Michiel de Ruyter
1. …
Michiel de Ruyter (24 maart 1607 - 29 april 1676) heette eigenlijk Michiel Adriaenszoon. Het is niet
zeker waar hij is geboren, want alle doopboeken in Vlissingen zijn verbrand. En ook over zijn
kinderjaren is niet veel bekend. De vader van Michiel was zeeman, later werd zijn vader bierdrager.
Hij trouwde met de Middelburgse Aeltje Jansdochter en zij kregen 11 kinderen. Michiel was de
vierde.
2. …
Toen hij 11 jaar was kon hij varen als hoofdbootmansjongen. Hij had een soort boerenslimheid en
handigheid die hem goed van pas kwamen. Hij werkte meestal op boten van de familie Lampsins. In
het voorjaar van 1623 (hij was toen 16 jaar), bij een zeegevecht met kapers in de Golf van Biskaje,
werd hij gevangen genomen. Maar toen ze aan land gingen wist hij,met nog 2 lotgenoten, te
ontsnappen. Ze zijn toen helemaal lopend naar Vlissingen terug gegaan. Onderweg klopten ze
bij huizen (in Frankrijk) aan om eten te vragen,want ze hadden geen geld. Het lot van de andere
gevangenen, die niet konden ontsnappen, was galeislaaf.
3. …
Later ging hij op walvisvaart en maakte handelstochten. Hij noemt zich dan voor het eerst "De
Ruyter". Michiel Adriaenszoon de Ruyter was erg geliefd bij zijn manschappen. Hij trainde ze goed.
Hij hield als eerste spiegelgevechten. Dat zijn schijngevechten waarbij een zeeslag werd geoefend. In
1640 werd hij koopvaardijkapitein en voer hij 2 keer naar Brazilië. In 1652 ging hij rentenieren (Hij
ging leven van de rente van zijn verdiende geld).
4. …
Maar in 1652 brak de Eerste Engels-Nederlandse oorlog uit en hij werd gevraagd om kapitein te
worden van de vloot. Heel bekend is zijn tocht naar Chatham in 1667. Hij versloeg de Engelsen.
Tijdens al deze zeeslagen had hij bewezen een tacticus te zijn: hij wist als geen ander voordeel te
halen uit wind en verraderlijke ondiepten voor de Zeeuwse en Hollandse kust.Behalve de
oorlogsbodems, wilde hij geoefende soldaten op zee. Samen met Johan de Witt leggen ze de StatenGeneraal een plan voor de oprichting van een regiment zeesoldaten voor. Bij resolutie van 10
december 1665 is het Regiment der Marine opgericht.
5. …
In 1676 hielp hij de Spanjaarden tegen de bezetting van Sicilië en Napels, daarbij raakte hij gewond.
Kort daarna overleed hij aan wondkoorts. Op de boulevard van Vlissingen staat een standbeeld van
hem. Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het Michiel de Ruyterjaar.
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Wat wist je al over Michiel de Ruyter. Schrijf dat hieronder op.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Praat er met je buurman over. Wat wist hij al over Michiel de Ruyter?
Schrijf van alle alinea’s op wat een goede titel zou zijn.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….



In de tekst staat dat Michiel de Ruyter ging rentenieren. Waarom ging dat niet door?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Wat voor soort tekst is dit?

O informatief



O verhalend

O krantenbericht

Ben je door de tekst meer te weten gekomen over Michiel de Ruyter? Zo ja, wat dan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Waar op internet zou je nog meer informatie over Michiel de Ruyter kunnen vinden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Wat klopt niet. Michiel de Ruyter …

O had eigenlijk een andere naam



O had arme ouders

O was vroeger bierdrager.

De onderstreepte woorden zijn verwijswoorden. Geef aan waar ze naar verwijzen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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