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Reguhcrc opemngsnJden: 

Dinsdlg rot en rru:r zaterdag 

v~n 9.00 rot 17.00 uur. 

ln de munden Juli m augustuS ts ha 

Zeeuws Archief op za~rdag geslo~n. 

ZEEUWSARCHIEF 

Bczockecsunul verdubbeld 

Goede start Zeeuws Archief 
De een re tn:~anden v.m ber Zeeuws 

Arcbtef zieren erop. Na de opening op 

4 januari hebben de medewerkers zo
wel als de bezoekets nog een bccc;e 

moeren wennen :u.n de meuwe bcllut

zmg en aUc faciüu:aen Enkele kin

deatektes zijn ook her Zeeuws Acehief 

mer vreemd, maar al met al kunnen 

we constateren dat bet hisrocisch 

kenruscencrum een Uitstekende st.trt 

heeft gcmaakc. De bczoekers.unollen 

ztjn vccdubbdd, over januan en fcbru

an telde her Zuuws Archief ru1m 

woo bezoeken. Onder de bc:rockers 

bevmden ztch 350 nog nier eerder 

geregisrreerde mensen. bisrorisch 

gcmtcressecrden dtc wc tn de toe

komst hopcltjk nog va:~k terugzten 

TiJdertS de zeer succesvol verlopen 

open dag eind febru.ui keken 1.500 

enthous1a.sre mensen voor- en achrer 

de schermen van her Van de Perre

huls en van de nieuwbouw. Deopen 

dag heeft ook veel nteuwe lezers v.tn 

deze Nieuwsbrief opgeleverd. De sru

dic:zaalbczoekc:rs vinden hel een groot 

grnuk bet ma.reri.ul van drie archte· 

ven op één en dezelfde pla.1.rs te kun

nen rudplegen meen ruim, V3n alle 

gemakken voorzien en mooi gebouw 

Goede bron voor genealogen 

Praktische wenken over bevolkingsregisters 
In het Zeeuws Archief ûjn ook de oude bevolkingsregis- volgde pa.s vanaf 1850. De regmerslopen door rot omscreeks 

rers van de gemeenren M1ddelburg en Veere te raadplegen. 1.938. Door de invoering vm de persoonsbJrren m d.u 

Naa.sr de rcgmers van de Burgerlijke Sond zijn de bevol- jaar, ontsrond er een Oex1bcler sysreem om gegevens over 

kmgsregtsters de aangewezen bronnen voor de eerste &se burgers en bun woonadres te regisrrercn. De persoons-

van her genealogisch onderzoek. barren worden bcwurd m de gemeente van mwomng en 

Zeebod w.tS de eers~ 

Na de mvocring van de Burgerlijke Stand in heel Neder

land m 1811 ontStond b1j de overheld vrij snel de behoefte 

om ook her vcrloop van de bevolking vasr re leggen. Voor

al voor een goede uirvoc:ring v.m murregclen in verband 

met armenzorg en miline was een doorlopende admlmsrra

rie van de i.ngcu~nen op hun 'wer~lljkc verblljfpl.ucs' 

gewenn, de plurs W3.U ze formeel gcregtsrreerd waren. 

Opmerkelijk is dat de provtnCJe Zeeland biJ de mvoenng 

van een dergchjke ;~dmimsrrane voorop liep. Reeds in 1825 

gafher provinciebestuur desrads-en dorpsbesruren voor

schriften voor her biJhouden van een :tdmmtStrane Wlarin 

de dageliJkse veranderingen in het vcrloop van de: bevol

king moesren worden bijgehouden. De rest van het l.md 

vcrhutzen mee biJ vcra:ek naar een andere gemeen re. 

Na overliJden worden de penoonsk.aanen doorgezonden 

nau her Ccnrra:tl Bureau voor Genc:tlogte in Den Haag. 

D:~.-u: zijn ze na her kalendet:par wurm de desbetrefTende 

persoon IS overleden 1n de vorm v;m een utrrrckse.l beschik

b.t.tc. 

De oudste registerS 

De meeste Zeeuwse gcmeenren begonnen meteen vanaf 

1826 bevolkmgsregtsrers un te leggen. Van de voormalige 

Walcherse gemeenren zijn ook oudere bevolkmgshjsrcn 

beschikbaar. Deze regmers ZIJD tot t8US bijgewerkte 'rcgt

sa:es CJYJque'. Dar ZIJD regurers die op b.sr van de toenma

lige Franse ovethetd 10 1812 moesten worden J.aOgelegd 

om inzic!tr re vcrknjgcn in sremgercchogde inwoners. 
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lt11Mrp<\9tno van bladnummer Z.J6tm het 

bfl'olku18lU8Litcr van Vrouwatpoldcr over de 

pmodc t88o-1S9L 

De urm iruchrij1·t"8 bcrrcft Comtlts lDu

wmc (n rutru ~'TOUW Stm~nna \V<Jutmt. Op 

de tweede po.gma (nut afgebuldJ naar aan

.9f8fl'm dat Comclu op JO janu11ri 1887 is 

ovaleden en dar :~n vro11w u 1·ahuud. 

Omdar :!.1 roen mcr rnur op het bewuste 

adw woondm. :~n hun namen door,gtnrupr. 

De rwccdc îruchn.JI'I"8 bmefr heraam van 

lt9n LDu••mc en Z!Jn vrouw'fannc9e van 

IVcs!ln Op de rwccdc pas ma (ruer a..filebuldJ 

naar vmncld dar ~J op 1 rnn1889 vanutt 

GI'!Jpskcru m Vrouwenpolder z9nsaan 

wonen Hun namen z~n mu doorscsaurt. 

dat beuktntdat ZIJ in 189z (httlaautc ;aar 

vun het fqjlS!CI} nos m Ur<Juwcnpoldn op dat 

adrcs woonachtas wartrt 
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De bevolkmgm~gtsrers ZIJn zo opgebouwd dar ze: een 

penode van ongeveer oen rot maximaal rwinrig j:ur 

beslaan. Aan het begin ~n dke periode wcrd de toen 

mwonendc: bc:volkmg meesral in volgorde ~n hulsnum

mer mgcs,hrcvcn. Muuries van verhutzen en overliJden 

werden in aparte kolommen gcregisrrc:c:rd. lndten c:c:n per

soon vertrok of overleed werd zijn of haar naam doorge

streept. Dtt maakt bet terugzoeken van de namen m de 

bc:volkin~Tc:gtsters lasng. 

In de periode 18~1870 waden er ook aparee registers bij

gehouden voor de bewoners van annc:nhuiZc:n en gestich

ten, terwiJl varuf 1870 een aparte: regisrraric: werd biJge

houden van d1c:nsrbodc:n. Deze beroepsgroep wisselde veel 

meer van ;tdres of woonplaats dan .tndere groepen. 

Informatie 

In de bevolkrngsregistea is in één opslag veel înfomurie 

ovc:t voorouders te vinden. De: gegevens zijn utrgeschreven 

over rwc:e pagrna's. Allcrcc:rsr gegevens over de &m1lienaam 

en voom.um. gc:$/.tchr, posmc: in her gezin, gtboortej.ur 

(vuk zelfs geboorrc:darum), geboonc:plam, burgerlijke 

st.ut, kcckgcnoorschap, beroep, adrc:$, J.UC van vc:$ugrng, 

vooge woonplaatS, jaar van vc:rrrek en bem:mming, jaar 

(datum) ovc:r:lrjden en vc:nvîj:zingen na;rr larere insch.rijvrn

gen. De mschrijvingen z.ijn per adres. 

R.udpleging 

BevolkingsrcgiStca zijn over her algemeen grore, zw:ue 

regmea. Om her raadplegen te vccgcmakkcltjkcn en de 

origmde regrstc:a te sparen, ziJn de bevolkmgsrcgisrea 

verfilmd. Met behulp vm mterofichcs kuru u per plaatS de 

ve.rschillc:ruic: registers raadplegen. Er zijn vijf microfiche

readers beschikbaar in de srudiezaaL 

Een veel gcsrelde vrug in de: srudt ~.a.al is of er indexen 

aanwezig zijn op de: bevol.kingsrc:gisrers. Hc:laas is dir, mc:r 

Uttzondecing van her Middelburgse: bevolkingn-egister 

over de: penode 19Q0-1,9)7. nog nrer het gevaL 

--t ._. !»• ~ J :t l r •·~ie TO« lcl.xlr-~ 

~ ,_;E~!i l Oir '"•·· ....... ~ ·~ ' = 1~ g ..::: •Gtboorte. toor mercdcbcpo). ; : ~ 
1l .,. •-""' . H ~ ~ i= ~ 

~-. r. I ; , 8. lrl' . 10. 
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Vanaf öngeveer 1900 werden mschrijvmgcn van de bevol

kmg alfabensch in de registers vasrgc:legd. Een Jan al 

gemeenren m;ukre ook zogcn.umde bladWIJz-ers Oir ZIJO 

overztchrc:n van m de bcvollungsreg!Stc:rs voorkomende: 

famthc:namcn met vc:rwijzmgen naar de bladnummers 

Voor hc:r overige moer u eerst goed nagaan welke penode 

u Wilt z-oeken en vcrvolgens lUkiJken of c:r een bladWIJzer 

IS. Als dar ntct zo 1s, moer u het hele regtster (op microfiche 

uitcua.rd) doorlopen. Als c:r wel een bladwtjzcr is, vergc

makkeltjkr d.Jr her zoeken. Op de m.icrolichc:s zijn koprc:k

srcn aangebr:achr, waarop dutdeliJk staat vcrmeld welke 

penode her register he:$ laar. of her llfabcti.sch 1s ingc:nchr 

en/ of er c:en bladwijzer is. 

Van de: volgende (voor:mahge) gemeenren zt;n de bcvol

kingsrc:gisrc:rs in het Zeeuws Archief .unw~ig: 

A.lgtekerke, 1826-1938 

Arnemutdc:n, t8z,9-1,938 

Btggc:kcrke, l~t-l,9J.9 

Domburg. 1816-1,9)9 

Gapmgc:, 1825-t86o 

Gn;pskcckc, 1833-1,938 

Klcvc:rskerke, t82.9-1861 

Koudekcrke, 1826-1,93.9 

Meliskerke, 1825-1,938 

Middelburg, t9QO-l9J7 

Nieuw- en Sint Joosland, 185<>-1,940 

Oostbpcllc:, t835-1935 

Serooskerkc, t8)<>-1.937 

Smt Laurc:ns, 1825-1926 

Veere:, t8z6-1,938 

Vrouwenpolder, t8J<>-1939 

Wesckapdle, t8J<>-I,943 

Zoucdanek 18lJ-l9J8 
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Na &wudains door dt cuchtoloscn van htr 

PrOVInCUiill Archtolosuch Cnlrrum Zuland 
u boloren dar dt muurraren van dt Oudt 

KcrL btS<htnnd moeren worden. nc nolcrll\9 

u dan ool om dt muw hcrnstfcul Dt 

ar,hcoloscn Yondcn onder 11ndm ttn l08t• 

naamdc lmckdput Hrcnn :9n waaruh~nl~k 
.U resten urtdtsrrurmdcsravcn hcrbcsra•·cn. 

Op de forozrcru ttn srdtthtvan de muur 

met het Van de PtiTchuu op de achrcrsrond 

Oe geschiedenis ligrvoor het oprapen 

Opgravingen voor de deur van het Zeeuws Archief 
Emd Januan ZIJD aan hecHofplcm m Mrdddburg tiJdens 

rioleringswcrkznmhcdc:n muurresu:n omdc:kr v.1n de Srnt 

Preterskerk dtc: op deze pla.1tS rond hc:r Jllt 1100 gebouwd 

is. De: muur die is opgegn~n is de: meest zuidc:lijkc: muur 

\'Jn de: zuidbeuk. Deze bevîndr 7.1ch slechts enkele cc:nri

mc:ters onder hc:r srrumivuu. Oe: St Pretc:rskerk werd ook 

wd Noordmonsrcrkakgcnocrnd. In 15611s de kerk ver

heven rot lurhcdról.ll v.tn her brsdom Middelburg. Dit 

de: kerk af te l~tc:n br,eken. In 1834 rs bet zover. de: stenen 

en gutterken worden vcrkocht c:n de: graven gerurmd Er 

komt een pltnrsoc:n voor rn de pl.uts. ln 18.90 vc:mjzen op 

deze: plaats de: buizen die: er nu staan en c:cn voorloper van 

de huidige Gereformeerde Hofplemkerk. 

heeft echrc:r mur korrgcduurd, want na de: Rc:fomurie in 

1574 werd de: kerk ptotc:scanrs. De kerk werd v.uuf du mo

ment Oude Kerk genoemd. VatUf r8o9 zijn rn de: kerk geen 

c:rc:drcnstc:n mc:cr gehouden m.ur tor 1830 vtnden er nog 

In de onrvmgsdw v.tn her Zeeuws Afcbrefis ec:n kleine 

tc:nroonstc:lling re zren over de Oude Kerk. Ook kunr u in 

de: srudic:z.ul u: weren komen welke mensen er russen 

r6s1 en 18o6bcguvc:n ZÏJn in- en rondom de kerk. 

Kopreen vm bcgr.uflijstcn v.1n Mrdddburg met deze mfor

matic: 7.1Jn opgenomen rn de verz.amcling Genealogische 

AfSchnftcn nummers 435· 449. wel bc:gr;r(c:nrsscn plurs.lndar j.tar beslurt de: kcrkenról.ld 

Lc:t op: su nier voor een gestoren deur! 

Open en dicht 
In de komende: maanden ZIJD c:r weer 

een ;unul bijzondere dagen wól.lrop 

veel rnsrcllingen zijn gesloten Het 

Zeeuws Archief doet soms wc:l. soms 

niet mee. Bovendren IS de srudiezöl.ll 

gesloten nJdcns de officicle opening 

( 14 juni) en de: durop volgende: z.uc:r

dag ( 17 JUni, open dag). HretbrJ een 

ovc:nrchr. 

Oe: srudrcz.ul \'ölD her Zeeuws Arcbref 

rs noan.ul gtopcnd op: 

- vnJdag 11 apni'Goede Vn;dag, 

- urc:rdag u ~pnl 

(Zlrerdag voor P3Sen) 

- zaterdag 6 mcr 

(Zlrerdag ru Bc:vrijdmgsdag) 

- vtiJd.tg en Zlterdag 2 en 3 ;unr 

(na Hcmclvunsdag) 

- u terdag ro JUni 

(z.trerdag voor Pinksteren) 

3 

De srudrcu.tl v.tn her Zeeuws Archrc:f 

LS plotcn op 

- uterd.1g 19 .tprtl 

(vierrng Komngtnne<hgl 

- vnjdag s mei 

(Bc:vrijdingsd.tg) 

- donderd.tg 1 juni 

( Hc:rnc:IVllrrsd.tg) 

- woensd.tg 14juni 

(officielc opening I 
- utc:rdag 17 juni 

lopen d.tg) 

- u terdag .9 september 

(Open Monumentendag) 

- uterdagmrddag .9 december v.1n:af 

13.00 uur (P.tlc:ografic:wedstnjd) 
- drrudag 16 december 

(1c Kerstdag) 

Op ma.tnd.tg rs de studtezul van her 

Zeeuws Archrc:( .tltrjd gesloten 

www.zeeuwsuchief.nl 

Nieuw op de website 
De webSite van her Zeeuws Archrc:f 

wordt supje voor sup;e urrgc:bouwd 

U kunt nu ook het compleu: 'Overzicht 

v.1n archieven c:n vc:rzamdingc:n in het 

Zeeuws Archief', in de: wandc:lg.t.ngc:n 

het 'Archic:vcnoveaichr', vr.t lnrc:met 

n.tdplc:gcn. Hicnn vindt u de: n.unen 

v;rn de .trchrcvc:n en vc:rz.unclingen 

die hc:r Zeeuws Archref rn huts heeft. 

met vermelding vm hcr begtn· co 

eindJól.lr en her nummer v;rn de roe

gang Zo kunr u voor.tfgund un uw 

bc::zoc:k ;U Zlcn of een bcpuld bc:scand 

in het Zeeuws Archrc:f unwczrg IS en 

of her toegankehJk 1s. Oe: roegangen 

zclf. mcr de beschrijvingen v;rn de 

rndividuc:lc srukken, z-i;n nog nier op 

de: websr re: re vinden. Her adres v.1n 

de: srrc is: www.zc:c:uwsarchrcf nl. 
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Vmchdlcndc pas OP8mchu amobwdtaurcn 

81118'" de smJd rum met de m 1881 opsmch
tt !kJsllchc rrammallf.S(happl) met de voor

name naam 'Sociltl AnO'!)'IT1C des 'Tramways 

à Vapeur Flcmnsuc-Mtdddbours ct exun

sions' In 1.910 werd dcnoomrramsttlámji

cwd. Hier een ajbttldms van de Mtddcfbws

sc Mark1 rond 1912 mll daarop dt rram. 

Let op!: 
Vergeer u nter biJ uw eersre 

bezoek ;un her Zeeuws Archief 

een geldige legmmacie (brJ

voorbedd paspoon of njbe

wijs) mee re nemen? 

Dtt geldt voor tedcreen. dus 

ook als u beschtkr over een 

'oude:' bc:tockerspas. 

de Bus 

Uitgelicht 
Wie regelmatig releviste kijkrul biJ een van de commer

cti:lc omroepen vast wel eens 'De Bus' hebben gczten. In dtt 

programma beleven wc de avonturen van een stel JOnguen 

die: vrijwillig ecn aan al maanden m ccn door Nederland 

roerende bus verblijven. De progrmun.tnukers vroegen 

zich bij unvang aé hoe knJgen we dc bus vol? Dtr probleem 

speelde ook al in de JHc:n rwinng van de vonge eeuw in 
Midddburg en Vlissingen. Om klanrc:n de bus 1n te krijgen 

werden de aurobusdtensten steeds brutöller. De bussen ver

nokken vlakbij dc: wachtkarnet van de tram op het Becje 

WolffPlein Juist voordat de trun zou amveren en snoepren 

zo veel kLmten van de crammutschappij weg. De bus

chauffeurs hadden veellol m het pesten van de rr.unbe

sruurders. Regelmaag kwam het voor dar de mms werden 

gesneden door inhalende bussen. Een lange neus ttekkend 

scheurden de chauffeurs van Goedbloed ofDc Kampioen 

'&n bijzonder huis op een bijzondere plaats 

mee hun omnibussen de braaf in het ratlsje rijdende elek

msche trammetjes voorbiJ. V uk gtng het nog net goed, 

maar op 14 oktober 192.4 was het goed raak. Va a gcrutgen

verklanngen van de conducteur P.A. Buijs en de besruurdc:r 

J. Duavewa.:~rdc kunnen we de :z.uk rcconst:ruc:rcn Om kw.trt 

voor zes 's avonds vcrtrekt de elekmsche tr.lm vanafhet 

Bccjc Wolffplein te: VLissingen. Bij de Van Dashoeckstr.lat, 

ter hoogte van caJi Schelde, laa.c de bestuurder zo.ûs gewoon

hjk ccr wa~cschuwmg even de bel klinken. PlotSeling zier 

htJ dne of vaer meter voor hem utt die: straac een bus van 

De K.unptocn komen dtc dc: ttamhjn wtl oversrekc:n. De 

cr.unbesruurder schakelt onmiddelliJk dc: dektrischc rem 

m en kan nog Juist de handrem overhalen voordat htj door 

de klap van de botstng omver vhegt en onder de schakcl

bsr belande Hier knJgt hij een regen vm glas en hout

splinters over hem hecn die diverse mtjwonden vcroot:z.lkcn 

Dokter SaventUn constareert dar de vcrwondmgcn ntc.t 

emstig ziJn, "Tllaandvtsecrt de bestuurder om voorlopig 

geen dtcnst te doen De schade .un de tramts aanztenlijk. 

Het voorbalkon ts volled tg mgcdrukr. De bus IS nauwe

lijks beschadigd. De besruurdc:t van de autobus. L. Goed

bloed en rwee passagiers, zijn vcrloofde en 'een mtn of 

meer krankzinnrgc jongen' volgens her ooggcruigcnvcc

slag. ZIJn mer de schrik vn;gc:komen. Dat ongeval en alle 

ovcngc lichrc tot zware ongelukken c:n onrcgclmaughe

den met bussen en trams zijn uitgebreid beschreven m her 

archief van de Société Anonymc des Tramways à Vapeur de 

Flcssmgue-Maddelbourg et cxrensaons. te raadplegen m 

het Zeeuws Archic:[ 

Zeeuws Archief op de televisie Bijzonder boek met korting 
Dtnsdag-4 aprd komt her Zeeuws 

Archief ruimschoots aan bod op 

Omroep Zeeland relevasic. De uit

zendlog wordt de hele avond her

haald, dus u hoeft zich nier in boch

een te wnngcn om op een bepaald 

t1Jdsrip voor de buis cc zieren. Mee 

name de prachtige scijlbmers in het 

Van de Pertchuas komen prominent 

m beeld. Aan her 18e-eeuwse St2dspa

leisje, zijn bewoners en de dm:crc 

omgc:vmg wordrook een boek 

gewijd. Hergebouw stuc op éln van 

de: oudste plaauen van Maddclburg 

waar de htsronc rcrugga:u tot ver in 

de middeleeuwen. 

Her bock verschijnt, ter gelegenheid 

van de officièlc opcnmg van het 

Zeeuws Arch1ef 10 Juni van du jaar 

Voor een speetale pri;s kunt u nu 

meekenen op dtt boek. 

4 

0 Ja, tk Wil her boek "Een bt;zondcr huts op een btJzondcrc plek'' graag kopen 

voor de btjzondere (voonntcken) PCIJS van n 60,- in plaats van fl 7s,-. ZodrJ 

het bock verschenen is krijg ik bericht, zodat ik het bn JINJen en afreke

nen bij het Zeeuws Arch1cf. Hofplein 16, Middelburg (contant bealen). • 

0 Ik wil het bock tocgesruurd krijgen voor een meerprijs van fl 15,-. Zodra het 

boek vcrschenen 1$ knJg 1k de facruur van fl75,- toegestuurd. N.ubt 1k dtt 

bedng heb overgemaakrwordr her bock naar mij opgesruurd. • 

• .unkruiscn w.tr vJn roepassing is 

Naam; 

Adres: 

Posecode woonpl.uts:. 

Telefoon:( 

Geef de wlled.ig ingevulde bon afbtj de recepaehahe van het Zeeuws Archtef of 

sruur deze 1n een gctbnkeerdc envelop naar: Zeeuws Ard11ef, Posrbus 70, 4330 

AB Middelburg. Aetieprijsgcldig tot en met lS april1000. 
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