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ZEEUWSARCHIEF

J..aaacc: kw=! 19.99 dicht

Sluiting studiezalen
Her Zeeuws Archief wacht een grote
opet::tric:, narnelijk de: vcrhuizing van
de gemc:crucucbic:vc:n en nee rijksarchiefnaar de: ruc:uwc: locarit: aan het
Hofplein in Middelburg. Niet alleen
de kamoren verhuizen (ebt is volgens
de vcrbuizers c:cn lhm;e van een cent)
maar ook ille arclucven wt de vcrschillende depots. En dar is een zet'r
ingewikkelde en rijdrovende klus. De
waudcvollc archieven komen vanutt
12 locaries en moeten sruk voorsruk
Rijksarchief in Zeebnd
Sinr Pictcrsm:ac 38
4331 EW M1dddburg
T (ou8) 63 89 10
F (ou8) 618o 94
.E info@zccuwsuclue(nl
Gemeentearchief Middelburg
Stadhuisscra~t z

Postbus 6ooo
4330 IA Middelburg
T (onS}67 54 59

F (o1 18}67 54 51
E info@Ueuwsa.relue(nl

Gemeentearchief Veere:
Markt s. Veere
Postbus 1
4370M Koudekerke
T (ou8) so 6o 64
F (ou8) 50 6o 74
E infO@zccuwsarcluc:Lnl

in onberispelijke StUt en in de: juiste
volgorde opgesbgen worden in de
depots van bc:c meuwc: Zeeuws
Arcruc:E Daarnaase moeten de mede-

werkers zich her nieuwe gebouw
'eigen maken'. Dat wil zeggen dat ze
getraind moeten worden in het
bedienen w.n vernieuwde apparatuur
zoals de rclefooncenmle en lcesapplraruur in de scudicz.a2L Er zal moeren
worden proefgedraaid om straks de
l>c:zmlkcrs zo goed mogelijk van
dienst re kunnen zijn. Voordar de
medewc:ckc:cs de bezoekers wegw1js
kunnen nu ken 10 her gebouw, moe-

ren zij zdfcem goed op de hoogre
zijn van alle ins- en oual De hele
operatic gaat drie: rruundc:n duren:
rwnclijk oktober, november en
december van dit jaar. Drie =nden
waarin de studiezalen van het Rijksarchief in Zeebnd, het GcmcemcuchicfMiddelburg en het GemeencearchiefVeeregesloten zullen zijn.
Heeft u veel plannen voor uw onderzoek? Probeer dan de komende
tna:1nden zoveel mogelijk infomurie
te verzamelen. want het laarsre kwartaal van die jaar kunt u ~ tc:rechd

Zeeuws Arcbiefin :afwcrk&se

Nieuw onderkomen van formaat
Groot! D:tt was de eerste constatering die medewerkers van her Zeeuws Archiefomviel roen zij een kijkje namen bij de nieuwbouw van her Zeeuws Archief.
Her gebouw wordr nu echt 'tastbaar'. Op 6 apcil
1999 is her hoogste punt bereikren sindsdien is er al
weer veel werk verzet. Momenteel is de aandacht van
de aannemer vooral gericht op de aansluiting van
het nieuwbouwgedeelte op het Van de PerrehutS.
Deze aansluiting is één van de moeilijksec punten in
dt' consrmcne die secuur moet worden aangelegd en
afgewerkt om later lekkages en dergelijke re voorkomen. Daarnaast krijgt de ruim re rondom her nieuwe
gebouw veel aandacht. Tussen de Lussaner-vleugel
en de nieuwbouw is de grond geëgaliseerd voor de
aanleg van een ruin. Seraks zullen zowel her archiefcafé als de zogelUanlde 'tuinkamer' roegang geven
rot dit 'groene depot' van her Zeeuws Archief.

Vcrbeugend is het feit d.lr de klimaarbeheersing heel
goed werkt. De vochrigheidsgrud in de depors
naderr nu al her gewenste niveau waarbiJ seraks 15
kilometer Zeeuws Archief veilig kan worden opgeslagen. Her Stadspaleis (Van de Perrchuis is nier echt
een JULSte benaming) zit al in de afwerkfase. Aan het
schilderwerk wordt de: laars re hand gelegd. Tn de verschillende kamers is een groor scala aan kleuren vcrwerkt. Ook wordt vloerbedekking en parket aangebracht. Een duiddijk signuldat de bouw van her
Zeeuws Archiefde opbouwfase voorbij is en in de
afbouwfase rit. is de verwijdering van de grote
beeldbepalende bouwkrun. Deze is op 2.5 mei weer
over het Van de Penehuis heen gehesen.
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Bogardstraat
Tijdens her maken van de plannen voor her Zeeuws
Archiefkocht de Rijksgebouwendienst dne pandjes
in de Bogardsrra.at. Toen deze huizen niet nodig bleken re zijn, heeft de gemeente Middelburg de pandjes gekocht. Nadat de de6nirieve besremming V3Jl
bet Van de Pertehuis en her achterliggende gebied
bekend was, besloot de gemeente de gehele stedenbouwkundige omgeving in één keer grondig a.an re
pakken en op te knappen. De BV Monumentenbeheer van de gemeente laat de drie panden restaureren en geschikt maken voor bewoning. Vanuit de
Boga.rdsrra.ar zal een doorkijkje komen naar het
Zeeuws Archief: Deze doorkijk woTdt gevormd door

de utr 1887 darerende gevelfragmenten van de voormalige gereformeerde Noorderkerk die in 1985 is
gesloopt. Achter de gevelfragmenten komc een
openbare bmnenruin. Deze stadsrum komr te liggen
op her terrein van her middeleeuwse M tndeTbroedccskloosrer. De binnenruin zal toegankelijk ziJn via
drie ingangen: het pootrje van de voormalige brouwerij 'De Dtye Tonnekcns' in de Bogardsrraat, een
smalle gang een eindje verderop in Bogardstra.at
(richting Abdij) en de poort in de Wagenaarstrut die
momenteel de roegang vorml rot de bouwkeer van
her Zeeuws Archief:

Hu nu n"9 onopvaiiEnát pooTT)t wordts"aks
dt hoojáu'8a"8 van haZuuwsArclruf Ck
pom ZJJ! mft!lt l;/tunnouchllátrti ~~>-otJm
om ác aand1uht l'nn tb ba«lwr op tku
1"80"8 rt nchttn, m nJa ltidm van dt stanat În8tt"8 ~on htt Van tk Ptmlruu Op dt
muur links van htt pqorr;t J:omr un in tb nznm uuachouwm ttkst te J(QQIL Het lmrcft
anftt{!Jnllnt ~an «n rtl.IWT1lt{!J Ja r m ltrr
ätuws Archiifaamt..aitJ i.s van tk tt/J l'an
Jarob R"'J8cwm nOJU Paasá/anJ in 17u. In
tÛ pam/jtJ lllli1Jt tÛ n/UJII lwltll ha
GmtaloaiWI Cmm1m

Eor owziclraforo mnaftÛ punt van tk
muiltZJUI/nèJmna inaana. In Jt ru1mu

omiertÛ J:olom mhttmt'ádLn komrik
informantbaftt. Dt uandaan dt rrchrtrhznr
ZIJl srmh in btJlt{!J9momm worden t!oor ~t!t
bibluultul:bo!Un. TUIStn tÛ srud1aaa/ m
htt arclutftajl{tlt rutmulmlrsbovm) l:omr
emelaun wand. Dt rulmrt t10nda u vrxrr
J]'fCIDIIJtuclt ondut.ocl
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Digicale indexen bcvolkingsregisccr en huwelijkuktcn

Genealogische mijlpalen
Onlangs is in het Gemeentc.uduef
Mtddclburg hetzog=de 'Bcvolkingsregincrproject' afgerond. Dne
archtefmcdewerksters voaden gedurende vi.erencenmlfjur de gegevens
van enkele oenduizenden handgeschreven kaartjes in de computer in.
De hartjes vormen een [Oegang op
de vooroorlogse ( 1900 tor en met
1937) bevolkingsregisters van Middelburg.
Het resulrur is een alftberische indc:x

op [13;1m mer verwijzmgen naar de
delen en bladzijden vm de bcvolkingsregisrers. Deze indc:x is zowd
VJ:I. de computer als in papieren vorm
re raadplegen.
Een groot deel van de Middelburgse
bevolkingsregisters rs tijdens het
bombarderncnt op de stad In mei
1940 verloren gegaan. De bcvolkingsregisters van 1.900 tot en mer 1937
zijn gelukktg gespaard gebleven.
Deze registers zijn enkele jaren gc:Ie-

den verfilmd en sindsdien raadpleegbur op m1cro6ches. Aan de band van
de nieuwe indc:x op de bevolkingsregisters kunnen de bezoekers v~n het
gemeenrearchiefde bcvolkmgsrc&~s
rers gemakkelijk raadplegen. Voorde
periode v~n vóór 1_900 kunnen bezoekers onderzoek doen m de regtsrers
van de Burgerlijke Stand (gc:boonen,
huwehjken en overlijden).

In het 'Rijksarchief in Zeelmd voeren
vrijwtlligers de huwehjksakten van
de BurgerliJke Sund over de penode
1811-1911 {Zeeuws Vlaanderen~
vanafscprembei 1796) m de computer in. De afgc:Iopcn twee JUr ts
enthousi.ur gewt1kt, mc:r als resulrur
dat meer dan eenderde f5J.n3 sruks)
van het nnul tn te: voeren akten verwerh is. In ~pnl jl. werd urnb.cht
besreed a.an het heugelijk feit d.u de
huwelijksakten van de Zeeuwse
hoofdsud zijn ingevoerd.
Het project mukr deel uit van een
grote opcr.uie. Het landelijke project
'Dtg~rale Slc:urd [Ot de F~milicge
sdûcdenis' van de Rijksarchtefdien.st:
beoogt om m 1.001 ~ne huwelijksakten v.m Nederland tn de computer
beschrkbur cc hebben, zodu redereen m srudic:ulcn van artbreven en
via Internet met behulp van de ingevoerde: huwelijksakren een frame kan

ricrsra.at. De huwelijksakten v~n
Friesland, Drenthe, flcvoland,
Urrechten Noord-Brabant{l.ursn:
twee proVInaes gcdc:elrelijk) ujn al
via lnccmet te raadplegen. Her adres
rs www.archte(nl.
De d&gJtale indc:x op de Zeeu~e
huwelijksakten van onderstaande
pl.aarsen IS voorlopig nog ~lttn m de
gene.tlogische srudieual vatt b.c:r
Rijksuchref re ra;adplc:gen. Geprobeerd wordt om eind van die J:Ur de
gegevens ook op loccmet un te bicden.
Aagtekcrke, t811-1911
1\m.c:rnw.den. t811-192.2.
Brervliet, 1796-19-22
Borssde, 1811-1911
Bw:gh, 1811-19n
Domburg, 1816-1911
Domburg-brnnen. 18tt-t815
Domburg-bUt~. t81t-t815
Goes, 1811-1921

Hoek, 17.96-1911
Hoofdplaat, 179Ó-1.922
Klevc:rskerke,t8t1-1857
Middelburg. t811-1912
Oostkapdle. 1811-1912
Oost-Souburg, 1811-1834
Oost- c:n Wc:st-Souburg. 1835-1911
Oud-Vossc:meer, t8H-19l2
Phrltppme, 17,96-1912
Renessc:, t8U-LSJU
Rerranchement, 17.96-1921
R1trhc:m, 1811-1912
S:u v~n Gent, 1796-1912
Scherpenisse, t811-19U.
Schoondijke 1796-1922
Sint Anna ter Mwden, q96-188o
Smt Jartsteen, t7.96-19u.
Sint Philipsl.md. 181t-t9u.
SIULS, 179'6-1922
Terneuzen, 179Ó-1912
Veere:. 1811-1922
Wc:stkapc:lle, r816-1912
Wesdcapelle-brnnen. 18tt.-1815

ITl2km voor een stamboom of kw.ar-

Hctllc, 17,96-188o

Wesrkapdle-bulccn, 1811-1815
Wesr-Souburg, 1811-1834
(Jzendrjke, 17,96-1922
Zoutclande, t811-1922
Municipale Adminîsrrarie Axel.
1798-18oo
Mumcipale Adminisrmic IJzcndijke,

Digitale index huwelijksakten

Zo uttll!l compurcrschcrm van dt drsualc
uufcx huwtll)bakun cruir. Oe vol.9mdt
scstvcns ujn In hcr batand opscnomcn: dt
vOOTnllllmof-namcn.Jamrhmaam. lcifri;d.
scbooncpfaao CR baocp Yllll bfuJdtsom CR
bruid. Van elk oudnpaar worden bchah·c dt
voomaam(of-namcn) m dtfamil~rnaam ook
lut bcrocpopsmomcn. Vadtr "0SB'8tvtns
of dt bruidr.som m/ofdt bmid wtduwnw
dan wel •·cduwe was biJ de huwcujksslwnns
moftrkindtrmzyn akmd. ooksracvcns
ova dt cdlochridiJ18 wonlm opacnornm. BiJ
dt corrcctK van dt invoer. in een lacac fase,
wonlc ook de scbooru- ofdoopdatum van luc
bruidspaoroP8nwmcn.

l793-t8oo
MuniciFlc Adminisrrarie Oostburg.
1793-t8oo
Municipale Admin!Stmic Sluis.
1798-18oo
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Openingstijden 1999

Vedoren gewaandc Veerse uchievcn brengen het valeden tot leven

Rijksa.rdûcf in Zedaud
dinsdag roten mee u rttdag vm 9.00 CQt
17.00 uur. ln de munden JUli en augustUS zijn de studkz.alcn op zattrdag

Van 18.91 t0r1.936 was de heer van der
Harsr huisan:s voor de dorpen
Koudekcrke, Meliskerke, Btggekerke
en Zourelande. De dokrer was
woonachtig in 'Huis Koudckcrke' re
Koudekerke. Deze eind 1,9e-«uwsc
vdl~, voorheen 'Hotel Walchcten',

geslo~n.

GememteatthicfMiddd.burg

Uitgelicht
sauop dc nornmatie om gesloopt te
worden.
De dokter was in het bezit van een
fotocamera en hij beeft dur dan ook
veelvuldig gebruik van gemaakt. Niet
alleen fotografeerde en vetzamdde
hij foto's van ztjn pat:iälren (deze col-

maandag t/m vrijd.lg vm 8.00 tot u.oo
uur en vm lJ.OO rot t6.oo uur.

GemeentearchiefVeere
nuand.lg en dinsd.lg vm,9.00 roe tl.JO
uur en lJ.JO tot 17.00 uur, w~ vm
,9.00 rot lZ.JO uur.
Het arcbiefis uitslui~d na ~elefonischc
afspruk ~ bczoekro: (ou8) 50 6o 4

leetie ligt in het rijksarchief), rnur
ook Walchcue dorpsgezichten,
moo1e prcnqcs van bosbessenpluk op
W;alcheren, een vhcgruigongcluk in
Biggckerke anno 1.917, Koninklijk
bezoek in 1,907, Belguche vluchtcüngen in Zeeland anno 1.914 en vele
mdcrc onderwerpen. Specialiteit van
dr. Van der Harsr ~de zoagenumdc
'srereofotogralie' waarbij rwee identieke foto's in een kijker gcstopt worden waardoor een dncdimensionaal
effectgecreëerd wordr. Dirgdcdte
van het archief was lange tijd spoorloos, mur bleek in een verloren
hoekje in her archiefvan Domburg te
liggen. Hcc is onbekend wie her
archtcf destiJds geschonken heeft.

!JlpW ut Koudtkakt, swrofoco van dr. van <kr Ham

Collectie Zeeuwse Genealogieën

Sluitingsdata
Rijksarchiefin Zeeland
In de uw.nden juli en augustUS op

ucerchg gesloten. Wegens veehuizing
nur HofPlein Midddburg gcslorcn 10
de mundcn oktober, november en
december 1999.
Gemeen tearchicf Middelburg
Elke vrijdag in augustUS gesloten,
vrijdag 3 scpteenher gcslo!CD. Wegens
verhuizing naar HofPlein Middelburg
geslo~en m de mundcn oktober,
noveenher en december 1999.
CemeentearchiefVeere
Lutstc weck vm JUli en eastc 1 weken

van augusws gelotm. WegctlS vcrhuizing nut HofPlein Middelbu:rg geslo!CD
tn de maanden oktober, november en
december 19.99.

Het Rijksarchiefbeschikt over een colleetic waarin van een
groot aancal Zeeuwse familic~men genealogicên,
kwartiersaren en genealogtsche aanrckerungcn zijn
opgenomen.
In de vcrzameling zijn op dit moment meer d.ln 1.]00
familienamen opgenomen. Zeeuwse &mi lies maar ook
namen van families uit andere delen van Nederland of
Vlaanderen die aan Zeeuwse &.milies vcrwanr zijn ofdie
enkele generatics inZeelmd hebben gewoond. De collccnc gtoeit nog steeds danla:tj de aanbieding van afgeronde
genealogische onderzoeken ofbelangrijke gcttealogische
aant.ekcningc:n van bezoekers. Welke f.unilicmmen in de
colieme voorkomen, kunt u nagaan aan de hand vm de
inventaris van de Colleetic Zeeuwse Ccnealo&Jcën (rocgangsnumma 166). Ook kunt u met behulp van een
lwnsysrec:m tn de genealogtschc srudiczaal zoeken. ln dit
kurtsysteem zijn ook vcrwijzingen opgenomen naar
genealogtcën, kwartiersaten en aanrckenmgcn m de
Vcrzameling De Vos (Scbouwen-Dwveland}, De Hullu en
Wcmclsfelder (Wcst-Zeeuws-VLundcren) en Van der Ploeg
(Tholen). Daarnaast zijn ook vcrwijzingen opgenomen
naar genealogicèn in het kwu-cnlblad van de Stichting
Genealogische Pubücatics, Van Zeeuwse Sam.
BiJ onderzoek nau uw fimilicn.aam is het handig om eerst
in de Colleetic Zeeuwse Genealogieën te kajken. De afgelopen drie maanden ontvingen wij jaaraanvullingen van
de families Kunsteker (kwarnetscaat, Walcheren, nr. ]18),
Zachariasse (gcnealogJ.e, Walcheren, nr. 72..9), VanSree
(genealogische aantekeningen, Zuid-Bevcland, nr. no),
Rcmceus (genealogie, Schouwen-DwvcLmd, nr. 731), Vm
der Harst (genealogie, Mtddclburg, nr. 732.}, Nagelkerke
(genealogische untekcningcn, Zuid-Jkveland, nr. nJ),
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Gavelijn (genealogie, Duiveland, nr. n4) en Vm La( e)rc
(genealogie, Wcst-Zecuws-VIundcren, nr. 735).

Expositie
Ln de gang naar de scudîczul van her Gemeenrearchicf
Middelburg ts een kletne expositie ingericht mer vondsren
dtc gcdun zijn t:ÏJdens ucheologisch onderzoek in de Sint
Piercrsaat. Tijdens de opgtavingswerkz.a.unheden. die
plursvonden m fcbruui 19.9.9, werd waardevol archeologisch matetta.al :ungeaoffen, zoals een unieke 16dcccuwsc tinnen bn, bodem- en wandfugmeruen vm
amforen, rijk gedecoreerde wandtegels en vele: gave kannen en porren. De tencoonsceU1ng besreedt ook undachr
~an de geschiedenis vm het gc:btcd, waar een mlddeleeuws
klooster, een bietbrouwerij -later een st::llhouderij- en de
Rtjks HBS -later de Stedelijke Scholengcmeensclup
Midddburg- hebben gestaan.
De exposioe ts IC bczic_hugcn tot 1 augustus 1.9.9.9 in het
pand Stadhuissaau :z. te Mlddelburg vmmaandag rot en
met vrijdag vm o8.oo-I].OO u uren donderdagavond van
18.oo-1o.oo uur.

Kadastrale Adas Bor:ssele
De Kadasrrale Atlas Borssde, uirgave van de Stichting
Kadastrale Atlas Zeeland 1832., is verkrijgbaar op het Rijksarducfin de Smr Pîererstnat. Conacrpersoon voor
bcs~e:llingen lS I rcnc Grunbug. De atl.t:s kost f 59.-

Tarieven
De tarieven van de dicnsrvedcning van het Rijksarchief
zijn gcwtJzigd. De ranelltjsr is verkrijgbaar aan de b;alie
van het rijksarchief
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