Algemene geschiedenis

[**] De last van veel geluk: de geschiedenis van Nederland, 1555-1702 / A.Th. van Deursen
(Uitgeverij Bert Bakker: Amsterdam, 2004) 373 p., ISBN 90 351 2627 0.
De last van veel geluk is een goed overzichtswerk van de geschiedenis van Nederland in de
vroegmoderne tijd zoals die vroeger op school werd onderwezen. Alle grote onderwerpen
komen aan bod: de Opstand, de Slag bij Nieuwpoort, de Reformatie en de Verenigde OostIndische Compagnie (VOC). Daarbij vergeet Van Deursen niet de belangrijke politieke
leiders te behandelen. Willem van Oranje, zijn zoon Maurits en Johan van Oldebarnevelt
passeren de revue. De thema’s zijn ingebed in een goed lopend verhaal over de opkomst van
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in een nog monarchaal Europa. Na de
losmaking van het Spaanse bewind ontwikkelden de Nederlanden zich gedurende de
zeventiende eeuw tot een politieke grootmacht van formaat. Een gunstige economische
situatie zorgde voor een stevige wind in de zeilen van de jonge mogendheid. Concurrenten als
bijvoorbeeld de Engelsen waren erop gebrand de politiek-economische macht van de
Republiek te breken. Van Deursen geeft een evenwichtig beeld van een boeiende eeuw
waarbij hij ook aspecten als immigratie, godsdiensttwisten en cultuur behandelt. Dat de
Nederlanden uiteindelijk boven hun stand leefden, bleek wel aan het einde van die ‘Gouden
Eeuw’ toen de economische groei stagneerde. De ‘last van veel geluk’ drukte op dat moment
zwaar op de schouders van de inwoners van de Republiek. De oorlog tegen Engeland,
Frankrijk, Keulen en Munster in het rampjaar 1672 was het keerpunt. In de loop van de
achttiende eeuw wist Groot-Brittannië de leidende positie van de Republiek in Europa over te
nemen. Voor de Republiek bleef niets anders over dan een ‘rentenierseconomie’, zoals Van
Deursen het treffend weet te omschrijven. Dit boek vereist wel enige basiskennis van de
vaderlandse geschiedenis. Begrippen als Duinkerker kapers en watergeuzen worden niet nader
verklaard.
[***] De Republiek, 1477-1806 / Jonathan Israel (Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 1996)
1374 p., ISBN 90 5194 221 4.
Deze vertaling verscheen een jaar na de publicatie van The Dutch Republic: its rise, greatness
and fall, 1477-1806. In dit monumentale werk over de geschiedenis van de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden behandelt de Britse historicus Jonathan Israel, hoogleraar
moderne Europese geschiedenis aan Princeton University (USA), de Nederlandse
geschiedenis van de Late Middeleeuwen tot en met de Bataafse Republiek. Israel heeft
geprobeerd in gelijke mate aandacht te schenken aan politieke, militaire, economische, sociale
en godsdienstige geschiedenis. Het resultaat is een omvangrijk standaardwerk waarin vrijwel
ieder aspect van de Nederlandse geschiedenis een plaats krijgt. Israel verklaart de Opstand
van de Nederlanden tegen Filips II en de opkomst van de Republiek door terug te kijken naar
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de politiek van de Bourgondische en Habsburgse vorsten in de vijftiende en de vroege
zestiende eeuw. De schrijver staat stil bij de opkomst van het humanisme, de Reformatie en
de sociaal-economische ontwikkelingen in de steden en op het platteland. In het tweede en
derde deel van het boek wordt de Gouden Eeuw uitgebreid besproken, culminerend in een
brede synthese over de bloei van de Republiek in alle sectoren van het dagelijks leven. De
relatieve en later absolute achteruitgang van de Nederlanden, die Israel vanaf 1702
waarneemt, wordt in deel vier aan de orde gesteld. Na lezing van De Republiek, 1477-1806,
dat in een prettig leesbare taal is geschreven, heeft de lezer een duidelijk beeld van het belang
en de dynamiek van de behandelde periode. Het boek van Israel is niet voor niets voor velen
hét standaardwerk over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

[**] Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek / Maarten Prak (Uitgeverij SUN: Nijmegen,
2002) 342 p., ISBN 90 5875 048 5.
Dit boek geeft een breed overzicht van de geschiedenis van de Republiek in de Gouden Eeuw.
Maarten Prak, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht,
laat deze periode in 1715 eindigen. De auteur beoogt de veelzijdigheid van dit tijdvak voor
het voetlicht te brengen. Enerzijds is er verwondering over de grote bloei in handel,
nijverheid, schilderkunst en wetenschap. Anderzijds is er ook oog voor de schaduwzijden,
zoals de armoede van de sociale onderklassen, slavernij en prostitutie. Het boek bestaat uit
vier delen en opent met de oorlogen die de Republiek in de zeventiende eeuw heeft
uitgevochten. Hierbij is behalve voor de militaire aspecten ook aandacht voor financiële en
politieke ontwikkelingen. Prak analyseert tevens de effecten van gewapende conflicten op de
maatschappij. In het tweede deel wordt het economisch wonder van de Republiek aan de orde
gesteld. Scheepvaart, nijverheid en handel, maar ook de landbouw komen aan bod. Duidelijk
wordt hoe de verschillende sectoren elkaar aanvulden en zo tot bloei kwamen. Dat de
Republiek een onbedoeld gevolg was van de Opstand tegen Filips II toont Prak genoegzaam
aan in het derde deel. Dit leidde tot de grote diversiteit en complexiteit van de politieke
organisatie van de Republiek. Tot slot komen godsdienst, kunst en stedelijke cultuur aan bod.
Prak is erin geslaagd een voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk werk te schrijven dat
de veelzijdigheid van de Gouden Eeuw recht doet.
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Maritieme geschiedenis

[***] Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen / J.C. de Jonge (Uitgeverij Van Wijnen:
Franeker, 1993-1997, facsimile editie) 4162 p., ISBN 90 5194 100 5.
Pas in de eerste helft van de negentiende eeuw verscheen, van de hand van archivaris J.C. de
Jonge, een overzichtswerk van de rijke Nederlandse marinegeschiedenis. Het bestond uit tien
banden. Van de tweede druk in vijf delen, bezorgd door de zoon van de schrijver, verscheen
tussen 1993 en 1997 deze heruitgave in facsimile. Een fraaie uitgave, waaraan per deel een
katern met extra illustraties is toegevoegd. Aan het oorspronkelijke ‘algemeen zaakregister’
gaat bovendien een inleiding vooraf over het belang van dit monumentale werk, aangevuld
met gedeelten die in de tweede druk waren weggelaten. Het is alleen jammer dat er niet
tegelijkertijd een nieuw register met moderne zoektermen is samengesteld voor een betere
ontsluiting van de meer dan 4.000 pagina’s. In dit standaardwerk worden de ‘faits et gestes’
van ’s lands oorlogsvloot en haar opperbevelhebbers in chronologische volgorde beschreven,
onderverdeeld in zes tijdperken. De delen omvatten een gedetailleerde beschrijving van de
Nederlandse vlootoperaties vanaf de zestiende eeuw tot de inlijving van het Koninkrijk
Holland bij het Franse Keizerrijk in 1810. Omvang en samenstelling van de Nederlandse
vloot in bepaalde jaren zijn opgetekend in bijlagen. Dit is een marinegeschiedenis in klassieke
zin. Voor wie meer wil weten over bijvoorbeeld zeevarenden of het leven aan boord en in de
havensteden is deze uitgave niet bestemd. Ondanks de negentiende-eeuwse schrijfstijl blijft
dit werk van onschatbare waarde. Veel van het door De Jonge geraadpleegde
bronnenmateriaal werd tijdens een brand in het Ministerie van Marine in 1844 onherstelbaar
beschadigd of vernietigd. Juist daarom neemt het boek een unieke plaats in onder de
Nederlandse maritieme historiografie. Een uitgave op CD is te bestellen via
<www.boekopcd.nl>.
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[**] Kaperbloed en koopmansgeest. ‘Legale zeeroof’ door de eeuwen heen / Joke E.
Korteweg (Uitgeverij Balans: Amsterdam, 2006) 342 p., ISBN 90 5018 746 3.
Illegale piraterij, ook wel zeeroof genoemd, en legale kaapvaart waren vanaf de
Middeleeuwen tot ver in de negentiende eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
scheidslijnen waren flinterdun en vaak maakten kapers de overstap naar piraterij. Soms
gebeurde ook het omgekeerde. In de tijd van De Ruyter behoorde de bestrijding van kapers en
zeerovers tot het reguliere takenpakket van de oorlogsvloot. Menig zeventiende-eeuwse
vlagofficier begon zijn carrière als kaperkapitein. In Kaperbloed en koopmansgeest wordt
aandacht besteed aan kaapvaartreders die het kapitaal inbrachten, de kaperschepen, de
bewapening, de werving en betaling van opvarenden, de aanvalstactieken, het voedsel aan
boord, de verkoop van de veroverde schepen en de behandeling van krijgsgevangenen.
Daarnaast wordt de Nederlandse situatie vergeleken met die van Duinkerkse, Barbarijse,
Franse en Engelse kapers. De kenmerken van de Nederlandse kaapvaart in de jaren 14881814 zijn duidelijk beschreven, terwijl opkomst en ondergang van de ‘legale zeerovers’ goed
wordt verklaard. Kaapvaart verdween in de negentiende eeuw en piraterij kwam alleen nog
voor in afgelegen delen van de wereld. Tegenwoordig is zeeroof weer actueel. In WestAfrikaanse en Zuidoost-Aziatische wateren lopen koopvaardijschepen, jachten, sleepboten en
boorplatforms steeds meer het risico slachtoffer te worden van moderne piraten in speedboten.
[**] Leidraad maritiem optreden. De bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de
Nederlandse krijgsmacht / Maritiem Doctrine en Tactieken Centrum (Commando
Zeestrijdkrachten: Den Helder, 2005) 224 p., ISBN 90 7781 502 3.
Na bijna vier eeuwen is de vloot van De Ruyter geëvolueerd tot een moderne krijgsmacht ter
zee die combined en joint overal ter wereld wordt ingezet. In deze eigen uitgave verschaft het
Commando Zeestrijdkrachten duidelijkheid over de operationele koers van de Koninklijke
Marine. Niet zonder betekenis opent het boek met de succesvolste maritieme operatie uit de
vaderlandse geschiedenis: de Tocht naar Chatham in 1667. In een zestal kleurig geïllustreerde
en prettig leesbare hoofdstukken wordt vervolgens nader ingegaan op de rol, de taken en de
samenstelling van de huidige zeestrijdkrachten, de middelen die zij gebruiken en de wijze van
inzetbaarheid. Het optreden van de Nederlandse marine-eenheden kent een grote
verscheidenheid. Deze wordt uitvoerig belicht met vele voorbeelden uit het recente verleden,
zoals het evacueren van buitenlanders uit Eritrea in 1998, het beschermen van de scheepvaart
in risicogebieden (de Golfregio in de perioden 1987-1989, 1990-1991 en 2001-2002) en de
deelname aan VN-missies (bijvoorbeeld Liberia in 2003-2004). De Ruyter en zijn succesvolle
raid op de Engelse kust uit 1667 lijken nu heel ver weg. Maar wie deze publicatie leest,
realiseert zich dat de hedendaagse expeditionaire zeemacht van Nederland voortborduurt op
de wijze waarop De Ruyter zijn zeesoldaten (mariniers) en houten zeilschepen inzette.
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[*] De Teems in brant. Een verzameling teksten en afbeeldingen rond de Tweede Engelse
Zeeoorlog (1665-1667) / Wim van Nispen (Uitgeverij Verloren: Hilversum, 1991) 127 p.,
ISBN 90 6550 342 0.
Door de voortschrijdende technologie kunnen hedendaagse gevechtsoperaties van minuut tot
minuut op de voet worden gevolgd. In de zeventiende eeuw was het publiek grotendeels
aangewezen op pamfletten en prenten. Aan de hand van een selectie gedichten,
scheepsjournaals, pamfletten, krantenberichten, spotprenten en liederen schetst Wim van
Nispen in deze studie de Nederlandse berichtgeving en opinievorming tijdens de Tweede
Nederlands-Engelse Zeeoorlog. De titel van dit werk verwijst naar een gedicht van Joannes
Antonides van der Goes over de Tocht naar Chatham in 1667. De spectaculaire overwinning
zorgde voor een grote stroom aan prenten, liederen en gedichten waarin de heldendaad van
Michiel de Ruyter en zijn vloot werd bezongen. Naast dit hoogtepunt uit de Nederlandse
maritieme geschiedenis besteedt de auteur tevens uitgebreid aandacht aan de minder
succesvolle Tweedaagse Zeeslag (1666) en de plundering en verwoesting van WestTerschelling (1666). De contemporaine politieke, religieuze en sentimentele uitingen worden
op een heldere wijze in een historische context geplaatst. Bovendien worden in een beknopte
inleiding de verhoudingen binnen de Republiek en de problemen met Engeland uiteengezet.
Dit maakt De Teems in brant tot een zeer leesbaar boek voor een breed publiek.

[***] The command of the ocean. A naval history of Britain, 1649-1815 / N.A.M. Rodger
(Penguin Books: Londen, 2004) 907 p., ISBN 0 713 99411 8.
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Dit nieuwe en omvangrijke boek van Nicolas Rodger, hoogleraar Naval History aan de
Universiteit van Exeter, is de standaard op het gebied van Britse marinehistorie. In een brede
synthese beschrijft Rodger de opkomst van Groot-Brittannië als sterkste vlootmogendheid ter
wereld. In de tweede helft van de zeventiende eeuw hadden de Engelsen nog veel te stellen
met de Nederlanders, die onder Tromp en later vooral onder De Ruyter de Engelse vloot goed
partij wisten te bieden. In de achttiende eeuw vormde de Franse vloot een uitdaging voor de
Britten, hoewel de hegemonie feitelijk nooit in gevaar kwam. Met de sterkste vloot ter wereld
veroverden de Britten the command of the ocean. In zijn analyse laat Rodger zijn licht
schijnen op tal van aspecten van de marinegeschiedenis. Hij beschrijft hoe organisatie en
administratie van de admiraliteit geprofessionaliseerd werden en hoe strategie en tactiek van
de vloot steeds beter en doeltreffender werden. Daarnaast heeft hij ook aandacht voor de
sociale kanten van de marinegeschiedenis. De bemanning en de bevoorrading van de schepen
komen ruim aan bod. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de navale confrontaties van de
Engelse vloot. Rodger ontleedt de politieke context van internationale conflicten en beschrijft
uitvoerig de gevechtshandelingen. De vier Nederlands-Engelse Zeeoorlogen (1652-1654,
1665-1667, 1672-1674 en 1780-1784) worden met oog voor detail behandeld.

[***] The Second Anglo-Dutch War (1665-1667). International raison d'état, mercantilism
and maritime strife / Gijs Rommelse (Uitgeverij Verloren: Hilversum, 2006) 231 p., ISBN 90
6550 907 0.
In dit specialistische werk analyseert Gijs Rommelse de oorzaken, het verloop en de gevolgen
van de Tweede Nederlands-Engelse Zeeoorlog (1665-1667). De auteur beschrijft de oorzaken
en de context op drie niveaus. Ten eerste wordt het brede Europese krachtenspel behandeld.
Het Nederlands-Engelse conflict was niet slechts een bilaterale aangelegenheid, maar ook
landen als Frankrijk, Spanje, Denemarken en Zweden speelden aan de zijlijn een rol.
Vervolgens komt de Engelse politiek aan bod. Duidelijk wordt hoe een lobby van Londense
kooplieden en jonge, ambitieuze politici de politieke agenda wisten te beïnvloeden en in een
sterk anti-Nederlandse richting wisten om te buigen. De confrontaties tussen Engeland en
Nederland werden steeds heviger en frequenter. Het regentenregime van Johan de Witt
weigerde in te gaan op de eisen en verlangens van de Engelse ambassadeur Sir George
Downing. De Witt geloofde dat concessies slechts nieuwe eisen zouden uitlokken. De
Nederlandse regering ontweek de confrontatie niet. De geïnteresseerde lezer kan de militaire,
politieke en diplomatieke ontwikkelingen tijdens de oorlog nauwkeurig volgen. In 1667
wisten de Nederlanders de oorlog in hun voordeel te beslissen door de bekende Tocht naar
Chatham. Rommelse maakt duidelijk waarom De Witt deze gevaarlijke onderneming ondanks
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tegenwerpingen toch doorzette. Een beschrijving van de langetermijneffecten van de Tweede
Nederlands-Engelse Zeeoorlog vormt een passende afsluiting van dit proefschrift.

Leven en werk
[*] Michiel Adriaenszoon de Ruyter. De schrik van de Grote Oceaan / Dirk J. Barreveld
(Uitgeverij Mabuhay: Tilburg, 2007) 364 p., ISBN 90 809 5668 6.
Dit is een van de vele boeken over De Ruyter die ter gelegenheid van het herdenkingsjaar
verschijnen. Deze ‘populaire’ biografie is gebaseerd op bestaande literatuur. Het leven van de
zeeheld wordt chronologisch beschreven en bevat weinig nieuws. Barreveld beschouwt De
Ruyter als het grootste struikelblok voor de Engelse expansiedrift in de zeventiende eeuw.
Dankzij deze vlootvoogd behield de Republiek haar zelfstandigheid. Handel en scheepvaart
brachten welvaart en stonden aan de basis van de Gouden Eeuw.

[***] Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter / Gerard Brandt (Uitgeverij Van
Wijnen: Franeker, 2007, facsimile editie) 1100 p., ISBN 978 90 5194 020 6.
De Ruyter-biograaf Ronald Prud’homme van Reine noemde Gerard Brandts
levensbeschrijving van ‘Bestevaer’, geschreven in opdracht van De Ruyters zoon Engel, “het
resultaat van noeste vlijt”. Vlak voor zijn dood in 1685 wist de Amsterdamse predikant de
omvangrijke biografie te voltooien, nadat hij er honderd dagen veertien uur per dag aan had
gewerkt. Twee jaar later verscheen het in druk, aangevuld met een uitgebreid register. Brandt
baseerde zich op De Ruyters originele bescheiden, maar was wijdlopig, zeker niet onpartijdig
en schrok er niet voor terug de zeeheld onverifieerbare uitspraken in de mond te leggen.
Desalniettemin werd zo tegen deze alomvattende biografie opgekeken, dat tot in de twintigste
eeuw niemand zich waagde aan een nieuwe poging. Twee eeuwen lang bleef dit boek in
talloze herdrukken verschijnen. In een anekdotische en verheerlijkende verteltrant, doorspekt
met verbatim weergegeven brieven, resoluties, vlootlijsten, logboekpassages en lofdichten,
schetst Brandt de daden van de vrome zeeheld. De ‘echte’ mens blijft evenwel verscholen
achter de eindeloze opsommingen en minutieuze gevechtsverslagen. Ondanks deze
kanttekeningen zal deze facsimile editie aan een grote vraag voldoen. Het leven en bedryf van
den heere Michiel de Ruiter blijft een klassieker voor de liefhebber van zeventiende-eeuws
Nederlands en een ouderwetse vertelstijl. Een uitgave op CD is te bestellen via
<www.boekopcd.nl>.
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[*] Michiel de Ruyter. Het levensverhaal van de zeeheld, opgetekend door zijn tijdgenoot
Gerard Brandt / Remmelt Daalder en Vibeke Roeper (Uitgeverij Athenaeum: Amsterdam,
2007) 256 p., ISBN 978 90 253 0337 2.
Dit boek bevat een laagdrempelige, hertaalde en sterk ingekorte versie van Gerard Brandts
levensbeschrijving van De Ruyter. De oorspronkelijke zeventiende-eeuwse tekst is
toegankelijk gemaakt voor de hedendaagse lezer. De vele details uit het leven van de held die
ook telkens terugkomen in geschiedenisboeken, liedjes en kinderboeken, zijn in deze uitgave
opgenomen. Nodeloze uitweidingen, lange lijsten van schepen en bevelhebbers en voluit
geciteerde ambtelijke stukken zijn weggelaten, zonder de gedegenheid van Brandts verslag
aan te tasten. Wat overblijft is een leesbaar en meeslepend verhaal dat de lezer meeneemt naar
het spannende tijdperk van de grote zeeoorlogen van de zeventiende eeuw.

[*] De admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter / A.Th. van Deursen, J.R.
Bruijn en J.E. Korteweg (Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 2007) 160 p., ISBN 978 90 5194
282 8.
Dit is het nationale herdenkingsboek, dat op 23 maart 2007 bij de officiële opening van het De
Ruyter-jaar in Vlissingen is gepresenteerd. De auteurs, autoriteiten op het gebied van de
Gouden Eeuw en de Nederlandse maritieme geschiedenis, hebben een boek voor een breed
lezerspubliek geschreven. Enkele honderden fullcolourillustraties, verzameld door Korteweg,
met uitgebreide bijschriften dragen daaraan bij. Toch is het meer dan een fraai plaatjesboek.
Deze publicatie poogt het leven en de tijd van De Ruyter te verbinden met actuele thema’s als
de invloed van het water op de economische ontwikkeling van Nederland, immigratie en
religieuze diversiteit. De hoofdstukken zijn bondig en informatief. Centraal staat – terecht –
De Ruyter als persoon. In twee hoofdstukken vertelt Van Deursen over deze icoon, de enige
zeeheld in de onlangs samengestelde canon van de vaderlandse geschiedenis. In verleden en
heden is hij als nationaal-historisch modelfiguur erkend. Geen biograaf ontkwam eraan hem te
bewonderen. Inhoudelijk brengt zijn levensloop niets nieuws, maar de typering van de
admiraal is treffend. Zijn geloof was de maatstaf voor alle dingen. Zonder vooroordelen trad
hij zijn medemens tegemoet, zowel privé als zakelijk, in binnen- en buitenland, altijd op zoek
naar redelijkheid en billijkheid. Hoe moedig en bekwaam hij ook vocht, God gaf hem de
overwinning. Bruijn plaatst de zeeman-admiraal in een bredere historische context. Hij schetst
een levendig beeld van Nederland als maritieme mogendheid in de zeventiende eeuw. De
verschillende scheepvaarttakken in al hun facetten worden belicht en uitgewerkt met de juiste
hoeveelheid feiten. Lezend en kijkend stapt de lezer door de wereld van de admiraal.
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[*] De wereld van Michiel de Ruyter. De trots van Zeeland / Veronica Frenks (Uitgeverij
Walburg Pers: Zutphen, 2007) 96 p., ISBN 978 90 5730 407 1.
Deze titel is verschenen bij de tentoonstelling 'Zeelands Trots' in het Zeeuws Maritiem
MuZEEum te Vlissingen ter gelegenheid van de 400ste geboortedag van De Ruyter. In dit rijk
geïllustreerde boek geeft gastconservator Veronica Frenks een verhelderende kijk op de
persoon Michiel Adriaenszoon de Ruyter en schetst zij de omstandigheden die hem tot
Nederlands beroemdste zeeheld maakten. Want hoe kan het dat de zoon van een bierdrager
het bracht tot admiraal van de Nederlandse vloot? De auteur plaatst de carrière van De Ruyter
in een historische context. Ze beschrijft de bloei van de scheepvaart en de rol van de
zeegewesten in de politieke constellatie van de Republiek. In confrontaties met de Engelsen
kon De Ruyter zijn individuele klasse bewijzen. Zeeschilders legden de overwinningen op het
doek vast. Zo was er voldoende voedingsbodem voor mythevorming, die heeft bijgedragen
aan de ongeëvenaarde roem van de admiraal uit Zeeland. Dit is geen catalogus in klassieke
zin, maar gewoon een aardig museumboek.

[*] Michiel Adriaenszoon de Ruyter / J.G. Kikkert (Uitgeverij Aspekt: Soesterberg, 2007)
200 p., ISBN 978 90 5911 529 3.
Dit boek is verschenen in de biografieserie van uitgeverij Aspekt onder redactie van Perry
Pierik en Martin Ros. De Ruyter voegt zich in deze reeks bij Josef Stalin, Ariel Sharon, JeanPaul Sartre, Herman Wirth, Lodewijk Napoleon en Emanuel Swedenborg. De auteur, bekend
van de driedelige serie Geheimen van de Oranjes, heeft de levensloop van De Ruyter getrouw
gevolgd. Het optreden van de admiraal in de oorlogen tegen de Engelsen, de Zweden, de
Barbarijse kapers en de Fransen staat centraal. De auteur heeft zich gebaseerd op bestaande
biografieën van De Ruyter. Het boek is niet geïllustreerd en bedoelt voor de geïnteresseerde
leek.
[*] Michiel de Ruyter in eigen woorden / L. Koelmans (Uitgeverij Van Wijnen: Franeker,
2007) 96 p., ISBN 978 90 5194 290 3.
Dit kleine boekje laat De Ruyter zelf aan het woord. Uit zijn eigenhandig geschreven brieven
en journalen zijn citaten geselecteerd over allerhande onderwerpen uit zijn dagelijkse leven:
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walvisvaart, kaapvaart, koopvaardij, marine, navigatie, politiek, geloof, gezondheid
enzovoort. Koelmans, die eerder een zeemanslexicon over het woordgebruik van De Ruyter
publiceerde, heeft de woorden die vandaag de dag niet meer worden gebruikt, vertaald. Zo is
het een toegankelijk boekje voor iedereen.
[*] Van bierdragerszoon tot nationaal ikoon. Michiel de Ruyter in perspectief / Jan J. van de
Kuinder (Uitgeverij Lanasta: Emmen, 2007) 128 p., ISBN 978 90 08616 022 8.
Voor wie vluchtig wil kennismaken met De Ruyter is dit boek een aardige keus. De auteur,
die zichzelf een amateur geschiedenisdeskundige noemt, plaatst de vlootvoogd in het
perspectief van zijn tijd. Hij schetst De Ruyter als zeeman, vechter, handelaar, familieman,
organisator, vroom vaderlander en charismatisch leider. Het boek is rijk geïllustreerd. Stijl en
vormgeving zullen ook jongeren aanspreken.

[*] De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1655) / Ivo van Loo
(Zeeuws Archief: Middelburg, 2007) 32 p., ISBN 978 90 74375 13 9.
Geboren en getogen in Zeeland, koos De Ruyter bijna als vanzelfsprekend voor een maritieme
carrière. Als walvisvaarder, kaper en koopman verdiende de jonge Michiel zijn sporen
alvorens hij in dienst trad van de Nederlandse marine. Historicus en archiefmedewerker Ivo
van Loo belicht de Zeeuwse jaren van Nederlands grootste zeeheld aan de hand van bekende
en onbekende bronnen uit het Zeeuws Archief en andere archieven. De tekst is rijk
geïllustreerd met prenten en tekeningen uit de tijd van De Ruyter. Het resultaat is een dun
boekje zonder veel pretenties.
[*] De luitenant-admirael-generael. Een beknopte levensbeschrijving van Michiel
Adriaenszoon de Ruyter / Abraham van der Moer (Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 2000) 94
p., ISBN 90 5194 201 X.
Het is niet gebruikelijk dat admiralen over elkaar schrijven. Vice-admiraal Abraham van der
Moer (1919-2002) was dan ook geen alledaagse vlagofficier. Zowel tijdens als na zijn
loopbaan bij de Koninklijke Marine publiceerde Van der Moer vele maritiem-historische
boeken en artikelen. Zijn oeuvre is omvangrijk en ongekend breed. Hij schreef zowel
wetenschappelijke verhandelingen als luchtige kinderboeken. Zijn levensbeschrijving van
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Michiel de Ruyter zit daar ergens tussenin. Het is zeker geen diepgravend verhaal, maar wel
gebaseerd op eigen en andermans onderzoek. In 28 korte hoofdstukjes, elk meestal niet langer
dan twee à drie pagina’s, wordt het leven van De Ruyter in chronologische volgorde uit de
doeken gedaan. Van der Moer lardeert dit verhaal met veel zeventiende-eeuwse woorden en
uitdrukkingen. In zijn beschrijvingen van De Ruyters optreden ter zee is Van der Moer niet
erg kritisch. Bij tegenslagen lag het nooit aan De Ruyter zelf. Dan was de overmacht veel te
groot of hadden zijn collega’s het laten afweten. Kortom, Van der Moer creëert een onfeilbare
held. Wat hem het meeste aansprak was dat Michiel de Ruyter ondanks alle aandacht en
successen bescheiden bleef. Deze beknopte biografie van De Ruyter is een handzaam boek
zonder opsmuk. Het boek laat zich gemakkelijk lezen.

[**] Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter / Ronald
Prud’homme van Reine (Uitgeverij De Arbeiderspers: Amsterdam/Antwerpen, 2007, 5de
uitgebreide uitgave) 432 p., ISBN 978 90 2956 459 5.
Deze publicatie verscheen als eerste in een trilogie van de Nederlandse zeehelden De Ruyter,
vader en zoon Tromp en Piet Heyn. Na Gerard Brandt (1687) en P.J. Blok (1928) is dit boek
de derde serieuze biografie van De Ruyter. Nauwgezet wetenschappelijk onderzoek heeft het
beeld van de zeventiende-eeuwse admiraal echter niet wezenlijk veranderd sinds de uitgave
van Brandt. Ook in deze biografie blijft De Ruyter een man van de praktijk, gedreven door
een diep geloof, grote moed en ongekende plichtsbetrachting. Een charismatisch vlootvoogd,
die in alles zichzelf bleef. Op enkele punten komt de auteur tot nieuwe inzichten. Hij schetst
De Ruyter als gezinshoofd en zakenman, benadrukt de nauwe relatie tot raadpensionaris
Johan de Witt, relativeert zijn bescheiden aandeel in de Tocht naar Chatham en plaatst
kanttekeningen bij zijn vermeende rol bij de oprichting van het regiment zeesoldaten, de
voorganger van het Korps Mariniers. Hiermee slaagt de auteur in zijn poging mythevorming
en werkelijkheid te ontrafelen. Het beschrijvende karakter van de biografie laat weinig ruimte
voor diepgaande analyses. Zowel de achtergronden van de politieke besluitvorming in de
Republiek als de geniale manoeuvres waarmee De Ruyter de vijand de loef wist af te steken,
komen er bekaaid af. Door de verhalende stijl is het boek voor een breed publiek toegankelijk.
De levensloop van de vermaarde zeeheld blijft verbazen.
[*] De admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter / Jack Staller en Graddy Boven (Uitgeverij
Aprilis: Zaltbommel, 2007) 128 p., ISBN 978 90 5994 127 4.
Dit volledig getekende boek met begeleidende tekst vormt het relaas van een man die zijn
leven op zee doorbracht, een zeeheld die hield van de grilligheid van de zee, het leven aan
boord, de geur van geteerd touw en het klapperen van de zeilen. De kleurige illustraties tonen
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De Ruyter zoals we hem uit alle publicaties kennen: een man zonder angst of twijfel, in het
bezit van een uitzonderlijk strategisch en tactisch inzicht. Een bekwaam vlagofficier die in
dienst van de Staten en altijd in goed overleg met collega’s de vijand vol vertrouwen tegemoet
treedt. Hij doet de koele kusten van Scandinavië aan, vaart in de Middellandse Zee en
bestrijdt de Engelsen op de Noordzee, de West-Afrikaanse kust en in het zonovergoten
Caribisch gebied. Dit is het verhaal van een vroom man op het kampanjedek, maar ook van
zeelieden die boven in het want en beneden op de bedompte overloop, pompend voor hun
leven, aan het zwoegen zijn. De afbeeldingen en teksten illustreren op originele wijze het
belang van Michiel de Ruyter voor het behoud van de machtige positie van de Republiek in
de zeventiende eeuw.
[***] De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665 / P. Verhoog en L.
Koelmans (red.), Werken van de Linschoten-Vereeniging 62 (Uitgeverij Walburg Pers:
Zutphen, 2005, 2e druk) 384 p., ISBN 90 5730 302 7.
In het voorjaar van 1664 stuurden de Staten-Generaal De Ruyter naar de Middellandse Zee ter
bestrijding van de Barbarijse kapers. Op 1 september ontving hij voor Málaga nieuwe
instructies. West-Afrika werd de volgende bestemming. Engelse oorlogsschepen hadden enige
tijd eerder enkele forten op de kust van Guinea op de Nederlandse West-Indische Compagnie
(WIC) veroverd. De Ruyter kreeg opdracht tegen deze Engelse agressie op te treden. De tocht
duurde uiteindelijk twee jaar en werd de verste en belangrijkste uit De Ruyters carrière. Na in
Afrika orde op zaken te hebben gesteld, stak De Ruyters vloot in maart en april 1665 de
Atlantische Oceaan over en bracht in opdracht van de Staten-Generaal de Engelsen in het
Caribisch gebied en in Noord-Amerika zoveel mogelijk schade toe. Het door de Engelsen
veroverde Nieuw-Nederland, met het latere New York, wist hij niet te heroveren. De reis
groeide uit tot een onderneming van unieke proporties: een strafexpeditie langs drie
werelddelen. In augustus 1665 keerde De Ruyter in Delfzijl terug. Enkele dagen later koos hij
al weer zee als luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland en opperbevelhebber van ’s
lands vloot. In 1667 kwam er een einde aan de Tweede Nederlands-Engelse Zeeoorlog. Te
Breda werd een vredesverdrag tussen Engeland en Republiek getekend. De vredesbepalingen
bevestigden de status quo in West-Afrika. Dankzij de succesvolle heroveringen door De
Ruyter was de positie van de WIC daar ten koste van de Engelse concurrent, de Company of
Royal Adventurers, versterkt. Het scheepsjournaal van De Ruyters ‘wereldreis’ behoort tot
een van de interessantste reisbeschrijvingen van de zeventiende eeuw. De integrale tekst van
het journaal wordt voorafgegaan door een uitvoerige inleiding waarin Verhoog en Koelmans
stilstaan bij de aanleiding van de reis, de samenstelling van de vloot, de opvarenden, de
bezochte landen, de gebeurtenissen onderweg, de thuisreis en het taalgebruik van De Ruyter.
Journaal en inleiding geven een goed inzicht in zijn vakmanschap, improvisatietalent en
veelzijdigheid.
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[***] ‘Een vriendelijcke groetenisse’. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter
(1664-1665) / Adri P. van Vliet (Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 2007) 350 p., ISBN 978 90
5194 291 0.
In de National Archives te Londen liggen duizenden brieven van Nederlandse zeevarenden
die in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw door Engelse kapers zijn buitgemaakt,
de zogenoemde Sailing Letters. Slechts een klein aantal daarvan is geschreven door
bemanningsleden van oorlogsschepen of door hun thuisfront. In deze bronnenpublicatie zijn
97 brieven uit 1664 gepubliceerd die door het thuisfront naar opvarenden op De Ruyters vloot
waren verzonden, maar nooit hun bestemming bereikten. De Ruyter was toen in de
Middellandse Zee om de Barbarijse kapers te bestrijden. Onverwachts werd hij door de
Staten-Generaal naar West-Afrika, het Caribisch gebied en Noord-Amerika gestuurd om de
agressie van de Engelsen tegen de West-Indische Compagnie te beteugelen. Tot een beter
begrip van de brieven beschrijft de auteur in de inleiding de achtergronden van De Ruyters
trans-Atlantische reis. De nadruk ligt op de onverwachte tocht naar de kust van West-Afrika,
de samenstelling van het eskader, de opvarenden en het amfibisch optreden van vloot en
zeesoldaten aldaar. Verder staat hij stil bij de communicatiemogelijkheden tussen
achterblijvers en opvarenden, de schrijfvaardigheid van de afzenders en de inhoudelijke
informatie. De bijna honderd ‘thuisfrontbrieven’ zijn integraal opgenomen, voorzien van een
uitvoerige annotatie. Zij geven een goed inzicht in het dagelijkse zeemansleven en vooral in
de gevoelens van de achterblijvers. In De Ruyters tijd waren er nog geen instanties die zich
om het wel en wee van familieleden van opvarenden bekommerden. Tegenwoordig is dit
anders. Het thuisfront van uitgezonden militairen kan rekenen op ondersteuning vanuit het
Ministerie van Defensie. Dankzij ‘Een vriendelijcke groetenisse’ treden het thuisfront en de
opvarenden van De Ruyters vloot voor het eerst sinds eeuwen uit de schaduw.
Tijdgenoten
[*] Zeehelden uit de Gouden Eeuw / Gerben Graddesz Hellinga (Uitgeverij Walburg Pers:
Zutphen, 2006) 173 p., ISBN 90 5730 419 8.
De Gouden Eeuw heeft veel zeehelden voortgebracht. De bekendste zijn Piet Heyn, Maerten
Tromp en Michiel de Ruyter. Maar er waren meer gewone zeelui die carrière maakten,
opklommen tot luitenant- of vice-admiraal en vereerd werden als zeeheld. Hellinga plaatst in
dit boek 23 vlagofficieren voor het voetlicht. De criteria waaraan een zeeheld volgens de
auteur zou moeten voldoen, blijven overigens vaag. Alle geselecteerden hebben echter
gemeen dat ze een rol speelden in de ontstaansgeschiedenis van de jonge Republiek. Voor
tijdgenoten waren zij echte identificatiefiguren. Aan elke zeeheld is een korte biografie gewijd
waarin op basis van literatuuronderzoek hun leven en daden ter zee, ruzies en frustraties
worden beschreven. Goed gekozen illustraties ondersteunen de tekst. Schilderijen en prenten
van bijvoorbeeld de grote zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge en
Hendrick Cornelisz. Vroom geven een indruk van het verloop van de zeeslagen. De
biografieën worden voorafgegaan door een inleiding over de Republiek als zeevarende natie.
Daarnaast wijdt Hellinga aandacht aan de marineorganisatie, het personeel en de middelen
(schepen en financiën) die de commandanten ter beschikking stonden. Informatief is het
overzicht waarin alle besproken zeehelden chronologisch zijn gerangschikt. De omvangrijkste
biografie (twaalf pagina’s) is die van De Ruyter.
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[**] De ware vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt / L. Panhuysen (Uitgeverij
Atlas: Amsterdam/Antwerpen, 2005) 527 p., ISBN 90 450 1422 X.
In het rampjaar 1672 werden de hoofdpersonen uit deze dubbelbiografie, Johan en Cornelis de
Witt, op een gruwelijke manier in Den Haag vermoord. De woedende volksgemeente was de
grote betekenis van de gebroeders De Witt voor de Republiek (even) vergeten. Johan
bestuurde bijna twintig jaar het land. Hij zorgde voor een solide financiële basis, waardoor
een sterke oorlogsvloot van stapel kon lopen. Cornelis maakte carrière in Dordrecht. In
samenwerking met De Ruyter schreef Cornelis geschiedenis door zijn aanwezigheid aan
boord van de vloot tijdens de gedurfde expeditie tegen de Engelsen in 1667: de Tocht naar
Chatham. Wie meer wil weten over het politieke leven in de zeventiende eeuw komt aan zijn
trekken. De ware vrijheid geeft een goed inzicht in de bestuursstructuur van de Republiek
tijdens de Gouden Eeuw, maar ook in die van een stad als Dordrecht. Panhuysen beschrijft
verder hoe Johan de Witt de Staatse vloot als instrument in de buitenlandse politiek gebruikte
en hij gaat in op de nauwe relatie tussen De Witt en De Ruyter.

[**] Schittering en schandaal. Biografie van Maerten en Cornelis Tromp / Ronald
Prud’homme van Reine (Uitgeverij De Arbeiderspers: Amsterdam/Antwerpen, 2001) 490 p.,
ISBN 90 295 3572 5.
De dubbelbiografie van vader Maerten en zoon Cornelis Tromp is een vlot geschreven boek
met boeiende beschrijvingen van zeeslagen uit de zeventiende eeuw. Prud’homme van Reine
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kon het boek geen toepasselijker titel meegeven. Waar Maerten Tromp (1598-1653) grote
zeeslagen won en de ‘schittering’ van de zeventiende eeuw representeerde, staat zijn zoon
Cornelis Tromp (1629-1691) voor het ‘schandaal’. Maerten Tromp ging als achtjarig
jongentje naar zee. In 1637 werd hij opperbevelhebber van de oorlogsvloot. Maerten boekte
enkele grote successen, waarvan de overwinning op de tweede Spaanse armada in de Zeeslag
bij Duins (1639) misschien wel het meest tot de verbeelding spreekt. Zijn zoon Cornelis ging
zijn leven lang gebukt onder het grote voorbeeld van zijn vader. Hij was zelf een ambitieuze
man en deed er alles aan om in de voetsporen van zijn vader te treden. Het ontbrak Cornelis
zeker niet aan moed en durf. Maar zijn eigenzinnigheid bracht hem meerdere malen in
conflict met opperbevelhebber Michiel de Ruyter. Hij liep belangrijke benoemingen mis en
werd door zijn recalcitrante gedrag zelfs gedwongen enkele jaren aan wal door te brengen, de
doodsteek voor iedere admiraal die de zee in zijn bloed voelt stromen. Op basis van
zorgvuldig bronnenonderzoek toont Prud’homme van Reine aan dat Cornelis, samen met
prins Willem III, mede verantwoordelijk was voor de moord op de gebroeders De Witt. Bloed
dat voor altijd aan de handen van Cornelis zou kleven en dat uiteindelijk ook zwaar op zijn
gemoed zou werken. De scherpe tegenstelling tussen vader en zoon, een glanscarrière als
gerespecteerd opperbevelhebber tegenover het met leugens doordrenkte bestaan van Cornelis,
is een fascinerend gegeven. Soms zet Prud’homme van Reine het contrast te scherp aan, maar
Schittering en schandaal blijft een boeiend verhaal over de dunne scheidslijn tussen triomf en
tragiek.

[*] Zeehelden / Ronald Prud’homme van Reine (Uitgeverij De Arbeiderspers:
Amsterdam/Antwerpen, 2005) 160 p., ISBN 90 295 3834 1.
Met het boekje Zeehelden speelt Prud’homme van Reine in op de actuele belangstelling voor
idolen en volkshelden. Het werk valt in twee delen uiteen. De auteur opent met een overzicht
van de ontwikkeling van de admiraliteiten en het vlootpersoneel tot 1700 ter introductie op
het hoofdonderwerp: de zeeheldencultus. De auteur probeert een antwoord te geven op de
vraag waarom de ene admiraal een zeeheld werd en een andere gedoemd was tot de
vergetelheid. De zeeslagen van de zeventiende eeuw genoten een grote populariteit onder de
bevolking. Zo trok de Zeeslag bij Kijkduin op 21 augustus 1673 veel belangstelling. Een grote
menigte mensen verzamelde zich op het strand en in de duinen om maar een glimp op te
vangen van het schouwspel dat zich op zee afspeelde. De Republiek, in die tijd omringd door
vijanden, werd in haar voortbestaan bedreigd. Een vlootvoogd die een landing van
vijandelijke troepen wist te voorkomen, had bij voorbaat al de status van zeeheld bereikt.
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Maar wat had een marineofficier nodig om een zeeheld te worden? Een klinkende
overwinning in een zeeslag was geen noodzakelijke voorwaarde, dapper strijden was vaak al
genoeg. Daarnaast speelde mee bij welke admiraliteit werd gevaren. Amsterdamse admiraals
bereikten, bij leven, sneller de zeeheldenstatus dan hun collega’s van de andere admiraliteiten.
Het feit dat een scheepsjongen van eenvoudige komaf carrière bij de vloot kon maken, hielp
mee aan de legendevorming. Daarom waren mannen als Michiel de Ruyter en Maerten Tromp
zo populair bij het volk. De zeeheldencultus kwam vooral tot uiting in de praalgraven die voor
deze vlootvoogden werden opgericht. Het praalgraf van De Ruyter in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam spant de kroon. Prud’homme van Reine heeft een gemakkelijk leesbaar boek
geschreven, dat behalve bekende namen ook enkele lang vergeten vlagofficieren noemt. De
Ruyter staat echter met stip op nummer een in deze top-40 van Nederlandse zeehelden.

Schepen

[**] Schepen van de Gouden Eeuw / Remmelt Daalder en Elisabeth Spits (red.), Jaarboek
Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum en Stichting Nederlands Historisch
Scheepvaartmuseum (Uitgeverij Walburg Pers: Zutphen, 2005) 127 p., ISBN 90 5730 373 6.
Door haar ligging aan de belangrijkste rivierendelta van Noordwest-Europa, de aanwezigheid
van grote meren en binnenzeeën, ontelbare veenplassen, sloten en kanalen, vond bijna alle
transport in de Republiek plaats over het water. Duizenden binnenvaartschepen verzorgden de
beurtvaart, de handel tussen de steden en met het Rijngebied, het goederentransport en het
personenvervoer. De handel overzee werd bedreven met kustvaartuigen, Straat- en
noordvaarders, Oost- en West-Indiëvaarders, hout- en graanhaalders etcetera. Talloze typen
vissersschepen bevoeren de zee. Voor de pleziervaart bouwden de inwoners van de Republiek
speeljachten. Ten slotte was een oorlogsvloot nodig ter bescherming van de handel, de
scheepvaart en het grondgebied. Wie zich wil verdiepen in de scheepstypen van de
zeventiende eeuw loopt al snel het risico te verdrinken in een terminologisch moeras van
ontelbare typenamen, zoals smal- en wijdschepen, fluiten, smakken, pinken, galjoten en
samoreuzen. Sommige schepen dankten hun naam aan hun tuig, andere aan hun rompvorm,
weer andere aan het gebruik waarvoor zij bedoeld waren of aan de lading die zij vervoerden.
Puttend uit hun prachtige collectie hebben medewerkers van het Nederlands
Scheepvaartmuseum te Amsterdam een helder en rijk geïllustreerd overzicht samengesteld
van de scheepvaart in de tijd van De Ruyter. In veertien hoofdstukken belichten zij de
belangrijkste activiteiten van het varend bedrijf en behandelen zij de bijbehorende
scheepstypen.
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[***] De Zeven Provinciën. Een poging tot reconstructie / G.C. Dik (Uitgeverij Van Wijnen:
Franeker, 1993) 212 p., ISBN 978 90 5194 091 6.
De Zeven Provinciën (80-86 stukken geschut, 163 voet lang), werd in 1665 voor de
Admiraliteit van de Maze (Rotterdam) gebouwd. Als admiraalsschip van De Ruyter nam het
schip deel aan de Vierdaagse en de Tweedaagse Zeeslag in 1666, de Tocht naar Chatham in
1667, de Zeeslag bij Solebay in 1672 en de Zeeslagen bij Schoneveld en Kijkduin in 1673, en
- na De Ruyters dood – ook nog aan de Zeeslag bij La Hogue in 1692. De auteur was een
enthousiast modelbouwer en toont zich in dit monumentale werk een verdienstelijk amateurhistoricus. Op basis van historische scheepsbouwliteratuur, de scheepsportretten van Willem
van de Velde de Oude en de Jonge, en enkele zeventiende-eeuwse scheepsmodellen (van
andere schepen) komt hij tot een acceptabele en zeer gedetailleerde reconstructie van het
admiraalsschip, opgedeeld in romp, tuigage, ankers, geschut enzovoort. Vanwege de plannen
voor de bouw van een replica in Lelystad is na het overlijden van de auteur het onderzoek
naar de Zeven Provinciën voortgezet. In een appendix zijn de verschillen van inzicht tussen
Dik en zijn navolgers kort uiteengezet. Het werk is rijk geïllustreerd met tekeningen van de
auteur en zwart-wit foto’s, heeft een apart hoofdstuk voor de modelbouwer, en is voorts
voorzien van een verklarende woordenlijst en 31 tabellen met maten. Als bijlage is de
allereerste biografie van De Ruyter opgenomen, die in 1676, nog vóór de begrafenis van De
Ruyter had plaatsgevonden, verscheen in Lambert van den Bosch’ Leeven en Daden der
Doorluchtighste Zee-Helden en Ontdeckers. Speciaal voor modelbouwers is een set van zes
losse bouwtekeningen toegevoegd.

[*] ‘Schepen van gewelt’: acht keer Zeven Provinciën / Anselm van der Peet en Annette de
Wit (Uitgeverij Van Wijnen: Franeker, 2002) 108 p., ISBN 978 90 5194 241 5.
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Het vlaggenschip van Michiel Adriaenszoon de Ruyter De Zeven Provinciën heeft bij de
Nederlandse zeemacht twee voorgangers met dezelfde naam gekend en vijf navolgers; de
laatste het luchtverdedigings- en commandofregat van 2002. De naam slaat op het
bondgenootschap dat de zeven opstandige gewesten sloten bij de Unie van Utrecht in 1579.
De levensgeschiedenissen van de acht naamdragers worden achtereenvolgens in hun
historische context beschreven. Door zijn vele wapenfeiten krijgt het admiraalsschip van De
Ruyter uiteraard de meeste aandacht, maar enkele van zijn naamgenoten zijn minstens even
beroemd geweest - bijvoorbeeld de Zeven Provinciën van 1694, die het Franse vlaggenschip
Bourbon tijdens de Zeeslag bij Vigo in 1702 veroverde, of Hr.Ms. De Zeven Provinciën
waarop in 1933 een geruchtmakende muiterij uitbrak. Het zieligst in het rijtje is het linieschip
van 74 stukken dat in 1783 van stapel liep: het heeft niet één dag gevaren voor het in 1794
alweer gesloopt werd.

Kinderboeken

[*] Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter / Johan H. Been (Uitgeverij Kluitman:
Alkmaar, 2004, 46e druk) 222 p., ISBN 90 2062 061 4.
Paddeltje behoort tot de klassieke jeugdliteratuur. Sinds het verschijnen in 1908 beleefde het
boek vele herdrukken, waarbij het taalgebruik in de loop der jaren drastisch werd aangepast.
Alleen de fraaie, gedetailleerde illustraties van J.H. Isings, vooral bekend geworden door zijn
historische schoolplaten, zijn gebleven. Veel van Beens kinderboeken getuigen van de
bewondering van de schrijver voor de Hollanders in de zeventiende eeuw. Zeehelden als
Michiel de Ruyter en Maerten Tromp waren in zijn ogen een lichtend voorbeeld voor de
jeugd. Wie over Paddeltje leest, leeft met hem mee. Even dreigt hij toe te geven aan jeugdige
onbezonnenheid, maar hij komt net op tijd tot inzicht. Varend onder de hoede van zijn
vermaarde leermeester brengt hij het van scheepsjongen tot volmatroos. Als hij op de NoordAfrikaanse kust door de beruchte kaper Il Capitano, alias Il Tigretto, tot slaaf wordt gemaakt,
blijft hij Michiel de Ruyter trouw. Met zijn rechtschapenheid en jeugdige directheid weet hij
echter ook de leider van de kapers en diens dochtertje te raken. De jonge lezers zullen
genieten van de maritieme avonturen van Paddeltje en veel opsteken over de handelsvaart van
de Republiek in de zeventiende eeuw. Het boek is goed leesbaar door de grote letter en open
bladspiegel. Achterin zijn een paar bladzijden ingeruimd voor aanvullende informatie over
Been, Isings en de tijd waarin Paddeltje leefde.
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[**] Koers pal noord. De avontuurlijke reis van de jonge Michiel de Ruyter / John Brosens
(Uitgeverij De Fontein: Baarn, 2006) 200 p., ISBN 90 2613 187 9.
Brosens, auteur van thrillers, heeft met dit boek zijn eerste historische jeugdroman
geschreven. In zijn verhaal grijpt hij terug op een weinig bekende episode uit Michiels jeugd.
In 1623 monsterde de zestienjarige Michiel de Ruyter aan op een koopvaardij-, annex
kaperschip. Voor de kust van Noord-Spanje werd de kaapvaarder door de vijand geënterd.
Michiel en zijn lotgenoten werden gevangengenomen, maar hij zag kans met enkele maten te
ontsnappen. Samen ondernamen ze noodgedwongen een voettocht van 1.200 kilometer door
Frankrijk terug naar het vaderland. Met veel fantasie heeft Brosens deze historische gegevens
verwerkt tot een spannend verhaal. Op de achtergrond woedt de Tachtigjarige Oorlog.
Werkend, rovend en bedelend weten Michiel, Bouwen, Bart en Gilles zich in leven te houden.
Struikrovers en verraders kruisen hun pad, maar op het juiste moment is daar de redding door
rechtvaardige, goedaardige mensen. Alleen Gilles wordt aan het einde toch nog door de
Spanjaarden gedood. Michiel is de natuurlijke leider van het viertal, godvruchtig en
nadenkend, nooit onbesuisd. Zijn toekomst als gevierd vlootvoogd lijkt voorbestemd. Het
gebruik van anderstalige zinsneden en oud-Nederlandse en maritieme woorden zoals joffer,
trosboef en karveel, die in een woordenlijst worden verklaard, verhogen de authenticiteit van
het verhaal. Een pittig boek voor kinderen boven de tien, elf jaar. Het kleine lettertype
onderstreept dit.
[*] Het stormachtige leven van De Spiegel, het schip van Michiel de Ruyter / Bert Natter
(Uitgeverij Thomas Rap: Amsterdam, 2006) 160 p., ISBN 90 6005 642 6.
In zijn tweede jeugdboek beschrijft journalist Natter de lotgevallen van de oorlogsbodem
Spiegel. Met dit nieuwe schip maakte De Ruyter in 1664 zijn langste reis, vanuit Texel naar
de Middellandse Zee, West-Afrika, het Caribisch gebied en New Foundland om uiteindelijk
in 1665 terug te keren in Delfzijl. Het verhaal wordt vanuit het perspectief van de Spiegel
verteld. Een origineel idee, dat soms echter wat gekunsteld aandoet. De Spiegel en De Ruyter
komen elkaar voor het eerst tegen op bovengenoemde reis. Na afloop van deze tocht scheiden
hun wegen. De Ruyter krijgt de Zeven Provinciën, en over de Spiegel voeren voortaan de
admiralen Aart van Nes, Abraham van der Hulst en anderen het bevel. Het verhaal over De
Ruyter gaat wel verder, maar wordt dan ‘van horen zeggen’. Uiteindelijk gaat in 1676 de
Spiegel tijdens een gevecht met een Franse vloot verloren: “Het stonk naar kruit, naar bloed
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en het zeewater stroomde kolkend binnen. Mannen verdronken. Ik gaf op. Ik zonk.” In Het
stormachtige leven van De Spiegel heeft Natter voor basisschoolleerlingen op een leuke
manier de avonturen van een schip en zijn commandant(en) beschreven.

[*] Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Bestevaer / K. Norel (Uitgeverij Callenbach: Kampen,
2006, herziene editie) 224 p., ISBN 90 266 1382 2.
Een biografie bewerkt tot maritieme jeugdroman, zo zou dit boek omschreven kunnen
worden. Het verhaal begint op een keerpunt in de carrière van De Ruyter. Na ruim dertig jaar
op zee verlangt hij naar een huiselijk leven aan de wal. Maar de Eerste Nederlands-Engelse
Zeeoorlog (1652-1654) is zojuist uitgebroken en de Zeeuwse admiraliteit doet een beroep op
zijn leider- en zeemanschap. De Ruyter, plichtsgetrouw en vaderlandslievend, vaart
andermaal uit. Norel heeft overduidelijk de biografie van Gerard Brandt als basis gebruikt
voor deze sterk geromantiseerde levensbeschrijving van de admiraal. Het boek volgt het
optreden van De Ruyter tegen de Engelsen, in de Sont, in de Middellandse Zee, op de WestAfrikaanse kust en in Amerika. Alle zeeslagen passeren de revue, tot de laatste Zeeslag bij de
Etna (1676), waarin De Ruyter dodelijk gewond raakte. Doordat het verhaal in de
tegenwoordige tijd is geschreven, waant de lezer zich aan boord bij De Ruyter. Hoewel deze
nieuwe uitgave is bewerkt voor hedendaagse lezers, doen het onderwerp (De Ruyter als
onaantastbare held) en de Bijbelse citaten toch gedateerd aan. Ook een term als
‘Oostinjevaart’ bevreemdt. De jeugdige lezer komt echter heel veel te weten over het optreden
van ’s lands vloot in de zeventiende eeuw, zij het door een gekleurde bril.
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