
Privé Domein 173 Door vrouwen van vrouwen: Simone de Beauvoir. (13-1-’23) 

Hier thuis staan in de boekenkast zes boeken van Jean Paul Sartre (1905-15 april 1980) en 

dertien boeken van en over Simone de Beauvoir (1908-14 april 1986) . Allemaal op twee na  

in het Frans. Ze zijn van Leonie uit de midden jaren 1960 toen ze in Utrecht medicijnen 

studeerde. Het belangrijkste boek van Sartre ‘L’être et le néant’ ofwel ‘Het zijn en het 

niet; een proeve van een fenomenologische ontologie’ verschijnt al in 1943. 

Dat van Simone is ‘Le deuxième sexe’ uit 1949 - De tweede sekse’ met deel 1 Feiten en 

mythen en deel 2 ‘Geleefde werkelijkheid’. Het is het enige boek dat Leonie in het 

Nederlands heeft gekocht en gelezen in 1966 en 1968. 

Ik heb er vaak tegenaan gekeken en soms even in gebladerd maar pas onlangs raakte ik 

echt geïnteresseerd toen de biografie over Simone de Beauvoir ‘Een leven’ van Kate 

Kirkpatrick uit 2019 (1), via een bestelling hier door Leonie, werd afgegeven. Ik werd 

alleen al door de foto gebiologeerd, de strakke strenge en zelfverzekerde manier waarop 

Simone de wereld inkijkt. 

           

De jaren 1960 waren heel bijzonder voor die twee. Volkomen vrijgevochten, hielden ze er 

diverse relaties op na. Simone zowel met mannen als vrouwen en jonge studenten (zou nu 

onmogelijk zijn). Ze hadden nooit een echte vaste verblijfplaats, maar leefden in hotels en 

tijdelijke appartementen. Doet me sterk denken aan Marcel Duchamp (1887-1968) die 

ook overal en nergens woonde. Sartre en de Beauvoir liggen bij elkaar begraven op de 

begraafplaats Montpernasse. Wij hebben in 2009 ook hun graf bezocht. 

Op 7 juli 2009 waren Leonie en ik op de opening van de graffititentoonstelling ‘Born in 

the streets’ van Foundation Cartier in de wijk Montparnasse aan de linkerzijde van de 

Seine.(Privé Domein 60). Alweer 13 jaar geleden!  Wonderlijk dat om de hoek als het 

ware van hun graf de graffititentoonstelling plaatsvond van vooral zwarte kunstenaars 

uit New York die generaties lang zijn uitgebuit en zichzelf hebben uitgeroepen tot de 

‘KINGS’ van de kunstenaarswereld. Sartre en Beauvoir streden vurig tegen racisme. 

                 
A-One, The Babylon System, The profit Ride’s again, spray paint on canvas, 190x248, 1985                                        
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Opvoeding van Simone Beauvoir.                                                                               

Simone werd zeer godsdienstig katholiek opgevoed. Ze stond onder zeer strenge censuur 

over wat ze mocht lezen. Lezen was zeer gevaarlijk en zeker voor een vrouw. Al vroeg 

wilde Simone zich bevrijden uit de knellende band van het katholieke geloof. Ze las 

vooral stiekem. Lezen was voor haar zo belangrijk dat ze het geloof afzwoer. Voor haar 

was lezen een vervanging van God. Overigens werd God pas met een hoofdletter 

geschreven in de eerste Nederlandse vertaling van Luthers bijbel, de Liesveltbijbel uit 

1526. (2) Het was voor die tijd dat deus oftewel god met een kleine letter werden 

geschreven. 

Zelfs haar vader Georg de Beauvoir bespotte zijn dochter toen ze nog geen boek kreeg 

gepubliceerd en zei dat ze nooit meer zou zijn dan ‘de hoer van een worm’. (uit haar 

boek De bloei van het leven) 

Sartre en De Beauvoir zijn vertegenwoordigers van het existentialisme. Existentialisme is 

een filosofische, literaire en politieke stroming die vooral in de jaren 1960 furore maakte. 

Existentialisme is geen filosofische stroming die praat boven de hoofden van mensen en 

abstract en conceptualistisch is, geen filosofie die objectief en universeel is. Jean Paul en 

Simone waren communistisch en haatten het kapitalisme. Sartre gaf niets om geld. 

Simone wilde een vrouw blijven; mannelijker worden door haar hersenen en vrouwelijker 

door haar gevoeligheid. De vrouw die eman-cipeert en de man die evrouw-cipeert. 

Het gaat het existentialisme om de vrijheid van het individu, jij en ik, om de eigen 

verantwoordelijkheid. Daarmee wordt het ons niet gemakkelijker gemaakt. Wij zijn zoals 

Sartre zegt: ‘De som van onze daden’. Door die vrijheid worden we geconfronteerd met 

angst omdat je het zelf moet doen en dat vereist moed. Vóór het existentialisme werden 

we door bijvoorbeeld de godsdienst in een kerker opgesloten, het geloof bepaalde hoe we 

moesten leven. Nu gooien we alle ketenen van ons af, zijn we vrij, maar ook 

verantwoordelijk. We leven ‘te kwader trouw’ als we alleen leven zoals het hoort. Sartre 

beschrijft dat in zijn beroemdste boek ‘Het zijn en het niet’. Je moet geen rol in het leven 

spelen, je moet jezelf durven te zijn en daar de consequenties uittrekken. Jij als individu 

moet in staat zijn gewoontes en standpunten te herzien en ernaar te handelen. 

 

                                                                                                               
Edvard Munch, De Schreeuw 1893          Giacometti, lopende man, 1960 (voor wie Beauvoir veel interesse had)  
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Strijders voor de rechten van de vrouw, seksisme en racisme 

Ik ga het niet hebben over de ingewikkelde relatie die Sartre en Beauvoir met elkaar 

hebben gehad, maar over de enorme betekenis die Simone heeft gehad voor de 

vrouwenemancipatie, de ongelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen (seksisme), 

de bestrijding van racisme. Het is een strijd die nog steeds niet is geëindigd.  

De kranten, magazines, tv-programma’s ze staan allemaal vol over MeToo- beweging van 

grensoverschrijdend seksueel gedrag. Alleen al gisteren en vandaag (3-4 jan.) in het 

Eindhovens Dagblad: Een wereld te winnen voor vrouwen in 2023. Mensen kunnen 

vooroordelen nooit voor zich houden – vrouwen met Aziatische roots hebben last van 

racistische uitingen. Overal is nog sprake van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Zie wat er nu weer in Iran speelt. Ophanging omdat je geen hoofddoekje wil dragen. Dit 

anno 2023! 

‘De tweede sekse’ is het belangrijkste werk van Simone Beauvoir. (3)                     

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over Feiten en Mythen en Deel 2 over de 

Geleefde werkelijkheid. 

Het boek sloeg in als een bom! 

In het eerste deel beschrijft ze hoe de vrouw door een eeuwenlange 

conditionering verstard is in het beeld dat de man zich van het andere ‘geslacht’ 

heeft gevormd. In het tweede deel gaat het om concrete ervaringen, de 

concrete ‘situatie’ zoals ze zegt in de hedendaagse maatschappij. Misschien niet 

meer helemaal opgaande in westerse landen, maar in veel landen is het wat 

mogelijkheden voor de vrouw nog uiterst slecht gesteld. 

Overal in de wereld zien we de onderdrukking van vrouwen. Op internet kun je de top 10 

landen lezen waar de vrouw het minst veilig is: India, Afghanistan, Syrië, Somalië, Iran 

Saoedi-Arabië, Pakistan, Democratische Republiek Congo, Jemen en de Verenigde 

Staten. 

Zomaar wat opmerkingen van Simone uit haar boek De tweede sekse over ‘de verliefde 

vrouw’- een vrouw die haar man zo centraal stelt in haar leven dat ze zichzelf niet ziet. 

Ze verlaat zelfs haar eigen oordeel en probeert alles door de ogen van haar geliefde te 

zien. Ze volgt zijn voorkeur voor boeken, kunst en muziek. Ze is alleen geïnteresseerd in 

zijn ideeën, zijn meningen en zijn vrienden. 

Trouwens ook in ons land is niet alles okay. Vrouwen verdienen minder dan mannen. Het 

aantal verkrachtingen bedroeg in 2015 1.265 en in 2019 2.055, bijna een verdubbeling. 

Duidelijk kwam het misbruik van vrouwen voor bij The Voice of Holland. 

Leonie is nu 78 en ik ben 82.                                                                                         

Op 13 maart 1924 werd een koninklijk besluit uitgevaardigd dat alle zwangere vrouwen 

in overheidsdienst moesten stoppen met werken. Ik gaf al les in 1964 en heb zelf 

meegemaakt dat zwangere vrouwelijke leraren moesten stoppen met werken. En wat 

deed ik toen: helemaal niets. Ik vond het wel zeer vreemd, maar iedereen vond het 

kennelijk de normaalste zaak van het leven. Pas op 1 januari 1958 werd deze regeling 

afgeschaft. Tot 1956 was een vrouw niet handelingsbekwaam. Leonie heeft het 

meegemaakt dat haar rijke oma in 1925 al haar geld verloor toen ze wegens 

losbandigheid van haar echtgenoot ging scheiden en niet te horen kreeg van de bank 

hoeveel geld ze nog had. Het was haar eigen geld maar beschikte door haar huwelijk niet 

over haar eigen rekening. 
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Leonie was een van de weinige meisjes uit haar dorp Spekholzerheide in Limburg die 

ging studeren. Toen ze in 1970 slaagde voor haar artsexamen wilde ze chirurgie gaan 

studeren. Ze kon nergens aan de slag als assistente in opleiding. Ze kreeg te horen: 

‘Meisje, meisje toch waar ga je aan beginnen.’ De arbeidstijden waren ook 

gruwelijk, je was getrouwd met het ziekenhuis. 

Toch pleit de Beauvoir ervoor dat wij mensen nooit zonder de Ander kunnen. Door de 

Ander leer je jezelf kennen. Alleen met anderen kunnen we een andere wereld tot stand 

brengen. 

We zijn in onze relatie met de wereld zowel object als subject. Als object worden we 

begrensd door de beperkingen die anderen aan ons opleggen. Als subject beleef je de 

wereld zoals jij die ziet en kun je genderongelijkheid, de ondergeschikte positie van 

vrouwen, machtsongelijkheid binnen relaties met eergeweld als gevolg aanpakken.  

Al in de eerste regel van haar boek ‘De tweede sekse’ schrijft Simone dat ze lang 

geaarzeld heeft dit boek te schrijven. Er is al zoveel onzin over de vrouw geschreven. 

Meestal wordt het verlies van vrouwelijkheid betreurd. Een vrouw moet vooral ‘vrouw 

blijven en worden’. De nadruk op ‘worden’ verwijst naar persoonlijke ontwikkeling.        

Jules Verne, de ontdekkingsreiziger, schreef al in 1863 dat de vrouw broeken zou gaan 

dragen. Ik herinner me nog goed dat mijn moeder voor het eerst een broek ging dragen, 

wat zeer ongebruikelijk was in mijn jeugdjaren. Een vrouw die alleen naar een restaurant 

of café ging was not done in mijn jeugd. Zelfs een sigaret of sigaar roken was 

onmogelijk. Marte Röling (1939) is een gedurfde vrouw, die ik als eerste een sigaar zag 

roken. Ze leefde met Henk Jurriaan en andere vrouwen in een soort commune. Ze heeft 

wat ze zelf zegt een: ‘STALEN ZELF’. 

   

 

Letterlijk alles heeft de vrouw zelf moeten bevechten. Marlene Dietrich verschijnt in 1930 

in de filmklassieker ‘Marocco’ in een broek. De wereld was in shock! 
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Pas vanaf 1965 gingen vrouwen ‘vrijelijk’ broeken dragen. Coco Chanel ontwierp in 1925-

1926 gemakkelijk dragende kleding voor vrouwen om ze te verlossen van ingesnoerde 

corsetten. Mijn moeder droeg nog een corset. Coco was een weesmeisje die begon als 

eenvoudige naaister. 

 

.  Roaring twenties 1920-1930 vrouwen die 

drinken met een fles aan de mond. 

Vrouwen werden door mannen volgens Simone in die tijd als de vreemde ‘ander’ 

bestempeld en gedegradeerd tot een afzonderlijke kaste: de tweede sekse. De man is 

altijd de norm geweest waarmee een mens wordt beoordeeld. Vrouwen zijn door mannen 

eeuwenlang als inferieure wezens gezien, hun opvattingen telden niet. Mannen zijn vrije 

subjecten en de vrouw was een object. Als de vrouw gelijkwaardig aan de man zou 

worden gezien zou dat onder andere de familiewaarden ondermijnen, mannen hun banen 

doen verliezen en de lonen verlagen. De vrouw moest achter het ‘aanrecht’ 

gekluisterd blijven, kinderen baren en een goede hoer in bed zijn. Vrouwen 

werden en worden nog steeds in situaties gehouden waarin ze inferieur zijn. 

Toen ik in 1972 met Leonie trouwde vond men dat ze het huishouden moest gaan doen, 

een werkende vrouw werd door velen moeilijk geaccepteerd. We hadden zelfs vrienden 

die daarom onze relatie verbraken. Eind jaren tachtig brak er een economische crises uit 

en verloren velen hun baan en kreeg Leonie te horen dat ze de baan van mannen afnam. 

Enkele jaren later kregen we te horen dat Henk het goed had bekeken! 

Leonie wilde onafhankelijk van een man zijn en zichzelf verwerkelijken. Daar heb ik haar 

alle kans voor gegeven. En Leonie mij. 
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