
Lezing: Wereld Vrouwen door Dhr. Rob van Eck. Donderdag 9 maart 

Een volle zaal dames luisterde met veel belangstelling naar deze heel interessante lezing over Vrouwen die 

de wereldgeschiedenis hebben beïnvloed. De tijd waarin zij leefden, hun privé leven en hun prestaties.  

Veel  is voorbij gekomen: historie, cultuur, medische ontwikkelingen, apartheid, kunst, vrouwenkiesrecht, 

onbaatzuchtige dienstbaarheid. 

12  Wereld vrouwen die de geschiedenis hebben beïnvloed. De tijd waarin zij leefden, hun leven en vooral 

hun werk. 

Dhr. van Eck begon met het bijzondere leven en werk van Jeanne d’Arc . 

Jeanne d'Arc bijgenaamd als de Maagd van Orléans, ze is de nationale heldin van 

Frankrijk. Ze werd geboren tijdens de Franse Burgeroorlog in 1410 in Domrémy 

als eenvoudig plattelands meisje. Ze overleed 30 mei 1435 in Rouen. Ze speelde 

een cruciale rol tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk 

(1337-1453). ze werd legeraanvoerder en zorgde ervoor dat Karel VII op de 

Franse troon kwam. 

Ze beweerde visioenen te hebben van onder andere de heilige Catharina, 

Margaretha, en de aartsengel Michaël, die haar vertelden dat ze de Dauphin 

Karel VII moest helpen n Frankrijk van de Engelsen moest bevrijden. Vanwege 

vermoedens van hekserij vond ze een vroegtijdige dood. Op slechts 19-jarige 

leeftijd vond Jeanne d’Arc de dood op de brandstapel, 30 mei 1431 in het Franse Rouen. Ondanks haar 

korte leven slaagde ze erin een van de beroemdste Franse vrouwen ooit te worden.  

Vijfentwintig jaar na haar dood liet paus Calixtus III het proces herzien. Ze werd onschuldig bevonden en 

kreeg op 7 juli 1456 de titel van martelares. In 1909 werd ze door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard 

en in 1920 volgde de heiligverklaring. 

 

 Marya Slomer Skłodowska-Curie was een Pools-Frans schei- en natuurkundige. 

Geboren in Warschau 7 november 1867.  In 1891 arriveerde Marya Sklodowska in 

Parijs. Ze was immigrant en vrouw: ze had ongeveer alles tegen. Maar ze had een 

ideaal: studeren aan de beroemde Parijse Sorbonne. Ze had in Polen jarenlang een 

baantje als gouvernante gehad om de studie van haar zus te betalen, die daarna de 

studie voor Marya ging betalen. Marya was een pionier op het gebied van de 

radioactiviteit, ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en 

radium. In haar tweede vaderland Frankrijk is ze bekend als Marie Curie en ze 

wordt vaak aangeduid als Madame Curie, wat ook de titel is van haar biografie, 

geschreven door haar dochter Ève. 

Na haar studie aan de universiteit, deed ze onderzoek naar radioactieve straling.  

Dat was toen net ontdekt. Voor dit werk kreeg Marie, samen met haar man Pierre Curie, de Nobelprijs voor 

natuurkunde. Later ontdekte zij ook nog twee radioactieve stoffen: radium en polonium. 

Ze stierf in 1934 aan de gevolgen van leukemie (bloedkanker), die ze had opgelopen door de jarenlange 

straling waaraan ze had blootgestaan. Het jaar daarop kreeg haar dochter Irene, die ook aan leukemie zou 

sterven, samen met haar man de Nobelprijs. 

  

 

 

 



 

 Aletta Jacobs  werd in Sappemeer geboren 9 februari 1854 als achtste kind van elf 

kinderen in een Joods gezin. Jacobs maakte zich al vroeg sterk voor het recht op 

hoger onderwijs voor vrouwen. 

Een vrouw die het aanzien van Nederland veranderde. Aletta Jacobs was de eerste 

vrouw in Nederland die een HBS bezocht, eerste vrouw die universitair onderwijs 

afrondde, arts werd en de eerste vrouw die promoveerde.  

Aletta Jacobs legde in 1877 en 1878 haar artsexamen af, waarmee ze de eerste 

vrouwelijke Nederlandse arts werd. 

Later vestigde ze zich als huisarts in Amsterdam, waar ze wekelijks gratis spreekuren 

hield voor prostituees en minvermogende vrouwen, ze gaf cursussen en ze introduceerde het pessarium als 

voorbehoedmiddel. Als arts had ze een progressief standpunt ten aanzien van geboortebeperking. 

 

Aletta Jacobs was ook de beroemdste Nederlandse vertegenwoordigster van de eerste feministische golf. 

Zo'n kwart eeuw lang stond zij in Nederland aan het hoofd van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. 

Aletta Jacobs leefde in een tijdperk waarin vrouwen een achtergestelde positie hadden en waarin armoede 

en arbeidsomstandigheden een rol speelden voor je levensverwachting. Waar studeren en werken voor 

meisjes niet vanzelfsprekend was en vrouwen nog geen stemrecht hadden. 

Oorspronkelijk stelde de wet alleen een loongrens om te mogen stemmen. Doordat zij arts was, voldeed zij 

aan deze loongrens en wilde ze gebruik maken van haar stemrecht. De poging daartoe had ze samen met 

haar twee vriendinnen Titia van der Tuuk en Elise Haighton voorbereid. Toen werd het verbod voor 

vrouwen om te stemmen expliciet in artikel 80 van de Grondwet opgenomen.  

Maar eind september 1919 werd actief vrouwenkiesrecht in Nederland een feit. 

Sinds 1990 wordt door de Rijksuniversiteit Groningen elke twee jaar de Aletta Jacobsprijs uitgereikt.  

 

Prinses Diane Wijlen Diana, prinses van Wales, wordt om veel dingen 

herinnerd. Diana was prinses van Wales was de eerste echtgenote van de 

toenmalige Britse kroonprins Charles en de moeder van de prinsen 

William en Harry.  

Ook om haar filantropische en vooral haar onverschrokkenheid als het 

ging om de onder de aandacht brengen van belangrijke kwesties.  

Zoals haar wandeling door Angolese mijnenvelden, iets dat op 

aangrijpende wijze werd nagebootst tijdens een recente reis van haar zoon, prins Harry, of die van de 

bezoeken aan patiënten met lepra.  

Een andere kwestie die door de Diana werd verdedigd, waren homorechten, en in het bijzonder het einde 

van het stigma tegen hiv / aids.  

In april 1987 opende ze de eerste hiv/aidsafdeling in het Verenigd Koninkrijk in het London Middlesex 

Hospital. Foto's van haar die tijdens het evenement zijn gemaakt, zijn synoniem geworden met haar 

nalatenschap voor vriendelijkheid, waarin ze handen schud met een hiv-positieve man zonder 

handschoenen.  

Haar acties waren revolutionair in het voordeel van het publiek dat er niets was om bang voor te zijn. Ze 

bleef haar hele leven vechten voor een einde aan hiv- en aids gerelateerd stigma, werd een officiële 

beschermheer van de National Aids Trust en sprak hun evenementen aan. 

Ze overleed na een tragisch ongeval op 31 augustus 1997 in Parijs. Met al haar nobele liefdadigheidswerk 

en haar oprechte goede hart is ze decennia na haar tragische dood een invloedrijk persoon gebleven. 



Rosa Louise Parks-McCauley  

De Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks werd in december 1955 

wereldnieuws. Ze weigerde in de bus haar plek af te staan aan witte medepassagiers, 

dit gebeurde toen het voor blanken gereserveerde voorste deel van de bus vol raakte, 

en werd hiervoor gearresteerd. Rosa Parks groeide uit tot een icoon van de zwarte 

burgerrechtenbeweging. 

Rosa Parks werd gearresteerd. Na haar arrestatie organiseerde Martin Luther King jr. 

een bus boycot in Montgomery, Alabama. Dat was het begin van de 

burgerrechtenbeweging in de VS. 

Veel zwarte inwoners van Montgomery besloten geen gebruik meer te maken van het busvervoer, om zo 

aan te geven dat ze tegen de rassenscheiding in het openbaar vervoer waren.  

De actievoerders hadden een lange adem. Tot 382 dagen na de veroordeling van Parks weigerden de 

burgerrechtenactivisten gebruik te maken van de busdiensten in Montgomery.  

De actie had veel impact. Er werd in de media veel over de actie gesproken en de busmaatschappij werd 

verliesgevend. 

In november 1956 bepaalde het Supreme Court uiteindelijk dat rassenscheiding in het openbaar vervoer in 

strijd was met de Amerikaanse grondwet.  

Een maand later reden de bussen in Montgomery weer als voorheen, met één belangrijk verschil: zwarten 

mochten voortaan zitten waar ze wilden en hoefden geen plaats meer te maken voor hun blanke 

medereizigers.  

Het was voor het eerst dat een massale actie van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging een concreet 

resultaat had opgeleverd.  

Door deze geschiedenis wordt Rosa Parks vaak gezien als één van de pioniers van de 

burgerrechtenbeweging. 

 

Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje 26 augustus 1910 en 

overleden in Calcutta, 5 september 1997.  

Op 17-jarige leeftijd trad ze als novice in bij de orde van Onze lieve vrouw van Loreto 

te Rathfarnham, Ierland. Een jaar later vertrok ze naar Calcutta in India. Daar werd ze 

onderwijzeres aan een meisjesschool.  

In verwijzing naar Theresia van Lisieux koos zij daar de naam waaronder zij 

wereldwijd bekend kwam te staan: Moeder Teresa. 

Getroffen door het lot van lijders aan lepra, talloze dakloze zieken en stervenden, 

zwervende kinderen en hongerige besloot zij zich te wijden aan deze armste der 

armen.  

Ze verliet met toestemming van Pius XII haar klooster en zette in Calcutta een wereldwijd bekend werk 

onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde.  

Ze stichtte de orde van de Missionarissen van Naastenliefde, een religieuze orde voor nonnen in Calcutta. 

Veel jonge vrouwen sloten zich bij haar aan.  

De organisatie werd zo groot dat ook buiten India veel huizen werden opgericht.  

In 25 jaar werden dat over de hele wereld 90 huizen waar 1132 zusters leefden en werkten.  

Er kwam ook een tak voor kloosterbroeders, alsmede een beweging voor leken.  

Een Nederlands tehuis van de Missionarissen van Naastenliefde, opgericht in 1977, bevindt zich te 

Rotterdam. In België werd In 1980 een tehuis te Gent opgericht. 

In 1979 ontving Moeder Teresa voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede. Zij zette zich in onder de 

armste der armen in India. 



 

Florence Nightingale  geboren in Florence op 12 mei 1820 en overleden in  Londen 

13 augustus 1910. Zij was een Brits verpleegkundige, sociaal hervormer, statistica en 

mystica. De jonge Nightingale had, als intelligente en goed opgeleide dochter uit een 

zeer welgestelde Engelse familie, alle troeven in handen voor succes in de betere 

kringen. 

Florence Nightingale wordt wereldwijd gezien als de grondlegster van het vak van 

verplegen. Als de 'dame met de lamp' is zij het symbool van de moderne 

ziekenverpleging geworden. Ruim een eeuw na haar dood wordt zij nog steeds 

geëerd om haar grenzeloze toewijding en grote deskundigheid. 

De jonge Nightingale had, als intelligente en goed opgeleide dochter uit een zeer welgestelde Engelse 

familie, alle troeven in handen voor succes in de betere kringen.  

Als tiener echter hoorde ze de "stem van God" en wist ze dat ze niet het lege bestaan wenste te leiden van 

de aristocratie maar het lot van de armen, zieken en gewonden wilde verbeteren.  

Als protest tegen de beperkingen die haar daarin in die tijd als vrouw werden gesteld, schreef ze een 

feministische klassieker: Cassandra. Dit boek beïnvloedde onder meer de filosoof John Stuart Mill en 

schrijfster Virginia Woolf. 

Ondanks sterk verzet van haar familie, deed Nightingale ervaring op in het verzorgen van zieken. Verpleging 

als vak moest nog uitgevonden worden.  

Korte tijd bracht ze door in het diaconessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van St. Vincent 

de Paul in de buurt van Parijs.  

Toen tijdens de Krimoorlog in 1854, William H. Russell, de correspondent van het Engelse dagblad The 

Times, melding maakte van mensonterende toestanden onder de zieke en gewonde Britse soldaten, bood 

Florence Nightingale, als 34-jarige verpleegkundige, haar diensten aan.  

Omdat ze in de Krimoorlog vaak 's nachts met een lantaarn de ronde deed langs haar patiënten, werd ze 

bekend als De vrouw met de lamp (The lady wiet the lamp). 

Ze werd de uitvindster van het pooldiagram, introduceerde het gebruik van statistieken in de 

gezondheidszorg en werd het eerste vrouwelijke lid van de Royal Statistical Society. 

Na haar terugkomst in Engeland richtte ze in 1860 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in 

Londen. 

Haar verpleegwerk in de Krimoorlog inspireerde Henri Dunant in 1863 tot het stichten van het Rode Kruis. 

Wereldwijd zijn er talrijke verenigingen van verpleegkundigen naar haar vernoemd, zoals de Florence 

Nightingale Foundation die wetenschappelijk onderzoek doet.  

Haar geboortedag, 12 mei, is tot Internationale Dag van de Verpleging uitgeroepen.  

 

 Juliana Morell geboren in Barcelona 16 februari 1594 en overleden 26 juni 1653, 

was een Catalaanse Dominicaanse non en intellectueel wonderkind.  

Ze werd moederloos achtergelaten toen ze nog heel jong was; haar eerste training 

kreeg ze van de Dominicaanse nonnen in Barcelona.  

Op vierjarige leeftijd begon ze thuis met Latijn, Grieks en Hebreeuws onder 

bekwame leraren. Toen ze nog geen zeven jaar oud was, schreef ze een Latijnse brief 

aan haar vader die weg was. Op 12-jarige leeftijd verdedigde ze in het openbaar haar 

scripties over ethiek en dialectiek summa cum laude.  

Daarna legde ze zich toe op natuurkunde, metafysica en canoniek en burgerlijk recht. 

Haar vader, die zich inmiddels in Avignon had gevestigd , wilde dat zijn dochter 

promoveerde in de rechten. Dit werd verkregen in 1608. Sommige bronnen beweren dat ze in 1608 in 

Avignon een doctoraat in het kerkelijk recht behaalde.  



Elena Lucrezia Cornaro Episcopaat geboren 5 juni 1646 in Venetië en overleden op 

26 juli 1684 in Padua. Zij was een Venetiaanse filosoof van adellijke afkomst.  

Van haar vader mocht de intelligente Elena studeren wat ze wou. Ze koos voor 

zeven talen: naast Italiaans, Latijn, Grieks, Hebreeuws, Arabisch, Frans en Spaans. Zij 

had eveneens interesse in muziek en wiskunde. Het frivole leven in Venetië sprak 

haar niet aan. Ze zich in aan de universiteit van Padua, wat in de 17e eeuw ongezien 

was. Ze studeerde filosofie, wiskunde, natuurkunde en theologie. 

Zij werd in 1678 een van de eerste vrouwen die een academische graad van een 

universiteit behaalde en de eerste die een doctoraat in de wijsbegeerte behaalde. 

 

Anna Maria van Schurman was een humanist, taalkundige, theologe, dichteres en 

kunstenares. Geboren 5 november 1607 in Keulen en overleden 4 mei 1678. Toen ze 

drie jaar oud was kon ze al lezen en op haar zesde maakte zij al heel 

fijne papierknipkunst. Het gezin verhuisde in 1613 naar Utrecht en daarna naar 

Friesland. Haar vader onderwees haar net als haar broers, vanaf haar elfde in het 

Latijn en later in het Grieks. Ze kon niet alleen goed leren, maar blonk ook uit in 

kunst. Ze leerde gravure-techniek, beheerste papierknipkunst, was was kunstenares 

en schilderde als eerste in Nederland pastelportretten. Ze werd erelid van het Sint-Lucasgilde van schilders 

in 1643. 

Ze werd als eerste vrouwelijke studente in Nederland aan de universiteit toegelaten. Ze correspondeerde 

met belangrijke geleerden van die tijd. 

 

Berthe Marie Pauline Morisot (Bourges, 14 januari 1841 – Parijs, 2 maart 1895) 

een Franse impressionistische kunstschilderes. 

Zij was de eerste impressionistische vrouw en haar werk was uiterst relevant voor 

de kunstgeschiedenis.  

 

Toen zij elf was, verhuisde haar familie naar Passy, bij Parijs. Ze kreeg samen met 

haar zus Edma eerst schilderles van Chocarne en vervolgens van Joseph-Benoît 

Guichard. In 1864 verschenen haar eerste landschappen in de Salon. In 1868 leerde 

zij Édouard Manet kennen en raakte met hem bevriend.  

 

Berthe Marie Pauline Morisot zou ook diverse malen dienen als model voor Manet. 

Morisot zelf schilderde voornamelijk vrouwen en kinderen, zowel binnen- als 

buitenshuis, in doordachte composities en heldere kleuren 

Zij werd de bekendste vrouwelijke representant van het impressionisme. 

 

 

 

Cleopatra VII Philopator was koningin van het oude Egypte, het 

laatste lid van de Ptolemeïsche dynastie en daarmee de laatste 

Hellenistische heerseres van Egypte. Geboren januari 69 v.Chr. en 

overleden 12 augustus 30 v.Chr.  
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