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ZEEUWSARCHIEF 

Voorpremière ISIS 

Voorouders zoeken via website Zeeuws Archief 

In de vorige N ieuwsbriefhebben wij aange
kondigd dar het Zeeuws Archief druk bezig is 
met bet beschikbaarsreUen van genealogische 
gegevens via internet. ISlS is de internetversie 
van her. Studiezaal informatie Systeem, een 
geautomanseerd zoeksysteem dac de meeste 
genealogische bezoekers van de studiezaal van 
het Zeeuws Archief goed kennen. De naam !SIS 
staat voor Internee SIS, en is tevens de naam van 
de Egyptische godin van de doden. Een bed toe
passelijke naam dus voor een zoeksysteem waar
mee gegevens van overleden voorouders kunnen 
worden geraadpleegd. 
Op bet momene dat deze nieuwsbrief verschijnt, 
zijn wc bezig mcr her resten van ISIS. Dar 
betekent dat de database via de website van het 
Zeeuws Archiefkan worden geraadpleegd, maar 
dat de kans bestaat dat her systeem nog nier 
soepel draait. Daarom is deze eestfase belangrijk 
om seraks medio januari 2002. met een betrouw
baar systeem in de lucht te zijn. Wij nodigen u 
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dan ook uit om aan deze restfase mee te doen en 
als het ware de voorpremière van ISIS mee re 
maken. Gedurende de tesr&.se is het niet mogelijk 
om kopieën re besrellen van gevonden vermel
dingen en werken de pagina's in de Engelse taal 
nog nier oprirnaal. 
Voor degenen die SIS in de srudiezaal regelmatig 
raadplegen, hebben we nog een belangrijke 
opmerking. In ISIS ziJn 1 miljoen vcrmeldingen 
van namen opgenomen, dat is de helft van ber 
aanral in de SIS-database in de studiezaaL Op 
dit moment ziJn nier alle besranden gcschikr 
om thuis met lSlS re worden geraadpleegd. Voor 
her beschikbaarstellen van besranden in ISIS 
moeeen vaak enkele aanpassingen worden 
gedaan. Dit betekent btjvoorbecld dac de over
lijdensakeen van de Burgerlijke Stand nog niet 
met ISlS zijn te raadplegen. Wel ce raadplegen 
zijn bijna alle huwelijksakren van de Burgerlijke 
Stand en nog veel meer. 
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Kn.J8t u rhuu dit schmn m bttld, 
dan ztr U8oed. 
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NotaMen Van du Ham en) ansc de Jonsc, 
inv.nr. 167 

Nieuw in de colkctie 

Notarisarchieven 1916-192.5 

De archieven van de norarissen in Zeeland uit de 

periode 1916-1925 zijn begin november 2001 
overgedragen aan bet Zeeuws Archief. Dat 
betekent dat u weer cien jaar verder kunt zoeken 
in deze populaire bron voor historisch en 
genealogisch onderzoek. 

Inhoud 
Archieven van notarissen bestaan voor het 
grootste deel uir de officiële 'prorocollen', de 
series akten die de notaris opmaakt. Veel 
voorkomende akten betreffen verkoop van 
huizen en grond, hypotheken, huwelijkse voor
waarden, nalatenschappen en boedelinvenraris
scn. De akten zijn snel na re slaan vta de 
zogenaamde' repertoria', regisrers waann de 
notaris van iedere akte kort de belangrijkste 
gegevens vermeldde, zoals nummer, datum, 
soorr akte, namen van de partijenen korte 
omschrijving van de inhoud van de akte. 

Achtergrond 
De mees re notariële srukken worden 75 Jaar na 
het passeren van de akte openbaar. Om prakti
sche redenen worden ze in blokken van tien 
jaar overgedragen aan de archietbewaarplaars in 
de provinciehoofdstad. in Zeeland her Zeeuws 
Archief. Voor één soort akten, de testamenten, 
geldt overigens een uitzondering: deze worden 
pas honderd jaar na her passeren van de akte 
openbaar. Meer informaae hierover vindt u in 
de inleiding op de inventaris van her archief. 

Binnenkort venrokken 

Gemeentearchieven 
Op zijn beun draagt het Zeeuws Archief de ar
chieven van notarissen die werkzaam waren in 
plaatsen waar nu een gemeentearchief is gcvcscigd 
over aan de betreffende archiefdiensr. Dit is het 
geval bij de archieven van notarissen in de ge
meenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord
Beveland, Tholen en Vlissingen. Het gemeente
arcbief Axel heeft er voor gekozen om arch1even 
van notarissen uit Axel niet zelf te beheren, deze 
blijven in het Zeeuws Archief. De overdracht aan 
het Gemeente-arcbief Schouwen-Duiveland 
volgt in januari 2.002, wanneer alle daarvoor in 
aanmerking komende besranden uit het Zeeuws 
Archtef naar de depors m het nieuwe gemeente
huis te Zierikzee worden overgedragen 
{zie hieronder). 

Overzicht 
De notarisarchieven 1916-192.5 zijn beschreven 
in één inventaris met doorlopende nummering, 
ongeacht of ze aan een gemeentearchief zijn 
overgedragen. U kunc de inventaris vinden in de 
toegangenkast in de srudiczaal van het Zeeuws 
Archief onder nummer 13 ·5· Een overzicht van 
alle Zeeuwse notarissen over de periode tBtt-

192.5 is te vtnden op de website van het Zeeuws 
Archief; onder ' her snelmenu. Hierin vindt u 
per standplaatS de notarissen. met 
verwijzing of u voor een bepaaldeplaars in het 
Zeeuws Arcbief of een gemeentearchief moet 
zijn en vermelding van de relevante toegangen 
en nummers. Een blik in dit overzicht vooraf
gaand aan een bezoek aan Zeeland kan voorkomen 
dat u naar het verkeerde archief reist. 

Rechterlijke, Notariële en Weeskamer Archieven van Schouwen-Duiveland naar Zierikzee 

Begin januari 2002 draagt het 
Zeeuws Archief diverse archie
ven uit Schouwen-Duiveland 
over aan het Gemeentearchief 
Schouwen-Duiveland in Zierik
zee. Wilt u deze archieven in 
Middelburg inzien, dan kan dat 
nog in december 2001 en de 
eerste week van januari 2.002. 
Vanaf 14 pnuari kunt u deze 
archieven in de nieuwe be
huizing van onzecollega's in 
Zierikzee raadplegen. 

Achtergrond 
In januari 2002 betrekt de 
Gemeente Schouwen-Duiveland 

een nieuw gemeentehuis in 
Zierikzee. Het gemeentearchief 
krijgt bier een ruim depot en 
een moderne studiezaal. Dat 
berekent dat de archieven die 
nu nog in het Zeeuws Archief 
berusten maar die normaal 
gesproken bij een gemeentear
chief thuishoren, alsnog worden 
overgedragen. Tot nu toe oor
brak in de archiefbewaarplaats 
in Zierikzee de deporruimte 
hiervoor. 

Overzicht 
De archieven die aan her Ge
meencearchiefSchouwen-Duive-

land worden overgedragen zijn: 
- de Rechterlijke, Notariële en 

Weeskamerarchieven van alle 
steden en plaatsen op Schou
wen-Duiveland uit de perio
de 1498-1811, beschreven in 
de inventaris vanLW.A.M. 
Lasonder. Dit bestand is bij 
veel onderzoekers bekend 
onder de afkorting 'RAZE' 
(Rechterl~ke Archieven 
Zeeuwse Eilanden) en in de 
srudiezaal van her Zeeuws 
Archief als archieftoegang 
nummer 10. Her gaar om de 
inventarisnummers 3811-
514 3a met een omvang van 
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De boot ligr klaM reeds op de ree, 

Sap in, 0 Bruielspur en vur mee 

Op 's levens woeste baren. 

Wur of Uw boot ook henen dnjfr, 

Als Amor steeds m;w: sruur= bÜJÛ: 

ZulrgJj genoeg' lijk v.tren 

circa 170 meter. Dezearchieven waren reeds 
integraal verfilmd en blijven in her Zeeuws 
Archief op microfilm voor onderzoek beschik
baar. 

- het archief van de WeeskamerZierikzee (15de 
eeuw-circa 1815) met een omvang vanzo'n 70 
meter. Op dit momenr legr her Zeeuws Archief 
de laatste hand aan de invenrarisacie van de 
omvangrijke aanvullingen op dit belangrijke 
archief, zodat het archief srraks in Zierikzee 
voor het eerst geheel toegankelijk is. 

- de archieven van de norarissen op Schouwen
Duiveland over de periode 1811-1926, circa 70 
meter, verdeeld over vijfbesranden: 1811-1842, 
1842- 1895, 1896-1905, 1906-1915 en 1916-1925 
(zie over de Laatste periode de vorige pagina. 

- een aanral kleinere bestanden: de originelen 

Expositie 

van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, waar
van overigens zowel in Zierikzee als Middel
burg de fomkopieën al direer in de srudiezaal 
ter i.nz.age zijn, de rcgisrers van eigendoms
overgangen van Zonnemaire en her archief 
van de Hervormde Gemeente re Zonnemaire. 

Planning 
De verhuisoperatie naar her nieuwe Gemeente
archiefSchouwen-Duivcland vindt plaats in de 
week van 7 tot en met u januari 2002. De 
archieven uit het Zeeuws Archief vormen hier 
een onderdeel van. Naar verwachcing zullen de 
hiervoor genoemde archieven vartaf maandag 14 
januari 2002. bij her GcrneemcarchiefSchouwen
Duiveland weer voor u beschikbaar zijn. Meer 
informatie: www.schouwen-duiveland.nl. 

Van familiezieken en hielenlikkers. Gelegenheidsgedichten van Zeeuwen 

Tor en met 16 maart 2002 is in de exposicie
ruimte van her Zeeuws Archtef een nieuwe ten
toonstelling te zien, gerircld 'Van familiezieken 
en hielenlikkers. Gelegenheidsgedichten van 
Zeeuwen'. ln de vele fä.miliearchieven die in her 
Zeeuws Archiefbcrusren, bevindt zich een keur 
aan gedichten die rer gelegenheid van geboorte, 
huwelijk, overlijden, jubileum, verjaardagen en 
speciale gebeurtenissen zijn gemaakt. De meeste 
gedichten zijn geschreven of gedrukt. Vaak zijn 
z.e in kleungeranden gevat of in roepasselijke 
vormen uitgevoerd. Sommige gedichten zijn 
ware kunstwerken, zoals de 'bavelaanjes', prach
tig mer kmpselwcrk vcrsierde gedichten, over 
onder meer Miehiel de Ruyter. Een heel bijzon
der gedicht ts gemaakt door Perronelia Moens 

(t762-1843). Deze blinde schrijfSter, die 41 jaar 
lang in Aardenburg woonde, schreef talloze 
romans en dichtbundels. Petronelia dichtte nier 
alleen op papier, maar ook in wol. Zij breidde 
een prachtige slaapmuts en dichtte in de rand 
"Denk op uw koets gevleid I Moens heefr mijn 
murs gebreid". Behalve gedichten uit de eigen 
collectie kreeg het Zeeuws Archief gedichten en 
bij gedichten behorende voorwerpen in bruikleen 
van her Manriem Museum re Vlissingen, her 
Zeeuws Museum te Middelburg en de Zeeuwse 
Bibliotheek re Middelburg, afkomstig uit de 
verzamelingen van her Zeeuwsch Genootschap. 
De expositie is re zien van maandag rot en met 
zaterdag van 09.0D-17.00 uur. Toegang gratis. 

Huwd!Jkss tdtchL 1929 Cursussen 
ParttrultuccolltmL Wonen in een monumentenpand, oud schrift en stamboomonderzoek 

ln maarr 2002 wordt voor de 
derde maal de cursus 'Wonen 
in een monumentenpand in de 
monumentenstad Middelburg' 
georganiseerd door het Zeeuws 
Archief, de Stichring Cultureel 
Erfgoed Zeeland en de Zeeuw
se Volksuniversiteit. In zeven 
lessen van elk twee uur worden 
verschillende aspecten van mo
numentenpanden belicht. Aan 
de orde komen: de geschiedenis 
van Middelburg als monumen
tenpand in vogelvlucht, huizen
onderzoek in archieven, bouw
geschiedenis van historische 
panden, onderhoud en resrau
ratie, monumentale interieurs 
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en een verslag van een bewoner 
van een monumentenpand van 
zijn inmiddels volrooide speur
tocht naar de historie van zowel 
gebouw als bewoners en van 
zijn ervaringen als eigenhandig 
rcsraurareur. Docenten zijn: 
Peter Sijnke, Alben Meijer, 
Anoeke van Waarden-Koets, 
Ad van Drunen, Aart van de Vrie, 
Katie Heyning en Karel Meer
rens. De cursus start op maan
dagmiddag 4 maart van 14.oo-
16.oo uur. Er wordt één les op 
zaterdagmorgen verzorgd. De 
cursus wordt gegeven in her 
Zeeuws Archie( De cursus 
'Wonen in een m.onumenrcn-

pand in de monumentenstad 
Middelburg' kost € 90,75 
(f~99,99) en voor leden van de 
ZVU en andere korcingsge
recht:igden € 74,25 (ft6J,6J). 
Inlichringc:n en aanmelding 
geschieden via de Zeeuwse 
Volksuniversiteit, Spanjaard
straat 51, 4331 EP Middelburg, 
rel. on8-6348oo, e-mail 
vu-zeelt@csnet.nl 

In januari 2002. starten rwee 
cursussen: 'War sraar daar? 
Paleografie voor beginners' en 
'Wie waren mijn voorouders? 
Genealogie voor gevorderden'. 
Als u zich bezighoudt met 
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inv.nr. t969.1o. 

Geen eurocent te veel 
Vanaf 1 januari 2002 wor
den de tarieven voor de 
diensten die her Zeeuws 
Archief verleent in euro's 
berekent. Om prakrisene 
redenen zijn de nieuwe 
bedragen naar beneden 
afgerond, zodat u bij ons 
geen eurocent te veel be
taalt. De nieuwe tari.even
lijsr is vanaf 2 januari 2002 
beschikbaar. 

Sluitingsdata studiezaal 
dinsdag 25 december 
(Eerste Kerstdag) 
woensdag 26 december 
(Tweede Kerstdag) 
dinsdag 1 Januari 2002. 
(Nieuwparsdag) 

De studiezaal is open: 
- donderdag 2.7 december 
-vrijdag 2.8 december 
- zaterdag 29 december 
Op maandag 2.4 en 31 
december zal het Zeeuws 
Archief ook telefonisch 
nier bereikbaar zijn. 

Uirgelicht 

Gelukkig Nieuwjaar! 

1913. 1913. 

NIEU \Y J AAl lli W E.'iSVH 
~ ow..m.g.,. """ "' a...-,...~ .... ,....,_ 
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Een gedrukte nieuwjaarswens 
uit 1913 van gaslamaarnopsreker 
G.W. Hotringa uitAxeL Twee 
jaar eerder werd bet gemeenre
lijk gasbedrijf van Axel opge
richt. Op rijm wenst de lan
taarnopsteker de burgerij van 
Axel a I het goede roe, onder 
meer aan de arbeiders: 

Zij voor hen de arbeid licht!" 

Tor slot volgt nog een wens 
voor iedereen: 

"Dat een ieder moog floreeren, 
Die steeds naar het goede 
streeft, Dar de voorspoed mag 
vermeeren -----------.. -- Endkeengelukkig leeft I .. ___ _ -·-----------------·-..:..:-.. ~"':.;:"' 't"::.-····-

---~:.:::.~~ "t Werkvolk. kloek van lijf en 
Leden, Hetzelfde wensen wij de lezers 

van de nieuwsbrief roe voor 
het jaar 2002... 

.. ____ _ .. -:-::-.::.. ~ '------ Dar her zware werk verricht, 
Op het land en in de steden, 

stamboomonderzoek of u bent geïnteresseerd 
in de geschiedenis van uw woonplaats of srree.k, 
dan komt u vroeg oflaat in aanraking met oude 
archiefbronoen. Het lezen en begrijpen vanoude 
stukken is niet zo gemakkelijk. Het Zeeuws 
Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit organi
seren speciaal voor hen die graag oud sc;brift 
willen leren lezen een cursus 'Paleografie voor 
beginners'. Aan de hand van fotokopieën van 
teksten van archiefStukken maken Peter Sijnke 
en Peter Blom u vertrouwd met verschillende 
soorten handschriften. De reksten zijn afkom
stig uit het Zeeuws Archie[ Als cursusboek 
wordt gebruikt 'Werken met oude Zeeuwse 
bronnen. Tekst en uideg bij her lezen van 
arcbie&rukken'. Dit boek is verkrijgbaar bij bet 
Zeeuws Archief. 

Voor hen die in 2001 de succesvolle cursus 
'Genealogie voor beginners' hebben gevolgd, of 
voor degenen die al ruime ervaring hebben met 
stamboomonderzoek :naar zich af\rragen of er, 
behalve burgerüjke srandregisters, bevolkings
regiscers en doop-, r~ouw- en begraa.fboeken, 
nog meer genealogische bronnen zijn, wordt in 
januari 2.002 een cursus 'Genealogie voor gevor
derden' georganiseerd door her Zeeuws Archief 
en de Zeeuwse Volksuniversiteit. In acht lessen 
zuilen aan de orde komen: methodiek van 

Agenda 
Tentoonstelling 'Van familiezieken en hielen
likkers. Gelegcnbcidsgedichten van Zeeuwen' in 
het Zeeuws Archief. Toegang gratis rijdcru ope
ningstijden (tot en met 16 maart 2.002). 
Januari 2002 
Cursus 'War staar daar? Paleografie voor begin
ners' . Start: maandag 14 Januari van 19.3o-2LJO 
uur in het Zeeuws Archie[ Kosten/aanmelding 
zie boven. 
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archiefonderzoek, notariële, oud-rechterlijke en 
wceskamerarchieven, nieuw-rechterlijke archie
ven, bevolkingsregisLers, kadastrale arcbieven en 
pre-kadastrale registers, rekenkamerarchieven, 
kaart- en beeldmateriaal en tot slot her vcrwerken 
van gegevens en het samenstellen van een genealo
gie. De lessen worden gegeven door Elly Hünd
gens, Sander den Haan, Lineke van den Bour, 
leo Hollestelle, Alben Meyer en Annckc van 

Waarden-Koets. 

De cursussen 'Paleografie voor beginners' en 
'Genealogie voor gevorderden' starten op maan
dag 14 januari 2002 van I9-3o-2l.JO uur. De cur
sus 'Paleografie voor beginners' wordt vier avon
den in het Zeeuws Arcbief re Middelburg en 
-áer avonden in her stadhuis van Veere gegeven. 
De cursus 'Genealogie voor gevorderden' vindt 
acbr avonden in de studiezaal van het Zeeuws 
Archief plaars. De cursussen 'Paleografie voor 
beginners' en 'Genealogie voor gevorderden' 
kosten €94,- (f2o8,25) en voor leden van deZVU 
en andere korringsgerechrigden € 85,
(ft87.32). 
Inlichringen en aanme.ldmg geschieden via de 
Zeeuwse Volksunivcrsiceit, Spanj aardstraat 51 

Middelburg, tel. on8-6348oo, 
e-mail vu-zeelt@csnet.nl. 

Cursus' Wie waren mij n voorouders? Genealo
gie voor gevorderden'. Srarr: maandag 14 januari 
van 19.30-21.30 uur in her Zeeuws Arcrue( 
Kosten/aanmelding zie boven. 
Maartzooz 
Cursus 'Wonen in een monum~entenpand in de 
monumentenstad Middelburg'. Start maandag 
4 maart van 14.oo-16.oo uur in het Zeeuws 
Archief. Koscen/ aanmclding zie boven. 
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