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*

Dit boek is tot stand gekomen in een periode waarin ik De 
tweede sekse met anderen las en bediscussieerde, allereerst met 
de cursisten van de zomercursus in Zuid-Frankrijk die in 2019 
werd georganiseerd door Centre Erasme. Aan hen is dit boek 
opgedragen. Verder bedank ik mijn collega’s van de Erasmus 
School of Philosophy voor hun commentaren op delen van 
eerdere versies van de tekst, en de cursisten van de master-
cursus filosofie ‘Simone De Beau voir: The Second Sex’ (ja-
nuari-april 2020). Ik bedank ook de redactie van De Groene 
Amsterdammer voor het publiceren van mijn essay over De 
tweede sekse, ‘Vrouwen onder elkaar’ (2 april 2020, jaargang 
144, nr. 14), en Marc Beerens en Boom uitgevers Amsterdam 
voor hun inspanningen om dit boek te verwezenlijken. Mijn 
vrouw Karin Wijnen wil ik bedanken voor haar (vaak heel) 
kritische commentaren. 
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