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1 ’s Lands Zeemagazijn  
• Kattenburgerplein 1  
Het gebouw van Het Scheepvaart museum, 
’s Lands Zeemagazijn, is gebouwd als 
pakhuis van de Admiraliteit van Amsterdam 
in 1656, ten tijde van de grote zeeslagen 
van De Ruyter. Hier liggen dan onder meer 
scheepsbenodigdheden als touwen, zeilen, 
wapens en kogels opgeslagen. 

2 ’s Lands Dok • Kattenburgerstraat  
De grootste en meest innovatieve 
scheepswerf van het land in de 17de 
eeuw en één van de grootste werkgevers 
van de stad. Hier bouwt de Admiraliteit 
van Amsterdam, de voorloper van de 
Koninklijke Marine, grote oorlogsschepen 
om de Nederlandse handelsvloot mee te 
beschermen.  
De Ruyter schrijft geschiedenis wanneer 
hij grote zeeslagen levert en daarmee 
de Nederlandse Republiek redt van de 
ondergang.

3 West-Indisch Pakhuis  
• ’s Gravenhekje 1a  
Gebouw (1642) van de West Indische 
Compagnie, die eigenaar is van de 
slavenforten op de Afrikaanse kust, die  
De Ruyter op de Engelsen terugverovert.

4 Oudeschans 2 
Bij de Montelbaanstoren (1516) aan de 
Oudeschans schepen de zeelui van  
De Ruyter in, in kaagschepen die hen naar  
de ‘Rede van Texel’ brengen. 

5 Schippersstraat  
In de Schippersstraat woont Kapitein  
Douwe Auckesz, die samen met De Ruyter 
vecht in de Eerste Engelse Oorlog  
(1652-1654).  
 
6 Prins Hendrikkade 131  
Hier, aan de straat die nu Prins Hendrikkade 
heet, woont De Ruyter samen met zijn vrouw 
en kinderen vanaf 1655, met uitzicht op het 
monumentale Zeemagazijn, tot zijn dood.

7 Binnenkant  
Aan de Binnenkant wonen diverse 
zeeofficieren die onder De Ruyter dienen: 
Jacob Swart, Willem van der Zaen en  
Thomas Tobias.

8 De Oude Kerk • Oudekerksplein 23 
De Ruyter zou met grote plechtigheid 
begraven worden in de Oude Kerk waar 
eerder o.a. Willem van der Zaen en  
Jacob van Heemskerck worden begraven.  
De eigenaar van een graf dat men nodig 
heeft om een ruime grafkelder voor  
De Ruyter te kunnen bouwen, weigert dat 
gedeelte voor dit doel af te staan. Omdat 
men het graf niet kan onteigenen, wordt 
besloten om De Ruyter te begraven in de 
Nieuwe Kerk.

9 Voormalige Prinsenhof  
(nu hotel The Grand)  
• Oudezijds Voorburgwal 197  
In de tijd van De Ruyter is dit het hoofd-
kwartier van de Admiraliteit van Amsterdam. 

10 De Nieuwe Kerk • Dam 
De Ruyter sneuvelt in 1676 bij Syracuse  
in een zeeslag tegen de Fransen.  
Op 18 maart 1677 wordt hij in Amsterdam 
onder enorme belangstelling begraven.  
Zijn praalgraf bevindt zich in de Nieuwe Kerk. 
(Toegankelijk met entreebewijs van de 
kassa van de Nieuwe Kerk, gesloten op  
27 april, 3 en 4 mei) De ijzeren sleutel van  
de grafkelder is t/m 30 juni 2015 te zien in  
Het Scheepvaartmuseum.

Michiel de Ruyter
Held in zicht
26 januari t/m 30 juni 2015

Historische hotspots
Michiel de Ruyter

Wandel met de plattegrond door maritiem-
historisch Amsterdam om ze te ontdekken.

De heldendaden van Michiel Adriaenszn de Ruyter (1607-1676) spreken nog steeds tot de verbeelding.  
In Het Scheepvaartmuseum bevinden zich tal van voorwerpen die direct met hem verbonden zijn. Niet vreemd, want het 
museum huist in het voor malige pakhuis van de Admiraliteit van Amsterdam, de opdrachtgever van Michiel de Ruyter. 

Bezoek t/m 30 juni 2015 de tijdelijke Michiel de Ruyter Route en de bijbehorende lezingen, rondleidingen, stads-
wandelingen en concerten in Het Scheepvaartmuseum.


