
 

 

J u b i l e u m 

Opening van het DE RUYTER-JAAR op 23 maart 2007 door Hr Ms Koningin Beatrix in de Jacobskerk te 
Vlissingen.  

 
 

H.M. is er nog niet, maar de nazaten vullen de kerk al. 
Michiel Doude van Troostwijk. Één van de weinige 
nazaten die via beide ouders van de Ruyter afstamt. 

 

De heer S.E.Wiebenga met de versierselen behorende 
bij de gouden de Ruytermedaille 

                                 

MARINE & MICHIEL  

Opening van de tentoonstelling in het Atrium te Den  Haag op 1 mei 2007 door Min.Pres. J.P. Balkenende. 
In aanwezigheid van de Commandant Zeemacht VAdm J. Kelder. Een detachement Mariniers verrichte 
spectaculaire stunts in de hoge hal van het stadhuis 

  

http://www.deruyter.org/JUBILEUM_link_MARINE%20&%20MICHIEL.html
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/vlissingen 2007 herdenking michiel de ruyter 004.jpg
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/vlissingen 2007 herdenking michiel de ruyter 003.jpg
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/MdeRuyter0097a(2).jpg


 

 

NAZATEN RÉUNIE  

Op 2 juni 2007 vond de reünie van de nazaten van de Ruyter plaats op de Bataviawerf te Lelystad.  

 

 

 

Als je geen nazaat was, kwam je er 
niet in...! 

Ooms, Tantes, Neven en Nichten 
Welkom 

Ek ben baie trots je dit boek te 
overhandig 

De belangstelling was enorm, 285 nazaten gaven acte de présence en beleefden een goede reünie, waar o.a. 
het eerste exemplaar van de parenteel uit 1907, geactualiseerd in 1957 en wederom bijgewerkt per 2007, 
uitgereikt werd aan twee vertegenwoordigers van deze "Verloren Zonen", nazaten van een tak die in de eerste 
uitgaven over het hoofd was gezien en die nu in Zuid-Afrika gevestigd blijkt te zijn. 

 

 
 

"Captain's Dinner"    a/b van de "Batavia" 

 

 

 

De initiatiefnemer en de  
van de parenteel 2007 

samensteller en schrijver signeren het 
boek 

de heer Prud'homme van Reine 
signeert zijn bekende biografie van 
de Ruyter. 
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CHATHAMDAG      
Op 21 juni bezocht Z.E. P. Waldeck,  Nederlands ambassadeur in Groot-Brittanië, de "Chatham Historical 
Dockyard" ter herdenking van het feit dat op die dag 340 jaar geleden was dat Michiel de Ruyter zijn 
beroemde "Tocht naar Chatham" (in  de Engelse geschiedenis "The Medway Raid" genoemd) ondernam. 
Hij werd daarbij vergezeld door enige nazaten. In een paddlesteamer werden de diverse historischeplaatsen 
bezocht. Later vond een minisymposium plaats waar vooraanstaande historici van Nederlandse en Engelse 
signatuur een visie gaven op een aspect van het Anglo-Nederlandse conflict in de 17e eeuw. Er waren 5 
nazaten aan boord, w.o. de echtgenote van de ambassadeur,  

 

Vijf Nazaten. 

Met een voornamelijk zuidwesten wind is het eenvoudig een onbewaakt eiland  te benaderen, er vervolgens 
beestachtig huis te houden en ruim 150 koopvaarders te verbranden of laten zinken, De burgerbevolking 
deels uit te moorden en hun dorp plat te branden. Maar om diezelfde wind te gebruiken om een kronkelige 
rivier met dwars getuigde zeilschepen gecoördineerd op te varen is een nautisch drama. Als dan ook nog 
eens iedereen langs de oevers op je begint te schieten wordt het een militaire zelfmoordactie. Dat moet door 
de gedachten van Michiel de Ruyter zijn gegaan toen hij het plan van Johan de Witt opgedragen kreeg. De 
raadpensionaris had dit plan uitgedacht als represaille voor de hiervoor genoemde actie van Admiraal 
Holmes   

 

"Holmes' Bonfire" op 20 september 1666. op "Scelling" (Terschelling)     

 

http://www.deruyter.org/chronologie_link_chatham_nl.html
http://www.deruyter.org/ENGLISH_SECTION.html
http://www.deruyter.org/diversen_link_Sir%20Robert%20Holmes.html
http://www.deruyter.org/diversen_link_Sir%20Robert%20Holmes.html
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/vijf nazaten de ruyter.jpg


 

 

De genodigden konden ter plekke constateren, dat het vaarwater wel erg nauw is en het voor de schepen van 
Michiel een hele opgave moet zijn geweest de 12 zeemijl lange rivier op te varen. Daar hadden ze dan ook 
een week over gedaan. Kasteel Upnor bleek enigszins voorbereid te zijn op de komst van de Hollanders, 
maar was niet in staat te voorkomen dat het vlaggenschip, de "Royal Charles" werd afgevoerd. 
 

 

 

Het afvoeren van de  
"Royal Charles" 

met de Nederlandse vlag in top. 
Het hekbord van de "Royal Charles"  Rijksmuseum, Amsterdam. 

Zo bont hebben de afstammelingen het niet gemaakt, maar wat zij wel hebben meegenomen van dit bezoek is 
een gevoel, dat hun voorvader niet voor niets op grootse wijze wordt herdacht in zijn 400

e
 geboortejaar.  

 

De 12e generatie  
houdt krijgsraad met zijn schippers. 

  

  

http://www.deruyter.org/jpg/fotos/Royal_Charles.jpg
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/Spiegel Royal Charles.jpg
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VROUWEN VAN MICHIEL 

Op 4 juli werd in  het Marine Museum te Den Helder de expositie "Vrouwen van Michiel" geopend door Mw. 

Jeanette Morang, KLtZ, Commandant van Hr.Ms. "de Ruyter". De tentoonstelling beoogd een beeld te geven 
van de vrouwen die in het leven Michiel de Ruyter een rol van betekenins speelden. In de eerste plaats zijn 3 
echtgenoten, maar ook o.a. een vrouwelijke matroos van het huidige LCF "Hr.Ms. de Ruyter". 

 

 

  VLOOTSCHOUW 

Op 6 juli 2007 vind op de Rede van Vlissingen de Internationale vlootschouw plaats, afgenomen vanaf Hr.Ms. 
"Johan de Witt." Later meren sommige schepen af in de haven van Vlissingen en kunnen door het publiek 
bezichtigd worden. 

 

http://www.deruyter.org/JUBILEUM_link_VROUWEN%20VAN%20MICHIEL.html
http://www.deruyter.org/JUBILEUM_link_VLOOTSCHOUW.html
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Zusterlijk naast elkaar afgemeerd: Hr.Ms."de Ruyter"  & HMS "Chatham" 
De Geus en de Union Jack wapperen in dezelfde richting. 
© Ir M. Doude van Troostwijk. 

 

  KRANSLEGGINGEN 

Namens een groot aantal instanties, w.o. de Koninklijke Marine en de nazaten worden op 7 juli kransen 

gelegd bij het standbeeld op de Boulevard te Vlissingen.,  

 
 

Laura S. van Hazendonk (12) en Iris E.M, de Ruyter de Wildt (7) leggen de krans namens de afstammelingen. 
Respectievelijk hun moeder en vader deden dat tijdens een herdenking in 1976. 
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De Hongaarse Ambassadeur vervulde een oude wens van de Hongaarse gemeente in Nederland, om een 
bronzen plaquette te onthullen, waarop de bevrijding van de 26 Hongaarse predikanten wordt herdacht. 

 

De Hongaarse Ambassadeur, Z.E. Szentivany  
zal de plaquette op het hek rond het beeld van de Ruyter 
gaan onthullen. 

De plaquette, waarop een hand gereikt wordt 
naar de rampzalige galeislaven. 

 

 

VADM J.W. Kelder, en zijn staf groeten bij het spelen van 
het Hongaarse volkslied. 

  

  

http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/Szentivanyi.jpg
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/plaquette_1.jpg
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/Plaquette_2.jpg


 

 

ZANDSCULPTUREN  

Tot 2 september zijn in de Floriadehal te Vijfhuizen.  Diverse, uitstekende zandsculpturen te bewonderen, die 
in  teken staan van 400-jaar Michiel de Ruyter. 

 
 

 

Intaminatis Fulget Honoribus  Het jubileumcomite. In de adelstand verheven door de 
Deense Koning. 

 

 

 

 

De Ruyter en zijn familie Het praalgraf in de  
Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

 
 

 

http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/De Admiraal de Ruyter.JPG
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/IM004105.JPG
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/Im004173.jpg
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/IM004236.JPG
http://www.deruyter.org/jpg/fotos/JUBILEUM/IM004187.JPG

