
 

Voorbeelden van bio’s over dezelfde persoon (Michiel de Ruyter) 

 

 

Bron: Klokhuis, https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2663/Michiel-de-Ruyter 

 

Michiel de Ruyter was de grootste zeeheld die in Nederland ooit geleefd heeft. Op zijn zestiende 

deed hij al mee aan zijn eerste zeeslag. Hij werd gevangen genomen door de Spanjaarden en liep van 

Spanje terug naar Vlissingen. Zijn geboorteplaats. Daarna zouden nog 30 zeeslagen volgen. Vooral 

tegen de Engelsen. In veel van die zeeslagen voerde Michiel de vloot aan. Hij trainde matrozen en liet 

schepen bouwen met wel 80 kanonnen! 

 

 

 

 

 

Bron: K. ter Laan, Multatuli Encyclopedie (ed. Chantal Keijsper). Sdu, Den Haag 1995, 

https://www.dbnl.org/tekst/laan005ckei01_01/laan005ckei01_01_2329.php  

 

Ruyter, Michiel Adriaanszoon de-, 

1607-1676, begonnen als touwslagersknecht, verkoos hij de zeevaart en klom op tot kapitein bij de 

koopvaardij. Op middelbare leeftijd werd hij tegen wil en dank betrokken bij de opbouw van de 

oorlogsvloot, waarvan hij admiraal werd. Als zeeheld werd hij vermaard door zijn overwinningen in 

de Engelse oorlog en tegen de kapers in de Middellandse zee. In 1675 werd hij met 18 

oorlogsschepen uitgezonden om voor Spanje Napels en Sicilië tegen de Fransen te verdedigen. Hij 

wees de Heren Staten op zijn veel te zwakke macht, maar ging uiteindelijk toch accoord. Op 22 april 

1676 overwon hij in de zeeslag bij de Etna, maar stierf een week later te Syracuse aan zijn 

verwondingen. 

 

 

 

Bron: Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving. Em. Querido's 

Uitgeverij, Amsterdam 1977, https://www.dbnl.org/tekst/rome002erfl01_01/colofon.php. 

 

Zo ooit dan zijn in het leven van Michiel de Ruyter plaats en milieu van geboorte geen toevallige 

factoren: de havensteden achter de Zuidhollandse en Zeeuwse banken en met name Vlissingen 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2663/Michiel-de-Ruyter
https://www.dbnl.org/tekst/laan005ckei01_01/laan005ckei01_01_2329.php
https://www.dbnl.org/tekst/rome002erfl01_01/colofon.php


hielden de geuzentraditie van varen, vechten en ... zeeroof niet minder hoog dan hun buren de 

‘Duinkerker kapers’ die er in onze schoolboekjes mee gedoodverfd worden. Functies en begrippen 

waren in dit veelzijdig bedrijf nog niet gescheiden en geordend: de koopman was tevens reder, de 

reder-koopman stelde zo nodig - en tegen een behoorlijk contract - zijn schepen die wat extra 

geschut tot oorlogsbodems maakte, in dienst van de Staten, diende gelijkelijk het Staats- en het 

eigenbelang door het buit maken van vijandelijke koopvaarders en profiteerde van de 

oorlogstoestand om de meer plaatselijke vijandschap met de concurrenten langs de Vlaamse kust uit 

te vechten. 

 

 

 


