
OUDE ZEEHELDEN JENEVER 

Door Serious Bee Distillers 

 

‘Geboren op de grens van zoet en zout roept deze oude jenever beelden op van de tijden van de grote 

zeevaarders. Waan jezelf staand in de frisse zeewind op de Hollandsche duintoppen, wuivend met je linnen 

zakdoek om de binnenlopende vloot te verwelkomen. 

Met duindoornbes, zeekraal en Oosterscheldewater’ 

 

36% vol – 70 cl 

 

Afbeelding op het etiket: 

Michiel Adriaenszoon de Ruyter (Vlissingen, 24 maart 1607 – Baai van Syracuse, 29 april 1676) was 

een Nederlands admiraal. 

Michiel de Ruyter (bijgenaamd Bestevaêr, ofwel grootvader) is een van de bekendste zeehelden uit 

de Nederlandse geschiedenis. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste admiraal van zijn tijd. De 

Ruyter was afwisselend in dienst van de staat en van reders, en was zelfs een tijdlang als zelfstandig 

ondernemer actief in de walvisvaart. 

 

De Ruyter begon zijn carrière als eenvoudig Zeeuws zeeman. Rond zijn dertigste jaar had hij zich opgewerkt tot 

kapitein, eerst in dienst van het koopmanshuis Lampsins varend, later als eigen meester. Vermogend geworden 

had hij de zee al vaarwel gezegd toen in 1652, bij het uitbreken van de Eerste Engelse Zeeoorlog, de Zeeuwse 

Admiraliteit met succes een beroep deed op zijn plichtsbesef en hij een belangrijk vlootvoogd werd. Hij bleef 

van toen af aan bij de marine in vaste dienst, die de hele periode van de eerste drie Engels-Nederlandse 

oorlogen bestreek. Na de vrede met Engeland in 1653 nam hij als vice-admiraal van de Admiraliteit van 

Amsterdam deel aan diverse oorlogen in de Oostzee en aan acties tegen piraterij in de Middellandse Zee. Eind 

1664 heroverde hij, in de aanloop naar de Tweede Engelse Zeeoorlog, in West-Afrika Nederlandse forten op de 

Engelsen en voer daarna naar Amerika om daar hun koloniën schade toe te brengen.  

 

Bij thuiskomst in 1665 werd hij door toedoen van raadpensionaris Johan de Witt in de rang van luitenant-

admiraal benoemd tot opperbevelhebber. Dit leidde tot rivaliteit met luitenant-admiraal Cornelis Tromp, een 

politiek vijand van De Witt. De Ruyter behaalde tijdens de verdere duur van de oorlog belangrijke successen 

tegen Engeland met als hoogtepunt de Tocht naar Chatham die in 1667 leidde tot een voor Nederland gunstige 

vrede. In de Derde Engelse Zeeoorlog redde De Ruyter de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën van de 

ondergang door in vier zeeslagen sterkere Engels-Franse vloten in het nauw te brengen. Ondertussen werd zijn 

vriend De Witt in het Rampjaar 1672 vermoord, met betrokkenheid van Tromp, maar de nieuwe stadhouder 

Willem III hield De Ruyter aan als bevelhebber in de rang van luitenant-admiraal-generaal. In 1676 sneuvelde 

De Ruyter bij Sicilië nadat hij met een zwak eskader was uitgezonden om de Spanjaarden te ondersteunen 

tegen Frankrijk. 

 

De bijnaam "Bestevaêr", grootvader, werd De Ruyter door zijn matrozen gegeven. De Ruyter wordt beschouwd 

als een streng maar rechtvaardig kapitein en een goed zeeman. Hij zorgde goed voor zijn bemanning en 

poogde zijn verplichtingen zo gewetensvol mogelijk na te komen. Zijn driftige natuur speelde hem in zijn 

gezagsuitoefening en in de omgang met andere officieren soms parten wanneer hij meende dat die zich 

schuldig maakten aan opzettelijke ongehoorzaamheid; in het midden van de 17e eeuw was de discipline op zee 

een stuk lakser dan aan land. In het gevecht was De Ruyter juist erg voorzichtig en vermeed onnodige risico's. 

 

(bron: Wikipedia) 



  

Met deze jenever willen we pleiten voor nuancering van de op dit moment heersende opvatting dat 

alle zeehelden slecht waren en vooral betrokken bij de slavenhandel. Het ene moment word je in ons 

land gevierd, het volgende moment verguisd. Zoals je kunt lezen in de hierboven staande 

samenvatting van Wikipedia, is er ten opzichte van de tijd waarin De Ruyter leefde, niks veranderd.  

De Ruyter was een groot zeeheld, in dienst van het land. En zelfs de vijand vond hem een ‘decent 

chap’. 

Uiteraard waren er ook ‘zeehelden’ die wel degelijk betrokken waren bij de slavernij. Sommige 

kapiteins waren zelfs piraten in dienst van ons land.  

 

--------------- 

 

Voor meer informatie over de rol van De Ruyter in de slavernij, volg deze link: 

https://www.deruyter.org/slavenhandel-1 
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