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Beste Luce, 
 
 

Dinsdag 20 september stapte ik in het nazomerse en 
zonovergoten Syracuse de prachtige goudkleurige 
dom binnen. Onmiddellijk viel mijn oog op een 
glas-in-loodraam met de afbeelding van jouw pa-
troonheilige Lucia. In een van de vele legenden 
over deze ‘heilige van het licht’ – Lucia is afgeleid 
van het Latijnse lux, vandaar de associatie met licht 
– worden haar de ogen uitgestoken. Vandaar dat 
haar beeltenis meestal vergezeld gaat van een 
schaaltje waarop twee ogen liggen. Ik heb er een 
foto van gemaakt die ik graag met je wil delen.  
 
Waarom begin ik mijn epistel aan jou met deze 
anekdote? Omdat jouw boek Tussen oost en west: 
van singulariteit naar gemeenschap mijn ogen geo-
pend heeft voor de opgave waar de vrouw in deze 

tijd voor staat: het nader onderzoeken en bepalen van haar identiteit. 2 De strijd van 
het feminisme is nog niet gestreden.  
Inderdaad, wat de seksedifferentie betreft staat de vrouw, ook de westerse, voor de 
opgave haar anders-zijn te ontdekken en vorm te geven, zónder tot othering (separa-
tisme) of saming (egalitarisme) te vervallen: eeuwen lang werd vrouwen de toegang 
tot de cultuur ontzegd, omdat haar natuur alleen verzorgende taken binnen het gezin 
voorschreef. Daarvan draagt onze samenleving nog steeds de patriarchale sporen, 
ondanks de twee golven van feminisme die erover heen zijn gegaan en de derde golf 
die nog rollende is, een golf die verdacht veel op saming lijkt. Wat dat laatste betreft, 
vind je mij geheel aan je zijde. Net zoals jij denk ik graag het verschil. Als er, bij-
voorbeeld, in de samenleving op een gegeven ogenblik evenveel vrouwelijke als 
mannelijke CEO’s actief zijn, juist dán zul je mij niet horen zeggen: ‘Vrouweneman-
cipatie geslaagd!’  
Terecht schrijf je dat de seksuele differentie al in het vroegste stadium begint. Het 
zich ontwikkelende meisje in de baarmoeder heeft een relatie met een aan haar gelij-
ke. Ze heeft de herkomst van het leven in zich en houdt haar adem of energie méér in 
zich dan de jongen die de adem bij voorkeur uitblaast. Het is prachtig wat je daarover 
schrijft! Vrouwen gaan anders met hun adem om dan mannen: zij koesteren en bewa-
ren die om hem – jawel ‘hem’: ik kan het niet helpen dat het grammaticale geslacht 
mannelijk is –  met het nieuwe mensje dat zich in haar ontwikkelt te kunnen delen, 
terwijl mannen hun adem ‘verbruiken’ om in de wereld te presteren.  
Eerlijk gezegd vind ik tegelijkertijd, dat je die adem wel erg hoog hebt zitten, er bijna 
een godheid van maakt. Lees ik, met Maria als derde doopnaam, op pagina 107 niet 
dat ‘Maria haar adem maagdelijk, vrij en beschikbaar houdt’ en alleen op die manier 
‘een band behoudt met het leven, met de ziel en met de liefde, in het bijzonder de 
goddelijke, zonder zichzelf, de ander of God te bezitten of in bezit te nemen’? Goeie 
genade! Mag het een onsje minder? 
In heel je ademexercitie zie ik dit woord ‘slechts’ als metafoor voor de energie die een 
mens, man of vrouw, op verschillende manieren kan inzetten, van zeer bedachtzaam 



tot uiterst verspillend. Dat bedachtzame zul jij eerder aan de vrouw toeschrijven, dat 
verkwistende aan de man. Daarin kan en wil ik je graag volgen. 
 
Ik borduur nog even voort op die metafoor: wat betreft het anders, beter en spiritueler 
met onze adem omgaan kunnen wij westerlingen veel van het oosten leren laat je ons 
bladzijden lang weten. Hoewel het me opvalt dat je nauwelijks definieert – ik durf te 
wedden dat je geen dienares van het mannelijke abstracte denken wil zijn – wil ik 
toch graag weten wat je met het ‘oosten’ bedoelt. Als het voor Azië staat, kan ik je 
een aantal landen en regio’s noemen waar ik niet graag, gesteld dat ik een vrouw was, 
zou willen leven. Het Midden-Oosten valt bij mij sowieso af. Opvallend vaak heb je 
het over India. Je beschrijft hoe vrouwen daar in onheuglijke tijden grote culturele 
invloed hebben gehad. Het zij zo: ik ben onvoldoende van die vroegere matricentri-
sche ‘gouden tijd’ op de hoogte. Overigens vraag ik me wél af welke bronnen je han-
teert om je opmerkingen in die richting hard te maken. Misschien omdat de vele go-
dinnen in het Indiase pantheon daar een laatste echo van zijn? Er wordt op dat sub-
continent weliswaar veel ademgehaald en aan yoga gedaan, maar bepaald vrouw-
vriendelijk gaat het er niet toe. 
Maar goed, jij hebt je door dat hedendaagse India kennelijk laten verrijken, want je 
schrijft enthousiast over de ervaringen die je daar hebt opgedaan met yoga en adem-
haling. Het heeft je aan het denken gezet en je verbindt het in je boek met het diffe-
rentiedenken. Even tussen haakjes: heb je misschien wat praktische tips voor een ab-
stract denkende westerling zoals ik om beter en spiritueler met mijn adem om te 
gaan? Begrijp ik je goed dat ik daarvoor niet naar yogales hoef, maar er op moet toe-
zien dat mijn natuurlijke en alledaagse leven doorademd en gespiritualiseerd raakt? 
Luce, hoe doe ik dat? 
 
Wat je schrijft over de gelijkwaardigheid van man en vrouw, ondanks hun verschil-
lend zijn, is mij uit het hart gegrepen. Man en vrouw zouden elkaar niet als vader- en 
moeder-in-spe moeten benaderen, maar als vrije, autonome individuen die in eerste 
instantie een liefdesband met elkaar aangaan, een band waarin ze elkaars persoons-
vorming stimuleren. Je geeft aan, dat ieders autonomie relatief is, want de ander is de 
grens ervan. Helemaal mee eens! Jij en ik kunnen ons verheugen in ruim zeven mil-
jard grenzen! 
Maar waar ik moeite mee heb, is dat je de verschillen tussen man en vrouw als fun-
damenteel beschrijft. Dat klinkt zo ‘vasterig’. Daardoor kan het gemakkelijk in tegen-
spraak komen met wat je al vroeg in je boek beweert, namelijk dat het nader bepalen 
van het vrouwelijk en mannelijk eigene vooralsnog een ontdekkingproces is. Daarvan 
ligt het resultaat bij lange na niet vast. Een beetje plagerig wil ik opmerken, dat we 
met dat proces weleens zouden kunnen uitkomen bij ….. de vrouw als akker en de 
man als zaaier. Wijzen de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen niet als meta-
foren in die richting? Oei! Dat wil je nu juist niet!  
 
Het differentiedenken plaats ik liever in een ánder perspectief met een ándere priorite-
ring en ándere accenten: de mens als mens-in-relatie. Dit perspectief bepaalt mijn hele 
denken en is in díe zin voor mij het meest fundamentele dat ik over de mens kan zeg-
gen. Anders gezegd: men is éérst mens, dán pas man of vrouw. Ik voeg er onmiddel-
lijk aan toe, dat ‘mens’ voor mij geen abstract begrip is. Deze vier letter zijn voor mij 
steeds het venster op veelheid en diversiteit. Nóch 1, nóch 2, maar 7.349.472.099 is 
het getal waar ik het liefst van uitga. 3 
Mijn credo mens-in-relatie wil ik graag nader toelichten. Ik begin heel basaal: mensen 
zijn in de eerste plaats mobiele, complexe en zelfregulerende organismen, ‘pakketjes’ 



met een keurige verpakking, ook wel ‘huid’ genoemd. Moeder Evolutie werkt de zaak 
vaak netjes af. Het op-zichzelf-staan van de mens leid ik daar vanaf. Dit is voor mij 
een fundamenteler gegeven dan het sekseverschil tussen man en vrouw.  
Nu preek ik geen absolute autonomie, want het op-zichzelf-staan van de mens is rela-
tief. Een eenvoudig voorbeeld: ademhalen – je noemt het een elementaire behoefte, 
Luce – kan niet zonder de lucht die ons allen omringt. Chief Seattle, opperhoofd van 
de stam van de Suquamish- en Duwanish-indianen, heeft daar indrukwekkende woor-
den aan gewijd. En het op-zichzelf-staan van de mens komt snel aan zijn eind, als hij 
niet regelmatig voedsel tot zich neemt: zijn autonomie wordt op z’n minst begrensd 
door de plantenwereld waarop hij is aangewezen. Over dierlijk voedsel valt overigens 
nog te discussiëren.  
Binnen deze ecologische samenhang is hij vervolgens intens verbonden met mede-
mensen. Zijn bestaan begint met afhankelijkheid, van verwekking tot en met een min 
of meer voltooide opvoeding. Kortom, de mens is vóór alles mens-in-relatie. Hij ver-
houdt zich per definitie met het andere en de ander. Het andere – ik noemde lucht en 
voedsel als voorbeelden – is héél de kosmos met zijn duizelingwekkend gevarieerde 
‘stoffering’. Ik ben het met je eens: laat dat vooral een mysterie blijven. En bínnen die 
kosmos verhoudt de mens zich tot andere mensen: kinderen, ouderen, plaatsgenoten, 
landgenoten, medeburgers, vreemdelingen ….. Dáár weer binnen fungeert het ik en jij 
van de vriendschappelijke relatie of liefdesband. Ich und Du noemt Martin Buber dat.  
Jij beklemtoont terecht, dat de ander niet tot mij te herleiden is. Emmanuel Levinas 
legt bij de ander zelfs het primaat: zijn gelaat doet een ethisch appel op mij en ik laat 
mij erdoor gezeggen. Het door jou beklemtoonde sekseverschil tussen man en vrouw 
zie ik eerder als een accent op dan als een fundament onder het ‘onophefbaar anders 
zijn van de ander’. Als verschíl kan het een paradigma zijn voor de omgang met 
elkaar, niet minder maar ook niet meer dan dat. Het respecteren van, nadenken over 
en cultureel vormgeven aan dat sekseverschil kan ons helpen gemengd te leren leven 
met de toenemende vreemdelingen in ons midden. 
Op pagina 156 schrijf je: 
 

De samenleving en de cultuur opnieuw grondvesten op het sekseverschil be-
tekent ook de opvatting van het eigene, van eigendom en van toe-eigenen, 
waaruit onze denkgewoonten en onze gebruiken voortvloeien, radicaal ter dis-
cussie stellen. 

 
Dit ambitieuze programma zie ik liever niet gefundeerd in het sekseverschil maar in 
de onherleidbaarheid van de ander. Herrschaftsfreie Kommunikation (Jürgen Haber-
mas) kan helpen daar een invulling aan te geven. Ik vermoed dat we in dat opzicht 
nog een lange weg te gaan hebben. 
 
Beste Luce, daar wil ik het graag bij laten. Misschien heb ik bepaalde zaken in je 
boek niet goed begrepen en interpreteer ik je verkeerd. Wil je me dat alsjeblieft laten 
weten? Jij bent beroepsmatig met filosofie bezig, terwijl ik ‘slechts’ als liefhebber 
filosofeer. Dat laat onverlet dat we elkaar kunnen bekritiseren, aanvullen en misschien 
zelfs verrijken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Frans Holtkamp 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Voor dit essay kies ik de briefvorm, waardoor nóg meer ruimte ontstaat voor een persoonlijke invulling. 
2 Irigaray, Luce, Tussen oost en west, Van singulariteit naar gemeenschap (Entre Orient et Occident, De la singularité à la 
communauté), Uitgeverij Ten Have, Kampen, 20091, vertaling: Annette van der Elst 
3 In een staatje met betrekking tot de groei van de wereldbevolking geeft Trouw voor 2015 dit getal. Ik neem het met een 
korreltje zout, want zo’n precies getal vereist dat er in alle landen een goed werkend bevolkingsregister is, dat alle mensen 
daadwerkelijk worden opgegeven en dat de verzamelaar van deze getallen niets overslaat. Ik houd het op een schatting. Zie de 
link http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/4110691/2015/07/30/De-wereld-blijft-maar-groeien.dhtml  


