Opoe gaat niet mee
Terwijl in de rest van Nederland de gevechten
minder worden, worden ze in Zeeland juist
heftiger. Door de Franse stelling op de
Sloedam ligt Arnemuiden erg dicht bij het
front. Er wordt besloten tot evacuatie. De
dorpsomroeper brengt dit bericht en de
meeste burgers zoeken een veilig heenko‐
men. ‘Wij gingen met de familie naar St. Lau‐
rens. Voordat we vertrokken haalden we na‐
tuurlijk grootmoeder op, zij woonde ook op
de Westwal. Maar zij heeft een ander plan.
Op ernstig aandringen van ons antwoordt ze
eenvoudig: ‘Ik heb zojuist gebeden en de
Heere heeft mij gezegd dat ik niet weg mag.
Hij zei ‘Geen kwaad zal u genaken’. En opoe
gaat niet mee.’
In St. Laurens merkt de familie van de Ketterij
niet veel van de strijd. Ze zien de brand en ver‐
woesting van Middelburg van een afstand.

‘Na een paar dagen gaan we weer terug naar
Arnemuiden. Op de tocht zien we de ver‐
woestende gevolgen van de oorlog. Er is veel
kapot. Ook in Arnemuiden. Gelukkig zijn er
geen slachtoffers gevallen. Ook opoe is ge‐
spaard gebleven, zoals de Heere het had be‐
loofd. Er was door de ramen geschoten, ze
had doodsangsten uitgestaan. Ze is bang ge‐
weest dat ze haar kinderen en kleinkinderen
nooit meer zou zien. Maar gelukkig zijn we in
deze barre tijden allemaal gespaard geble‐
ven.’
Het is oorlog, ook in Arnemuiden. In de vol‐
gende Arneklanken hoop ik, in deel 2 van dit
verhaal, te schrijven over de ervaringen van
mijn opa tijdens het einde van de oorlog, het
lazaret en de beschieting van Arnemuiden.
Verhalen die op mij veel indruk hebben ge‐
maakt en waar ik nog regelmatig aan terug‐
denk.

PIETER BUSTIJN en een Arnemuidse zoutkeet

Schepenakte
Tijdens historisch onderzoek naar een boer‐
derij in de omgeving van Arnemuiden bla‐
derde ik door een achttiende‐eeuws boek‐
werk dat onderdeel uitmaakt van de ‘Rechter‐
lijke Archieven Zeeuwse Eilanden’. In dat do‐
cument stonden Arnemuidse schepenakten.
Dat zijn akten van een lokaal rechtssprekend
orgaan, een zogeheten schepenbank, die on‐

der meer gaan over overdrachten van onroe‐
rend goed. Bij één van de akten viel mijn oog
op een, voor mij althans, bekende naam: Pie‐
ter Bustijn. Van hem wist ik dat hij in de peri‐
ode 1682‐1729 een vooraanstaande organist,
beiaardier en componist was in Middelburg.
In de bewuste schepenakte staat vermeld dat
Pieter Bustijn in 1723 een (deel van een) zout‐
keet in Arnemuiden kocht. De eerlijkheid ge‐
biedt te zeggen dat het
onduidelijk is of deze
akte over de musicus of
over zijn gelijknamige
zoon gaat. Die twijfel is
echter geen belemme‐
ring voor het schrijven
van deze bijdrage. Er is

23

Arneklanken juni 2017

Jaco Simons Siereveld

immers relatief weinig bekend over de handel
en wandel van de in zijn tijd vermaarde
Bustijn, dus elk detail dat er over hem op‐
duikt, kan als een aanvulling worden be‐
schouwd.
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Musicus
Pieter Bustijn werd geboren in 1649. Tijdens
zijn doop in de Waalse Kerk in Middelburg
werd hij nog Pierre genoemd. Volgens de be‐
kende Mattheus Smallegange, rechtsgeleerde
en schrijver van de Nieuwe Cronyck van

Het huis van de familie Bustijn in de Nieuw‐
straat te Middelburg
(foto: Jaco Simons Siereveld).
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Zeeland, was zijn familie Franstalig en afkom‐
stig van Liège ofwel Luik. Het is goed mogelijk
dat de familie oorspronkelijk Bustyn of Bustin
heette en daarom zien we de familienaam
ook wel op die wijze gespeld. In Zeeland ver‐
nederlandste de naam in Bustijn.
Pieter trouwde met Apollonia van Fuyrden en
samen kregen zij vijf kinderen. De zonen
Abraham, Frans en Jacobus stierven onge‐
huwd en mogelijk op (relatief) jonge leeftijd.
Verder had het paar een vrijgezelle dochter
Cornelia en een gehuwde zoon Pieter jr.
Pieter sr. woonde met zijn gezin in de Middel‐
burgse Nieuwstraat, in het familiehuis met de
naam Het Vergulde Pansijser. Het pand werd
in 1685 gekocht. Ook Pieters vader woonde in
dit huis en zoon Pieter jr. zou hier later met
zijn gezin blijven wonen.
Bustijn was organist en klokkenist, ofwel bei‐
aardier, van de Nieuwe Kerk in Middelburg;
dat was een vrij gangbare combinatie van
twee ambten. Het lijkt er op dat de musicus
het rond 1720 wat rustiger aan moet doen,
want hoewel hij te boek staat als organist
wordt hij vervangen door een collega‐orga‐
nist. Als beiaardier wordt hij dan niet meer ge‐
noemd. In november 1729 sterft Pieter en la‐
ter die maand wordt hij begraven in ‘zijn’
Nieuwe Kerk, het godshuis waar hij vele jaren,
vanaf circa 1682, organist is geweest.
Pieter Bustijn was volgens musicoloog Albert
Clement 'een lokaal organist van internatio‐
nale betekenis'. Helaas is er maar één werk
van hem bewaard gebleven, namelijk een se‐
rie van negen suites voor klavecimbel. De sui‐
tes werden tijdens Pieters leven, circa 1712,
uitgegeven in Amsterdam. Clement gaf ze in
1992 uit in een facsimile‐editie en publi‐
ceerde diverse artikelen over Bustijn. De
grote Johann Sebastian Bach zou Bustijns
werk hebben gekend. Enkele van Bachs com‐
posities tonen, volgens Clement, overeen‐
komsten met Bustijns werk.
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Zoutkeet
Dat Pieter Bustijn zich als
kunstenaar ook bekom‐
merde om zijn zakelijke
belangen, blijkt uit het feit
dat hij een Arnemuidse
zoutkeet kocht van een be‐
vriende(?) Middelburgse
koopman. Deze, Pieter der
Kinderen, woonde niet ver
van Bustijn, aan de noord‐
zijde van de Dam. Het be‐
langrijkste deel van de
tekst van de genoemde
schepenakte luidt als
volgt:
'Compareerde voor de […]
Heeren schepenen der stad
Gezicht op de zoutketen. Kopergravure uit 1791 door Carel Frede‐
Arnemuijden in Zeeland, de
rik Bendorp (bron: Vaderlandsche Gezichten).
Heer Pieter der Kinderen
Een zoutkeet was een belangrijk onderdeel
coopman tot Middelburg, de welcke ver‐
van het zoutwinningproces. De procedure be‐
claarde te cederen, transporteren en in regten
gon met het uit de bodem halen van veen. Dat
vollen vrijen eigendom over te dragen gelijck
opgraven werd gedaan door arbeiders. Met
hij doet bij desen aen en ten behoeve van
behulp van een zogeheten veenspade haalde
Monsieur Pieter Bustijn woonende tot Middel‐
men het veen, dat was doordrenkt met zout
burg, de helft van sekere soudtkeete staande
zeewater, in plaggen onder de klei vandaan.
ende gelegen op den dijck van Arnemuijden
Dit werd moerneren of darinkdelven ge‐
[…] uijtterhandt verkogt en dat voor sekere
noemd. Moerneren was niet alleen zwaar,
somma van penningen […] Arnemuijden, den
maar ook erg onprettig werk omdat men diep
14. Augustus 1723'.
in de klei stond. De plaggen veen werden op‐
Mogelijk was Pieter der Kinderen aanvanke‐
gestapeld, gedroogd en daarna tot as ver‐
lijk geheel eigenaar en kocht Bustijn de helft
brand. De as, vermengd met zeewater, werd
van hem. 'Voor een sekere somma' betekent
in de zoutpannen verhit en geraffineerd. Uit‐
dat we niet weten hoe hoog het bedrag van
eindelijk bleef er zout over. Zout was nodig
aankoop was. Dat is jammer, want dat had
om onder meer levensmiddelen te kunnen
een indicatie kunnen zijn betreffende de
conserveren. We kunnen ons nu nauwelijks
grootte van Bustijns investering. We weten
voorstellen dat zout een schaars en dus waar‐
wel dat hij tot de gegoede burgers behoorde,
devol product was.
want Pieter bezat meerdere huizen.
De Keetweg in Arnemuiden herinnert nog aan
De zoutnering was in Arnemuiden een be‐
de plek waar de zoutverwerking plaatsvond,
langrijke tak van industrie. Het in bezit heb‐
namelijk in de zoutketen aan de dijk ten wes‐
ben van een zoutkeet, of zoals in het geval van
ten van het stadje.
Bustijn van een deel ervan, betekende dan
ook een bron van inkomsten.
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Vader of zoon?
Pieter Bustijn was in 1723 al 74 jaar oud en,
zeker voor die tijd, behoorlijk op leeftijd.
Wilde Bustijn een zoutkeet aankopen als in‐
vestering voor zijn nageslacht? Dat is goed
mogelijk. Het was in die tijd voor draagkrach‐
tige lieden niet ongebruikelijk om, zelfs op ge‐
vorderde leeftijd, te handelen in onroerende
goederen. Die zorgden voor financiële zeker‐
heid; althans, dat was de bedoeling.
Of gaat het in deze schepenakte uit 1723 niet
over de musicus, maar over zijn gelijknamige
zoon? Dat wordt niet vermeld. Ook Pieter jr.
kan immers de zoutkeet hebben gekocht.

Hoe het ook zij, er is weer ‘iets’ aan het licht
gekomen over de helaas vrij onbekend geble‐
ven, maar destijds aanzienlijke musicus Pieter
Bustijn.
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Kaart van Arnemuiden van Jacob van Deventer, ca. 1550. Ten westen van Arnemuiden de zoutketen
(bron: Biblioteca National de Madrid).
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