Arthur Scheijde, BA
ontwerper, geschiedkundige
Na een jaar Las Vegas Academy of the Arts volgde Arthur
(1977) een studie aan The Design Academy. Hij studeerde in
2000 af met een ontwerp voor een innovatieve motorfiets.
Hierna werkte hij twee jaar als concept-ontwerper van
attracties bij Showquest Entertainment/Vekoma.
In 2002 koos hij voor een bestaan als zelfstandig ontwerper.
Sindsdien ontwierp hij onder andere het uiterlijk voor een Demo F-16 van de Koninklijke
Luchtmacht, verschillende achtbaanstoelen in Nederland en Australië en high concept
bussen en Food Trucks. Thematisering voor pretparken en creatieve animaties behoren
tevens tot zijn expertise.
Arthurs gevoel voor humor en relativeringsvermogen blijken uit zijn cartoonreeks Pinot &
Noir over twee grappige, gedistingeerde druifjes.
Naast zijn werk bracht Arthur als geschiedkundig onderzoeker meerdere ridderlijke families
in kaart met hun bijbehorende heraldiek. In documenten over zijn eigen familielijn ontdekte
hij dat zijn rechtstreekse voorvader Adriaen Scheyde in 1779 werd gered van het schipbreuk
lijdende VOC-schip Woestduyn. Frans Naerebout (in Vlissingen net zo bekend als De Ruyter)
redde twee derde van de bemanning bij Westkapelle van het wrak. Hierover schreef Arthur
het boek 'De Woestduynschipbreuk Nader Ontrafeld'.
Met de marine zocht Arthur van 2012 t/m 2015 naar het wrak van het vlaggenschip
Walcheren, het Zeeuwse equivalent van de Hollandse Zeven Provinciën. In 2012 werd Arthur
gevraagd om illustraties te maken over De Ruyters leven voor een onderwijssysteem. Dit
leidde tot breder onderzoek, waarna in juni 2015 zijn boek 'In de Naam van De Ruyter'
verscheen over de Zeeuwse jaren van Michiel, vol met nieuwe feiten, correcties en
ontdekkingen. Hierdoor kwam hij in contact met Frits de Ruyter de Wildt en raakte zo
betrokken bij de stichting.
Door zijn creatieve denken en analytisch omgaan met archiefdocumenten duiken telkens
weer interessante nieuwe gegevens op. Al zoekende naar nieuws over de admiraal zal Arthur
proberen zijn bijnaam 'The Dutch Detective' eer aan te doen.

