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ISIS is voor iedereen

Zeeuwse huwelijksakten via internet
De afgelopen dne m:t:~nden was er heel veel bclangscclhng voor ISIS: de genealogische database
van her Zeeuws Arch1ef met meer dan een miljoen naamsvermcldingcn. De dambase draaide
onder een zogenaamde procfopstellmg. We wilden namdijk weten hoc her programma zou
werken en hoe de reacties van het publiek zouden zijn.
Vanafhet momene dat de database beschikbaar
is (2.8 december 2001) raadplegen dagelijks russen
de 400 à 6oo mensen genealogiSche gegevens van
het Zeeuws Archief. Daarmee is hec aantal bezoeken aan de website van het Zeeuws Archief
verdubbeld ten opzichte van de laarsec maanden
van vorigjaar. lnjanuan bijvoorbeeld werd de
website, indusicf!SIS, 17.615 keer bezocht. We

onrvmgcn veel positieve reacties. Mensen waarderen het als ze chws genealogtsche informatie
kunnen raadplegen zonder een Lange reis naar
Middelburg te moeren maken.
De testfase ts nu afgesloten en aan het emd van
de maand maart zullen nieuwe gegevens aan de
daubase worden toegevoegd. Oir bcrckenr dat u
nog meer gegevens zult kunnen vmden. Groot
nieuws hierbij is dat dan alle huwelijksakten van
de Burgerlijke Stand over de periode t8J 1-1922.
(Zeeuws-Vlaanderen at vanaf u september 1796}
via internet te raadplegen ziJn. In vijfj:ur tijd
heeft een groep vn;willigers meer dan 165.000
huwelijksakren ingevoerd. Eind maart zal het
ook mogelijk ztjn om via ISIS kopieën van akten
te bestellen.
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Reguliere operungsrijden~
Din.sd.tg tor en met z.oltcrd.lg
v;an JI.OO tot 17.00 uur
In de Dlllndcn juli en luguscus ts h~

Alle Zeeuwse huwcl~ksakten ziJn nu via mum ct tt raadplf8tn Zo ook

Hct b(Wusu paar werd later op foto va.n.gd(8d door de vroi(Jm

dt lmwcl~ksaku vanJohanna Klacwt en Komelia Mocns. ZIJ uouwdcn

Koudekerkse hwsaruJJ.van der Ham. l<ZG\V, Zdandta llluscraro

Zeeuws Archiefop z.1ccrdlg gcslorcn.

op 8 IUCI t86J te lh.!I!Jd<.trkc.

aanwtn.l!tlt 1992 nr Jlfoto nr 76
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Vrijwilligers gezocht

Help mee aan het project Veere Digitaal
1n her kader van het landelijke project "De Woonomgeving", waarbtj alle bewaard gebleven orig~
ncle minuutplans van het kadaster uit 1832 zuilen
worden gedigimliseerd, heeft het Zeeuws Archief
een eigen pilotproJeCt onewtkkelcl
Hergaat om "de pilot Veere". Het is hierbij de
bedoeling dat her smdje Veere Lenerlijk helemaal
in kaan wordt gebracht, door mtddcl van kadastrale kaarten, een reeds bestaande maquette, afbeeldingen en gegevensbesranden over de bewoners, hun beroepen en hun hUJZen. Een dwarsdoorsnede van Veere dus. Daarnaast moer er een rugimie smdswandeling anno 1831- komen. We streven

ernaar één en ander m her voorjaar van 2003
raadpleegbaar te maken vta her internet. Iedereen
kandan nagaan hoc Veere binnen de vesten er
zo'n 170 jaar geleden uitzag en wie er woonden.
Nu kunnen de archiefinedewerkers die natuurlijk niet allemaal alleen. Vandaar dan ook dar we
de hulp mroepen vm enkele enthousiaste vrijwillagers voor mee name het invoeren van gegevensbesranden en becldmarcriaal.
Heeft u meeresse om aan dtr proJect mee te werken
of wenst u nadere tnfonnane bel dan tijdens kantooruren met Peter Sijnke, Peter Blom ofAnncke
van Waarden-Koets (ottS-678000).

Dt koai tt Vctrt met de herbas
de Campvwsc 1ortll in 1.901 en'" 1987

Brazielhou t, geitenhuid en vakmanscha{'

De restauratie van een zeventiende-eeuwse Statenband
Op vrijdag 7 december 2.001
werd in het Zeeuws Archief een
bijzondere zeventiende-eeuwse Statenband gepresenteerd.
De regtsterband is m 2001
gerestaureerd me1: gelden d ie
door een unieke sponsoractie
bijeengebracht z~ o . De restauratiecampagne is gestart in het
kader van de tenroonscclling
"Eerst ghedruckc 2 50 placcaren.
De Middelburgse drukkersfamilie Moulerr 1597-1646".

Gedurende deze cxposmc in
het Zeeuws Archief was voor
tien gulden een door De Ammoniet te Leiden met de hand
gezet en gedruh PlACCAET
TER RESTAURATIE te koop.
De opbrengst kwam ren goede
aan de restauratie van de kostbare registerband uit her archief
van de Staren van Zeeland en
hun g ccommirrcerd e Raden
(1574(1578)- L795(1799).

Dankzij de grotendeels anonie-

me sponsors (kopers van het
PlACCAETTER RESTAURATIE)
kon de registerband weer in
oude luiseer worden hersteld.
De restauratic van de registerband werd eind vong jaar voltooid. Ma rijn de Valk heeft uitgebreid onderzoek naar her
materiaal en de kleurstof van de
band verricht. Daarbij kwam zij
tot verrassende conclusies.
Tijdens de presentatie van de
geresmurecrde band vond ook
de opening plaats van een kleine
expositie, getiteld "Brazielhout,
geirenhuid en vakmanschap.
De restauratie van een zevenriende-eeuwse Starenband".
Deze exposicie gaf een beeld
van her verloop van de resmurane en de verrassende ontdekkingen over de rode kleurstof
die gebruikt is voor de ba nel

Kitrnt aposint "Brazttlhour,stttcnhuid m

De sponsora.ccie was een groot
succes. Veel mensen voelen

vakrnoruch.ap. De rutaurancvan cm
uvmntndNtuWSt Stormband"
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zich bettokken bij her wel en wee van hun rul rureel erfgoed en ziJn bereid voor het bchoud
daarvan m de buidel ce casten, zeker wanneer ze
als cegenprescarie een mooi aandenken krijgen.
Op voorsrel van De Ammoniet-drukker Gerard

Postvan der Molen onderzoekr het Zeeuws
Archief verschillende mogelijkheden om her
publiek re betrekken bij de restauratie van kostbare archiefsrukken. Heeft u, lezer van de
nieuwsbrief. suggemes? laat her ons weten!

Klankrijke expositie in Zeeuws Archief

Er zit muziek in geschiedenis!
Van 25 maan tot en met u juni 2.002. exposeert
her Zeeuws Archief re Middelburg doeurnenren
en voorwerpen die getuigen van het opmerkelijke muziekverle-den van Zeeland. De renroonstcllmg i.s van maandag tor en met zaterdag van
09.00 rot q.oo uur te zien i.n de rustoruche
keldergewelven van het Zeeuws Arelliefaan het
Hofplcin, die eens deel uitmaakren van her
woonhuisvan Zeelands bekende muzieklief-.
hebber mr. Johan Adriaen van de Pcrre.
Zeeland kende rijden waarin men gedurende
grote delen van het jaar in de herberg op vioolmuziek danste en komische ''ballers-panromtmes''
en openlucbrconccrren mervuurwerk bijwoonde. Zangers en zangeressen brachten geestelijke
Nededandstal!ge oratoria met uitgebreide
bczemng ren gehore en namen deel aan belangwekkende provinciale koormanifestaties. Op
een van de grootSte Nederlandse orgels, het
Bätzorgel in de Grote Kerk m Zierikzee, werden
memorabele orgelconcerten uitgevoerd.
Bij de temoonsrelli ng in her Zeeuws Archief
betteede de bezoeker een woonvertrek, dé plaatS
waar smds mensenheugenis gemusiceerd werd.
lnsrrumenten en muzieklireratuur in huiselijke
kring i.s een onderwerp dat nog nauwelijks werd
onderzocht. Bijzonder 15 een rroostdichr voor
kinderen dat omstreeks 1850 door een in Zeeland
werkzame belastingambtenaar werd geschreven
in een vorm die bet mogelijk maakte dar het ook
kon worden gezongen. Speciaal voor de tentoonstelling "Er zie muziek in geschiedenis!" werd

M1121tlifust rn Gots,

een melodie gemaakt bij dirontroerende
negentiende-eeuwse gedicht.
Een curieus voorwerp in de tentoonstelling is
een stukJe linc afkomstig van prirues Loutse. Z~
bracht in 1786 mee haar vader, stadhouderprins
Willem V, moeder en broertjes een bezoek aan
Zeeland. Tc gast bij Daniël Radermacherop zijn
buieenplaatS Poppenroede speelde her prinsesje
op diens klavecimbel en gaf de gastbeer ter
nagedachreni.s een srukje van her linc waarmee
haar muziek was samengebonden.
Tijdens de Gouden Eeuw kwam her musiceren
in verenigingsverband als liefhebberij in zwang.
De opkomst van de militaire muziekkorpsen
geschiedde in de Bataafs-Franse Tijd. Een bekend
voorbeeld is her Middelburgs Muziekkorps dar
omstreeks 1,900 onder de bezielende leiding van
Jan Morks grote furore maakte. Van hem zijn
onder meer te zien zijn dirigeerstokken en zijn
in druk verschenen Zeeuws Volkslied. De negentiende en rwinrigsce eeuw brachten de Zeeuwen
grootSe uitvoeringen in concen:zalen en kerken.
Aan de band van onder meer composities van m

het verleden in de provincie werkzame en hoorbare toonkunstenaars, verklankingen van enkeLe composities, muziekinstrumenten, pometten
en archicfsrukken, geeft de tentoonstelling een
impressie van de actieve en passieve muzikale
bclangscelling voor de werdden van muziekcolleges van de Zeeuwse steden, privépersonen,
organisten en concertbezoekers van de zestiende roe in de eersec helft van de twi.ntigste eeuw.
Tien componisten staan cencraal in de renroonsrclling in de kelders van het
Van de Perrehui.s: Ghiselin
Danckerrs, Johan Snep, Pieter
Busrijn, Ernst Christ'lan Graf.
Wiltem Loorens, Chrisciao
Friedrich Ruppe, Charles Hofmann, Samuel Samebrini,
Gerardus von Brücken Fock
en Jan Morks. Zij gaven her
muzikale leven van de provincie een eigen klank, die rot op
de dag van vandaag in de landelijke muziekhistone doorklinkt.

plaa9c uil dt Ztlandia llhurw.ralll J15
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Uitgelicht

Wat doet een 17e-eeuwse Arabische tekst in het Zeeuws Archief?
worden diverse medewerkers
lascig gevallen met de vraag of
zij er 'tets' van kunnen maken.
Nu hadden wc echt een probleemgeval BtJ de restauratic
van een band Uit her archief
van het Vrije van Sluis uit 1675
kwamen een aanral documenten tevoorschijn mArabisch
schrift. Deze doeurnenren
waren gebrut kt als versrevtgrng
van de band. Je vraagt je dan af.
hoc komt dar daar terecht?
Warsraat er? Diverse collega's
boden tn chr geval geen uitkomst, maar wel de Middelburger LO. Schuman. voormalig hoogleraar Arabisch aan de

Vmtmtdin.g dtlllWUUtm 1955-1990,
mv nr t98Jl8

Universiteit van Amsterdam.
De tekst is waarschijnlijk
a.fkomscig uit een rechtsbock
en handelt over her opnieuw
in het huwelijk treden met een
vrouw die men eerder vcrstoren heeft. Zo komen we c:Lm,
roevalltg, weer cerug bij her
onderwerp 'huwelijk' waarover
m deze Nieuwsbriefal het
nodige cc Lezen is Als plaars
van herkomst denkt de heer
Schuman mogelijk aan Tunis.
Her blijft naruurlijk een raadsel boe die doeurnenren m
Sluis eerecht ZIJn gekomen,
maar een deeltje van de puzzel
is opgelost.

Achrer de schermen

Wie thoren' er nog meer bij het Zeeu ws Archief?

Bijzondere
sluitingsdata
- Maandag 1 april

-

-

(Tweede Paasdag),
maandag 2.9 april,
dinsdag 30 april
(Koningmncdag),
donderdag 9 mei
(Hemelvaarrsdag),
maandag 2.0 mei
(Tweede Pinksterdag).

Geen eurocent te veel
Vanaf1 Januari 2.002. worden de tarieven voor de
chensren die her Zeeu ws
Arcluef verleem meuro's
berekend. Om praktische
redenen ztjn de nieuwe
bedragen naar beneden
afgerond, zodat u biJ ons
geen eurocent te veel betaalt. De nieuwe caoevenlijst is beschikbaar.

Wie zijn er eigenlijk allemaal herrokken bij her
bestuur van her Zeeuws Archief? Mevrouw G.W.
van Moutfrans-Hartman JS voorzttter, verder
zijn de bestuursleden de heer J.J. Lilipaly,
mevrouw dr. J.L Kool-Blokland, mevrouw M te
Roller en mevrouw C. Boersma. De heer P.M.
Bruinooge is penningmeester en de heer drs.
R.l. Koops vervult de firncric van secretaris.

De namen van de bestuursleden van de stichting Vrienden van her Zeeuws Archief Z1Jn:
professor dr. P.A. Hcnderikx (voorzitter),
mevrouw W. 't Hooft, de heer mr. L.A.J. Janse de
Jonge, de heer G.B. Schoenmakers, de heer drs.
R.L Koops (adVlSeur) en mevrouw J.V.E. Gramberg- Laan (secretaris/ pcnrungmeesrer).

In de studiezaal

Bezoekersaantallen Zeeu ws Archief
Her Zceu ws Archiefhoudt het
aantal bezoekers aan de studtezaal naruurlijkbij.
Bent u nieuwsgierig hoeveel
mensen daar nu maandelijks op
bezoek komen? Op ;aarbasis
telt her Zeeuws Archief een
slordige 10.000 bezoeken.
Over de maand febman 2002
zijn 878 bezoeken gebracht

door 424 vcrschillende mensen.
Daarvan waren er 124 voor her
eerst in her Zeeuws Archief. Ter
vergelijking: in februari 2.001
waren dat923 bezoeken door
42.0 personen. Welopen dus
wat bezoekersaantallen betreft
een beetje achter op vong Jaar.
Her aanrnl aanvragen van
archiefstukken is echrer spec-

racul:ur ges regen: in febman
zijn 1242 srukkcn aangevraagd, regen 679 in dezelfde
maand vorig jaar! ln janaan
U>02 UIgen we deze trend ook
al. 840 bezoeken door 415 verschillende mensen, maar wel
12.03 aanvragen.
2.002

Agenda
Tentoonstelling "Er zit muziek in geschied enis!
Zeeu wse m uziekgeschiedenis 16e-2oe eeuw''
Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg. Van
2.5 maan ror u juni 2.002., open van maandag tor
en m et zaterdag van 09.00 rot 17.00 uur.
Toegang gracis.
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Tentoonstelling "Scheurbuik een scheepsbeschuit. Leven aan boord van een VOC-schip"
Zeeuws Arduef, Hofplein 16, Middelburg.
Van 28 juni 2.002 cot u januari 2003.
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