
We gaan verhuizen!
 

 En daarom stopt de dienstverlening rond  

de archiefcollecties van Terneuzen tijdelijk: De 

laatste bezoekers waren deze week in Axel, en  

op 7 december stopt ook de dienstverlening in de 

bezoekersruimte in het stadhuis van Terneuzen. 

Volgende week beginnen we met de verhuizing van  

de collecties vanuit Axel naar Middelburg. Het goede 

nieuws is dat de dienstverlening weer van start gaat op 

maandag 28 januari 2019 op de locatie van het HIP in 

het waterschapskantoor. De opening van het HIP krijgt 

natuurlijk een feestelijk tintje, daarover hoort u begin 

januari meer.

De verhuizing 

 Hoe gaat de verhuizing in z’n werk? We zijn al een 

tijdje bezig om de collectie ‘verhuisklaar’ te maken. 

Volgende week laadt de verhuizer de dozen in 

omgekeerde volgorde in rolcontainers. In Middelburg 

worden de dozen dan direct van boven naar beneden 
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in de kasten gezet. Daar is tevoren een plank-indeling 

voor gemaakt. De losse stukken worden apart ingepakt 

en verhuisd. Dit proces vergt een aantal dagen per 

locatie. Zodra het archief in Middelburg staat, gaan 

medewerkers van het Zeeuws Archief de vindplaatsen 

van de stukken vastleggen in het collectiebeheer-

systeem (CbS) zodat alles vindbaar is en blijft in de 

depots. ook alle inventarissen worden opgenomen  

in het CbS en gepubliceerd via zeeuwsarchief.nl en 

archieven.nl.

Dienstverlening HIP

 Het HIP wordt gevestigd op de begane grond in het 

kantoor van Waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 

1 in Terneuzen. Daar is een goed depot aanwezig waar 

de Zeeuws-Vlaamse collectie van het Waterschap reeds 

ligt en waar ook ruimte zal zijn voor een aantal stukken 

uit de collectie Terneuzen.

Het HIP zal vanaf 28 januari twee dagen per week 

geopend zijn, op maandag en woensdag van 10 uur tot 

16 uur. er zullen een archivaris en een archiefassistent 

aanwezig zijn om u bij uw onderzoek te helpen. er zijn 

vier werkplekken beschikbaar voor onderzoekers, 

vooraf reserveren van een werkplek is noodzakelijk.  

U kunt dit doen door een email te sturen naar 

reserverenHIP@zeeuwsarchief.nl. 

In het HIP kunt u stukken uit de Zeeuws-Vlaamse

collectie van het Waterschap raadplegen én stukken

afkomstig uit het archief van de gemeente Terneuzen. 

en u kunt stukken uit het archief van de gemeente 

Terneuzen ook raadplegen in de studiezaal van het 

Zeeuws Archief, dat is geopend van dinsdag tot en met 

vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en meestal op de eerste 

zaterdag van de maand (van 9.00 uur tot 17.00 uur). 

Afwijkende openingstijden staan op de website van het 

Zeeuws Archief. 
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Per 1 oktober 2018 is het Zeeuws Archief verant woordelijk 
voor het beheer van de over gebrachte archieven van de 
gemeente Terneuzen. Vanaf 1 januari 2019 zal het Zeeuws 
Archief ook verantwoordelijk zijn voor de archieven van het 
Waterschap Scheldestromen in Zeeuws Vlaanderen. 

Abonneren op deze nieuwsbrief? 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen,
abonneert u zich dan op deze speciale nieuwsbrief door
u per e-mail aan te melden via info@zeeuwsarchief.nl.

Zeeuws Archief 
Hofplein 16, 4331 CK Middelburg, T 0118 678 800, 
info@zeeuwsarchief.nl, www.zeeuws archief.nl. 

Terneuzen behoren. op dit moment staan de registers 

van Terneuzen, Sas van Gent en Axel online. begin 

2019 volgen nog biervliet, Hoek, Koewacht, overslag, 

Philippine, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe.  

na controle worden de ingevoerde gegevens samen 

met de scans gepubliceerd op www.zeeuwsarchief.nl,  

www.zeeuwengezocht.nl en www.archieven.nl.  

Dit alles maakt verdergaand genealogisch en historisch 

onderzoek mogelijk naar wonen, werken en leven op 

het grondgebied van de gemeente Terneuzen. 

Wilt u meedoen?

 Maak een account aan op www.Velehanden.nl

Kies voor het project ‘Thuis in Terneuzen’. Vervolgens 

worden scans getoond uit de bevolkingsregisters en 

kunt u aan de slag!

Hannie Kool en Paula Stoker starten Thuis in Terneuzen
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Thuis in Terneuzen
 Maandag 19 november gaven wet houder  

Paula stoker en directeur van het Zeeuws Archief 

Hannie Kool-blokland, de aftrap voor het 

VeleHanden-project ‘Thuis in Terneuzen’. 

Met dit project worden gedigitaliseerde bladzijden uit 

bevolkingsregisters voorzien van namen, geboortedata, 

woonplaatsen en beroepen van inwoners van de 

gemeente Terneuzen in de 19e eeuw. Dat gaat om  

zo’n 36000 scans, die ter controle allemaal twee keer 

worden ingevoerd. een enorme klus dus! Daarom 

wordt gewerkt met vrijwilligers via een crowdsourcing 

platform.

Iedereen kan thuis via de computer op de website 

www.Velehanden.nl meehelpen om gegevens uit 

archiefstukken in te voeren in een online database.  

Uit alle hoeken van de wereld zijn al deelnemers aan  

de slag gegaan. bijvoorbeeld erik Schmidt uit Aken, die 

speciaal voor de aftrap naar Terneuzen was afgereisd. 

Hij is al jaren geïnteresseerd in genealogie en wil graag 

bijdragen aan dit project omdat zijn moeder uit 

Terneuzen komt en hij hier vele zomers doorbracht.  

en Paul Martens die ook zijn wortels in Zeeuws-

Vlaanderen heeft, en nu vanaf het Caribische eiland 

Sint Maarten meehelpt met invoeren.

Gegevens uit bevolkingsregisters

 Het gaat om gegevens uit de bevolkingsregisters  

en volkstellingen uit de periode van 1812 tot 1900 van  

elf voormalige gemeenten, die nu tot de gemeente 
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