ZEEUWSARCHIEF

Sun PJ.trcrsruu JS
4331

t'ol

ll.llddclburg

on8 63 Sg:to
0118 6.u;a 94

Sradhu1ssna11t 1

T

rtelllrn 'ZttUWS t\rdutf

ZEEUWS ARCHIEF BULLETIN 2/ 99

hilioud

In Zeeland gcbcun her! (11)
Zeeuws Archtefspeelt hoordrol in culrurcd er(gocJ

Het Vccrsc G.u

From-officc:
Dioxine vcrsm leverworst

Architectuur Rijksgebouwen verlegt grenzen
Steeds vaker IS de Rijksoverheid wel heel b1;zonder gehuisvest Soms gebeurt dat door het gebruik van
duurzame materialen, of kantoonnnovahe, dan weer door de rntegrahe van oudbouw en nieuwbouw of omdat de locatte zo ongewoon Is. 'Archrtectuur als avontuur·. het thema van de Dag van de Architectuur 1n 1999
is hier zeker van toepassing
In de prov1nc1e Zeeland ZIJn momenteeltwee avontuurlijke projecten In Ultvoerrng. Aan het Hofplein m
Mlddelburg wordt het monumentale Van de Perrehuls gerenoveerd en uitgebreid. Het culturele monument
knjgt een nieuwe funche als onderdak voor het Zeeuws Archief 1n opnchttng. een samenvoeg1ng van het
Rijksarchief Zeeland en de gemeentearchieven van Mlddelburg en Veere. ln de binnentuin komt een ondergronds depot in dne lagen. Een driehoekig glazen paviljoen maakt deel uit van de nieuwbouw daarboven.
Het pavilJoen biedt onder andere plaats aan een studiezaal
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U11 Dag van /Je Arch•tectuur Krant 1999

In Zeeland gebeurt het! (II)
door RoclofKoops, Rijksarchivaris in Zeeland

De nieuwbouw un het Zeeuws Archiefblijft voorspoedjg verlopen. De .un-

bijbehorende swkkcn in septem-

nc:mcr zet ;~lies op illes om de eerste oplevering op 7 september ;~.s. te )uien.

ber-oktober .u.n de scuu~crct.uis

Hiel"\' OOr i~ ook tijdens de bouw~ak doorgewerkt. In het Van de Perrchui5

v.1n OCc:nW cD de: gc:mec:mcraden

zijn de schilders kbar en is hcc nu de beurt un de behangers en leggers v.1n

v.m Middelburg cD Vcc:re ter \'.lSt·

de vloerbedekki ng, zodat her huis steeds meer a:angeklced begint te ~ken en

stelling van de gcmc:c:nsch.:~ppelijkc

nog meer ~IJ ure krijgt dan her al h01d.

regeling het Zeeuws Archiefvoorgelegd kunnen worden.

In de meuwbouwvleugcl wordt in

bciJngscellingsregisttatlc voor de

I mussen zijn de rudscommissies en

de depots hard gewerkt un de a.m-

nieuwe funcraes

de bijn.1 voluilige colleges v.tn

lc:g v;~n de klimari5crings- en luchc-

de pbltsmgscoltUJlissie met de

lknW van Middelburg en Veere in
her m a:anbouw liJnde complex

IS

afgerond. zodat

ZUI\'ctlngsinscalbries. opdlt de:

vooriopage plursingen van de

stellingbouwer ;un de sbg kan om

Zecuw5 Arehiefincdcwerkc:r) k.tn

rondgeleid. Het drugvl.tk bij beide

de vernjdbare .1rchaefsrclhngen en

bcgmnen.

gcmcenten om , ..m het Zeeuws Ar-

rckcningladcbstcn op re gaan bou-

Op z8 juni hc:efi: de sruurgroc:p in

chicficts moois en goeds te nukc:n

wen. In de srudaezul wordt gewerkt

haar vcrgaderingde door het

as mijn) inziens nog steeds

a;~n

vc:rJndermllugemcncstclm opge·

groe1ende. Ook de toekomstige me·

van deze za.tl is een proefgedeelte

stelde mccgnncnot.l, werken m t•en
gcmrcgrcerded!ensc met grote an-

Zeeuws Archief hebben Jl een kijkje

v.tn het eikemrrokcn parket UORe-

stcmming v.tSrgescc:ld. De: lomende

m her gebouw kunnen nemen

br.tcht. Ook de scheidmgsw.1oden

tijd zullen de drie: pMmc:rs zich na-

\\Ïjzc: nn spreken stut iedereen cc

de bek.lbeling van alle 91. toc-

konurige zirpi.Iarscn. En m de punt

dewerkers en vnJwalhgcrs \'.tn her

BiJ

nn dubbdglu tussen de srudieual

der buigen over de vcrdeling v;m de

Lrlppdcn om strólks in 'ons' Zeeuws

en de lul met cuppenhuls en her

kosten van het Zeeuws ArchH:fop

Archicî.un de: slag re gaan. Ma.u

.uchicfc.llê zijn mtussc:n geplut~t.

basis Vln de voor her jour 1.000 opgc:-

voor het zover is moeten wij eerst

Kortom her Zccuw~ Archiefbeg me

~tdde

verhuizen. een klus die: er mer om

steeds meer body te krijgen.

Kortom zowel op bet bestuurlijke
.tl~ op

bc:grotmg.
het personele: vLlk ver loopt de

licgr maardie met het huidige enrhousiJsmc: en inzet zeker gekbard

Ook het imcgraticrrajca vcrloopt

incegr.mc: 'voorbeeldig'. De: bedoe-

:tJI

nog steeds zeer voorspoed1g. De

lang is dJt de mtegr.:atienou met alle

(wordt vmo{9d

Dt totkonuu8c $tudtt=~lllllt cmrraal dt mfonnllllt!taltt.
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worden.

Algemeen Rijksarchivaris Maarten vanBoven:

Zeeuws Archief speelt hoofdrol in
cultureel erfgoed

J

1

door Ruth de Bruin

Vorigjaar luidde Urrcchr een erend in met de fusie tussen het Gemeenrearchief en het Rijksa rchi ef. Sindsdien worden her en der in Nederland de
muren tu,sen de bewakers van ons cultureel erfgoed geslecht. Zo ook bij het
Zeeuws Archief M:tJrte n v;an Boven w.ts destijds als rijks-en gcmee ntearchiva ris één van de hoofdrolspelers tn de Utrechtse fi.tSie. Nu. in zijn hui·
dige ro l als Algemeen Rijks.uchJV;ms, su m u.lec:rt hij de fusiegolf die archieven tor histori5chc: kenniscc:ntu moet omvormen.
-Ik heb de: opgeworpen muren rus-

Int: 'Wat is her bcLlngrijkste bin-

sen riJks- en gemeenre-msrellmgcn

nen uw functie .1ls Algemeen Rijk~

nooit begrepen Typerend voor mijn

archiv:~ris om de ontketende fusie·

loopbun 1s her gchep-hop van ge-

golf in goede banen re leiden?"

meente- n.ur rijk~uchicvcn en \\eer

Mu.n:eo van Boven: "Het belrog-

terug. In Utrecht l.tg de: fusee: zo

rijkste is ruruudijkher zo goed mo-

voor de lund: de twee .trch ecven

gehJk op elL.u: .illtemmen \'óln de

zaten in één c:n hetzelfde gebouw.

verschil.lcnde fusermde diensten;

Maarren \an Bovm.

en op een gegeven momt'nr was de:

hoe kunnen wc deze zo cfficiènt

gecft.l.ll1 Jtchicfinstellingcn?"

functie van gemecnrCJrchiv.uis V.\-

mogelijk inrichten> D.1arbij zie ik

Maarten van Boven: .. Her Zeeuws

canc. De en houd v.1n archieven

l.1.1t

zech neer sturen door het n..wm-

.1ls priorireit voor de rucuwe organi-

Archtefmoet één vJn de bdJngrijk-

saties de ta.1k om het publiek te

sre spder' worden in de Zeeuwse

bordJC: 'gemeente:' of 1 ÎJk'. ~en bc-

voorzien v:m historische m fomutie.

werdJ \',111 het 'ulwrc:el cefgoed.

paald familic•ucheefk.ln zowel bij

Dar is als her ware de 'co re business',

DJt bn door intensieve rcbries aan

de c!én .1ls bij de ;~nder in her dcpor

De rest is ondersteuneng en moet

u: g..wn met lndere partners uir die

z1jn opgesl.lgcn. O.ar m.ukr het vJn -

dan oof... zo efficiënt moge.! ijk geor-

wereld. Ik denf... bej\·oorbcdd .t.ln het

uir het oogpunt v.an ons publtc:k

gantseerd worden w.mt we moeren

orgamscrcn van een tenroonstc:lling

niet logtSch om .un dic scheedmg

de c.tp.tcireir van onze organis.1rics

111

nier ovcnchlttcn. En wc moeten

Museum of een co- productlc rus5en

russen Jrchicven van re houden".

~amen werking met het Zeeuw~

niet onderschatten du de 'ombouw·

het Zeeuws Me heef en de Zeeuwse

Inc O.urm..-e komen wc op een

\':ln Je organis.me richung pubhek

Bebhotheek. Het woord ',uchet'f

o~enuecl

veel energie: en m:mkrachr kosr. Du

moet door de .tctlVHC:Itcn en utrsrra-

Mu.n:en van Bo\'cn: -oe: fusies vor-

berekent miJns inncns ook d.n :m-

.ling v.m her Zeeuw' Archiefeen dy-

men een wtstekendc: 5clegenheid

dae .tcnvireircn die nia direer of

n.lme,che !ad eng knJgC:n, en niet

punt het publiek''

om ook de omsbg nur her pubhek

mdtrcct op her pubhek gencht ziJn

u ersluitend met p.1piercn .uchiC\ en

te nukcn. D;~.1r zijn de archieven

anders ged.un moeten worden. Een

ge;assoceecrd worden".

renslorre voor. Alle gei·mcressecrdcn

voorbeeld d.iarvan is de clusrcring

moeten er makkelijk gebruek van

van rcsr.1uranewcrkzaamheden dte

kunnen makc:n. zonder eerst

centraal vcrricht kunnen worden.''

Lmd bestaan er mJks geen njks.uchic:ven nw~r. Oe overkoepdendc,

enorme drempels re ovcrwmncn. De
arch~even

Int: "Door de fusicgolfin archieven-

Int; "Als her Zeeuws ArchiefZICh

'bemoederende' rol van de Rijks-

infoernaci.c die binnen hun muren

profi leerr als een regionaal histo-

.ucheefdicnsr vcrvah d.1n ook Wordt

ligt uitdragen en d.mvoor zullen zij

risch centrum, is de opzet dan nu .11

dc7c rol overgenomen door het d.in

zich c.xuovencr moeten opStellen

nier ;~chrerhaald doord.u gekozen i~

ontstJnc NJtlon.ul ArchiCf(nu het

d.m rot nu toe her gev.1 l is geweest."

voor een bepaalde na.tm en een ge-

Algemeen ReJkS Arched) 111 Den

bouw <ht Hij wd uitsluitend pluts

HJ.Jg? ~n wc:lkc rol gur her DIVA,

moeten de historische

de erfgoedkoepel voor her Nedcr-

heid door zo veel mogelijk Zeeuwse

schap. en zodoende fin;~ncidc mid delen genereren voor prOJecrcn".

bnds Ar eh icfwacn en de Docu •

culruur en lusrone uit re dr;~gcn en

menu1re lnform.llleVOOTZiemng,

b.mden aan re ga.an met insrelhogen

spelen voor het Zeeuws Arch1ef?"

d1e r.ukvhkkcn hebben meehet

Int: "Welke rol speelr de Algemeen

Maancn van Boven: "Hcr NJnonJal

Zeem\~ ArchJe(

RIJI..suchtv.:~ns srr.1b

Arch•ef ZJ de mfTasrru,cuur v.1n .11le

clurbij een scimuleRllde rol kun-

Zeeuws Arch1cf>~

regionale .uch1cfèeotr.J bhjvcn on-

nen spelen. Ou gebeurt gelukk1g .1l

Maarten vm Boven : "Die zal vnjwel

dersteunen,\ OOrzover daara.tn be-

m enkele provincies".

De provmcte zou

voor het

nihil ZIJn. De fu'lcue zal zich beperken rot directeur v.1n her N.1non.ul

hoefteis 81jvoorbeeld op her geb1cd
v.Jn de o~utomniscring. 0JunJJsr is

Int: ''Hoc ui de Rtjks.uchiefdienst

her DIVA de a.tngcwc.zcn tnst.mue

omspnngcn met evenmele fin.In-

om Jb bd.tngenbeh.uugcr voor de

Clele regenvJIIers v,m het Zeeuws

In t: "Dan bent u wa.trscbtjnhJk op

gehele br.1nche op re rreden. In

Archtef't'

zoek n.tar een ~ndere baan. Zou u in

be1de gev;ellen gddr dJt er goede

Maarten van Bove u; '"De RIJks·

het Zeeuws Arch1cf wtllen komen

.llsprakcn gcm.ukt moeten worden".

archiefdienst moet het Zeeuws AI

werktn? D;an kunr u ook de

Archicr.

cl11ef een goede start laten nuken

•mplementanc v.m de mede door u

Int; "Het Zeeuw~ Arch1cf1s een fus1c

Door re zorgen chr de bas1s voor een

gcm1tieculc [uslc mcem;~ken, d.u ts

flJssen een n;b· en l\\ccgcmccncc-

succe5\ollc vcrzd(,undigin~? a.m-

mceml n1er de m.ü.kc:liJime 7ijde

arch•even W.1ouom speelt de provin-

wezig is. De infrastructuur moer

v.m d(. meda1lle. .. ''

cie hu:rbiJ, evcn.1ls dlr dders m Ne-

voor elk.ur zijn. Een goede buisves-

Murten vm Boven: "Ik zou htd

derland het geval is. geen rol?''

nng. een vlekkeloos autom3Cise-

graag n.tJr Zcd.md komen omd.tr

M.~anen

nngssysreem en d3t soon dingen.

het een schitterende provmcte is. Ik

eeuw is de o~rchteft.t.tk v.tn dc Pro-

Verder moer her een nette sun zijn

breng v;uk een vak.mne m
Vrouwenpolder door. Bovendten is

van Boven: "In de vorige

vinoe overgeheveld na.1r de R•;ks-

zonder fin.mcide cr[cru55en tn ne-

JrchiC\ en. Dtr hcefr al d1e pren wel-

g;~nevc ztn.. Deze basts wordt gelegd

her Zeem'~ Archtef een pr.1chrige

isw.ur een goede uchtvcnng vm de

door de fin.made hydragen l.';ln de

organt\.lne d1e het helemul gut

ovcrhctd5admtmsuaue gegJran

drie p.urners: de Rijks.uchietdlenst,

mJkcn

dccrd. rn.tar dJ.trmcc ts ook geliJk de

de gemeenre Middelburg en de ge-

onder .tndcrc op de slê:er wJ;mn her

bcuokkenhc1d \J.n de Provincie btj

meente Veere. M.ur cht is mee meer,

overleg tussen de dne pareners vcr-

archieven afgenomen. De suusse-

man ook nier nundcr d.11l een vast

loopt. Ou 1s enorm consrrucncf en

crerans probeen op nJrion.ul ni

fin:mciccl kader om de directe be-

d.1r rypecrt de hele houdmg \'JO

veJu deze ;~f,randclijkhc•d te mini-

dnjfsvoering re bekosrigen. 0~

iedereen die btJ het Zeeuw) Archic(

maliseren door het slUiten v.m

n.usr moer her Zeeuws ArchJefûlf

is betrokken. W1c dlar werkren

eulruurconvenamcn. I Ier Zeeuws

programmagelden en subs1d1cs oun-

d.urvan ook nog dirccrcur is, moet

Archtef. een echte Zeeuwse mstel-

boren voor 'ex~r.~' 4ctivirem:n Het

gelukkig zijn".

ling. kan op z1jn bcmr van ondera(

Zeeuws Archief Z3l z1ch moeten be

werken .un een grotere betrokken-

kwamen in culcurcel ondernemer-

Nieuws····

• Koblenz

0.1t

\CrliOU\\cn bolSeer ik

• Verhu izi ng Zeeu ws Arcbief

De door de Rijksarchiefdienst ont-

In verb.1nd met de verhuizing vm

wikkelde website 'Scrijd tegen het

;alle lfchievcn en kJntoren naar her

wacer'. met als hoofclondc:rwerp de

Zeeuws Archief.un het Hofplein in

archieven \r.lll de Dd radic:nsr. SU.lt

Middelburg. zijn de scudieulen \'Ul

inremarionaal in de belJngstelling.

het Rijksarchief in Zeeland en l.';ln

Eerder al nomineerde de computer-

de gemeentearchieven Middelburg

firmJ. Packard-Be!l de site op bun

en Veere gesloten in de m.1andcn

rop-too liJSt. Nu kwam de belang-

oktober. november en december van

stelling van de k.mt vm onze

dttja.u. De vcrhu1zing is een grote

Oosrcrburcn. Op een internauonaal

operatie: van ulocJties moeten de

archiefsymposium in Koblenz. met

archieven m onberispelijke staat

.tls onderwerp: Internet als middel

nau het HofPlein worden overge-

om archieven toegankelijk te m.t-

bracht. D.tamaast hebben de mede-

ken, heeft het Zeeuws Archiefde st te

werkers de gelegenheid om tijdens

'Strijd tegen her Water' uitgebreid

deze drie m.undcn proef re draaien

gepresenteerd.

in het nieuwe gebouw.
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Het Veerse Gat
door Peter Blom, gemeenre-archivaris van Veere

De dreiging ligt op de Iocr dat ik het Malle Pietje van het ucnicfwczen word.

A1 schuifelend russen de Lich steeds hoger opgesupelde srukkc:n, links en
rechts laarjes opentrekkend en d;m na een tijdje opgelucht weer bovenkr.tbbdend met het dossier met zoekgerukte stukken o[ een register van de
vonddingen Uit het .1fgebroken weeshuis.
De vergade110g \ '.til het VetJnderVoorloplg-Managcmenc Team was
weerun me voorbiJgegaln .1ls 1k
eerg1.uercn Roelof niet h.td gespro ·
ken. Terwijl bhksem en donder
Middelburg onveilig m.ukcen en
een penctr.lntc soeplucht u1r het
Abdijrc~uur01nt n.tar binnen .... almde
werd er weer w3t 'afgemJOJged'.
Wu een heerli1khetd ui het wezen
.tls volgend J.ur alle Veerse .uch1e\ en
op een pl.UtS ZIJD geconcentreerd
Acht loouc~ Wl.U .uchicven zijn
ondergebr.acht h voor een liJdje wel
leuk. Eerst naJr Koudekerke om op
te nemen hoevcc:l dozen nodig z1jn
om de tekemngcn en premen d1e op
zolder srJ.an in op cc bergen Over
twee weken kan ik d.l.\r d.m mee J.Jn
de ~bg ga.m. Een gcmccmcbodc z.tl
me assisteren Ondenusscn belt er
icrnólnd op die :uch voordoet als
'looricschour van een televisie-

ma.mchappij'. H ~ wtl iets weten
over de geschiedenis vro de 16de
eeuwse cisterne en suJ r op her punr
om nalr Veere cc komen. Hel.t.lS
voor hem ben 1k in Koudekerke en
n1er in Veere. Bij lieneke van den
Heuvel v.:an de afi:ldmg voorhchnng
ktn ik even ie~ vcrcellen over de
rel.me russen Veere en Ût:;UlJC. Na
her p.tchtcrsbock V3Jl Zoutelande
Uit 17So weer rerug te hehbc:n gezet
wur ik het een weck gc:lcden heb
\\eggenomc:n. vc:rl.1.1r 1k Koudekerke
mee de pose voor Veere en g.11k door
nJJr Mehskerke.
Het echtpur dat onderzoek doet
rt.1.n Grijpskcrke in oorlogstijd is
hier gtsrcrcn weer geweest en waren
door hun srukkcn heen. Lcid.t }oossc:
van de .tfdcling burgcrz.tkcn hccfr
gelukkig kunnen helpen Utt het
Jrchic( selecteer ik weer een unt3l
dossiers die ze in de komende: wc:-

Pcw Blom op •t,gll!l4r lbt tan de Vccru
arclucven

ken kunnen wdplt>gc:n. M'n oog
v.1lt op het dom er met C1rcull1res
un 1941 over de: regmruie v.:an Joden. Zelf) naar de kleinste plutscn
v.erd dn druk,~ctk gcnuurd wurin
duiddijk werd dlt de nazi's bwg
wucn met her voorbcre1den vJn de
vernicngmg v.1n een deel v;m het
Ncdcrl.md~r; volk De Uitwerking
van dit soort 'tukken en de
t.utb.urheid doet JC hUiveren.
De: buste stop wordt Domburg. Op

Veers snoepwinkeltjenaar Middelburgse
P

eter Blom trekt maar v.eer

' ns een laatj~ open. 'n

Egaal-grijs mini-document
schuift naar buiten. Datenng:
september 13SO. In een smal
gangetje~ achter de OJl'!ngedraaide klutsdeuren in het \'eerse
stadhuis plukt de gemeente·
archivaris lukraak een bundel
van de plank. Rafehg papier puilt
naar buiten alsof het wil ont·
~nappen aan eeuwenoude benauwenis. Blom bladert. Alsof het
mets is tovert hij een register utt
1451 of een btjna net zo antieke
correspondentie met een Schots

handelshuis te voorschijn.
•:-;et een snoepv.inkeltje', typeert
de archivaris. terwijl de tiperssleutelbos \'an zijn heiligdom in
zijn hand nnkelt. Sedert tien jaar
grasduint hij in de twee à
rweeenbalve kilometer lange rij
van Veerse proclamaties, pren·
ten, brieven. pamfletten. ordonnanties. plattegronden,
rekeningen en wat dies meer zij.
Over al · of althans een deel van
·dat fraais publiceerde hij drie
jaar terug bij het 700-jang
bestaan van het stadje een boek:
'Veere van vissersbuurt tot ves-

tmgstad". Overigens: anno 1999
telt de stad · na de \\'alcherense
herindeling van tweeenhalf 1aar
terug· dertien kernen en 24000
inwoners.
Rondstruinend tn dat hl\torisch
dometn raak 1e gauw de vl!rbazmg voorbiJ. Dat alle ontgonnen
en onontgonnen oude schatten
h1er in een met-gekhmattseerde
ruimte zomaar voor de grtiP liggen, moet echter niet gedrJmati·
seerd te worden, blijkt u1t Bloms
woorden. 'Het hgt hier al eeuwen. En het gaat al eeuwen
goed '

Front-office
door Alben Meijcr

de fic(') zsc Je meer en kom je weer
veel te weten over de gc~chscdcnss
van deze boesende gemeente. Noost
geweten dat er een Sch;msweg was.
Dat moer zckcr wordcn opgenomen
m dc publtcJtic over de vc.ting
werkendsein oktober kbar moer
ZIJn De acchscfopslag •~ en bhJfr een
zeerovershol De kl~l die tk hter een
mund geleden vond maakte her
hclem.ul af: een tiencal sabels, degens en ;moeke ptsrolcn. Peer
Budde, de voonnahgc bcheerder v.tn
de .uchtdkluis heeft gelukksgnog
enige orde tn de chao~ kunnen
~chcppcn. /.Jn de hand v.tn de door
hem opgc~tddc lijst k.1n sk het dosster over de br;mdweerauto van
Oo~tk.tpcllc en de >tukken O\lct tn·
kwamenng van Engelse mtliuiren
snel \'Inden. Met de informJrie lucruit kunnen weer twee mensen gclukktg gemaakr worden.

Als op 4 janu.tri 2.000 het Zeeuws Archief ZIJn poort opcm. knjgt de bezoeker
te maken met een rueuw gebouw. Mur ook met een .tndere dienstverlening.
Her z:tl voor zowel de bezoekers ili de medewerkers even wennen zijn. Om re
beginnen is aanbellen bij de voordeur voorta:~.n niet meer nodig. ledereen
kan van dinsdag ror en merzaterdag zonder afsprJak binnenvallen.
Het Zeeuws Archscfbtedt straks
voor alk bezoekers wel iets van hun
gadmg. Al direct na bmnenkomsr
kunnen ze m de hal met de diverse
mogelijkheden kcnnisrrukcn. /.Ucreersr op een infoanaciezuil, wurop
n.t het mokken v.m een enkele num
al snel duiddijk wordt ofde bczoekt'r vooroudt'rs of andere 6msltc m
Zccbnd heeft. Ook een compleet
overzsch t van de uchtcl en en collee•
ries die binnen de muren v= het
Zeeuws Archiefaanweztg ZIJD LS op
de mfonruciezuil te vmden.. Vanzelfsprekend zal nier tedere roerisr
of rocvallige passant hierin gemreresseerd ZIJn, maar een verdscping
lager is een exposiue over de ge
schtcdems van hc:c gebouw, eerwijl
ook df' vanusr de hal zschtbare tum
met eerras nicuwsgterigen lokt.
Vanzelfsprekend gaar her vooul om
de bezoekcts met een hisrorischc en

archief-super
H~t \'eerse snoepwmkelqe moet
eerdaags zi1n d~uren slutkn,
'O\ergcnomen' als het wordt
door het RiJksarchiet 10 Zeeland.
Formeel mag 1e dat zo nu:t z~:g
gen. Het convenant voor de
Wgr-regeling (waaraan behalve
Rtjk en V~ere ook de gemeente
\lidddburg meedoet, Vhmogen
ktjkt de kat nog even uit de
booml spreekt van fusie. In 'kilometers' en natuu rlijk 10 personele lin gaat het
bijna-one-mun-snocpwinkeltje
van \eere (Blom wordt geassi·
steerd door een mglèllre) echter
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geheel op in een 'grootgrutterij'.
Datzeilde lor treft enkele honderden meters 'oud papier op z~ven
andere locaties op \'eers grond·
g~:bied van in '9ï geannexeerde
gemeenten Alles krijgt met de
tuste tot 'Het Zeeuws Archief
onderdak m de nieU\~bouw plus
een gerestaureerd achttiende
eeuws regen tenpaleis aan het
Middelburgse Hofplein. Daar
wachten 25 km. archiefstelling
en 35 archief-FTE'ers om het historisch materiaal te be1•aren.
behouden, bewaken en waar
mogelrj ~ U! presenteren
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gene.llogischc belangstelling. Veel
vugen kunnen .11 door de medewerkers JJn de anformJttebJlie be;antwoord worden Zt; weten tn seder
geval hoc deze her snelst beantwoord kunnen worden. Soms biJ de
Zeeuwse Btbliorheck of bij her
Zeeuw) Mu5cum. mllr meesul z1l
de bezoeker worden doorvcrwezen
nl.lr de 'tudse;cul Specsaltsuso..hc
H.tgen kunnen bc.mmoord worden
door mdtvtdude medewerkers die
op het dc:sbc:rrc:ffc:nde gebied deskundtg ZIJn. De meeste medewerkers hebben zo'n spee1fiekc eigen
dcskundsghetd, onge.1cht de afdclmg w.ur ztj wctkzJam zijn. De
meuwe '(rom-officc-organtSJtte' IS
erop gericht de vrJgcnstellcr zo snel
mogelijk v.1n .1l deze kennts re l.uc:n
profiteren. Dtl bereiken wc mede:
door Jl het .ttcht\'tStLSch geschoolde
personeel tcnmmsre enkele uren per
weck in de srudieZ.l.ll tn re sch.lkclc:n Door de: nic:uv.·e org.tntslric: c:n
door de mcuv. e huisvcsnng z.1l het
mogdtjk zs;n ook bezoeker) mer
nieuwe wen~ en ~erlangens vm
dtenst te ZIJn. zonder d.u de vJstc en
'tradtuonde' onderzoekers d.ur
onder ltjden Behalve dn deze barsrc: groep er zeer btj gcbur is dar de
inform.tttc w;ur u nur op zoek ztjn
op éen plek btjc:en ·~ gebr.1chr, zullen ZIJ OOk efTectJcvcr I'Jn de:tc inform.ltlC kunnen worden voorzten.

Dioxine anno 1999 versus leverworst anno 1874
door ToonFranken

Dtoxme in de eieren, mutzcn in de
yoghurt. schimmel

tn

de cola. nog

steeds worden we telkens weer vcrraH met nieuwe voedsc:lvergifrigingsgevallen. Vroeger w.1s her niet
anders. Prcciö

125 jHr geleden

kende Middelburg zo'n :~ffure. Slagert.van Os in de Llnge Delft re
Middelburgwols popui.Jir bij de
.lrbcidcndc klasse vanwege ziJn
Llaggeprtjsdc vlt"esproducren. Trots
wu htJ op ZIJD lcvcm·om die gretig
aftrek vond. v~~k golfhij biJ de bestdltng van mdcrc vleeswuen een
grari~ stukje leverworst mee. Tot in

de maand maan 1874 mJlr liefst J29
klanren uit Midddburg en 14 Uit
omliggende gemeeneen geteisterd
werden doordt.arrec, br.1ken en he-

\ •ge koliekpijnen. omdar ze gegeten

pc:n in de oofZ.lak vm de vcrgtfli-

hadden vm deze deltc:uesse. Som-

gmg. Uttemdc:hjk overleden zes

kwalircirsproducrenaan te bicden

mtgcn kregen zelfs !.ut van kuit-

personen, vtjfre Middelburg en èén

d.1t hiJ omHreeks 1900 werd verc:erd

Os. wist demurc goede

krampen, 'schidijkcn colbpsus en

te Wissen~crkc. De oorzaak is nooit

mer hc:t brevet Hofleverancier. Op

andere un.AsÎJ.nsche cholera vcr-

geheel.tchtec:lua!J, m:t.1r vermoede-

foto's v.m de Grote Mar:kr re

wame verschtjnsclen'. De politie

lijk h.1d de sl.1ger in zijn wor)t vlc:c~

Middelburg v.1n dte tiJd is ~ÏJD

n.1m de levernorst \',tn de spekslager

\·crwcrkt Vln een ztek v.ukc:n. De

slagcr.s;uak gemakkelijk te herken•

in beslag en schcikundtgcn, onder

bewuste slager w.tS gedwongen

ncn .un het gierijzeren Hof-

:tnderc een leraar v.m de: ujks- H B.S.

Middelburg vaJrwcl te zeggen, maar

leveranners w.tpcnschild boven de

re: Middc:lbucg gingen zich verdie-

een vcrmoedelijk fimilieltd, S. v.m

mgang.

Colofon
Het Rijksarchiefin Zeeland, het

Zeeuw) Archtef Bullerin verschijnt 4>o per J33C

Gcmeentcarchtef Mtdddburg en

1999. no. 1

het GemeentearchiefVeere fu.scren.

Het Zeeuw) Archief Bullwn wordt versprcid un penenen die: betrokken

De ntcuwe orgJ.nisaue heeft de

ziJn btj en ofgeïnteresseerd

naam 'Zeeuws Archief.

Wilt u ook een cxcmpl.tar onrv;mgen? Neem dan contact op met

Op 4 januari

Rurh de Bruin, relefoon (o1t8) 63 89 zo

2000

ui het historisch

tn

de rotsc.md.kommg v<~n het Zeeuws Archic:t:

kcnntscemrum opereren vanuit de
nieuwe locatie aan het Hofplein in

Re<Uerie: RoelofKoops {nJ ks.udu \ .tnS in Zeebod). Peter Stjnke (gemeente·

Middelburg.

.ucht ans Mtdddburg]. Peter Blom (gcrnccnrc-archtv.ms Veere . Alben
MetJcr (hoofd inventJri.çane RtJksarchïcfin Zccl.tnd • Angchquc Groene-
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