
 

EenVandaag in de klas 
Michiel de Ruyter 
 

Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Michiel de Ruyter is misschien wel de 
meest bekende Nederlandse zeeheld. Hij 
leeft in de 17e eeuw en groeit uit van 
onhandelbare jongen tot nationale held 
als aanvoerder van de Nederlandse vloot 
in de Gouden Eeuw.  
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij / Geschiedenis  
 
Kernbegrippen 
Tijdvak regenten en vorsten, Gouden 
eeuw, Michiel de Ruyter. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en maatschappij: 37. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over admiraal De Ruyter. 
Bijvoorbeeld deze video: ‘Michiel de 
Ruyter, Nederlandse zeeheld’. 
 
Antwoorden 
1 Vlissingen – bierdrager – elfjarige. 2 Met 
de kaapvaart en walvisvaart. 3 Hij 
bedacht een communicatiesysteem voor 
op zee: seinvlaggen. Vooraf bespraken ze 
verschillende strategieën: elke strategie 
kreeg een eigen kleur vlag. 4 Hij was het 
hol van de leeuw ingevaren: diep de 
Engelse rivier de Thames op. Daar 
versloeg hij de Engelsen op eigen 
grondgebied. Daarbij was het een heel 
moeilijk gebied om te navigeren, zelfs 
voor deze tijd, dus een uitzonderlijke 
prestatie. 5 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
Kijkvragen 
 
1 Omcirkel de juiste woorden. 
Michiel de Ruyter wordt geboren in 
Vlissingen / Rotterdam. Zijn vader is 
bierdrager / zeeman. Hij wordt van elke 
school gestuurd en is volgens zichzelf voor 
niets anders goed dan de zee. Als elfjarige / 
vijftienjarige wordt hij dan ook zeeman.   
 
2 ‘Hij maakte zijn fortuin op zee.’ Waarmee 
heeft De Ruyter zijn geld verdiend? Noem 
twee dingen. 
 
3 ‘Hij had visie, was een groot strateeg en 
bedacht geniale oplossingen,’ zegt zijn 
nazaat Frits de Ruyter.  Welke oplossing 
bedenkt hij voor de vloot om op zee 
makkelijk van vechtstrategie te wisselen? 
 

 
Bron O Seveno 

 
4  Bekijk de kaart van de Tocht naar 
Chatham, de meest beroemde zeeslag van 
De Ruyter. Waarom wordt De Ruyter na 
deze slag een held? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Michiel de Ruyter is een held, een van de 
grootste van zijn tijd. Hij heeft geen 
sterallures, is spaarzaam, bescheiden en 
zeer gelovig. Hij doet zijn plicht voor volk en 
vaderland en zorgt met zijn gewonnen 
zeeslagen dat Nederland één van de 
machtigste landen ter wereld wordt. Heeft 
de 21e eeuw volgens jou ook zo’n held? Wie 
vind jij dat dat is en waarom?   
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