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DE NEDERLANDSE 
ZEEHELD MICHIEL 
DE RUYTER
Voor het maken van deze opdracht moet je eerst het stripboek 
Het geheim van Michiel de Ruyter hebben gelezen. Bij enkele 
opdrachten heb je de informatie en plaatjes uit de strip nodig.

In 1588 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
opgericht. Zeven Nederlandse provincies hadden zich vrijge-
vochten en onafhankelijk verklaard van de Spaanse koning 
Philips II. De Republiek zou tot 1795 blijven bestaan. Toen werd 
het gebied door de Fransen bezet en werd er weer een koning 
voor het land aangewezen.
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 1  Nederland is in de tijd van Michiel de Ruyter een 
republiek genaamd ‘de Republiek der Zeven  
Verenigde Nederlanden’. Leg uit wat een republiek 
precies is.

 2  Wie had de macht in de Nederlandse republiek  
in die tijd?

 3  Is het gebruikelijk in die tijd dat een land een  
republiek is?

 4  Zoek op uit welke ‘Zeven Nederlanden’ het land 
toen bestond.

 5  Na het overlijden van zowel zijn vrouw als zijn 
dochter gaat Michiel in dienst van de walvisvaart. 
Waar worden deze dieren voor gevangen?

 6  Bekijk bovenstaande afbeelding over de walvisvaart 
en schrijf ten minste drie gevaren op waar de ma-
trozen mee te maken hadden.

 7  Michiel krijgt te maken met Duinkerkerkapers. 
Wat zijn kapers?

 8  Michiel de Ruyter is zelf ook een tijd lang kaper-
kapitein. Wat is dat voor een functie denk je?

inleiding vragen en opdrachten
?



DE SALAMANDER
Tussen 1644 en 1651 vaart Michiel de Ruyter met zijn 
eigen schip de Salamander naar Afrika en West-Indië. 
Daar komt hij in aanraking met verschillende volken, 
culturen en geloven. Zo gaat Michiel de Ruyter onder 
andere handel drijven met ‘de Sant’.

Een brief van Jan Cornelisz Dekker, een  
zeeman uit die tijd:

 9  Jan Cornelisz schrijft uit het land van de Mooren. 
Wat voor mensen zijn dit?

 10  Heeft hij een goed leven in het land van de 
Mooren?

 11  Waar kan je dat aan zien?

 12  Michiel gaat handel drijven met de Sant (blz. 17). 
Bij aankomst moet Michiel zijn schoenen uittrekken. 
Waarom moet hij dat doen?

 13  Bekijk het volgende stripfragment (blz. 18).  
Van welk geloof is de Sant?

 14  Waarom zou de Sant het jammer vinden dat  
Michiel christen is?
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                          “Verder mijn lieve       
    moeder, dat ik u niet   
         meer heb geschreven, dat is 
hierom dat ik al vaak dan hier en dan 
daar moet zwerven door het land van 
de Mooren. God weet wat een slavernij 
het is. En hoe ik mijzelf moet behelpen 
met hetgeen dat op het veld groeide  
en vaak heb moeten lopen totdat er 
blaren op mijn voeten zaten en werd 
ik soms geslagen. Daarom verzoek  
ik dat mijn lieve moeder met die hulp 
van God en goede mensen mij zouden 
willen helpen als het mogelijk is.  
Ik hoop dat God die goede mensen  
in wil geven dat zij medelijden moge 
hebben met mij, want mijn  
leven zal even duur zijn als  
de kosten voor de andere  
slaven, drieduizend  
       gulden.”



vragen en opdrachten vragen en opdrachten
?

 15  Tijdens een zeereis sterft Jan Pauwelsz. Michiel 
heeft medelijden met Pauwelsz’ vrouw en geeft 
haar het salaris van haar overleden man met wat 
extra’s. Er waren vergoedingen voor de matrozen 
als hen iets overkwam. Bekijk de volgende staat 
maar eens waarin aangegeven wordt wat er 
uitgekeerd wordt (bedragen in gulden) bij het 
kwijtraken van ledematen of ogen.  
 
Voor het verlies van beide dʼoogen.    – – – 1500. 
Voor het verlies van een oogh.    – – – 350. 
Voor het verlies van beide dʼarmen.    – – – 1500. 
Voor het verlies van den rechter arm.    – – – 450. 
Voor het verlies van den linker arm.    – – – 350. 
Voor het verlies van beide de handen.    – – – 1200. 
Voor het verlies van de rechter handt.    – – – 350. 
Voor het verlies van de linker handt.    – – – 300. 
Voor het verlies van beide de benen.    – – – 700. 
Voor het verlies van een been.    – – – 350. 
Voor het verlies van beide de voeten.    – – – 450. 
Voor het verlies van een voet.    – – – 200. 
 
Aan welke verwondingen worden de hoogste 
geldbedragen uitgekeerd?

 16 Waarom juist aan die verwondingen denk je?

 17  Het kwijtraken van de rechterarm levert meer op 
dan de linkerarm. Verklaar waarom.

 18  Op blz. 25 opent Michiel het kistje dat hij van zijn 
vader heeft gekregen. Waaraan kan je zien dat 
de vader van Michiel ook zeeman was geweest 
voordat hij bierdrager werd?

 19  Gedurende het leven van Michiel de Ruyter heeft 
de Republiek van Nederland oorlog met een aantal 
landen waardoor De Ruyter vecht tegen verschil-
lende landen. Schrijf de verschillende landen op en 
schrijf de reden van de oorlog erbij.
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schilderij vragen en opdrachten
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 20  Een zeeslag was iets vreselijks waar veel schilders 
graag een schilderij over maakten. Bekijk het schil-
derij op de linkerpagina. Aan welke kant van het 
schip zaten de kanonnen?

 21  Van welke kant zijn deze oorlogsschepen dus 
gevaarlijk?

 22  Hoe kan men aan de schepen herkennen uit welk 
land ze komen?

 23   Hoe kunnen deze schepen zich voortbewegen? 
Noem ook van deze manier van voortbewegen 
enkele nadelen en een voordeel.

 24  Het duurde een lange tijd voordat men een nieuw 
schip af had. Hieronder zie je een gravure van een 
scheepswerf waar de schepen gemaakt werden. Van 
welke materialen werd een schip gemaakt?

 25  Bekijk het onderstaande stripfragment van blz. 33. 
Michiel de Ruyter is onder andere de bedenker 
van het korps mariniers. Verklaar met behulp van 
dit stripfragment waarom.



 

26  Als dank krijgt Michiel van de Deense koning een 
beloning (zie fragment hierboven); hij wordt in de 
adelstand verheven. Leg uit wat dit inhield.

 27  Vanaf dat moment heeft Michiel ook een familie-
wapen (zie fragment hierboven). Verklaar de 
betekenis van elk element uit het familiewapen.

DE VOC EN WIC
De Ruyter wordt naar Goeree gestuurd (blz. 35) om de 
WIC te helpen. De Republiek van Nederland had toen 
twee handelscompagnieën: de VOC en de WIC. De VOC 
was vooral actief in het oosten; Azië en Indonesië. De 
WIC was actief in het westen; Noord- en Zuid-Amerika.

28  Wat deden de VOC en WIC? Met welke doelen 
waren deze compagnieën opgericht? Schrijf voor 
beide op wat hun voornaamste doelen waren.

 29  Bekijk het bovenstaande stripfragment. Welk 
geloof heeft Jan Compagnie?

vragen en opdrachten
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Paardjes! 
Hierheen!

De Zweden vluchten! wat een 
wanorde hier! Waar zijn de 
paarden, admiraal bjelke?

Tsae, maets! Wij rukken op naar 
nyborg! Onze vloot zal die stad 

aan de zeezijde insluiten.

De slag bij 
nyborg is 
ongemeen 

bloedig. De 
geallieerden 
behalen ten 
koste van 

honderden 
doden de 

overwinning.

Poolse cavaleristen en helaas ook eigen 
soldaten… Wat kunnen we doen?

Walgelijk! Die soldaten 
vergrijpen zich aan 

vrouwen en kinderen!

6 juni 1660...de 
nederlanders 

vieren de vrede 
met daverend 

vuurwerk.

De west- en 
oostoever 
van de Sont 
blijven in 

verschillende 
handen. 

Dat vinden 
de staten-

generaal een 
goede zaak.

Vice admiraal de ruyter, als koning van 
denemarken is het mij een eer en genoegen u 

in de deense adelstand te verheffen.

Deze titel is 
erfelijk in de 
mannelijke en 

vrouwelijke lijn. 
Er hangt een 

jaargeld van 800 
rijksdaalders 

aan vast.

Wij hebben ook een 
familiewapen voor u 

ontworpen.
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vragen en opdrachten vragen en opdrachten
?

 30 Welk geloof hebben zijn stamleden denk je?

 31  Waarom kan Jan Compagnie zijn geloof niet  
openlijk belijden?

 32  Welk geloof heerste er in die tijd in de Nederlandse 
Republiek?

DE NEDERLANDSE REPUBLIEK
Het jaar 1672 is voor de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden een rampjaar. Het land kreeg onder andere 
oorlog met het machtige Engeland en het sterke Frankrijk. 
Volgens een beroemd Nederlands gezegde was het volk 
destijds redeloos, het land reddeloos en de regering 
radeloos. De raadspensionaris Johan de Witt, die het land 
leidde, werd als schuldige aangewezen van alle oorlogs-
ellende en werd door een boze menigte vermoord 
waarna stadhouder Willem III de macht in de Republiek 
overneemt.

 33  Geef een verklaring waarom 1672 voor de Neder-
landse republiek het rampjaar wordt genoemd.



 34  Wie krijgt de schuld van de opeenvolgende rampen?

 35  Hoe loopt het met hen af?

 36  Ook Michiel de Ruyter wordt met de dood  
bedreigd. Leg uit waarom.

 37  In 1676 wordt De Ruyter dodelijk getroffen. In een 
geschiedenisboek staat daarover het volgende: 
 
“In 1676 raakte hij (Michiel de Ruyter) inderdaad 
tijdens de Slag bij de Etna door een kanonskogel 
gewond aan zijn rechterbeen, dat verbrijzeld 
werd, en aan zijn linkervoet, waarvan het voorste 
deel werd afgeschoten. Hij overleed een week 
later in de Baai van Syracuse aan wondkoorts, aan 
boord van ’s lands schip van oorlog d’ Eendraght. 
Het lichaam werd gebalsemd en naar Nederland 
teruggebracht. Als teken van respect liet de Franse 
Koning bij het langsvaren van d’ Eendraght saluut-
schoten afvuren.” 
 
Waarom zou de Franse koning saluutschoten 
afvuren bij het langsvaren?

 38  Michiel de Ruyter maakt de balans op aan het 
einde van zijn leven. Welke positieve dingen 
noemt hij?

vragen en opdrachten
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vragen en opdrachten vragen en opdrachten
?

 39  Welke negatieve dingen noemt hij ook?

 40  Verklaar het levensmotto van Michiel de Ruyter.

 41  Wat is het geheim van Michiel de Ruyter?

 42  Ook over het overlijden van Michiel de Ruyter zijn 
afbeeldingen gemaakt. Vergelijk bovenstaande 
afbeelding met de manier waarop de dood van 
Michiel de Ruyter in het stripboek wordt weerge-
geven. Wat valt je op?

 43  Michiel de Ruyter wordt gezien als Nederlandse 
held. Ben je het daarmee eens of niet?

 44  Schrijf op waarom je hem wel of niet een held vindt.



Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek 
verder uit. Het is er op gericht leerlingen kennis te laten 
verwerven over het leven van Michiel de Ruyter. 
Een aantal thema’s leent zich uitstekend voor een klassen-
discussie. Bij sommige opdrachten hebben de leerlingen 
een atlas en een computer met internetverbinding nodig.

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden. Wij 
stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt via 
info@eureducation.nl.
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