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KUNST IN- EN OM HET ZEEUWS ARCHIEF 

Inhoud Ik cum;,bbouccr k:uru:r 

Archu:fondcrz~k lS ttn omdd.Jdngsms. .. _ 

Hekken mnm:n een ex-libris voor her ZcruW5 Archtc:f 

Voorwoord 

Het ZeeU\~os Archictis in :dlerlc:i 

opuchtc:n c:m opnenb.ucnd lfl5ti

cuuc. V;mz.dfsprc:kend \-;mwegc: dc: 

pr.tduigc: documcmm, foto's. 

(bouw}tclccniogc:n en her audro- c:n 

\1dc:onurerual mc:r vuk unieke 

h1Stonschc mfomutic: die er voor 

1c:dcrecn gr-Jris te r.t.1dplcgcn zijn. 

Ook \-:tn\\o~c: her schtrurende ge
bouw wurin oud- en moc.lc:rn tur

monic:us s.unc:ngun. Het gebouw 

symboh>c:m .1ls her w.uc: de rn.tnicr 

w.urop het Zeeuws Archief dc: oude 

hi~tori>che .:~rchievcn op c:cn mo

derne manter voor tedereen toc:g:.n

kclijk w1l maken. 

Er IS nog c:rn opncnburod iet> lJn 

de lund mcr bet Zeeuws Atchic:t: 

Ntc:mand oorgut de kunstwerken 

die de nim~crmocdrode bezoeker 

op meer- en mirukr \"OOr de fund 

hggc:nde pl.ut.sc:n onanocc. In- c:n 

rondom her Zcctlws Archief zijn ren 

drietal kurutopdnchtc:n uttgr;ocrd. 

Twc:c cLurvan \-:tllc:n binnen de w
gc:numdc: ·,s regeling'. Dcu rc:gc

hng houdt m dat één procent van de: 

bou\\som van Rijksgebouwen .un 

kunst moer \\Orden bötccd.Dc 

kun~topduchr voor de door Jan 

Benthem om:worpc:n nieuwbouw 

van het Zc:cuws Archief IS ultgc-

\'OCtd door L}'tha Schouten utt Rot

rerchm. Ik opdracht om de tumh

mc:r van het onder ba&dende 

lctdmg \"all Cor Bouwstr.a g~uu

rec:nfe V.m de: Pertehuts van kunst te: 

\'OOI'%tcn is mgc:vuld door Fr~fl5 

Fr.arutsrus uu Amsterdam. IX wr
stc:, onvc:rnachtc opdracht betreft 

het hek dJt her Zc:c:uws ;\rchtcf \-:tn 

de Bagmisttut schei dL. Deze op

drlch• is Uitgevoerd doot Nico v.m 

de Boezem uu Middelburg. 

Argcztcn Yln dr:ze opdr.lduen hJn

gcn c:r vcrspreid door hc:t Zeeuw' 

Atchirl nog de: noc.ligc bctiensw.ur

d•ghc:dcn. Fott•'s van de: Zceuw~e 

forograafWrm Ru~mens btj\'OOr

brc:ld. En de kurutcollcettC5 '-an de 
gemcenten M&ddclburg en Veere. 

Om nog mur met te spreken O\Cr 

de: 15 stn:kkcnde kdomc:tct scturtc:n 

die op u hggm re \lo-:tchren in de 

dc:pou .. -



De tuin(kabouter )kamer 
Kabouter) symbohscrcn de activiteiten van het Zeeuws Archief 

~ twnk.lmcr ligt. \-an;afhc:t Hofplein gezien, un de: ;achtcrk.tru v.m lu:t V;m 

de: Pcrrehui,, Ccntr .ui in dt: :.achrc:rgevd en rcchr regenover de: \'OOm.tme 

hootJing.tng u de ruinkamer de: lpil .tic rocg;ang geeft rot de: mderc: k:.lmc:rs 

vm het smigc: hu••· Oe llmo:r i) groot. hoog en licht: runen v.m form.t.tt 

geven uitLicln op de tuin en op de gl.uc:n pui v.m de meuwbouw v:m hc:t 

Zeeuw-!> Archief. Vi.t opcnsl.undc deuren en een klein lurdstcnen bordes k.ln 

de tuin bc:rrc:dcn wordcn. De tuinkamer geeft met een deur links en rechts 

tocg;ang rot de clttquc gobdink.uttc:l en de 'pio.!nk.unc:r'. Fctru FraruÏ.Sclli 

heeft de O\c:rwc:gcnd w•uc: k.amcr \'OOrlicn v.1n goudkleurige ruinktboutcr> 

bo\'en Je deuren. grornc eiken· en k;uunjebbderen en groce lichrbbuwc: 

vukkc:n op het pbfond en op de muren. Op de \'Iocr licht eiken parket in 

\'Ïsgr;tltmorief. :afgcbiod mer c:cn donkere und \'all "engé-hout. 

Int "Hoc ben Je andc:rnJd un de 

opdr:acht ge!omm?" 

fr:am Fr.ansiscw "Kumtopdrachtm 

dte her nJk \'t:rsrrc:kt worden gc:pu· 

bliceerd m cm blut gm;umd "&el· 
dcnde KunH mfo" Ik heb m 1996, 
ru de pubhaue \.In deze: opdr;~cht 

du~ me erg unsprak. conuct opge

nomen met dl" Ratk.,gcbouv.cn 
dienst," 

Int "Hoc huddc: de opdr.1du?'' 

Fran~ "In het V.1n de Pcrrchuis 211· 

ten \'cc:lzogen~unde 'wltjc$', D.u 

zijn sdlildcnngcn bo\·m dc:urcn en 

op schoorstc:c-nm;antds, \':l.lk engel· 

tJCS of andere hefchJke ufrrcdrJCS. 

~ num wttje lcomr \-an de scluldcr 

die: 2c ooit geuuroduuud hc:cft: 

JacobdeWJt.ln hctV<Ul de: 

Pc:rrehUIS mtiu:n ergcru t\IOC:C wttjes. 

m de opdr:achc w;a.s chn in eerste 

tnsr;anne ook dczc witjes in een mo

derne \'etSte \\"eer un te \'Ulli:n. ~ 
opdr.~cht Js in de loop \";ln de tijd 

~çhtcr .ungcp~t. w01nc op een gc:gc

\'cn moment zijn de mis,endc Wlt)C:S 

boven w.tter gekomen. Toen 1s de:' 

lUIIIk.tmcr ;)I~ ruimte voor de kumt

opdracht vrijgekomen. 

Voor mij ccn wa.u paradijs· een 

pr:achugegrote en hoge k.unc:r, p.aJ 
op het Zu1den. Ik ben hc:cl vrij gd.J

rc:n m de uuvocriog \·;tn mijn op-

dr~ch~ BIJ03 tn de tr:am \'01o; 'dtt IS 

de cumk.lmer, dnc er m2o~r Jets mee'. 

I let (0114Cp1 d.u 1k IM CCCHC: lll~rlO

lle lud gcpre.\entccnf voor de witjes. 

IS herzelfde geble,·cn Mo~Jr 10 de 

Ultvocnng kon ck mem dl.'zc ~chlt· 

tt'rcndc k~mc1 liJlUUrliJk veel meer 

utdcvcn." 

Int: "lkn Ie.' \':l.lk 111 het Vo~n Je 

Pcrrehuu gC\\ ee:.t 'oord.u je het 

concept v.m de nnnhbouters lud 

ontw~kkdd?" 

Frm) •1k heb \ccl conucr gdud 

mn de: Rtjksgebouwmdtenst en met 
het Zc:cuws ArchJe( mur \':Uk \I.'U 

d.tt op andere loauc:s EigenliJk ben 

tk rruu t\\ec: m;ulm de tutnbmcr 

gcwcc.>t rud.tr tk "'ISt d.tt deze het 

ondC'l'\\ crp ~n rruJn opdu.chto,ns 

geworden Ik heb \\d ;alle hl)('kcn en 

go~cm gclotogr.aiccrd, en alle foto's 

vcrvolgens op een groor o,cl gepl.tkt. 

0JJrn.t ben tkg.&.u1 denken en reke

nen. Het tdce \.111 ÛC' tumk.tbourers 

W.\s er meteen Da.HnJ.l\1 wilde ik de 

tumk.tmrr met de ornhggcnde ka· 

mm lo~ren corrc.spondc:cc:n, Oe rode 

drud heb •k gevonden m de Wit)o 

die in de: :andere bmcrs boven de 

deuren zmc:n De turnkuncr hccir 

die nu ook, ;allc:c-n ztjn du \'nj gctn· 

terpreteerde "'• tJCS ;anno 1999." 

lnr "Hoc typeer Je de stijl zN!s de: 

tutnbmcr er nu ucwn?" 

Fro~ru· "Het u dccoranc:( mur ook 
b.arok. \'anutt her mtddm heb tk 

sptrJlcn nur bunc:n getrokken 

\\a.trl.tng) de bbuc:rc:n IU.lr beneden 

dwJJJclc:n. Ik "tlde twee Holbndse 

boomsoorten gebrutken en de vorm 

vo~n de bbdcrcn moest hccl verschil· 

lcnd lijn. Zó ben ik uirgckomc:n op 

de ?.omcrcik en de p.urdc:hsunjc:. 

OC' grote tumkabourer boven de:' 

hoofding.ang V.ln de ruinbmer tün

s~'t:rt ;als een SOOrt W1Chtcr V.lll 

het Zeeu~ Ar~hrei lcdc:rccn d1c de .. 



lwmorrn inkomt, wordt ondctwor

pcn un de krn•s.:hc bhk \';~n dt'1!c 

oppct·tumbbouter De k.lboucers 
bon·n de andere deuren $vmbohsc

ren de unvnettcn v.1n her Zeeuw' 

Archief :als hrnonsch kcnms· 
ccnrrum. De kabouter die is:tfge

bcdd met de hcngdts :un het VIJ· 

sen ru.u mlonn.1cic rn de k;~boutcr 
met de bind je$ in de krui" ~gL·n 

symbohsecn het ardmen van de 

infomuuC'. Door de kleur zijn de 

.tlbcddingen boven de deuren ct

gmhJk 'goud Jes' geworden in plnrs 
\'.10 \VItJC:S'," 

lot: "!i oe l:mg heb je gcd.un o11cr 

het brschtldcren \'.ln het pi.Jfond co 

de muren?'' 

Fr.1ns· "Ik heb ec:n hu1s tn Mlddel

burg gehuurd, 10 de: Bcddt'\\~~

srr:ut. \\UT tk .mdcrh.ll\'c m.und 

gcbi\':lkkecrd heb. Het W.lS door 

werken gcbluen want voor een bc-

p;tJid tijdsnp mot'Sl de lumer weer 

bc."'!chikb:1.1r zijn 1100r \\crkzJ.amhc

dcn v.1n de .unncmer. Ik ben gcJS· 

ruteerd door P.tsC.ll Möhlnun du~ de: 

boornbbderen \'DOr ZIJn rekcmng 

het>ft genomen. en v1jf weken lang 

hebben wr fullrim~: op de neigers 
gcsuan 

Int· MScn je te\ reden over het rou I· 

tut?" 

Fr.ans "'Het lijkt niet op de $Ciuldc

rijcn die tk nollll.Ulm.a..1k. nu.tr ik 

ben hc:d CTg tc:vn:dm. Dit \\-erk ts 

echt een dcd \':ln mezelr. Het is het>! 

!!edt'talllccrd c:n de: rutmu:: is \'crder 

ook tot m d~ puntjes afgewerkt. Ik 

heb d.unn vcclmbreng gehad en 
d.n is erg prettig. De kleuren v.m de 
kQtijnen en deuren d1e de 'rcgu· 

he1c:' schilder httft bclundciJ heb 

tk bijvoorbecld uitgezocht en nog 

een keer iru un 1.nm passen omd:Jt 

her geheel ct een hcttje re Walt 

D•sney·.t(htig uir gmg zien 11.1:1r mijn 

110. Ook heb 1k IJlbreng gdud tn de 

tJpljtenm het meub1lau dolt in de 

bml'r stut. Het W.lS trouwens toch 

een .sduttermd proJect om un re 

werken. In hc:t VJ.n de Penehuis 
wo.rd Je ~~:woon ge1rup1rc:c:rd door 

de hiHoril'. De meruc:n du~ dnr ko

mm re werken mogen Cod op hun 

l-olorc knierjes d.mkm. Ik hoop d.n 

1k oott nog et'Jl( een dnedlmcn

smnJic goudkleuri~ rumluboutc:t 

nug nulten om die 10 de rum vm 

het Van dc: Pc:m:huis rr urtc:n." 



Archiefonderzoek een ontdekkingsreis ... 
Je weer waar je begint, nooit wat je eegenkome en wur je uitkomt 

OpYallrnd \"CC I tdm gchruikt7c. D.u i! \OOr.J 5ocd te zien in b.ur werk \OOr 

het Zeeuw~ Archief. M.ur vcrder l.ut L)dt:t x houten zich absoluut niet be

perken door het keurslijf v.m i/n bc:p~3ldc techniek. Alles is w;u h.ur bctrcfi 

mogc:lijk: modem thc~tcr, nict·mditiondc beeldhouwkunst, bewegende 

beelden, computcr.rninutic~. de: kl.mic:kc ~hildcl')kw.ut, pen en p~picr of 

video. Hc:t g.ut om de (Orm:ptcn c:n d.ur •~ ze goed in. Voor het Zccuw~ Ar

chief werd d~t een ~chc:ep.joum.ul v;an ~én v~n de lupiretns v.1n de vloot die: 

onder leiding v01n Mtddclburgc:r J.t(Ob Roggeveen rn 17u uitvoer. Zij zetten 

.1h een te wc:Ho:drngcn voet J;an de Yol op Pll..cilJnd \'OOT de kust vm Chrli. 

Dergelijke s'hecp,journulltijn in O\cn·locd .u.nwcztg in het Zeeuws Ar· 

chid': bijvoorbeeld in de: ouchbcn van dc: Midddbu~ Commercie Com
p.~gnie. De link met hc:t .archic:iis pr;~.chtig: archiefonderzoek is een ontdck

king~reÜ.Jc bent n.ur itu op 1oek m.ur je wcc:t nooit of- en w.mnc:c:r je het 

zulr ,-inden. Op weg n.ur je: doel kom je allerlei andere ukcn tegen. On\c:r· 

Wlchtc odc:.tutjc:s of ukm die jc: op cc:n dw.ubpoor brengen..-....... Abofhc:t 

zo heeft moeren zijn, stuitte ook Lydi;a Sdwuren bij tOC\'l.l op dit ~cc:p>· 

journ.ul toen ze üc::h un het inlezen '1\.lS om her concept voor de kurut

opdruhc \'OOr het Zccu\\S Archief \'Orm te gC\'Cn. 

Teksdragmc:ntcn 

vc:rpluucn u :un boord 

Het lc:euw:s Ar, hief u nu door· 

drenkt met fr:lgmentc:n uit d" btj· 

zondere schcqHJOUJnul. Met Je 

zeercis v.tn Jacob RoggC\'Ct'n ~~~let · 

dr.ud geeft I yelt.\ ~~:houu;:n de h<:

:z.ockcr de! mogelijkheid om ziJn 

ergc:n ''<'rh.ul lC' m.tk('n bmnc:n de 

rwec gebouwen V<tn het Z«U\\S Ar• 
eh ref. De f:ant:me \'<In de bezoeker 

wordt gcpnkkcld door de: hmon· 
schc telest en d~c: de\\ erkt:hjkhctd 

''"" de 18"-ccuw wccrge\'CO. Proma
nent nut c:c:n dcc:l \'<In de: tekst op 

een muur hnks \ötn de hoofdmg:tng, 

de vloer un het Archtc:fafé t5 ct mee 

ba.utd en zei& als u uch terugtrekt 

op êfft v.tn de totletten dan reut u 

met 'unb RoggC\ttn mtt. Het 
bcddvcrhul behorende: biJ de mtn· 

gerende tcbtrn \'Uit het hö!n v.1n 

het Zcanu Arcbrei op de 10 meter 

hoge muur w:uruhter de dcpou 

$clwil g.un. De hnd- ofbc:ter ge
zegd zeekun met de: route \ötn 

Jacob Roggncen's cxpcdttie u hier 

klcumJk en m groot (ormut afg~ 

h<:dd 

Lydi.1 Schouten 

LydU Schouten woont m Ronc:rcbm 

mur ts geboren 1n lc:lden Mik kom 

uat cc:n tudmonecl gczm. Mijn \·a

der lud c:c:n .unnr:nungsbc:d11)f c:n al 

miJn broeu wr:rdc:n dur zeer regel· 

m.1trg b1i betrokken Ik, cc:n meisje. 

lud d.ur volgens mtjn ouders niks 

te :r:<l<ken Zelfs 1ocn tk mr:t vnend-

11:) thtmk''~'" mochrc:n ll.J rnc:c: 
IU:IC de bou\\ pluucn en tk kon mij 

bckw.amc:n in hm.wltJIIIk moest 

dus ook ec:n c!,hr beroep leren en 

\l.crd chemisch :an<~list. Ik heb 



«n gc:wddige tiJd gdud, \\c:rlttc 

\'OOI de unÎ\"Cnttett ~n Letden m 

cm h~rr- en ~ruckrcn onderzock

te.tm Reisde: durvoor lulfEurop.t af 

en d:tt relzen u :alujd com p.usrc: \ölll 

me gebleven." 

Op h:ur .!3' bc51Urt Lych.1 dan tCKh 

de Kunsuc.1dcm1e rn Rotu:rdlm re: 

g;t.1n volgen. Van 1971 tor '9i'6,:o~.~n 

sluitcnd .:un hcc .llgc:menc p.ar kbt 

ze de nchting ntct-rudhmned 

becldhouwc:n N~ de JC.ll.kmtc 

werkt ze veel mcr pcrlorm.m.c~. Ze 

hc:dt het ge:! uk d;u d~NOS écn "om 

die: paiomunccs uu:zcndt en dur

door knJgt ze onmrddcll\}k bckc:nd

hc:ICL Yrer j;ur Lmg hcdt z.e pcr

iomunccs uit~'OCTii door heel 

Eu rop'- Sinds 1995 .schrijft ;:c ook in 

op dr zogcnumdc: r!b opdrachten. 

kunstprOJCCtcn die 1% v.an de bouw
)om ~n Rijksgebouwen bc:dagc:n. 

In 1996"\·erw~rfr ze een grot~ op

dr.rchr nJmelijk de ~Rozenw.1nd", 

C'.Cil z.6o meter lmge w;md rondom 

de vuilvcrbrmding in Ron:crd.tm 

du:- zij door middcl van ~fel ruk vw 

ro~c:n heeft \'OOrzrm. BIJ het Zeeuws 

Archrefis de: l.unsrcn.nC"S gekozen 

uit ;o unmddmgen. 

Kindcrwcn) in vet'1o1.11ling 

"Deze opdracht W.lS heel ag leuJ,; 

om re doen. Ik hou \';In grote projec

ten, w:a;nbiJ ik nrct bdemmcrd 

v. ord door ruimte of gedwongen 

y, ord tllt crn bep.to~lde techniek. 

V oot miJ gmt opdr.tchr rn de rranr 

v.m 'nu.1~. t•cn ~childcnj en hang het 

op d{c,..prjkcr ~Jn dè muur' Br,1 de 
un\"Ocrlng W;tS het .rlsorik dndelrJk 

drc bou"pl.uts opmocht 1\'J..u ik 

thuts nOOit mocht komen Het lijkt 
wel of dat bouwbloed m mtjn genen 

Zit w.mt ak \'Otlde me :als r:tdert}t m 

c:Ur hele complexe bouwproas \'".ln 

het Zeeuw$ Archief ;s.ls een \'1.5 m he; 

\\'3tcr. Ik heb ook omn-ttcnd leuk 

s.uncngcwcrkt met de architecten. 

de wt\'OCrdcr. de mensen op de 

bouwplms zdr: Het rs ook heahjk 

om met zulke prakruche mensen 

SJmcn te waken. De kururw('fdd Ï5 

roch wel cmg,7.m5 bl.tsê en werkc

liJk cnthotHÏ~sme over je werk, w;aJr 

JC:Je de bhrbbcr voor gewerkt hebt, 

ontbreekt er nog.tl ècn, , Wet k d;n 

tc: rnoongl~tr:ld wordt in musc.t is zo 
ver gJnkdijk, het h.tngt of st.1;tt er 

een m:tJIIdJC en dan 1~ het weer 11cg. 
Bovendren komt er ccr1 hcclsclccticf 

publrek. MÎJn W('fk voor het Zeeuws 

Archtefsu;n veel meer m de 



m.t.mdupptJ Veel m~n komm 

CT bn~;~ rn gcmeten er hopch;k 

\':111.." 

"8ovcnd1cn sprcckt her thcm.t v.tn 

deze: opdr.tcht me enorm ,tln. Het 

;~~peer v.m het wcgg.\.m, het mec

rc:tzcn met Jacub Rogg~·c:c:n doet me 

per oonh,1k \\.at Het I) grappsg 

mur door deze opdracht ben tk 

dangen anders gun bcksjken Ik heb 

zan om dte Jacob achtttru te go~:an, 

op z'n zt'-ccu"sd.tn Ook:r.tetkm 
het 1\'rtk \':In btj\'OOtbcdd Z\llöutC 

kunsten.urs '-cd meet nu tk me vec

dtept heb m de ;achu:rgrondcn VJn 

de VOC en de sl.n'C'IIh.tndd." 

Lydu \'OCit toch ccn ukere bcpcr
kmg "Hcc;oumt:al heeft ZO\ed 

leuke reksten d.u ik een keus heb 
moeten maken De mctcorologtsche 

gcgcvcm 71)11 een terugkerend ttcm 

die ook sn de lr;tgmcmcn rcgdnuug 

Lt' leus\ moeten llJil. [).urn.ust 

wtlde sk Uit .tllc ddc:n \'.111 het JOUI

nlal fugmenrcn gchrmkcn, om een 

complut bcc:ld v;an de ret) te ge, en 

De consequent te 15 J . .tt er nog \Cel 

leuke fragmenten 'op de pbnk' zt;n 

blu,cn hggen. \\.tt miJ barcft lud 

de opdtacht dus nog dne m.ul zo 

groot mogen u;n. om :alle leuke 

dangrn enn re \erwetken.· 

Lydu Schourrn ts mommrccl bezig 

met de producue \':In een toncel 

swk· 'ïhe 1\etrd ns•cr machmcry" 
m met cm film over luu \\OOn 

pb<tts "Roucrd.tm een ongcnukke

hjk sprook;e" 

Ex Libris Zeeuws Archief 
28e wijk neemt kunstenaar in de .um 

De 2ogen.umde 28' wiJk \':In Midddburg h«ft c:r C'Cn bewoner btj. En wu 

voor cc:n ~oncr: het Zecu\\) Archict: Ecu"enl.tng mukt het V;~n de 

l'cnc:huis .ll dcd uit van de wij~ en met de niCU\\ houw 'oor de publick<

fimaÏe$ \'30 het ZecU\\> Archief erbij i~ de in~tcllsng domin.am :.unwezig. De 

bewonen van de 2.8' wijk hc:bbl!n de nicu\le buur n.tuwleucnd in de: g.11cn 

moeten houden. of~ wilden of niet. Tijdem de bouw werden l.ij met grote 

regelmaat luidruchog geconfronteerd met de torst.tndkcuning vJn Zeeuws 

Mc:hie(. Leuk Ï5 d.tn ook her Îrutt.uicf\;an de bewoners \'ln de !8 \liJk om de 

k:mr \'Jn het Zeeuws 1\r:chre[ die grcnH.un de Bog.trd~trUt op te: ncurcn met 

een kunstwerk w.un':ln de fon.dscn door hc:n«lfbijc:cn tijn gcbrJc:ht. 

Het Zeeuws Archict IS \crbondcn 

met de Bog:udsuut door mrddc:l 

\":In cc:n cum en een hek. Otr hek 

stond Ull\Wd!Jk op de ~ung 

\":In de Rtjksgcbouwcruhenst als een 

sundurd uJtgn'OCrrl hck~~oCTk. Het 

begrootte bcdng 'c.-rmccrdctd met 

de fondsen dtc de bc\\oncrs hebbrn 

wctrn te \\cnrn heeft het mogehJk 
gcmllkr een kurutcn.ur het hek te 

l.atm ontwerpen N;a bcoorddrng 

van een unul conccptrnu de keus 

Y3Jl de beYioners gt'\-:~Ucn op het 
ont\\orrp \":In de Mtddelburgsc 



btddmd kunsreruu NICo v~n de 

Boezem. De st::alen hekken ge<.-en em 

doorkijk op de: bnt un het Zccuw5 

Arduc:i wur de schurnc: gl.uen 
w1nd m het 18'~\\S swisp.lleu 

db.tr onunoetc:n. In de hekken zdf 

ZIJn tc:k.uen ungmr::acht dae bt; de 

p~5s::am :~llerln a.ssocuno oproept 

met het culrurttl erfgoed d.u onder 

andere baloren hgr bannen en 
rondom de muren v;m het Zeeuws 

Archaef. 

Kunst, Muri.:k. Poé!lÏc. Ftlosoric 

De 64·J311ge beeldend kunm~n.a~r 

NJCo van de Boeurn onmhri.Jfr de: 

hekken lb een Ex l.tbttS ~n het 
Zeeuws Archact Zolls tlc unpo~;ame 

poorren rn torg.mgen van bt)\OOI· 

bedd kastden tets \ertdlen o'er de 

tam• he dte bannen de bstcdmuren 

woont of dae mdc:rujd her bstccl 

hebben uren bouwen, zo \err::aJdt 

hcr helm crk m de poon tn de 

Bog;udstr.ut tets O\et de ba\onc:r 

die Zich dur .1chter barindt: het 

Zccu\\ > Archu:f. "De usorune ui 

voor tedereen \\eet ;anders ZIJ"· de 

tin dmkt :un Lucc:bcrt ofM.u mm. 

de ander denkt :un RC'mbr:mdr of 

:un et'n scheepsjournul van de 

Mtdddburg>c Conuncrcte Cumpag· 

nie. Het is ct'n "oord· en 

Srud•cnal 
Opm1118Jf!Jdtn srudtalll11 duud4\!l rot m 

mtt ::AUrlfaa \110 9 00 lot J7 00 1111! lnJUh 

en Gli811SWS op ZilttfJ!aa SCflotm 

Al uw cmfa-...xltn dt nwftc:.cud u lom· 

locs Hu arrlutjlcfl mn ttrTGL duxpc~mr

ruun:t m dt tutn 'liJn ruwt I:OI'tnn44Rdt 
rijdm ool op maan~ Yrl) u batdUf8t!L 

Het ZttUII'S Ar.haifhuji oai mooU' rurmta 

VOOI Srotp.rondmotl:, I crsadnmstn tll 
Ja.gd~kt lnJDrtnètr nuur de mo:Jdi)Uttkr~ 
OIIS67 8800 

ZEEUWSAR C HIEF 

gr<hchrerupel.'' w becommenu

neert :-Jr C'O ZIJn tn de poort be<.·o

ttgde kumrn:crk. 

Open en Dicht 

In pnnctpc bhj\CD de bekken l::~to

ren. •0c hekken Zijn heel rr.tnsp.1· 

r::ant om ha ~chtcrl;ggcndc Zcxuws 

Arducfgoed rot ujn recht te bren 

komen. O.u rr;msp.tnnre hoort ook 

brJ het open stun \'1Jl de hekken 

Het zou d.ln ook leuk ZIJn ;al~ deze 

kunstwerken z.c> nu en d.m echt m 

gcbrutk zoud n ~ijn om de: bcwe· 

ging dtt' c:rbi hoorren die de tek-

Colofon 

1'clm: Ruth de Bruin 

\'otmgc,1ng: Wrm de V.:alk. Bnenburg 

stm btJ ttn p.u~nr te: weeg bri.'ngcl1 

te :accentueren," aldus Nt.:o v.tn de 

80t'7t'ln 

De .1urochdunsche kurutt'nut, oor

spronkd9k ::afkomsug urt L«rd.tm, 

hcc-ît rttds \'Cie kurun,erkm bm

nrn de sud Mtdddburg g=h· 

sttrd. Bc:krnd ZIJn de urtdD.ltmde 

zw;arteschiJfnngr:antet mde 

Zeeuwse SabltNhC:Û en een figur~tre 

nn roestvast Stul op sokkC'I m de 

Lmgc Delft. 

rte-Prcss: Studio Becker~ \'d KOOIJ. Oud-Vo,"mc:ct 

Druk: Druk.kcnj Vcrh.1ge & Zoon, Mtdddburg 

Productie: ~ettor communiatit' Zeeuws Atchtef 
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