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Tweede "de Ruyter-jaar" van de Eeuw
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2015 de Ruyter-jaar?
We gaan weer een mooi jaar tegemoet
met vele activiteiten. Een aantal
daarvan kunt u zich nu of op een later
moment voor aanmelden door een email te sturen naar:
stichting@deruyter.org
Hieronder een chronologisch overzicht
met de huidige informatie. Blijf ons
volgen, ook op Twitter en Facebook.

Geschiedenisonlineprijs 2015
Vanaf vandaag is het mogelijk te stemmen! Met de nieuwe site, die we eerder
dit jaar hebben ontwikkeld met het bureau Freshheads dingen we mee naar de
prijs voor de beste website met een aan geschiedenis gerelateerd onderwerp.
Hoe mooi kan de timing zijn nu de film, 350 jaar Korps Mariniers en de
terugkomst van het familieportret ons helpen aandacht te genereren.
Maar ook uw stem en steun bij het aansporen anderen te laten stemmen zal ons
naar de zege kunnen brengen.
Ga naar www.geschiedenisonlineprijs.nl , vul in "Michiel" of "de Ruyter" en
breng uw stem nog vandaag uit.
Dank namens het bestuur en alle generaties.
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Film Michiel de Ruyter
Wat zou het mooi geweest zijn als we de première met vele nazaten konden
bemannen. Helaas zal dat niet lukken. We zijn gelukkig wel vertegenwoordigd
door onze voorzitter, die op persoonlijke titel zijn laatste hemd in de film heeft
geïnvesteerd.
Maar niet getreurd. Er zijn diverse acties op Facebook voor speciale
voorstellingen voor figuranten, waar we met 35 nazaten ook bij horen, toch?
Daarnaast kunnen deelnemers aan de door de Telegraaf georganiseerde
zeilrace op 24/25 januari ook naar een voorpremière op die zondagavond. Zie
daarvoor de site van de Telegraaf.
Het wordt een epische film van wel 150 minuten, vier zeeslagen, een
persoonlijke en politieke strijd tussen Oranjegezinden en Republiekeinen en de
nodige humor en romantiek. Dan heb je wel 2 1/2 uur nodig!!
Aangezien de stichting u niet kan helpen aan tickets verzoek ik u daarvoor ons
ook niet te benaderen. We hebben wel andere mooie evenementen voor u in
petto. Lees door...

Herdenking bevrijding
Hongaarse predikanten
We slaan een jaar over in ons bezoek aan de Nieuwe Kerk voor de herdenking
van de bevrijding van de Hongaarse predikanten. Maar het alternatief is wel heel
mooi.
Aangezien nog niet alle details zijn vastgelegd moeten wij ons beperken tot die
zaken die u alvast in uw planning kunt opnemen. Volgende nieuwsbrieven zullen
nadere details tijdig verstrekken.
Datum: vrijdag 20 februari 2015 vanaf 17.00
Locatie: Den Haag Centrum (eenvoudig per OV)
Medewerking van: Hongaarse ambassade, Koninklijke Marine, sprekers &
muziek. Al kan ik u wel verraden, dat de speeches en muziek dit jaar korter
zullen zijn.
Nog niet aanmelden, slechts de agenda's blokkeren. Aanmelden kan vanaf
begin februari. U hoort van ons
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Familieportret komt terug naar
Nederland
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen is de restauratie van het
familieportret goed verlopen. Als eeerste is het naar Hongarije, Budapest
vervoerd om daar een tentoonstelling van vier maanden op te luisteren. Het
Museum of Fina Arts gaat in maart 2015 voro enkele jaren dicht en heeft als
afsluitende tentoonstelling gekozen "Rembrandt: Nederlandse 17e Eeuwse
schilderkunst".
We kunnen gerust zeggen, dat Michiel een centrale rol speelt in deze
tentoonstelling. De Engelse versie van de "Ferdinand Bol" hangt direct na
binnenkomst aan het eind van een gang en als je vervolgens op de zaal komt
hangt het portret er zéér prominent. Uw voorzitter, zijn broer Edzard en Martijn
de Ruijter de Wildt (geen spelfout, lang verhaal) waren vertegenwoordigd en
wisten een opname voor het nationale TV-journaal te regelen. U hebt uw
Hongaars vast kunnen ophalen toen deze op Facebook langskwam.
De tentoonstelling is nog tot medio februari. Daarna wordt het doek ingepakt en
komt terug naar Nederland. Nog onduidelijk is of zij vervolgens in de Hermitage
twee jaar tegen een kleine contributie zichtbaar is of dat zij direct naar het
Amsterdam Museum gaat en vrij toegankelijk in de Schuttersgalerij komt te
hangen. We houden u op de hoogte.

Overige activiteiten 2015
Slag bij Bergen, Noorwegen
In de late zomer van 2015 zal het bestuur een afvaardiging sturen naar
Noorwegen voor de viering van de Slag bij Bergen. Tegen die tijd informeren wij
u over inhoud en participatie.

Dutch Marines Rowing Challenge
Begin september zal een groot aantal roeisloepen vanuit Rotterdam via
Vlissingen naar Londen overroeien om daar mee te doen aan een
sloeproeiwedstrijd. Lekker warmroeien noemen de mariniers dat!
Uw voorzitter is door hen geadopteerd als boegbeeld en heeft, samen met de
burgemeester van Vlissingen de eerste sloep "Michiel de Ruyter" mogen dopen.
Daarna is hij letterlijk boegbeeld geweest tijdens de wedstrijd Muiden-PampusMuiden en staat voor nog enkele evenementen op de rol.
Het doel van deze actie staat los van de viering van 350 jaar Korps Mariniers.
Dit gaat specifiek om de ondersteuning op welke wijze dan ook van mariniers
die meer zijn kwijtgeraakt in de strijd dan hen lief is. U kunt hun doelstelling
ondersteunen via de site.

Sail Amsterdam 2015
Met een heuse kledinglijn is Michiel ook hier vertegenwoordigd. Met een
vlaggelijn schuin over de borst is Michiel's bijdrage aan de professionalisering
van de marine in de 17e eeuw ook passend weergegeven. Onze bijdrage en
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Sail Amsterdam 2015
Met een heuse kledinglijn is Michiel ook hier vertegenwoordigd. Met een
vlaggelijn schuin over de borst is Michiel's bijdrage aan de professionalisering
van de marine in de 17e eeuw ook passend weergegeven. Onze bijdrage en
participatie aan dit evenement (het grootste sinds oprichting in 70'er jaren) wordt
nog nader uitgewerkt.

350 jaar Korps Mariniers
In 1667 richtte men het Korps Mariniers op. Een idee waarvan de beginselen
zijn terug te voeren op Michiel's eigen ervaring bij Bergen op Zoom. Tijdens de
Slag in de Sont werden de eerste zeesoldaten ingezet en het komende jaar
vieren de Koninklijke Marine en het Korps in het bijzonder deze mijlpaal van de
officiële oprichting. Met de marinier Lt-Gen Rob Verkerk als hoogste baas wordt
dat ongetwijfeld een groot feest. Via deze nieuwsbrieven zullen u telkens
informeren als er zich weer iets bijzonders voordoet.

Wensen voor 2015
Met al het bovenstaande kan het niet anders dan een mooi "Tweede de Ruyterjaar van de eeuw" worden voor onze Stichting en zijn bemanning, u dus.

Om zo'n mooi jaar goed te beginnen
wensen wij u en uw dierbaren
fijne Kerstdagen en
een gezond & voorspoedig
2015.
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