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Nieuwsbrief Michiel 
de Ruyter
 
Familieportret bezichtigen?
De restauratie is voltooid! Pieter Roelofs van het 
rijksmuseum is zeer enthousiast over het resultaat 
van de restauratie en de nieuwe lijst die het doek 
gekregen heeft. Alvorens het in te pakken en 
te verschepen naar Hongarije is er een korte 
periode waarin het mogelijk is het doek in 
Nederland nog te bekijken. Dinsdag 23 september 
as om 16.00 is er voro een kleine groep de 
mogelijkheid mee te gaan. Ik wil vragen via een 
mail aan de stichting uw interesse aan te melden. 
Ik kan helaas maar 5 personen meenemen. Wie 
eerst komt...
30 Oktober, een week na de nationale feestdag, 
vindt de opening van een tentoonstelling over 
Nederlandse schilderkunst uit de 17e eeuw plaats 
in het National Museum of Modern Arts in 
Budapest. Het familieportret vormt daarbij het 
pronkstuk van de collectie. Uiteraard gaat het 
bestuur een delegatie afvaardigen om daarbij 
aanwezig te zijn.
Film 29 januari 2015 in bioscoop
Eind augustus hebben 35 nazaten een rol als figurant gespeeld 
in de rouwstoet van de film. Toen werd het even stil en was het 
wachten op de eerste signalen over de datum waarop de film 
uitkomt. Vandaag kwam er via Twitter een eerste melding: 29 
januari 2015! Dat is vrij snel. De plannen om met lezers van 
deze nieuwsbrief en wie weet nog meer een speciale 
vorostelling te organiseren gaan dan ook in een 
stroomversnelling. Ik hou u op de hoogte. Zie ook: 
www.michielderuyterdefilm.nl
DMRC
De organisatie van de Dutch Marines Rowing 
Challenge heeft eind augustus de doop van de 
eerste sloep door onze voorzitter en de 
burgemeester van Vlissingen laten uitvoeren. Onze 
voorzitter stond kort stil bij de overeenkosmt 
tussen de zorg die Miciel voor zijn bemanning had 
en het doel van de DMRC: ondersteunen van 
mariniers of hun familie na inzet in 
oorlogsgebieden.
September 2015 roeit een eskader van misschien 
wel negen sloepen naar Londen om daar 
vervolgens aan een wedstrijd deel te nemen. 
Vanuit de Stichting ondersteunen wij dit initiatief 
en raden u aan hierover meer te lezen (en te 
doneren?) via: www.dmrc.nl
 
Facebook en Twitter 
Volg ons en wat er ron Michiel in de 17e eeuw 
gebeurde via Twitter (@MdeRuyterNL) of 
Facebook.  Of gewoon zoeken op Michiel de Ruyter 
en u herkent vanzelf ons nieuwe logo.
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