
VOORBEELD TOETSVRAGEN 
 HISTORISCHE CONTEXT 
HISTORISCHE CONTEXT (VWO) ‘DE VERLICHTING, 1650-1900’ 
 

Gebruik bron 1. 

De Verlichte denker Diderot durfde het artikel in 1772 vanwege censuur in Frankrijk niet te 

publiceren, maar in 1796 werd het alsnog uitgegeven.  

1 Leg uit:  

- met een verwijzing naar de bron, dat Diderot het verlichte gedachtegoed aanhing en 

- met een verwijzing naar de bron, op welke manier Diderot met dit artikel de Franse 

censuur probeerde te ontduiken en 

- zonder bron, om welke reden het artikel in 1796 wel werd uitgegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld van een juist antwoord: 

Diderot hing het verlichte gedachtegoed aan, wat blijkt uit het feit dat hij gelooft in 

natuurrecht / dat iedereen aan elkaar gelijk is / dat hij tegen slavernij is 

  

2 

Diderot probeerde de Franse censuur te ontduiken door te doen alsof het artikel 

een gesprek is tussen een Fransman en een Tahitiaan, waarmee hij wil voorkomen 

dat het lijkt alsof hij zelf kritiek heeft op Frankrijk / de koning / het Franse bestuur 

  

 

2 

Het artikel werd in 1796 alsnog uitgegeven, omdat toen, door de Franse Revolutie, 

vrijheid van meningsuiting was toegestaan / de Franse samenleving aan het 

veranderen was / de Verlichting toen was doorgedrongen tot het Franse bestuur 

  

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

bron 3 – de Franse schrijver Diderot laat in een artikel uit 1772 een oudere inwoner van 

Tahiti aan het woord, als inleiding op een gesprek tussen de Franse priester Bouganville en 

een andere Tahitiaan, Orou: 

 

‘Wij zijn vrij. U bent noch een god noch een duivel - met welk recht dan maakt u mensen 

tot slaaf? Jij zegt “Dit land behoort ons”. Dit land behoort tot u? En waarom? Omdat u er 

voet op heeft gezet? Als op een dag een Tahitiaan op uw kusten zou landen en als hij op 

een van uw rotsen of op de schors van een van uw bomen zou schrijven: “Dit land behoort 

aan het volk van Tahiti”, wat zou u dan denken? U bent sterker dan wij! En wat betekent 

dat? U bent bezig plannen te beramen om een heel land te stelen! Gij zijt geen slaven; u 

zou liever sterven dan tot een slaaf gemaakt worden, toch wilt u slaven van ons maken! 

Deze Tahitiaan, die u als een stuk koopwaar, als een stom beest wenst te behandelen - 

deze Tahitiaan is uw broeder. U zijt beiden kinderen van de Natuur - welk recht hebt u over 

hem dat hij niet over u heeft?’ 

5p 



Na het groeiende verzet van de Amerikaanse koloniën tegen de Britse overheersing werden in 

1774 in Groot-Brittannië de Intolerable Acts aangenomen. Hiermee werden de Amerikaanse 

kolonisten gestraft voor hun ‘ongehoorzame gedrag’. Zo werd besloten dat de kolonisten een 

schadevergoeding moesten betalen aan de Britten en dat politieke functies in de koloniale 

regering voortaan gekozen werden door de koning.  

Een bewering: de Intolerable Acts hadden een andere uitkomst dan de Britten bij het opstellen 

ervan vooraf bedacht hadden.  

2 Leg dit uit.  

 
Kern van een juist antwoord: 

De Britten hoopten met de Intolerable Acts dat ze de Amerikaanse kolonisten weer 

in het gareel zouden krijgen / hun weerstand tegen de Britse overheersing zouden 

stoppen 

Maar het sterkte juist het verzet aan / leidde uiteindelijk tot het uitroepen van de 

Amerikaanse onafhankelijkheid door de kolonisten 

  

 

1 

 

1 

 
In 1791 publiceerde De Gouges de Verklaring van de Rechten van de Vrouw en van de 

Vrouwelijke Burger waarin zij de uitspraak deed: ‘De vrouw heeft het recht het schavot op te 

gaan; ze moet eveneens het recht hebben het spreekgestoelte te beklimmen.’ 

Met deze uitspraak maakte zij zich in de negentiende eeuw geliefd onder feministen, maar 

minder geliefd onder liberalen.  

3 Leg dit uit. 

 

Kern van een juist antwoord: 

De Gouges strijdt voor gelijke rechten voor vrouwen, vrouwen moeten immers het 

recht hebben om ook hun mening te kunnen geven, iets wat feministen nastreven. 

Maar De Gouges wordt niet gewaardeerd door liberalen, omdat zij slechts inspraak 

dulden van de burgerij / welgestelde mannen en niet van vrouwen. 
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