
 

 

HERDENKINGEN NU 
  
Tijdens de herdenking in 2006 heeft de Hongaarse citer-speelster Edina Csüllög in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam de liederen gezongen, die de bevrijde predikanten zongen toen 
ze aan boord van de Ruyter's vlaggenschip klommen, ze begeleidde zichzelf op de citer. 
 
Bronnen Instituut voor Maritieme Historie te Den Haag, Persoonsdocumentatie De Ruyter. 
Nationaal Archief te Den Haag, Archief Staten-Generaal, inv.nrs. 1759 (verkorte notulen) 
3950 (geheime notulen), Nationaal Archief te Den Haag, Collectie De Ruyter, inv.nr. 158. 
P.J. Blok, Michiel Adriaanszoon de Ruyter G. Brandt, Het leven en bedryf van den heere 
Michiel de Ruiter, hertog, ridder & l.admiraal generaal van Hollandt en Westvrieslandt A. 
van der Moer, De luitenant-admirael-generael. Een beknopte levensbeschrijving van Michiel 
Adriaenszoon de Ruyter R. Prud’homme van Reine, Rechterhand van Nederland. Biografie 
van Michiel Adriaenszoon de Ruyter K.C. van Spronsen, Getrouw tot in de dood. Een 
verhaal van de vervolging in Hongarij in 1673 en de verlossing van een aantal predikanten 
uit de macht van Rome door Michiel Adriaansz. de Ruyter 

 
 Op 22 februari 1676 werd een groep in lompen gehulde en 
psalmen zingende galeislaven aan boord van de Ruyter's 
vlaggenschip . "De Eendraght". gebracht . Schilderij 
Theologische Hogeschool te Debreczen. 
 
De Admiraal drukte hen op het hart de onderlinge 
tegenstellingen te overwinnen en te beseffen, dat allen 

dezelfde God eerden, De God, die hun bevrijding mogelijk gemaakt had. Van de vele 
overwinningen die hij in zijn leven boekte is dit de meest waardevolle, waarbij hij met God's 
hulp de levens van deze verstotelingen heeft kunnen redden. 
 
De bevrijding van mensen die bij de Oostenrijkse overheersers gevangen waren vanwege 
verzetsdaden, werd door de Hongaarse bevolking beschouwd als een allereerst succes in 

hun eeuwenoude vrijheidsstrijd tegen de bezetting door de Habsburgse 
keizer. (Uiteindelijk werd die onafhankelijkheid pas bereikt, toen in 1918, 
na WO.I, de onafhankelijke Hongaarse staat ontstond) maar dit 
allereerste succes werd al een symbool van die vrijheidsstrijd gezien en 
ieder schoolkind in Hongarije kent Admiraal de Ruyter, en kent dit 
verhaal. In Debreczen, een plaats tegen de Roemeense grens, staat 
een standbeeld waar jaarlijks herdenkingen worden gehouden en 
kransen worden gelegd in herinnering aan de 
Hollandse admiraal, die - symbolisch - aan de wieg 
stond van de Hongaarse soevereiniteit.  Het 

standbeeld in Debreczen 
 
De voorwaarde dat zij nimmer meer het grondgebied van Habsburg 
mochten betreden leidde tot een gedwongen ballingschap in Nederland. 
De meesten van hen hebben daar ook asiel gekregen Zij stichtten er een 
opleidingsschool, die tot 1939 (!!!!) als enig instituut alle Hongaarse 
gereformeerde predikanten opleidde. 
 



 

 

In de loop van de jaren hebben vertegenwoordigers van de Stichting bezoeken gebracht 
aan de Hongaarse gereformeerde Kerk gemeenschap aldaar, om deel te nemen aan de 
herdenkings-festiviteiten die daar worden georganiseerd. 
 

 2001 Bezoek Paapa(foto)-Sjarshpotok-Debreczen-Budapest. (325ste herdenking van 
de bevrijding.) 

 2003 Bezoek Debreczen. (Boekpresentatie) 

 2005 Bezoek Roemenië. (Krasznamihalyfalva/Mihayena, opening “de Ruyter-Huis”) 
 

BEZOEK DEBRECZEN 2001  
 
Herdenking bevrijding Hongaarse predikanten 
 
 Ir F.C. de Ruyter de Wildt, LtZ I KMR. Nazaat van de Ruyter in de 13e generatie, heeft als 
vertegenwoordiger van de Stichting de herdenkingsfestiviteiten op 9, 10, 11 en 12 februari 
2001 bijgewoond in Pápa, Sarospatak en Debreczen, en een exemplaar van de sleutel van 
de crypt onder het praalgraf van de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, aangeboden 
aan de Hongaarse autoriteiten. Het geschenk symboliseert i.h.b. dat ook Hongarije - voor 
wie de Ruyter eveneens een historische figuur was, die aan de geschiedenis van de 
Hongaarse onafhankelijkheid zijn bijdrage leverde, - toegang heeft tot de crypt waar zich de 
Ruyter's kist bevindt. 
 

 Dat de bewondering en achting voor de Ruyter in Hongarije nog 
levend is moge blijken uit het feit dat door veel Hongaarse 
organisaties bij een bezoek aan Nederland een eerbewijs - bijv. in 
de vorm van een toefje poestagras met lint in de Hongaarse 
kleuren - op de kist gelegd wordt. De Hongaarse ambassadeur 
heeft al enige malen op of rond 22 februari (de dag van de 
bevrijding) in tegenwoordigheid van vertegenwoordigers van de 

Koninklijke Marine en van de Stichting, een krans op de kist gelegd.  De Gereformeerde 
synode te Paapa neemt de sleutel symbolisch in ontvangst. Hij is uiteindelijk overgedragen 
in Debreczen. 
 
BEZOEK DEBRECZEN 2003 ONDERWIJSPROJECT  

 
Sponsoring van een onderwijsproject dan ten doel heeft de Ruyter grotere bekendheid te 
geven bij de Hongaarse jeugd. 

 
Twee jaar na de herdenking te Debreczen, op 10 juni 2003, heeft de heer Ir 
F.C.de Ruyter de Wildt, die al in 2[11]001 de officiële herdenking van de 
325ste verjaardag van de bevrijding van de predikanten bijwoonde, namens 
de Stichting een aantal exemplaren van de in het Hongaars vertaalde 
biografie van de Ruyter "De Schrik van de Oceaan" (Äz Oceàn Ura) van A. 
Korpershoek - van Wendel de Joode aan een aantal basisscholen in 
Hongarije geschonken. Hij deed dat met de woorden van de Ruyter "Het is 

mij van Herte aangenaem" De aanbieding van "Az óceàn ura", "Eureum teul tie ell 
siewemmet". (Het is mij van Herte aangenaem") 
 



 

 

BEZOEK ROEMENIE 2005  

 
Hongaarse minderheid in Roumenië 
 
Zaterdag 15 oktober 2005 werd officieel het MAR-huis (Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
huis) geopend in Krasznamihalyfalva (de Hongaarse naam voor het Roemeense Mihaiena) 
de heer Ir F.C. de Ruyter de Wildt, die in [11]2001 de officiële herdenking van de bevrijding 
in Debreczen bijwoonde, en die in [12]2003 aldaar een schoolproject startte, was gevraagd 
de opening te verrichten en de Stichting had hem daartoe afgevaardigd. Bij de opening 
overhandigde hij aan de Burgemeester , de Bisschop en aan het hele dorp, een tweetal 
exemplaren van het boek Az Ozeán Ura, dat hij ook al in Hongarije had geschonken, 
alsmede een ingelijste poster met een reproductie van het schilderij van Karel Dujardin. 

  
 
 Het Michiel Adriaensoon de Ruyter Huis, Roemenië. 
 
Tijdens de openingsceremonie sprak hij o.a. de navolgende woorden: You have chosen the 
name "Michiel Adriaenszoon de Ruyter House" to honour my ancestor for liberating 26 
ministers from the galleys in Naples on February 11th 1676, 
 

 But my ancestor did much more in his live than save those 
ministers. He kept my country free of oppression by the English, 
French and Germans, he opened or restored trade relations with 
many different countries and liberated almost 2500 slaves just 
because he could not stand suppression. Freedom was one of his 
strong motivators and I can imagine you have developed a similar 
motivation in the past century. "de Brug" 

 
 This house has a community function for your village as a place where people meet, where 
thoughts and ideas are exchanged and where festivities are held. To me it also symbolizes 
the quest for truth and happiness, for new worlds and the exchange of ideas, as did the 
discoverers of ancient times. That you build this house in the shape of a ship makes this 
symbol even stronger. A ship can sail through easy seas or through heavy winds. I wish you 
wisdom and a strong believe to guide you on your travels. As long as you focus on your 
destination and don't let any forces lead you from the path, you will eventually reach your 
goals. 
 
 What you probably did not know is that Michiel de Ruyter met many different cultures and 
people on his travels and this broadened his view on what people believe. He kept his 
strong faith as a Protestant but was also able to look beyond his own believes. He kept an 
open mind to what other people believe as long as they respected each other. This is why, 



 

 

after he liberated the ministers, he expressed his sincere hope that the Lutheran and 
Calvinistic believes within the Protestant church would grow closer towards each other and 
end their differences. 
 
 When I was invited a few years ago to four places in Hungary , Papa/Sjarspotok/Debrecen 
and Budapest, to commemorate the 325th anniversary of de Ruyter's death, I offered a key 
to the Hungarian people. This key was not only a copy of the actual key to the crypt beneath 

de Ruyter’s tomb in the New Church in Amsterdam but most of 
all it is a symbol. It symbolizes the opening of doors between the 
Dutch and Hungarian people. Since my visit, Hungary has joined 
the European Union. I know you feel a close relationship to your 
neighbouring countrymen and I hope Rumania will also join our 
Union in the near future.  De aanbieding van de reproductie van 
het schilderij van Karel Dujardin (Rijksmuseum Amsterdam) 
 
  
De opening van het MAR-Huis.  
 
 So now I would like to offer Bishop Laszlo Tukisch and mister 
mayor Miklos Gereb a copy of the biography of Michiel de 
Ruyter, "Az Oceán Ura" and to you, the community of 
Krasznamihalyfalva, I offer a framed reproduction of a painting of 
my ancestor, by the famous Dutch painter,: Karel Dujardin, to 

adourn your "Michiel Adriaenszoon de Ruyter House", and I hope that his high moral 
standards and personal courage may also be a guideline for your community. 


