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Samenvatting 

Deze dissertatie verdedigt de these dat Luce Irigaray’s werk over seksuele 

differentie vanuit de continentale traditie een rijke analyse geeft van menselijke 

subjectiviteit, ethische verantwoordelijkheid en het welbevinden als burger. Irigaray 

besteedt specifiek aandacht aan ecologisch feminisme, dierenwelzijn en religieus 

pluralisme in democratische samenlevingen. Haar werk is bijzonder omdat zij, alhoewel 

zij het accent legt op seksuele differentie, geen essentialisme ontwikkelt dat toont wat 

het inhoudt om vrouw te zijn, maar stelt dat vrouw-worden als ander (en niet 

eenvoudigweg als ander van het zelfde, dat wil zeggen van de man) een voortdurend 

proces is en een ethische roeping, een riskante onderneming in het “tussen” waarin man 

en vrouw interactief in wederzijdsheid en respect de weg der liefde bewandelen. De 

limiet, of het negatieve tussen de geslachten vormt hierbij de ethische grens/verbinding 

door middel waarvan zij relaties met mensen en niet-mensen onderzoekt. Deze grens 

maakt het mogelijk om de juiste relaties te leggen tussen bepaalde en begrensde zelven 

in een economie van liefde, in plaats van tussen gezaghebbende, autonome of absolute 

subjecten in een economie van wederzijdse ruil. 

Hoofdstuk 1 gaat in op Irigaray’s eerste fase, haar analyse van de spiegelende blik 

van het zichtbare (in Speculum of the other woman) en van de manier waarop de 

vrouwelijke subjectiviteit gebonden is aan een objectstatus. Als moeder, vrouw en 

dochter is de vrouw de spiegel of het glazen oppervlak dat het zichtbare mogelijk maakt, 

terwijl zijzelf onzichtbaar blijft voor het mannelijke subject. In deze betekenis, als 

spiegel, is zij een onzichtbaar subject; vanuit het oogpunt van het mannelijke subject 

bestaat zij niet. Zonder een “werkelijke” ander zijn verschillen slechts varianten van het 

zelfde, van het mannelijke subject. In haar tweede fase neemt Irigaray de moeilijkere 

taak op zich om erop te wijzen dat de vrouw meer is dan de pijler binnen de economie 

van de blik van het mannelijke subject. Zij leest dan de noties die in de filosofie het 

meest over het hoofd gezien zijn om een mogelijke latente subjectpositie te ontdekken – 

in het sensibele, het veronderstelde “passieve” en in “het negatieve”. In haar derde fase 

ontwikkelt zij een vruchtbare strategie om een mogelijke intersubjectiviteit tussen de 

geslachten te genereren. 

In hoofdstuk 2 wordt Irigaray’s psychoanalytische analyse van het Freudiaans-

Lacaniaanse libidinale zelf onderzocht. Hierin komt Irigaray de tweedeling van 

essentialisme/anti-essentialisme te boven en neemt de lezer mee naar een mogelijk 
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nieuw imaginaire. Haar werk kan gelezen worden als een evocatief verslag van de 

natuurlijke wereld ongeacht de culturele duiding ervan. In deze lezing van natuurlijk 

ritme in plaats van substantie, nabijheid in plaats van essentie, is het mogelijk om 

seksuele differentie te relateren aan andere karakteristieke verschillen (zoals ras, 

leeftijd, seksuele oriëntatie, cultuur). 

Hoofdstuk 3 verkent Irigaray’s gerichte kritiek op westerse filosofen en suggereert dat 

zij vanuit een liefdevolle houding uitwisselingen heeft met Heidegger, Levinas en De 

Beauvoir. Haar positieve aandacht impliceert een voortzetting van hun werk in plaats 

van een verwerping ervan en toont zowel centrale vertrekpunten in Irigaray’s eigen 

werk, als vruchtbare momenten die hun projecten verder brengen. 

Hoofdstuk 4 onderzoekt Irigaray’s groeiende aandacht voor religieuze mythen, figuren 

en praktijken, en toont dat haar humanisme geworteld is in een spiritueel project van 

geseksueerde ontwikkeling. Irigaray’s werk betekent juist een unieke beweging van haar 

existentialistische en communistische voorouders vandaan, omdat zij het belang toont 

van het articuleren van een spirituele horizon terwijl zij tegelijkertijd haar 

betrokkenheid houdt bij gelijke salariëring van beide seksen, bij de reproductieve 

gezondheid van vrouwen en bescherming van het milieu. Ze richt zich op de figuren van 

Maria en Eva om de verhalen van schepping en verlossing te herlezen, waarbij zij de 

moeder-dochter dyade naar voren brengt. Ze geeft de maagd en annunciatie een nieuwe 

context en combineert de Katholieke moeder met de vitale Hindoe adem. Met de praktijk 

van goed ademen roept ze een nieuw tijdperk op, een spirituele transcendentie tussen 

twee geheel verschillende personen, een incarnatie “tussen” ons. De aandacht wordt 

gevestigd op de vraag naar verschil die buiten het bereik van het Europese feminisme 

ligt, en haar stellingen worden in verband gebracht met andere tradities.  

Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk Irigaray’s filosofie ethisch verrijkt met feministen 

die aan ecologische duurzaamheid werken en zich inzetten voor arme vrouwen wier 

arbeid het meest geraakt wordt door afbraak van het milieu. In dit gedeelte wordt 

Irigaray’s filosofie uitgewerkt als een zijn-tot-leven, in plaats van een zijn-ten-dode. Haar 

filosofie, zo wordt betoogd, staat ons toe om vollediger de vraag hoe goed te leven te 

stellen zodat we de bronnen kunnen delen die ons welzijn bevorderen, zoals water, 

lucht, gezonde voeding, betekenisvol werk. Dergelijke bronnen bieden ons fysiek en 

spiritueel een goed leven. De vraag naar goed leven wordt bovendien verbreed naar 

dierlijke anderen. Irigaray’s korte essay “Animal Compassion” wordt in dit hoofdstuk 
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gelezen als een manier om ons tot een denken te brengen dat niet meer zozeer gericht is 

op hoe dieren zich verhouden tot mensen. Gastvrijheid ten aanzien van dieren wordt 

gezien als een uitdaging om te groeien in mens-zijn door het menselijke paradigma juist 

te buiten te gaan. De dissertatie besluit met de suggestie dat Irigaray’s politiek van 

differentie democratische samenlevingen kan helpen om zich bezig te houden met 

vragen rondom insluiting, gastvrijheid en respect voor verschillende mensen, nu we in 

toenemende mate een multinationale en globale wereld worden. Irigaray’s werk is des 

te actueler en betekenisvol wanneer we dagelijks de behoefte ervaren van een vertoog 

dat de manier waarop we verschillen kunnen respecteren juist opent en uitbreidt, dat 

verder gaat dan symbolische gebaren en beweegt in de richting van een substantiële 

bescherming van allen. 

 Irigaray’s ethiek en politiek leveren zowel seculiere als principiële principes op 

die universeel zijn en die gevonden kunnen worden in de lichamen van mensen die goed 

ademen en in de soort praktijken die we ondernemen om de aardse bronnen te verdelen 

met menselijke en niet-menselijke anderen. Haar werk staat het ons toe om onze wereld 

zowel materieel als inventief te onderzoeken en verbeelden, en roept ons ertoe op 

onszelf, anderen en deze wereld die we met liefde delen, met meer 

verantwoordelijkheid te benaderen. 

 

Vertaling Annemie Halsema 


