardoor 

de mens aldoor moet kiezen om authenticiteit en een zin van het bestaan te verwerven. Vrijheid zelf 

is aldus het goede en het enige van waarde: de existentialistische moraal gebiedt de ontkenning van 

elke vrijheid die zelf de vrijheid ontkent en wijst aldus elke onderdrukking af. De ambiguïteit van de 

moraal is dat de betekenisgeving van Husserls intentionaliteit ambigu is: we willen de betekenis van 

de wereld zowel vinden als scheppen, maar voor het tweede moeten we zelf een god worden 

hetgeen onmogelijk is en het eerste offert de existentie in het heden op aan de toekomst (de droom 

van onder meer nazi’s en communisten). Alleen door de existentie van het individu in het heden en 

daarmee de openheid van de toekomst te respecteren kunnen we het individu van de toekomst 

respecteren en alleen door de vrijheid van de ander te bevestigen kan ik die van mezelf bevestigen. 

Ze verklaart daarbij de kwade trouw die de vrijheid ontkent: ook als kind is er al de ambiguïteit want 

aan de ene kant is de wereld een gegeven voor het kind (zodat het moet gehoorzamen) en aan de 

andere kant is het in z’n fantasie en spel vrij, al is dat een vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Als 

adolescent worden we echt vrij welke vrijheid met verantwoordelijkheid en dus Angst komt, 

waardoor we terug verlangen naar de paradijselijke want onverantwoordelijke kindertijd en 

sommigen verschuilen zich daarom als volwassene achter een autoriteit of worden zelf een autoriteit 

die de vrijheid van anderen ontkent.  

 

Le Deuxième Sexe 
 

Het lijvige Le Deuxième Sexe (1949) bestaat uit twee delen (boeken): het eerste deel betreft de 

vrouw vanuit de man bezien (waarin de geschiedenis van vrouwenonderdrukking wordt beschreven 

alsmede een aantal theorieën over vrouwelijkheid die De Beauvoir ontkracht als mythen) en het 

tweede deel betreft de vrouw vanuit de vrouw zelf bezien en beschrijft het concrete leven van de 

vrouw in haar verschillende levensfasen. De omvattendheid van het werk is het resultaat van een 

fenomenologisch-existentialistische benadering waarbij een onderwerp slechts kan worden 

begrepen in z’n totaliteit van concrete relaties met de wereld of sociale context (een soort seculiere 

versie van de theologische Sitz im Leben). Achteraf meende De Beauvoir dat Pour une morale de 

l’ambigüité te abstract is en die fout wordt met Le Deuxième Sexe hersteld: de fenomenologie vereist 

dat gesproken wordt vanuit de geleefde ervaring dus vanuit het belichaamde individu in een sociale 

context. En dus gaat Le Deuxième Sexe over het leven, inclusief het lichamelijke, zoals dat door een 

echte vrouw wordt ervaren, hetgeen meebrengt dat het persoonlijke, het politieke en het 

filosofische samenvallen. In dat licht moet ook haar uitspraak dat men niet als vrouw wordt geboren 

worden begrepen: het is de fenomenologie die de veronderstelling dat je als vrouw wordt geboren 

buiten haakjes plaatst totdat het door de ervaring wordt gevalideerd waarbij de uitspraak bovenal de 
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existentialistische conclusie uitdrukt dat existentie aan essentie vooraf gaat. Haar fenomenologische 

insteek is aldus het onthullen van alle culturele vooronderstellingen die de ervaring van de vrouw 

bepalen of kleuren en die haar mogelijkheden beperken.  

 

Volgens De Beauvoir maakt niet alleen dat zijzelf vrouw is, dus weet waar ze over spreekt, maar ook 

dat de strijd om gelijke rechten al is gewonnen (dat is de formele gelijkheid van de eerste golf) dat zij 

objectief kan zijn, want het probleem dat ze behandelt is niet het grootste probleem van de 

mensheid – de meeste vrouwen ervaren hun vrouw-zijn helemaal niet als last – zodat ze een 

afstandelijkheid kan innemen die de objectiviteit vergt. Het boek veroorzaakte echter meteen een 

storm van verontwaardiging maar was ook zeer succesvol, mede omdat het de onderdrukking van de 

vrouw filosofisch vaststelde en uiteenzette (het was niet meer slechts een mening). Rousseaus 

hoofdwerk Du contrat social (1762) begint met de beroemde woorden “L’homme est né libre et 

partout il est dans les fers” (“De mens is vrij geboren maar ligt overal in ketenen”) en in wezen is De 

Beauvoirs vraagstelling een variant hierop: de mens is vrij geboren (zoals ook het existentialisme 

benadrukt) maar de vrouw is altijd en overal de slaaf van de man. Hoe komt dat, hoe ziet dat er uit in 

de praktijk en belangrijker: hoe kan ook de vrouw vrij en een autonoom subject worden en zo 

deelnemen aan het menselijk Mitsein? 

 

Het eerste boek 

 

Het antwoord wordt gegeven door Sartre’s fundamentele het Zelf vs. de Ander-(machts)structuur, 

die overigens in veel Franse filosofie een hoofdthema zou blijven, want deze wordt door De Beauvoir 

in Le Deuxième Sexe toegepast op de seksen (het boek zou daarom ook aanvankelijk De Andere Sekse 

heten). Daarbij beroept ze zich op Hegels analyse van het bewustzijn waaruit volgt dat elk subject 

zich alleen maar kan stellen door middel van een tegenstelling die de ander als object tegenover zich 

stelt, zoals ook Sartre had overgenomen. In de strijd tussen bewustzijnen heeft de man zich de 

positie van het subject toegeëigend en daartoe de vrouw geobjectiveerd en dus gereduceerd tot ding 

(een lichaam) alsmede tot de mysterieuze niet-ik dus de Ander. Daarbij is de vrouw bovendien een 

inferieur bewustzijn toegekend waarmee ze de man perfect als het superieure bewustzijn kan 

erkennen. De vrouw is aldus de positie gegeven als een schepsel tussen mens (bewustzijn) en dier 

(lichaam) in. De vrouw als de Ander is de mythe van het vrouwelijke wezen zoals mannen die hebben 

bedacht, waarbij de vrouw dan ook alles is toegekend wat de man niet is, van het meest verhevene 

tot het meest verachtelijke (zoals de bekende maagd-hoer-dichotomie). Ze verwijst daartoe expliciet 

naar Levinas’ Le Temps et l'Autre (1948) waarin hij betoogt dat de man het Absolute is en de vrouw 

het absoluut Andere ofwel “een term van dezelfde grootte, maar tegengesteld aan de richting van 

het bewustzijn”. Tegelijk bekritiseert De Beauvoir de opvatting van gelijkheid van man en vrouw die 

mannen hebben voortgebracht – te beginnen bij Plato – en die in feite de man neerzet als het 

voorbeeld dat de vrouw moet volgen, hetgeen de (biologische) verschillen tussen man en vrouw 

ontkent: De Beauvoir benadrukt dat man en vrouw zeker niet gelijk (kunnen) zijn maar wel 

gelijkwaardig moeten zijn.  

 

Ofschoon De Beauvoir de positie van de vrouw vergelijkbaar acht met die van ‘de neger’ omdat zij 

beiden in een afhankelijke, kinderlijke positie worden gehouden, ziet ze ook een belangrijk verschil 

met de emancipatiestrijd van bv. de zwarte mensen in de VS: onderdrukte volkeren zijn ooit vrij 

geweest zodat hun onderdrukking iets contingents heeft en zij door middel van Hegels heer-knecht-

dialectiek hun onafhankelijkheid zullen terugeisen, maar vanwege de biologische eenheid van man 

en vrouw is onafhankelijkheid hier onmogelijk waarbij de man zich altijd met succes als de meester, 



16 
 

dat wil zeggen het handelend en ordenend subject of bewustzijn dus transcendentie (geest over 

lichaam en leven), heeft opgeworpen met de vrouw als zijn slaaf, dat wil zeggen als het lichaam dus 

immanentie (het ding), omdat de vrouw het leven baart en dus verbonden is met de natuur (zodat 

het vrouwelijke beginsel dat van de chaos en het kwaad is). De man heeft aldus de macht doordat hij 

afstand neemt van het leven – hij zet zelfs letterlijk zijn leven op het spel waarmee hij zich duidelijk 

verheft boven het leven – en de vrouw is nooit in opstand gekomen tegen haar ketening aan het 

(reproductieve) leven en daarmee aan haar onderwerping aan de heerschappij van de man. En door 

haar onverbrekelijke band met de man kunnen vrouwen zich niet verenigen tot een politiek subject 

en is ze meer solidair met haar klasse of groep dan met vrouwen uit een andere klasse of groep. 

 

Het tweede boek 

 

De Zelf/Ander-structuur maakt dat De Beauvoir in het tweede deel, waarin ze het concrete leven van 

de vrouw beschrijft, honderden pagina’s lang verschillen tussen mannen en vrouwen vindt die het 

contrast en dan met name de minderwaardigheid van de vrouw als de Ander verhelderen. Zo 

benadrukt De Beauvoir dat mannen zichzelf kunnen realiseren door hun projecten buiten de deur 

(positieve doelen) terwijl vrouwen zijn afgesneden van zo’n avontuurlijk leven en zijn opgesloten in 

hun huis en in hun lichaam waar ze veroordeeld zijn tot een even eeuwige als hopeloze strijd tegen 

‘het kwaad’ zoals stof in huis en de veroudering van hun lichaam. Het leven van de vrouw is bovenal 

leeg (zoals Voltaire schreef: “De vrouw is een wezen dat zich aankleedt, babbelt en zich weer 

uitkleedt”) en met name het huwelijk is het fatale lot van de vrouw dat elke beweging en zo zowel 

haar ontwikkeling als de erotiek doodt. De primaire oplossing, zoals De Beauvoir die ziet, is dan ook 

de sociaaldemocratische strijd die de vrouw dezelfde rechten of kansen geeft op de arbeidsmarkt. 

Ook in Nederland zou het feminisme van de tweede golf uitdrukkelijk dit karakter krijgen; het 

startpunt ervan kan worden bepaald op 1963, enerzijds omdat toen de Nederlandse vertaling van Le 

Deuxième Sexe verscheen en anderzijds omdat in 1963 The Feminine Mystique van Betty Friedan 

verscheen die de aanzet gaf voor de tweede feministische golf in de VS en waarvan de inhoud 

enigszins overeenkomt met die van Le Deuxième Sexe. The Feminine Mystique is echter meer 

psychologisch in plaats van filosofisch en haar kern is dan ook het ‘naamloze probleem’ ofwel het 

‘huisvrouwensyndroom’ als toch een naam voor de ellende van de moderne vrouw – haar gevoelens 

van eenzaamheid en nutteloosheid – en waarvan de titel van het boek verwijst naar de mythe dat de 

vrouw haar geluk zou halen uit de rol van huisvrouw, moeder en echtgenote (welke mythe miljoenen 

Amerikaanse vrouwen ‘levend heeft begraven’). Friedan had haar inspiratie dan ook mede uit Le 

Deuxième Sexe gehaald welk boek van De Beauvoir inmiddels ook in de VS geldt als ‘de Bijbel van het 

feminisme’ maar dat niet direct een succes werd in de VS omdat het in 1953 werd vertaald door een 

zoöloog die slecht Frans en al helemaal geen filosofie begreep en grote delen had weggelaten dan 

wel het omgekeerde had opgeschreven van wat De Beauvoir had bedoeld. 

 

Maar het probleem gaat volgens De Beauvoir dieper want zelfs arbeidende, succesvolle vrouwen 

worden op hun uiterlijk beoordeeld en blijven zo de Ander. Dit begint al bij de opvoeding: baby’s 

zoeken ter voorkoming van separatie zelfbevestiging bij de moeder maar dit wordt bij jongens 

afgeleerd terwijl het bij meisjes wordt aangemoedigd. Dat maakt dat jongens autonoom en een 

transcendentie worden en meisjes afhankelijk van anderen en bovenal een lichaam blijven. Meisjes 

wordt geleerd een object te zijn, welke spanning met haar autonoom bestaan resulteert in een 

terugtrekking in een fantasiewereld (men vergelijke het kind) alsmede in een ziekelijke, narcistische 

zucht om aanbeden te willen worden. Omdat de vrouw is geleerd object in plaats van subject te zijn, 

is seksueel genot voor veel vrouwen onbereikbaar. Waar vriendschap bij mannen op individualiteit 
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berust, berust het bij vrouwen op een ‘hetzelfde zijn’ doordat vrouwen bij elkaar bevestiging van 

zichzelf zoeken maar dat zo ook het giftige element van vijandschap (bij non-conformering) 

introduceert. Ook zwangerschap doorbreekt de subject-objectbarrière waarbij de vrouw 

teleurgesteld is als haar baby een separaat wezen blijkt; wanhopig probeert ze kind en man bij zich te 

houden. Vrouwen menen dat mannen het leven niet begrijpen omdat mannen alles negeren wat ze 

niet kunnen denken; vrouwen verwerpen de mannelijke logica en vormen de voorbestemde buit en 

prooi van religieuze sekten, wonderdokters en charlatans omdat voor de vrouw alles magisch is. 

Daardoor verdedigen vrouwen ook feller dan mannen zelf elk bestaand, door mannen ingesteld, 

systeem.  

 

Half slachtoffer, half medeplichtig 

 

In lijn met het existentialisme benadrukt De Beauvoir dat voor haar vrijheid de enige waarde is: het 

gaat dus – anders dan bij Friedan – uitdrukkelijk niet om het geluk van de vrouw. Sterker, we zagen al 

bij Sartre’s existentialisme dat het heel aantrekkelijk is om je vrijheid te ontkennen om zo je 

verantwoordelijkheid te ontlopen en je dus als vrouw te onderwerpen aan de man (en De Beauvoir 

herkende die neiging ook sterk bij zichzelf waarbij zij ook niet alleen kon zijn en altijd gezien wilde 

worden). Volgens De Beauvoir is de vrouw nooit in opstand gekomen tegen haar onderwerping aan 

de man omdat ze behagen schept in haar rol als de Ander, mede vanwege de kinderlijke toestand 

van de vrouw.6 Me dunkt dat De Beauvoir zo ook beter dan Friedan en andere feministen kan 

verklaren waarom juist mannen bv. vaker zelfmoord plegen, nu mannen als subjecten hun leven op 

het spel zetten en vanwege hun vrijheid sowieso een groter risico hebben om te falen en meer 

gewend zijn te handelen.7 Omgekeerd adoreert de man de vrouw omdat hij in haar (lichamelijke) zijn 

zich even kan verliezen en zich kan ontdoen van de last van z’n subjectiviteit. Als natuur boezemt de 

vrouw hem zelfs angst in: uiteindelijk moet daarom de vrouw – gelijk de natuur – worden veroverd 

en overwonnen.8 De vrouw heeft echter de morele plicht om haar kwade trouw, waarmee zij als de 

Ander of het ‘relatieve zijn’ zich aan de man onderwerpt, af te schudden en zich te bevrijden van 

haar minderwaardige positie. De vrouw is aldus voor de helft slachtoffer en voor de andere helft 

medeplichtig aan haar onderdrukking (Sartre had al geschreven dat iedereen altijd half slachtoffer 

half medeplichtig is) en zij dient zich te bevrijden door haar transcendentie te bevestigen zodra de 

gelegenheid zich voordoet. Maar opnieuw is van belang dat de vrouw zich niet kan of wil bevrijden 

van de man: ze moet een appel op de man doen om een gelijkwaardig Mitsein met hem te 

verwerkelijken (zie ook Pyrrhus et Cinéas). 

 

Hegels heer-knechtdialectiek 

 

Zowel het probleem als de oplossing baseert De Beauvoir fenomenologisch op Hegels slaaf-meester-

dialectiek welk tekstfragment uit Hegels Phänomenologie des Geistes (1807) Kojève in de jaren ’30 

 
6 Zie het metafysisch paradijs van het kind in Pour une morale de l’ambigüité. Ik merk op dat Schopenhauer 
beweert dat het enige wat vrouwen kunnen is het verzorgen en opvoeden van kinderen en wel omdat vrouwen 
zelf nog kinderen zijn. 
7 Evengoed herhaalt Friedan het existentialistische punt van De Beauvoir: “It is easier to live through someone 
else than to complete yourself. The freedom to lead and plan your own life is frightening if you have never 
faced it before.” 
8 Dit kan wellicht verklaren waarom meisjes – ondanks aanmoedigingen – weinig interesse hebben in 
wetenschap en techniek, al dan niet omdat die via sublimering berusten op de mannelijke wil tot verovering 
(zie verder de paragrafen over de biologie – het (be)grijpen door de man – en de psychologie). 
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zeer populair had gemaakt onder Franse intellectuelen. In feite noemt De Beauvoir in Le Deuxième 

Sexe niet zozeer Sartre maar vooral Hegel als haar filosofische invloed. Sartre’s filosofie laat zich 

overigens ook begrijpen als een uitleg van Hegels moeilijke passage over de beweging van de 

(wederzijdse) erkenning welke passage ik zal samenvatten.  

 

Het startpunt is inmiddels vertrouwd: het zelfbewustzijn (als een op- en voor-zich-zijn) is wel zeker 

van zichzelf maar voor zijn waarheid heeft het het andere zelfbewustzijn nodig omdat het niet met 

zichzelf samenvalt. Het moet zich in het andere zelfbewustzijn herkennen (verdubbeling van haar 

eenheid) en deze ontkennen als het andere om zelf erkend te worden, maar dit is een wederzijds 

proces zodat beide zelfbewustzijnen elkaar erkennen als het negatieve Zijn van het voor-zich-zijn. 

Maar daar gaat een proces van strijd op leven en dood aan vooraf: het zelfbewustzijn toont zich als 

de zuivere negatie van het zijn als voorwerp en is dus niet aan het leven (het zijn) gebonden. De 

waarheid en de vrijheid9 van het zelfbewustzijn berust nu op het riskeren van het eigen leven door 

naar de dood van de ander te streven: het voor-zich-zijn wordt pas bevestigd door het voorwerpelijk 

zijn op te heffen. Maar de dood is een abstracte negatie: het zelfbewustzijn leert dat het leven ook 

wezenlijk is zodat het zelfbewustzijn splitst in een zuiver, zelfstandig zelfbewustzijn (dat het voor-zich 

als wezen heeft) en een onzuiver, onzelfstandig zelfbewustzijn (dat het leven of het zijn voor iets 

anders als wezen heeft).10 Het zelfstandige zelfbewustzijn is de heer en het onzelfstandige 

zelfbewustzijn is de knecht, maar de heer is niet alleen maar de onmiddellijke betrekking op het voor 

zich zijnde bewustzijn maar ook bemiddeld door het (zelfstandige) ding dat de knecht als 

zelfbewustzijn z’n onzelfstandigheid geeft. Dat geeft de heer de (zuiver negatieve) macht over de 

knecht die immers aan het leven gebonden is (men ziet dat De Beauvoir dit volgt hetgeen de man de 

heer en de vrouw de knecht maakte). De heer is door middel van de knecht betrokken op het ding 

dat hij zuiver kan genieten voor zover het ding onzelfstandig is; de knecht resteert de (onbevredigde) 

begeerte en kan het ding, dat voor hem zelfstandig is, slechts bewerken. De heer wordt zo erkend 

door het andere zelfbewustzijn dat onzelfstandig is en zo door zowel de heer als de knecht zelf wordt 

ontkend als zelfbewustzijn voor-zich, maar het is een eenzijdig erkennen omdat eigenlijk alleen de 

heer doet (en dit niet ten opzichte van zichzelf doet en omgekeerd wat de knecht ten opzichte van 

zichzelf doet hij niet ten opzichte van de heer doet). In zoverre herkennen we de filosofie van Sartre 

die dit alles overneemt.  

 

Maar dan keert het om bij Hegel: omdat het erkennende zelfbewustzijn van de knecht niet-wezenlijk 

(niet zelfstandig) is, is de waarheid die de heer zo bereikt niet wezenlijk, terwijl het 

knechtenbewustzijn wel de waarheid bereikt. Immers, de knecht heeft de waarheid van het 

wezenlijke bewustzijn van de heer in zichzelf ervaren door middel van zijn doodsangst voor de heer. 

De knecht wordt zo de absolute negativiteit van het zelfbewustzijn in zichzelf bewust en hij voltooit 

z’n zelfbewustzijn door de heer te dienen maar vooral in z’n arbeid (men herkent de religieuze, met 

name protestantse, connotaties). Immers, arbeid is geremde begeerte (de bevrediging wordt 

uitgesteld) waardoor de arbeid het ding vormt. Het arbeidende (dienende) bewustzijn aanschouwt 

het zelfstandige Zijn als van zichzelf, waardoor het eigen bewustzijn naar buiten wordt geplaatst, 

maar tegelijk plaatst de vrees voor de heer omgekeerd de vreemde negativiteit (van de heer) in het 

bewustzijn van de knecht. Zo ontwikkelt de knecht op grond van vrees, gehoorzaamheid en vorming 

voor zichzelf een voor-zich-zijnde dat hij herkent als zijn wezen. Mede op grond hiervan ontwikkelde 

Marx zijn theorie van de uitbuiting van de arbeider (vervreemding van z’n arbeidsproduct en 

 
9 Bij Hegel zijn waarheid en vrijheid twee zijdes – zeg maar de theoretische zijde resp. de praktische zijde – van 
dezelfde medaille welke de overeenstemming met zichzelf is.  
10 Men herkent Fichte’s ik = ik welk ‘ik’ ook het niet-ik voortbrengt. 
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arbeidskracht) en daarmee van de klassenstrijd en ik neem aan dat het ook De Beauvoir inspireerde 

om met de sociaaldemocraten in te zetten op arbeid als het middel voor de vrouw om vrij te worden. 

 

Volgens Hegel is met de Franse Revolutie (volgens Kojève een ontkenning van de wereld ofwel 

revolutie door de knecht) – in het bijzonder met de universele Staat van Napoleon – een historische 

situatie ontstaan waarbij de heer-knechtrelatie dialectisch kan worden opgeheven in een 

wederzijdse erkenning door middel van een herkenning in een universele mensheid. Sartre wees dit 

af (de Zelf/Ander-dichotomie kan niet worden overwonnen), maar De Beauvoir sloot zich bij Hegels 

optimisme aan. Zij geloofde dat het nu tijd is geworden dat de vrouw in opstand komt en haar 

ketenen afwerpt, niet om een machtsstrijd met de man aan te gaan maar om met de man tot een 

wederzijdse erkenning dus gelijkwaardigheid te komen. De man heeft daar immers ook voordeel van 

(ik merk op dat reeds J.S. Mill in z’n The Subjection of Women (1869) utilitaristische argumenten had 

gegeven voor vrouwenemancipatie11). Allereerst mist de mensheid zonder Hegels wederzijdse 

erkenning de bijdragen van de vrouw (de helft van de wereldbevolking!) omdat zij zich niet kan 

realiseren als mens tot individu. Ook kinderen worden nu opgevoed en gevormd door nota bene 

gemankeerde en gefrustreerde wezens, zodat ook kinderen zich niet volledig kunnen ontwikkelen. 

Tot slot zal zelfs de man in het koppel iets belangrijks winnen als zijn vrouw een autonoom 

bewustzijn voor hem wordt, waartoe de fysieke liefde zelf voor De Beauvoir (zoals eerder voor 

Harriet Taylor Mill) het paradigma vormt. Bij Sartre, waar mensen fundamenteel niet met elkaar in 

contact kunnen komen, wordt menselijk contact nog het dichtst benaderd in het liefdesspel omdat 

dat wordt gekenmerkt door de afwisseling tussen het subject zijn (dat ziet, voelt, etc) en het object 

zijn (dat wordt gezien, gevoeld, etc) voor de ander. Bij De Beauvoir echter wordt de afwisseling 

verdicht tot een ambiguïteit: door middel van het lichamelijk contact (‘door het vlees’) kunnen 

bewustzijnen elkaar raken. Om dit laatste beter te begrijpen bespreek ik nog De Beauvoirs werk Faut-

il brûler Sade? (1951-52) dat ze erna schreef en waarin ze de erotiek nader onderzoekt. Dan zal ook 

duidelijk worden hoe De Beauvoirs oplossing voor het probleem van de onvrijheid of inauthenticiteit 

zich verhoudt tot Rousseaus oplossing. 

  

 

Faut-il brûler Sade? (Moeten we Sade verbranden?)  

 

De radicale Verlichting en De Sade’s libertinisme 

 

Wellicht kan men generaliserend zeggen dat waar de Duitse filosofie sterk is gericht op de Geest, de 

Franse filosofie van oudsher sterk is gericht op het lichamelijke hetgeen in de Verlichting een aantal 

radicale Franse materialisten opleverde, bv. La Mettrie die in 1747 betoogde dat ook de mens – 

contra Descartes – slechts een machine is (en dat je bent wat je eet). Wellicht staat hiermee in 

verband dat Frankrijk het zwaarst getraumatiseerd lijkt door de onderdrukking door kerk en adel: 

 
11 Mill schreef dat hij de meeste van zijn werken samen met zijn vrouw Harriet (1807-1858) heeft geschreven 
en zeker The Subjection of Women berust sterk op de ideeën van Harriet. In haar eigen werk bekritiseerde 
Harriet met name het huwelijk omdat dat het leven van de vrouw geheel doodt (waarbij ze ook over bv. 
huiselijk geweld schreef) en bepleitte ze het recht om te scheiden. Ze bejubelde echter het genot dat seks kan 
geven als man en vrouw gelijk zijn waarbij “Sex in its true and finest meaning, seems to be the way in which is 
manifested all that is highest, best and beautiful in the nature of human beings”. Mogelijk inspireerde het Mill 
om Benthams zuiver kwantitatieve hedonic calculus te verfijnen in kwalitatieve zin (“It is better to be a human 
being dissatisfied than a pig satisfied”). In de nasleep van de seksuele revolutie van de hippies had Greer veel 
succes met haar boek The Female Eunuch (1970) waarin ze een revolutie bepleitte om de vrouw seksueel te 
bevrijden, nu de traditionele maatschappij de vrouw seksueel onderdrukt en haar zo tot een eunuch maakt. 
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niet alleen rekende de Franse Revolutie in 1789 bloedig met de adel af door die onder de guillotine 

te brengen, maar ook kerken werden aangevallen. Geestelijken werden vermoord of verjaagd en de 

revolutionairen beoogden geloof te vervangen door de rede. Onder meer de invloedrijke 

Verlichtingsfilosoof Voltaire (1694-1778) voerde eerder al een bittere strijd tegen de katholieke kerk 

die hij het grootste kwaad achtte (Écrasez l'infâme – Verbrijzel de eerloze!) en Frankrijk werd het 

Europese bakermat van het atheïsme. Een belangrijke ontmoetingsplek van radicale 

Verlichtingsdenkers was de salon van baron d’Holbach in Parijs. D’Holbach (1723-1789) was zelf 

atheïst en materialist en verschillende van zijn boeken werden veroordeeld en verbrand. De Sade 

citeert en plagieert hem en in dat verband is het interessant dat d’Holbach meende dat iedereen in 

meer of mindere mate z’n wil aan anderen wil opleggen: in iedereen schuilt “le désir d'être despote”. 

Later zou de Franse Staat volledig seculariseren (État laïc), hetgeen nu steeds meer een conflict met 

de moslimgemeenschap en -wereld lijkt op te leveren.  

 

Ook in Sartre herkent men de sporen van deze Franse radicale Verlichting in de vorm van atheïsme, 

rationalisme en verheerlijking van geweld. Een extreem gewelddadige atheïst en rationalist uit de 

radicale Franse Verlichting was de markies De Sade (1740-1814). Ook deze edelman koesterde een 

intense haat tegen de kerk en religie – ‘Het godsidee is de enige fout die ik mensen niet kan 

vergeven’ – waardoor hij ook genoot van blasfemie (hij liet bv. prostituees masturberen met of zich 

ontlasten boven kruisbeelden), maar bovenal genoot hij van martelingen en perversiteiten. Hij achtte 

zichzelf een libertijn (vrijgeest) die aldus de totale vrijheid voorstond: hij gaf zo een wereldse 

betekenis aan het theologische begrip van Joachim van Fiore (1135-1202) die het Koninkrijk van God 

opvatte als een rijk van de vrijheid (welk theologisch begrip ook door Duitse denkers als Leibniz, Kant 

en Hegel maar dan op een verheffender wijze zou worden geseculariseerd) waarbij in het 

geperverteerde geval van De Sade het natuurlijke instinct of wellust niet afgeremd mag worden.  

 

De Sade vs. Kant 

 

Vaak wordt De Sade gecontrasteerd met de Duitse Verlichtingsdenker Kant, zoals in het beroemde 

Dialektik der Aufklärung (1944) van Horkheimer en Adorno (Frankfurter Schule) en in Lacans Kant 

avec Sade (1963). Kant had geen hoge dunk van de mens – hij betwijfelde of er ooit een mens heeft 

geleefd die een moreel goede handeling heeft verricht – maar hij achtte de mens niet duivels: het 

radicale kwaad in de mens is slechts zijn aangeboren, natuurlijke neiging om op grond van zelfliefde 

in plaats van de morele wet te handelen. De Sade koppelt zijn libertijnse neiging echter aan een 

metafysisch of absoluut kwaad dat een bewuste ‘satanische’ rebellie is tegen het goede, al dan niet 

in fundamentele zin tegen God. Een consequentie is overigens dat hij ook lelijkheid in plaats van 

schoonheid prijst: in zijn radicale ontheiliging van al het heilige wordt systematisch alles wat moreel 

of esthetisch verheven is vernietigd ten gunste van het verderfelijke. Hij gaat daarbij als 

Verlichtingsdenker volstrekt rationeel te werk: z’n ‘erotische’ romans ontaarden vaak in een 

wetenschappelijke catalogus van alle denkbare wreedheden en perversies maar blijven evenzeer 

monumenten van verbeelding (veelzeggend is dat hij het creatiefst was als hij in de gevangenis zat en 

niets anders dan de verbeelding tot z’n beschikking had). Hij laat zo zien waartoe de verlichte rede 

leidt: een zelfvernietigend nihilisme. Elke waarde moet worden vernietigd en zelfs de rede zelf wordt 

bij De Sade op alle manieren verkracht zoals ook het natuurlijke op alle manieren wordt 

geperverteerd. Alhoewel De Sade elke transcendentie ontkent – ‘het lichaam is de kerk’ en alleen 

pijn en genot doen er daarom toe – is zijn werk toch ook bij uitstek transgressief, omdat elke morele 

en natuurlijke grens bewust wordt overschreden, en paradoxaal neigend naar metafysica vanwege 

de radicale omkering en rebellie tegen het goede. Juist de wetgevende autoriteit – kerkelijk of 
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werelds – plaatst zichzelf boven de wet en maakt in De Sade’s romans corrupt en wellustig misbruik 

van z’n machtspositie. Ook daarin weerklinkt het rationalisme van de Verlichting: niet alleen 

ontmaskert De Sade de hypocrisie van priesters en machthebbers maar de libertijnse misdadigers in 

zijn boeken maken graag reglementen voor hun slachtoffers die ook weer volgens strikte regels 

moeten worden gemarteld bij overtreding. Niet alleen wordt zo een Staat binnen een Staat of een 

alternatieve Staat of ordening op grond van onrecht in plaats van recht verbeeld, maar de ‘erotiek’ 

krijgt zo ook een machinaal, vervreemdend karakter (zoals de Verlichtingsfilosoof Bentham, die 

eveneens geloofde in genot en pijn als de enige twee heersers over de mens, omgekeerd een 

machine ontwierp die misdadigers precies de juiste mate van pijn dus straf geeft). 

 

Les 120 Journées de Sodome en Justine 

 

Les 120 Journées de Sodome ou l'école du libertinage (1785) is De Sade’s (onvoltooid) magnum opus 

dat hij schreef toen hij gevangen zat in de Bastille. Volgens De Sade zelf is de 120 Dagen het meest 

verdorven boek – het is een soort catalogus van zo’n 600 verschillende perverse of misdadige 

‘hartstochten’, geordend naar aard en extremiteit – ooit geschreven. Pas in de 20ste eeuw is het 

gepubliceerd – voor wetenschappelijke studie – en in 1955 heeft Frankrijk het werk nog willen 

vernietigen. De Sade’s bekendste werk is Justine (1787) hetgeen hij ook in de Bastille schreef. De 

Franse Revolutie van 1789 betekende ironisch voor De Sade, die van adel was en in een kasteel 

woonde, dat hij weer op vrije voeten kwam en na z’n bevrijding uit de gevangenis bleef hij het werk 

aanvullen tot – samen met het vervolg Juliette – uiteindelijk zo’n 4000 pagina’s waarbij ook dit werk 

steeds meer een wetenschappelijke catalogus van sadistische wreedheden werd. Een tussenversie 

werd in 1991 gepubliceerd en was meteen populair door z’n schandalige inhoud: een 12-jarig vroom 

meisje wordt op alle manieren misbruikt en gemarteld door de monniken in het klooster en door alle 

anderen die ze tegenkomt. Napoleon zou de arrestatie van de anonieme auteur van Justine en 

Juliette bevelen en de rechtbank zou de vernietiging van het werk bevelen.  

 

De Sade en Rousseau 

 

Nu waren in de Verlichting al meer werken met scherpe religiekritiek (bv. het anonieme Over Drie 

Bedriegers: Mozes, Jezus en Mohammed uit 1688 en Mandeville’s Fable of the Bees uit 1714) of 

anderszins controversiële werken gepubliceerd. Menig filosoof belandde in de gevangenis en zo werd 

ook Rousseau (1712-1778) veroordeeld en enkele van z’n belangrijkste werken verboden en 

verbrand (maar Rousseau zelf wist tijdig Frankrijk te ontvluchten naar Zwitserland waar hij echter de 

Antichrist werd genoemd, met stenen werd bekogeld en werd uitgewezen). De Sade deelt met 

Rousseau de typische Verlichtingsgerichtheid op de opvoeding – zo rechtvaardigt De Sade z’n 

schandaalroman Justine met het opvoedkundig argument dat je de deugd pas waardeert als je de 

ondeugd kent (en de ondertitel van de 120 Dagen is ‘de school der losbandigheid’) – maar ook een 

radicaal wantrouwen in het Verlichtingsgeloof in beschaving en vooruitgang. In feite was Justine zelfs 

deels geïnspireerd door Rousseaus werk (waarbij de beroemde filosoof en parlementslid Burke de 

persoon Rousseau al betichtte van een bezetenheid door ondeugd die aan krankzinnigheid grensde). 

Zoals Rousseau in 1750 al had betoogd dat vooruitgang in kunst en wetenschap alleen maar zedelijk 

verval heeft voortgebracht en in 1754 dat beschaving de bron van alle ondeugd is, zo keerde De Sade 

met Justine, ou Les Malheurs de la Vertu Richardsons Pamela; or, Virtue Rewarded (1740) om: deugd 

wordt niet beloond maar bestraft want de deugdzamen zullen worden misbruikt (waarbij Justine in 

haar vroomheid tegelijk een diep genot ervaart die haar de kracht geeft stand te houden). Maar 

bovenal parodieert het Rousseau wiens werk tot de Franse Revolutie had geleid: De Sade laat zien 
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waar Rousseaus opdracht om de natuur te volgen vanuit het idee dat de mens van nature goed is, 

toe leidt hetgeen overeenkomt met la Terreur die op de revolutie volgde in plaats van vrijheid, 

gelijkheid en broederschap.  

 

De Sade en Von Sacher-Masoch 

 

Ik merk op dat zo beschouwd de Verlichting en z’n vrijheid (dus afstandelijkheid) leidt tot isolatie en 

terreur (zie ook De Beauvoirs Pyrrhus et Cinéas), waar z’n tegenhanger in de vorm van de Romantiek 

het omgekeerde, dus intimiteit en onderwerping, beoogt. Dat verklaart waarom later in de 

Romantiek de auteur Von Sacher-Masoch (1836-1895) – van wie het woord ‘masochisme’ is afgeleid 

(door Von Krafft-Ebing die ook het woord ‘sadisme’ heeft gemunt) – het object van zijn liefde aanbad 

als een godin en aan wie hij zich als haar slaaf wilde onderwerpen. Dit past echter in De Beauvoirs 

analyse van subjectiviteit als last waardoor de man zich graag tijdelijk verliest in het vrouwelijk ‘zijn’: 

uiteindelijk blijft de man het subject, hetgeen zelfs het geval was bij Von Sacher-Masoch omdat hij – 

nog daargelaten dat hij elk moment de onderwerping kon stoppen en de dominante rol kon nemen – 

bewust het object van zijn liefde manipuleerde en stuurde om hem te vernederen voor zíjn genot 

zodat de ‘dominante’ vrouw – zijn godin – zo toch zijn marionet en dus het object blijft. Von Sacher-

Masoch was zich deze fundamentele ongelijkheid tussen man en vrouw bewust en achtte de moraal 

van z’n bekendste werk, Venus im Pelz (1870), dat de vrouw momenteel de vijand is van de man en 

dat zij pas zijn vriend kan worden als zij gelijke rechten krijgt en gelijk aan hem wordt in onderwijs en 

arbeid. De Sade was daarentegen ook in deze kwestie een radicale Verlichtingsdenker: hij maakte 

geen verschil tussen mannen en vrouwen en z’n rationalistische boekhouddwang garandeert dat als 

het even kan er precies even veel jongens als meisjes worden verkracht, gemarteld en vermoord 

(moord is overigens een bijkomstigheid voor De Sade die wel uitvoerig over seks met dode mensen 

schreef maar opvallend weinig over het sterven zelf dat hem aldus weinig interesseerde).  

 

De Sade en Sartre 

 

Toen De Beauvoir werd gevraagd een voorwoord te schrijven bij De Sade’s roman Justine, heeft ze 

De Sade’s opvatting van de ander en diens erotiek geanalyseerd. Overigens, in hetzelfde jaar (1952) 

zou Sartre een biografie over de Franse auteur en tevens misdadiger en homoseksueel Jean Genet 

schrijven met de veelzeggende titel Saint Genet; omdat Genet de stempel op hem van misdadiger (hij 

was al dan niet ten onrechte van diefstal beschuldigd en daarom in een jeugdgevangenis geplaatst) 

omzette in een vrije keus voor de misdaad is Genet volgens Sartre authentiek, waarbij Sartre ook 

homoseksualiteit analyseerde (zoals de al genoemde psychiater Von Krafft-Ebing in 1886 het 

fundamentele boek over seksuele stoornissen schreef –  Psychopathia Sexualis – en dan met name 

over homoseksualiteit). Men herkent De Sade’s metafysisch kwaad in de zin dat men door middel 

van een vrije keuze voor misdaad kiest waar bij Kant de werkelijk vrije keuze alleen maar het moreel 

goede kan opleveren.12 De Beauvoir achtte het existentialisme de enige echte moraalleer, precies 

 
12 Bij Kant kan de mens kiezen tussen zijn natuurlijke neiging – die de mens als lichaam met de fenomenale 
wereld verbindt en die onderworpen is aan de natuurwet – en de plicht op grond van de morele wet die de 
menselijke rede zelf voortbrengt (immoreel handelen blijkt een contradictie op te leveren dus onredelijk) en 
die ons verbindt met de noumenale wereld die zo de natuurlijke causaliteit lijkt te kunnen doorbreken (ik merk 
op dat het christelijke concept van liefde hetzelfde beoogt: vergeving van je vijand om de natuurlijke wraak- en 
geweldscycli te doorbreken). 
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omdat het het kwaad als reëel opvat in tegenstelling tot de metafysische traditie vanaf minstens 

Plato13.  

 

Rousseau en De Beauvoir 

 

Nota bene veel feministen achten De Sade interessant – De Beauvoir verklaart de blijvende fascinatie 

bij velen voor De Sade uit het feit dat zijn werk niemand onberoerd laat en ons dwingt na te denken 

over de intermenselijke verhouding – en De Beauvoir zag in De Sade zelfs een voorloper van het 

existentialisme. Maar voordat ik De Beauvoirs kritiek op de erotiek van De Sade zal bespreken, zal ik 

eerst haar opvatting van erotiek bespreken en daarbij een vergelijking maken met Rousseau omdat 

beiden een fundamentele oplossing zochten voor het probleem van de ander. Voor De Beauvoir was 

dat wellicht niet alleen een urgent filosofisch probleem, omdat het existentialisme in z’n radicaal 

individualisme de ander objectiveert, maar ook een persoonlijk probleem omdat zijzelf voortdurend 

de ander nodig had ter bevestiging van haar bestaan (waardoor ze het verwerven van autonomie ook 

als haar grote persoonlijke opgave opvatte).  

 

Opvallenderwijs is de mens in Rousseaus natuurtoestand een in wezen solitair levende mens die 

mede daarom een natuurlijke vrijheid heeft: de onvrijheid en daarmee de ellende, zoals oorlog, 

ontstond toen de mens begon te reflecteren (dus een bewustzijn kreeg) en zichzelf aldus ging 

vergelijken met de ander.14 Daardoor ontstond competitie, bezitsdrang en haat waaruit allereerst 

eigendom ontstond: de beschaving en daarmee de vervreemding (inauthenticiteit) van de mens is 

volgens Rousseau ontstaan toen iemand zei ‘dit stuk land is van mij!’ en anderen hem helaas 

geloofden. Daaruit ontstond weer een machtsstrijd en de meester-slaaf-relatie (het moge duidelijk 

zijn waar Hegel en via Hegel ook Marx maar ook Sartre en De Beauvoir zich op baseerden). Dat we 

bewustzijn kregen en ons daarom door de ogen van de ander gingen zien om ons aanzien te kunnen 

peilen (en ons te schamen) en onszelf met de ander te vergelijken, is aldus de oorspronkelijke zonde 

die ons uit de natuurtoestand wierp (die in de Bijbel wellicht wordt verbeeld door de verbanning van 

Adam en Eva uit het paradijs na het eten van de appel van de boom der kennis). Nu kunnen we niet 

meer terug naar de natuurtoestand waarin de mens nog slechts een onbewuste dierlijke zelfliefde 

had, en Rousseau experimenteert met een mystiek opgaan in onder meer de natuur, God en het 

niets om de oorspronkelijke eenheid en vrede te herstellen maar bovenal presenteert hij een 

oplossing in de vorm van een nieuwe Staat waarin de individuele, natuurlijke vrijheid is ingeruild voor 

een collectieve, morele vrijheid en het algemene belang die zo wordt nagestreefd de oorspronkelijke 

eenheid in bewuste vorm herstelt (in plaats van dat het recht van de sterkste geldt doordat 

individuen of groepen hun belang niet identificeren met het algemene belang). Ook deze oplossing 

heeft iets mystieks want uitdrukkelijk is de collectiviteit niet de som der individuen en het algemene 

belang niet de som der individuele belangen: het individu is deel van het geheel en het algemene 

belang is het gezamenlijke belang dat zo elk deelbelang, zelfs als dat deel gelijk is aan het geheel, 

ontstijgt (transcendeert) zodat ook de uitkomst van verkiezingen niet samenvalt met de volkswil als 

dat algemene belang.15 

 
13 In het platonisme is het kwaad slechts de afwezigheid van het goede zoals duisternis slechts de afwezigheid 
van licht is. Het is de metafysische versie van Socrates’ intellectualisme: deugd is inzicht zodat het kwaad wordt 
voortgebracht door onwetendheid (gebrek aan wijsheid). 
14 Veelzeggend is dat Rousseau in Dafoe’s Robinson Crusoe (1719) zijn opvoedingsideaal zag: juist de 
schipbreukeling op een onbewoond eiland kan zich ontdoen van alle maatschappelijke corrumpering en weer 
een authentiek (solitair) leven in de natuurtoestand leiden.  
15 Dit is ook een opvatting over het verschil tussen populistische democratie als wat de meerderheid wil en 
‘echte’ democratie als een dialoog waarin men het algemene belang nastreeft. 
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Ook De Beauvoir wil het probleem van de ander op een meer mystieke of fundamentele wijze 

oplossen dan slechts Hegels wederzijdse erkenning waardoor individuen elkaars individualiteit en 

vrijheid respecteren en wel omdat man en vrouw een biologische eenheid vormen en dus intiemer 

op elkaar zijn betrokken dan zomaar twee vrije individuen dat zijn (het gaat er dus niet om dat de 

vrouw wordt bevrijd van de man): reeds in het intieme, erotische contact bejegenen man en vrouw 

echter nu al elkaar niet perse als vijand (er is wederzijds respect) en wordt zelfs de oorspronkelijke, 

natuurlijke eenheid van man en vrouw hersteld. Immers, het is in de fysieke liefde dat we de 

ambiguïteit van ons bestaan direct ervaren: we zijn dan zowel subject (bewustzijn) als object 

(lichaam) en ervaren ook de ander tegelijk als subject en object. Daartoe is wel vereist dat we onszelf 

een stukje verliezen in de vervoering waarmee De Beauvoir een erotische invulling geeft van 

Merleau-Ponty’s begrip van voorbewuste gemeenschappelijkheid alsmede van de fundamentele 

ambiguïteit die ze in haar Pour une morale de l’ambigüité ontwikkelde. Bij Rousseaus ideale staat 

zien we een vergelijkbare ambiguïteit maar dan uiteraard op politiek niveau: de burger is zowel (lid 

van de) soeverein als onderdaan (bij Kant resulterend in vrijheid als zelfwetgeving dus autonomie).16 

Het probleem van de ander en het zoeken naar een verbinding tussen twee subjecten krijgt zo bij 

Rousseau de vorm van een utopie van collectiviteit door middel van een Staat op grond van 

volkssoevereiniteit (het algemene belang) en bij De Beauvoir een utopie van voorbewuste 

gemeenschappelijkheid in de vorm van seks als paradigma.  

 

De Sade en De Beauvoir 

 

Allereerst waardeert De Beauvoir in De Sade dat hij de machtsstructuren en 

onderdrukkingsmechanismen blootlegt die de machthebber – zoals de man in zijn onderdrukking van 

de vrouw – zo graag verhult. Daarnaast zien we dat De Sade als een voorloper van het existentialisme 

zo niet alleen in extremo de Zelf/Ander-dichotomie en de eeuwige strijd tussen bewustzijnen onthult 

maar ook de totale vrijheid eist en een eigen ethiek ontwikkelt (en omgekeerd waren de 

existentialisten druk met het zelf experimenteren met seks waarmee zij de seksuele revolutie van de 

jaren ’60 voorbereidden). De Sade is beslist authentiek en hij heeft gelijk dat wreedheid of marteling 

een intermenselijke band tussen dader en slachtoffer schept, maar hij laat ook zien dat authenticiteit 

onvoldoende is om een menselijke, gelijkwaardige band tussen twee subjecten te scheppen. Zijn 

vrijheid – die hij opvat als macht en dominantie over de ander – vernietigt immers zo’n band hetgeen 

ook het probleem van De Sade zelf was: zoals Sartre al leerde is het de afstand die het bewustzijn z’n 

radicale vrijheid geeft en omgekeerd schept vrijheid afstand doordat het de ander ontkent. In plaats 

van De Beauvoirs ambiguïteit elimineert De Sade elke ambiguïteit en is hij louter subject en de ander 

louter object. Het maakt z’n erotiek fundamenteel anti-erotisch: ondanks dat De Sade aldoor is 

gericht op de passie en het lichamelijke genot, verliest hij zichzelf nooit (en filosofeert er daarom 

zelfs graag op los terwijl hij seks heeft of zijn slachtoffers martelt) en erkent zo als het ultieme 

Sartreaans subject de ander nooit als werkelijk. De Sade is ‘autistisch’ in z’n radicale emotionele 

isolatie en onmacht contact met een ander te maken.17 Hij kan alleen maar proberen om contact met 

 
16 Reeds Aristoteles noemt het de deugd van de burger om zowel te kunnen regeren als geregeerd te kunnen 
worden, maar bij hem is dit een afwisseling van rol terwijl het bij Rousseau (en de moderne democratie) een 
ambiguïteit of dubbelrol is (men vergelijke hoe De Beauvoir Sartre’s seksuele rollenspel verdicht tot een 
ambiguïteit). 
17 Er is wel gesuggereerd dat autisme als de contractie van het zelf (de samenballing van het subject in zichzelf) 

de mannelijke dispositie is en hysterie als het verlies of uiteenvallen van het zelf de vrouwelijke dispositie is (zie 
ook De Beauvoirs visie op de man en de vrouw in de volgende paragraaf over de biologie) . 
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de ander te maken door de ander te behandelen als object waarbij het cruciaal is dat de ander 

bewustzijn toont door middel van ervaren pijn (De Sade let er dan ook altijd goed op dat het 

slachtoffer maximaal wordt gefolterd zonder dat het z’n bewustzijn verliest of sterft). Maar een 

dergelijke intellectuele reconstructie van de eenheid van lichaam en geest kan alleen maar falen 

waardoor De Sade aldoor z’n sadisme escaleert. Uiteindelijk vindt De Sade alleen maar bevrediging in 

de verbeelding: erotiek wordt een verhaal in plaats van een ervaring. De Sade laat zo zien dat het 

sadistisch project (als existentialistisch project) faalt, in wezen omdat hij ten onrechte vrijheid opvat 

als macht en dominantie. 

 

Bij De Beauvoir keert erotiek als intimiteit en geleefde ervaring terug waartoe het belichaamde 

subject zich kwetsbaar moet tonen en risico’s moet nemen – waarin De Sade faalde – en waarmee 

De Beauvoir terugkomt op haar standpunt van subjectieve onaantastbaarheid in Pyrrhus et Cinéas, 

omdat de geleefde ervaring een belichaamd bewustzijn is. De tot een roes opzwepende passie 

versmelt lichaam en bewustzijn en door intiem lichamelijk contact kunnen bewustzijnen elkaar 

bewust worden en zo uit hun isolatie treden. Juist in de seksuele vervoering is men bevrijd van de 

eigen aanwezigheid en bereikt men een onmiddellijk contact met de ander (hetgeen bij De Sade 

faalde). Hoe exorbitant De Sade’s werk ook is, het raakt dus wel een wezenlijk existentialistisch 

probleem: hoe is intermenselijk contact mogelijk? Voor De Beauvoir ligt de oplossing in de 

fundamentele ambiguïteit en daardoor eenheid die fysieke liefde biedt: door middel van de 

emotionele vervoering worden we een psychofysiologische eenheid en zijn we ook in staat om de 

ander door middel van het vlees te ervaren en te ontmoeten als bewustzijn. Man en vrouw kunnen 

zo de natuurlijke eenheid van de soort vormen, waarin ze tegelijkertijd beiden mens dus individuen 

zijn. 

 

Tegenkrachten: facticiteiten, kritiek en tegenwerking 
 

De biologie 

 

We zijn gewend om over man-vrouwverschillen na te denken in termen van de psychologische 

nature-nurture-discussie maar De Beauvoir wijst als existentialist dus anti-essentialist elke 

bepaaldheid – vanuit de natuur of vanuit de maatschappij – af ten gunste van de vrijheid als de 

typisch menselijke existentie. Veel feministen hameren evengoed op de invloed van opvoeding en 

cultuur als de oorzaak van de verschillen in rolpatronen tussen mannen en vrouwen en zeker ook De 

Beauvoirs werk wordt vaak op die wijze geïnterpreteerd: in het tweede deel van Le Deuxième Sexe 

beschrijft ze immers zo’n 500 pagina’s lang hoe de maatschappij de vrouw in de minderwaardige 

positie van de Ander drukt en haar beroemde uitspraak dat je niet als vrouw wordt geboren 

suggereert dat zij geen biologische grond voor het sekseonderscheid ziet. Maar dat lijkt me een 

misvatting: De Beauvoir benadrukt aldoor de biologische grond van het onderscheid tussen man en 

vrouw om welke reden ze ook de opvatting van Amerikaanse vrouwen dat zij geen vrouw maar mens 

zijn een ‘vlucht uit de werkelijkheid’ noemt.  

 

Om het standpunt van De Beauvoir te verhelderen geef ik eerst een samenvatting van haar 

hoofdstuk over de biologie in Le Deuxième Sexe. Allereerst benadrukt ze dat man en vrouw biologisch 

slechts variaties zijn van hetzelfde model die als zodanig elkaar aanvullen zonder dat de een 

superieur aan de ander is (zo heeft de eicel het initiatief van de zaadcel nodig maar de zaadcel ook de 

voorbereiding en innerlijke activiteit van de eicel), hetgeen ook verklaart dat de natuur 
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interseksualiteit voortbrengt.18 Ze stelt vast dat bij lagere dieren alles in dienst van de voortplanting 

staat waardoor de vrouwtjes vaak veel groter zijn dan de mannetjes die immers slechts het zaad 

leveren (zoals reeds de eicel veel groter is dan de zaadcel) en/of een bevoorrechte positie hebben 

zoals de koningin bij veel insecten, maar juist daarom zien we bij de mannetjesinsecten al een 

ontluikende individualiteit ontstaan omdat hun taak slechts het paren is waardoor ze verder 

nutteloos zijn en gaan wedijveren om het vrouwtje (het leven bestaat voor hen aldus niet meer 

alleen uit voortplanting). De Beauvoir ziet dat paradoxalerwijs het sekse-onderscheid tussen man en 

vrouw scherper wordt bij hogere diersoorten waar de individualiteit duidelijker wordt. Bij de 

zoogdieren (en dus zeker ook bij de mens) is deze scheiding der seksen dan ook het scherpst zodat 

het mannetje hier geheel autonoom is en het vrouwtje volgens De Beauvoir helemaal het slachtoffer 

van de soort is omdat zij tragischerwijs moet afzien van haar individualiteit: doordat de bevruchting 

en de nestvorming in haar lichaam gebeurt is zij belast met moederschap en ligt het initiatief voor de 

voortplanting geheel bij het mannetje die haar door middel van een gewelddaad (penetratie) neemt. 

Terwijl bij de man de geslachtscellen z’n lichaam verlaten ontvangt de vrouw die geslachtcellen als 

een vreemde bezetting van haar lichaam zoals ook het embryo op haar lichaam parasiteert en na de 

geboorte de vrouw zich tot slaaf van haar baby maakt.19 Voor de vrouw is seksualiteit direct maar 

voor de man indirect: voor hem is er een afstand tussen begeerte en bevrediging die hij actief moet 

overbruggen (men vergelijke Hegels opvatting van arbeid als ‘geremde begeerte’). De Beauvoir 

vermoedt dat de wedijver tussen mannetjes om de vrouwtjes het gevolg is van zijn agressie in 

bronstijd in plaats van andersom: de agressie bevestigt zijn individualiteit zodat de daad zijn daad 

is.20 In de man als individu balt de vitaliteit van zijn soort samen terwijl omgekeerd de vrouw zich 

geheel moet wegcijferen voor de soort. De voortplanting bij zoogdieren behelst aldus dat de man 

zich als subject bevestigt en dat de vrouw als object opgesloten zit in de soort. De last van het vrouw 

zijn is nergens zo groot als die bij de hoge apensoorten en de mens waar haar lichaam als prooi van 

vreemde machten instabiel is en aldoor onderhevig is aan een intense lichamelijke en psychische 

terreur van de menstruatiecyclus dan wel zwangerschap en de bevalling waardoor ze van haar 

lichaam vervreemdt. De vrouw als individu wordt volledig opgeofferd voor de soort waarbij ze de 

stevige greep – letterlijk en figuurlijk – die de man op zichzelf en de wereld heeft dan ook ontbeert.  

 

De Beauvoirs punt is dan ook zeker niet dat de biologie niet de grondslag zou vormen voor de 

waargenomen verschillen tussen man en vrouw en de – tijdens de voortplanting zelfs letterlijk – 

bovenliggende positie van de man: ze benadrukt zelfs dat deze biologische feiten essentieel zijn om 

de positie van de vrouw te begrijpen. Haar punt is veeleer dat de natuur geen waardeoordeel geeft 

(het is wat het is) zodat biologisch gezien man en vrouw tegengesteld maar gelijkwaardig zijn in hun 

afhankelijkheid van elkaar – hun oorspronkelijke Mitsein – en van de natuur. Zo merkt De Beauvoir 

op dat de vrouw wordt verweten dat ze wordt bepaald door haar hormonen maar de man wordt 

 
18 Ik voeg toe dat seksuele voortplanting een biologisch mysterie is omdat paarvorming enorm veel energie 
kost (en evolutie wordt gedreven door energie- of kostenbesparing om welke reden overigens de differentiatie 
van geslachtscellen in ei- en zaadcellen is ontstaan). Men gaat ervan uit dat het is ontstaan omwille van de 
genetische variatie die de kans op overleven bij bv. een infectieziekte vergroot (zoals omgekeerd bv. bacteriën 
slordig hun DNA gaan kopiëren bij bedreiging zoals een antibioticum, dus ‘onder stress’, om zo versneld te 
muteren en hun overlevingskansen te vergroten). Vrouwtjes kunnen veelal aan het zweet van mannetjes 
ruiken of hij genetisch matcht met haar dus een goede aanvulling vormt op haar immuunsysteem. Om dezelfde 
reden vinden bij apen vrouwtjes vaak de mannetjes buiten de eigen groep erg interessant. 
19 Ik merk hierbij op dat men tegenwoordig wel vermoedt dat homoseksualiteit in de baarmoeder ontstaat en 
iets te maken heeft met hoe het immuunsysteem van het vrouwelijk lichaam reageert op die ‘bezetting’ door 
vreemde cellen. 
20 Ik merk op dat dit in het onderwijs aanleiding kan geven tot het verschil dat meisjes zich conformeren en 
jongens hun eigen ding willen doen. 
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evengoed door zijn hormonen bepaald. Maar bovenal bepaalt de biologie volgens haar niet het lot 

van de vrouw: de mens is immers een wezen – aldus de existentialist De Beauvoir – dat zichzelf 

maakt tot wat hij is en zich aldus altijd transcendeert. Het gaat er niet om wat de vrouw (biologisch) 

is maar wat ze kan binnen de door de maatschappij gegeven mogelijkheden. Ook een gemeenschap 

is een existentie – een geleefde werkelijkheid – waarin niet de natuur maar de cultuur als tweede 

natuur de betekenis bepaalt van de biologische feiten, waardoor verschillende gemeenschappen dan 

ook verschillende waarden hebben toegekend aan de verschillen tussen man en vrouw. Wat ze 

echter gemeen hebben is dat de vrouw tot de Ander is gemaakt, maar precies vanwege de existentie 

die open is naar de toekomst kan dat veranderen. 

 

Wat opvalt bij De Beauvoirs uiterst gedetailleerd verhaal over allerlei biologische processen en 

diersoorten – waarbij ze wel benadrukt dat geen enkele observatie bij een diersoort mag worden 

gegeneraliseerd naar andere diersoorten (want de natuur kenmerkt zich door variatie) – is dat ze 

niets zegt over testosteron en het gedrag van andere primaatsoorten. Ik wil haar verhaal op met 

name die twee punten aanvullen, omdat ik denk dat ze belangrijk zijn en haar verhaal zeker ook 

kunnen bevestigen.   

 

In weerwil van wat veel feministen hardnekkig blijven beweren – maar dus niet De Beauvoir – is er 

steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de (gedrags)verschillen tussen mannen en vrouwen 

biologisch zijn bepaald (en evolutionair kunnen worden verklaard). Met name testosteron dat in 

grote hoeveelheden wordt geproduceerd als gevolg van het Y-chromosoom, meer in het bijzonder 

het SRY-gen op dat chromosoom, lijkt een cruciale rol te spelen, niet alleen voor de seksuele 

begeerte en de ontwikkeling van de primaire en secundaire mannelijke geslachtskenmerken maar 

ook voor typisch mannelijk gedrag waarbij onderzoekers met name waarnemen dat een hoger 

testosteronniveau een hogere kans op risicovol en assertief gedrag – waaronder vechten – omwille 

van status en dus macht geeft (ook bij vrouwen die testosteron krijgen toegediend), hetgeen niet 

alleen een biologische oorzaak geeft van de mannelijke agressie of assertiviteit als zelfbevestiging 

waar De Beauvoir over spreekt maar ook van haar op Hegels heer-knechtdialectiek gegronde 

hypothese dat mannen hun leven op de waagschaal zetten (ook in vredestijd door bv. roekeloos auto 

te rijden) en zich daarom boven het leven – en daarmee boven de vrouw – kunnen stellen.21 Bij de 

enkele zoogdieren die een matriarchaat dus dominante vrouwtjes hebben, produceren de vrouwtjes 

nog meer testosteron dan de mannetjes zoals bij de gevlekte hyena waarvan de vrouwtjes vaak 

groter zijn dan de mannetjes, een pseudopenis hebben en een pseudoscrotum in plaats van een 

vaginale opening (zodat verkrachting ook fysiek onmogelijk is). Feministen wijzen graag op de 

bonobo’s (dwergchimpansees) als onze meest naasten en die ook een matriarchaat zouden hebben. 

Waar de chimpanseemannetjes als echte testosteronbommetjes agressief zijn en voortdurend de 

vrouwtjes tot seksuele onderwerping dwingen hebben bonobomannetjes een veel lager 

testosteronniveau, zijn ze fysiek niet sterk genoeg om de vrouwtjes te dwingen en spannen de 

 
21 De evolutionaire psychologie is een omstreden vakgebied – zeker bij feministen die elk biologisch gefundeerd 
onderscheid tussen man en vrouw ontkennen – maar zit vol leuke en niet op voorhand implausibele suggesties. 
Zo zou de mens tongzoenen mede om testosteron en daarmee iets van het seksuele verlangen over te dragen 
van man naar vrouw (het mannelijk speeksel zit vol testosteron). Alhoewel Darwin het vakgebied opende is 
Symons’ The Evolution of Human Sexuality (1979) de moderne klassieker. Het vrouwelijk orgasme is een 
biologisch raadsel (want nutteloos) en Symons opperde dat het een evolutionair bijproduct is van het mannelijk 
orgasme (zoals de clitoris dat is van de penis) zoals omgekeerd de tepels bij mannen. Tegenwoordig gelooft 
men dat het vrouwelijk orgasme een functie had doordat het – zoals bij sommige diersoorten – de eisprong 
stimuleerde. De vrouw maakt (nog steeds) oxytocine aan bij haar orgasme welk hormoon ook verantwoordelijk 
is voor de eisprong alsmede voor gevoelens van binding met de ander. 
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vrouwtjes samen tegen elke man die hen tegen hun wil zou willen domineren en kiezen de vrouwtjes 

aldus zelf het dominante mannetje als hun sekspartner in plaats van dat zij gekozen worden. 

Overigens, volgens Darwins theorie van de seksuele selectie is het in beginsel altijd het vrouwtje dat 

het geschikte mannetje selecteert (in plaats van dat het mannetje kiest) waardoor mannetjes vaak 

exorbitant zijn uitgedost of zich moeten uitsloven om het vrouwtje te imponeren maar bij veel dieren 

vechten de mannetjes met elkaar om vooraf onderling te bepalen wie het sterkste dus het meest 

geschikte mannetje is.22 De Beauvoir betwijfelt deze theorie en acht de buitenissigheid van 

mannetjes een manifestatie van de extreme vitaliteit van mannetjes23. De bonobomannetjes hebben 

maar een beetje meer testosteron dan de bonobovrouwtjes waarvan de clitoris eveneens enorm en 

een pseudopenis is zodat er enige gelijkwaardigheid is en conflicten worden opgelost met seks in 

plaats van geweld zodat voortdurend iedereen het met iedereen doet: bij de mens lijkt de vrouw 

wellicht het meest op het onderdanige chimpanseevrouwtje (zeer laag testosteronniveau) en de man 

op de machteloze bonoboman (de testosteronspiegel van de man is 7 of 8 keer hoger dan die van de 

vrouw maar is nog altijd relatief laag zodat hij niet echt in z’n eentje de vrouw kan domineren en de 

hulp van de cultuur inroept). 

 

De mannelijkheid bij de mens is aldus evolutionair flink afgezwakt in vergelijking met de chimpansee; 

eigenlijk is de mens biologisch zelf nog een chimpansee – Pan sapiens – maar het grote verschil (zo’n 

30%) betreft het Y-chromosoom dus de mannelijkheid, hetgeen evolutionair verklaard wordt door de 

groei van de hersenen waardoor mensenbaby’s prematuur worden geboren en er (in het jager-

verzamelaar-tijdperk) een tendens tot koppelvorming is opgetreden (met verlies van signalen van 

vruchtbaarheid bij de vrouw om de man te ‘binden’). Fundamenteel zijn de verschillen tussen vrouw 

en man terug te voeren op de differentiatie van geslachtscellen in eicellen vs. zaadcellen, al vindt De 

Beauvoir dat een middeleeuwse want microkosmos-gedachte maar ze erkent wel dat eicel (‘het 

vrouwelijk element’) en zaadcel (‘het mannelijk element’) een andere rol hebben in hun individuele 

transcendentie tot een eenheid (scheppen) die de soort in standhoudt, hetgeen ook bij haar leidt tot 

eenzelfde karakterisering van het verschil tussen man en vrouw: de man schept om in stand te 

houden; de vrouw houdt in stand om te scheppen. In het verlengde zou men kunnen zeggen dat de 

eicel de K-strategie (zorg voor één of enkele nakomelingen) en de zaadcellen de r-strategie 

(productie van heel veel nakomelingen zonder zorg) hanteren, al is dat zelfs biologisch een 

ongeoorloofde toepassing van de twee voortplantingsstrategieën omdat de biologie alleen zegt dat 

de mens als soort de K-strategie hanteert en precies daarom die koppelvorming dus maximale zorg 

voor de ene (hulpeloze) baby heeft.  

 

Zoals De Beauvoir meent, speelt cultuur – religie, wetgeving, etc – een belangrijke rol in het gedrag 

maar ik denk dat die in het algemeen alleen maar de natuurlijke neiging bevestigt want bij dieren, 

zeker ook de andere primaatsoorten, zien we dezelfde man-vrouwverschillen in gedrag als bij de 

mens, zoals dat bij de keuze tussen auto’s en poppen ook bij de andere apensoorten (waaronder de 

chimpansees) jongetjes de auto’s het meest interessant en de meisjes de poppen het meest 

 
22 Darwin meende zijn theorie van de natuurlijke selectie te moeten aanvullen met een ogenschijnlijk 
tegengestelde theorie van seksuele selectie die mannetjes een ballast geeft, zoals de zware verentooi bij de 
pauw, die hun overlevingskansen juist verkleint maar die de vrouwtjes imponeert: het mannetje moet immers 
wel erg sterk en gezond zijn om die ballast te kunnen dragen (zodat het toch een vorm van natuurlijke selectie 
blijkt waarbij het vrouwtje het sterkste mannetje selecteert om mee te paren).    
23 Die typisch mannelijke surplus aan energie wordt in de huidige ‘gefeminiseerde’ maatschappij wellicht te 
vaak gemedicaliseerd als ADHD. Overigens, wellicht is altijd geklaagd door mannen dat de maatschappij is 
gefeminiseerd, nu de man zich net zo min kan bevrijden van de vrouw als de vrouw zich van de man, de 
klassieke Atheense maatschappij wellicht uitgezonderd (zie daarover de paragraaf over Antigone). 
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interessant vinden (al worden deze onderzoeken ook bekritiseerd). Tegelijk bevestigen vergelijkingen 

met andere diersoorten ook bv. de filosofie van Hegel en Sartre: bv. de gorilla Bokito van de 

dierentuin Blijdorp viel z’n menselijke bewonderaarster aan omdat zij het waagde naar hem te staren 

waardoor zij zijn mannelijke dominantie uitdaagde (dan wel zich seksueel beschikbaar voor hem 

stelde) waarbij de vrouw het object is dat wordt bekeken en zich allereerst aan die blik moet 

onderwerpen (vergelijk de staredown van boksers voor de wedstrijd). Als je toch waarde ziet in de 

biologische feiten – hetgeen De Beauvoir dus afwijst – zou je evenwel in lijn met haar betoog kunnen 

zeggen dat de cultuur de biologie op z’n kop zet in de zin dat biologisch gezien de vrouw de norm of 

basis en de man de overbodige afwijking of surplus is (bij sommige diersoorten kunnen de vrouwtjes 

zich ook zonder tussenkomst van een mannetje voortplanten) en dat de cultuur dat omkeert (de 

vrouw als penisloze dus gebrekkig), mede vanwege de biologische nutteloosheid van de man die zich 

precies daardoor boven het leven kan verheffen. Gelijk de aap die rechtop ging lopen, kreeg de man 

z’n handen vrij.24 

 

De psychologie 

 

In feite behandelt De Beauvoir drie domeinen die de vrouw en haar lot zouden determineren, welk 

lot zij zoekt te weerleggen. Na de biologie behandelt zij nog de psychologie (psychoanalyse) en de 

economie (het historisch materialisme dus marxisme). Inzake de psychoanalyse gaat het om zaken 

als libido, penisnijd, Elektracomplex en clitorale vs. vaginale seksualiteit (als mannelijke vs. 

vrouwelijke seksualiteit). Het komt erop neer – nog afgezien van een Popperiaanse kritiek op de 

psychoanalyse als pseudowetenschap – dat Freud en Adler volgens De Beauvoir geen idee hadden 

hoe het bij de vrouw zit (omdat zij zelf mannen zijn) en daarom hun theorieën over vrouwelijke 

seksualiteit ten onrechte analoog opbouwde aan die van de mannelijke seksualiteit, zodat ook hier 

De Beauvoir benadrukt dat de situatie van de vrouw niet te vergelijken is met die van de man. 

Evengoed komt ze met de psychoanalytici overeen dat de (seksuele) ontwikkeling van de vrouw veel 

complexer is dan die van de man en dat de vrouw innerlijk heftig verdeeld is vanwege de keuze 

tussen behoud van autonomie en onderwerping maar dat is niet de keuze tussen vermannelijking 

(imitatie van de man) en vrouwelijkheid maar tussen mens of subject zijn en de Ander of object zijn 

waarbij de vrouw de eerste moet worden door haar vrijheid op te eisen.  

 

Bovenal miskent de psychoanalyse dat de betekenis van alles wordt gevormd door de geleefde 

werkelijkheid dus de existentie in een betrekking tot de hele wereld door de gemeenschap waarin 

men zich bevindt. De existentie dus vrije keuze kleurt de seksualiteit in plaats van andersom: bv. de 

man waardeert maagdelijkheid bij de vrouw omdat hij alles wil grijpen en dus ook begrijpen (alles 

moet zijn daad zijn) in plaats van dat omgekeerd alles een (collectief onbewust) symbool is van het 

seksuele, zodat De Beauvoir ook Freuds opvatting van cultuur als sublimering van (seksuele) driften 

afwijst. Volgens De Beauvoir is de penis zo belangrijk gemaakt omdat het de transcendentie van seks 

– bij wijze van Hegeliaanse vervreemding (objectivering) – een concrete vorm heeft gegeven (en 

daarmee het symbool van mannelijke soevereiniteit vormt); het meisje kan zich slechts vervreemden 

van haar lichaam überhaupt als seksueel object. De vrouwelijke begeerte is volgens De Beauvoir 

ambivalent: aantrekking en afstoting tegelijk zoals ook vrouwtjesdieren toenadering zoeken èn 

 
24 Terzijde: een amusant debat betreft de vraag waarom alleen bij de mens vrouwen borsten hebben 
ontwikkeld. Morris suggereerde in The Naked Ape (1967) dat dat komt omdat de mens rechtop is gaan lopen: 
bij vrouwtjesapen zwelt het achterwerk op als signaal van vruchtbaarheid, maar zoals gezegd is dat wegens 
paarvorming bij de mens verdwenen terwijl bij het rechtop lopen mannen beter zicht hebben op de op billen 
gelijkende borsten dan op de billen zelf en grote borsten aldus het nieuwe teken van vruchtbaarheid werd.  
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wegvluchten zodra hij haar wil grijpen. De psychoanalyse vervangt waarde, keuze en moraal door 

respectievelijk autoriteit, drift en het normale en verloochent zo de vrije keuze. De inauthenticiteit 

van de psychoanalyse blijkt al uit het feit dat ze de vervreemding van zichzelf in het andere (de vader 

of de moeder) zelfs “zichzelf identificeren met de vader/moeder” noemt.  

 

De economie 

 

Volgens De Beauvoir leert het historisch materialisme van Marx en Engels dat de mens een historisch 

wezen is die macht over de natuur heeft verworven door middel van de techniek. De positie van de 

vrouw blijkt in Engels’ Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats (1884), die hij 

na Marx’ dood schreef op basis van aantekeningen van Marx over dit onderwerp, afhankelijk van de 

stand der techniek en dus de economische situatie. In de communistische jager-verzamelaar-

samenleving was er een arbeidsverdeling tussen man en vrouw maar de arbeid en productie van de 

vrouw in huis was niet minderwaardig aan die van de man buiten huis. Het was zelfs een 

matriarchaat in de zin dat het eigendom via de vrouw overerfde naar haar clan. Dat veranderde toen 

de grootschalige landbouw ontstond en het werk te zwaar werd voor de vrouw of zelfs één man: de 

man werd eigenaar van de grond (het privébezit deed z’n intrede), nam slaven voor de arbeid en ook 

de vrouw werd zijn slaaf (waardoor zowel man als vrouw zich overgaven aan overspel: hij als 

privilege en zij als heimelijke wraak). Ik voeg toe dat het kapitalisme (het idee van privaat eigendom) 

volgens Engels vrouwenonderdrukking genereert, omdat de man zekerheid wil dat zijn kapitaal niet 

naar bastaardkinderen gaat en hij daarom de vrouw aan zich bindt door het huwelijk (een contract 

zoals het liberalisme elke relatie tot een contract maakt), aan het huis en met de hulp van romantiek 

(het idee van ‘de ware’). Maar de moderne industrie maakt de verhouding weer gelijk omdat 

machines het zware werk doen en daarom ook de vrouwen aan het werk kunnen in de fabriek als er 

een regeling wordt getroffen die het moederschap verlicht (Engels voorzag daartoe de opheffing van 

het gezin).  

 

Het huidige feminisme in de politiek lijkt nog altijd even ver te zijn als Engels in 1884 was: geef 

vrouwen gelijke kansen op de arbeidsmarkt, regel haar zorgverlof om ook moeder te kunnen zijn en 

ze zal gelijk zijn aan de man. Dat heeft allicht te maken met de voor de moderniteit zo kenmerkende 

vereconomisering van de politiek dus het opslokken van de publieke ruimte door nota bene het 

privédomein dat economie als huishoudkunde is (waarvan het marxisme wellicht de sterkste 

uitdrukking was), maar De Beauvoir stelt vast dat ook deze visie te kort schiet. Niet alleen herschrijft 

ze Engels’ verhaal in existentialistische en Hegeliaanse termen van vrije keuze en de wil om de eigen 

soevereiniteit te bevestigen door zichzelf in het andere terug te vinden waardoor bv. mannelijke 

individualiteit, dus de scheiding van groep en vrouw, en het privébezit überhaupt kon ontstaan, maar 

de positie van de vrouw is niet de positie van het proletariaat: zij heeft een bijzondere, seksuele 

relatie met de man die niet in economische of technologische termen te vatten is waardoor de 

socialistische heilstaat via de economie het patriarchaat alleen maar terugbrengt (ik merk op dat een 

van de grootste uitwassen van communistisch Oost-Europa de seksuele of reproductieve 

onderdrukking van de vrouw betrof zoals in Roemenië waar de vrouwen werden geëxploiteerd als 

broedmachines). De vrouw kan en wil niet bevrijd worden van de man: zij wil een gelijkwaardige 

relatie met hem. Zowel de psychoanalyse als het marxisme miskennen het dieper liggende, echte 

probleem van de vrouw als de Ander.25 

 
25 Een van de invloedrijkste boeken van de ‘radicale’ tweede feministische golf is The Dialectic of Sex: The Case 
for Feminist Revolution (1970) waarin Shulamith Firestone op enigszins vergelijkbare wijze het dialectisch 
materialisme van Engels en Marx radicaliseert: het patriarchaat heeft niet een economische maar een 
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Evengoed acht De Beauvoir arbeid en economische onafhankelijkheid wezenlijk voor de 

transcendentie dus menswording van de vrouw. Ook De Beauvoir ziet daarbij juist in de 

onderdrukking van het proletariaat – in lijn met Hegels ‘we zijn vrij geworden, niet ondanks de 

slavernij maar door middel van de slavernij’ op grond van z’n heer-knechtdialectiek – het begin van 

de vrouwenemancipatie omdat het ook vrouwen (het ‘reserveleger’ van het kapitalisme volgens 

Engels) dwingt in de fabriek te werken. Nog te veel arbeidt de vrouw echter niet: haar inactiviteit c.q. 

gebrek aan positieve doelen voor zelfverwerkelijking leidt slechts tot een vlucht in narcisme, 

verliefdheid of religie als een opgaan in respectievelijk zichzelf, in de man of in God.  

 

Maar gelijkheid in scholing en arbeid is nog niet voldoende voor een constructieve kameraadschap 

met de man in plaats van de huidige destructieve vijandschap met de man waarbij zij de man in haar 

gevangenis probeert te trekken en probeert te verminken: nu de man haar gevangenis heeft open 

gezet en de vrouw haar gevangenis verlaat om haar vrijheid op te eisen zal nog een nieuwe strijd met 

de man volgen waarin de vrouw de socialisering tot de Ander moet afschudden en haar authenticiteit 

moet vinden. De vrouw zal aanvankelijk twee opties lijken te hebben: de vrouwelijke vrouw stelt 

lichaam boven geest en kan de man manipuleren door middel van seksuele verleiding (zij reduceert 

ook hem tot lichaam) en de mannelijke ‘geëmancipeerde’ vrouw wil geest en de gelijke van de man 

zijn, maar beiden zijn inauthentiek en irriteren de man. De eerste optie houdt haar gevangen in haar 

lichaam en de tweede optie bedreigt haar seksualiteit: net als de man is de vrouw ook een seksueel 

wezen waarbij ze niet alleen een balans moet vinden tussen haar arbeid en seksualiteit (het seksueel 

aantrekkelijk willen zijn) maar ook een balans in haar verhouding tot de man omdat haar lichaam en 

seksualiteit wezenlijk anders zijn dan die van de man. De vrouw zal nog steeds de droom van 

zelfverloochening najagen en de man nog steeds de droom van vervreemding in de ander; de vrouw 

zal klagen dat zij alles geeft en de man zal klagen dat zij alles neemt (zij denkt dat haar waarde 

oneindig is en eist al zijn tijd; hij heeft andere dingen te doen en ervaart haar als een last). Maar als 

meisjes hetzelfde worden opgevoed als de jongens met dezelfde strengheid èn vrijheid, dan zal er 

een gelijkwaardige relatie tussen vrouw en man kunnen ontstaan: de vrouw zal een nieuw wezen 

worden die zichzelf, ook in de erotiek, transcendeert in plaats van (slechts) overgeeft. Juist als de 

vrouw ook vrij is zal ze een echte, authentieke vrouw worden, zodat de (valse) gelijkheid in 

verscheidenheid (zoals Hegel de man-vrouwrelatie zag) zal veranderen in een verscheidenheid in 

gelijkheid.26 

 

Als men Le Deuxième Sexe opvat – zoals men dat vaak doet – als dat het biologische onderscheid niet 

de verschillen in gedrag of rol verklaart maar dat de maatschappij of cultuur de verschillen 

veroorzaakt, dan lijkt me dat niet de juiste opvatting. Niet alleen erkent De Beauvoir volmondig dat 

de biologie de verschillen veroorzaakt, naast de maatschappelijke vorming van de vrouw tot de 

Ander, maar haar insteek is meer de existentialistische opvatting dat de mens radicaal vrij is, al was 

 
biologische basis omdat de vrouw met kind nu eenmaal bescherming nodig heeft van een man, waarbij de man 
niet in staat is om een vrouw zowel te respecteren als seksueel aantrekkelijk te vinden, aangezien een jongen in 
zijn ontwikkeling zich eerst identificeert met de moeder uit angst voor de vader maar later met de vader omdat 
hij diens macht zal erven en hij aldus breekt met z’n moeder door middel van het incesttaboe waardoor hij seks 
en liefde scheidt (zie ook de psychoanalyse van Kristeva in de volgende paragraaf). Emancipatie vergt dan ook 
niet slechts economische onafhankelijkheid of een seksuele revolutie, maar bovenal de opheffing van de 
biological family – welke biologische eenheid door het kapitalisme nog eens extra wordt geïsoleerd – zodat de 
vrouw niet meer gebonden is aan haar reproductieve rol (ik merk op dat dit past bij het idee van de commune 
die toen bij de hippies in zwang kwam). 
26 Ik merk op dat dat een emancipatieparadox kan geven: hoe meer de vrouw geëmancipeerd en dus zichzelf 
kan realiseren (vrij is), hoe meer ze andere (beroeps)keuzes zal maken dan de man. 
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het maar in z’n betekenis aan de situatie geven want die zingeving is wat het bewustzijn doet. Ik 

merk op De Beauvoir was afgestudeerd op de filosofie van Leibniz en dat heeft haar existentialisme 

gekleurd: door een keuze te maken verwerkelijken we een mogelijkheid en elk individu heeft een 

eigen perspectief en dus mogelijkheden. Onze situatie – de technische term is ‘facticiteit’ – kan onze 

mogelijkheden beperken en de mogelijkheden zijn door onder meer biologische en maatschappelijke 

oorzaken voor een vrouw anders dan die van de man, maar evengoed zijn er mogelijkheden die 

reeds worden geschapen door onze betekenisgeving. De Beauvoir geeft seks als voorbeeld: de rol 

van de man zal altijd agressiever en actiever zijn dan die van de vrouw, maar in de ene context kan 

de vrouw haar ondergaan en als vernederend ervaren en in de andere context als dat hij voor haar 

aan het werk is. En die verschillende betekenissen scheppen zelf weer nieuwe, verschillende 

mogelijkheden voor de toekomst. Het is zo de context die bepaalt hoe iets wordt beleefd en die 

beleving bepaalt mede hoe een en ander zich zal ontwikkelen. Waar het om gaat is dat uiteindelijk 

man en vrouw elkaar respecteren als vrije, transcenderende wezens zodat bv. bij seks niet de een of 

de ander hoeft te worden vernederd (of zich vernederd te voelen), ook al speelt de man een 

mannelijke rol en de vrouw een vrouwelijke rol (zie ook de paragraaf over Von Sacher-Masoch). Man 

en vrouw zijn verschillend en de relatie die de vrouw heeft met haar lichaam, met haar kind of met 

een man zal nooit de relatie zijn die een man heeft met zijn lichaam, met zijn kind of met een vrouw, 

maar dat impliceert niet dat de een superieur en de ander inferieur is: dat zijn betekenissen die het 

bewustzijn schept waarin juist de menselijke radicale vrijheid gelegen is. 

 

Ik merk op dat die gangbare interpretatie van Le Deuxième Sexe dan wel de gangbare feministische 

theorie überhaupt dat de maatschappij een persoon tot vrouw (als gender) maakt en onderdrukt, 

allereerst inconsistent met het bestaan van transgenders lijkt te zijn27 en bovendien meer een 

marxistische in plaats van De Beauvoirs meer liberale visie die aldus wellicht meer bij (de latere) 

Sartre past die het (algemene) probleem van onderdrukking in marxistische termen beschreef als: 

hoe kan de vrijheid vanuit de sociale context met onvrijheid worden belast? Zijn antwoord is dat we 

met te veel mensen vrij zijn waardoor onbedoelde onvrijheid dus materialiteit ontstaat maar 

waarvan het marxisme ons kan bevrijden (ik merk ook de overeenkomst met Rousseaus visie op). De 

Beauvoir zou dichter bij Hegel blijven: vrijheid voor allen, dus ook voor de vrouw, kan de enige 

uitkomst van de geschiedenis zijn want er zal wederzijds respect ontstaan als gevolg van de strijd 

omdat die uitkomst beter is voor beide partijen: de onderdrukking van de vrouw was een 

noodzakelijke fase in dit historisch proces – de man maakte de vrouw tot de Ander om zichzelf als 

subject te bevestigen – maar de tijd is rijp om de laatste stap van wederzijdse erkenning te zetten, 

zoals beschreven in Hegels heer-knechtdialectiek. Omdat de socialistische of sociaaldemocratische 

strijd om gelijke toegang tot de arbeid onvoldoende is, erkende De Beauvoir (pas) in 1972 in een 

interview het belang van een feministische beweging (in die zin werd zij toen een ‘radicale’ feminist 

 
27 Een interessant geval is David Reimer: toen hij in 1966 als baby zijn penis verloor bij een mislukte besnijdenis 
werd besloten hem als meisje op te voeden met bijbehorende operaties en hormoonbehandelingen. Hij zou 
zich echter nooit een meisje gaan voelen en later zelfmoord plegen. Filosofe en feministe Butler verdedigde 
evenwel in Undoing Gender (2004) de nurture-opvatting van Reimers psycholoog Money, die overigens in 1955 
al de term ‘gender’ als psychologisch geslacht had gemunt, op grond van Merleau-Ponty’s en De Beauvoirs 
‘geleefde werkelijkheid’, de existentialistische Ekstasis (zie Heidegger), Foucaults theorie van performativiteit 
en Hegels erkenningstheorie waardoor ieder mens de gender zou uitdrukken die hem/haar de erkenning door 
anderen geeft die elk mens verlangt. Butlers queer-theorie, die identiteit opvat als fluïde en gender als een 
performance op grond van geïinternaliseerde sociaal-culturele normen in plaats van een essentie (omdat elke 
binaire opvatting van gender emancipatie in de weg zou staan), is zeer invloedrijk waarbij zij en haar 
aanhangers they als enkelvoud persoonsvorm hanteren. 
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waarmee het feminisme is bedoeld dat een eigen beweging is voorbij een bredere ideologie zoals 

liberalisme of socialisme28).  

 

Ik voeg als kritiek toe dat veel feminisme en ook dat van De Beauvoir wat utopisch lijkt of alleen voor 

hoogopgeleide vrouwen, want voor veel mensen aan de onderkant van de samenleving is vrijheid en 

zelfverwerkelijking ondergeschikt aan de strijd om het bestaan waarbij ook de meeste mannen 

zichzelf niet kunnen verwerkelijken in hun arbeid, welke ‘vervreemding’ van het product van de 

arbeid precies de basis is van de marxistische kritiek op het kapitalisme. De arbeider wordt weliswaar 

niet meer zo uitgebuit als in de 19de eeuw maar in plaats van dat hij zinvol werk is gaan doet waarin 

hij zich kan uitdrukken en ontwikkelen, heeft het kapitalisme zich omgevormd tot een 

consumentisme waarbij men zinloos werk is blijven doen om meer spullen te kunnen kopen. Daarbij 

komt nu ook nog de dreiging van kunstmatige intelligentie die veel menselijk arbeid overbodig kan 

gaan maken (maar dat wellicht ook de zelfverwerkelijking voor allen dichterbij kan brengen als de 

kapitalistische regressie tot feodalisme kan worden doorbroken). Dat de markt is overspoeld met 

porno bevestigt wellicht de dominantie van de mannelijke seksualiteit en is wellicht een overwinning 

van De Sade op De Beauvoirs opvatting van erotiek als intimiteit en gelijkwaardigheid. De Beauvoir 

was voor vrije abortus en vrije liefde maar tegen prostitutie; wel achtte ze prostitutie een symptoom 

en niet het probleem – welk probleem uiteraard de vrouw als de Ander is – zodat ze weinig op zou 

hebben met de feministen die met conservatieve gelovigen optrekken in een strijd tegen prostitutie 

als ‘vrouwonterend’, welke christelijke benadering zowel progressief als conservatief kan worden 

genoemd hetgeen een voorbeeld is van de ambiguïteit waar Merleau-Ponty over sprak.29 In Le 

Deuxième Sexe sneert De Beauvoir tegen de ‘American Moms’ die volgens De Beauvoir geen enkele 

kennis hebben van de wereld, slechts hun eigen bekrompen smaak en zeden aan de wereld willen 

opdringen en die vanuit hun lege, parasitaire bestaan een strijd voeren tegen alcohol, porno en 

prostitutie zonder daar iets positiefs voor in de plaats te kunnen stellen.  

 

Feministische kritiek  

 

Latere feministen hebben met name de kritiek geuit dat De Beauvoir – mede omdat zij zelf een 

ongehuwde en kinderloze vrouw was – nog steeds slechts het mannelijke perspectief biedt waarbij 

ze de (vrije) mens zou gelijkstellen aan de man zodat vrouwenemancipatie voor haar zou betekenen 

dat de vrouw, gelijk een man, een autonoom, competitief ingesteld individu moet worden in plaats 

van dat ze vrouwelijke, verbindende waarden promoot. Zo benadrukt De Beauvoir ook het 

vrouwelijke lichaam als last in plaats van dat lichaam te ‘vieren’. Ik merk op dat haar vader altijd trots 

over de tiener Simone zou hebben gezegd “Simone denkt als een man!” en dat ze later door 

tegenstanders wel werd getypeerd als een seksueel roofdier en nymfomane. Ook is gesuggereerd dat 

De Beauvoir in Le Deuxième Sexe simpelweg haar eigen plek zocht in Sartre’s wereld, zowel 

intellectueel als seksueel. Dit is wellicht kenmerkend voor de prevalente seksistische benadering 

 
28 Het bekendste en wellicht centrale begrip van het radicale feminisme is dat van het patriarchaat (letterlijk: 
‘heerschappij van de vader’), welk begrip met name door Kate Millett in haar boek Sexual Politics (1970) is 
gemunt. Dat boek is wel de Bijbel van het feminisme genoemd, maar lijkt vooral een licht verteerbare versie 
van Le Deuxième Sexe te zijn. In de woorden van Wikipedia: “Sexual Politics was largely influenced by Simone 
De Beauvoir's 1949 book The Second Sex, although De Beauvoir's text is known for being more intellectually-
focused and less emotionally invigorating than Millett's text.”.  
29 Het christendom heeft een revolutionaire, emanciperende kern maar de kerk heeft deze omhuld met een 
conservatieve mantel naar klassiek Grieks-Romeins voorbeeld (zie ook voetnoot 39). Ik merk op dat Marx 
opvallend weinig over prostitutie heeft geschreven, nu zijn punt juist is dat alle arbeid in het kapitalisme 
uitbuiting en mensonterend is. 
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waarbij de al dan niet onorthodoxe levensstijl van vrouwelijke auteurs meer vragen en studie 

genereert dan hun werk: ook De Beauvoir moest ondergaan dat Sartre steevast vragen kreeg over 

zijn werk en zij over haar leven (ofschoon zij natuurlijk zelf de filosofie en het leven, inclusief die van 

haarzelf, niet wilde scheiden). In het verlengde hiervan heeft bv. Irigaray De Beauvoir bekritiseerd op 

de – sterk aan Lacan ontleende – grond dat de vrouw als de Ander nog steeds een mannelijke 

categorie is (de vrouw als wat de man niet is) en dus eigenlijk nog steeds een ‘denken van het zelfde’ 

betreft in plaats van een différence sexuelle welke differentie de vrouw een eigen subjectiviteit moet 

geven, maar dat lijkt me niet heel anders dan wat De Beauvoir zelf al zei, al betekent dat voor Irigaray 

dat er ook een vrouwelijke taal moet worden ontwikkeld (de huidige taal is masculien – 

individualistisch – en dus niet geschikt voor de ervaringswereld van de vrouw die meer in relaties 

denkt).30 En De Beauvoir leverde zelf al uitdrukkelijk kritiek op bv. Plato en andere gelijkheidsdenkers 

die geen onderscheid maakten tussen mannen en vrouwen maar daarbij wel de man als norm 

hanteerde: De Beauvoir benadrukt, net als Irigaray, het biologische verschil tussen man en vrouw 

zodat ook zij een verscheidenheid in gelijkheid in plaats van een gelijkheid in verscheidenheid 

voorzag. Wel benadrukte De Beauvoir evengoed de eigen verantwoordelijkheid van de vrouw in 

plaats van (slechts) een appel op de man om als haar medestander ruimte te maken voor de vrouw 

(zoals men wel hoort: ‘vrouwenemancipatie is ook een zaak van de man’).  

 

Een ander kritiekpunt op De Beauvoir is dat zij generaliserend over de vrouw schrijft en daarmee 

onvoldoende onderkent dat de positie van de blanke vrouw van de middenklasse, die zijzelf was en 

die zij tot de vrouw überhaupt zou generaliseren, niet dezelfde is als die van vrouwen in andere 

klassen en culturen. Daarbij is ook bezwaar gemaakt tegen de opvatting van de vrouw als slaaf van de 

man die De Beauvoir en andere feministische auteurs hanteren: echte slaven werden veel slechter 

behandeld dan de gemiddelde vrouw en de twee zaken zijn niet vergelijkbaar. Om die reden wordt in 

het feminisme ook vaak Hegels heer-knechtdialectiek en daarmee de basis van De Beauvoirs filosofie 

afgewezen, maar we zagen dat De Beauvoir zelf al de tekortkoming ervan in zag en daarom die 

aanvulde met een erotisch geïnspireerde eenheid van man en vrouw. Een en ander heeft geleid tot 

een fragmentatie van de vrouwenbeweging in onder meer Black Feminism, Lesbian Feminism, etc dat 

wellicht het risico meebrengt, waar De Beauvoir al op wees, dat vrouwen onderling niet solidair zijn 

omdat zij in verschillende groepen leven en dus geen gezamenlijke vuist zullen maken.31 

 

We zagen dat zoals Sartre zijn Zelf/Ander-dichotomie toepaste op de marxistische klassenstrijd 

(kapitalist vs. proletariaat), De Beauvoir vanuit de existentialistische, dus universeel-

individualistische, ‘burgerlijke’ filosofie een sociaal-politieke filosofie ontwikkelde waarbij ze de 

Zelf/Ander-dichotomie op de seksen toepaste. Ofschoon De Beauvoir de klassenstrijd wezenlijk 

achtte voor de emancipatie van vrouwen, boog ze zo toch ook die economisch gerichte 

emancipatiestrijd om in een richting die academisch vruchtbaar is gebleken want inmiddels wordt 

het proces van ‘anderen’ bij alle onderdrukte groepen bestudeerd: iedereen die wordt uitgesloten is 

‘de Ander’ geworden (bv. de vluchteling als de Ander). De Beauvoir paste de dichotomie zelf nog 

eens toe op de oudere in La Vieillesse (1970) toen ze zelf ouder was geworden: net als de vrouw is 

ook de oudere een niet-essentiële Ander omdat de oudere niet meer (seksueel of anderszins) 

productief is, hetgeen opnieuw onterecht is omdat anderen de projecten van ouderen kunnen 

 
30Hélène Cixous had in Le Rire de la Méduse (1975) al een écriture féminine bepleit en beoefend waarin het 
vrouwelijk lichaam productief wordt aangewend om een vrouwelijk auteurschap en daarmee vrouwelijke 
autoriteit te verwerven.    
31 Ik merk op dat een van de redenen die Marx geeft voor zijn stelling dat het kapitalisme zijn eigen doodgraver 
is, is dat het kapitalisme de arbeiders bijeen drijft naar de stad en in de fabriek waardoor de revolutie kan 
worden georganiseerd. 
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vervolmaken door middel van het appel. Ze corrigeert hierbij Le Deuxième Sexe in de zin dat ze in La 

Vieillesse wel uitdrukkelijk de verschillen in culturen in acht neemt.  

 

Doordat men de categorie van de Ander op alles en iedereen die wordt uitgesloten is gaan plakken 

(bv. de moslim als de Ander) en de dichotomie makkelijk wordt gepolitiseerd, kan men er niet alleen 

maatschappelijke en politieke processen mee duiden, bv. ‘het eigene’ (‘eigen volk eerst’) vs. ‘de 

Ander’ (het vreemde; bv. de vluchteling), maar in combinatie met de politiek van multiculturalisme 

(integratie met behoud van identiteit) kan het wellicht ook een identiteitspolitiek (wij tegen zij) 

voeden hetgeen precies is wat De Beauvoir niet wilde. Identiteitspolitiek is met name door de nazi-

(rechts)filosoof Schmitt tot het fundament van alle politiek verklaard: zonder de politieke distinctie 

tussen vriend en vijand (wij tegen zij) heeft politiek geen betekenis, is er geen identiteit en dus geen 

zelfbehoud. Onder meer moslimextremisten en Poetin achten het Westen zwak vanwege de 

Westerse liberale ontkenning van dit fundamentele onderscheid en dus een eigen identiteit maar ik 

merk op dat toch ook liberalen de distinctie impliciet hanteren door omgekeerd bv. extreemrechts 

en Poetin als vijand te zien. Je zou wellicht kunnen zeggen dat de identiteit van het Westen is dat het 

– net als het existentialisme – elke identiteit wenst te verwerpen.32 De Beauvoir heeft haar distinctie 

tussen het Zelf en de Ander uitdrukkelijk niet bedoeld als identiteitspolitiek: ze wijst er zelf op dat bv. 

nazi’s Joden als hun vijand opvatten maar dat vrouwen en zwarten door niemand als vijand worden 

opgevat maar hooguit als inferieur hetgeen een geheel andere dynamiek geeft. En uiteraard is haar 

doel juist het opheffen van de ander als de Ander dus als uitgeslotene. Overigens, Aristoteles gaat zo 

ver dat hij de (natuurlijke) meester-slaafrelatie zelfs een vriendschap noemt omdat meester en slaaf 

elkaar nodig hebben zoals ziel en lichaam elkaar nodig hebben om te produceren (men vergelijke de 

Verlichtingsopvatting van de wederzijdse afhankelijkheid van rede en passie van de volgende 

paragraaf) en – inderdaad – zoals man en vrouw elkaar nodig hebben om te scheppen. Zo’n 

complementaire vriendschap (of arbeids- en rolverdeling) voor een gezamenlijk doel is overigens bij 

Aristoteles de negatieve vorm van vriendschap (want je maakt bij de ander gebruik van wat je zelf 

niet hebt zodat je elkaar – althans voor een bepaald doel – aanvult en daarom nodig hebt): bij de 

hogere, positieve en meer duurzame vorm van vriendschap herken je jezelf in de ander zodat die 

ander je alter ego is waardoor de ander zijn vreugde of verdriet ook jouw vreugde en verdriet is 

(uiteraard achtte Aristoteles die alleen tussen mannen mogelijk). Het is niet moeilijk om Hegels heer-

knechtdialectiek op te vatten als een dynamiek waarin Aristoteles’ negatieve vriendschap 

noodwendig transformeert in positieve vriendschap. 

 

Er is nauwelijks een feministische opvatting of argument (of tegenargument) te vinden die niet al in 

het werk van De Beauvoir te vinden is, niet alleen omdat haar project de totaliteit van de context van 

de vrouw omvatte maar ook omdat praktisch elke feministisch auteur De Beauvoir bewondert en 

door haar is gevormd. Hooguit is een radicale mannenhaat en separatisme à la Atkinsons politiek 

lesbianisme – ‘feminism is the theory, lesbianism is the practice’ – vreemd bij De Beauvoir die aldoor 

de seksuele vrijheid bepleit zodat de vrouw zelf mag weten met wie zij seks heeft en die door middel 

van Hegels filosofie een optimistische overtuiging koesterde dat man en vrouw harmonieus zullen 

 
32 Kenmerkend voor de moderniteit is een mechanistisch wereldbeeld waarin objecten worden geconstitueerd 
door relaties als het meer fundamentele (bv. de functieleer in de moderne wiskunde). Bv. Spinoza stelt: 
“determinatio negatio est” want elke bepaling (wat iets is) is tevens een afbakening van wat het niet is. Zo 
werken ook definities: bv. “de mens is het rationele dier” impliceert dat de mens een dier is die bijzonder is in 
de zin dat het rationeel is (andere dieren zijn dus niet rationeel). Volgens Spinoza zijn er echter geen 
bijzonderheden maar zijn er slechts causale ketens volgens natuurwetten: uiteindelijk zijn er geen identiteiten. 
Kenmerkend voor de moderniteit is echter ook de identiteitsvorming zoals natievorming; ook bij Schmitt 
constitueert of markeert een vijand de identiteit. 
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samenleven. Opvallend veel feministische auteurs van enige filosofische naam zijn (behalve door in 

ieder geval De Beauvoir) beïnvloed door Freuds psychoanalyse, veelal door de lens van 

psychoanalyticus en (post)structuralist Lacan wiens Écrits (1966) meteen een groot succes was, om 

onder meer te analyseren hoe genderidentiteiten als mannelijkheid en vrouwelijkheid in de 

ontwikkeling van een kind ontstaan. Dat geldt voor de al genoemde Luce Irigaray (1930-) en Judith 

Butler (1956-), maar zeker ook voor Julia Kristeva (1941-) die een studente was van Lacan. Net als bij 

De Beauvoir vervagen bij Kristeva de grenzen tussen filosofie en politiek en tussen scheppend proza 

en kritiek waarbij ze op poststructuralistische wijze eveneens het (historische) proces benadrukt 

(contra essentialisme of identiteitsdenken) maar daarom ook De Beauvoirs concept van de vrouw als 

collectieve identiteit verwerpt. Onder invloed van de psychoanalyse maakt ze bovenal onderscheid 

tussen het semiotische, dat ze met het vrouwelijke (en met Plato’s chora33) associeert, en het 

symbolische, dat ze met het mannelijke associeert. Het semiotische betreft het nog 

ongedifferentieerde waarbij het kind een lichamelijke eenheid met de moeder ervaart; het 

symbolische betreft de taal, de betekenis en de ordening welke wereld het kind betreedt als het zich 

losmaakt van de moeder, een subject wordt en zich onderworpen ziet aan de wet van de vader. 

Anders dan Lacan meent Kristeva dat we wel terug kunnen naar het semiotische ‘continent van de 

moeder’, omdat dat zich volgens haar manifesteert in kunst en het driftleven die aldus de 

symbolische orde ondermijnen en verstoren (men herkent het Romantische onderscheid tussen 

natuur en geest, tussen het onbewuste en het bewuste alsmede Nietzsche’s dionysische vs. 

apollinische). Kristeva’s kritiek is dat in onze cultuur het symbolische domineert (Lacan noemt de 

symbolische orde ‘fallocentrisch’) hetgeen de onderdrukking van vrouwen impliceert (men vergelijke 

De Beauvoirs kritiek in het tweede boek van Le Deuxième Sexe alsmede Hegels interpretatie van 

Antigone in de volgende paragraaf). Volgens Kristeva is de liefde tussen man en vrouw vaak een 

strijdtoneel omdat hun relatie met de moeder asymmetrisch is: de vrouw wordt zelf moeder waarbij 

ze even haar eigen moeder wordt maar na een symbolische moord op haar moeder haar liefde op 

haar kind (dus naar de toekomst) richt terwijl de man tevergeefs in elke vrouw zijn moeder zoekt om 

de semiotische oergeborgenheid terug te vinden en daarom niet genoeg kan krijgen van het 

veroveren van vrouwen (men vergelijke De Beauvoirs opvatting dat de man zich wil verliezen in het 

zijn van de vrouw om zich tijdelijk van z’n subjectiviteit te verlossen). 

 

We hebben al gezien dat De Beauvoir de psychoanalyse verwerpt en met name Lacan wordt door 

velen de grootste charlatan uit de recente filosofiegeschiedenis geacht, zodat ik hoop dat deze 

feministen geen bevestiging vormen van De Beauvoirs opmerking dat vrouwen de eeuwige prooi en 

buit vormen van charlatans. Maar het typisch Franse postmodernisme – dat zich bij Lacan en 

aanverwanten meer als een literaire avant-garde tegen het academische establishment 

manifesteerde – zou in de jaren ’70 en ’80 een hype op de Amerikaanse universiteiten worden. Het 

leidde tot een felle academische strijd in de VS waarbij de natuurkundige Sokal in 1996 wilde laten 

zien dat postmodernistische tijdschriften ook intellectueel bedrog publiceren zolang het maar vol 

postmodernistisch jargon zit en past in de eigen radicaal-linkse ideologie waartoe hij met succes een 

eigen geschreven artikel vol postmodernistische onzin – waarin hij onoprecht betoogt dat 

 
33 Bij Plato is chora (buitengebied of ruimte) een ontvangstoord die als zodanig het tot stand komen van alles 
mogelijk maakt. Plato noemt het zelf de Moeder van de wereld en als vormeloos is het iets onbegrijpelijks 
(want de ziel kan alleen vormen vatten); men vergelijke de pythagorese opvatting van chaos als het vrouwelijke 
beginsel. Aristoteles zou het op eigen wijze interpreteren als het materiële substraat van de dingen. Bij Kristeva 
bemiddelt de moeder tussen het semiotische (de chora) en het symbolische; ik merk op dat dit doet denken 
aan de centrale rol die de heilige maagd Maria (als moeder die het kindje Jezus zoogt) in het (katholieke) 
christendom verwierf als – hevig aanbeden – bemiddelaarster tussen de Vader (God) en de mens c.q. het 
lichamelijke waarmee het christendom een feminiserende impuls gaf (zie ook de volgende paragraaf).  
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kwantumzwaartekracht een sociaal-linguïstische constructie is – in een vooraanstaand 

postmodernistisch tijdschrift wist te publiceren. 34 Het doelwit van deze Sokal-hoax waren met name 

Lacan en zijn feministische studente Kristeva, omdat die gretig wis- en natuurkundige concepten 

politiseren tot onderdrukkingsmechanismen (zoals in ons land Sylvana Simons vorig jaar op dezelfde 

voet het dekoloniseren van de wiskunde bepleitte). Velen hebben Sokals experiment met succes 

herhaald en in hetzelfde jaar (1996) verscheen zelfs The Postmodernism Generator 

(http://www.elsewhere.org/pomo/): een computerprogramma dat zelf een postmodernistisch 

nonsensartikel genereert bij elke druk op de knop (ik laat het aan de lezer over om te beoordelen of 

ook dit stuk over Simone de Beauvoir door dat programma geschreven had kunnen zijn). Het wordt 

wel de omgekeerde Turingtest genoemd: als niet kan worden bepaald of een artikel geschreven is 

door een mens of door een random text generator dan is het artikel non-intelligent (Turing stelde in 

1950 voor dat de antwoorden van een computer op een menselijke ondervrager intelligent kunnen 

worden genoemd als ze niet kunnen worden onderscheiden van wat een mens zou kunnen zeggen).35  

 

Ofschoon Kristeva zich een dissidente binnen de feministische beweging achtte (mede vanwege haar 

verdediging van Freuds verleidingstheorie die het kind ook seksuele gevoelens geeft en die tot z’n 

concept van de Oedipuscomplex voerde), is Camille Paglia (1947-) waarschijnlijk de echte vreemde 

eend in de feministische bijt want zij wordt door velen meer in de conservatieve of zelfs 

extreemrechtse hoek dan in de radicaal-linkse hoek geplaatst. De meeste feministen die bekend zijn 

van politiek en media zijn al een stuk ‘politiek correcter’ dan De Beauvoir (ook al beroepen ook zij 

zich aldoor op De Beauvoir), mede vanwege hun moreel egalitarisme waarbij de biologische 

verschillen tussen man en vrouw worden genegeerd of zelfs ontkend36: zoals gezegd ging het De 

Beauvoir omgekeerd puur om de waarheid en associeerde zij zich (tot 1972) niet eens met de 

feministische beweging. Feministe en cultuurcriticus Camille Paglia – die haar werk wel op Freud 

maar niet op Lacan baseert – lijkt misschien nog het meest een soort hedendaagse Simone de 

Beauvoir te zijn die met name die politiek incorrecte of antiburgerlijke kant van De Beauvoir 

belichaamt en van wie eveneens niet helemaal duidelijk is of ze nu een feministe of een antifeministe 

is: Paglia is eveneens opgegroeid in een katholiek milieu, openlijk lesbisch, identificeert zichzelf als 

transgender (een man in een vrouwenlichaam), bepleitte net als De Beauvoir de legalisering van 

pedofilie en haar boeken zijn eveneens zowel zeer controversieel als bestsellers waarbij ze met name 

het gangbare ‘politiek correcte’ feminisme, dat de vrouw in een slachtofferrol plaatst en zo 

afhankelijk houdt, aanvalt. Feministen zijn sneue ‘huilzusters’ geworden volgens Paglia en zetten de 

werkelijkheid op z’n kop: juist de vrouw heeft een natuurlijke dominantie (zij ‘is’ simpelweg) terwijl 

de man eerst nog man moet worden (door z’n mannelijkheid te bewijzen) en dus fragiel is. Meer nog 

dan De Beauvoir benadrukt Paglia de biologie: mannen neigen naar het extreme of abnormale 

(vergelijk De Beauvoirs buitenissigheid van de man) terwijl vrouwen de middelmaat of de norm 

 
34 Uiteraard bewijst dit nog niet dat alle postmodernistische filosofie onzinnig is. Om Schopenhauer te 
parafraseren: Kant leerde ons dat goede filosofie heel duister kan zijn; Hegel leert ons dat hele duistere 
filosofie ook gewoon wartaal kan zijn. 
35 Dit aspect acht ik mede vermeldenswaardig omdat het direct het probleem van De Beauvoir en het 
existentialisme raakt: ons denken en (individueel) zijn zijn geconstitueerd door een gedeelde sociaal-culturele 
context door middel van de menselijke extase, maar hoe overwinnen we de isolatie van onze ‘enstase’ (het 
perspectief vanuit onze innerlijkheid)? Hoe weet ik of we hetzelfde ervaren (dat bv. wat we ‘groen’ noemen 
niet door jou wordt ervaren als wat ik ‘rood’ noem maar waarvan jij hebt geleerd dat ‘groen’ te noemen) of dat 
jij überhaupt een innerlijkheid hebt en geen machine bent (welk probleem Descartes al uitdrukkelijk bezighield 
in verband met de vroegmoderne ‘mechanisering van het wereldbeeld’)? 
36 Op Nietzscheaanse wijze kan men zeggen dat in de natuur slechts ongelijkheid bestaat maar dat de moraal 
alles gelijk maakt. Het liberalisme is de politieke pendant waarbij iedereen gelijk moet worden behandeld c.q. 
gelijke rechten toekomt, ongeacht de verschillen of feitelijke situatie (men vergelijke Rawls’ ‘veil of ignorance’). 

http://www.elsewhere.org/pomo/
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vormen, zodat ‘Er is geen vrouwelijke Mozart omdat er geen vrouwelijke Jack the Ripper is’ en 

Athene het hoogtepunt van de menselijke cultuur kon vormen vanwege diens ongekende 

vrouwenonderdrukking. Belangrijker nog is dat vrouwen seksueel aangetrokken worden door de 

mannelijke agressie en dominantie, zodat vrouwen zichzelf in de positie van verkrachtingsslachtoffer 

brengen.37 Het ‘verkrachting is geen seks maar geweld’ van feministen negeert de werkelijkheid van 

deze seksuele krachten en maakt vrouwen naïef jegens mannen en seks. Het feminisme is de 

zoveelste uitloper van Rousseaus romantische misopvatting dat onderdrukking het gevolg is van 

maatschappelijke conventies in plaats van de natuur. Dat meer vrouwen worden verkracht komt dan 

ook omdat het feminisme het patriarchaat, dat de destructieve seksuele krachten en daarom de 

vrouw èn de man in bedwang houdt, afbreekt, resulterend in een seksuele jungle.38 Paglia betoont 

zich een leerling van De Sade in haar opvatting dat seks noodzakelijk geweld is en dat 

gelijkwaardigheid een illusie is omdat de natuur alleen onderdrukking kent (waarbij de vrouw beslist 

niet minder wreed is of minder tot onderdrukking in staat is dan de man39) en van Nietzsche van wie 

zij het schema dionysisch vs. apollinisch – natuur, energie, identificatie vs. cultuur, verstandelijke 

afstand, objectificatie – overneemt als basis van haar denken.  

 

De Franse Revolutie, Wollstonecraft, De Gouges en Antigone 
 

Inmiddels zijn er (aldus) heel veel soorten feminismen – die elkaar althans academisch bestrijden – 

zodat het wellicht interessant is om nog even een blik te werpen op hoe het is begonnen om de kern 

van de vrouwenbeweging te vatten. Ik denk dat A Vindication of the Rights of Woman uit 1792 van 

Mary Wollstonecraft kan gelden als het eerste belangrijke feministische werk in de moderne tijd. 

Beïnvloed door de Verlichtingswaarden van redelijkheid en optimisme en mede geïnspireerd door de 

Franse Revolutie met z’n leus ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ betoogt Wollstonecraft dat 

vrouwen gelijke rechten moeten krijgen, met name een gelijk recht op (gemengd) onderwijs en 

bestuursfuncties, omdat ook vrouwen begiftigd zijn met rede en dus kunnen bijdragen aan de 

maatschappij. De vrouw wordt echter vanaf haar geboorte onderdrukt en van onderwijs weg 

gehouden waardoor zij haar rede niet kan ontwikkelen, zij daarom haar emoties en seksualiteit niet 

onder controle heeft en daarom de slaaf is – en op dit moment nog moet zijn – van de man (al maakt 

dat de vrouw volgens Wollstonecraft soms ook juist een tiran). Het huwelijk is de gevangenis van de 

vrouw en is vaak niet meer dan een legale vorm van prostitutie (een contract waarbij de vrouw zich 

levenslang seksueel beschikbaar moet stellen in ruil voor levensonderhoud). Ze gelooft dat als de 

vrouw gelijke rechten krijgt man en vrouw elkaars vrienden zullen worden – ze raadt mannen en 

vrouwen aan hun (seksuele) liefde te temperen want passie staat vriendschap in de weg – waarbij 

een ontwikkelde vrouw ook de natie als geheel ten goede komt nu zij de kinderen opvoedt. Ze valt 

vooral Rousseau aan – voor wie de vrouw geen ander nut heeft dan seksueel plezier voor de man – 

en ze acht zijn filosofie een ‘filosofie van losbandigheid’ in lijn met de kritiek van haar tijd dat ‘terug 

naar de natuur’ en te veel gevoel een gevaarlijke ontremming en anarchie geeft. Omdat de vrouw nu 

nog niet de gelijke is van de man omdat hij haar gevangen houdt in haar lichaam en gevoelens (en 

dus het versieren van haar gevangenis haar enige levensdoel is), is ze van hem afhankelijk en moet zij 

 
37 De Sade schreef zelfs (uiteraard): ‘pijn is de weg naar het hart van een vrouw’. 
38 Ietwat terzijde merk ik op dat hiërarchie geweld inperkt (of er een einde aan maakt); Hobbes’ 
natuurtoestand is een oorlog van allen tegen allen, met name omdat mensen (mannen) ongeveer even sterk 
zijn en dus met elkaar gaan vechten om de schaarse middelen e.d. 
39 Niet alleen zijn in de romans van De Sade de vrouwen minstens zo wreed als de mannen, een historisch 
befaamd voorbeeld van de wreedheid van de vrouw is de Hongaarse gravin Elisabeth Báthory (1560-1614) die 
uit sadisme vele honderden meisjes op de meest gruwelijke wijzen zou hebben gemarteld en vermoord. 
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een appel doen op de man om haar op te leiden en haar gelijke rechten te geven (dit is kenmerkend 

voor de Verlichting: de ontwikkelde mens is verlicht en daarom bv. atheïst maar het volk is nog 

onontwikkeld en moet je niet eens blootstellen aan atheïsme).  

 

Het werk was een groot succes met lovende recensies en meteen vertalingen en herdrukken, al klonk 

er ook wel een kritische noot zoals bij de neoplatonist Taylor die zich afvroeg waarom we dan ook 

niet de dieren gelijke rechten geven als we die aan de vrouw zouden geven. In die tijd kwam 

overigens ook de dierenrechtenbeweging van de grond door nota bene Rousseau alsmede Bentham 

op de utilitaristische grond dat – contra Descartes –  dieren ook gevoel hebben. De Verlichting 

waardeerde dan ook beslist niet alleen de rede maar ook het gevoel of de passie: de rede is inert 

zodat de rede de passie nodig heeft om dingen in beweging te zetten (Hume: ‘reason is the slave of 

the passions’) en het is het gevoel dat sympathy voor de ander, zoals de slaaf, mogelijk maakt 

waardoor de mens niet alleen abstract met de rede maar ook concreet met de ander meevoelt en 

verbonden is. Vrouwen zouden echter overgevoelige zenuwen hebben (hypersensibiliteit) en daarom 

een bron van wanorde zijn (en daarom bv. abolitionistisch zijn): het punt van Wollstonecraft is dat 

vrouwen niet vanwege hun vrouw-zijn maar vanwege een gebrek aan ontwikkeling een excessief en 

onbeheerst gevoelsleven hebben (zodat er een vicieuze cirkel ontstaat waar ook De Beauvoir op 

wijst: vrouwen zijn zwak, emotioneel, dom, kinderlijk etc omdat ze geen onderwijs krijgen en krijgen 

geen onderwijs omdat ze zwak, emotioneel, dom, kinderlijk, etc zijn). Waarschijnlijk precies omdat A 

Vindication of the Rights of Woman zo resoneerde met de opvattingen van die tijd maakte het werk 

zo’n overtuigende indruk – waarbij Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) van 

Olympe de Gouges de discussie over vrouwenrechten in zowel Frankrijk als Engeland al flink op 

stoom had gebracht – dat sindsdien de vrouwenemancipatie niet meer kon worden gestopt: het 

leidde tot de suffragettes en zelfs De Beauvoirs Le Deuxième Sexe lijkt bovenal de afronding te willen 

zijn van de beweging die Wollstonecraft was gestart. 

 

Ik merk op dat Wollstonecrafts argumentatie doet denken aan Sophocles’ klassieke tragedie 

Antigone (5de eeuw v.C.) die ook bij Hegel een belangrijke rol speelt. In het toneelstuk verbiedt 

koning Kreon de begrafenis voor Polyneikos als vijand van de Staat. Polyneikos’ zuster Antigone 

begraaft hem toch, zodat Kreon haar ter dood veroordeelt wegens ongehoorzaamheid. Antigone 

heeft echter geen spijt: ten eerste is het haar plicht als zuster om haar broer te begraven en ten 

tweede is het verbod (de menselijke wet) in strijd met de goddelijke wet die eist dat elk mens 

begraven wordt. In Hegels dialectische interpretatie zien we in het stuk zowel de ineenstorting van 

het heidendom (de polis) als de verzoening van twee ethische beginselen (voor Hegel belichaamde 

de tragedie altijd het conflict tussen twee goede zaken). De heidense Staat (dat is hier Kreon) 

belichaamt het universele dat daarvoor het particuliere (de familie) onderdrukt – ik merk op dat 

Plato het gezinsleven zelfs helemaal wilde afschaffen – maar daardoor ook eeuwig wordt ondermijnd 

door dat particuliere, dat is de familie, dat Hegel met de vrouw (hier: Antigone) identificeert. De 

vrouw is aldus ‘de eeuwige ironie van de gemeenschap’. Tegelijkertijd brengt de verinnerlijking en 

daarmee universalisering van dat particuliere de goddelijke wet voort die Hegel dan ook de 

vrouwelijke wet noemt (tegenover de mannelijke, wereldse wet die zich dominant stelt en het 

vrouwelijke onderdrukt). De uitsluiting van de vrouw, dus van het particuliere, was de fatale fout van 

de klassieke samenleving (en in Antigone pleegt dan ook iedereen zelfmoord). In christelijke termen: 

we zijn allen kinderen van God en daarom gelijk waarbij dus juist ook broers en zussen – dus man en 

vrouw – moreel gelijk zijn.40 De Franse Revolutie beoogde die universele gelijkheid die dan ook de 

 
40 Een typisch voorbeeld is Sint-Nikolaas (280-342). De legende verhaalt dat deze bisschop driemaal ’s nachts 
heimelijk geld voor een bruidsschat in een huis gooide zodat de meisjes er konden trouwen (vandaar dat wij 
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vrouw had moeten insluiten, maar greep onder invloed van Rousseau ook sterk terug naar het 

klassieke republikeins ideaal waarbij elk particulier belang wordt onderdrukt door het algemene 

belang (de burger moet ‘gedwongen worden vrij te zijn’, welke positieve vrijheid het algemene 

belang dient) zodat ook de vrouw bleef onderdrukt. Wollstonecraft beroept zich uitdrukkelijk op die 

morele gelijkheid van man en vrouw voor God en benadrukt tegelijk het belang van de familie als 

basis van de natie. 

 

Het verhaal van Olympe de Gouges is overigens zelf tragisch en ze kan een martelares – de moderne 

Antigone – voor de vrouwenbeweging worden genoemd. Deze Franse toneelschrijfster, die eerder de 

afschaffing van slavernij had bepleit, was zo teleurgesteld dat de Franse Revolutie niets had gedaan 

voor vrouwenrechten dat zij een verklaring publiceerde, gebaseerd op de juridische grondtekst van 

de nieuwe Franse republiek Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), waarin ze dan 

maar zelf – namens ‘de sekse die de mooiste en de moedigste is’ – de vrouwen gelijke rechten 

toekende. Radicaler dan Wollstonecraft (die mannen superieur in intelligentie achtte) verklaarde zij 

man en vrouw in alles gelijk en riep zij vrouwen op om hun rechten op te eisen. Ze werd voor haar 

moed onder de guillotine gebracht door de jonge republiek wegens hoogverraad (in haar manifest 

had ze al geschreven: ‘De vrouw heeft het recht het schavot te beklimmen; dan heeft ze ook het 

recht om het podium te beklimmen om te spreken.’). Wat haar niet hielp was dat ze ook deel uit 

maakte van de Girondijnen die de Franse Revolutie hadden ingeleid maar daarin als gematigd-

liberale groep tegenover de radicaal-linkse Montagnards stonden: toen die laatsten de macht grepen 

brachten zij alle Girondijnse leiders onder de guillotine wegens hoogverraad hetgeen wel het begin 

van het terreurbewind (la Terreur) wordt beschouwd. De Girondijnen hadden eerder zelf koning 

Louis XVI onthoofd, maar nota bene De Gouges had de koning verdedigd, onder meer omdat ze 

tegen de doodstraf was en zij de koning als mens onschuldig vond. Ook andere vrouwelijke activisten 

werden geëxecuteerd: de Franse Revolutie bracht de vrouwenbeweging op gang maar werd in 

Frankrijk zelf meteen met geweld in de knop gebroken.  

 

Maar Olympe de Gouges werd in brede kring gelezen en had dus wel blijvende impact in Engeland, 

met name via Wollstonecraft. Daarbij reageerde Wollstonecraft met A Vindication of the Rights of 

Woman op het onderwijsplan (1791) van Tallyrand voor de prille Franse republiek waarin hij 

voorstelde dat vrouwen alleen worden opgeleid tot huisvrouw omdat alleen mannen bestemd zijn 

voor het publieke leven. In wezen gaat dit terug op de oude Grieken: de publieke sfeer is het domein 

waar men vrij en gelijk is – waar men burger is – terwijl de private sfeer wordt gekenmerkt door de 

noodzakelijkheden van het leven dus van onvrijheid en ongelijkheid en aldus het domein voor de 

vrouw en de slaaf is die in het levensonderhoud moeten voorzien zodat de heer des huizes z’n 

handen vrij heeft voor het burgerschap dat zich boven het leven verheft in het publieke domein 

(politiek en cultuur). Het feminisme is in wezen de strijd van de vrouw om – gelijk de slaaf – uit dit 

private domein en in het publieke domein te treden en aldus burgerschap ofwel vrijheid en gelijkheid 

te verwerven. Wat dat betreft is niet alleen de moed van De Gouges zelf maar ook dat ze de 

 
elkaar ook cadeaus geven op zijn naamdag), maar die legende werd eerder al aan de pythagoreeër Apollonios 
toegeschreven (zoals ook de legendes rondom Pythagoras in de Bijbel opeens aan Jezus worden 
toegeschreven). Het unieke echter is dat Sint-Nikolaas het deed om zorg om het lot van de meisjes die anders 
naar het bordeel moesten. Vrouwen speelden een belangrijke rol in het sterk emanciperende jonge 
christendom; toen het christendom zichzelf had gevestigd als de nieuwe macht en dus geen ‘slavenopstand’ 
meer was – onder meer Engels vergeleek het prille christendom met het socialisme en noemde ze beide een 
beweging van onderdrukten en een religie van slaven – nam het de oude gewoontes over en werden vrouwen 
weer onderdrukt (Arendt: ‘de meest radicale revolutionairen worden conservatief de eerste dag na de 
revolutie’). 
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vrouwelijke sekse de moedigste noemt niet zonder betekenis: volgens de oude Grieken kenmerkt de 

slaaf zich door lafheid, omdat hij het leven boven de vrijheid koos, en de burger door moed (men 

denke aan Hegels vrijheid die impliceert dat je je leven op de waagschaal zet) zodat de vrouw door 

het tonen van moed het burgerschap verdient. De prangende vraag van De Beauvoir is dan ook 

waarom de vrouw, zelfs na het krijgen van gelijke formele rechten dus van volwaardig burgerschap 

als gevolg van de feministische eerste golf, toch nog niet vrij en gelijk is. Het heeft ermee te maken 

dat de vrouw toch ook biologisch gebonden blijft aan het leven en zich ook niet kan bevrijden van de 

man: het antwoord van de tweede feministische golf of het radicale feminisme is dan ook dat ook de 

private sfeer op z’n kop moet (‘het persoonlijke is politiek’).  

 

De Beauvoir komt tot de slotsom dat de natuurlijke eenheid van man en vrouw impliceert dat 

vrijheid voor iedereen als Hegels wederzijdse erkenning (als einde van de geschiedenis) niet een 

vrijheid als onafhankelijkheid, zoals bij de oude Grieken, niet een vrijheid als macht, zoals bij De Sade, 

en niet een vrijheid als een strijd, zoals bij Sartre, kan zijn, maar een vrijheid in wederzijdse 

afhankelijkheid en eenheid zoals Hegel die al had gezocht. Maar tegelijkertijd erotiseert De Beauvoir 

Hegels heer-knechtdialectiek om recht te doen aan de bijzondere man-vrouwverhouding. Ofschoon 

Hegel man en vrouw als complementair opvat, valt op dat hij de seksualiteit uit het verhaal haalt 

(ditzelfde geldt voor Wollstonecraft): de seksloze relatie tussen broer en zus belichaamt voor hem 

het particuliere element van de familie, zoals Wollstonecraft benadrukt – om de vrouw aan de man 

gelijkwaardig te maken en het publieke leven waardig te maken – dat het huwelijk de passie moet 

blussen zodat man en vrouw vrienden kunnen worden. De Beauvoir zette de erotiek centraal, wees 

om die reden het huwelijk juist af en zocht het begin van de echte vrouwenemancipatie aldus in het 

meest private deel van het leven: de slaapkamer.  
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Conclusie 
 

De Beauvoir hanteerde de fenomenologische methode waardoor ze het fenomeen van de vrouw 

onderzocht in al z’n betrekkingen met al het andere en ze elke metafysica (de transcendente Idee 

van de Vrouw) afwees. Haar existentialisme berustte op een fundamentele ambiguïteit hetgeen 

inhoudt dat geen betekenis vaststaat maar dat elke betekenis moet worden gewonnen. De Beauvoirs 

feminisme berustte daarbij op de radicale vrijheid van het existentialisme – mede in reactie op de 

onvrijheid van de Tweede Wereldoorlog en als uitloper van het moderne project van individuele 

autonomie en zingeving (de dood van God) – dat precies daarom vrouwen aan kon en moest zetten 

tot strijd om zich – na de reeds gewonnen burgerlijke vrijheid door de feministische eerste golf – te 

bevrijden van de heerschappij van de man in het private domein: elke tevredenheid met de status 

quo was ‘kwade trouw’. Vanwege de vrijheid van elk bewustzijn verklaarde De Beauvoir de vrouw 

zelf verantwoordelijk voor haar lot, zodat de vrouw niet meer op de man kon wachten en zij zich niet 

meer achter zijn onwil kon blijven verschuilen. Daarbij berustte het existentialisme ook op een 

radicaal individualisme, met de fundamentele isolatie van het individuele bewustzijn en de 

onvermijdelijke strijd tussen bewustzijnen als basis, en antiburgerlijkheid mede in de vorm van 

seksuele uitspattingen (waarover de existentialisten openlijk spraken en waarmee zij de seksuele 

revolutie van de jaren ’60 voorbereidden) waarmee de confrontatie werd gezocht, al dan niet samen 

met een revolutionair socialisme. Het resultaat was een stootram die de maatschappij schokte en de 

vrouwenemancipatie vleugels gaf. Ook als men nu De Beauvoir leest valt op hoe coherent en 

overtuigend haar existentialistisch pleidooi voor opstand en emancipatie is: ook als we opgesloten 

zitten in een situatie – biologisch of maatschappelijk – dan zijn we een bewustzijn en dus vrij in onze 

betekenisgeving aan ons bestaan waarbij elke nieuwe betekenis de wereld kan veranderen. Haar 

boek Le Deuxième Sexe maakt in feite zelf De Beauvoirs existentialisme waar want door haar 

interpretatie van de wereld in dat boek heeft ze die wereld daadwerkelijk ingrijpend veranderd. 

 

Het huidige feminisme lijkt veel van die overtuigingskracht en maatschappelijke impact te hebben 

verloren. Dat zal ermee te maken hebben dat het geloof in die radicale vrijheid – dus ook 

existentialisme als populaire filosofie – niet meer bestaat (waar in de jaren ’60 praktisch iedereen 

Sartre las leest nu praktisch niemand meer zijn werk): hedendaagse feministen geloven vaak ofwel in 

biologische gedetermineerdheid van man en vrouw ofwel in de maatschappelijke vorming van een 

mens in vrouw of man (waartoe De Beauvoirs beroemde uitspraak dat men niet als vrouw wordt 

geboren, vaak wordt geïnterpreteerd) hetgeen vooral verwarring en machteloosheid lijkt te 

genereren. Tot overmaat van ramp verruilt het postmodernisme een moderne gerichtheid op 

handelen voor een gerichtheid op taalgebruik (waardoor steeds meer woorden in de ban worden 

gedaan) en hebben postmoderne feministen het concept ‘vrouw’ ook wel gedeconstrueerd als 

essentialistisch of identiteitsdenken en als mannelijke harde demarcatie in plaats van 

differentiedenken en vrouwelijke fluïditeit, resulterend in een ‘feminisme zonder vrouwen’ en 

daarmee een kloof tussen feministische theoretici en feministische activisten.  

 

Vrijheid was het thema van alle moderne filosofie dus van pakweg de laatste 500 jaar, mede door de 

achtergrond van een mechanistische wereldbeschouwing. Maar in de huidige postmoderniteit lijkt 

het concept ‘vrijheid’ z’n betekenis te verliezen: aan de ene kant zijn we vrijer dan ooit maar aan de 

andere kant worden we elke minuut van ons leven gemanipuleerd door verborgen algoritmen. Alle 

dichotomieën, die de moderniteit bepaalden, lijken te zijn opgelost: vrijheid en dwang, autonomie en 

heteronomie, feit en fictie, politiek en amusement, eigendom en schuld, vrede en oorlog, etc. De 

enige houvast die ons resteert is onze identiteit die daarom is verheven tot grondslag van alle 

politiek en menselijk leven. De Beauvoir is een belangrijke grondlegger daarvan door de Hegeliaans-
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existentialistische Zelf/Ander-dichotomie toe te passen op de categorieën man en vrouw, maar voor 

het existentialisme en dus ook De Beauvoir is identiteit zoals gender precies datgene wat moet 

worden overwonnen door een emancipatiestrijd: je identificeren met je situatie en dus het 

ontkennen van je vrijheid en transcendentie is als kwade trouw de grootste zonde. Daarbij heeft het 

radicale individualisme en daarmee de strijd als basis alsmede van de felle antiburgerlijkheid en 

bevrijding van elke autoriteit uiteindelijk geleid tot nihilisme en geld als de enige overgebleven 

waarde, waardoor mensen weer naar verbinding zijn gaan verlangen. Maar de strijd hoeft misschien 

niet meer fel te worden gevoerd, want de hedendaagse maatschappij lijkt al veel op hoe De Beauvoir 

zich de toekomst voorstelde: de jonge vrouw heeft dezelfde kansen qua opleiding en carrière – al 

maakt ze daar nog niet altijd gebruik van – en man en vrouw gaan veelal persoonlijke relaties aan op 

de voet van gelijkwaardigheid.  

 

Vanwege de biologische eenheid en daarmee intieme relatie tussen man en vrouw, is emancipatie 

echter niet voldoende voor een harmonieus samenleven van man en vrouw. In lijn met de Franse 

filosofische – naar het materialisme en zelfs godslastering neigende – traditie vond De Beauvoir in 

een gerichtheid op het lichamelijke en zelfs erotische alsmede in een ambiguïteit à la Rousseau en 

Merleau-Ponty een wat mystieke oplossing voor het probleem van de ander die op afstand blijft 

staan: niet alleen zal de Hegeliaanse strijd tussen bewustzijnen tot wederzijdse erkenning dus 

gelijkwaardigheid leiden maar erotiek vormt een voorbeeld van ambigue subject-objectrelatie die 

het zo mogelijk maakt dat door middel van vervoering en intiem lichamelijk contact lichaam en geest 

samensmelten en dat zelfs bewustzijnen contact maken waardoor man en vrouw een eenheid 

worden. Daarmee wordt ook het probleem van de eerste feministische golf opgelost dat een 

universele vriendschap – een ‘Alle Menschen werden Brüder’ – door middel van burgerschap 

onvoldoende is om ook de vrouw – die Schwester – gelijkwaardig in te sluiten vanwege de 

bijzondere, op de biologie gebaseerde en daarom private verhouding tussen man en vrouw, zodat de 

verscheidenheid in gelijkheid in de slaapkamer moet beginnen. 
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