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Vrijheid, gelijkheid en 
sisterhood 

Algemeen 

Tijdvak 7: Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800) 
Kenmerkende aspecten: 

• Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle
terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en
sociale verhoudingen.

• De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg
discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

Niveau: bovenbouw havo-vwo 
Tijd:  

• Vraag 1: 15 min
• Extra opdracht (bovenbouw havo-vwo): 20 min

Lesdoel: 
• Je leert over hoe er in de 18e eeuw (de eeuw van de Verlichting) werd

gedacht over vrouwenrechten.
• Je leert over de voor die tijd radicale standpunten van Mary

Wollstonecraft.
• Je leert hoe er gereageerd werd op de standpunten van Mary

Wollstonecraft.
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OPDRACHT 

Bekijk de clip van Schooltv over Mary Wollstonecraft (3 minuten). Lees daarna 
bron 1 en bron 2 en beantwoord de vragen.  

Bron 1:  
“Het zou een oneindige opgave zijn om de veelheid aan droefheid en leed te 
beschrijven waartoe vrouwen gedoemd zijn door de heersende mening dat zij 
slechts geschapen zijn om te voelen in plaats van te denken, en dat zij hun 
macht ontlenen aan hun zwakte en charmes.”  
Mary Wollstonecraft in 'A Vindication of the rights of Woman' in 1792 

Bron 2:  
“Hoewel de rechten van mannen hevig werden bevraagd (...) bleef het lot van 
de vrouw buiten beschouwing. Wollstonecraft was vastberaden om dit te 
veranderen en een vrouwelijke stem aan het debat toe te voegen.”- Aldus 
auteur Janet Todd die in biografie schreef over Wollstonecraft in 2011.  

a. Lees bron 1 en 2: Hoe werd er in de 18e eeuw (de eeuw van de
Verlichting) algemeen gedacht over vrouwenrechten?

b. Waarom is dat opvallend te noemen? Leg je antwoord uit
c. Mary Wollstonecraft kan worden gezien als de grondlegger van het

feminisme. Leg dit uit.
d. Leg uit dat haar denkbeelden over de rechten van vrouwen mede

werd bepaald door haar opvoeding en door het uitbreken van de
Franse Revolutie.

e. In welk opzicht verschilde Mary Wollstonecraft met mannelijke
revolutionaire denkers als Jean-Jacques Rousseau als het ging om
vrouwenrechten?

f. Waarom vond zij het belangrijk dat vrouwen politieke rechten
kregen?

g. Welke belangrijke punten verbond zij nog meer aan de gelijkheid
van politieke rechten?

h. Bedenk een verklaring waarom het nog een lange tijd heeft geduurd
voordat vrouwen passief en actief stemrecht kregen.

i. Naast aandacht voor de gelijke rechten van vrouwen besteed
Wollstonecraft in de Vindication of the Rights of Woman ook aan
andere zaken die zorgen voor maatschappelijke ongelijkheid. Leg dit
uit.

EXTRA OPDRACHT: Schrijf je eigen pamflet 

De bekende leuze van de Franse Revolutie luidt: Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap. Schrijf nu op basis van wat je weet over Mary Wollstonecraft 
een eigen pamflet: Vrijheid, Gelijkheid en Sisterhood.  
Je mag kiezen of dit een pamflet wordt voor de 18e eeuw, of juist een pamflet 
voor de huidige tijd.  
Presenteer je pamflet, in overleg met je docent, aan de klas.  
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BIOGRAFIE  
 
Mary Wollstonecraft was Verlichtingsfilosoof. Ze wordt gezien als de 
grondlegger van het feminisme.  
  
Mary was al heel jong gefrustreerd over het feit dat vrouwen als bezit werden 
gezien en niet dezelfde kansen hadden als mannen. Ze schreef hier teksten 
over en las veel over politiek en filosofie. Ze kon steeds makkelijker haar geld 
verdienen met haar activistische romans en reisverslagen. Het was heel 
uitzonderlijk voor een vrouw uit haar milieu om zichzelf te scholen én 
economisch zelfstandig te zijn. 
 
In 1792 reisde Mary 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 (Een rechtvaardiging voor de rechten van 
de vrouw).  
 
Mary stelde dat álle mensen vrij en gelijk moesten zijn, dus ook vrouwen. In 
die tijd werden vrouwen vooral als bezit gezien. Mary schreef dat vrouwen 
niet ondergeschikt waren aan mannen, maar dat ze ondergeschikt werden 
gemaakt, bijvoorbeeld door ze geen onderwijs te bieden. Mary kreeg hierover 
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.  
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