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Reguitere openingstijden 

DtnS(bg roe en mcr utcrcbg 

v~n 51.00 rot 17.00 uur 

N 

In de m;ul!dcn JWt en ;wgustll$ 1~ her 

Zccws Ar eh re{ ap z.ucrcbg ge> loten 

ZEEUWSARCHIEF 

Open monumentendag 2001 in het Zeeuws Archief 

Op z:~rerdlg 8 septc:mberzi~t u d~ 

vlag v= Open Monumencenchg ook 

weer ;u.n her V~n de Pcrrebul5 hm

gcn. Het Zeeuws Arducfd~ weer 

mee veel plcz1er mee .un deze biJ1:0D

dw~ d.lg. WiJ hopen dar u om va~( 

to uur rot 17.00 uur tn grote getlle 

gaar bezoeken Het thema \'lUl dit ;~ar 

1s 'Huis en Hurd' Dar 15 ook 'l'.~t W1J 

re b1eden hebben: een pcchng lcht-

nende-eeuws huis en vele, ve le haar

den. De lumers v~n ons huiS sr.un 

voor u open.. D~ar vmdr u geschrevm 

mforrnane over de verschrilende 

upenen v:m her hu15 menlJO nJke 

geschreden Is Ome mc:dewerkcrs 

lopen er rond, wdnt u vragen, d1e btj 

u opbonden drrcct kunt stellen. 

Let op: BlJ wr;ze van waondering 

ui ck m~dr=l deze dlg voor 

onderzoekgesleren ZIJl!. 

Urcerurd kU.Il) u voor een kop koffie, 

thee of een verfrtSnng terecht 10 bet 

moderne Archrefo(c: met rondge

stroorde hlstoruche teksten of op ons 

bc:schune cc:rns met UitZICht op het 

oude huîs. Met het comfort van nu 

kunt u wegdromen rn de nJd van 

roen 

U bent vmlur:t:< welkom. 
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De panen cm;.:~ al ~P Je ~anc.:;r~nd tlln hn 

Go.l{hUU u Mrddtllouij. 1.9411 

FotocOilccnc,gcmrcntc MuiJtlburs. 

albuml.], nru. 

Nieuwe expositie 

Zeeuwen onder het mes 
Van : JUh ror en mee 10 november roo11s m de c~po,tth."· 

rutmtc \'ln her Zcruws Arch1ef cm tcnroorutcllrng cc :ten, 

gctrcdd 'Zeeuwen onder het mes Gczorulhcld>zorg 1n 

Zeebod door d .... ecuwen heen' A:ln de lund v.tn .uchu~f

srukkcn en voorwerpen wordt cro bedel gcgl'\'cn •Jn Je 

z1ekmzorg." mcduche ,·emchnr~t.~· her .1pothck.cr~v.tk. 

mediSch .."-crcrudu:ppdtJk ond.azoe:.. • .-crloskunde en ui 
v.tn .1ndcre ~eru:n \".111degezondhc1dszorg De uclud· 

srukkcn ZIJn .1ikomsngutr divcoc colkcues \'JO het 

ZccU\\S t\r<htct, de voorwerpen kom.:n \'OOrn.tmdijk. uit 

d.: •ollc.:u,-s v.m het Konmld~1k Zccu,•sch Gcnootsch.tp der 

W.:tcnKhlppen De h.tl voor dc cxposmcru1mre 15 geheel 

angct t<.ht met mcub1lm en Jrmburcn vm de Mlddelburg se 

hutS.trU Frum.ru. zo.in de bezoekt zich in crn sp~ma 

\.tn .:kJUI."n \1Jfug vm de vorige eeuw k.ln "'.tncn. 

I scle Histonscbe Sruclicdag 

'Zeeuwen onder her mes' 

Op 26 oktobe-r 1001 orgamseren de 

Werkgroep HtsroneenArdleologtc 

v;an her Komnkujk Zccuwsdt Genoor

sdup der Wercruclappcn en her 

ZtcuWl Archtef een H JStansche Srud1e

d1g onder de md 'Zccuwcn ondeT het 

= Gczondhc1dswtgm Zeeland door 

de ecuwen heen' Dirmede tn hcc hdc:r 

V.ln de gdljkn.trruge rcnroonstelhng 

d1e v;m 2 JUh tot en mee 10 oovm1bcr 

1001 re zien IS m her Zeeuws Arcbtet 

re Mtddelburg. Tt;dens & 15dc HIS

ronschc Srudied.lg zulten vtjfsprekas 

vcudullcndc Etcenen uu de gezond

heidszorg m ZccU.nd bel ichren. 

Mevrouw dt. j L Kool-Slokbod utt 

Mtddelburg houdt een ml.:tdmg over 

ziekenzorg m Zeeland door de ecu

wen heen. Vervolgens docr de: beer dr. 

MA. Verschuyl uirDdftversl~gv.m 

een blól.usteenopende m che m 1647 

meesucces ts wtgc:voc:rd bt) C:ulunn.t 

8oud1en Councn-Fourmc:no1s u1t de 

Zeeuws Ar~htcf, Ho!plem 16, Mtàdelburg. rd Ott8) 

67 SS oo Tocg.mg p-.uts M:umbg rot en met .z.uerd.tg v.tn 

og.oo·1;.oo uur (m .lllh en ~u~stus op z..uarug gcsloren~ 

Lange Noordma.tr tn Mtddelburg. 

Tevens g;aar de heer Verschuyl n.tdcr 

mop de operaoecechntekcn m de 

zcvennende en .tchtncnde eeuw Hoe 

de gezondhctclscoc~und v.m Ncder

U.ndecs an ck Gouden Ecuw k.ln wor

den .1.fgelezcn u1r ilrcheologisch men

sdiJk skdetm.trcnul. wordr utr de 

doeken gcdun door de beer dr. G.J R. 

Mur te l.c1dcn De heer dr. JZ S Pel 

urt M1dddburg haJitenkde opmer

kelijke Zeeuwse med1c1 voor het ~-oec

hchan roeslot docc de heer dr. E..J.C. 

v.an Rijssd re Den Hug versl1g v.an 

ztjTI onderzoek n~.lr bcv~llmgcn m de 

negenetende eeuw un de hmd v.an 

unrekenmgcn v.an een vln 21Jn voor· 

vaderen, d1e tUSsen t8)8 en 1901 hed

en vroedmeester was tn Poottvilet op 

Tholen Oe t5de Htstoruche Srudle

d.tg wordt, vanwege de lusrrumvlc

nng, J.fgeslotcn met een lèc:scthjk 

drankje tll h.1pJe. 

De srudicd~g vmdt pl..u.rs m de F1lm· 

zaal v;Jn de Provmc1e Zccltnd, AbcilJ 9 

in Mtdddburg en begrnt om 13.30 

uur. De dedrumekosrcn bedragen 

iL JO,-. Gemrcccssc-crdcn dtcncn llch 

vm cc voren schcifrclijk op cc geven 

btj het sccreCllllU v;~n de WHA \'l.l 

een bridk.un met na2m, ;Jdics e-n 

relefoonnummer .l.lO nct.sccrenrla.tt 

v.mde WHA. p/aZccuws Archief. 
Postbus 70, 433oAB Mtddelburg. o( 

vu een c-m.1.1l un tnfot.._CDzttuwsu

duc(nl, ~necns mcr ~drcsgcge\-clli. 

Tcgelijkcngd dient hctdcdn.tmebe

dr.lg u: wordcn ovugem.takc op guo· 

nummer 3719924 t.n." de Werkgroep 

Histone en Archeologrc re Thol<"n 

o.v v. "15de H!StoruchcSrudted..lg". 

A.1 n de zaal worden gétn la.u-ren vcr

kocht. Degenen dtc hebben bct;uld 

kujgen voor 2.6 oktobereen schrtfc~ 

ltjkc bcvemgmg van tnschrrjvtng 
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Fmsmmrm VIIIIBM~van hu!Un 

m Mtdddburs. 

Ht.noruch-toposrafJ.rchr otiDJ 

stmunu Middclhurs. nr. H19 

Nacuurhistorie in her Zeeuws Archief 

Sedert enkele jucn besteedt Zed.md 

m de nu2nd JUru cxrn un.tbchr uo 

de n.:aruur. Er wordm veel wmddingcn 

gcor~nisecrd om iedereen kennis re 

laren maken met de Zeeuwse Oora en 

6unl. Hoeug deze er vroegeruit? 

Het Zeeuws Archiefbcheert diverse 

~rdnevcn en vcrurndingen die kun

nen worden gerudpleegd om den: 

vr.ug re kunnm be.mtwoordcn. 

Allc.rccrst de udncvm ~ Ze.cuwse 

afd.dingen van Koninklijke Neded.md

sc Naruurhisroósche Vc.rcnig10g 

(KNNY, roegmg nu). Doelstelling 

van de KNNV is natuurstudie en 

n.:~ruurbcschcrming in zo breed 

mogchjke nn. De vereniging werd 

opgericht te Amstt:nbm.in 1901 en 

vien dJt JUl" dus ZÎJn too-juig bcscun. 

Her oudste archief vm een Zeeuwse 

.ûdchng dateert uü 1,9)1· Het bctteft 

hier de in du jur te Goes opgeridttc 

Afdeling Noord- en :Z.uid-.Bcvda.nd.. 

Toen deze afdeling steeds meer leden 

uir W.Uchcrcn kreeg veranderde men 

in 19sodc naam inAfdelingZemnd.. 

Na verloop van tijd werddttufdcling 

zo groot du men besloot tot een 

spliaing in 197): de Afdding Bcvmnd 

en de: Afddmg W<lichc:tUl. V;m deze 

uatste afdeling berust het archief 

Cursussen 

eveneens in het Zc:cuws Ardue( ln de 

KNNV-archievcn vindt men vcd sruk

ken over excursies en lezingen over de 

n:ttuur. Dumust bicden pcriodu:,ken 

zo:tls her bl:td 'De Composiet' vcd în
fomucic over ille ilctÎVÎtetten die wer

den vcrricht in de jaren 1967-1996· 

Een ander inreressmt archief is du 

van de Afdeling W.ilibcn:n van de 

Ncdcrl.anc:be Jeugdbond voor ~ruur

srudte(NJN}ovcrdepcriode 19JZ-· t98l. 

Hierin bcvtndcn zich diverse logboe

ken met nOltuurhistorische gegevens 

pc:r bezocht gebied en verslagen van 

excursies. Vcrmcldenswurdig :tijn 

ook de vele: nottuurhistorische DJd

schrificn en overige: documcnurie 

v:anaf 1936. Niet alleen Zeeuwse:, nu2r 

ook l:andelijkc: uitv:ven zijn bcwurd 

vanwege hun grote zc:ldnarnhcid. 

Gegevens over buitenpwtscn en 10 

het bijzonderde inrichtingvan ruinen 

kunnen wc terugvinden in Eunilic

uchie~n, bijvoorbccld vmde &mtlic: 

Van Lynden ( rocg:tng 156.1), waann 

het llllldgoed Ter Hooge wordt be
schreven, en de familie Schorcr(tS7), 

d:tc dc:uils wcugedi over de butten

verblijven Amcstcin en Toornvher. 

Ook tn de ropogafuch-hisrorischc: 

.uw 'Ubndiillllus=' bevinden 

zich fruie albceldingcn v:tn rwncn 

biJ buÎlcnplutsen. 

Her Zeeuws Ardticfbchcc:rt ook 

en kc ie vcnilffidingc:n w:a:ari n vooru 

afbc:cldingc:n v.m tlilruurgebieden 

voorkomen. Zo vinden wc in de col

Ieroes De Bruync {toeg.mg 369) vele 

pl..tkboeken cnlDro's v:an duingebitden 

op Walcheren russen 1900 en 1940, 

met uirgc:brcidc: bcscbnJvmgcn v:an 

de roen voorkomende pl:tntcn. 

Een bclilogrijkc recent verworven 

vc:rumcling bctteft de document:aire 

vc:rLameüngen van bet NlOO/CEMO 

(voorheen Delu lnsciruut voor 

Hydrobiologisch Onderzoek) re 

Ytmekc:. Deze colleetic is nog in 

bewerking mnr bn vi:a de bewerker 

A.F. Fnnken:d worden ger:a:adplcegd. 

Het bcudi een groot unt.tl dt:a's en 

foto's die een becl.d geven v:ao het 

Odegebied in de penode v:tn 197o-

1990 va_n Pernis rot aan het Zwin en 

van Vlissingen rot un Bc:rgen op Zoom. 

Nust afbeelingen vm de omgeving 

zijn er ved deuilopn:tmen van vogels, 

vissen en lilgc:n~ diersoorten -zo2ls 

mossels. Bijzondec 'Zijn de vele onder

wueropnamen, gcmukc 1 n de Oos

terscheldc. 

Votnwcgc her enorme succes van de cursus 'Wontn 10 een 

monumemenp;md in de monurnenn:nsud Middel-

burg', otgmucrcn her Zeeuws Archief. de Suchting Cultu

red Erfgoed Zeclmd en de: Zeeuwse Volksuruversu:m deze 

cursus nog rwec krc:c, en wel m okrobcr 1001 c:n 10 rn.:aut 

1002.. De: rumtsomvacuven l=n vanelk cwce uur TtJ· 

dcns d1e zeven lessen worden =hili ende ;upecn:n v.tn 

monumcnn:np;mdcn bcltchr:. Ailn de orde: komen: de: 

gc:sducdcnis v:an Mlddelburg ;~.Is monumc:orcnp.tnd 10 

vogdvluchc, hulzenonderzoek tn archieven, bouwgeschse

dcms v:~n huromche p.tnden, onderhoud en rcsCluutîc:, 

monumcntillc mrericurs en een vcrslilg v.tn een bewoner 

v.m c:c:n monumcntenp.md van zijn inrruddels voltooide 

spc:unochc n.urdc hiSronc v:anzowclgc_bouw .tls bewoners 

en van llJn crv:tnngcn .ds csgcnlundig cesraur.tteur. De 

cursusmoktober lOOl IS op dondadilv:vond votn 19 3o-11 30 

uur en ~en zlrc:rd:tgmorgcn. De cursus 1D maart 1001 u op 

ma:mdagrruddilg V<In 14-oo-16.oo uur en eveneens één 

zatcrdilgrnorgcn. Sddc cursussen worden gegeven in het 

Zeeuws Arch1cC 

lnhchcingcn en :t:tnmddtng gcschicden v1ot de: Zeeuwse: 

Volksumvcrmeit, Sp:tn)ot:lrdstnólt 51 , 4331 EP Mtddd-

bucg. rel 01 t8-6J.j.8oo, (vavo(sopJ!G84) 
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Let op!: 
Vergeet u ruct btJ uw eerSte 

bc:z.ock un her7..eeuwJ Archic( 

een geldt ge legmmaue btp•oor· 

beeld p.!Spoorrof n; bc:w&JS 
mee te nemen> 

Dit gelde voor u:dc:rccn, dus 

ook .1ls u Inschikt over een 

'oude' be,ockcr:spas 

Uicgdtcht 

Excursie naar de Oostersehelde 

Door de .uni eg van de Ocsrcrd.lm en 

bet d.urdoor onuune Zoommeer u 

er Vtt} vc:rmdc:ui m het gcd.:elte \'lD 

de Oosrc:ncheldc rubtJ Befgen op 

Zoom. Dc.geuJbc:\;.·cgmg u verdwe

nen w.urdoor de Aor.1 en fauru m dat 

gcb1ed bchoorlijk IS gewÏJl.lgd 

GduiJug L1Jil er nog voldoende 

bronnm O\·c:r om kenms te vcrga.rcn 

ovc.r de: oorspronkeh;ke JUruur. Zo 

b~ar het :Uatws Archief een album 

w.1.1rin een .llnt;tl baologcn vGl ver.sl.1-

gen, (ow's en pn-nrbndh.uren een 

beeld scherst van een e'ltcume d1c ZIJ 

m 19zs m.llki"C:Iltn de omgC\1ng van 

Bergen op Zoom en de Oo)(('rschclde. 

Hacnn wordt op scticuu, wcrcn

schappeh;kc m.ur v.llk ook htbnsche 

WIJZC mdchng gcnuah van .tlle voor· 

vJIIc:n die rijdens deze cocht werden 

bdeeld Op de foto su.u de groep 

ergens op de: ~hkkrn rus~cn het vcr

dronken bnd v:m lkimcnwul en de 

Sn~b.tnuc w<tl Een nukJe u1t het 

'Rergen op Zo<>m-lu:~d' m het llbum 

wrllc:n wiJ u nact:onrhoudcn 

Cursussen [vervolg v.m pag. J) 

\\'iJ zsjn ~llc:n brologcn, 

Komc:n hrc:T, komen d;J.lf, 

ZIJII 0.1u Bergen op Zoom getogen, 

StJ.tn steeds voor excursie J..l.:ur 

O,jJn Sloffop her:shk, 

Enkclv.m en kmedJk, 

Is tn ZIJD schik.. 

In J=ua.ri zuo: surrco de: tursusscn 

Oud srhrifi voor bc:gmncr:s en Stlm

boomonderzock voor gevorderden. 

!kade: cursussen begmnen op maan

chg 14 jmuui WOl om 19.30 uur in 
het Zeeuws Archic:( Meer hic.ro\'CC 

kunt u m de Nieuwsbrief vm septem

ber lezen. 

Agenda 

ID»..ldag 1juli Tc:ruoonstd.lmg 'ücuw.:n onder het mes. 

Gc:zondhe.sc:bzorg 1 n Z«bnd door de ecuwen heen'. Toc

g;mg gnru ti;dens openmgnijden l tot en met 10 novem

ber WOl~ 

zan::rd.tg 1 septc:mbcr Genealogische d.lg w.ur het Zuuws 

Arclucfzich prescntccrc.ln "De Vroone'' te K.:lpc:l!c:. 

zaa:rdag a .scpcanbcl Open Monumcntmdag: publicks • 

nwnren m de meu" bouw en kant.oornJÎmtc:n rn het V2n 

de: Perrchuis geopend voor baic.hciging (de )tudteznl is 

voor onderzoek gesloten). 

4 

vrijdag ~oktober t sde Historische Studlcd.tg 'Zeeuwen 

onder het mes' v.ln de We.s kg roep Hmom: en An:hcologic: 

i.s m. het Zeeuws Architfin de filmz.ul. vm de Provincie 

7.cd.tnd (zk \'OOr dccln.:unc cldeu in deze nicuw.>brietl. 

zan::rd.tg 15 dm:mbcr N.ttÎoJUI~ Foto Kijktlag rn het 
üeuws Arcluefi~.lt). het Nc.derbnds Fotogcnooudup 

Slui tingsdau srudicuJ.J 

utctdag 8 september (Open Monumentendag) 

dinsdag 1.5 december {Eerste Kcmd.1g) 

woensdag 26 december (Tweede Kcrsrtbg) 
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