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Zeeuws Archtef 

Hofplem 16 

Posebus 70, 

433oAB Middelburg 

T (ouS) 67 88 oo 

F (o118) 6z So 94 

E info@z«uwsarchie(nJ 

wwwztcuwurchiefnl 

Optnmgsrljdcn voor publiek mcr 

lOglOg VlO 4 J20Ultl ZOOO: 

Dtnsd.ag roe en mcr zucrdlg 

van 9.00 roe 17.00 uur. 

In de munden julten :~ugusrus ts het 

Zeeuws Archtef op uccrd:lggeslocen. 

ZEEUWSARCHIEF 

Oirucbg -4 Ja.nuui openstelling 

Welkom in het Zeeuws Archiefl 

Vol spanning wacht de wereld af w.tt 

het nu:uwe millennium gaat brengen 

Voor het Zeeuws Archtcfts één miJl

pul zeker: de opcmng op dms<bg -4 

j.anu.ui Het L:euvls Arc:htefts <bn 

ten feit en het R.tjksuchiefin àcllnd, 

het GemcenteuchtefMtddelburg en 

het Gcmceme.archtefVeere ztjn 

vcrleden njd 

Om g.oo uur 's ochtends gau de deur 

van de Brouwertjpoorr un her Hof

plem open Die deur gcdi: vil een rut

me onrvangsrhll mer reccpnebillte met 

.t!lecn toegang rot de srudic:ual, van 

w.t:~rult de uchicvcn en de bibliotheek 

gerudplccgd kunnen worden, mur 

ook roe het .uchicfcafé, de .uchicf

wmkcl en de tentoonstdlingsrujmcc. 

Een bezoeker ka.n bij bmncnkornsr 

eerst het prachdgc gebouw bewonde

ren vanuit de omnngsth:~l ts de 

srudtez.ul door een gl.lZCO w.1nd heel 

goed te zien. Ook de ftute .uchitcc· 

ruur, wllrm oud en nu:uw humoni

cus gccomhmeerd ZJjn, komt hier 

goed u te. Het .uchicfafé met unslui

tcnd een enorm terras ligt m het vcr

lengde van de oncva.ngsrhal Het ter

ras geeft Ulrztcht op de door het Van 

de PcrrchuiS ende Lusnnecvleugd 

besloten rum. Het archtefcJ(é biedt 

de bezoeker de gelegenheid om een 

kopje 1-offie of rhee re numgcn, ter· 

WIJl hiJ of ZIJ onderrussen de bez1g· 

heden in de srudieu.al door een 

glnen wand k:ln g;adeslun. Op dn 

moment wordt nog bekeken hoc her 

.tssorrimenr Viln het Jrch1efofé er 

prec1c:s utt moet ztc:n. rnii.U mrusscn 

wachten rwce dtank:lutornJtcn 

geduld tg op dormge bezoekers 

Onder her Van de PerrehuiS IS een 

renroonstelhngsrutmrc wur een tcn

roonstellmg cc ztcn is over de locJne 

van her Zeeuws Archtef en omgevmg 

doot de ecuwen heen O~t ts ook het 

onderwerp van een bock d~r med1o 

1000 z.tl vcrschijnen Op ~ J.mu~n 

pubhceerr de PZC een .mtkcl O\'er het 

Zeeuws Archief .... -unn een bon ui 

ZIJn opgenomen met de mogeliJk· 

hc1d om in te tekenen voor een c:xcm

plur V:ln dit 'prachtboek'. 

Een zee va.n ruimee voor uchiefonderzock 

Nieuwe studiezaal. nieuwe kansen 
Oe srudtczul van het Zeeuws Arc:h1ef IS een prachtige ruim

re wur u heel comforubel.trchlefonderzoek kunt doen. 

Oe bcsunden Viln her voomuhgc R.iJksarchiefin Zeeland 

en de voortnilhgc gcmccnrCMchicvcn v.1n Middelburg en 

Veere ziJn nu op één plurs cc r;1.1dplegen. H1erdoor kriJgt 

uw nchtcfondcrzock een cxtr.1 d1menste VtJf dagen per 

weck kunt u rcrechr van negen uur' s morgens roe vijf uur 

's middags 

Oe srudiCZJal is v.m alle genukken voonicn en is verdeeld 

m vcrschillende onderdelen In het mtdden bCVlndr ztch 

de informancbahe Er is een rutmee voor het rudplegcn 

va.n microfilms en ·fiches. een ruunee voor gencJioguch 

onderzoek, een rutmee voor her rudplcgen v.m originele 

archie&rukkcn en kurtenen tekeningen. Ook ziJn er rwtc 

AV-abmes voor her rudplcgco v:~n video's In de punt Viln 

de srucliczul srJan tafcis wur u btbhothcckbocken kunr 

raadplegen Aan de lange w.md van de srudtczul su:u de 

grootste boekenkast v.1n Zeeland opgcsccld wur plurs lS 

voor 340 snekkende meter leesvoer. Oe bocken kunt u zelf 

uit de kast p.tkkcn en raadplegen. Met behulp v.m rwee 

computers kunt u archtefsruk.kcn Janvragen Ook de digl

ctlc mdc:x op de huwelijks- en overhJdetlS.lktc:n en de bibli

othcckoulogus kunt u met compu~ rudplcgcn. 
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/lttdtw·u~m tJn lttr archttj 

I'Mt dt Brouwm;poott 

De m~rkc:rs van hc:t Zeeuws Archief stun klur om u te helpen 

Dienstvcrlening met een hoofdletter 
Als bezoeker ~n denudtc:zul van het Zeeuws Arch1c:f 

wordt u met open ;urnen ontvangen. U u de bezoc:kers

c:nquêrc: dte de dnc: voomullge uchtcfd lensren vong JUT 

hebben gehouden, bujkr <hr u over het ;algcrnc:cn tevreden 

w.u met de d1cnsrverlc:nmg van de dne ;ardueven, Het 

Zeeuws Arch1ef wil u echter nog beter vm d1enst ZIJn. Alle 

bezoekers krijgen n;a mschriJving b1j de rccepneb;ahe 

(denk un een gc:ldîg leginm;anebcwiJSI) een bc:zoekersm;ap 

u1tgere1kL Ook .illc 'oud bezoekers' van de dnc Zeeuws 

Archief partners moeten -zich opmeuw luen inschrijven m 

venonmg v;an een geldig legicimuiebcwiJS zo;als paspoort 

of riJbewiJS. ln de nup vmdt u allc:rlellnforrmne over de 

d1cnsrverlcnmg en de srud1czul Bch;alve de huisrc:gds, 

msttucncs en uncven kunt u ook Lezen over de verschil

lende bc:sc;anden d1e u m de srud1czul kum r:udplc:gen, 

Een pl.uregrond van de zul wyst u de vetschillende plur

sen un De medewerkers van her Zeeuws Archtef liJD re 

herkennen un een badge. Al uw vragen kunt u un hen 

stellen. De wachrnJd n;a novragen vm uch1cfsrukkcn 

bedrugr !IUlCim;a;ll een half uur. U kunt de stukken 

ophalen biJ de Ultgtfrebahe in de srudiez.ul Ook bcsuu 

er nu de mogelijkheid om zclffotokopiccn re maken van 

bocken op de srud1eual 
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!r~fil-11f8.21f! 

1!1> bouwsom un kunst hestccd 

Archiefonderzoek is een ontdekkingsreis 
D:at vmdr ook Lydia Schout~n. du: 

één v;~n d~ kunscopclrachtcn voor het 

Zeeuws Archtdheeft vormgegeven. 

Dauom heefi-z•J reksten uiteen 

schecpSJoum.ul op soms in her oog 

sprmgende en op soms onverwachte 

plutsen bmnen en rondom het 

Hulp voor b-eginnende genealogen 

praehoge gebouw van her Zeeuws 

Archief vcrwerkt De reksten hebb-en 

bettelling op de ontdekkingmts 

van de Zeeuw J<~cob Roggeveen dte 

b<egm 18c: eeuw met dnc schepen 

nur het onbekende 'Zutdland' 

vernekt. Dit land vmdt luj ruet. Wel 

Genealogisch Cenmun is verhuisd naar Zeeuws Archief 

1.et de bemanning <~Is eerste wener

hngcn 10 172Z voet a.m wJI op Paaset· 

bnd [Ra~ Nui) m de Scille Occun 

De tekstdie in de buttenmuur v<~n 

her Zeeuws Archtef gegraveerd ts 

beschrijft de eerste ontmocnng met 

een Puscibnder. 

Ook het Genaloguch Ccnrrum. voorheen gcvesugd m 

Goes, ts mgerrokken biJ b.er Zeeuws Archte( Het Ccnaum 

wordt b-emenst door vrijwillige medewerkers dte de nodige 

cxpemse hebben op b.er gebt~ van genalogisch onder

zoek. ZIJ vormen als het WMe een ~~CUgbuk over genealo

gte Daarnaast heeft her Genalogtsch Centrum m de loop 

v:an bur bcst:aan een .unzienlijke collccttc opgebouwd mee 

numgc aantekeningen, onderzoeken en publianes. Als op 

de srudteual v.m her Zeeuws Archtcfbltjkt dat u profiJt 

zou kunnen hebb-en vm deze collectie of van de hulp vm 

één van de roegtw~jde medewerkers van het Genaloguch 

Ccnrrurn, clan kunt u worden doorverwezen. U kunt z1ch 

naruurltJk ook op et gen 10manef melden. Het Centrum ts 

geopend op dtnsdag en donderdag van 9·30 tot 15.00 uur 

en tedere eerste zaterdag van de m;und v:an 9.30 ror t6.oo 

uur. De eerste openingsdag is donderdag 6 Januari 1000. 

Dinsdag 18 Januari IS het centturn (inetdenrecl) gesloten. 

Internet st te Zeeuws Archief 

Zeeuws Archief niet alleen 
bereikbaar via de Brouwerijpoon 
Het Zeeuws Archief mag dan veel 

oude en htsrorlSche documenten, 

foto's en rekemngen bcvarten, zelf 

gaat de instelhng met hur cijd mee. 

Zo ts het Zeeuws Archief ook te 

b~oeken via de dtgiule meiweg Op 

de wcbme kunt u veel pnkcische 

mformane vmden. Op termiJn ui 

het ook mogdt)k ZIJn om ;archief

stukken vu Internet te reserveren 

zodat ziJ bij uw komsr naar de 

srudtezaal van het Zeeuws Archtcf 

voor u kl.ur hggen Het adres van de 

site ts: www ueuwsuchief nJ 

Zeeuwse huwelijksakten in Genlias 

Thuis zoeken naar voorouders 
Onderdeel van de i memetst te 

www Jrchtc(nlts Database Voor· 

ouders: Gen.Lias O<Unn ZIJD van.1f 

JUni 1998 de huwelijks•ktcn v.an de 

BurgerliJke Stmd van de proVlnOcs 

Fnesbnd, Drenthe, Flevoland, 

Urrccht en Noord-Br<~h.tnt voor 

iedereen re rudplegen. Vanaf oktober 

1999 y,rorden ook de Zeeuwse huwe

ltjksakren .un Gcnl.Jas toegevoegd 

Vnjwtlltgers van het voormalige 

Rijks;rrchtcf 10 Zeebnd ziJn al rwee

en-ecn-h.alf)aat langdruk bezigde 

huwelijksakten over de penode 1811-

1921. m de computer m re voeren 

Het is de bedoehng dat uxlra een 

gemeente klaar IS, de gegevens wor

den .ungeboden :un de database v.m 
Genlias in Den Haag Houd Gcnlt:lS 

dus regdma.cig m de garen. Als u over 

een 1memer:unslwong beschtkt, 

kunt u thws al het ~n en ander 

opzoeken. Een goede voorberetdmg 

voor uw bezoek :u.n het Zeeuws 

Archte( 
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Let op!: 
Vergeet u met bij uw eentc 

bezoek ;un her Zeeuws Arcbtcf 

een geldige lcgirinunc 

(b1;voorbceld paspoon of 

nJbCWIJS) mee re nemen' 

Dtt geldr voor iedereen. dus 

I 
ook .;als u beschikrover een 

'oude' bczockersp;as. 

I 

CUltSUSSEN P~LEOGRAFIE"EN CEN1!A10GIE 

Gelukkig Nieullojurl 

UITGE LICHT 

Het Zeeuws Arch1ef wenst u een gelukkig nieu~j.ur met 

een btjzondcrc nlcUW]~arskurt un Wesrk.lpelle. Een groep 

kinderen Zit 1n de automobtel v.m de Ûmtlte Durnon TJk 

dte geparkeerd Sf.l.lt op de Westhppdse Zcc.:lt; k. De auto· 

mobiel van de fJm1he Durnon Tlk was éên \'.tn de cer)te 

auro's dte rondreden m Wesrbpdle. De n.;amen v.;an de 

kinderen ZIJD vlnr. Ptet Mmderhoud, Jolwuu Joosse, 

Fransiru Verhulsr, Fnnstru Mindfihoud, ~m!:Je Minder· 

houd. Adriaru Huibregtse en Ptetcrndb Mmderhoud. 

Rond 1.909 werd in Westk.lpclleeenllllul prcntbrief

b.;ancn vervurdtgd, wurv.;an deze kun er een 1.5 l..lter 

werden enkele anstchren gebrut kt als rueuwJurskun In 

her boek "Groeten Uit Westkapelle: 365 prenrbndk.urren 

en forokurren van Wesrbpdle" s.;amcngcsteld door Ptet 

Minderhoud, H.;ans Jongepier en Man;an Roclse (Vhssmgen 

1994), srut een .;anstchtkaarr afgebeeld vm dezelfde w.;agen 

met de kmderen. Er ztjn d.;an dnc bordJeS ingetekend 

wurop te lezen IS: t - J.;an - Gelukkig Nteuw:~ur. 

Nooit uitgeleerd in het Zeeuws Archief 
Het Zeeuws Archief u!tn het cursus

setzoen 1999/ZDOO twee cursussen 

venorgen in samenwerking met de 

Zeeuwse Volksuruversitcit (ZVU). 

Paleogn6e voor beginners 

Op rna.tndag 14 februari sun een 

cursus pJ.Ieogra6e voor begmners. De 

cursus duurt 10 avonden van 19.30 

tot11 JO uur Tt;dens de cursus leert 

u .u.n de h.;and v;m fotokopteen van 

teksten en uchtefsrukken utt de pen

ode v~n de qe rot en met de t8e 

eeuw, vcrschillende soorten hand

schriften lezen. Her cursusgeld 

bedraagt/ 140,- voor leden van de 

ZVU, het Zceu~d! Genoouch.;ap en 

de Heemkundtge Knng enf 1]5',

voor met-leden. 

Gene.Uogie voor gevorderden 

Op maandag 14 fcbruan surt tevens 

een cursus gencalogte voor gevorder

den Deze cursus duun 5 avonden 

v.;an 19 30 ronqo uur Tijdens de 

cursus kunrumeer kenrus verguen 

v.;an bronnen voor gcnalogisch onder

zoek om durmee mdere gegevens 

over voorouders re kunnen achrer

h.;alen. Het cursusgeld bcdrugc/ So,-

voor leden vm de ZVU, het Zeeuwsch 

GenootSchap en de Heemkundtge 

Krmg cnf 110,- voor nier-leden. 

Voor beuk cursussen, die worden 

gegeven m her Zeeuws Archief. Hof· 

plem 16 re Mtddelburg, kunt zich 

opgeven btJ de ZVU. SdmfiehJk 

Secrc:t.tnur ZVU, Postbus 714, 4330 AS 

Mtddclburg, of celefontsch. 0118-

626789 Her cursusgeld kunt u 

regeliJkerrijd.rru:t uw unmcldmg 

overm.;aken op g1ro 49·86·53 t.n.v. 

pennmgmcestcrZVU te Middelburg 

Toekomstige cursussen en workshops 

Her Zeeuw~ Archtefbedi een bezoe

kersenquête gehouden. Douruir bliJkt 

dat er ook bcl.tngstclling bestut voor 

een cursus ' geschiedenis v.;an een 

plu u of sereek in onderwerpen'. Een 

dergeh;ke cut)US is m 1993 voor het 

eerst georganiseerd door her Gemeen

te~rchtef Mtdddburg in samenwerk

mg met de ZVU, en heeft dne Jllr 

met succes gedraatd. Het Zeeuws 

Arch1ef IS voornemens in de n.;abiJe 
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roekomst weer een dergeliJke cursus 

te houden. Dum.;aasr ui her Zeeuws 

Arch1ef ook enkele workshops en 

korte cunussen organiseren, onder 

meer tn s.tmenwerking mer de VVV 

Middelburg en Zeeland M.umem. Te 

denken vale hierbij bijvoorbeeld aJn 

een workshop rondom schnfr en 

schnjfm.uena.tl, een korre cursus over 

de opzet vm en onderzoek doen m 

een bepuld .uduef, een workshop 

maren en gCWJcluen of munten en 

pennmgen of een korre cursus over 

(bewegend) beeld en geluid mareria.1l 

Kortom, onderwerpen genoeg. De 

workshops zullen 1 d.lgdecl besl.1.1n, 

de korre cursussen z rot hoogutc 3 

dagdelen. Alle genoemde cur~usscn 

zullen worden gegeven 1n her Zeeuws 

Archtef door eer z:tke deskundtgen 

Deze Krivicetrcn zullen worden 

ungekond.Jgd tn de Nteuwsbnef 
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