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De zeventiende-eeuwse Margaret Cavendish een feminist? Haar 
The Blazing World een utopie die het verdient in één adem ge-
noemd te worden met vroegmoderne utopieën als New Atlantis 
van Francis Bacon of Utopia van Thomas More? Ik ga op deze 
vragen in, maar schets eerst het levensverhaal van deze opmer-
kelijke Engelse vrouw uit de zeventiende eeuw, geef vervolgens de 
inhoud van haar boek weer en laat mijn commentaar er direct op 
volgen. Daarna probeer ik op beide heikele vragen antwoord te 
geven. 
 
 
Een schrijvende hertogin 
 
Margaret Cavendish wordt geboren als Margaret Lucas (Colchester, 1623 – Welbeck 
Abbey, 15 december 1673). De familie Lucas hoort oorspronkelijk niet tot de Britse 
landadel, maar door goed landbeheer en connecties met het hof stijgt de familie in 
aanzien en rijkdom. Margaret beschrijft zichzelf in haar memoires A True Relation of 
my Birth, Breeding and Life (1556) als een verlegen kind. Maar ze is rijk aan fantasie 
en laat als volwassene luid haar stem horen, is onconventioneel en extravagant. 
 
In 1639 breekt de Engelse Burgeroorlog uit, een strijd tussen royalisten en ‘opstande-
lingen’ die aan het parlement het hoogste gezag toekennen. Henriëtta Maria, de vrouw 
van koning Karel I en jongste dochter van de Franse koning Hendrik IV, bemoeit zich 
actief met de strijd. Vanuit de Nederlanden keert ze met militaire versterking terug 
naar Engeland om de strijd tegen de ‘opstandelingen’ voort te zetten. Margaret is vol 
bewondering over dit ferme optreden van de koningin. Ze reist in 1643 naar Oxford 
om hofdame van Henriëtta Maria te worden, volgt haar enkele jaren later in balling-
schap naar Parijs en vertoeft er ook enige tijd aan het hof van koning Lodewijk XIV. 
Maar het hof is niet haar omgeving. Voor Margaret is het een plek van lege formali-
teiten en inhoudsloos gebabbel.  
In Parijs ontmoet ze de innemende markies van Newcastle, William Cavendish. In 
1645 trouwen ze. Margaret, pas 22 jaar oud, wordt nu hertogin van Newcastle upon 
Tyne. Deze nieuwe positie verkleint het verschil in sociale status. Het grote leeftijds-
verschil van ruim dertig jaar blijft, maar staat een gelukkig huwelijk niet in de weg. 
De beide eega’s groeien steeds meer naar elkaar toe. William is onder andere filosoof, 
essayist en toneelschrijver. Hij staat volledig achter het werk van zijn echtgenote en 
brengt dat uit dat onder haar eigen naam, uitzonderlijk in een tijd waarin vrouwen 
anoniem publiceren. 
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Margarets schrijverij begint vroeg: als twaalfjarige pent ze al notitieboekjes vol met 
observaties en zelfverzonnen verhalen. Naast gefantaseerde werelden blijkt ze geïnte-
resseerd in natuurwetenschap. In die materie verdiept ze zich zónder erin geschoold te 
zijn. Wetenschappelijke scholing immers is alleen voor mannen weggelegd. 
In haar werk snijdt ze diverse onderwerpen aan, zoals gender, macht en goede ma-
nieren. 1  
Cavendish begeeft zich ook op het terrein van de natuurlijke filosofie en verwerpt het 
aristotelisme en de mechanistische filosofie van de zeventiende eeuw. Ze schroomt 
niet kritiek te oefenen op de theorieën van sommige leden van de Royal Society in 
Londen. Het empirisme van deze zelfstandige gemeenschap van gelijkgestemde we-
tenschappers gaat haar te ver. Toch spreekt zij in 1667 de wens uit om het eerbied-
waardige instituut te bezoeken en er kennis te nemen van de instrumenten waarvan de 
leden zich bedienen en de experimenten die zij uitvoeren. Die wens gaat, ondanks 
haar luid geuite kritiek op de Royal Society, in vervulling. Als eerste vrouw die door 
het instituut ontvangen wordt, verschijnt ze bovendien in stijl: opvallend gekleed, be-
hangen met juwelen en in een gouden koets!  
Haar extravagantie pakt dubbel uit: enerzijds wordt ze erom bewonderd, maar ander-
zijds werkt die bij velen ook aversie in de hand. Samuel Pepys, bijvoorbeeld, noemt 

haar in zijn dagboek ‘mad, conceited and ridiculous’. 
The Blazing World (1668) is misschien wel het bekendste 
werk van Cavendish. Het wordt door velen als de eerste 
feministische utopie gezien. Is dit dubbele epitheton 
terecht?  

 
 
 
Inhoud van De stralende wereld 2 
 
Een koopman wordt verliefd op een jonkvrouw. Het standsverschil noopt hem haar te 
ontvoeren. Per schip. Op wonderlijke wijze wordt dit naar de Noordpool geblazen. 
Helaas komen de koopman en de paar zeelui aan boord van het kleine schip door de 
ijzige kou om het leven. ‘Dankzij haar stralende schoonheid, haar jeugdige warmte en 
de bescherming van de goden, bleef de jonkvrouw als enige in leven.’ In het poolge-
bied begeleiden wonderlijke wezens haar per boot naar het punt waar een nieuw 
werelddeel begint. Van daar reist ze alleen verder. In dit wonderlijke land gaat ze 
linea recta naar de keizerlijke stad. De keizer is zeer van haar gecharmeerd, huwt haar 
en laat vervolgens het bestuur van zijn rijk geheel aan haar over. Regeren doet ze met 
hartstocht en verve. Haar eerste regeringsdaad bestaat uit gesprekken met de vlieg-, 
worm-, vis-, aap-, vos-, spin-, luis-, kauw-, ekster- en papegaaimensen, met de saters 
en de reuzen. Bijna al deze soorten wezens houden zich met een bepaalde tak van 
wetenschap bezig. Ze worden door de voortvarende keizerin stevig aan de tand ge-
voeld wat betreft de deugdelijkheid van hun wetenschappelijk onderzoek. Dat levert 
een schrobbering of een compliment op, maar steeds stimuleert de keizerin hen hun 
werk nóg beter te doen. Daartoe worden ze ondergebracht in genootschappen. Zo 
worden de beermensen bijvoorbeeld experimentele filosofen, de aapmensen scheikun-
digen, de spin- en luismensen wiskundigen ….. 
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De keizerin blijkt ambitieus: ze wil een kabbala schrijven en vraagt de geesten, die 
haar steeds van advies dienen, wie zij het beste als secretaris kan benoemen. ‘De her-
togin van Newcastle’, luidt eensgezind hun antwoord. Vervolgens ontmoeten keizerin 
en hertogin elkaar, als zielen die hun lichaam verlaten en zich vliegensvlug kunnen 
verplaatsen dankzij taal die uit zo’n pure en zuivere luchtsoort bestaat dat ze voor 
iedere sterveling onzichtbaar zijn. Het klikt tussen de beide dames: zij worden pla-
tonische geliefden. Zij adviseren elkaar over van alles en nog wat. En tonen zich 
wederzijds behulpzaam. Zo reist de geest van de keizerin met die van de hertogin mee 
naar haar landgoed in Schotland en stelt alles in het werk om de verstoorde relatie 
tussen haar ‘geliefde echtgenoot’, de hertog van Newcastle, en Fortuna te verbeteren. 
Omgekeerd hervormt de keizerin haar ‘stralende wereld’ op advies van de hertogin. 
De laatste bladzijden van het boek hebben het karakter van een apotheose: voor een 
belangrijke missie verlaat de keizerin verlaat tijdelijk haar gedroomde ‘stralende 
wereld’ en reist naar haar thuisland ESFI – Engeland, Schotland, Frankrijk en Ierland 
– om koning Karel II te ondersteunen bij het definitieve verslaan van de vele vijanden 
die hem al jarenlang belagen. Dat doet zij op miraculeuze wijze, afgesloten met een 
oogverblindend tafereel: midden op zee, met een kring van schepen vol bewonderaars 
om zich heen, verschijnt zij stralend en uitgedost met de mooiste edelstenen als ul-
tieme vorstin. 
 
 
Een sprookje 
 
Het ligt er duimendik bovenop: de keizerin is het gedroomde alter ego van Cavendish. 
En laat ik mijn commentaar meteen maar met de conclusie beginnen: De stralende 
wereld, The Blazing World in het Engels, is het ongecontroleerde, kinderlijke fanta-
sietje van een tomeloos ambitieuze vrouw. Waarover fantaseert dat volwassen kind? 
Over een wereld waar bijna alles gesmeerd verloopt, waar de enige frictie uit 
meningsverschillen bestaat. Cavendish verbeeldt dat ze keizerin van deze wereld is. 
Pure fantasie? Toch niet. Er schemeren enkele biografische trekjes in door. Cavendish 
gelooft heilig in aristocratie. Ze ziet zichzelf als rechtschapen en vindt dat ze over een 
flinke dosis gezond verstand beschikt. Dús is haar alter ego geschikt om te regeren en 
wetenschap te bedrijven. Dús krijgen systematisch denkende wetenschappers – en de 
Royal Society? – ervan langs: 
 

De waarheid is dat wie geleerd is, doorgaans ook controversieel en twistziek is 
– men zal altijd proberen slimmer en wijzer te zijn dan de anderen. Sommigen 
denken dat hun argumenten dichterbij de waarheid liggen en rationeler zijn 
dan die van anderen; sommigen zijn zo gehecht aan hun eigen opvattingen, dat 
ze niet voor rede vatbaar zijn. (pagina 195) 
 

Op de voorpagina van de Nederlandse uitgave van De stralende wereld staat: De al-
lereerste feministische utopie. Is dat een epitheton van ISVW Uitgevers? Kan dit werk 
van Cavendish de vergelijking met utopieën als New Atlantis en Utopia doorstaan? Ik 
heb zo m’n twijfels. Daarvoor is de fantasie van Cavendish té ongebreideld, té weinig 
doordacht, té weinig realistisch. Nee, ik ben niet geneigd dit boek een utopie te noe-
men. 
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Feministisch? 
 
Is De stralende wereld wel feministisch? Misschien. Jawel, in het boek spelen vrou-
wen de hoofdrol en staan mannen geduldig in de coulissen te wachten totdat het de 
dames behaagt ze op het toneel roepen. In een fantasiewereld kun je vrouwen tot dui-
zelingwekkende hoogten laten opstijgen. Maar wat is nu precies de bijdrage van Cav-
endish aan de vrouwenemancipatie in de échte wereld, te beginnen in het zeventiende 
eeuwse Engeland? Daarvoor moet receptiegeschiedenis bedreven worden. In de inlei-
dende hoofdstukken van de Nederlandse vertaling wordt daar enige aandacht aan be-
steed. Kort samengevat komt het vierde hoofdstuk Receptie op het volgende neer: 
door de eeuwen heen is de waardering van De stralende wereld wisselend. Er is één 
overgebleven beschouwing van Cavendish’ werk uit eígen tijd bewaard gebleven en 
die is niet lovend. Er zijn weliswaar positieve reacties van Thomas Hobbes en Con-
stantijn Huygens, maar anderen sabelen het werk van Cavendish neer: Samuel Pepys, 
Virginia Woolf ….. De laatsgenoemde heeft de receptie van Cavendish’ werk zeer ze-
ker negatief beïnvloed. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel, merkt het 
hoofdstuk Receptie op, sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw neemt de acad-
emische aandacht voor Cavendish toe, wordt ze steeds meer gezien als een volwaar-
dig lid van de intellectuele gemeenschap in de zeventiende eeuw en krijgt ze in 
toenemende mate aandacht buiten de universitaire wereld. Er worden zelfs enkele 
boeken en een verfilming genoemd. Wishful thinking? Want wat niet genoemd wordt, 
en misschien ook nooit hard gemaakt kan worden, is de receptie van De stralende we-
reld door vrouwen in het zeventiende eeuwse Engeland. Met vrouwen bedoel ik dan 
vooral gewone huis-tuin-en-keukenvrouwen. Hebben zij überhaupt ooit van het boek 
gehoord? En is er een rol aanwijsbaar in het feminisme dat inmiddels in drie golven 
over ons heen gekomen is? 3  
 
 
Een feminist avant la lettre? 
 
Wat er binnen en over het feminisme allemaal wordt gezegd, 
geschreven en beweerd, voor mij is de volgende tweedeling 
leidend: egalitair feminisme en differentiefeminisme. Onder 
het eerste versta ik die vorm van feminisme waarbij vrou-
wen naar volkomen gelijkheid aan mannen streven. Extreem 
doorgevoerd zijn zij pas tevreden als er, bijvoorbeeld, op 
den duur net zoveel vrouwelijke als mannelijke ceo’s zijn. 
Zover is het nog lang niet, dus gebruiken we targets als ‘in 
2030 moet 30% van alle CEO’s vrouwen zijn’. Dit werkt op 
mijn lachspieren. Want, zeg nu eerlijk, waar zijn zulke 
streefcijfers op gebaseerd? En, zeg nog eens eerlijk, als je de 
extreme observantie van dit soort feminisme aanhangt, moet je toch ook tegelijkertijd 
de helft van de vrouwen het basisonderwijs en de nagelstudio’s uitjagen? 
De tweede vorm van feminisme benadrukt de eigenheid van vrouwen. Die moet men 
vorm geven. Verschil hoort erbij. Vrouwen zijn niet mínder maar ánders. Ik onder-
streep dit. Kort en kernachtig gezegd: vrouwen zijn gelijkwaardig aan mannen maar 
niet gelijk.  
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De belangrijkste differentie blijkt de geslachtelijke. Wees voor de derde keer eerlijk: 
bij de procreatie van een kind ‘presteert’ de man in een mum van tijd, de vrouw on-
eindig veel langer. Ze draagt het zich ontwikkelende leven maanden lang in zich. Dit 
biologische basisgegeven bepaalt dat de vrouwen ánders met kinderen verbonden zijn 
dan mannen. Dus gaan ze er ánders mee om dan laatstgenoemden. Hoe anders? Dat 
ligt niet voor honderd procent vast. Dat is een kwestie van cultuur. En cultuur is flexi-
bel. Maar hoe dan ook, feminieme verbondenheid met kinderen zal gemiddeld inten-
ser, intiemer en meer op bescherming gericht zijn dan masculiene omgang. 
Er is nóg een belangrijke differentie: lichaamskracht. Een man is gemiddeld krachti-
ger dan een vrouw en dus tot zwaarder werk in staat. Daarom zijn vrouwelijke bouw-
vakkers en stratenmakers met een lantaarn te zoeken en treft men weinig zelfstandige 
vrouwelijke tuinders aan.  
 

 
Maar waarom werken er tegenwoordig dan zoveel vrouwen in het basisonderwijs? Er 
zijn scholen waar het leerkrachtenteam alleen uit vrouwen bestaat! Kinderen hebben 
toch ook mannen als rolmodel nodig? Een belangrijke verklaring voor de feminisering 
van het onderwijs is het door mannen verondersteld statusverlies. In Finland moet je 
academisch geschoold zijn om les te mogen geven op een basisschool. Zouden een 
hoger opleidingsniveau, beter salaris en meer promotiemogelijkheden ten onzent de 
masculinisering van het Nederlandse onderwijs mogelijk kunnen bevorderen?  
 
Terug naar Cavendish. Is zij feminist? Moeilijk te zeggen. De receptie van haar werk 
door eigentijdse vrouwen is niet te achterhalen. Mag je haar dan een feminist avant la 
lettre noemen?  
Het ligt eraan hoe je feminisme definieert. Ze past niet in de egalitaire variant. Het 
‘voorwoord aan de lezer’ van The World’s Olio begint ze als volgt: ‘Men kan niet van 
mij verwachten dat ik net zo wijs of gevat schrijf als mannen, aangezien ik van het 
verweekte geslacht ben, waarvan de natuur het brein heeft vermengd met de koudste 
en slapste stoffen’.  Hierin klinkt de in die tijd nog toonaangevende opvatting van 
Aristoteles en Galenus door, dat de fysieke samenstelling van de vrouw fundamenteel 
anders is dan die van de man. Sommige vrouwelijke wetenschappers rekenen Caven-
dish daarom niet tot het feminisme. Ik wil hier wél bij opmerken, dat je een vrouw uit 
de zeventiende eeuw niet naast de maatlat van onze huidige inzichten moet leggen.  
Overigens: blijft ze in haar latere werk nu wél of níet achter de opvatting van Aristo-
teles en Galenus staan, dát wordt niet duidelijk. Dat hoéft ook niet: een fundamenteel 
verschil tussen mannen vrouwen of niet, in háár ogen maken mannen het verschil 
onnodig groter. Een citaat uit Female Orations: ‘Men are so Unconscionable and 
Cruel against us, as they Indeavor to Barr us of all Sorts or Kinds of Liberty, as not to 
Suffer us Freely to Associate amongst our Sex, but would fain Bury us in their Hous-
es or Beds, as in a Grave; the truth is, we Live like Bats or Owls, Labour like Beasts, 
and Dye like Worms.’ 4 (Mannen zijn zo onredelijk en wreed tegenover ons, zoals ze 
pogen ons af te houden van elke vorm van vrijheid. Ze dulden geen vrijelijke omgang 
met onze seksegenoten. Ze begraven ons liever in hun huizen of bedden, zoals in een 
graf; de waarheid is, dat wij leven als vleermuizen of uilen, werken als beesten en 
sterven als wormen.) 
 
  

Mijn nichtje Maartje is hovenier: ze spit, haalt bomen omver, sjouwt en sleept dat het een aard heeft. In haar schouders 
en armen is ze zó gespierd, dat ik niet graag een opdonder van haar krijg. Zij is een uitzondering. 
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Cavendish is royalist, wil niets liever dan in de adellijke rangorde omhoog klimmen 
en is zich – uiteraard! – niet bewust deel uit te maken van zoiets als een emancipatoire 
vrouwenbeweging. Die is er doodeenvoudig (nog) niet. Toch noem ik haar feminist: 
ze is een strijdbare vrouw die op z’n minst fantaseert over sterke vrouwen en op die 
manier voor de positieverbetering van haar seksegenoten vecht, ook al denkt ze daar-
bij niet meteen aan hardwerkende vrouwen onderaan de sociale ladder. Dus noem ik 
haar een feminist avant la lettre. De helft van het epitheton De allereerste feminis-
tische utopie blijft daarmee overeind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 De volgende opsomming van haar werken geeft daarvan een goed beeld: Poems and Fancies (1653), Philosophical Fancies  
(1653), World's Olio (1655), Nature's Pictures drawn by Fancies Pencil to the Life (1656), A True Relation of my Birth, Breed-
ing, and Life (1656), Orations (1662), Plays (1662), Sociable Letters (1664), Philosophical Letters (1664), Observations upon 
Experimental Philosophy (1666), The Blazing World (1666), Life, a biography of William Cavendish (1667), Plays Never Before 
Published (1668) en The Convent of Pleasure (1668). 
2 Ik lees het boek in de Nederlandse vertaling: Cavendish, Margaret, De stralende wereld, ISVW Uitgevers, Leusden 20181, ver-
taling en inleiding: Thomas Heij 
3 In het feminisme erkent men drie golven: de eerste golf eind negentiende eeuw richt zich vooral op de realisatie van het vrou-
wenkiesrecht, de tweede strijdt vanaf de jaren zestig voor seksuele en financiële zelfstandigheid voor vrouwen en de derde vanaf 
de jaren negentig van de twintigste eeuw ijvert ervoor, dat vrouwen in alle maatschappelijke sectoren een positie kunnen inne-
men die gelijk is aan die van mannen.  
4 The Norton Anthology 'Literature by Women', pagina 95  


