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~gulicr~ opt:rungscijdrn. 

Dmsdlg lot en met zarcrd~g 

vm 9.00 tot q.oo uur 

In de maanden JUli en oaugusrus IS bet 

Zcc:uws ArchiJ op z.:ucrdag gesloren 

ZEEUWSARCHIEF 

Officiële opening Zeeuws Archief 

De offiaëlc opening van herZcc:uws 

Archicfhcc:ft op woensdag 14 juni 

2000 plaatsgevonden. Mr. Pu:rer van 

Vollenhoven kwam nur M1ddelburg 

om de opcningsbandding re verrich

ten. BoudewiJD Buch htdd een ope

ningsrocspr.uk m de Zeeuwse band 

R.oacoon g;tfher geheel vol u me. 

de lalomercr archieven die er liggen 

opgeslagen optimaal benut worden. 

Het Zeeuws Arclucfis een unieke 

plek m bet cencrum v.tn Mtddc:lburg 

w.~.ar Iedereen vanu1r bet heden rc:rug 

kan blikken n;~u voorbiJe tijden. Veel 

mensen kunn~n plczJer- beleven ;un 

her Zeeuws Archic( Wanr w1e vmdr 

gcschJedems nu met leuk? De span

nende vcrhalen over hoc mensen 

vroeger hebben geleefd. welke route 

Zeeuwse omdekkmgsrctzagcrs met 

hun schepen volgden en wat voor 

onrbenngc:nze allcmaJlleden. of 

welk beroep uw bctovc:rgtootvadcr 

uatoefende .... 

Na anmîddds crugemaanden ervaring 

draaien we nu volop. Her is daarom 

nutug om eens op een nj re zeeren 

wat her Zeeuws Atduc:f u allemaal re 

bieden beeft. 

Hoewel de offiadc operung nu pas 

hee& pl;t.ltsgevonden, kon uili be

zoeker naruurlijk ;~(lang 1n her ZeOJws 
Archtef ccrecb.r om gebruik te maken 

van alle licilitc:i u:n. Het Zeeuws 

Arcbtef zaet graag dat de 15 snekken-

Er ts ved b.IStonscbc mform.atle voor

handen over Zeeland m her algemem 

m over de gcrnecnu:n Middelburg en 

Veerem her bajzonder Dat kan g;t;m 

om gegevens voor srambockonder

zock, maar ook voor allerlei ander 

hastonsch onderzoek. 

Hetgebouw 

Het geresaureerde gedeelte van het Zeeuws Archaef waar

JO de kantoren ZIJD gehuisven. kan bogen op een DJke 

hismnc; de gcschacdenas g:~ar er terug tor aan de eerste 

nc:de12ettingen van de stad Middelburg. In de mtddcl

c:euwse kelder vinden permanent c:xposmes pla.us die voor 

iedereen VOJ roegankchjk ZIJn. De srudtczaal en het 

Archiefcaf(f met dumusr een groor terras en rum beYin

den z:~ch meen modem vormgegeven gedeelte. De bayz:on

dcrc combtnaoc: van her gc:rcsraurcc:rde achmende-eeuw

se sudspalcis en het uiterst moderne gebouw ts een 

beztenswa.'1rdaghe1cl Hastonsch-furunmsch, oud en 

mc:uw, verleden en toekomst. bet Zeeuws Archiefheeft 

.a.lles in zach om bezocht re worden Als u gcmreresseerd 

bent om het gcrcsraurec:rde Van de Perrehws te bezoeken, 

dan ku nr u clit doen vta de WV riJdcru een van de srads

wandclmgc:n onder leiding van een gtds of tiJdens de open 

zaterdagen op L julten 9 september v.m cliqaar. 

Uw bezoek aan het Zeeuws Archief 
Als u voor de eersec keer het Zeeuws Archu:fbezockrom 

onderzoek te gaan doen, moer u zrch biJ de rc:cc:pae 

mschrijvcn U onrvangr btJ uw ecrsre bezoek een pasJe dat 

IS voorzrc:n van een bczockersnumrncr. Hacrvoor moer u 

eerst een inschnjfformulter mvullen en een geldag legati

malJebewtJS tonen. Als lc:gmmauebeWIJS kan drc:ncn pas

poon, Europese idenritc:irskurrof rijbeYo'ljs . lndicn u 

reeds een bezoekerspasje heeft voan een andere archief

drenS[ d:m kunt u z:~ch met chr nummer laccn registreren. 

Nwt u vch heeft mgeschre,·c:n ontvangt u ~= bczoe~ 

kersmap meronder andere her bc:zoekcrsreglemenc, een 

handlctdi ng voor het onderzoek rn de srudicz.ul en nog 

Jndcre mformatir:: die: van nur kan ziJn. Waardevolle spul

len kunr u opbergen m de bagagekluts;es. Als u persoon

la; kc: bez:~rnngc:n mee walt nancn na:lf de srudiczaal kum 

u btJ de reccptae voor f 1,-een specllle doorztcbugc taS 

kopen met bet beeldmerk van het Zeeuws Archic:( 
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Dt Brouwm.JpooTl isd.c hoofdingang \'an hu 
Ztruws Archtr.f 

Genealogisch onderzoek 

Voor srunboomonder:zoek beschikt het Zeeuws Archief 

over enkele bclmgnJ kc besanden d te heel Zeeland omvat

ren: de Bw:gerÜJke Sctnd voorgegevens over geboorte, 

huwdiJk en overlijden na L81 t (Zccuws-VL.1.1ndcren na 

17!}lÎ} en de kcrkchjke Doop-, Trouw-,l!egraaf- en Ltdma

tenrcgiSters voor gegevens v66r t81t . Bovendien ZIJn v.an 

.tlle gemeenren op Walcheren, behalve v:m de gemeente 

Vhssmgen, de bcw.urd gebleven bevolkmgsreguters un

walg over de periode van circa t8ro-lgJ8. 

Steeds meer gegevens worden ook in de compurcr mge

voerd zodat u maar een naam hoeft 10 te toersen om re 

zien ofbet ZccuwsArchiefiw over uw Wnilie in huis 

heeft. De bclangnj kste onderdelen w.u.rm u nu al kunt 

zoeken ztJO de huwelijks- enovctlijdensakrcn van de Bur

gerliJke St:md. De meest actuele scand vmdr u Ulttr.urd m 

de: compucer.s m de studiezaal, maar u kunt her ook thuis 

al eens proberen m de landel ijke Genlt:u-daubase, te vin

den Vla de webstee van her Zeeuws Archtcf: 

Maar ook in ui van andere arcbleven kunt u nadcce gege

vens over uw vooroudCC$ vinden, bijvoorbeeld in de rcch

tcrhjke -, weeskamer- en notariële archieven van vÓór 

t8tt (voor zover deze met naar een gemcemca.rchleL zijn 

ovccgebn.chr) en de archieven van bncongcrcchrcn en 

rechtbanken V:lll na 1811, evenals de niet naar een gcmeen

rearchief overgc:brachrc nouticJe archtcvcn russen 1811 en 

1915. Gegevens over vcrmogen en welstand kunr u terug

vinden in de Memories van Successic (na t8tt) c:n de: dwer

sc bdasongadmtmsrtutes in het arch1cf vm de Rekcnb

mcr van Zeeland. 

Ook als u op zoek bent nur 'rc1slusngc' voorouders kun

nen de ind=n op diverse mi litaire bronnen en op de 

bemanrungsliJsren van de schepen van de Commc:rctc 

Compagnie Middelbnrg, de Zeeuwse Adrruralitcic en de 

Kamer Zeeland van de Vercntgdc Oosrindtsche Compagn1c 

u een 'verloren' gewunde voorouder doen rerugvinden. 

Depots en archieven 

1n de dc:pou onder bet Zcc:uws Archief 

bevindt zich een enorme hocveelheid 

aan mformaoc:. Archieven en vc:r:zamc:

hngcn van bij elkaar drie keer de lengte 

van de Zcel.1.ndbrug bevatten talloze 

historische documenten, foto' s, pren

ten, rekerungcn. films en video's w.ur

m het antwoord kan zitren op uw 

VIa.lg. Mee deze inforrnanc kunr u de 

geschiedenis cor leven brengen. Want 

elke pwcs, elk huis en elke famt lie 

heeft zijn d g en ve.rhaal. Alleen moer 

dar veehul va.l.k nogworden geschre

ven. En d.l.r k:m met behulp van de 

inform.l.cie in her Zeeuws Archief: 

Genealogisch Centrum 

Zeeland 

Ander onderzoek 

De arcbicven en verzamelingen uit 

her Zeeuws Archiefkunnen voor alle 

mogelijke sooru:n ondc:noek 

gebruike worden. Om een beeld cc 

krijgen doen we een kleine greep uit 

onze collecrie. Zo zijn dur. bedrij &ar

chieven, familiearchieven, uchieven 

van de meest uiteenlopende clubs, 

srichcingcn en verenigingen, kerkelij

ke archieven, rechterlijke en notariële 

archieven en zo zouden we nog lmg 

door kunnen gaan. Archieven zijn 

onuitputtelijke bronnen. 

Her Genealogisch Ccnaum Zeeland 

'woont in' bij her Zcc:uws Archief: 

Ook hier kunr u eerecht voor onder

zoek naar uw voorouders. Oe ope· 

ningstijdc:n van dit centturn zijn op 

dinsdag en dondc:rd.l.g van ~.JO tot 

15.00 uur en elke eerste: zarcrd.l.g van 

de maand van 09·30 tot 16.00 uur. ln 

de inforrnatiem.l.p die u bij uw c:c:rstc: 

bezoek un bet Zeeuws Archiefk:rijgr, 

bevindt zich een fOlder met een over

zicht van de mogcli jkhcden die het 

Genealogisch Centrum bicdr. 
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Dt lanssr! bockmkast van Zuland na at 1n 

hcc Zuuws Archuf 

Studiezaal en onderzoek 
In de smdi=ul kunt u terecht om alle infoOD;Lt~ te bekij

ken . .Een scab an hulpmiddelen is beschikb:ur om bet u 

hierbij makkelijk te m.akcn. In her archievenoverzicht 

suan alle archieven vcrmeld die bet Zeeuws Archief in buis 

bcefi:. Dit overzicht kunt u ook al voor:~fgund aan uw 

bezoek thuis via onze website bekijken. Heeft u interesse 

in een bepuld archief, dan zoekt u in de srudiezul vcrder 

in de roegang op het :~rchief. Hierin vindt u korte beschrij

vingen van de archidbesunddden (registers, pakken, 

omsl:a.gen of srukken). De inhoud v.m sommige archief

srukken is zelfs alf.lbecisch gerangschikt in nadere toe~n

g=.en indexen. U vindt al deze zoekmiddelen bij elkaar in 

de roegangenlost in de srudiezaal. Vu de unvr.ugcompu

ters kunt u de stukken die u wilt inzien bestellen, waarn;~ 

u ze na cm minuut of~ kunt ophalen. 

Van enkele veel geraadpleegde archiefbesunden is de 

informatie meteen in de srudi=ul beschikbaar op mrcro-

Kosten 

film en microfiche ofin forakopie en in boc:kvortn. De 

beLmgrijkS[e zijn: Burgerlijke Sund. Doop-, Trouw-, 

Begraaf- en Lidmatenrcgisrers, Verzameling Genealogische 

Afschriften, Bevolkingsregisters vm Middelburg en Veere, 

Memories v.m Successie, lnschrijvingsregisters v.mde 

gevangenissen en de Kadasterka;~rten (alleen de minuur

plóU1S). 

Vcrder su.a-r in de srudiczul de langste: bockenkast van 

Zeeland w~lrin het overgrote deel van ons boekcnbczir is 

opgenomen, ~arondcr veel bocken over de geschiedenis 

~n Zeebncl. 

Inde studia.ul zijn alrijd medewerkers aanwezig om te 

helpen. Zij zijn hetkenbaar .un de Zeeuws Archief-badge. 

Auzcl ruet om van bun diensten gebruik te maken. Alle 

begin is moeilijk en nicmmd verwacht vm u ~t u onmid

dellijk begrijpt hoe alles werkt of waar u bepa.alde zaken 

kunt opzoeken. 

Het lijkt ongelooflijk, ouar alle bovengenoemde zaken zijn &r:~cis. Pas als u 

kopieèn maakt of wilt laten maken, foto's wi Ir bestellen of onderzoek door 

medewerkers van het Zeeuws Archief wilt bren doen, komen er kosten un te 

pas. In de bezoekersmap die tLbij uw cers!e bezoek onlVllngt :rit een tarievenlijSt. 

Huisnamenproject 

Middelburg 

Bent u op zoek nur de historie vm 

een huis in Middelburg, dan kan het 

Huisnamenproject Middelburg u 

eat utdigc aanzet geven. In dit 

kaansysteem :rijn de gegevens over 

huizen, hun bewoners en eigenaren 

in de sad Middelburg binnen de 

vesten vm ca. 16oo tot circa 1900 roe

gmkclijk op huisnamen, op wijkJe-c

ters en nummers, op stnten co op 

personen. Bij het kurtsysteem horen 

enkele bocken en lijsten, waaronder 

overzichten van oude huisnarnen, 

monumenten en wijkindelingen. 

Openingstijden studiezaal 
De srudieza.alvan het Zeeuws Archief is geopend van dins~g tot co metzater

dag vm9.oo tot 17 .oo uur. In de nuandc:n juli en augustus op za!erdag gesloten. 

Website 
Op de website van het Zeeuws Archief vindt u al veel informatie die u voonf

gundun uw bezoek kunt bekijken. Bcbngrijkc onderdelen zijn de servicepa

gina. w:urop u de meest recente informatie over openingstijden. route, exposi

tics en andere faciliteiten kunt vinden,~ nieuwsrubriek, het overzicht van de 

collectie, een :w1tal on-line zoekwijzets en informatiebladen over veel gevraag

de onderwerpen en links IUar otnderc interessante sites. Het adres is: 
www.zeeuwsarchief.nl 
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Tàcuns van rJia Mocha in htl schtrp6our

naal \'an dt Don Louu (Zuuws Arch1if, 

archiifCDmrntrcu Comf'CI!lnll van Mu!dtl

burs. tnv.nr JZI~ 

-
Let op!: 
Vcrgeer u mer bi; uw eerste 

bezoek un het ZceuWl Archid" 

een gddtgc legtrimuic (bij

voorbeeld pl.Spoort of rijb~ 

wi;s) mee re nemen? 

Dit geldt voor icdeu:cn, dus 

ook als u bc.sch1kt over een 

'oude' bczoekerspl.S 

Uttgchchr 

Zeeuwen in de Zuidzee 

Met de kcnms van de Sttllc Oceun was her un her bcgm 

van de achmende eeuw nog slcchr gc.srdd Wucn h1cr nog 
onbekende Janden tC onrdekkcn? l..agcn h1er DICUWC kJ.n

SCn voor h.tndd en fortum? Alle zecv.ucnde DJ.ric.s hebben 

in de loop der ecuwen wel c:xpcdancs uirgcrun om de Sol

Ie Zu1dzec te verkennen. Srukjc bij beer.Jc werd her gebled 

to but gcbndu, m.ur zelfS DJ. c:c:uwcn blcc( er bi; velen 

1ets k0.1gcn: bg h1cr nog een onbekend 'Zu1dbnd'? 

Ook de Zeeuwen hebben een klem undcd 10 deze reizen 

gclud . . Twee Zcc:uWlc: c:xpc:dmcs rondden m de Jolren 

twmrtg v~n de achmende eeuw kort DJ. elkaar Kaap Hoorn 

en voeren de Zu1dzcc 1n.ln 17.1.1 gmg een expcdme van de 

Wc.sr-lndtsche Compagnie (WIC) onder lc1dmg van de 

Zccuw)e nouns Jacob Roggeveen erheen, in 1714 gevolgd 

door een handelsmiSStc van de Commercie Compagnie van 

Mtddclburg. Her doel van de rctzen was ovcngens ver

schtllcnd. Roggeveen's ruk was het onbekende 'Zuidlmd' 

te ontdekken. De Commcrcte Comp.1gnie, op zoek nur 

nieuwe handdsmogdl)kheden op de westkust van ZUid

Amertka. 

Tot .un de kusc van Ch1li waren de gevolgde routes echter 

1dcnuek. Beiden kwamen ze langs lsb Moe ha, een e1bnd 

,.. 

Expositie 

Naar de navel van de wereld. Jacob Roggeveen 

ontdekt Paaseiland. 

Deze exposmc over de Middelburgse nor.uts die in 17:r.1 

her meest .afgelegen ttl.uu:l ter wereld ontdekte, is tegelij

kcnijd met het Zeeuws .-.rchief op 14 juni geopend. De 

tentoongcsrelde nukken gun voonl in op de tocht nur 

de Stille ZuidLee die door de West-Indische Comp.agnic 

werd gefinancierd in de hoop het onbekende Zuidbod te 

vinden. Mur ook de persoon Jacob Roggeveen en de gods

dienstige kwesne die hem uit Mtddclburg verdreefkomen 

un de orde:. De tentoonstdling loopt tot en met utcrd.ag 

9 september 1000 en is vrij toeg.ankelijk tijdens de ope

nmgsurcn van het Zc:c:uws .-.rchief: 

4 

vl.tk voor de Chtleensc kust. Het schip 'Arend' van Rogge

veen lag hier voor anker v:an 15 rot tB februari 1711, het 

fregat 'Don Louis' van de Commcrcte Compagme passeer

de het c:1bnd op 19 november 1725. Dankz~ de schecps

;ourtl.llcn van de Don !.outs weren we hoc her cll.and er 

ui rug. De schri;vcrs fDJ.akren russen de regels v.an hun 

vcrslag rumcli;k tekeningen van de onbekende kusren dtc 

z.ij :undcdcn, w:urondcr een .unztcht van 'u Mocha.' . 

Het vcrvolg van beide reizen vcrroondc weer een opv.allcn

de overeenkomst; ze hepen uit op tdeurstdling en mis

lukkmg. Na het bezoek un I sla Mocha voer Roggeveen vu 

Juan FerDJ.ndcz, her c1l.md van Robmson Crusoe, wcst

""':Urts de SoUe Zu1dzec m, ontddttt op 5 apnl welisw.ur 

P:u.se1l:md m.ur vond mets wat op een onbekend 'Zuid

land' leek en werd biJ .unkornst m Indu: ook nog c:c:ns door 

de VOC gearrc.stcetd De Don Louis vcrvolgde z1jn rc1s 

noordwuns lomgs de kust van Chth en Peru en werd op J 1 

december 1725 b1j Lima door de Sp.an;urdcn tn beslag 

genomen, wurdoor de bewindhebbers van de Commcrcte 

Comp.agnic een enorm verhes moesten mcasseren 

Overigens: dames en heren met hoge nood die het Zc:c:uws 

Archiefbezoeken kunnen op hun gcm.ak nog meer over 

lsla Moe ha en andere deu1ls v.1n de rets van Roggeveen 

lezen: in het Zeeuws Archu:f ZIJn DJ.mc:lljk m het k.ader van 

een kunstopdracht de totletten verlcvend1gd mee teksten 

Uit de scheepSJOurnalen 

~Q) 
""'-.:u ··~~~ <t.~r t.:."'- .I<'W. 

Collectie Zeeuwse Gcncalogiei:n 

Deze coUcelÎc bevat veel Uitgaoch re gene:~lo

gteën, st.amreckscn en kwanicrsraren van Zeeuw

sc families of van families verwant met Zeeuwse 

f.uniliC), De colleetic is te r.udplcgcn m de nu

diezu.l. Van enkele s.uncnstcllCIS ontvingen wij 

de: volgende genc.alogieèn: De Jonge 'Kukwcrve 

e.o.) nr. 740, Arendse (W'lichercn' nr 741, De Ven

devillc (Frankrijk, Zcelmd1, Boonc W'lichcrcn1 

nr 743, Klap /Zu•d-Bcveland} nr 744, Kloosterman 

(Zwd- en Noord Bcvcland) nr. 745 en Hu1jsse 

(Walcheren} nr. 746. 
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