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Catherina de Grote als 
verlicht despoot  

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

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

• Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk 
bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht 
absolutisme). 

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

 Niveau: onderbouw havo, vwo/ bovenbouw havo, vwo 
 Tijd: 

• Vraag 1: 10 min 
• Vraag 2: 10 min 
• Vraag 3: 5  min 
• Extra opdracht: 20 min 

 Leerdoel: 
• Je leert hoe Catharina de Grote over zichzelf als verlicht absolute 

heerser dacht. 
• Je leert hoe er over vrouwelijke heersers in die tijd werd gedacht 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 www.f-site.nu 

OPDRACHT 
 
VRAAG 1 

Lees bron 1. Het grafschrift schreef Tsaar Catharina de Grote over zichzelf net 
voor haar zestigste verjaardag. Het was niet al te serieus bedoeld.  

“Hier ligt Catharina de Tweede, geboren in Stettin op 21 april 1729. Ze kwam in 1744 
naar Rusland om te trouwen met Peter III. Op haar veertiende had ze een 
drievoudig doel: haar man, Elisabeth en het volk behagen. Ze liet niets na om dit 
te bereiken. Gedurende achttien jaar van verveling en eenzaamheid las ze nolens 
volens vele boeken. Na bestijging van de Russische troon wenste ze goed te doen 
en probeerde ze haar onderdanen geluk, vrijheid en bezit te verschaffen. Ze vergaf 
makkelijk en koesterde jegens niemand haat. Ze was vergevingsgezind, makkelijk 
in de omgang, vrolijk van aard, met een republikeinse ziel en een goed hart, en ze 
had vrienden. Het werken viel haar makkelijk, ze hield van kunst en was graag 
onder de mensen.” 

Bron 1: Het grafschrift dat Catharina schreef over zichzelf aan de vooravond van haar zestigste 
verjaardag. 

a. Vind je dat Catharina goed of slecht over zichzelf schrijft? Noem drie  
voorbeelden uit de bron waaruit dat blijkt.  

b. Catharina werd ‘de Grote’ genoemd. Leg uit waarom zij deze eretitel heeft 
gekregen. Gebruik in je antwoord de term verlicht absolutisme. 

c. Lees haar biografie op F-site.nu of op de volgende pagina. Vind je dat 
Catharina’s tekst over zichzelf klopt met wat je over haar hebt gelezen? 
Leg je antwoord uit.  
 

VRAAG 2 

a.    Mensen uit haar tijd spraken lang niet altijd aardig over Catharina, juist 
omdat ze een machtige vrouw was. Lees in bron 2 wat een Engelse graaf in 
die tijd over haar schreef. 

b.    Wat beschrijft de graaf als mannelijke eigenschap? 
c.    Wat beschrijft de graaf als vrouwelijke eigenschap?   

d.   ‘ [...] een neiging naar wellusten’ gaat over het feit dat Catharina erg van 
seks hield.  Waarom was dat voor die tijd ongepast voor een vrouw denk je?  

Wat kun je zeggen over hoe er in die tijd naar vrouwelijke en mannelijke 
machthebbers werd gekeken op basis van de bron en je eerdere antwoorden? 
 
‘Hare Majesteit heeft een masculien krachtige geest (…) maar ze bezit ook een 
hoge mate van de zwakheden van haar sekse – ijdelheid (…) en een neiging naar 
wellusten die naar uitspattingen leiden die enige andere vrouw te schande zou 
brengen.’  
 
Bron 2: Een citaat uit het dagboek van de Engelse graaf James Harris of Malmesbury over 
Catharina de Grote.  
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VRAAG 3 

In Frankrijk brak op 14 juli 1789 de Franse Revolutie uit.  
a.    Waardoor brak die revolutie uit?  
b. Welke gevolgen had het uitbreken van de Franse Revolutie op de  

Russische maatschappij? 
c. Denk jij dat zij anders op de Franse Revolutie reageerde dan andere 

vorsten?  Leg je antwoord uit 
 

 
EXTRA OPDRACHT  

Jij gaat nu zelf een grafrede schrijven over Catharina de Grote. Voor extra 
informatie kun je ook haar dossier op de F-site gebruiken. Hier kan je haar 
verhaal, citaten en afbeeldingen vinden. Je tekst wordt ongeveer 200 
woorden. -  
- Uit de tekst moet duidelijk blijken dat je weet wat verlichting en verlicht 
absolutisme inhoudt.  
- Daarnaast moet het woord tsarina in de grafrede terugkomen. 
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BIOGRAFIE  
 
Elisabeth Samson was een van de rijkste en meest succesvolle zakenvrouwen 
van Suriname tijdens de Nederlandse kolonisatie. Ze werd onder andere 
bekend door haar rechtszaken tegen de Nederlandse Staat.  
 
Elisabeth werd in 1715 als vrije vrouw geboren. Haar moeder was tot slaaf 
gemaakt maar door haar oudere kinderen vrijgekocht. Elisabeth runde 
diverse koffieplantages samen met een witte man met wie zij samenleefde. 
Na zijn dood werd Elisabeth een groot koffie-handelaar. Haar totale 
vermogen werd geschat op een miljoen gulden. Net als andere plantage-
eigenaren hield Elisabeth zelf ook slaven. 
 
Ze werd niet zomaar geaccepteerd als succesvolle zwarte zakenvrouw. Ze 
werd zelfs onterecht beschuldigd van het beledigen van de gouverneur en 
hiervoor tijdelijk uit Suriname gezet. In Nederland vocht ze met succes deze 
valse beschuldiging aan. 
 
Elisabeth wilde in 1764 trouwen met een witte man, maar hiervoor kreeg ze 
geen toestemming. Gemengde huwelijken waren formeel niet toegestaan. 
Elisabeth besloot een rechtszaak aan te spannen tegen de Nederlandse Staat. 
Na drie jaar stelde de rechter haar in het gelijk: er bleek geen wet die huwelijk 
tussen zwart en wit verbiedt. Haar verloofde was ondertussen al overleden. 
Uiteindelijk trouwde Elisabeth met de twintig jaar jongere witte man Daniel 
Zobre.  
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