Mary Wollstonecraft (27 april 1759 tot 1797)
Mary Wollstonecraft was een verlicht filosoof. Ze wordt gezien als de
grondlegger van het westers feminisme, ‘The foremother of feminism’.
Mary Wollstonecraft leeft van 27 april 1759 tot 1797.
Ze heeft een moeilijke jeugd gehad. Haar vader was een alcoholist die zijn
vrouw mishandelde; om haar moeder te beschermen sliep de kleine Mary
vaak voor haar slaapkamerdeur. Bovendien maakt haar vader grote
schulden en hij jaagt haar erfenis erdoorheen. Mary werd beroofd van
financiële zekerheid en was gefrustreerd door de beperkte
beroepsmogelijkheden van de vrouw. Om deze redenen verliet Mary op
jonge leeftijd haar ouderlijk huis en ging ze op zoek naar manier om
zichzelf te onderhouden. Ze werkte als gouvernante, naaister en gezelschapsdame. Naar aanleiding
van het overleden van een goede vriendin, schreef Mary in 1785 het werk ‘Thoughts on
the Education of Daughters’. Dit was eigenlijk bedoeld voor de ouders van haar vriendin, maar het
leverde Mary ook wat geld op. Hierdoor kwam Mary op het idee om vaker te gaan schrijven. Ze las
veel en kwam in contact met verschillende intellectuelen, waaronder William Blake en William
Wordsworth. Mary besloot om schrijfster te worden.
Het was voor die tijd uitzonderlijk voor een vrouw uit haar leefomgeving om zichzelf te scholen én
economisch zelfstandig te maken. Hierdoor is Mary één van de eerste vrouwen geworden die kon
leven van de pen en daarom noemde ze zichzelf ‘de eerste van een andere soort’.
Toen Mary besloot om schrijfster te worden publiceerde ze in 1790 haar eerste politieke werk: ‘A
Vindication of the Rights of Men’. Hierin viel ze de aristocratie, een bestuursvorm waar een kleine
groep rijke mensen de macht heeft, aan en maakte ze zich hard voor een
republikeins systeem (geen erfrecht van de macht). De Franse Revolutie
was een enorme inspiratiebron voor haar. De Franse Revolutie was een
invloedrijke politieke omwenteling waarbij de absolute monarchie in
Frankrijk na ongeveer twee eeuwen werd afgeschaft en de Eerste Franse
Republiek werd opgericht.
Vanwege die reden reisde Mary in 1792 naar Parijs om de Franse
Revolutie van dichtbij mee te maken. In datzelfde jaar schreef ze haar
bekende feministische werk: ‘A Vindication of the Rights of Woman’.
Dit ging over de rechtvaardiging voor de rechten van de vrouw.
Mary concludeerde dat men dacht dat vrouwen ondergeschikt waren aan
mannen. De achterstandspositie was volgens haar puur het gevolg van
ongelijke maatschappelijke omstandigheden, in
onderwijs en opvoeding. Ze maakte zich daarom
ook hard voor beter onderwijs aan vrouwen en
richtte samen met haar zussen een school op.
Mary kreeg hiervoor veel kritiek te verduren van mannelijke filosofen die
vonden dat vrouwen van nature minder waren dan mannen. Mary werd
wereldberoemd met haar werk. Het wordt gezien als het begin van
feministische filosofie.

Catharina de Grote (2 mei 1729 tot 17 november 1796)
Catharina was de dochter van de vorst van Pruissen. In 1744 werd zij uitgekozen door de tsarina van
Rusland als echtgenote voor haar zoon, Peter III. Hiervoor moest Catharina haar naam russificeren
(haar echte naam was namelijk Sophia) en ze moest zich aansluiten bij de Russisch-Orthodoxe kerk.
Een jaar later, in 1945, trouwden Catharina en Peter, die op dat moment 16 en 18 jaar waren.
Het huwelijk van Peter en Catharina verliep slecht. De twee waren compleet verschillend en dat
zorgde voor conflict. Peter was constant dronken en vooral geïnteresseerd in het leger en mooie
hofdames, met wie hij affaires had. Ook had hij de gewoonte om zijn vrouw in het openbaar te
beledigen, waar Catharina natuurlijk niet blij mee was.
Catharina was compleet anders. Ze wordt omschreven
als sluw, leergierig, intelligent en ambitieus. Ook zij
had meerdere affaires met onder andere vorst Grigori
Orlov en de beroemde Russische legeraanvoerder
Grigori Potemkin. Ze was ontzettend leergierig en
leerde Russisch en verdiepte zich in de Russische
geschiedenis. Ook las ze werken van de klassieke
filosofen en verlichte literatuur. Verder was Catharina
een kunstliefhebber en begon ze een collectie, die
onder andere bestond uit 4000 schilderijen en talloze
porseleinen serviezen en voorwerpen. In haar collectie
bevonden zich werken van onder meer de kunstenaars
Rembrandt van Rijn, Jan Hals, Guido Reni,
Domenichino, Anthonie van Dyck, David Teniers de
Jongere en Giovanni Battista Pittoni.
In 1754 kreeg het koppel een zoon, de latere tsaar Paul I, maar het is
niet zeker dat het kind van Peter is vanwege de vele affaires. Tsarina
Elisabeth I, de moeder van Peter, voedde het kind op vanwege zijn
onduidelijke afkomst. Later kreeg Catharina ook nog kinderen met
haar minnaars.
Als in 1761 Elisabeth overleed, wordt Peter tsaar. Zijn regeerperiode
is een regelrechte ramp. Hij was constant dronken, raakte al snel
verzeild in een oorlog met Denemarken en noemde Rusland een
‘vervloekt land’. Gelukkig zou zijn regeerperiode een schamele 186
dagen duren, aangezien Catharina al sinds 1758 bezig was met het
plannen van een coup. Toen Peter op een plechtig diner Catharina
weer eens beledigde en haar probeerde te laten arresteren, besloten
de complotteurs dat het genoeg was geweest. Toen later een van de mede-complotteurs gearresteerd
werd, werd de staatsgreep in gang gezet. Het leger sloot zich aan bij de coup en het volk juichte voor
de nieuwe vorstin. Peter belandde in de cel, tekende zijn troonsafstand en werd niet veel later
vermoord.

Tijdens haar regeerperiode brak de ‘Russische gouden eeuw’ aan. Vooral door haar buitenlandpolitiek
onderscheidde zij zich. Ze sloot vredesverdragen en annexeerde gebieden zoals de Krim. Ook zorgde
ze vernieuwing in het bestuur, zo decentraliseerde zij het bestuur en neigde zij naar het scheiden van
machten (Trias politica van Montesquieu). Verder creëerde zij een wetgevend lichaam met leden uit
alle lagen van de samenleving. Op sociaal gebied zorgde zij voor gratis
onderwijs, landelijke vaccinaties en een verbod op martling en de
doodstraf. Kritiek werd wel snel neergeslagen, omdat Catharina na de
Franse opstand vrij angstig was dat iets gelijks in Rusland zou gebeuren.
Haar beleid leidde tot een verbeterd imago van Rusland.
Ze stierf op 67 jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte.

Hypatia (370-415)
Hypatia was een belangrijke wiskundige, filosoof, natuurkundige en
sterrenkundige uit Alexandrië. Zij koppelde alle vier de terreinen,
omdat zowel de exacte wetenschap als de filosoof op zoek waren
naar het antwoord op twee vragen: Hoe is het heelal ontstaan en wat
is de bestaansreden van de mens?
Alexandrië was in die tijd het centrum van kennis en handel van het
Byzantijnse Rijk. De drie kernen van geleerdheid stonden daar ook:
de Tempel van Serapis, het Mouseion en de bibliotheek van
Alexandrië. De bevolking van de stad bestond uit een Griekse
gemeenschap van intellectuelen van een hoge sociale klassen. Zij
kwamen naar de stad nadat Alexander de Grote haar had gesticht.
Aan haar vader Theoon heeft Hypatia veel te danken. Theoon was
namelijk docent aan het Mouseion, de universiteit van Alexandrië.
Hierdoor had zij toegang tot de bibliotheek, waar ze vele uren doorbracht, vaak ook met haar vader.
Nadat haar vader haar veel had geleerd, op verschillende gebieden ook, ging ze op reis. Ze wilde
graag zelf de filosofie van de grote 3; Plato,
Socrates en Aristoteles leren. Hiervoor trok ze
door heel Griekenland en Italië.
Door haar intelligentie zal ze ook aangenomen
worden als leerling van Plutarchus de Jongere
en zijn dochter. Hij was een belangrijke
historicus en filosoof uit de klassieke oudheid.
Ook was zij hoofd van de Platoonse school van
Alexandrië. De school gaat uit van het
neoplatonisme. Dit gaat ondere andere uit van
de ideeënleer van Plato. Dit houdt in dat alles op
de wereld een afspiegeling is abstracte ideeën in
de ideeënwereld. Bijvoorbeeld een stoel in je
woonkamer, dat is niet echt een stoel, maar een afspiegeling van het idee ‘stoel’ in de ideeënwereld.
Ook gaat het neoplatonisme over de terugkeer van de ziel de mens naar de oorspronkelijke plek: de
ideeënwereld. Hoe doe je dit? Door gedisciplineerd te leven volgens de filosofische deugden:
wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid.
Op de Platoonse school gaf ze ook les, wat haar één van de eerste vrouwelijke docenten maakte.
Doceren was een grote eer en ze wilde haar studenten ook veel meegeven. Ze was erg gedreven om
kennis door te geven aan de volgende generatie. Haar lessen
waren daarom ook levendig en praktijkgericht. Velen van haar
studenten hebben uiteindelijk belangrijke politieke en
religieuze functies gekregen.
Helaas zijn haar werken bijna tot niet bewaard gebleven. Wel
weten we uit brieven van studenten en geschriften van
tijdgenoten dat zij kritiek had op werken van anderen. In haar

versies legde zij de (wiskundige) theorieën duidelijk en in een vlotte tekst uit. Ze had onder meer
kritiek op Euclides, Diophantus en Apollonius.
Er zijn ook aanwijzingen dat ze met uitvindingen bezig was. Ze heeft het eerste astrolabium gemaakt.
Hiermee kan de elliptische baan van hemellichamen berekend worden. Ook bouwde ze met Synesius
een hydroscoop. Hiermee kan het gewicht van vloeistoffen gemeten worden. Wat zij toen niet wist is
dat zij erg dichtbij de ontdekking van het heliocentrisme was. Dit houdt in dat de zon in het midden
van ons sterrenstelsel staat, in plaats van de aarde, waar men toen van overtuigd was.
Iets waar ze zeer gerespecteerd voor werd is haar deelname in openbare debatten. Alexandrië was niet
de meest vrouwvriendelijke stad, maar toch nam Hypatia deel aan de debatten waar mannen de leiding
hadden. Zij hadden wel waardering voor haar intelligentie.
Haar einde was erg treurig. Naarmate haar leven vorderde de invloed van christenen. Zij stelden dat
de onderzoeken van Hypatia is strijd waren met de Bijbel. Ook had ze volgens hen te veel invloed op
de Romeinse gouverneur en werd ze gezien als een gevaar. Hierbij speelde het instellen van het
christendom als staatsgodsdienst in 380 ook een rol. Uiteindelijk is ze op gruwelijke wijze tot haar
einde gekomen, zoals je op het plaatje hieronder kan zien.

Khadija bint Khuwaylid

(555-619)

Khadija was een belangrijke zakenvrouw uit het Midden-Oosten. Na
het overlijden van haar vader, neemt zij namelijk het familiebedrijf
over: hun handelsnetwerk. De koophandel zette zij succesvol voort
en draaide flinke winst. Haar karavanen liepen helemaal van Jemen
tot aan Noord-Syrië (zie afbeelding).
Karavanen zijn groepen reizigers die handelswaren meenemen en
deze verhandelen tussen plaatsen die ver uit elkaar liggen. De
karavanen hadden mannelijke leiders, die dus allemaal voor Khadija
werkten, omdat Khadija niet van reizen hield. Deze mannen werden
op strenge wijze geselecteerd; ze wilde het beste van het beste.
Khadija was dus het hoofd van de koophandel, maar werd wel
geadviseerd door haar neven en broers, maar zij maakte uiteindelijk alle besluiten.
Voordat ze haar derde man ontmoette, was ze al twee keer eerder getrouwd. In beide huwelijken heeft
ze kinderen gekregen, maar beide mannen stierven tijdens hun huwelijk. Doordat ze twee keer haar
man heeft verloren, zag ze af van een derde, of ten minste de zoektocht hiernaar. De dood van beide
mannen had namelijk behoorlijke impact op haar, waardoor ze kieskeurig werd en liever weduwe
bleef. In die tijd was het ook vaak het geval dat vrouwen moesten trouwen om te kunnen overleven, ze
waren vaak niet financieel zelfstandig. Bij Khadija was dit niet het geval, zij had geld genoeg.
Maar toen kwam Mohammed, of hoe wij hem tegenwoordig beter kennen: profeet Mohammed. Hij
was één van de leiders van de karavanen die voor Khadija
werkten. Hij was een 25 jarige jongeman en zij was
ondertussen al 40, maar zijn eerlijkheid en betrouwbaar maakte
haar verliefd. Hij was namelijk anders dan anderen: zijn
karakter en dat hij normen en waarden voorop stelde, terwijl dit
bij andere vooraanstaande mannen uit haar omgeving wel
anders was. Zij pronkten met geld en hun status, wat
Mohammed niet deed. Verder over haar en Mohammed. Hij
ging dus op handelsreizen door heel het Midden-Oosten voor
haar. Na zijn terugkomst van een reis naar Syrië, vroeg zíj hem
tot huwelijk en niet andersom.
In 610, in de grot Hira komt de engel Gabriël (gezonden door
God) naar Mohammed en dit is de eerste openbaring van de Islam. Velen zullen nog volgen en deze
zullen de Koran vormen.
Na de openbaring was Mohammed erg geschrokken en deed zijn verhaal bij Khadija. Hij dacht dat hij
bezeten was door een demon, maar Khadija zegt dat hij de nieuwe profeet is, omdat Gabriël ook aan
de profeet Mozes verscheen. Dit maakt haar de eerste gelovige: zij gelooft hem nog eerder dan dat hij
zichzelf gelooft.
In de jaren daarna zal de Islam enorm gaan groeien. Hoe is dit mogelijk? Khadija. Beter gezegd:
Khadija en haar geld. Khadija zal haar geld voornamelijk in gaan zetten om de Islam te verspreiden.
Dit doet ze door militaire bekeringsmissies te financieren, slaven vrij te komen en deze te bekeren en
moslims op te vangen. Haar bijdrage is van onschatbare waarde. De Islam is zoals we nu weten,

uitgegroeid tot is van de grootste religies ter wereld. Maar wat als Khadija nooit met Mohammed was
getrouwd, zou het allemaal wel hetzelfde gelopen zijn?
Al met al, Khadija is een onafhankelijk zakenvrouw,
gerespecteerd door velen voor haar kwaliteiten en het
vertrouwen dat ze in Mohammed had. Ze laat ook zien hoe
krachtig zij is en bij blijft in een voornamelijk man
gedomineerde samenleving.

