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Dienstverlening HIP
vanaf 28 januari
Het HIP is 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
nu ook ruimte is 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 tot
16 uur. Er zijn mooie werkplekken ingericht, vier voor
onderzoekers en twee voor de archivaris en een archief
assistent die aanwezig zijn om u bij uw onderzoek te
helpen. Vooraf reserveren van een werkplek is nood
zakelijk. Neem gerust uw eigen laptop mee.
U kunt in het HIP altijd digitaal onderzoek komen
doen. Daarnaast kunt u er stukken uit de ZeeuwsVlaamse collectie van het Waterschap raadplegen én
stukken afkomstig uit het archief van de gemeente
Terneuzen. De stukken van het Waterschap hoeft u
niet vooraf te reserveren. Als u originele stukken wilt
raadplegen van het gemeentearchief Terneuzen dan
worden die vanuit Middelburg gebracht. Daarvoor
moet u dus wel vooraf reserveren.
Reserveren van een werkplek of originele
stukken van het gemeentearchief Terneuzen
Stuur een email naar reserverenHIP@zeeuwsarchief.nl.
Reserveren voor een maandag kan tot vrijdag 15 uur,
reserveren voor een woensdag kan tot dinsdag 15 uur.

U kunt stukken uit het archief van de gemeente
Terneuzen ook raadplegen in de studiezaal van het
Zeeuws Archief in Middelburg, die is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur en meestal
op de eerste zaterdag van de maand (van 9 tot 17 uur).
Zie de website van het Zeeuws Archief voor afwijkende
openingstijden. U mag hiervoor vooraf stukken
reserveren, maar dit is niet noodzakelijk.

Wie zijn de
archivarissen?
Twee gezichten die u misschien al wel kent en
anders vaak gaat zien bij het HIP, zijn Toon Guerand
en Joss Hopstaken.

Toon Guerand

Toon
Als er iemand verstand heeft van het gemeentearchief
Terneuzen, is het Toon Guerand wel. Het archief zit vol
verhalen en Toon kent er veel van.
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Zo was er een man uit Aken, waarvan de ouders uit
Terneuzen kwamen. Hij had een foto bij zich van de
molen op de markt met een groep soldaten ervoor. Vlak
voor WOII genomen en slechts 1 van de personen had
de oorlog overleefd. Toon herkende de man op de foto
meteen van een andere foto. “Ik herinnerde me een
foto van de verhuizing van het stadhuis in 1972. De
man op de foto was in de jaren bijna niet veranderd.”
Het bleek te kloppen en de gegevens van de man waren
snel gevonden.
Toon zal op de dagen dat het HIP open is aanwezig zijn
om de bezoekers op weg te helpen met hun eigen
onderzoek. Of iemand nu naar iets specifieks zoekt of
wil weten hoe een onderzoek te beginnen. Toon: “Ik
geniet ervan om de mensen op weg te helpen. En als je
dan die blije gezichten ziet wanneer iemand gevonden
heeft waar hij naar op zoek was.”

Met enige regelmaat zullen Toon en Joss in het HIP
afgewisseld worden door de archivarissen en
archiefassistenten van het Zeeuws Archief. In de
volgende nieuwsbrief kunt u met ze kennismaken.

Officiële opening
Op maandag 11 maart zal het HIP officieel
geopend worden door Hannie Kool-Blokland
(directeur Zeeuws Archief), Paula Stoker (wet
houder gemeente Terneuzen) en Toine Poppelaars
(Dijkgraaf Zeeuws waterschap Scheldestromen).
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Wel graag aanmelden vóór 1 maart 2019 via
info@zeeuwsarchief.nl.

Eerste resultaten
VeleHanden project
Thuis in Terneuzen

Joss Hopstaken

Joss Hopstaken
Joss Hopstaken begon zijn archief loopbaan met een
zaterdagbaantje bij het archief en behaalde pas daarna
zijn papieren. Via verschillende gemeentearchieven en
waterschappen is Joss terecht gekomen bij het West
Brabants Archief. Sinds 2017 is hij ook werkzaam voor
het Zeeuws Archief. Hij is tegenwoordig verdeeld
aanwezig in Roosendaal, Terneuzen en Middelburg.
Met een voorliefde voor maritieme geschiedenis kan
Joss in Terneuzen zijn hart ophalen. “Je ziet in het
archief hoe enorm Terneuzen gegroeid is door industrie
en scheepvaart. En dat er zo ontzettend veel voor
gangers zijn van wat nu samen de gemeente Terneuzen
vormt. Het oude archief van Axel vind ik ook erg mooi.”
“We kunnen al veel beter presenteren wat er is nu
steeds meer gedigitaliseerd wordt. Dat kunnen we in
het HIP laten zien. En er zijn nog veel meer mogelijk
heden. De combinatie met de archieven van het
Waterschap is een mooi voorbeeld en alles wat we nog
op het net kunnen aanbieden, zoals de beeldcollectie.
Er staan nog dozen vol met oude foto’s.”

Op 19 november zijn we gestart met het project
Thuis in Terneuzen, waarbij vrijwilligers vanuit huis
kunnen meehelpen om gegevens uit archiefstukken in
te voeren in een online database. Het gaat hierbij om
de bevolkingsregisters uit de periode van 1812 tot 1900
van Terneuzen, Sas van Gent en Axel.
Sinds die datum is er hard gewerkt. Er zijn 124 deel
nemers aan het project en al meer dan 5000 scans zijn
dubbel ingevoerd. We zien dat er vooral tijdens de
kerstvakantie flink is doorgewerkt. Binnenkort zullen
ook Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine,
Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe worden toege
voegd aan het project en komt het totaal aantal scans
op 36.000.
Per 1 oktober 2018 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk
voor de overgebrachte archieven van de gemeente
Terneuzen. Sinds 1 januari 2019 is het Zeeuws Archief
ook verantwoordelijk 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 HIP nieuwsbrief door
u per e-mail aan te melden via info@zeeuwsarchief.nl.
HIP Terneuzen
Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen,
reserverenHIP@zeeuwsarchief.nl.
Zeeuws Archief
Hofplein 16, 4331 CK Middelburg, T 0118 678 800,
info@zeeuwsarchief.nl, www.zeeuwsarchief.nl.

