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ZEEUWSARCHIEF

DEN I.UWSBRIEf YAN HET ZEEUW$

lAATSTE KWARTAAL 19:.99 'DICHT

ARCIII:Ef VEllSCIIIfNT \1Flt MAAl PER

Het Zeeuws Archiefgaat verhuizen!

JMil
BIJ LA E BIJ OE NIEUWSI&IEI' STICHT
ING ltEGtONAut CESCliiEt>-

BEOEFENING

Mee rasse schreden nadert her tijdstip
wauop de .archieven, kantoren en
medewerkets van het Rijksarchief in
Zeeland, het Gemeentc:.archiefMid-

den. Ruim

110.000 archiefaozen,

tienduizenden kaarten, prenten en
rekeningen en duizenden foto's,

Rijksarchief in Zecl.and

delburg en het Gcmecnre.archief
Veere veehuizen nur de nieuwe loca-

Sine Pieraserut 38
4331 r.w Middelburg

tic aan het Hofplein in Middelburg.

films, negatieven en chartets moetc:n
in onberispelijke staat en in de juiste
volgorde in het nieuwe gebouw
cercchckomen. Een flinke klus, vart-

In de maanden oktober, november en

d.aar dar wc daar goed de tijd voor

december 199:9 :zallin van de grootsec verhuisoperanes vart deze eeuw in
Zeeland gaan pla.arsvindcn. In rouli
vijftien kilometer uchief- dat zijn
drie Zeelandbruggen achrc:r elkaar ul vanuït cw:~.alflocacies op Walche-

nemen.
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ren nut de ondergrondse depots aan
het Hofplein vcrplaatst moeren wor-

Sluiting
Om alles in goede banen re leiden
kunt u als bezoeker het laatste kw:trtu.l van 19:.99 niet terecht voor uw
onderzoek. ln scpremher kunt u uw

de oude en verrtouwde studiezalen,
mur vanafoktober zijn de uchieven
voor 3 maanden gesloten. De laatste
openingsdag is donderdag 30 september 19:.99. Vanafvrijdag 1 oktober
zijn wc dichr, ook op de zaterdagen.
Tijdens de vcrhuizing zijn de archiefdiensten ook nier relefonisch bereikbaar voor uw vragen. Ook verzoeken
om infortnatie per brief, &x ofe-mail
kunnen wij nier behandelen. De
~ere adres- en telefoongegevens van
her Zeeuws Archiefzullen we u in de
volgende Nieuwsbrief mcldcfl

hut nog ophalen aan de archieven in

www.zeeuwsa.rehie(nl
Vam.f4januari z.ooo open

Gemeen=chief Veere
Markt 5. Veere:
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T (ou8}5o 6o 64
F(ou8) 50 6o 74
E info@u.euwsarchieEnl
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Het nieuwe gebouw is klaar
Begin scpremher is her nieuwe onderkomen van her Zeeuws Archief opgeleverd. in januari kunt u her schittc:rende gebouw zelfkomen bewonderen.
De enorme studiezul bicdr uirgelezen mogelijkheden voor gedegen onderzoek
van de bij her Zeeuws Archiefaanwezige informatie. ln her Archiefcafé mcr ter-

ras en uttzlcht op de binnencum kunt u onder her genot van een hapje en een
drankje bijkomen van de geleverde inspanningen in de studiezaal, en napraten

Middelburg

met uw mcdc-onderz~ckets. Voor groepsonderzoek komenspeciale ruimces
beschikbaar en in de archiefwinkel kunt u die specifieke publicatie ofdat heb-

De

a:tCtc: adres- en edefoongegevens
worden in de volgende Nieuwsbrief

bedingetje vast vinden Het Van de Perrchuis is op schirrercnde wijze gerestaureerd en hoewel dit gedeelte: vanafjanuari z.ooo nier toegankelijk zal zijn voor

bekendgcnuili
E ~nfo@zecuwsarchtetnl
I wWW'.zeeuwsarchic(nl

publiek, komt er voor de vaste bezoekers aan her Zeeuws Archiefongetwijfeld
een kans om hier een keer rond te kijken tijdens een rondleiding.
Rijl:sarchtvaru RotlojKoops helpt al mee dt vahuüdoun tt vullln.
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{)( wmr Yan tÛ ninJwbouw iJa«J tL zier

Openstelling

Service

Op 4 J~nuan 2000 zal het nteuwe gebouw voor hec pub!Jek

Ook voor de medewerkers ~n hec Zeeuws Archiefhoudt

O(Kngaan Inn kunr u ~rechr m één rueuwe srudtczul

de veehuizing nur her Hofplein een gro~ vec:andering ut.

met een centrale mfomaaeb~he, ~nderliju hockm

Durom zijn de drie rnu.n den slu1ting ook lurd nodig

voor her rudplcgen ~n microfilms en -6ches en origtne-

voor rursussen om ~n:afjanum een optirn:ale dicnsrvec-

len, computers voor het doorzoeken van diga:ale

lcrung re verwcz.cnlijken Her Zcc:uws Arch1efsrrecfr

besanden en her beluJken ~ boeken utr de bibliotheek.

fil1llf om elke

ledereen die hec gebouw bmnenloopr heeft vrije rocgmg

gebied vrijwel direer n:a bmnenkomsr .un de rccc:pne een

bc::zoeker met c:c:n vrug op historucb

rot de caacomben onder het Van de PerrehutS waar u een

aläoc:nd aarwoord re kunnen verschaffen. D:ar kan zijn een

tentoonstelling kunt bekijken over de hisrone van het

corr«r aarwoord op de vrug ofeen JUISte doorverwijzing,

pand, de rcsr:aurarie en de bouw ~n de nteuwc: vleugel.

bijvoorbeeld nur de studiezul of n:a:ar een andere uchic:[-

Ook kunt u iets gaan drinken in bet Archief~, mc:,r

diensr, een bibliotheek ofdorumenariecenrrum.

uitzicht op de binnentuin VölD het Zeeuws Archic:(

~

Dt nu nogl<st lkpcmumcm lfJ*m wtl op

tm park«rtJai'D.lJt

2
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De laatste werkzaamheden
Am de buirenium vm het ~bouw v<tn h~r Zeeuws Arch1~f
wu~n de ;Ugdopen rw~e m.unden IUllw~hjks

nog
bouW<tcnvitetren t~ zten. Mlle bmnen g~~urd~ ~r des re
m~r. Bouwvakkers w.u~n druk balg m~t d~ <tfwttking,
vm h~r leggen ~n schuren vm d~ pukrrvlocren rot het
aanbrcng~n van d~ rdmg~n vm d~ c:u.p~n. Ook

De ruimt~ lijkt nu meer op een pukeergangc. In de
m.und sepran~ wordert de sreUiogbsten opgebouwd,
wurna m oktober de vcrhuinog ba begmnen.

gedurende de bouwv.Ucvakmrie ts er doorg~erkt. Het is

De nnnhlmn, waar htrJ«TttafllliJt wrár
8CYtJll8t!, u Z«T hyz1mtÛT !Ûior her Khllduwalc l'lln ik AmstmhzmJC !uliJfmaar

n<tuwelijks voor re stellen dat er vongjur augwrus nog
een bouwpur vm 1J meter diep wu.
De dri~ ondergrondse uduefdc:pots ziJn klur. Hi~r worden de uchiefbcstmd~n v.m her Zeeuws Ardu~fb~wurcl

"..

Fl7liiS FranaJCill

Zeeuws Archiefon-line

•

www.zeeuwsarch1ef.nl
Het Zeeuws Archiefheeft sinds korr

den op v~l gesrelde vragen g~fi

dingen, en die hebben wc, zoals u Uit

een ctgen wehsitc.l Zo kunr u m de
~node dat wij wegcru de verbwztng
gesloten ziJn toch alvur in her

misschien opbcldermg over zakc:n d1c:

deze N1euwsbncfal du1dd1jk wu
geworden. de komende m.unden
even niet.
Wmncer ons rueuwe adres en cde-

nieuwe Zerows Archief rondkijken.
Uirerurd vmdt u op de srre ille
infomurie over her nieuwe gebouw,
de mogelijkheden vm de rueuwe
srudiezul en de buste srmd v.m
u ken over de sluicing. vcrhuizing en
opcnmg.
Mur de Site biedt meer

Enkel~

onderwerpen wurn.u.r veel onderzoek wordt gedaan zijn voor u nader
uirgedi~pt. Wellicht vindt u

hier

onb~k~nde of onverwacht~

u z1ch ook al vaak h~ft afgcvnagcl
Bov~ndicn wd her Zeeuws Archief u
een zo goed mogeliJk overzicltr
bieden van de hlstoruche ondcrzo~ksmogchjkhedcn m Zeclmcl

Durom gc:~fi de Site de ~langrijksce
gegevens vm alle ander~ archiefbe-

foonnurruncr bekend ZIJD zal du ook
op de stre zo mei magdijk gemeld
worden. In de russentijd kunr u ons

per e-mail berctken. Kririck, compli-

herende instellingen en historische
en oudheidkundige: vcren~gmgcn in
Zec.l<tnd, meeeen evenrode 'link'

mentctt en suggesries over de SÎle ZIJD
n<truurlijk altijd welkom. Die zullen
wc: volgend Jut gebruilten om de Site

nur hun eigen me.

verder re verbeteren. lnhoudd1jkc

Uucraard ZIJD de mo~l~khedcn van
meernee onemdig. Wc zull~n d~ site

vngcrt kunnen echter rijdcru de
sluiringnier bchmddd worden.
Drie munden gcsloten en roch open!

mogelijkheden om saaks m het
meuw~ gebouw uw onderzoek weer

m het komende jur zeker nog g;un
uicbrddcn. Zo komen diVerse
besa.ndcn on-lmc besch1kbur. Oir

op re pa1cken. Een lijstje: mc:t mrwoor-

vergt cchrct wd de nod1gc voorberc:i-

Neem ~kijkje op
www.zeeuwsnchlc(nll
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DAGBOelt VAN VEllNI'ETlGING GERED

UITGELICHT

liJl:mchicfmZcdmd
In september nog geopend v.m dins<Ûg
tot en met u~:ad.ag v.m ,9.00 tot 17.00
uur. In de maanden oktober, november
en d«.cmbcr geslottn. Heropming in
bet ~ws Archief op 4 januari zooo aan
her Hofplein in Middelburg.

Nog steeds worden waardevotie archic:fs~en weggegooid: gewoon bij het oud-vuil neergezetJin septtmber
19.98 kreeg het GemeentearchiefMiddelburg een dagboek
ren geschenke. Her bevat bijbclreksren, voor elke dag één,
voouien van een uitleg. De samensectier van dit dagboek
is Marinw van Empel (Dordrecht 30 januari 1881-Middel-

~
In sepcanbcr nog gc:opcnd van nuaruhg

rot en met vrijdag van 8.oo tot n.oo uur
en v;uJ 1).00 COC 16.00 UllL In de maanden oktober, november en d=bcr
geslottn. Heropening in hec Z«uws
Archiefop 4 januari zooo aan het Hofplein in Middelburg:

burg 11okcober 196<>]. Hij was m 1,906 pred.ihntvande
Hervormde Gemeente Biggdc.erke en in 1910 van de Hervormde Gemeente Middelburg. Hij w.u mede-oprichter
en voorzitter van de in 1912 opgerichte Openbare Leeszul
en Bibliotheek te Middelburg en van 1918 tor 1.940 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Zedand.
Samen met zijn opvolger H. Pieters schreefhij het standaardwerk Zeeland door de ecu wen heen. Na het overlijden van zijn zoon, die in 1,961 voorin het dagboek schreef.
't Mrt. '6t. Dagboekgeschrevendoor mijn Vader Ds. M.
van Empcl', is het bij het oud-vwl terechtgekomen.
Daaroir is het dagboek gered door de heer W. Joosse re
Rotterdam. die her am een voormalige acehiefambtenaar
van her GemeentearchiefRotrerdarn, de heer des. H. ten
Boom, heeft gegeven. Tijdens een bezoek aan Walcheren
schonk de beer Ten Boom het dagboekam het GemeentearchiefMiddelburg. Zo blijft dit unieke archiefsruk door
de inspanning van mensen die er de waarde van mugen,
bewaard.

GmvanmxbicfVer:a:
In september nog geopend op maandag
en dins<Ûg van 0,9.00 tot U.JO uur en van
13.30 tot 17.00 uur, op woensdag v.m 9.00
coc u.30 uur, uirsluil:titd na ttlefonische
~raak: (ou8) 50 6o 64-ln de maanden
oktober, november en d.eccmbcrgesloren. Heropening in her Zeeuws Archief
op 4 ja.nuari 2000 aan het Hofplein in
Middelburg.

In de maanden oktober, november en december zijn het Rijksarchief

in Zeeland en de Gemeentearchieven van Middelburg en Veere
gesloten
U

kunt nog tot en met donderdag 30 september bij ons terecht

Vanaf4 januari 2ooo gaan wij

als Zeeuws Archiefopen

U bent dan welkom van dinsdag t/ m zaterdag van 9 .00 tot 17.00 uur

Wilt u op de hoogte blijven gedurende de sluitingsperiode, bezoek
dan onze website: www.zeeuwsarchief:nl
Meer nieuws over de opening van het Zeeuws Archiefin de volgende
Nieuwsbrief
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