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Op nur de to.oooc bezoeker

Een drukke tijd
Steeds meer mensen weten de weg

de gcschicdc:nts ~n hun oude Mtddel-

map met infonnane over de dtenst-

nur bet Zeeuws Archtc{ te vmdcn.

butgsc huis Ook de btbltotheck ~n

vcrlemng en met een plancgrond •?.n

De ~gelopen m.undcn as her behoor·

het Zeeuws Archu:f nodtgr mensen

de srudtcz.ul

hJk druk geweest tn de srudteza.ll

utr om re gun snuffelen tn het verle-

Dat ts ook de bedoeling. wanc m de

den. De bteb srau opgcHcld Ul de

Naast de: bebngsrellmg voord<: llchtc-

hypcnnotlcrne :ualts cc rutmee ge-

grootste bockenkast van Zeeland.

vcn van her Zeeuws Archtcf ztJn er

noeg om archtefonderzock te doen

Als u nog met Llngs bent gcwcc:sc. dan

ook veel bezoekers getmeresseerd in

In bet eerste h~lfjur ZIJD meer dan

nodagen wiJ u v.m harte utt. ln de

het prachnge gebouw w.urin oud en

s.ooo bezoeken .un de studiezaal gc-

studiezul ZIJn ;U Ie f.actltretrcn voor

nieuw harmonteus 1amcngun. Speo-

bncht. Opmerkelijk ts cl.u meer d:an

onderzoek n.ur het verleden .unweztg.

.ul voor deze belangstellenden houdt

dutzend mcrtsen met eerder het voor-

Een groot gcdcdrc: van de BurgerltJke

het Zeeuws Archtcf rcgelm.mg open

malige RtJksarchtcfm Zeeland en de

Sr.md tS mcr behulp van computers

dagen. Dtt jaar ZtJn er mur lte!Sr vter

gcmccntcarchtcvcn Middelburg en

te raadplegen en de bevolkmgsregu-

open dagru geween, v.uk tn combina-

Veere hadden bezocht. Het ts d.tn ook

rers van de Heden en dorpen du: be-

tte met btJVoorbeeld de Dag van de

onze ambmc om dit J:UI meer dan

horen rot de gcmeeneen Mtddclburg

Mchtreauur of Open Monumenrcn-

to.ooo bezoeken te IWca Dnckw.ut

en Vcetc ZIJn op mtcrofichc te r:ud-

d.tg. Dutzenden bezoekers hebben op

vm de bezoekers komt voor gencalo-

plcgc:n. De rut me werkplekken geven

deze m.1rucr het Zeeuws Archtef en de

glSch onderzoek, maar we. hebben ook

u opttm.ul de rutmre om rusttg re

gratts toevnkdtJke expostucs m de

bezoekers mogen hdpen dtc op zoek

speuren tn de .uchteven en tn de: boe-

mtdddceuwse kelders v,m her Van de

w.uen n;a;u bouwtekemn~n of nur

ken. Btj uw eerste bezoek krtJgt u een

Penehuts bekeken

Z«u~·s Archtef

Hofplan 16
Postbw;o,

mo AB Mtdddhurg

HuweliJksakren

Honderdduizend kee• het ja-woord
T (ott8) 67 88 oo

Honderddu1und huweh;ksahcn bev.uten de nlmen vm

Scudu:uallnfonn.1tte Systeem (SIS) kunt u snc:l.lchterha-

F (ott8) 6z So 94

evenzoveel brutdcgorru ili brutden Otr unt;~l was afgelo-

lcn wanneer tcmand m her huweliJk tr.td en mee wtc Ook

E tnf~Zceeuwsarclucfnl

pen zomer de russcruarulvan het .unul mge•·oc:rde

gegevens over het beroep van her echtpaar en de weder-

I

www zeeuwnrchidnl

huwda; ksaktc:n van de Burg~rlt;ke Sund van Zecbnd over

ZIJdse oudcts ZIJn tn het dtgu;alc bcsund bcschtkbur.

de penode t8tt·l9ll Een groep enthousiaste vrij Wllltgers

Vu antemet kunt u thuis ook huweltjksakccn r.udplegen.

Reguitere operungsojden:
Otnsd.lg rot en met zatcrd.tg

heeft in drtc par tiJd een mdrukwckkcndc: presunc: neer-

Vta Gcnl.tas d;Habasc voorouders} ZIJn ongeveer 13.000

gezet Volgend par hopen wc alle

Zeeuwse huweliJksakten beschikbaar De komende rn.lan-

150 ooo

huwcllJks.lktcn

van 9.00 tor 17.00 uur

dtgtual beschtkba:tr re hebben

ln de 11\llnJ.en julren augwrw ts her

In de srudtez.ul kunt u met behulp vm campurers de

gcne.aloguche database roegevoegd U vtndt de Gcnltas·

Z«u*-) Archicf op Lltctd.tg gcslorm.

namen van brutdcgorru en brutden opzoeken Met het

database onder www .ucbiefnl

dcn worden meer Zeeuwse bcst<mden aan deze bndeltJke
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Zuuws Anhtif tl)dtns dt Da.g voor dt
Archtrteruur
Een belangrij kc bsr op de srndiezaa.l

Generale Index
ln de studiezaal van her Zeeuws Archief is veel kasrruimre

van al die versebillende mdcxcn is rijdrovend

aanwezig voor de bibliotheckboekcn, tienjaarlijkse rafels

In de Generale Index zîjn alle in de roegangen voorkomen-

van de Burgerlijke Stand, Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lid-

de namen bij elkaar gebracht. De index IS als volgr onder-

marenregisters enz. De belangrijkste kast in de zaal is du~

verdeeld:

mer de toegangen. Zonder roegangen is bet zoeken naar

-

Geografische namen

informaric in de honderden acehieven en vcrzamelingen

-

Persoonsnamen

een bijna onmogelijke !dw.

-

Her maken van eoegangen is het vak van de archivaris. Al
meer dan honderd jaar zijn archivarissen bezig met her be-

Namen van instellingen, bednJve.n, verenigingen en
COmmJSSICS

- Sch.cepsnamen.

schrijven van de vc:rschillcmde soorten srukken. Die beschrij-

In de studiezaal is nu een meuwe, bijgewerkte veme van

vmgen worden dan tn een logtsche volgorde geplaatst. Bij

deze tndex beschikbaar. De Generale Index is een handig

her zoeken naar gegevens over bijvoorbeeld een persoon,

hulpmiddel om mei te zien of de naam van een bepaalde

dorp of molen moer u zich altijd de vraag scellcn: welke

plaars, persoon, insrdling ofschip in een roegang van een

persoon, familie, ovecheidsinsreUmg ofbedrijfheefr iers

archief wordr genoemd. Soms kan dar een arcbtef of een

merde persoon of het onderwerp te rnakengelud. Dar is

ve=trru:lmg 21jn waar u nier-zo snel aan gedacht zou heb--

vaak Iascig. Een aantal roegangen zijn voorzien van een

ben. Mocht u nog vragen hebben dan helpen de mensen

index op persoons-of plaarsnaam, maar her raadplegen

achter de srndiczaalbalie u graag.

Archieven van de PPD gereed voor onderzoek

Ordenend Zeeland geordend
Vóór de Tweede Wereldoorlog was

Hoe komt her darZeeland erntr z1er

waar ze hun producten vcrkoebren

zoals bet cruirzier? De mooie verde-

un de secdelingen en dur regenover

men in de provincie bchoorlijk zdf-

ling van agrarisch gebied, strand en

de sceddingen die veel geld belegden

sondig, dc rijksoverheid lud op veel

duro, wornogbouw en indusmc, zonder elka.u- in de weg cc zitten.. Zelfs zo

in her omringende pLmeland. Je zou
zeggen, zo is her toch goed, vanwaar

woordig. Een voorbeeld daarvan îs dar

mooi dar er duizenden mensen van

die veranderingen?

gemeenteraden rot in de jaren dertig
de mogelijkheld hadden om te weige-

buîrcn de provincie ieder seizoen weer
na:~.r Zeeland

reekken om erv:~.n re ge-

minder gebieden invloed dan tegen-

Z«land lud de boor gemtSr bij de op-

nieren. Toch vreemd als je bedenkt

komst van industrieën in Nederland

dar sedert de tijd van Napoleon land-

na

l8_90 en de

eersre helft van de twin-

ren de zomertijd in re voeren, zodat
men in sommige dorpen in Zedand
een hete zomer een uur eerder leefde

bouw en veerede in Zeeland de boven-

tigste ee.u w was economisch gezien

toon voerden. Zelfs in de steden. Je

een slechte rijd. Tijdens de cnsisjuen

Na de bezetting wilde de tijksoverbeid

zagdaar de boeren en boerinnen in

russen de rwcc wereldoorlogen rrok-

zich met meer zaken bemoeien en re-

bun ldederdrachren op de markten,

kcn veel arbe1ders weg.

gulerend kunnen optreden.. E~o .,.

dan m de resc van her land.

NIEUWSBRIEF 7 SEPTEMBER

2.000, ZEEUWS ARCHIEF

... van de u1cingcn van een grotere berrokkenheid van de

adVlezen UI c re brengen over de meest uiteenlopende uken.

nationale ovc:rhetd was de msrellmg van een Provmct<~le

In

Pl.mologJSche D1ensr (PPD 1• In

naar de D1rerne Economie, Ruimtelijke Ordenmg en Wel-

1944 werd de

PPD mgem:ld

en na de bevriJdmg kw.un de dienst onder letdmg te sw.n

1991

werd de PPD opgeheven en gtngen de taken over

ZIJn v.m de ProvinCie Zeebnd. Vorigjaar werd bet arcruef

van de l<~ndbouwkundige ÏL M. de Vmk. Hij wterp ZICh op

geselecteerd, geordend en beschrCVl!n waarna her kon wor-

als verded1ger van her proVIIlru.le belang tegenover de

den overgedr1gen aan her Zeeuws Arch1eE H1crmee is her

wcderopbouwtriSQJlttCS van het RIJk. HlJ wtldc voorkomen

arch1ef voor iedere geinreressecrde beschtkbaar voor onder-

du 'over specifiek Zeeuwse belangen zal "'orden beshst

zoek

door mct-Zeeuwen meen pl;urs vcrbulten de proVInCie
gelegen'.

Met de overdracht van lu:r PPD-.uchiefbesdukr her Zeeuws
Arch1ef nu over de pap1eren aalarenschap van dnc instel-

De PPD hteld neb beztg mee de rutmrchjkc mnchung van

lingen d1e een belangrijk src:rnpd hebben gedrukt op de

Zeeland: hoc kondende vele rueuwc funcoes dtcZceland

naoorlogse ontw1kkehng van Zeeland. Nusr de PPD waren

m de afgelopen deccnniot ovc:rspoclden, zoals mdusrnc,

dat her Economisch Technologisch Instiruur (ETI}voor

rccreólnc en verkeer, zo goed mogeliJk worden mgcput m
de besrunde omgeving Ook de utrvoertng v;~n de DeiQ-

Zeeland, dte ztch nebere op de srimulenng van de econo-

wcrken leverde de PPD regelmatig werk op. De nieuw ont

voor Ma<~tschappclijk en Culrurecl Werk, het larere Provin-

srane binnenwareren moesren een besremming krijgen en

Claal Opbouworgaan Srichting Zeeland, die een coordme-

mische ontWlkkehng van Zeeland, en de Stichong Zed1nd

de delr.1dammen vcroorzaakren meuwe vcrvoc:rssrromen.

rende functie had op tnlltschappeltjk en cultureel rcrrem.

Over al d1r soorr planologische ontwikkelingen ven.uncl-

S.lmen hadden zij, 1l plannend, uivisercnd en coördinerend,

de de PPD gegevens die ze sysrenutisch tn kllrt bracht. De

een grote mvloed OP. hoe Zeeland er nu uir z1et. Her 1s dus

grote liJnen m de rockomscigc planologiSche ontWlkkclmg

belangriJk dar larere generaties kunnen onderzoeken hoe

legde men VOlSt m srreckplanncn. Op buts durvan br~chr

d1e mvloed preCies rorSQnd kwam. Ikuchicvcn vandeze

de PPD onder andere adviezen Uit aan Geelepureerde Staeen

1nsrelltngen zijn hieTVoor onontbeerlijk.

over Uitbreidingsplannen van gemeenten.

Ou de belangsrdlmg voor deze =nre penode m de
Her arduefla<~r deze taken duideliJk nen. Ik dosSters over

Zeeuwse gesch1edents eoeneemt bewijst het onlangs ver-

de sereekplannen nukco het groorste deel VOln her arch1ef

schenen boek üelmd 1.945-1.9_50door Jan Zwemer, het

Ult.Interessant om re ZJen is du 10 de begmpenode van de

eerste deel Uit een srudte naar de naoorlogse onrwikkdmg

PPD de sereekplannen kleine rc:g1o' s behelsden, zoais her

van Zeeland, dar mede op basts van 1nformane u1t de

Sereekplan Kanul.zone Zeeuwsch-Vlaandcren, later vcran-

arch1even van deze Instellingen geschreven kon worden

derend in grorere gebieden <~Is Sereekplan Mtddcn Zeeland

U1reraard schersr dtr boek alken de grote lijn. vele andere

rot er uirCJnddijk étn Sereekplan Zeeland onrsrondl

onderzoeksmogeltjkhedrn liggen nog braak. Als u iets wtlr

Vanaf 1959 kreeg de PPD drie adviescommissies. Hierin

er nu u1rz1er, kunr u terecht in de archieven van de Provin-

weerspiegelt zich mooi her echec Zeeland; een agransche

aale PlanologiSche D1enst m her Zeeuws Archief:

weren over de rorsrandkoming van her Zeeland zoals her

adviescommissie, een adviescommissie voor de recreatie en
een adVJescommtssie vooJ: de indwrnaltsarie. Door de tiJd

Arch1efProvinc1ale Pl:mologische Dienst (PPD) m Zeeland,

heen werden meeren meer commissies s:uncngesceld om

(1933) 1943- 1991. roegang 11.9.

Zeeland :wals de PPD mh dat ctndJOlen
voormlde. Opvallend z~n de haven- rn
indusmc:scbtedm m RctniCrswaal, rond Hon
een wc en Ellcwouud~l de vcrbmdms over
de Watmchddc en onaluttul8swt,gcn dwars
over Smt Phthpsland en Gomc-QvcrjlaHu

Wl18

J
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Uitgelicht

mi ruster v.1n Narionale Opvoedmg.
Van der Palm wilde hiermeezijn open-

Hef aan Bataaf
De 'F«:Stzallg 1799' is een muziekstuk
uit de B~tnfs-Franse Tijd. Het sruk
werd gecomponeerd door de beroemde Ned.eclandse componist Chriscun
Fricdrich Ruppe ( 1753-t816). Her IS
een compositie voor pianoforte of voor
orgel, srr:ijkers, koor en solisten. Ruppe maakte dQe in opdracht van joanncs Henrirus van dcrPalm(176.l-18.;o).
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De zanscdcrc d" 1n 18oo voor h(( ronctl·

sazlschap 11\ ZJwkzu Wtrdstdmkt.

bare redevoering op het Hugse Volksfëesr van rmlulSt:er bt)tttten. Als t:ekst
dienden srrofen van een lofdichr van
de oud-VIissinger, st.utsman en dichter Henneus van Royen ( 176o-1844).

In 17.95 werd hij benoemd tOt lid van
de: nieuwe patriotrische rcguing v:m
Middelburg en van het proV1ncia.1l
bestuur. Het JUC d.urop vc:rrrok Van
der Palm naar Leiden. w.1ar hij hoogler.ur Oosterse talen werd.
Met de 'Fecst:Z;lng 17.9.9' stand men sol

Van der Palm werd geboren m Rorrer-

bij de ovcrwmmng behaald op de

dam. Het ' basisonderwiJS' kreeg hiJ
op de kostschool van zijn vader cc

Engelsen en Russen. laatstgenoemden
wtlden de Batufse Republiek een val
brengen en het erfstadhouderschap

Dclfsluven. Op 15-jangc leeftijd werd
hij mgeschreven aan de umvemcc1t
van Le1dcn, w:ur hiJ onder meer theologteen Oosterse t:~lcn studeerde_ Hij

van her HulS van OranJe hcrsccllen.
Een Arnsrerd.1rns toneelgezelschap
herd.tcht op 18 oktober t8oo re Zierik-

was vervolgens enkele jaren m het
Urrcchrse Maarrensdtjk als predikant
\Vcrkzown. In 1788 rrad hij in dienst

zee de overwmning met de opvoenng
vw een toneelstuk in dne bedrtJVCil
roer ~ng en dans. Het stuk was gcn-

van mr. Jolunnes Adoa:m v,m dè Pcrre,
bouwheer v<tn her Middelburgse Van
de PcrrehulS. Hij vcrzorgde als hutspredtker de huisdtenst:en voor zijn
werkgever en diens echtgenote Jacoba
vanden Br.tnde. Hij woonde mde
Domm=womng rw.sr her st:~dspaleiS.

reld 'De aftogc der Engelse he en Rusmche Armée van de Baraafsche kust'
en als muziek werd gebrutktde reesr-

:ung 17.9.9'. De ~scung is re beluisreren op de cd 'Hef.unl Bat:l.lf! Neder
l:mdsc: muz1ck rond 17,96 (Erasmus
Muztck Producnes Rott:erdam)

Wytse Pa rijn neemt bock in onrv=gst

Een bijzonder huis op een bijzondere plek
Op zaterdag 9 september beeft: RiJksbouwmeester Wytse
Parijn UJdcns Open Monumenrendag her eersec exemplaar
rn ontvangst genomen van her boek: 'Een bijzonder huts

op een bijzondere plek. Her Van de Penehuts m Mlddelburg en ZIJn omgeving'. Her boek beltcht de rijke htsrortc
van her 18e-eeuwse stadspalcis dar nu in gebruik is als her

moderne uchirecruw: vormgegeven mc:uwbouw en de
nabtJC omgevmg komen utrgebrerd aan bod. Het rijk getllusrreerde 330 pagtna's tellende: bock is voor 75 gulden re
koop ~an de receptie van het Zeeuws Archief Mocht u een
exemptaar besteld hebben 10 de: voorverkoop. dan Iige dtt
d.tar voor u gereed_

kanroorgedeclre van her Zeeuws ArchteE Ook de m

Expositie Zul.and en Japan

"Eilanden in contact"
Op deze klc:me exposine m de catacomben van her Van de Pertehuis
worden de relaties russen Zeeuwen
en Japanners door de ecuwen heen
bchchr. Zo zijn er b~zondere betrek-

Let op!:

kmgen russen Mtddelburg en Nagasaki. Tegenwoordig hebben de twee
sredcn een stedenband, maar al ecu-

Vergeet u niet btj uw eersre
bezoek un hec Zeeuws Archief

wenlang komen er Zeeuwen op het
Hollandse eiland Dcsbtma d.lt in de

een geldige legitimanc (biJvoor-

baat van Nagasaki gelegen IS. Tegenwoarclig IS d1r c:ilmd onherkenbaar

bec:ld paspoorr of njbcwijs)
mee te nemen'
Dit geldt voor ia!ereen, dus
ook als u beschikt over een
'oude' bezoeker$pas

Zeeuwse pll;men rrokken mensen
nur hec land van de np~;endc: zon.
Johanms de Rijke uH Coltjnsplaat biJvoorbeeld, die eind 1.9de eeuw de
Nederlandse w.uerbouwkundige
kennis op de Japanse WJ.terwegc:n
tocp;tsU: en weer doorgaf un ande-

Olr.'l: 18 scpremher :woo- 3 februan

zoot. Opentngsll)dcn: maandag ror
en mer uterd.lg van ,9.00 uur rot

ren. Van deze emgnins vergeten
Zeeuwse zoon worden een amtal

1700Ultt.

srukken geêxposcerd NllSt deze specifiek Zeeuwse zaken ZIJn er dtverse
kunsr:zmnrge en culturele Japanse
voorwerpen en afbc:cldmgen re zten.

ingebouwd in de moderne wereldsrad. mur b1j her Zeeuws Archu:fis
de grore maquette van dtt Vooruustekend Eiland mer de 17de eeuwse SitU-

Ook is re Zten hoc de Japanse tt.tditionelc kleding verschilt v.m de
Zeeuwse Er is onder andere een

atie te bezichtigen. Ook uit andere

prachtige zijden kimono re bewonde-

4

ren uirde colleetic v:an hetZijdemuseum re Grijpskerke. naast Zeeuwse
traditionele: kledij.

Op urerd.lg .9 december IS de
studtez.tal van her Zeeuws
Archiefgcsloten vanwege de
Zeeuwse p~leografiewedsrriJd
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