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1 Standbeeld Verkleinde	  kopie	  in	  brons	  van	  het	  standbeeld	  van	  de	  Ruyter	  op	  de	  boulevard	  te	  

Vlissingen,	  van	  Louis	  Royer,	  dd	  1841.

2 haardscherm Geborduurd	  (midden	  19e	  eeuw),	  afbeeldende	  het	  aanbieden	  van	  de	  versierselen	  
(keten)	  behorende	  bij	  de	  Orde	  van	  St	  Michel,	  door	  de	  Spaanse	  ambassadeur,	  op	  
20-‐8-‐1666.	  Twee	  exemplaren	  in	  bezit	  met	  aanmerkelijk	  kwalitatief	  verschil.

3 Brieventassen Roodfluweel,	  met	  de	  namen:	  ‘Potts’	  en	  ‘de	  Witte’,	  schoonzoons	  van	  de	  Ruyter.

4 Penning Zilver,	  Ø	  7,2	  cm	  met	  ter	  ene	  zijde	  een	  beeldenaar	  en	  de	  tekst:	  ‘Michael	  de	  Ruiter	  
Provinciarum	  Confoederat:	  belgir	  Architectha	  =	  Lassus	  Dux	  et	  Eques.	  en	  aan	  de	  
andere	  zijde	  een	  afbeelding	  van	  een	  zeeslag	  met	  de	  tekst	  ‘Pugnando’

5 Penning Brons,	  Ø	  8,7	  cm	  met	  aan	  de	  ene	  zijde	  een	  afbeelding	  van	  het	  standbeeld	  te	  
Vlissingen	  en	  de	  tekst:	  ‘Terror	  Hostum	  Patriae	  Decus’	  en	  aan	  de	  keerzijde	  een	  
afbeelding	  van	  het	  wapen	  van	  Vlissingen	  en	  de	  tekst:	  ‘Ruyteri	  Manibus	  
StatuamVlissingae	  pia	  posteritas	  decavit’	  alsmede	  het	  jaartal:	  MDCCCXLI	  (1841)

6 Penning Brons,	  	  Ø	  9,4	  cm	  met	  aan	  de	  ene	  zijde	  een	  gelaatsbeeldenaar	  en	  profile	  en	  de	  
tekst:	  ‘Michael	  de	  Ruyter	  Luyt.Admiral	  General	  Nederlant’	  en	  de	  jaartallen:	  1607	  
–	  1676	  in	  normale	  cijfers.	  En	  aan	  de	  keerzijde:	  de	  afbeelding	  van	  een	  galei	  
(trireme)	  onder	  zeil	  en	  riemen	  en	  de	  tekst:	  ‘	  Liberatio	  Pracdicatorum	  Triremibus	  
1676	  FcBr	  11’

7 Penning Brons,	  Ø	  	  6	  cm	  met	  aan	  de	  ene	  zijde	  de	  beeldenaar	  (buste	  en	  face)	  en	  de	  tekst:	  
‘Michiel	  Adriaenszoon	  de	  Ruyter’	  en	  aan	  de	  andere	  zijde	  de	  tekst:	  ‘Daar	  de	  Heren	  
Staten	  hunne	  Vlag	  betrouwen,	  zal	  ik	  mijn	  Leven	  wagen’	  en	  de	  datum	  aanduiding:	  
’29	  april	  1676	  –	  1926

8 Penning Brons,	  	  uit	  de	  serie	  ‘Nederlandse	  Zeehelden’	  met	  een	  afbeelding	  van	  de	  Ruyter	  en	  
de	  jaartallen	  van	  zijn	  leven.

9 Likeurkelk Tin,	  facsimile	  kopie	  (origineel	  in	  het	  Rijksmuseum	  te	  Amsterdam),	  naar	  verluidt	  
als	  gebruikt	  door	  de	  Ruyter.

10 Sleutels Smeedijzer,	  van	  de	  deur	  van	  de	  crypt	  in	  de	  Nieuwe	  Kerk	  te	  Amsterdam,	  alsmede	  
4	  smeedijzeren	  en	  2	  messing	  sleutels	  om	  de	  kist	  te	  openen.	  (twee	  sleutels	  uit	  de	  
19e	  eeuw,	  twee	  verfraaide	  kopieën	  uit	  de	  20e	  eeuw.)

11 Gravure mahoniehouten	  lijst	  voorstellende:	  ‘Hr	  Admirael	  Michiel	  de	  Ruiter	  en	  Hr	  Prins	  
Robbert	  en	  Graaf	  de	  Estrée	  bij	  Kijkduin	  en	  Helder	  op	  den	  21	  augustus	  1673’	  Deze	  
gravure	  is	  afkomstig	  uit	  het	  boek	  (Nr.:	  1.)	  biografie	  van	  de	  Ruyter	  door	  G.	  Brandt,	  
2e	  druk	  dd.	  1701.)

12 Gravure mahoniehoutenlijst	  en	  zwart	  glazen	  passepartoet,	  voorstellende	  een	  trireme	  in	  
gevecht	  met	  een	  Nederlands	  oorlogsschip,	  gedateerd	  1676	  en	  getiteld:	  ‘Messina’

13 Tegeltableau 6	  tegels,	  polychroom,	  in	  houten	  lijst,	  voorstellende	  het	  vlaggeschip	  van	  de	  Ruyter,	  
‘De	  Zeven	  Provinciën’
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14 Dodenmasker terracotta	  kopie	  van	  het	  marmeren	  origineel	  door	  Rombout	  Verhulst	  op	  het	  

praalgraf	  te	  Amsterdam.	  Idem	  als	  exemplaar	  in	  Rijksmuseum.

15 Kogel 17e	  eeuws,	  (4-‐ponder)	  afgeschoten	  door	  het	  geschut	  van	  de	  Nederlandse	  vloot	  
voor	  Chatham	  en	  gehaald	  uit	  de	  muren	  van	  Upnor	  Castle,	  Rochester.	  Geschenk	  
van	  de	  Royal	  Navy	  bij	  de	  herdenking	  van	  ‘The	  Medway	  Raid’	  in	  1967.

16 niet	  meer	  
aanwezig

Familiearchief (ca	  1000)	  documenten	  en	  brieven	  e.d.	  in	  16	  archiefdozen	  (genummerd	  1	  t/m	  20!)	  
en	  in	  een	  stalen	  koker.	  Overgedragen	  aan	  Nationaal	  Archief	  ter	  digitalisering	  en	  
conservering

17 Gravure Originele	  handgekleurde	  gravure,	  voorstellende:	  ”Plan	  van	  den	  Zeeslag	  tusschen	  
den	  Engelsen	  Zeemagt	  onder	  Adm.	  Parker	  en	  het	  Hollandsch	  eskader	  onder	  SbN	  
Zoutman,	  (a/b/	  vlaggenschip	  “De	  Ruyter”)	  op	  den	  5e	  augustus	  1781	  tusschen	  9	  
en	  10	  Uuren	  wanneer	  de	  linie	  van	  Gevecht	  nog	  niet	  was	  gebroken.”

18 Ets Ingelijst	  van	  M.A.	  de	  Ruyter	  door	  A.	  Blotelingh	  naar	  het	  bekende	  schilderij	  van	  
Ferdinand	  Bol.

19 Gravure Ingelijst	  van	  de	  Slag	  bij	  Kijkduin	  op	  21	  augustus	  1673.	  Afbeelding	  is	  afkomstig	  uit	  
Boek	  nr1:	  Biografie	  van	  de	  Ruyter	  door	  G.	  Brandt,	  2e	  druk	  1701.)

20 Portret,	  1 Olieverf	  van	  J.C.	  Koopman	  (op	  de	  afbeelding	  nog	  LtZ.).	  Gehuwd	  met	  M.	  
Landweerd

21 Schoolplaat? Ingelijst,	  afbeelding	  van	  de	  verzoening	  van	  M.A.	  de	  Ruyter	  met	  C.	  Tromp,	  door	  
Willem	  III	  in	  1673.	  naar	  het	  schilderij	  van	  J.L.	  Cornet.

22 Silhouet Uitgesneden	  uit	  metaal	  door	  Ad	  Biersteker,	  voor	  de	  expositie	  van	  de	  Helderse	  
Kunstenaarsvereniging	  2007.

23 Penning,	  brons Witte	  Cornelisz.	  de	  With	  (1599	  -‐	  1658.)	  Verzameling	  van	  totaal	  13	  penningen,	  (nr	  
23	  t/m	  35)	  maken	  deel	  uit	  van	  een	  serie	  die	  door	  de	  Koninklijke	  Munt	  in	  het	  de	  
Ruyterjaar	  2007	  is	  begonnen,	  en	  beroemde	  Nederlandse	  zeehelden	  afbeeldt.	  
(m.u.v.	  van	  Speijk	  dateren	  alle	  personen	  uit	  de	  17e	  eeuw.)

24 Penning,	  brons David	  Vlugh	  (1611	  -‐	  1673.)

25 Penning,	  brons Jacob	  van	  Heemskerck.	  (1567	  -‐	  1607.)

26 Penning,	  brons Maarten	  Harpertszoon	  Tromp.	  (1598	  -‐	  1553.)
27 Penning,	  brons Cornelis	  Maartenszoon	  Tromp.	  (1629	  -‐	  1691.)
28 Penning,	  brons Jan	  Carel	  Josephus	  van	  Speijk.

29 Penning,	  brons Egbert	  Bartolomeusz	  Kortenaer.

30 Penning,	  brons Jan	  van	  Galen	  
31 Penning,	  brons Willem	  Joseph	  Baron	  van	  Ghent.

32 Penning,	  brons Cornelis	  Evertsen	  de	  Oude,

33 Penning,	  brons Pieter	  Pietersz.	  Heyn.

34 Penning,	  brons Egbert	  Meeuwesz.	  Kortenaer.

35 Penning,	  brons Michiel	  Adriaansz.	  de	  Ruyter
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36 2 Giclee Van	  het	  olieverf	  van	  M.	  Platje,	  (in	  50%	  van	  de	  oorspronkelijke	  afmeting.)naar	  de	  

bekende	  gravure	  van	  Willem	  van	  de	  Velde	  de	  Oude,	  weergevende	  de	  oproep	  tot	  
de	  kapiteins	  van	  de	  vloot	  zich	  op	  "De	  Zeven	  Provinciën"	  te	  vervoegen	  voor	  de	  
krijgsraad	  aan	  de	  vooravond	  van	  de	  4-‐daagse	  zeeslag.

37 lidmaatschap Kaart	  "Vriend	  voor	  het	  leven"	  van	  de	  Oude	  Kerk	  te	  Amsterdam
38 lidmaatschapp

en
Kaart	  "Bataviawerf",	  Oude	  Kerk	  A'dam,	  Nieuwe	  Kerk	  A'dam	  en	  
"Scheepvaartmuseum".	  Jaarlijkse	  donatie	  ten	  laste	  van	  Stichting

39 St	  Ruyteriana Reiskoffer Van	  M.A.	  de	  Ruyter,	  tentoongesteld	  in	  de	  admiraliteitskamer	  in	  de	  Abdij	  te	  
Middelburg.	  Blijkt	  niet	  van	  onze	  stichting	  te	  zijn,	  maar	  van	  Stichting	  Ruyteriana.	  
Misverstand	  provinciale	  staten.

40 Portret M.A.	  Landweerd	  echtgenote	  van	  Lt.Adm	  J.	  Koopman,	  CMWO	  (Nr.:147)	  door	  N.	  
Pieneman,

41 Portret Lt.Adm.	  J.C.	  KOOPMAN.	  CMWO	  door	  N.	  Pieneman.

42 Portret SbN	  J.C	  de	  Ruyter	  de	  Wildt,	  (1841-‐1911)	  zoon	  van	  Johan	  Wilhem	  de	  Ruyter	  de	  
Wildt,	  kleinkind	  van	  Jan	  Coenraad	  Koopman,	  door	  P.	  Mondriaan.

43 Portret Catharina	  M.A.	  Koopman	  (dr	  JC	  Koopman	  &	  M	  Landweerd)	  moeder	  van	  SbN	  J.C.	  
de	  Ruyter	  de	  Wildt,	  door	  Johan	  Heinrich	  Neuman,	  

44 Model Eind	  19e-‐eeuws	  scheepsmodel	  van	  "De	  Zeven	  Provinciën".	  Door	  het	  
Marinemuseum	  te	  Den	  Helder	  geheel	  gerestaureerd	  in	  2010.

45 Giclee Moment	  uit	  de	  tocht	  naar	  Chatham,	  (NR.	  62.)	  van	  een	  schilderij	  door	  J.	  de	  
Quelery.	  

46 Poëziealbum Losbladig,	  van	  C.M.A.	  Koopman,	  echtgenote	  van	  SbN	  J.W.	  de	  Ruyter	  de	  Wildt.	  
(museaal)

47 asbak Koperen	  asbak	  voorstellende	  MA	  de	  Ruyter	  naar	  F.	  Bol

48 prent Zeemagazijn	  en	  timmerwerven	  halverwege	  Gouden	  Eeuw
49 Foto Familiefoto	  reunie	  1907
50 Fotocopy Deense	  adelsbrief,	  "Origineel"	  opgevraagd	  en	  verzonden	  naar	  Kopenhagen	  voor	  

opname	  in	  Deens	  register.
51 Glas Glas	  met	  gravering	  nav	  herdenkingsjaar	  2007
52 Kaarten 18e	  eeuwse	  landkaarten	  van	  de	  Ruyter,	  NY,	  USA	  met	  toelichting	  van	  Doug	  

Marshall

53 Wapenschild Geborduurd	  (midden	  20e	  eeuw),	  afbeeldende	  het	  familiewapen	  van	  "de	  Ruyter	  
de	  Wildt"	  met	  wapenspreuk	  "Espérons	  en	  Dieu".

54 Poster Poster	  door	  de	  gemeente	  Vlissingen	  opgesteld	  nav	  de	  verplaatsing	  van	  het	  
standbeeld	  in	  1894

55 Zegelring Zegelring	  met	  familiewapen	  "de	  Ruyter	  de	  Wildt"
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56 prent Ingelijste	  uitnodiging	  begrafenis	  Michiel

57 brief Dankbrief	  Engel	  de	  Ruyter	  aan	  gemeente	  Amsterdam	  voor	  ceremoniele	  
begeleiding	  sloep	  van	  Hellevoetsluis	  naar	  Amsterdam

58 koker Diverse	  poster	  nav	  tentoonstellingen	  2007ev
59 Foto Foto	  in	  kader	  zonder	  lijst	  van	  zilveren	  krans	  met	  namen	  Hongaarse	  predikanten,	  

zoals	  in	  crypte	  Nieuwe	  Kerk,	  Amsterdam

60 Prent Prent	  met	  handtekening	  Michiel	  A	  de	  ruijter
61 Ets Kleine	  ets	  van	  Cornelis	  Lampsins,	  Baron	  van	  Tobago.	  Een	  der	  gebroeders	  

Lampsins	  die	  werkgever	  van	  Michiel	  waren	  ten	  tijde	  van	  "aan	  het	  grote	  wiel".

62 Ets Met	  handtekening	  MA	  de	  Ruijter	  door	  Tresling	  &	  Co,	  Amsterdam
63 Ets Kornelis	  de	  Witt,	  nav	  Overwinnign	  bij	  Chatham	  door	  Ruwaard	  van	  Putten
64 Ets Kleine	  ets	  M.	  de	  Ruyter	  door	  J.M.	  Quinckhard
65 Schaal Koperen	  schaal	  met	  (foutief)	  familiewapen	  "de	  Ruyter	  de	  Wildt".	  (incl.	  hardschild	  

Engel	  de	  Ruyter)
66 Sloepkussen Sloepkussen	  Engel	  de	  Ruyter,	  geborduurd	  en	  ingelijst

67 Dodenmasker Dodenmasker	  op	  sokkel	  naar	  origineel	  R.	  Verhulst	  in	  NK,	  Amsterdam.
68 Potloodtekenin

g
Voorstudie	  "Tocht	  naar	  Chatham"	  door	  J.	  de	  Quelery

69 Kist Kist	  uit	  familiearchief	  ten	  tijde	  van	  J.C.	  de	  Ruyter	  de	  Wildt,	  bevattend	  diverse	  
krantenknipsels,	  documenten,	  brieven,	  foto's	  en	  medailles.

70 Ets Niet	  geplaatste	  weergave	  van	  begrafenisstoet	  1677.	  Gecorrigeerde	  versie	  werd	  
geplaatst	  in	  biografie	  door	  Brand.

71 Borstbeeld Op	  sokkel.	  Kopie	  naar	  marmeren	  origineel	  geschonken	  door	  Kortenaer.	  
Verkregen	  van	  museum	  Elburg.

72 Bierflessen De	  Ruyter,	  blond	  bier	  in	  gekurkte	  fles.	  THT	  mei	  2008.
73 Spel Spel	  obv	  "ganzenbord",	  uitgave	  G	  Hagemeijer,	  rond	  1957	  uitgegeven
74 Lijst Ingelijste	  "Florijn	  Nationaal	  Archief"	  ter	  gelegenheid	  overdracht	  familiearchief

75 Schaal Koperen	  schaal	  met	  afbeelding	  MA	  de	  Ruyter.	  Uit	  serie.
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76 Schaal Koperen	  schaal	  met	  afbeelding	  Zeven	  Provincien.	  Uit	  serie.


