Michiel de Ruyter heette (geen) Trouwhand
Publiciteit
Op dinsdag 13 februari 2007 werd iedereen die op
enigerlei wijze in Michiel de Ruyter is geïnteresseerd
opgeschrikt door het bericht dat Nederlands
beroemdste zeeheld aanvankelijk niet De Ruyter maar
Trouwhand als achternaam zou hebben gevoerd.
Het NOS Radio1 Journaal en NOS Journaal op de
televisie van 18.00 uur hadden de primeur en daarna
volgden veel krantenberichten en aankondigingen op
internetsites. Deze "tsunami" aan publiciteit was zorgvuldig geregisseerd door het Zeeuws
Archief in Middelburg. Dit archief presenteerde op
woensdag 14 februari een boekje van de hand van
kaapvaartdeskundige en archiefmedewerker Drs. Ivo van
Loo, getiteld Kapitein Trouwhand, (ISBN.978-74375-139.) "De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de
Ruyter", 1607-1655, waarin de nieuwe archiefvondsten
zijn verwerkt. Het boekje begeleidt de tentoonstelling
'Zeeuwse Zeehelden' in het Zeeuws Archief, die eind
maart wordt geopend. Zeeuws Archief zet onderzoek naar
De Ruyter voort.
MIDDELBURG - Aanvullend onderzoek van het Zeeuws Archief werpt nieuwe vragen op
over de oorsprong van de naam Trouwhand.
Uit nieuw onderzoek van het Zeeuws Archief blijkt dat kapitein Michiel Trouwhand alias
Ruyter mogelijk toch niet Michiel de Ruyter lijkt te zijn, maar de Vlaming Michiel Trouwhand
uit Kortemark. Het Zeeuws Archief berichtte 13 februari jongstleden dat Michiel de Ruyter
eerst de (bij)naam Trouwhand voerde.
Na de bekendmaking dat Michiel de Ruyter eerst de (bij)naam Trouwhand voerde, heeft het
Zeeuws Archief veel reacties ontvangen. Om aanvullende bevestiging te vinden dat kapitein
Michiel Trouwhand alias Ruyter dezelfde persoon is als de nationale zeeheld Michiel de
Ruyter, heeft historicus en archiefmedewerker van het Zeeuws Archief, Ivo van Loo,
aanvullend onderzoek gedaan in het Nationaal Archief in Den Haag.
Nader onderzoek
Van Loo heeft in het Nationaal Archief in het archief van de Staten-Generaal, onder meer
de ingekomen brieven uit Frankrijk uit 1636 doorzocht op nadere informatie over het
incident op de rede van Calais in januari van dat jaar. Daar werd het schip van Michiel
Trouwhand, de ‘Graeuwen Heynst’ op verdenking van piraterij weggevoerd naar Sandwich,
Engeland. De kapitein verbleef op dat moment in de stad. Hij reisde zijn schip achterna om
in Engeland zijn bemanning in gevangenschap aan te treffen. Van dit incident deed de
Nederlandse ambassadeur in Londen, de Zeeuw Albert Joachimi verslag. Hij meldde dat
een Vlissings fregat waarvan ‘de capiteijn is genaemt Michiel Trouhant alias Ruijter’ door de
Engelse vice-admiraal op verdenking van piraterij was opgebracht.

Michiel Trouwhand
Tijdens het onderzoek in het Nationaal Archief trof Van Loo
berichten aan van correspondenten uit Calais en Le Havre.
In deze berichten bleef het incident zelf onvermeld. Van Loo
vond echter wel mededelingen uit april 1636 dat in de
Noord-Franse havens commotie was ontstaan over een
zekere kaperkapitein `Michiel Trouvandt de Courtemarcker’.
Deze kapitein was met een kaperbrief van de prins van
Oranje, en geregistreerd bij de Zeeuwse Admiraliteit als
kapitein van het schip de `Graeuwe Heynst’, zich als piraat
gaan gedragen. Hij had illegaal verscheidene Nederlandse
schepen naar Calais en Le Havre opgebracht. Deze vondst
van een kaperkapitein Michiel Trouwhand van Kortemark –
Kortemark is een plaatsje in West-Vlaanderen tussen Ieper
en Brugge – roept ernstige twijfels op over de mededeling
van ambassadeur Joachimi (‘de capiteijn is genaemt Michiel
Trouhant alias Ruijter’).

