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Hypatia is de bekendste vrouwelijke wis-
kLurcli-se uit de Grieksc oudheid. Zi.y weld in
het midderr van de vierde ceuw na Christus
geboren in Alexanclrië, in het noorclen van
het tegenwoordige Egypte. Alexandrië was
al in de derde eenw voor Christus een cen-
trum van wetenschap, toen de beroemde
wiskundige Euclides erwerkte. Het peil van
de wiskunde was in de tijd van Hypatia wel
gedaald. Ílaar er waren nog wel goede bi-
bliotheken.

Hoewel Hypatia aanbidders heefi gehacl, is
zij nooit getrouwcl. Zi1 heeft de neergan-e
van Alexandrië alscentrum van wetenscha p

meegemaakt. In die tijd was ongeveer de

hellt van de bewoners van Alexandrië
Christen en de restvan de bevolkir.rg hacleen
ander gelooL ln de rellen die hier-door ont-
stonden brandde cle laatste grote biblio-
tlreek in 392 al. Hypatia was in Alexandrië
een bekend vertegeltwoordigster van de

Platoonse (heiclense) filosol-ie, eu wegens
deze 'rrisdaad' werd zij in 415 door cen
Christelijke menigte aangcvallen, uitge-
kleed, in stukken gehakt en verbrand.

Hypatia's vader Theon was ook een wis-
kundige, en vzur hem kennen we een corn-
mentaar op cle Almagest van Ptolen.raeus,
een groot sten'enkundig boekwerk uit cir-
ca 150 na Christus (sterrenkunde was on-
derdeel van cle wiskr.rnde). Van Hypatia
zelf zijn geen gescl.rriften bekend, rnaar
wel weten we dat ze les gaf uit diverse

leerboeken en die ook verbetet'de. Die
leerboeken wal'en oncier anderen de

Elementen van de al gcnoenrcle Euclides.
over lijnen, cirkels, driehoeken, verhou-
dingen, en regelmatige veclvlakkeni de

werken van Archimedes (2e eeuw voor
Chlistus) over oppervlakte en inhoLrcl van
de bol en cylinder; cle Kegelsneden van
Apollonius (2e eeuw voor Christr.rs) over
parabolen, hyperbolcn en ellipsen; en de

Arithmetica van Diophantus (3e eeuw na
Christus) over vergelijkinsen in rationale
getallen.

Hypatia gaf beter les dan haar vacler, niet
alleen in wiskunde r"naar ook in de filoso-
lie van Plato. Volgens die filosofie is de

zichtbare wereld een onvolmaakte afspie-

-eeling van een onstoflèlijke wereld van
eeuwige ideeën, en de fllosoof ol filosofe
houdt zich claarmcc bezig. Hii of zij kan
als vooroeÍèniug wiskuncle gebruiken,
orrclat die ook ovcr onstoÍ1èlijke cn eelr-
wige din-uen gaat. De rncnselijke ziel is
onsterlèlijk, cn verkeelcle voor de ge-

boolte in de wereld van de ideeën; dazrr-
our is wiskunde leren alleen het je her-
inneren van iets wat je eigenlijk al weet
vau voor je geboorte. De taak van de

wiskur.rdeleraar of -lerares is onr clit her-
irrneringsproces te begelciden, en Hypatia
I.rad daarin blijkbaal veel succes. ./


