
Je kind gaat mee op een schip en je zal 
hem een half jaar niet zien.

OF
Je kind blijft thuis en je hebt niet 
genoeg geld om hem eten te geven.

De vorst van de vijand geeft je een belangrijke 
functie waar je veel geld mee verdient

OF 
Je weigert de functie omdat je niet in dienst van 
de vijand wilt werken.

Je bent gehoorzaam aan de kapitein en je slaat 
ongehoorzame bemanning.

 OF
Je weigert iemand anders te slaan en loopt de 
kans zelf geslagen te worden.

De bewoners van Oost-Indië hebben zich niet 
aan hun afspraak met je baas gehouden en 
hun kruidnagelen voor een betere prijs aan de 
vijand verkocht. Je baas is boos en wil dat je alle 
kruidnagelplantages in Oost-Indië verwoest.

OF
Je weigert iets van iemand anders kapot te maken.



Op je werk zijn veel problemen en ruzies waar je 
geen zin meer in hebt, maar je doet je best ze 
op te lossen.

OF
Je neemt ontslag en gaat naar huis om voor 
je kinderen te zorgen en bemoeit je er niet 
meer mee.

Bij thuiskomst schep je op over jouw daden in de 
zeeslag. Je overdrijft zelfs om meer geld te kunnen 
verdienen.

OF
Je spreekt de waarheid en ontvangt minder geld.

NA EEN GROTE ZEESLAG

DIE (UIT JALOEZIE) WORDT 
BELEDIGD EN BESCHULDIGD

Je maakt je druk om de beledigingen en zorgt 
dat alles wordt rechtgezet en iedereen die 
leugens vertelt wordt gestraft.

OF
Je trekt je niks van deze beledigingen en 
beschuldigingen aan.

EN JE WIL BETERE OORLOGSSCHEPEN 
MAAR JE KRIJGT ZE NIET

Je blijft volhouden net zo lang totdat het je lukt.

OF
Je gaat ergens anders solliciteren.

JE BENT EEN INDRUKWEKKENDE



(BELANGRIJKE GEZAGVOERDER 
AAN LAND) 

Je geeft Maarten Tromp een hoge functie 
(luitenant-admiraal) omdat hij met zijn prettige 
karakter goed de leiding kan nemen.

OF
Je geeft Witte de With de hoge functie omdat hij 
veel ervaring heeft met grote reizen langs diverse 
werelddelen.

Je geeft een zeevaarder een gouden medaille 
(veel geld waard) omdat hij goed werk heeft 
geleverd, ondanks zijn eerdere vervelende 
gedrag.

OF
Je geeft de zeevaarder niks omdat hij vroeger 
veel te driftig was en niet luisterde naar de 
bevelen die hij kreeg. 

VAN NEDERLAND

Je bent het

Je staat toe dat iemand anders dan de 
bevelhebber met het schip vaart. 

OF
Je weigert mee te werken met iemand anders 
dan je eigen bevelhebber.

VAN EEN GROOT OORLOGSSCHIP 


