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Nieuwsbriefin een nieuw jasje

Ó"u1en, IS ontworpen door W1m de

H uisstijl voor Zeeu ws Arcbief

Valk Uit Barcnburg. Deze grafisch
ontwerper mukce eerder al folder-

Voor velen zal het een verrassing ZIJn
om deze Nieuwsbrief onder ogen te
kn;gcn Voor de eerste nual komr

nutenaal voor het Rijk.sarch1efin
Zeeland. lnspu«aebron voor het
ontwerp ZIJn de 171! eeuwse verh;m-

Vormgeving
N1et alleen

ncr logo is nieuw, ook de

Nieuwsbriefziet er anders uit dan u
gewend bent. Door de fus1e IS er veel
re melden, en daarom IS de omvang
verdubbeld. De vormgevmg van de
pubharic is ook op de schop geno-

die u ie 10 een geheel rucuwe ju.
Vooruitlopend op de fus1e russen het

dehngen over' penpeeoef van J;m
Vredenun de Vries In de bovenste

njksarch1cf en de gcmecnrearchteven
van Middelburg en Veere nccft de

dne punren zten we de dne partners
van de nieuwe instcUing terug. Oe

Nieuwsbrief ook de num van de
toekomstige orgaru.saoe alvut geadopteerd. Zeeuws Archie(

ondersec punr (een dianunt?) is de
schatkamer van depors mee waardevolle uch1even. De naam 'Zeeuws
Archief IS gedrukt m de Tcmlté, een

lopig nog met vcrmelding v.1n de
namen van de dnc fusiepartners en

Logo
Het logo dat op de Nieuwsbrief

letter d1e IS ontworpen door Bram de
Does van de bekende 6rnu joh

hun afzonderlijke adressen, nuar na
de vcrhuizing met alleen het adres

pn;kr, en van nu af aan alle wringen
van het Zeeuws Archtefzal vee-

Enschedé en Zonen, de drukker Vóln

van de rueuwc locace aan het Hof..

onze bólnkbtl;encn en p4SpOOrten.

plem JO Middelburg.

men en wc hopen dat het resulta.ar u
bevalt. Ook alle andere uicingen van
her Zeeuws Arch1e( zoals bnefpap1er,
enveloppen en dcrgeh;kc zijn aangcp.ur aan de meuwe huisstijl. Voor-

Rijksarchief m ZccWtd
Sint Pietersnut 3l
4331 EW Middelburg

T (ou8) 63 892o

F (ou8)62 8o94
Gcmccnte.U'chicf Midddhurg
Sudhuisst:TUil

lncegrarie tot Zeeuws Archief

Naar één nieuwe organisatie
dicnsrvcrlenmg. De gcmeenschappelijke doclsrdlmg IS

Het wordt de bwtenwneld steeds du1del1Jker dOlt het
menens is met de fusie van het ri;ksuchicf en de gcmeen-

om de dienstverlenmg zo opnm.ul mogchjk te laten ver-.

tcarchieven van Veere en Middelburg. Enerzijds komt du

lopen. Daarom wordt nu precies m kaart gebracht wat ' het

Posrbus 6ooo
of}JO IA Middelburg

door de innoduccie v.m de nieuwe huJSsnjl en :mderz1jds

publiek' v.1n het Zeeuws Arch1ef \'erwacht en hoc her aan-

T (0118) 67 S4 S9

door de zichtbuc vorderingen v.1n de nieuwbouw en de

bod het best op de vraag kan worden afgesrcmd, Uiteraard

rescauranc van her Vm de Pertehuis aan het Middelburgse

binnen de mogelt;l.heden d1c her gebouw, de beschikbare

Hofplctn M:ur ook bmnen de organisólries moer kc1h.1rd

menskucht en de finanCJdc middelen b1eden.

F (0118) 67 54 51

Gcmec:ntarch1ef Veere

gewerkt worden om de drie mstellingen srraks naadloos

Mukr s. Veere

op dk.ur aan te been slu1rcn.

Postbus 1
4370 M Koudekerke
T (o118) so 6o 6o~
f (ouS)so 6o 74

Vcrhuizing
Een ander onderwerp dat de nodtge hoofdbrekens kon is

Diensrverlenmg
Eén van de onderwerpen waarbiJ afstcmmmg russen de
vcrschillende p.umers bclangnj k is vormt de tockornsrigc

de vcrhutz.ing van de dnc diensten. Rutm VIJftten strekkende kilometer waardevolle en soms kwetsb;uc documenten, chutcrs, foto's, kurrcn, rekenmgen,
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... videobanden en trucrofilms moeeen in een logische
volgorde worden overgebacht naar de sphoremieuwe
depots a<tn het Hofplcin. De planners moeren bovendien
rekening houden met her fe1t dar de re vc:rhwun kilomerers papter van m roeaal cwaalf(l) loc;mes komen. De
gcmc:enre Veere heeft bijvoorbeeld archieven in Veere,
Koudekcrke, Serooskerkc, Oostkapelle en Domburg. Ook
her GcmecnrcarchtefMtddelburg en het rijksarchief
beschtkken momenecel over meerdere loacies.

Ha Brouwuf;pomjt wordt d~ lrMjdm,ga'VJ
van lrtt ZeeuwsArchief.

Nieuwbouw Zeeuws Archief vordert gcstug

Het hoogste punt is in zichtf
Bij de nieuwbouw~ het archief worckn voorbereidin-

dichtgemecseld waardoor de bouw;~cóviteitcn voor een

gen genotren om de rcusachcige Stnlconsrrucoe re kun-

groot dc:el.~an her zicht on mokken worden. Mee vele

nen pl:aa csc:n waarop de glazen pyramide komt re rusten.

kuubs ts de betonhonger van het Zc:c:.nws Archief c:mddijk

Als dcu corurrucrie is :aangebr.tchr, is het hoogsec punr

gcsrilc:l Nu wordt met her mecselwerk begonnen. Op het

~het Zc:c:uws Archief bereikt. Zooder onvecwachre

Iu~ re

tegenslagen zal d.it begin april her geval :djo. Opvallend

al gcscart en allerlet marc:n:alen die inmiddels overbodig

ZIJD de

ziJn worden afgevoerd.

werkzaamheden russen de dommeeswomng en de

mveótU zijn de voorberddingen voor de inrichting

ing:rng ('her poortje'}. De opcrung naar de maar is nu

Zitlrt op Iru ZetuwlArtlriifi.o.
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Eat j:ur gekenmerkt door ck fû.sie

GemeentearchiefMiddelburg

Terugblik 1998

Ook btJ het Middelburgse archtefging m 1.998 veel rijd
zitten in de voorbereidingen van de fime N.ust deze

GemeentearchiefVeere
Voor her Vc:c:rsc: uchtc:fw.as 1.998 c:c:n mrc:rc:ss.tm JU!.

drukke 'gewone' werlczumhedcn passeerden ook enkele
'ongewone' ukcn de wegvan het arducE

N.ust de gebrutkelijke werknamheden ging ook hier veel
un<Ucbt nur de voorbereidingen v~n de fusie. Het

Grafkelder

uchief mocht zich dut:nust ook vcrheugen op c:c:n unal
beungrijke bezoekers: een delega oe u1r Schotbod en de

Ten eerste w~ her arcbiefin het k.tdervan de hcnnrich-

Amenkunse ~mb~ndeur

ung van de Markt bettokken bij de opgnvmgcn .tldur,
Speccacub1r w.u de vondst van enkele graven, wurvan een
bcschtldc:rdc: grafwand gewijd aan Stnt Anromus abc de

Schotse Natio!Uie Parrij in Veere
Zoals bekend ts de rc:Une russen Schottand en Veere van

bebngnjksrc W.ts De gr.tfw.nd is lllillJdckls tentoongesrcld m her sr;~dhuis. Naar aanlc:tdtng van de herinnch-

van de frequente contacten. Veere bescluktc m d1e tlJd
onder andere over een SchotSe kak en een Schotse recht-

ung v.~n de Mukt vcrscheen her boek V.tn .1./le markeen
chws, geschiedenis ~n markren nijverheid re Mtddclburg. De auteurs van her bock vormen de werkgroep
'Sudsgcschtc:dcnu Mtddelburg', deze groep komt rcgel-

bank. Jn hecarchteftS werkelijk van alles terug te VInden

rtUOg m hctgcmccnrc:archiefbij cllwr.

biJZOndere urd. In de penode russen 1444 en 1799 bcsron·
den er mn1gc banden Handelsrelaties lagen un de bron

over de 'Vcerse Schorren'. Onder andere war ze aren,
dronken, de mvenans vm hun buJ.SUad, korram hun
hele levensstijl komt in her archief weer rot leven Voor
her hutdtgc Schotland ts deze historie een bcvesoging van
hun SchotSe 1dentircu. De vcnegenwoordJgcrs van de
Schotse Naoo!Uie Parrij die het arch1cfvan Veere met een
bezoek ve[C:crdcn, mken hun entbowwme dan ook mer
onder stoelen of banken. KVoor miJ w.u her alsofer een
mcuwc budziJdc m de Schotse gcsch1cdcms werd opengeslagen", aldus Un van ck opgetogen Schorren. Voor de
komende Jaren ts het de bcdoclmg veel informaoe Uit de
archtcfsru.kkcn wc re Wtssclen, en deze toegankehJk te
maken voor een groot publiek. De 6nanacnng ts cchrer
nog een probleem, mur her draagvlak m Schotland ts na
het bezoek van de Schotse delcg.mc enorm groot.
Amerikuttse amh~sadc:w:
VongJur w.ts Peter Blom, gc:mec:nrcarchivuis van Veere,
ook g.ascheer van de Amcrikunsc: amb~sadc:ur mevrouw
Cyntbia P. Schnetda. Het bezoek had pl.utS op hur UitdrukkeliJk verzoek. in de jaren 18o5, t8o6 cm 18o7 deden
vele Amcrik.unsc schepen de sad Veere un. Deze 'neucnlc' schepen roken hanckl nu de Engelse vloot door her
verbod van Napoleon nier welkom w.u in continentale
havens. Nusc de 'gcwonc'ladmg w~ her voor de
Amertkunsc: schepen erg uncrckkc:lijk om de nodige
smokkclw.ur un land re brengen. De vnchrbricvcn en
andere srukkcn over de l:admgziJn te besroderen m her
uchicfvan Veere De arnb=dcut, een fervent bcwonderursrcr van Rembrandt. ~ook zeer ge1mcrc:ssec:rd in de
onderzocks.umc:kenmgc:n ~o;an de Amc:nkunsc joumahsr

Heilige huisjes
Her gemc:enrcarchic:'f werkte mee un mcccdc:rc publtcaries
en een untal rad1o-- en rdcVlStc uir:zcndmgen. Eén durvm w.u de op 11 en 14 Juni wtgczondcn aBcvcnng van

het NCRV-prograrnm.t'Heiligc: Huisjes' Dtt programma
ging over Maru-verering en Mtddclburg als bedcvunsoord . In de Rooms-I<.uhohckc kerk m Middelburg
bevindt uch een Mt.ddelc:euW$ schtldcnj ~;m Mw
wurun bovcnnaru.urüjke krachren cocbedacht worden.
D1t schtldcrij is merher oorspronkelijke. dar bevond z1ch
m Vrouwenpolder, en Vrou"'.~npoldcr w~ dus ook eerst

bc:dcvaanspl.uts.
Nagasaki
Spezeiale belangnclhng voor de geschtedcnis van Middelburg toonde ten grote dclcg;~rie Japanse ambtenaren uit
de Middelburgse zwu:rst:1d Nag.asaki. Op 13 november
werden ZIJ onder andere in het stad hu u condgeletd en
door de archtvaru van informatie voorzien.

Rijksarchicfin Zeeland
Het Rtjksatchtc:f m Zeeland u uch ojdens her afgelopen
jur bewust geworden nn de enonnc hoc:vc:dhc1d werk
die een fusie met zich mc:c:brcngr.. Gelukkig ging daarnust de dienstvcrlening gewoon dooi" en werden dtvcrsc
mcuwc: uchtevcn opgenomen. Her bczockasciJfcr bleef
met 6500 stabiel. De cwc:c: grote digitaliscringsprojccrcn,
de invoer v;~n de huwelijks- en overlijdensakren van de
BurgerliJke Sand. hggcn op schema. Vele archtcvcn wer-

Hcndnk ~o;an Loon. die in Veere een bock sclueefover

den herverpakt in zuurvrt)e macerialcn zo<bc wc straks

Ncdcrbnds" bcrocrruistc: schilder.

.tllc: bestanden in de voorgeschreven vcrpakkingen naar de
nieuwe depots kunnen vahutzen.
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Openingstijden 1999

Een familiellbum uit Thokn

Rijlu.ucbiefin Zeehnd

Uitgelicht
'Famthealbum' is deze llU;1nd het thenu van de Boekenweek. Ook Ln uchteven

dinsdag tot en mee uccrcbg vm 9.00 tot
17.00 uur. In de m.unden juli en ;~.ugus

ZtJn v.uk f.uniliealhums re vtndcn Zo bevindt z.ic:h in hc:r &mtltearch1ef
W.:~grho een

mooi album, .un de voorzijde versierd met een gekleurde iris en de
tc:k.n 'Phoroguphiccn', van Helen:. W~gtho. Zij kreeg her .1lbum in 1910 ludo

ru.s zijn de srudic:ulen op utercb.g

gesloten.

en pl.:~ktc er cLum.:~ z:o'n honderd foto's m
Hcletl;1 Chriscitl;1 wcrcl op 1511U;1rt 1896 geboren :.Is dochter Uit het huwehjk

GemeenreudüefMiddelburg
m.und.lg t/m vrijd.lg vw a.oo toe 11.00

v.an Comc:hs Anne Hendrik Wagrho en Nccll)e Adriana \o;an der Burght. Hur

Gem«nte.uchief Veere

op.a Comdis kodu omstreeks 1168 de Thoolse hofstede Luchtcaburg. Ze
behoorde tor een invloedrijke U.mthe d1e rond 1635 van Re1mcrswul nur
Tholen w;u gekomen en wurv.tn dtvc:rse leden sindsdien vele besruudij kc

=d.lg en dinscb.g vm 9.00 tot U.JO
uur en IJ.)O tot 17.00 uur, wocnsd3g nn

funcnes op Tholen lu.dden bekleed.
In hur album zien we kickjes van ha~r ouden, vriendinnen, kenmssen en

9.00 rot u. JO uur

.ûspmk te baocktn. (oul)5-o 6o 4

f.lmthelcdc:n, v.m de hofstede en UttsapJCS op Tholen en daarbutten Haar hut
gmg utr naar paarden, gc:rutgc: de: vele: foto's durv.an. Alle foto's ztJn voorztc:n
van ondenchnfu:n en cLla z.ocLlt WIJ nu een fraai beeld hebben van het leven

SluiringS<bta te helft 1999

van een wdgcsrdd VlJfuCOJ.trig meisje op een hoerderij 10 Tholen.
Het fimiliurrhiefWagtho m het Rtjksarchief m Zeeland bevu nog meerdere
fotollbums en dum.ust zo'n kleine 6oo losse foto's.

uur en nn IJ.OO tot 16.oo uur.

Hee archtdis Ultsluttcnd 03 edefonische

RyhucJ,iifm ZcdaruJ.fanullLflrcluif

w-ww, rtHJrl rnr.nrlf6

Rij ksuchiefin Zed.tnd
Vrijcbg )O apnl (Koningmnecb.g)
Wocnsd.lg s met (BevnJdingscb.g)
Dondcrcb g I J mei (Hcmdvurcscb.g)
Op lllc rodere eb. a rond Pasen en
Pinksteren- behoudens de reguliere
sluinngsd.lg op mundag- is h« Rijksarchief normul geopend, dus ook op
vrijdag 1 april (Gocdt Vrijcbg). zuercb.g
J ;~.pril (uccrd.lg voor Pasen) en neerdag
11 mei (urcrd.lg voor Pmksreren).

Gerncenre.uchicfMiddclburg
Vrijcb.g 1 april (Goede VnJcb.g)
Muncb.g sapnl (1C Pusd.lg)
Mund.tg 19 april
(sluiting a.oo-1300 uur)
Vrijdag JO apriljKonmginncdlg)
Mund.tg }. dinscb.g 4 en wocnscb.g

s ma

unsluirend en op Bcvrijdingsd.lg)
Donderdag 1} en vrijtbg 14 met
(.unslu1tcnd en op Hcmdvurcsd3g)
M:und.lg 14 en dinscb.g 15 mei (1e en JC

Genealogische aanwinsten
De Collectie Zeeuwse Genellogtem m het njksarduef
werd Uitgebreid mc:r gcnealogtccn of kwartienaten nn
de &nuhcs Kurtru:kcr (nr 72-B); ächariouse (nr 719). Vm
Stec(nr no); Remecus nrnt ~Van der Huts(nr 731~
Boot/Bij de Vutc (nr. 354). Een unwirur is te melden m
de Verumelmg Gencaloguche Afschriften: Deel 11 uit de

tocg;mgsnr 446
Fanuite De C.Uembroor. 1n3·188o, toc:gangmr 448
·Zeeuws Ulldbouwbl;td van de Zeeuwse L.mdbouw-

Inventarissen en catalogi

m.uuduppt). 1908 1986, roegangmr 492..6
·Zeeuwse ängcrsbond 'Zang Vercdelr', 1912-1998,
rocgangsnr 56.p

In de afgelopen tijd kwamen btj het njksarchtcf v;~.n de
volgende: archieven roegangen gc:reed:
· Sochnng OecumeniSch Vonrungscentrum Hedenesse en

gang op het archtef v~n de Groene KruiSVereniging IC

Van EeghenhulS te Audenburg, 196<>-1989,

Middelburg. 195()-1974

toegangmr 375 1
· HervormdeGemeente reûdz.and, 1671-1894.

GcmccnteuchicfVeerc

tocgangsnr 583 t
• Hervormde Gemeen re re MdlS- en Manckcrkc, 1653·

HttR!JJ:sarrluifm Zttlaml. lutGonwuzalárufMuJtftfbu'JJ tn NI Gonuncaur.lzitj
Vent vahurzm cmtf rm nnar NI nieuwe
atbDIIIV aan hLr Ho/pllln In Mufdtlbura. Vta
tiL NuiiWlbntjlJII!tn WIJ u ll)dl9mfonnOTn
tWa tk cuuu tfaca van tft slumns

Bij her Gemccntc.uchiefMiddelburg kwam gereed de toe-

voorgangen te Cadund, 19.;8-1989, rocgangmr 371.1
• Van Ecghcnsrichring en de Snchnng Vormingscentrum

tocgangsnr S85.1
·Hervormde Gem«ntc re Biggekerke, 1583-1985,

opnemen met de gcrnccnrearchtvuis.

rocgangmr 158.1
Opcob.u-e Scholengemeeosch2p Rennerswui co voorgangers, 1949-1991, tocgangmr <!OJ-1
• Pred1hnr H.R.) RciJenga, 192.8-1979, roegangsnr 417
Ptedilunl).C Roose, ( 188o} 1887-1955 (1994),

serie Zeeuwse VOC.Opvarenden 1714-1719 (nr S:t6).

Pinksrcrd.tg~

Voor een bezoek un h« GcrnccnteuchicfVccre kum u het best conca

Sochting Zeeuws Insticuur voor Kunsczinntge Vorming
~ZIKV). 1961·1989,

19n. rocgangsnr 595.1
• Hervormde Gemeente re NJeuwvltct, 1659-1975.

tocgangsnr 596 t
· Hervormde Gemeente te Warcrbndkcri..Jc. 1708-1987,
tocgangmr 357·'
• Rooms-Kathohcke paroch1e H. Petrus en Paulus 1e
Boschkapclle, 1751-1976(t984}, tocgangsnr 144.1
• Vcrentging 'Dr~agr Ellunders Lasten' IC Btggekcrke.
1917·1J198, rocgangsnr 132..1
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