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Catharina de’ Medici 
en de 

Bartholomeusnacht  
  

Algemeen 
 
Tijdvak 5: Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) 
Kenmerkende aspecten: 

• De protestantse reformatie die splitsing van christelijke kerk in West-
Europa tot gevolg had. 

Niveau: Bovenbouw havo, vwo 
Tijd:  

• Vraag 1: 10 min 
• Vraag 2: 20 min 

Leerdoelen: 
• Je krijgt inzicht in het politieke en godsdienstige leven Catharina de 

Medici. 
• Je krijgt inzicht in de beeldvorming van Catharina de Medici vanuit 

verschillende invalshoeken. 
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Catharina de’ Medici op F-
site.nu of in dit opdrachtenblad. Beantwoord onderstaande vragen. 
 
VRAAG 1 
 
Catharina de Medici past bij het kenmerkend aspect ‘De protestantse 
reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg 
had.’ Tijdens haar regeerperiode kreeg zij te maken met de 
Hugenotenoorlogen (1562-1589). 
a. Welk geloof hing Catharina de’ Medici aan? 
b. Welke rol speelde Catharina de’ Medici in de Hugenotenoorlogen (1562-
1589) en in het bijzonder de Bartholomeusnacht (1572)? Maak in je antwoord 
duidelijk aan welke kant zij in dit conflict stond. 

 
VRAAG 2  
 
Bekijk bron 1 en 2. Beide schilderijen zijn naar aanleiding van de 
Bartholomeusnacht gemaakt.   
a. Waar in bron 1 is Catharina de’ Medici afgebeeld? 
b. Leg uit hoe Catharina de’ Medici op het schilderij wordt afgebeeld? 
c. Omschrijf hoe Catharina de’ Medici in bron 2 wordt afgebeeld. 
d. Wat is denk je de achtergrond van de schilders van deze schilderijen? 
Waren het protestantse en/of katholieke schilders? Leg je antwoord uit. 
e. Het schilderij in bron 2 is in de 19e eeuw gemaakt. Denk je dat dit schilderij 
representatief is als je onderzoek wilt doen naar de rol van Catharina de’ 
Medici in de Bartholomeusnacht (1572)? Leg je antwoord uit. 
f. Zoals je hebt kunnen zien in de bronnen wordt Catharina de’ Medici 
afgebeeld in zwarte kleren. Haar bijnaam is de ‘Zwarte Weduwe’. Verklaar 
haar bijnaam en door wie werd zij zo genoemd: De hugenoten (Franse 
protestanten) of katholieken? 
g. Hoe zouden katholieken tegen Catharina de’ Medici hebben aangekeken? 
Leg je antwoord uit. 
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Bron 1: Bartholomeusnacht van Francois dubois, ca 1572-1584 
 

 
Bron 2: Catherina de Medici bekijkt de slachtoffers van de Bartholomeusnacht.  
Schilderij is gemaakt door Eduoard Debat-Ponsan in 1880.  
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BIOGRAFIE   
 
Catharina de’ Medici was van 1547 tot 1559 koningin van Frankrijk. Ze had een 
belangrijk rol in de godsdienstoorlogen tussen de katholieken en de protestantse 
Hugenoten.  
Catharina was lid van de machtige de’ Medici familie uit het katholieke Italië. Ze 
trouwde op 14-jarige leeftijd met de latere Franse koning Hendrik II. In haar tijd 
werden steeds meer Fransen protestant en zij keerden zich tegen de machtige 
Rooms-Katholieke kerk en katholieke heersers. Catharina deed vele pogingen om 
deze twee partijen met elkaar te verzoenen. 
 
Na de dood van Hendrik II speelde Catherina als regentes en koningin-moeder 
een belangrijke politieke rol. Zo huwelijkte ze haar katholieke dochter Margaretha 
uit aan de protestant Hendrik van Navarra, die regeerde over een protestants deel 
van Frankrijk. Wat leek op een poging tot vrede, mondde uit in de gruwelijke 
Bartholomeusnacht oftewel de Bloedbruiloft. Tijdens het huwelijksfeest in Parijs 
op 24 augustus 1572 waren vele belangrijke Franse protestanten te gast. 
 
 Zij werden die nacht massaal vermoord. Het was een begin van een golf van 
geweld door het hele land.  Er wordt vermoed dat Catharina de’ Medici de 
opdracht had gegeven voor deze moordpartij, omdat ze vreesde voor een opstand 
van de protestantse adel. Ze overleed in 1589 - tien jaar voordat het Edict van 
Nantes Frankrijk weer een langere periode van rust zou bezorgen.  
 
 

 


