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Stichting Vrienden van her Zeeuws Archief zoekt donateurs 

Niemand kan zonder vrienden, ook het Zeeuws Archief niet 
Op woeru<bg 1.7 juni zijn een uncal 

voor Zeeland wrcrsr wurdevoUe 

charters door de snchnng 'Vuenden 

votn hec Zeeuws Archief oveJ:hanchgd 

aan RoelofKoops, directc:urv:m her 

regionaal htsronsch cenrrum. Deze 

overdcachr vonnde teveru het start

sein voor de mchnng 'Vnendc:n van 

her Zeeuws Archief om naar buieen 

te ereden en donareurs re gaan werven. 

De mchring belm:rigr de belangen 

van het Zeeuws ArchiefbiJ allerlei 

voorkomende gelegenheden waar 

nod1g en mogelijk. Een sprekend 

voorbeeld hiervan is de aankoop van 

de eerdergenoemde w.urdevolle char

rers dankztJ de biJdr:lgen van een 

aancal welwillendesponsors zijn de 

btjzondcre perkamenren doeurnenren 

verworven. Her oudsre-charter sramr 

uir 11.98 en is geschreven door een 

menruk utt de Abdij van Middelburg. 

Daar hebben de chan:ers ook ecuwen

lang gdegen. Tor de Fcansc tijd. roen 

u waarschijnLjk als oorlogsbUitdoor 

een mtÜtaJr zijn meegenomen. 

Recent doken de voor de hisrorie van 

Zeeland belangriJke dorurnenren 

weer op m Duitsbrul De stichring 

Vnenden van hec Zeeuws Archief 

heeftzich dusmersucces Ingespannen 

om de doeurnenren weer binnen onze 

provinciegrenzen rcrugte krijgen. Ze 

ltggcn mmtddels m de depots van her 

:UC:u ws Arducf waar ze onder apomale 

omstandigheden bewaard blijven 

voor de generaties na ons. 

Om bij dtuoorrgdegenhcdensnel en 

adc:qualt re kunnen handden of om 

bijvoorbeeld een durdehjke seem re 

hebben in een (o=-heids)bcsluirwar 

het btstorische culruurgoc:d v.m Zee

land aangaat, 1.5 her bdangnjk om als 

Srichting een (groot} aancal donateurs 

re vertegenwoordigen. Bovendien is her 

leuk om trouwe: bezoekers en sympa

thisanren de kans re geven hun band 

mee her Zeeuws Archief te bren blijken. 

Donateurs v<~.n de sochttng kriJgen een 

aantal btJzondcrc voorrechten waar

onder een gtariS rondleiding door het 

gebouw, gcaris roegang eerde doru

reursdag, komng op publtcartes en 

vier maal per Jaar een NJc:uwsbncf 

mc:r wc: renswaardigheden over het 

Zeeuws Archie( De wisselwer:kmg 

russen het Zeeuws Archtc:f en haar 

vnc:ndcn letdr er hopcl1jk toe dar nog 

meer belangrijke Zeeuwse culruur

tusrortsche objecren voor ons en de 

generanes na ons behouden blijven. 

Een folder mcr daaun ecn;mrwoord

coupon waannee u Vriend ofVnendm 

van berZecuwsArducfkum worden 

IS btjgesloten tn deze Nieuwsbrie( 

U kum de folder ook unvcagcn: 

relefoo-n (ort8) 6788oo. 

Voomrur Pmr Htnduilx van dcSnchrina 

Vrirndm van lur Zuuwl Arch~tJ ovuharul~t 

iln wm dt vcrworven duuurs aan RodoJ 

Koops. dtrauur van htr Zuuws Areltuf 
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Opvallende rrddtf185bottm van Ptlfr Lo,gan 

lil dtsaa5k<m)C5 aan dt voorscvtl van hec 

Zrruw1 ArchtcJ 

'Reddmgsboetcn', 'ouden mcuw' of'repctc:rcn'? 

Kunst in Kastjes 
Misschien heeft u ZJch wel eens otfgcvrugd warde houren 

kastjes met gaas aan de voorkant van het Zeeuws Archtef 

moeten voorsrellm.. Dat IS een goede zaak, want deze kast

jes worden gebrwkrdoor kunsren.urs en kunstcruars 

d.tgen de mens gr.ug Uit vr.1gcn te srellen. 

ln de OJd dat de arrondwementsrechrhank in het Van 

de Perrehuis zetelde hmgen c.r de openbare mededelingen, 

zoals aanvragen van Eullisscmenten, d1e JC nu m de krant 

of op in eernet moet weken. Met de resraurarie van het Van 

de Perrehu1s Zijn, vooral door lOcdoen van de direercue 

van het Zeeuws Archief, ook deze kastjes geresraurc:erd. 

Zij vorrnc.n merhun aanwc.ZJghetd een teken utc het 

verleden en mee hun inhoud een boodschap van kunsec

naars vm nu. Het Zeeuws Archiefheeft de ruimte in de 

kasges eer beschtkkmg gesreld aan CAESUUR Diets een 

kunscennrsmtnacie( van rwee beeldend kunstenaacs 

(Hein Verweren Hans Overvl1er), die deze en andere kasr

jes gebruiken voor presenraces onder de na:un 

VIEWPOINTI. Hierbij kurtnc.n beeldende kunstenaars 

hun wc.rk presentteen op drie lokaties: in Brugge, 

Knokke-Hem en htet in Middelburg. 

De k.urjcs van het Zeeuws Archtcfhebben mmtddds al 

bezoek gehad van verschillende presenrattes. Hec begon m 

oktober vangJaar met de opvallende reddingsboeten van 

Peter Lagast. Gevolgd door 'A rhom 10 tbc eye' nn lrene 

)udong, în janu.ui door 'z.t'. door Frauke Dendoeven en m 

;unt door 'repeteren' van GoofRenuJn. 

Kunst zege meer als er meer achcagrondinformarie bekend 

ts. De laatsre kunstenaar. GoofRemijn, vmdt de rclaue 

russenziJn wc.rk en de ruimte waann her ztch bevmdt 

belangrijk. Hij gebruike elemc.nrtn die voorrkomen Uit de 

indusrriële vormgeving om ror vorm te kolllCn. Kijk binnen

kort met dtt gegeven m her achterhoofi:l nog even goed naar 

her werk van GoofRenuJn, want ru 2.1 september komt er 

een nieuwe presenratie Deze keer van de Japanse Masako 

lshizuk.a. ZIJ is ge'insptreerd door her gegeven' oud' en 'mcuw'. 

Denk aan Japan, waar de oude cultuur met aandacht, rusr 

en riruelen voor bijvoorbeeld de maaltijd, nog sceeds in 

her dagelijks leven bestaat. Naast de moderne culruur mer 

haar arclutecruur, mobtele telefoons en naasog leven Er 

lijkr voor Masako lshtzub haast geen herere plaats om 

'ltch te presenteren dan hier voor hc.r Zeeuws Archief, waar 

oud en meuw zo sterk samengaan en contrasteren. 

Educaneve lesbnc:fvoor scholen 

'Bronnen uit de 19de eeuw' 
Her Zeeuws Archtefhecfi in samen

waking mee de Werkgroep Lokale: 

Geschiedents Mlddelburg een lesbnef 

gemaaktvoor het prim:uronderwiJS. 

'Bronnc.n uir de t,9de eeuw' bevat vier 

onderwerpen, namelijk Wonen, Wer

ken Vervoer en Gezondhetd. Tien 

kaarren met verschillende soorten 

bronnen zoals foro's, ansichten, teke

rungen, reksten, grafiekc.n en dergelij

ke, lichten elk onderwerp roe. A.t.n 

dc.ze 'bron kaart' is een andere kaan 

gekoppeld mee vragen en opdrachten 

over her onderwerp waarover de bron 

gut. Voor de leerkra.chcc.n is ren 

didacttsche hanclletdmg ontwikkeld 

en ZIJ krijgen de beschtkkmg over de 

anrwoordc.n op de vragc.n en opdrach

ten. De gebrw kre bronnen ztj n ook. 

op de w~bstre van het Zeeuws Archief 

te bekijken. 

bronnenmarenaal waann thema's 

ZIJn verwerktdie rn de verplichte les

srof.un de orde komen 'Bronnen ure 

de 1,9de eeuw' wordt uitgezet onder 

de Middelburgse scholen. Na een eva

luatie zal de lesbnef geschikt worden 

gemaakt voor alle scholen m Zeeland 

Voor her maken van de lcsbncfis een 

financiële bijdrage ontvangen van de 

PtoYlncie Zeeland en de Gemeente 

Mtddelburg. 

2. 

Door op deze manter bronnen beschik

baar te srellen, hopen de samenstellers 

re voorzien m de behoefte van her 

onderwiJS aan kant-en-klau lokaal 
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AanlC.!J van htt kananl door Zuid Bmland 

biJ de sluiUn van Wcrnddm,gt Cl1 Hnruwurt 

(t86J·L865)· Foco ui[Zclandta ilhucrcua. 

Bebngrijke gegevens gecombineerd mee inreressmte h1srorische bijdragen 

Kadastrale atlas Kapelle, Wemcldinge, Schorc en Vlake 
In november wordralweer het vecc

t:iende deel in de serie 'Kadastrale 

Atlas van Zcel.md 1831' gepresememl 

Dtt keer berreft het de voormalige 

kadascralc gcmtenten Iüpdlc, Wcmel

dingc, Schorc en Vbke.Deze~tbs ui 

bet b.atste deel z.ijnda in bockvorm 

uitkomt. DeSrichting Kadastrale 

Atbs Zccbru:lt83z., ocnsamcnwerkingr 

verband tussen het Zeeuws Archief en 

her Kadaster Direcrie Zuidwest. 

hebben besloten de volgende atbssen 

digitaal nit re geven. 

De Kadasu:alcAtbs Kapelle begi:nr 

met een inleiding over kadasrr;llc 

bronnen en onderzoek en de gcschie-

VnJWlllîgerswerk op mtemet 

Isis :SIS op Internet 

de nis van het kadaster. Duma volgt 

een btsduijvmg van de gemeenten, 

waaronder ook Biezelinge en Eversdijk 

vallen. Leuk zijn de historische bij

dragen van Frank de Klerk en Martin 

Zuidhof over de geschiedenis van 

Herberg De Zwun in Kapelle, M t 

Marktveld in Biezclinge, Boerderij 

Treurzicht in Evendijk, Dorpskern 

Schare, het Iünaal door Zuid-lkvdan cl, 

Brouwerij 't HMt in Wemddinge en 

de Willem Annapolder. Tot slot volgen 

een perceelsgewijze opsomming van 

;Ulc geJudastteerde petcelen en een 

al&betische index v;m alle eigenaren 

die in de drie ganeemen in 1832 

eigendom of andere zakelijke rechten 

op onroerend goed benten. De ul.u 

bevat verder lodasrr;lle kaarten en 

vele prenten en foto's uit de pré-ladas

rr;llc tijd (vóór t8Jz). U kunt de atbs 

bij voorinrekening voor 54 gulden in 

uw bezit krijgen. Na 1 oktober 2001 

wordt de prijs 59 gulden. Stuur nu 

een briebrtaan het Zeeuws Archie( 

Postbus 70, 4330 AB Middelburg 

o.v.v. Kad.utnleArlasKapellcen her 

unw gewenste exemplaren. De atlas 

kan worden opgelwld bij het Zeeuws 

Archief of :un u worden toegezonden. 

Bij het Zeeuws Archiefzijn ook de 

meeste rodere delen van de Kadastta_,

le A tbs nog veckrijgbaar. 

SIS LS een geautomanseerd zoeksysteem dat de meeste 

gcnc.alogJSche bezoeken van de studiezaal van het Zeeuws 

Arch1ef goed kennen. Het bevat intussen twee milJoen 

persoonsgegevens en JS daarmee een grote hulp voor de 

stamboomonderzoeker en 1eder ander dte gegevens zoekt 

over een persoon in Zc:c:l.md van voorongeveer 1940. 

De schat aan gegevens die u met behulp van SLS op her 

compurerscher::m knjgt, ZIJn her rerulta.lt van een enorme 

hocveelheid werk die gtorc:ndce!s door VCIJWÎ Ui gers wordt 

verzet. Een veemgtal mensen besteedt al Jarenlang ~én of 

meer dagdelen m de weekam her ovcrtJPcn van de gege

vens uit biJvoorbeeld originele aktes van de Burgcclijke 

S1:40d. Zonder deze vnjwilligers zou er helenual geen SJS 

ZIJn! 

Eén van de meestgestelde vragen over SIS is"wanncer 

komt her op internet?'' Dat LS een moeilijke vraag. want er 

moer techrusch hc:d wat gebeuren en her moet naruurujk 

allemaal getest en in orde bevonden zijn voordat: we her 

aan u prc:sc:nreren. Maar we kunnen nu toch vast een tipJe 

van de slu1er oplichten nog voor her emd van dit j:ur 

hopen wc SIS op mcernet, ook wel JsJS genoemd, vta de 

webs1re van her Zeeuws Archief te kunnen~anbieden, 

zodat tedereen op elk moment van de dag naar Zeeuwen 

kan zoeken. Omdat we op die momcnr nog geen precieze 

damm kunnen nOCDlen, verwijzen wc voor meer tnformarie 

n.ur www zeeuwSJ.rchtefnl waar u de voortgang van het 

project op de voet kunr volgen. 
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• Voon.fgvnd ;un de uimodiging is= 

5 I/4 inch cliskcr~ un de genodigden 
gemtucd m~c cbuop deze tdm. Die {or

m;Jat floppy disk is volkol1li:D verouderd 

rn g«11 enkele (balrij!S)campucer lS nog 

rnscucd=celezrn Wacntt:twtlzrg-

gm cbc de mfomuáe die er op scut niet 

meer incercss:mc is. Een prakàsch voor

beeld om de genochgden ce doordnagen 

van de probl=nek waarover her sym-

posium gaar.. 

Sluitingsdata studiezaal 

dinsdag :t) december 

(Eerste Kerstdag) 

woensdag 1.6 december 

(Tweede Kerstdag} 

Let op!: 
Vergeer u nier bij uw eerste 

baoek aan ha Zeeuws Archief 

een geldige legmmane l biJVOor

beeld p;upoortofnJbcwijs) 

mee te nemen? 

Dtt geldt voor iedereen, dus 

ookals u beschikt overeen 

'oude' bez.oekcrspas. 

Symposmm over digiraltsenng 

maart 2001. 1s een nieuwe rentoon

srclhng tenen v;m gelcgmbeidsge

dachcen du: Zeeuwen door de eeuwen 

heen hebben gesdu:even voor alle 

mogelijke gebcumnissen Fc:licit<~ries 

btj geboorte, b u wdtj k en J ubtlca wer

den m dichtvorm gevar, maar ook 
een overlijden gaf soms inspiratie rot 

poezae. Ook werd er nogal eens een 

prtjzend gedicht geschreven m de 

ontboezeming hierdoor gurung over 

de dtchter ~ou denken. Of dat gelukt 

tS? Oordeelt u ~el( 

Hierbij een voorbec:ld van een 

ged.tchr voor een brualofi: in een zeer 

biJzondere vorm. Dtt ged.tchr komt 

uit een particuliere collecrie. 

De verloren gegevens van de toekomst? 
'Doe vooral geen moeite deze diskette U! lez.enl 

De appararuur op uw bureau kan deze dagirale mfom1aae 

hoogsrw.urscbtjnltjk toch ruc:t meer ontCIJferen' • 

worden. Bedojvcn, instellingen en_ arclucven moeren 

samen zorgen voet behoud van deze gegevens. 

Onder de ritd 'De verloren gegevens van de toekomst? 

organiseren her Zeeuws Archief en RijkswarersraatZc:dand 

op donderdag z7 september een symposaum over de gevol

gen van digiralisertng Het is ec:n emgszans dramatische, 

maar zeker geen overdreven ureL Met dtr symposawn wal

len de orgam.satoren de deelnemecs bewu.srmakc:n van- en 

mee laren denken over- de prohiernanek dat door d.tgu::ah

seringveel gegevens verloren dreigen re ga:m of onlec:sb:ur 

Het ochrcndgedeelre sraar in her reken van belcidskwesac:s, 

waarb1j prof dr F.C.J. Ketelaar, hoogleraar am de Univer

sitelt van Amsterdam en voormalig algemeen nJksarchava

ris, drs.]. Mbllct, coördmaror en adviseur Document<lrre 

lnformatievooczicning, dircrue Facilirarrc: Zaken van het 

mmtsrerie van Verkeer en Warersraar en de htsrotKus 

J. Zwcmcr het woord zullen voeren. Her mtddag gededre IS 

toegespitst op de pt<ikrijk, wurbtj door mtddd van work

shops concrete .siruaües worden besproken en roegc:lichr.. 

Agenda: 
Temoonstellmgen: 

- 'Een biJZ.onder huts op een biJzon

dere plek. Her Van de Perrehuis en 

ZÏJnomgevmg' 

- 'Zeeuwen onder bcrmc:s. Gc~ond

heidszorg m Zeeland door de eeu

wen hec:O: 

- 'Van Eunïhez.icken en hielenlikkers: 

gelegenhe1dsgedachren van Zeeuwen' 

( 19 november roe en met 16 m.urt 

zooz). 

woensdag3 okmber Aanbaedmg van 

de lc:sbnef'Bronnen uu de 1_9de eeuw' 

don.dadag-17 september Digtulc sru

daedag 'De verloren gegevens van de 

toekomst?' 

vrijdag 1.6 okmbcr: t5de Hisronsche 

Srud1edag 'Zeeuwen onder her mes' 

in de Fai!IlZlll v.m de Pcovmae Zee

land, Abdij 9 m Middelburg. Deelm

mekom:nf JO,-. Opgeven bij de 

Werkgroep Htsroneen Archeologie 

via een brie!k.un met na;un, adres en 

relefoonnummc:r .un WHA, p/a 

Zeeuws Arcluef. Postbus 70. 4330 AB 

Middelburg. of vta een e-mail aan 

4 

mfo@zeeuwsacchief.nl, eveneens met 

adresgegevens TegelijkerriJd diem 

her deelnamebedrag re worden over

gemaakt op gironummer 371991.4 

t.n.v. de Werkgroep Hisrone en 

Archeologie re Tholen o.v.v. "15de 

HtStonsche Srudic:dag". Aan de z.ul 

worden géin kaarren verkocht.. Kijk 

voor her programma van de studied:a.g 

op www.z.eeuwsarchiefnl 

oktober 1.001 c:n maart 2.002. 

Wegens succes ber.h.aald; Wonen m 

een n~onurnenrenpand 

De cursus in okrober 2.001 IS op don

derdagavond van 19.j<r2t JO uur en 

één z;uerdagmorgen (7lessen1• In rnaart 

op m.undagmiddagc:n van.t4-oo-16.oo 

uur en eveneens ién zatc:rd.!gmorgc:n. 

Kosten: /199,99/ € 90.75 en voor 

leden van de ZVU en andere korungs

gerechogden f t6J,6J 1 € 74,l5. 

lnlichnngen en aanmeldmg vaa de 

Zeeuwse Volksumvemwt, Spanpard

str.ur 51, 4331 EP Middelburg. rel. 

01 18-63~. e-m.ul vu-zedt@csne~nl 

vrijdag~ november Aanbaedmg 

ï<adas[Qlc:Adas Kapelle, Wemddinge, 

Schoreen Vlake' m her gemeentehuts 

van Kapelle. 

zaa:rdag 15 docc:mbc:r Na nonale 

Focokijkdag a.s.m. her Nederlands 

Forogcnoorsdup 

januari 2.002. 

- Cutsus War staar clur? Paleografie 

voor lx:ginners. Start: maanrug 14 

januari van 1.9.J<r21.JO uur; vtcr 

avonden tn her Zeeuws Archacf en 

vier avonden m her sradhuas van 

Veere Kosren:f:to8,l5 1€9.;,-en 

voor leden van de ZVU en andere 

kornngsgc:rechagdc:n f 187,32. -' 

€ 85,- lohchnngen en Olmmelding 

gc:sdueden vta de Zeeuwse Volks

umversatear. Sp:mp.ardscr.ur 51 

Middelburg. rel o118--6348oo, 

e-mail vu-zeelt@cmer.nf. 

- Cursus Wte waren mijn vooroudas) 

Genc:alogte voor gevorderden 

Sr:a.rr: maandag 14 Januan van 

19 J<r1.LJO uur; 1Chr avondo::n. 

Kosren/aanmeldmg zie boven. 

(alle activiteiten 1n her Zeeuws Archte[ 

tenzij anders vermc:ld) 
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