Historisch informatiepunt
Waterschap Scheldestromen en gemeente Terneuzen

NIEUWSBRI EF 11 OKTOBER 2018

Met veel plezier gaan we als Zeeuws
Archief aan het werk om, samen met de
gemeente Terneuzen, het oud-archief
van Terneuzen beter toegankelijk te
maken en de dienstverlening rondom
de collectie te verbeteren. Zowel digitaal
als fysiek, ook met de inrichting van een
‘historisch informatiepunt’ in het
waterschapsgebouw in Terneuzen. Ik
vertrouw op een mooie samenwerking
met de gemeente, het waterschap en
ook met de cultuurhistorische

Dienstverlening
Terneuzen korte
termijn
De komende maanden gaan we hard aan het werk
om de verhuizing van de collectie te realiseren vanuit
de archiefbewaarplaatsen in Axel en Terneuzen. De
collecties verhuizen in hun geheel naar Middelburg en
zullen daar worden beheerd en toegankelijk gemaakt.
Dat betekent dat de collecties vanaf dat ogenblik enige
tijd niet beschikbaar zullen zijn voor onderzoek. Zodra
duidelijk is wanneer de verhuizing plaatsvindt, zullen
we u hierover nader informeren. En voor alle duidelijk
heid: voor de dienstverlening rond de collectie van het
waterschap verandert er niets.

organisaties. Daar ga ik me zelf in ieder
geval volop voor in zetten.

Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief, waterschaps
archivaris en gemeentearchivaris Terneuzen.

Een historisch
informatiepunt
in de maak
Vanaf begin 2019 zal de dienstverlening voor zowel
Terneuzen als het waterschap gaan verlopen via het
historisch informatiepunt (HIP). Het HIP zal twee dagen
per week geopend zijn, welke dagen dat zijn, is nog
niet bepaald. Onderzoekers kunnen daar digitaal
onderzoek doen maar ook, op aanvraag, originele
stukken inzien uit de collecties van het voormalige
waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente
Terneuzen. Er zullen een archivaris en een archief
assistent aanwezig zijn.
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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 ligt
en waar ook ruimte zal zijn voor een aantal stukken uit
de collectie Terneuzen. Zodra we meer duidelijkheid
hebben over de planning en de start van de dienst
verlening vanuit het HIP zullen we dat laten weten.

Projecten Terneuzen
van start
Het Zeeuws Archief en de gemeente Terneuzen
hebben al een aantal projecten in uitvoering genomen,
dat kon u ook al lezen in de nieuwsbrief van de
gemeente Terneuzen.
Naast de digitalisering van de kranten en de materiële
verzorging van de archieven van de stad en gemeente
Biervliet 1674-1970, zijn we ook bezig met een project
om de bevolkingsregisters digitaal toegankelijk te
maken. Daartoe gaan we een ‘Vele Handen’-project
opzetten waarbij iedereen die dat wil mee kan doen
(zie www.Velehanden.nl). Het is de bedoeling om dit
najaar nog te starten, zodat de bevolkingsregisters tot
1900 in de loop van het komende jaar via dit platform
toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Cultuurhistorische
samenwerking
Het Zeeuws Archief wil met deze nieuwe
verbintenisook stappen zetten in de samenwerking met
partners in Zeeuws Vlaanderen op het gebied van de
cultuurhistorie. We gaan dit najaar nog met organisaties
in gesprek om de mogelijkheden hiertoe te verkennen.

Foto’s op deze pagina: gemeente Terneuzen.

Vrijwilligers
Er hebben zich begin dit jaar een paar mensen
aangemeld die overwegen als vrijwilliger actief te
worden ten behoeve van de collectie van de gemeente
Terneuzen. Wij zullen nog dit najaar contact met hen
opnemen om te bespreken wat zij zouden willen en
kunnen gaan doen, per wanneer en op welke manier.

Per 1 oktober 2018 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk
voor het beheer van de overgebrachte 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 > hier op deze speciale nieuwsbrief.
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