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Reguliere opmingsrijden: 

Dinsdag rot en merurerd.tg 

vm 9.00 tor I].OO uur 

In de mamden J uh en augusrns IS her 

il<:uws Archief op zarwbg gesloten. 

ZEEUWSARCHIEF 

Terugblik openingsjaar 

Het Zeeuws Archu~f heeft met woo 

een bewogen nuar succe$\'OI JaMlt"

gc:sloten. Her JUt wunn her Zeeuws 

Arch1efha.ar deuren opende als gefu

seerde org01nisaoe m een pr01chog 

gebouw. Op 14 juni woo is d1t gevierd 

met de offiaële opemng door 

mr. Pteter van Vollenhoven met 

medewerking van BoudeWIJn Büch 

en de popgroep Rötcoon. 

Aantal bezoekers 
De teller voor her uncal bezoeken un 

de scudu::zaal bleef op 31 december 

van her afgelopen jaar nér onder de 

nendwzend steken. Da.tmaasr hebben 

maar hJsr 3· t85 belangstellenden tij

dens étn of meerdere open dagen het 

Zeeuws Archicfbaochr, en boven· 

Tentoonstellingen 

dien zijn nog ec:ns t.87J mensen 

a&onderlijk in her gebouw rond

geleid. Om tegemoet re komen :un 

de enorme belangsteil tng voor her 

'mcuwc Zeeuws Archu~f ZIJD in 2.000 

meerdere open dagen gehouden. In 

het vervolg zal de zaterdag van de 

Open Monumenrendag de offiaele 

open dag van hec Zeeuws Archief 

worden. Dus dit jaar bene u van harte 

welkom op 8 september! 

Ook op .US rand is her Zeeuws Archief 

regdm.mg bezocht en wel VÎ.l de dek

ttonische snelweg naa.r de website 

www.zec:uwsarchtefnl. M.1;1t liefSt 

33-400 keer werd het regionaal histo

risch centrum in Zceland.geraad

plecgd. 

Cursussen en publicaties 
In 2.000 z.tjn rwee cursussen gcorg;mi

seerd tn samenwerkmg met de ZVU, 

te weren genealogie: voor gevorderden 

en oud schrifc-voor beginners Daar

naJ.St heeft a..m her emd v.1n her jaar 

een symposmm over de Zeeuwse 

Zecgc:schtedenis plaatsgevonden waar 

enorm veel bela.ngnelling voor was. 

TiJdcru bet symp<mum IS ook het 

boek "M.mnilipitctns utt de acht

tlende eeuw Ec:n Zeeuws dfial" 

gepresenteerd Eerder vorig jllt glf 
het Zeeuws Archtef een mdrukwek

kend boekwerk utr over het Van de 

Pcttehuis genaamd "Een bijronder 

hutS op een btjzondere plek" 

He• Zeeuws Atch1cf IS gehuisvestmeen pradmg gebouw 

op een prachnge l:usroriSch loc .. ute. Dar onderwerp leem 

z1ch dan ook bij uirsrek voor de semi-permanente ten

toonsrelling over de geschiederus van het gebouw en ztjn 

omgcvmg. gemeld "Een bijzonder hUls op een biJZOndere 

plek" Verder zijn 10 2.000 exposities gehouden over scluc-

ten uit her Zeeuws Archtef, onder andere over de Mtddel

burgse omdekkmgsrclZigcr Jacob Roggeveen ("Naar de 

navel van de wereld: Jacob Roggeveen ontdekt Paascil.md') 

en ecm rentoonstelling in het kader v.m de 4oo-jarige 

berrekkmgen tussen Nederland en Japan gemdd "ZeeLmd 

en Japan: CJI.mden in concacé'. 

Tevens ZIJD enkele klcincre expomies tn het archtcfc.tfi! 

opgebouwd. De eerste gedurende korre njd tiJdens de 

opgravtngen van de Noordmonsterkerk voor de deur van 

her Zc:c:uws Archtef en de rweede naar aanletding van de 

aanbieding van het boek "De onderkant van de markt 

AtcbeologJecn h1stone van de Wescrnonsrerkerk re Mtd

delburg" op 3 november zooo m her Zeeuws Archief 
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et'll door Mou!mscdrukr plakkaar ovu un 
bcsluar ren aanzwt van ten bnif van de heer 
Van dt Pmc,scdatwd !.Jlndcn l9 Jtpttmbcr 
J6:H· Dit IS tt'll vooroudct~~nn Johan i\driam 
van dt Pmt. dt bouwhar van het Van dt 
Pmchuu woann htr Zuuws Archaif is 
SthUIS\'CSI. 

Dat plakkant is voor óm.guldm te koop bij 
het Zctuwsilrchirf. De opbrcnssr komtscheel 
un socdt aan de ra tauram van de Cochemt
Ie TtSLsttrband. 

Eerst ghedruckt 2.50 Placcaten 
De Middelburgse drukkersfamilie Moulerr 

Tor en met 1.3 Juru IS de cxposmeruume van her Zeeuws 

Archacf gcw~d ~an de MaddelburgJe drukkerswmlie 

• 

€n Iatt tuetm rnten pegbdijrknt 
bcmtQin !ltbbmlle mnQ!)c21l!ttlm ban t.>au~tllOttf Oll'-' 

me 1111na(j)u uanbr ltltt u mOil!lm tlllflljfn op llc bmmn 
Sl&ljOOmrnU4ll2:ttllmbll ll/lllkDbCitQI)!OrnllllllltllltDDD 

21<l!wnlll. JDat fp flirt n111 m lmbooj~mn uprl)l(blf 
baltllf feite lilkillil ban Ao~bc Glllllf ~P u !Jool!rbwctn 

.&r:~nltnlltlloatO«ntttodftnm/ "P pou 11111 11e fdbc ata·~~rl)oltltlflntr:llbf 
ball\)rto nm l!lecrlXlrl: fUllm ~cntartiiDoliKn r:nbr51JII ' III gottlm Jll!Jlllt. G!Jr:tlltn 
lrt0"G~blt1nli!ICIID11brllt10Q111b. eb. tmm. la!tnllllll:«l.lnbl/ lai tolf 111• 
().Ja lOl \llllllltlllUilJ!j{ brn en-l!m ]IIIIIIIS I 6 l l• 

T OT >Hlii>>.UUIICH. 

By Symon Moulert. Drucker Ord.in~Jis der Ed: Mog: 
HccrcnStattn v:on Zcd•ndt. ANNO 1613. 

Koop ttn PI.ACCAET 

Restauratie Cochenille-registerband 
ln het kader ~r.~n d~ Moutere tentoonstelling resnur~ren 

medewerkers ~r.~n de rest:;~unue-afdcling van her Zeeuws 

Archief een zwaar beschadigde Cocbenille-regis~and uit 

het arch1ef van de Staren van Zeeland (invemarisnummer 

39). De regiSterband IS momemecl m zeer slechte sr.ur ~n 

I 
PLACCAET TER REST AU RAT IE 

er .l.ttlllM 1lnl)id lt Jlllllbtlburg 
1Mc.O.bofvcn•rt<-•4Athftftlroaa.a;kucav-:\: 

• hbtot~a..l ..... toArov~ .. ltotV-""'t 
l•bc~Zo~6J~UII.WIIII~f~ 
oc& .. <lklotto-t"''Orionk«(flk.,,.........,.Dw: 
~--c.lllroqt'~~··lli:kfd."1(TC''-~ 
~W'Ijdat Pf-«~ttffRrtl.-rlttw lid. On.. 
•02olntrk~tt.ec.. ... ~door .. ..n~~ 

-~""~dm"~'·~-
~ltillll~-N.--/~~ .... -tc-u..d!Qim'"w:w 
.,_.enn.MutU.."VU..O._.k~.,_n ilt! tllo'rf'~ ..rlttt"tf11' 
.a. en Ut• hod-tt cad--..tt .hu a 'PI.cc:MtOit~ p&.-ba/ 4!ilt .Û 
.. .-..ac:tw O.~u o...-~kn'/-deJeil0.4W'IfiJ'"'rJ).III 
..._" .. lotttoN(k "'f)(Wbeddie., ..... ."."~ ql ......... -.« d' .... 

~og.c.--~1- ... .....-.nü~-lltca....,. 
k; ~-- s. k:t '~Md ....... &ar- ... - üdltr4 tw-Mk adl-_...__.rt. ....... .Wt~~o.o···*·tul $ ( dM u-.~ 
~-ordc-L0."""""'...,__ ~~~~\>Oifl 
Not.i.lu ,_._. Vf'~UW!Qe''f'O- 4f: tiur:"Swa W6 Z.Coaacl 1)d a 
.._..o.bc~,_,"....,_.dt~lirol.qai'AdMd.~ 
..--dt:«~~tab-.tftoCIIOibUt: ... .-ac~OC~r.~.m/ 
-..rd.tu.doorlk_.d."..d..~l')l.ttf'fli"<MOdiiJ HtcOiNfltteloot 
qfl'QC.dorCocac:oolk~c~BI""*f.-.Z..r.:•~ 
t6iXI"<'!'Y~--~ ... ...-IIka/ diiiJettlillocwtA)r ...... 
.,...6c_).ltwtlof~~r.::6't"''::'fdot- Pf'ldcldrwstol-..r4v•a\._..l 
.u pOftcucd~~c."...J/ IQIItt~ot~b~Coc:lM"olit 
w ... ~-~cooap'O"'IUI_td .. ~te~• 
._..-_,J ~MC,..,...• ~.-.eniOCid•Muxot!oe_.".~~ 
op&.:~ Dootdcuu~-"'*wt«ltVMd«.Wifn•»c~ 
.~6-r Ot-~~~NIZc-.,Arükf•.u.dla.wota 
'"'-....cce~o.~.._.~ N.a.x:~W.m-tk~u.-.txwuao• 
......._ ...... .le'OOrl*,.. *-k , ._..._...,eoa.M:.,..--..Ul.to.. 
~door* Pl.Kc-ad tw Rt-••r•tw •• knpca: dc09bft~t~• 
.o/kJigbotc..d t100ttk~ .,_d.tom!lr CodN:Dilkotcpl.n-...t.. 
AJ6e.t9('CiaureM~ III\~v • .__.,~CIIP12f.,brun.2'C.VI 

o.~-.. ~~J.Iil.t 1( .... 

Moulert. Dnc generaties Moulerr leveeden drukwerk voor 

deSuren van Zeeland De drukker heeft v.m 1618 ror 1646 

duizenden drukwerkjes geleverd zoals plakkaren mctg~ 

boden en verboden en de ordonnanties mee weaelîJke 

regelingen. Wij kennen er nu slechts enkele aem:allen van! 

Ze zijn onder andere te vmden m her arcbief v.ande Snren 

van Zeeland, dat in her Zeeuws Arch1efberust. 

Plakkaten ~ren bedoeld -<Ie naam zegt het al- om aan te 

plakken. Ze werden op verserullende pl.uuen in de stad 

aan gebouwen geplakt en op de hoeken v;m de srraren voor

gelezen door een sudsomroeper, wanr nier ~ue mensen 

konden lezen. De mooiste exemplaren zijn re z1en m de 

tentoonsteltmg. evenals enkeleprachtige boekbanden. 

Uiteraard geeft de renroonsrell mg een beeld van her druk

kers- en uttgcveubedr~f: Voorwerpen en matenalen 

afkomsug uîr de colieme van De Ammoniet Uit Leiden 
laren het bednJfherleven in de kelders v.an her Zeeuws 

Archie( Losse lecteTS, een zethaak. een handg1eunstrumenr, 

lnktballen, een letterkast, een ijzeren Albion kniehevelpers 

en lijnen waarop vers gedrukte papieren re drogen h.mgen 

ZIJn allcrrual re bewonderen. De renroonstelling m her 

Zeeuws Archtef wordt mede mogelijk gemaakt door boek

hm.del de Drvkkr:ty re Middelburg. 

Jun mee mttr worden ger.udplccgd. in de zevenriende eeuw 

as her mdrukwekkende boekwerk vel"\fUrdigd v:~n alum 

gelooid schapenleer ~r geverfd is mc:t de rode kleurstof 

van cochenille. Cochmille wordt gemaakt van de schildluis

soort Coccus cacn uir l.anjns Ameub. De puursr:e en ook 

meest kostbare soon komr wc een bepaalde sttcek m Mexico. 

De specifieke pl.aor:ensoorrwaarop wtsluitend vrouwelijke 

lmzen worden gekweekt én de wlju van oogsten hebben 

mv!oed op de ~:walireit van de cochenille. Voor nee kleuren 

~r.~n de regtsterband utr het a.rch1ef vandeSaren van 

Zeeland is de puursec en meesr kosrba.re cochcnillesoon 

gebruike 

De resaurarie van de bmd kost bijna 3000 gulden. De 

Ammonicc uit Leiden heeft een mee de hand gezet en 

gedrukt plakk.ur over de resr.mrane v<~.n deze bijwndere 

CocheniUe-regJStcrbmd vervaardtgd, in de gecsr van de 

plakkaren die de starendrukkersf.unilie Moulerr m de eer

sre helft ~r.~n de uvcnriende eeuw maak re. Her 'PIACCAET 

TER RESTAURA TIE' kost oen gulden, Dar bedrag komt 

geheel ren goede: .un de restauratie van deze bijzondere 

boekband. De voortg:1ng van de resuurariewerbumhc:den 

kan op de voet worden gevolgd aan de hand van foro's. 

Het PIACCAET TER RESTAURATIE is ineenopbge van 

250 scuks ts gedrukt. Her kan vanaf maandag 1z. februau 

1001 worden gekocht bij de reccprieb~lic van her Zeeuws 

Archief: Het PlACCAET TER REST AURA TIE is ook re koop 

btJ bockhandel de Drvkkcry, Markr 51 te Middelburg Het 

Zeeuws Archief d.ankr u b~ voorbaar voor uw steun! 
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De ;:wanr bcschad'8dt C«hcmllt rr,gutcrbanJ 

u11 het arch1c[ van dtStaun van ZttlDnd u 

mommud niaraadplu.abo.or v11m1•t,gt dt 

sl«hu 1Clldt waonn dat l'tthtr1! Htc 

rcmr11111mpro;ea mocr daarin vaanderins 

DW\9tn. 

kl:ing m workshop 

Drukken als Moulen 
W1lt u uw ctgm ·rcsuur.uie-pWdc.uc' drukken, cbn bn 

d~t op vrÎJIÛ.g 6 ~rrl2oo1. Vm 1J.JO rot t6.Jo uur wordt 

tn hel ZcCIJW} Archief een lc:zîng/wockshop gcorganuc:ad 

door de: Weckgroep Historie enArchcologte v;m bet 

Koninklijk L:c:uwlc.h Cenooawp dec Werensdup!Xn en 

het L:c:uws Ar chic[ Het casce gedeelte wordr verzorgd 

door do. Th ijs Westsa:Ite uit Oldenzul Oe heer Wescsrra

te u vetantwoorddijk voor de inhoudel~ke bnr van de 

rmroonsrc:lling in hetZ«üws Arcim!: [n het bder v.m de 

'ronde-ufcl-gesprckkm' van de Weckgroep Hi.51orie en 

Archcologu: ui hij een korre mietding houden over her 

ctrukkers-, Uitgeveo-en boekverkopersbcdtl)f van de 

f.lmslie Moulerr. Vcrvolgensul een ronde-cafel-gesprek 

over datonderwerp m het bijzondc:r en over het17e- en 

t8c:-ceuwsc boekdrukkers- en ungcvcrsbedrijftn her algc

meen pwrsvinden russen de spreker cm dr. Piet Verknujs

se. wcrkz.um un ck Universircir V3n Amm:rtbm, dn 

Alben Me1;er, hoofd Udcling Archieven en Collecties van 

het Zcc:uws Archief a: Middelburg en drs Roruld Rljkse, 

comervuor oud baic en bijzondcrccollc:a:ics v.mde 
Zeeuwse Bibhotheek re Middelburg. Utrc:raard kan her 

pubJjc:k mee disrussicrcn. 

Het cwccdc: gcdcclcc van de middag wordr venorgd door 

De Amrnoruec-drukkcrGcnrd Post van der Molen Uit lei

den. Oe Ammoruct.u een bekende 'margcdrukkcr' dtc: z1ch 

verd.arpt m oude gnfische tcehnick en voonl veel uugccft 

over bock- en drukgcschtcdcrus. Na cc:n korre inleiding 

over drukken m MouJcrrs' rijd zal de heer Post van der 

Molen een dcmonstnoc: lcrrctgic:tcn vcrzorgen Vc:rvol

gc:ns kunnen de deelnemers aan de laing/workshop zdf 

meewerken .un de rorsra.ndkomrng van hun 'rcscauratlc

pi.Jkruc' door de l.u.tsrc: c:lrukgangvan bun pl.ûkaar u1r te 

voeren op de: Alb1on kniehevelpers die bij de u:nroonsrcl

lmg staat opgesteld Hun 'rtst.luraoc-pbkka.u' wordt 

spccuul met de d.uum van dte cbg gedrukt en ts voorz.1en 

v.m de hJndtckening van de dirccrc:ur van het Zeeuws 

Archief. Een coltccrocs-~rcm dus! 

Ammddmg en kosa:n lezmgtworkshop 21e Agenda. 

CoUeccie Zeeuwse Genealogieën 
Het .tfgdopm Jaar oni:IIIIIg het 

äeum Ar~hicf wcdfiOIIl cm groot 

.;anul uirgewerk~r gencalogtccn en 

kw.trtlerst2tcn. S~mc:nsccllers hebben 

na JUcnbng ondcnock de gevonden 

gegevens gcnnglchdtt = voor pubh

e.tue ges~hikr gc:nuakc. Ot.> unwin

sren worden opgenomen •n de Col

lc:CCic: àcUWlc: Gcnc:alogu~èn, zodat 

iedere-gctntetcssecrdc gmcaloguchc: 

ondc:rzoc:kc:c kenn•s kan nemen v.m 

eetder onderzoek na.u Zcc:uwse fami

lies of n.ut fmûllcs die enkele gene

rnies in Zeeland hebben gewoond 

ren (nr. 74J), Kbp, gencalo&~e Zuid
Bcvd.md (nr. 7-44), Klooncrman. 

gen.calog•e Zu1d-Bcvel.tnd (nr.. 74S) • 

HUIJSSC, gcnc:.ûo&~c: W~lèhercn (nr 

746), Srouth.unc:r/St.tuth.unc:r, gene

.tlo&~c: Zccuws-Vl.undcren {nr. 747), 

Berrcvoct{s), gcncalogte Schouwcn

DuiVwnd (ru. 748). Bce~us, genealo

gie/normes Middelburg (nr 749). Ou 

B01sson, gcnc.~Logtc/ooooes Mlddel

burg (n.r 749), Hameli ok. gene;tlogu: 

gcnalogie Zcc:uws-Vlundetcn (nr. 

755), de Zeeuw, gc:nello&~cên Zee

land, Ncd.erl.md (nr.. 756), van Ovc:r

berke, genealogte Zceuws-VI.undeccn 

(nr. 757), Didc:nun, gc:nellogïe 

Zcc:UW$-Vlu.ndc!rro (nr. 758), Gc:ll

lier1Gutlliet. gcnealogtc Zc:c:uws

VI.undct:cn (nr. 759), Martl:tiJSSC. 

gc:ne2logu: W.ûchncn (nr. 76o), 

Dronkcrs. gen. .unrekeningen Dod, 

Lielkc:nshock. BJth(nr. 761), Modkc:r, 

genc:alogte Tholen,Zccland (nr 762), 

Pop pc:, gcnalog~e W.Jicheren, Borc:èl 

en Borccl van Hogcl:mdc!, genalog~c 

Zeeland, Nedcda.nd (nr764), de Brcc, 

gencalogte, Wllcheren (nr 765), !Ur

rc.m.an..gmc:alogic. Vcctc:{lll. 766), 

van Padje. gencalogrc Zeeland (nr- 767 ), 

Pouwdse, gcncalogre Westkapelle: (nr. 

768), Zwemer-Boon. gcncalogte, Wal

cheren, N-Amenka(nc. 769j, v.d 

de longe, gcneaiogte Schouwen-Oui

veland ( nr 740), Arcndse, genalog1t~ 

Walcheren ~nr 741), Vendcvillc,gcnc

ólfogte W~cbcren, Noord-lkveland 

(nr. 742}, Boone, gcncalogu~ Walchc-

Zceuws-Vlundcrcn (nr. 750), de: 
Fouw, genealogie Nootd- cuZuid

lkvcl:md (nr 751), Tunnk. genealo

gie Walcheren (nr 751), Thomas, 

Douw, de Pree: en MecnC~TUn, kw:u

nmc.ut ZeeLtrut Ncdnhnd (753). 
Westsrure, gc:nellogre, Zuid-Bcvc-

land (nr. 7S4}. de FclJtcr/dc Feitc:r, 

Sm! IX• gcnealogt.e, Schouwen-Duive

land (nr. 770J• Van den Bour. gencalc>

gic, Schouwen 1 nr. 771 ). Addeson. 

gcncalogte,Scbouwcn-Duiveland (ru. 

~). Zoctewel), genc:alogtc:, Zuid· 

Bcvdand (111:. 773}, Mol, van Srcen en 

Pnns, kw.m~emaat, Zeeland (nr 774) 
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Let op!: 
Vergeet u met biJ uw e«ste 

bezoek :un het Z«uws Archief 

een geldt ge: lcgmmmc: (bijvoor

beeld paspoort of njbcw1JS1 

mee te nemen? 

Dit geldt voor iedereen, dus 

ook als u beschikt over een 

'oude' btloekc:cspas. 

Uitgelicht 
Dwaze moeders 

STILLE TOCHT 
De omvang van de arctueven die her Zeeuws Archtcf 

bewaart wordr uttgedrukt m strekkende: meters. Sommige 

archieven Zijn honderden metets groot, andere nc:rnen 

unzienltjk minder plankruimte m. De kleinste maat dte 

WtJ htervoor gebruiken is 'o,1 meter' .Een voorbeeld uit de: 

lurste categorie IS het uchiefje van hc:r Zeeuws Comu~ 

Stille Toch een. Een bescheiden papteren nalatenschap dte 

herinnen aan c:en penode v.m grote mutschappclsjke 

betrokkenheid 

MIDDELBURG 
Loskade 10.15 uur 

Donderdag 20 september '84 

Utr solichritett rner de' dwaze moeders' van het Pl.u:a de 

Mayo mArgcnume, vrouwen v.m wie c:chrgcnoten of zonen 

sinds de JUnta van generaal Vidc:b ( 1976-t98:z.) waren ver

mise, wetden m Nederland 'stille tochten' georganiseerd 

Na de eerste landelijke ro~hc in 198o in Den H.ug namen 

op 15 aprilt.\)82 vijlhonderd mensen ded aan de eerste 

Zeeuwse tocht m Mtddelburg De org•ms•nc: was m han

den van vrouwen Uit diverse vrouwenorganis.uu:s die bier

voor samenwerkten m her Zeeuws Comité $rille Tochten. 

'Wit hoofddoekJe meebrengen' lU1dde heradvies op de 

affiches waarmee de tochten werdc:naangckondtgcl Al 

snel werd de aancbcht vc:rruund naar andc:rel..uijns-Ame

nkaansc landen en her her comité vrouwen wc deze landen 

m Zeeland hun ver baal vcncllcn, orukrhtcld bncfwissclmgen 

met hen en orgarusecrdc: chemabtJC:enkomsten. 

website: 

www.zeeuwsarchief.nl 
Al rmm anderhalfjaar ts het Zeeuws 

Archïef op de digitale snelweg te 

vinden Via www.zecuw.sarchie(nl 

kum u waar ook ter wereld mformanc: 

krtjgen over wat het Zc:c:uws Arcluc:f 

is en doet. Uir=d vindt u hier adres, 

openingstijden, een plattegrond mer 

rouu:bc:schnJving en infomune over 

de ~sttlc:s, cursussen en andere: 

acnvttdten die er in en rond het 

Zeeuws Archtef te doen zijn. In de 

rubnek Ntcuws kunt u alle: pers

beneheen terugleun en m de: Archief

wmkel kunru een keuzemaken uit 

de pubhcanc:s dte her Zeeuws Archsef 

verkoopt. Om uw bezoek aan de: 

scudi=l goed voor te bereiden 

kunt u gebruik maken van het 'Ovrr

ztchtvan archtcven en vc:rzamelmgen 

m het Zeeuws Archief, korcwcg het 

'Archicvcnoven:Kht' Als cxtr.1 sernee 

btedr de webstee van her Zeeuws 

Archtc:f c:cn ovcrztcht v•n <~lle andere 

archiefdtensren en documentanecen

rra m Zeeland en van alle hlstonsche, 

heemkundige en oudheidkundige: 

verenigingen. 

4 

Agenda 
Tentoonstelling 

"Eccst ghcdruckt 2.50 Placcaten: 

De Middelburgse drukkersf.uruhe 

Moulc:rr 1597-1ó46''. t/m z.tterdag 

23 Juni 2001 van Q9.oo-q.oo uur. 

Toegang gr;u:tS. 

'Rest.Iurattc:-plakka.u' cc koop voor 

f 10,- De opbrengst IS bestemd voor 

de restauratie van een kostbare boek

band Uit her archief van de Staren van 

Z<:c:land. 

Openingstijden 2001 

:::::=:::=::::::::::===:::::J 

Lezing/workshop 

"Drukken a Is Mou lerr" 

TiJd Vrijchg ó aprilzoot, tJ.Jo-tó.30 

uur. Kosten:/ 35,-. 

Opgave: wtsluttend Vtl e-m.ul..un 

mfo@ueuwsa.rehicf:nl ofbrtelkaan 

aan Zeeuws Atchte( Postbus 70, 4330 

AB Mtdddhurg, met na.am, adtes, 

relefoonnummer en de vermeldmg 

Aanmc:ldmg lc:nng/workshop ''Druk

ken als Moulert" 6april2.oo1 

De st:udic::z:ul v:mhec Zcc:aw3 Archiáis galolm op: 

zarerd;tg s met{BevnJdingschg) 

donderdag 24 rru:i (Hemelv.urrsdag} 

u.cerd.tg 8 september Open Monumentendag 

(studieual dtcht, maar gebouw open!) 

dtnsdag 25 december (eerste kerstchg) 

woensdag 26 december (tweede kerstdag) 

De ltll.di.cual van hec:UC:UWS Archief is nom:wl gc:opcnd op: 

vnjd.tg 13 april (goede vriJdag) 

u.rerd.lg 14 •pril (u.rerdag voor Pasen) 

vrijdag 2.5 en u.terdag 2ó met (na Hemelvaartsdag) 

u.rerchg 2 junt (zarerchg voor Pmksreren) 

NIEUWS&RI.El' 9 MM!T ZOOl, ZUU\lt'S ARCHIE.F 
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