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Hand vest Dienstverlening 

Wat kunt u van het Zeeuws Archief in 2001 verwachten! 
Het ueuws Archtefis ébl van de eer

ste archtefdierurcn m Nederland die 

vanafher jaar 2001 g:un wecken met 

een zogenaamd HandveS[ Diensrver

lemng. In dtr handvest wordt aan 

iedereen die de recepoe en swdiezul 

van het Zeeuws Archiefbezoekt of die 

her arcluefben.aderr vta bne( edefoon 

of e-mail beloften gc:dun over de te 

leveren producten en diensten. De 

afgelopen jaren hebben meerdere 

overhcidsmstellmgen kwalireicshand

vesren ontwikkdd wurin dutdelijk 

wordt .ungcgcvcn war de burger van 

hen kan verwachten. Het~rdan 

om zaken als afbandelingsrc:rmtJnen, 

nive.-tu van de diensrvalening en faci

lttem:n. H~t b~grip kwalireicsh.md-

vest is overgew.uid uit Groot-Brittan

nië, waar onder de naam 'Cirizcn's 

Charters' vele ovetheidsinstellingen, 

wurondet her Nationaal Archief 

(PublicRecord Office) m Londen, aan 

her publiek duiddijk maken wat van 

hen verwacht kan worden 

Voor her Zeeuws Archief lS her hebben 

van een handvest dierurverlening een 

voortdurende uitdaging om de kwali

teit van de dtensrverlemng aan u zo 

goedmogelijk re houden. U als 

bezoeker weer wat u van ons kan vcr

wachten 

De normen van de dicnstverlenmg en 

de fictlitetrcn dte het Zeeuws Archief 

vanafjanuari ZOOl zal bieden, wijken 

niet af van wat u dir lfgdopen jur ~1 

van ons gewend benr geweestc Onze 

openingstijden blijven 40 uur per 

week, mclusief de zaterdag. Fa.àlitci ren 

in de srudie:z.:W, zoals de mogelijk

heid tor bet maken van fotokopieën, 

goede verlichte werkplekken en dcs

kundtgpersoncel, blijven ons 'handels

merk' Ook wtllen wij schnfteltjkc en 

telefonische t.nl.tchnngen snel en dui

delijk b=rwoorden. 

De tekst van her handvest wordt u 

wrgcre~kt btJ de recepoebalic en IS 

uaruurltjk ook opgenomen m de 

bezocketsmap. Met her handvest 

diensrvedemng in de hand kunt u 

ons ~anspreken op de kwahrett van 

onzediensrverleningl 

Nieuwe archieven: de cokesubriek te Sluiskil 
Dit jur verkreeg het Zeeuws Archiefher archief van de 

Association Cooptlrative Zélancbise de Cu:bonisation, 

beter bekend als de cokesfabriek ACZC, uit SLuiskiL De 

AC:ZC kampte de laatste jaren met toeneenende verliezen. 

doordat de wereldmarkqmjzen voor cokes sterk d.aalden_ 

In augusrus 1999 werdhet bedrijf gesloten. 

De cokesf<~.briek, opgericht in 1911, was een van de oudste 

industriële bedrijven van de Kanaalzone c.nhet CfiSte gro

tere bedrijfin Zeeuwseh-Viaanderen dar niet was gericht 

op de vcrwerking van landbouwproducten zoals suiker

bieten en maïs, mur op de chemie. Het was bovendien de 

eerste cokesfabriek van Nederland; die van Hoogovens in 

IJmuiden d."ltcen uit L,9t6. De Associuion Coopérarive 

Zé1mdaise de Carbonisarion werd opgericht door Franse 

en Belgische sta.al.bedrijven voor de productie van cokes 

voor hun hoogoveru. De gurutige geografische ligging 

t.o.v. de unvoc.r van kolen uit Engeland en het Roergebied 

en de afzet van cokes naar België en Fr.mkrijk alsmede de 

unwa:igheid van diep vaatw.~ter, waren de redenen om de 

cokesfibriek in Sluiskil te vestigen. Bij de productie van 

cokes kwam er tevens gas vrij, waarvoor spoedig een 

bestemming werd gevonden. Naast de cokesfabriek werd 

namelijk in 191.9 door Italiaanse industtiden de Comp~g

nieNéerlancbiscde l'AzoteS.A. (in t,96'z.gewijzigd in 

Nederlandse StikstofMaatschappij en v~ 1.97.9 onder

deel van het Noorse bedrijfHydra Agti}. Deze fibriek ver

vaardigde a.mvankdijk kunstmest uit het cokes gas, ~ter 
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ludttJoto van dt coktsfabritk 

zelfStandig in eigen beheer. In de jaren 1950 tot 1967Lever

de de cokesf.lbriek tevens gas aan particulieren in Oost

Zeeuwsch-Vlaanderen, en via een pijpleiding aan inwoners 

v:m Wakheren en Zuid-Beveland. Nabij NS-station 

Vlissingm-Souhurg herinnen:~en gasverdeelstation uit de 

jaren vijftig van de vorige eeuw nog aan deze cokesga.s

levering. Door de komst van het aardgas met een hogere 

calorische waa.rde kwam er in 1967 een eind aan deze gas

leveringen. De productie van de cokesfabriek moest in het 

verleden regelmatig worden stilgelegd. Nog maar nauwe

lijks in bedrijf verootzUkte de Eerste Wereldoorlog een 

belemmering van de aanvoer van kolen, wurdoor het 

bedrijf geen cokes meer kon produceren. Tijd.c:ns de Twee

de Wereldoorlog mocsr de ftbriek worden geslaren na een 

bombardement van de electrische centrale door de geal

lieerden. Veel machines werden door de bezetter ugevoerd 

naar Duitsland. Door deze totale ontmanteling kon de 

producrie pas worden hervat in 1950. Er volgden daarna 

enkele decennia waarin redelijke tot hoge winsten werden 

behaald. De daarop volgende crisis in destaalindustrie 

leidde echter tot de opheffing van veel Franse staalbedrij

ven, waardoor de afZet van cokes terugliep. De Wtsre jaren 

Leverde ACZC alken nog maar cokes aan een staalbedrijf in 

Zelzate. Het archief van de cokesfabriek is redelijk com

pleet bewaard gebleven. Naast indrukwekkenderegistres 

d' embouchage, waarin het personeel werd ingeschreven, 

zijn er complete series notulen van de Raad van Bestuur en 

Commissarissen, brievenboeken en veel srukken bettefttnde 

de ralrijke machines: wd- en losmuerieel, cokesovens en 

de te.embriek. D.a.a.rtlllSt bevat het archief veel infonnatie 

over het arbeidsklimaat. De fabriek was wijd en zijd be

kend om zijn goede iltbeidsvoorwucden. Veel arbeiders, in 

de hoogrijdagen wa.ren er bijna 4D0 personen werkzaam. 

waren verknocht aan her bedrijf en beleefden heel war 

jubileumfeesten. Onderzoekers van her archiefkrijgen te 

maken met een handiap. De genoemde series zijn over 

het algemeen gesteld in de Franse taal, de overige srukken 

veeb.l in het Ned.erland:s. Wmne.er de taal geen belemmering 

vormt kan her archief veel interessant materiaal voor de 

onderzoeker opleveren. Momenteel is hec archief in 

bewerking. Een belangrijk deel kan via de invencarisacor 

(A.F. Franken) echter reeds worden geraadpleegd in de sru

diez.aal. van het Zeeuws Archie( 

Wie kent deze mevrouw? 
Dit jaar kreeg hec Zeeuws Arellief een 

opmerkdijk adeau. Onze collegás 

van hetGemeemearchtefDen Haag 

hadden de fococollecuc v.m een 

prenrbnefkurtendrukk:er verworven 

en schonken ons de Zeeuwse pl01acjes. 

De Haagse drukker dieonder de 

nogal Zeeuws klmkende naam Geuze 

heefi: gewerkt:, had kennelijk ooit een 

kleineserie Zeeuwse: bndk.urtcn 

laren maken. Een voorlopig onbeken

de fotoguaf 15 10 19ll/ 23 enkele 

cl.! gen in Zeeland op sap geweest en 

heeft hier emge nem:allen roman-

tischc foro' s vervaardigd. De glas

plaamegacieven van zij n foco' s zijn 

bewaard en opnieuw afgedrukt. Eén 

daarvan ronen we hter. De vrouw op 

de foro is gekleed in protescmrse kle

derdracht van Zuid Beveland Wte 

kent haar? Reacties btj Albcrt Meijcr 

van her Zeeuws ArchLef telefoon 

(ott8) 678827 

~ innenkon verschijnen er ook enkele 

foto's op onze tnremctstrc. Op dtc 

manter hopen we onbekende Zeeuwen 

alsnog re traceren. 

NIEUWSBRIEf 8 DECEMllER 2000, ZETIJWS f>RCHJEF 



Zichrop Veere 

Zec:land in het algemeen en Veere en Vlissingen in her bij

zonder berekenden veel voor Maurits. D1r wordt duidehjk 

in beeld gebracht op de renroollSl:elling 'Maurirs' die tot 

februari in her Rijksmuseum te Amsterdam wordt de 

renroonsrelling 'Maunrs' gehouden. 

Uit de stadhuiscollecties ~n Arnemuiden en Veere die 

door het Zeeuws Archiefbeheerd worden zijn drie schildc

rijen uitgeleend, waaronder een 'Gezicht op Veere' toege

schreven aan Hendnck Comeliszoon Vroom. 

Vroom ( 1566-1640) wordt beschouwd als de eeme Neder

landse 'nurineschilder' Bij hem ging het in de eerste 

plaats om hernauwkeurig afbeelden van schepen en hun 

deralis. 

De stad Veere is minder levcrugetrouw weergegeven Ver

gelijking met andere afbeddingcn en plattegronden uit de 

zevennende eeuw laar diverse verschillen zien. Zo geeft de 

sdulder een nooit besraand hebbend basnon weer russen 

heràndijkse bolwerk (t) en herArnernu1dcnse bolwerk 

(z}. Toch kunnen een unnl karakteristieke gebouwen 

Nieuws 
Kadasrrale Aclas 

worden herkend. Van links naar rechts zijn dat de Zandijl<se 

poort (J; afgt:broken tn t86J), her sudsnmmerhuis (4: 

gcdeelrdijk ges loop~ in 1857, thans Oudemaar 51), de 

Grote Kerk (5), her stadhuis (6), de Montfoorrse toren (7: 

afgebroken in 1819), de Campvecrse toren (8) en de Krwt

roren{9; ingestort m 1630). 

De schepen op de recle van Veere zijn onder meer een 

Jacht, mogelijkdarvan prins Maurirs(A) en een oorlogs

schip van deAdrnllaliteir van Zeeland (B). Her Jacht voerr 

de Oranjevl.tg, welke wordt gesierd met een boom waaraan 

oranje-appels hangen. Het oorlogsschip beeft de Zeeuwse 

vlag in top. 

De scene stelt vermoedelijk her vcrnek vanuit Veere v.m 

prinses Ehzaberh Smart in mei 1613 voor. Deze voorzichà

ge conclusie kan getrokken worden na onderzoek in het 

archief van de Zeeuws Rekenkamer. Hierin bevinden zich 

allé rekenmgen van het bezoek dar Elizaberb Stuart en 

haar man de paltsgraaf aan deze provincie. Verdere 

tuSpeunngcn zullen nog vcrricht worden. 

De onderkant van de Markt. Een bijzonder huis op een bijzondere 

plek. 

Tijdens Open Monumentendag in 

septemberwerd een bijzonder bock 

ren doop gehouden, georeld: Een bij

zonder huis op een bijzondere plek. 

Het Van de Pcrrehws en zijn omge

ving. De oirgave behchr de gesebtede

nis ~n her Van de Perrehws, waar 

sedert 1 januari 1.000 bet Zeeuws 

Archief in is gehuisvest. Tevens wordt 

ingegaan op de htstone van Mtddd

burg en m her bijzonder op de 

gcschtcdems van de omgeving van her 

Van de PerrehulS. 

In het gemeentehuis van Sas van Gen r 

zag op 1.0 oktober j.I. een nieuwe uit

gave in de serie kadastrale atlassen van 

Zeeland het licht. Het betreft de 

Kadasrrale Atlas Sas van Gent, West

dorpc en l'hihppine, d1e her rwecdc 

deel vormt vandesene Oost Zecuws

Vwnderen. Het boekwerk bevar, 

naasteen uirgcbrctdc mleidmgen een 

omvangrijk kadastraal gedeelte, 

Op 3 november j.L IS in her Zeeuws 

Archiefher bock De onderkam van de 

Markt. Arcbeolog-te en historie van de 

W esrrnonsrerkcrk re Middelburg 

gepresenteerd. Her boek geeft een 

gederailleerd overztchr van het rehg.

euzc, sociaal-maarscluppelijk en eco

nomisch leven in en om de belang

rijkste middeleeuwse kerk m 

Middelburg, d1e toe zijnafbraak in 

1575 op de Middel burg se Markt 

stond 

Het boek 1S re koop bij de boekhandel 

en bij her Zeeuws Archief voor f 75 ,oo. 

3 

rcvcns enkele hoofdstukken betref

fende de rijke geschiedenis vanSas 

van Gem, Westdorpeen Philippine. 

De aclas 1s re koop bij de bockhandel 

en bij het Zeeuws Archtcf voor f 5"9,00. 

De utrgave IS te koop biJ de bockhan

del en bij her Zeeuws Archief voor 

f19.90· 

NIEUWSBRIEF 8 DECEMBER 2000, ZUUWS AJ\CH!EF 



Let op!: 
Vergeet u nier bij uw eerste 

bezoek aan het Zeeuws Arch1ef 

een geldige legirimarie (bijvoor

beeld paspoort: of rijbewijs) 

mee re nemen? 

Dl t geldt voor iedereen, dus 

ook als u beschikt over een 

'oude' bezoekers-pas. 

Uttgeiiëht 

De nieuw-j aarwensch van de Middelburgsche nachtwakers 

KACIITW..I.XEIIS T.lli MII>DI:t8lillr. 

Tegenwoordig kennen we naast de pol me zogenaamde 

stadswachten. 

Mf.l JIU.fl'll L\ Dl fl l :H.:IlJ Dlfl "' t\1 

JR87 

Vroeger waren er nogveel meer ordebewaarders. Vóór de 

negenneode eeuw de schout en ZIJ D rakkers ( voodopers van 

de politic ). Vcrder warm er ondermcxr poorrwachrers en 

nachtwakers De Middelburgse nachtwakets gaven een 

c:1gen "nieuw-jaarwc:nscb" wr, vermoedelijk om zo hun 

karige rraktement mereen paar eenren aan te vullen. 
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Bij de losse arducfsrukken van de gemeente Middelburg 

zijn een tweeral gedrukte nieuwjaarswensen (uir 1885 en 

1887) bewaard gebleven. Ln de wens wr 1887 wordt verwe

zen naar de tekst op de 1sde-eeuwse zonnewijzer aan her 

stadhuis, die na allerlei omzwervingen smds cru ge tijd weer 

op zijn oorspronkelijke plaJ.ts nangt.. 
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Activiteiten in Zeeuws Archief 
Tentoons~gen 
Permanent: Een bij :tonder huis op 

een bijzondere plek : her Van de 

Pcrrchws en zijn omgevmg 

t8 scpremher 1000 - 3 februari ZOOI: 

Zeeland en Japan : c1landen m conua 

JO oktober - J t december zooo: De 

onderkant van de markt : 

de Wc:Srrnonsrerkerk te Mtddelburg 

u tëbruan- 1.3 JUni 2001 : Eetsr ghed

ruckr 150 Placcarcn : de Midddbutgse 

drukkersfamilie Moulerr 1597-1646 

Cursussen en workshops 

Workshop origami 

Darum: 4 Januan 1001. Plaars: Zeeuws 

Arcbu:[ Tijd: ~5.oo-I].OO uur. Docent: 

j. deBree. 

Al eeuwenlang ZlJn Zeeuwen en 

Japanners m elkaar geluccresseerd. ln 

het jur 1000 is uitgebreid a.1ndacbr 

besteed aan de 400 Jaar dar Nederland 

en Japan betreklangen met elkaar 

onderhouden. Ook her Zeruws Archief 

nee& in dit kader een tentoonstelling 

georganiseerd, gecitdd Zeeland en 

Japan . eilanden in conract. Deze is 

nog tot 3 februari 2001 re bez1chcigen 

m de kelders v.m her Van de PerrebuiS. 

Eén van de men d.e de Japanners 

naar ons Land hebben gebracht is ori

gami. Deze papiervouwkunst IS eeu

wen oud ma.u nog steeds actueel. ln 

4 

Het IS een war weemoedigvers over de jaren die verglijden, 

maar her eindigt mee de beste wensen voor her ntcuwe j aar. 

Ook wij wensen via deze ll3 Ja.ai oude meuwjaarswens alle 

leze~ van deze rueuwsbriefhcr allerbeste roe voor he[ 

rueuwe jaar. 

een workshop die bet Zeeuws Archtef 

op donderdagmiddag 4 Januan 2.001 

organiseert, zal nader worden ingegaan 

op de Japanse filosofie achter origarni. 

Tevens zijn er voorbedden van ge

vouwen figuren te ncn. Onder deskun

dige lading gaan de deelnemers zelf 

enkele eenvoudige figuren vouwetL 

De kosten v.m de workshop bedragen 

J~7.SO per persoon, dit is inclus1ef 

materiaal en een kopje koffie of thee.. 

De workshop begint om 15.00 uur en 

zal rond 17.00 uur afgelopen zijn. 

Als u mee wtlt doen aan de worksnop 

ongami kunr u zich opgeven via de 

balie v01n het Zeeuws Archief. telefoon 

0118- 67 88 oo. Doe dit snel , want vol 

is vol! 

Cursussen en rondleiding 

In samenwerking met de Zeeuwse 

Volkuniversireit en de Snchnng 

Regionale GeschiedheoefcmngZeeland 

organiseen her Zeeuws Archief in 

ZOOI drie cursussen en een rond! ei-

ding. 

12 februari-9 aprilzoo 1: Wat staat 

daar? Cursus oud schrifi: voor gevor

derden, 19.3o-H.oo uur. Plaats: 

Zeeuws Archief Docenten: S.W.M.A. 

den Haan en A.F. Franken. 

12. februan-9apnl1oot: W1e waren 

mÎJn voorouders? Cursus genealogie 

voor beginners, 19.JQ-2LOO uur. 

Plaats: Zeeuws Archtef: Docent: J. W. 

Zondervan 

5 maart-9 april 2.001 : Wonen in een 

monumcnrensrad/-pand, t.;.oo-t6.oo 

uur. Plaats: Zeeuws Ardue[ lnfoana

~/coördmaror. A.P. de Klerk. Docen

ten: P W Sijnkc, A C. Meijer, A. van 

Waarden-Koets, A. van Drunen, 

O.A. van de Vne, CA. Heyruug en 

1<. Meen:ens. 

11 janum 100 L. Rondleiding door bet 

Zeeuws ArchieL Alleen voor ZVU

leden, 14.oo-15.oo uur. Rondleiders 

P W. Sijnkc, W.B. van den BouL 

Op~ve en mfonnatie: Zeeuwse 

Vo lksuruverSitelt, Span J:Urdsrraar 51. 

Posrous 71.4, 4330AS Middelburg. 

Tel. ou8-63 48 oo. 
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