
Rondleidingen dooR de ondeR-

gRondse schatkameRs

De omvangrijke archieven en collecties van 

het Zeeuws Archief worden bewaard in de-

pots onder de grond. Ook de rijksexemplaren 

van de Zeeuwse akten van de burgerlijke 

stand liggen hier, evenals de gemeentelijke 

exemplaren van Middelburg en Veere. De 

depots zijn niet toegankelijk voor publiek, 

behalve op 15 oktober! Wilt u verzekerd zijn 

van toegang? Haal dan een kaartje af aan de 

balie. Dat kan op de dag zelf, maar ook in de 

week voorafgaand aan 15 oktober.

Zeeuws archief, 10.00-17.00 uur. kijk in 
september voor het volledige programma 
op www.zeeuwsarchief.nl.

ZateRdag 15 oktobeR

JaaRliJkse VRiendenleZing

Een artistiek leven in inter-
nationale archiefschatten

door sjeng scheijen

De auteur van de veelgeroemde biografie 

over Diaghilev was de eerste die het familie-

archief van de Diaghilevs in Sint-Petersburg 

volledig onderzocht. Sergej Diaghilev (1872-

1929) was Ruslands bekendste kunstcriticus, 

impresario en producent. De biografie werpt 

niet alleen nieuw licht op Diaghilev als de 

stuwende kracht achter de Ballets Russes en 

zijn cruciale rol in de popularisering van 

Russische opera in het Westen, maar ook op 

Diaghilevs activiteiten in het voorrevolutio-

naire Rusland. Hij gaf er het artistieke leven 

met zijn tomeloze energie een nieuwe  

impuls.  

Voor deze biografie bracht Sjeng Scheijen 

twee jaar door in archieven in Sint-Peters-

burg, Perm, Moskou, Cambridge, New York, 

Washington, Parijs en Londen. Het lukte 

hem talrijke ongepubliceerde brieven en 

documenten te achterhalen. Scheijen is als 

onderzoeker verbonden aan de vakgroep 

Slavische talen & culturen aan de Universiteit 

Leiden. 

Na afloop kunt u napraten en uw boek laten 

signeren in het Zeeuws Archief.  

hofpleinkerk, 16.00-17.00 uur. toegang  
x 5,-, gratis voor Vrienden van het Zeeuws 
archief. U wordt al donateur voor x 19,50 
per jaar. meldt u zich aan vóór of op  
15 oktober, dan ontvangt u twee entree-
bewijzen gratis.

ZateRdag 1 oktobeR 2011

koRte cURsUs

Bidprentjes en genealogie
door Ferrie moubis

Bij Rooms-Katholieke begrafenissen krijgt u 

vaak een bidprentje mee. Daarop staat een 

korte levensschets van de overledene en 

meestal een foto. Wat is de geschiedenis van 

bidprentjes en hun ontwikkeling door de 

eeuwen heen? Ferrie Moubis, voorzitter van 

de Nederlandse Genealogische Vereniging 

afdeling Zeeland, vertelt u zaterdag  

1 oktober daar alles over. Hij gaat in op de 

oorspronkelijke functie van het bidprentje, 

de veranderingen in vormgeving, teksten en 

afbeeldingen in de loop der tijden en de 

functie van het bidprentje in onze tijd.

Zeeuws archief, 10.30-12.30 uur,  
x 19,- Vrienden van het Zeeuws archief en 
ZVU-leden, x 22,- niet-leden. aanmelden 
via www.volksuniversiteitzeeland.nl.

ZateRdag 15 oktobeR 2011

ZeeUwse aRchieVendag

Familiegeheimen. Laat u van uw à propos 

brengen door adembenemende, waarge-

beurde Zeeuwse levensverhalen, achterhaald 

dankzij akten van de burgerlijke stand.

genealogische contactdag

Zeeland

Wilt u uw voorouders beter leren kennen? 

Kom dan naar de Genealogische Contactdag 

Zeeland. U kunt de grote hoeveelheid  

bestanden van het Genealogisch Centrum 

raad plegen, of uw zoekvraag voorleggen aan 

de deskundigen van de Genealogische  

Vereniging afdeling Zeeland, het Genea-

logisch Centrum en het Zeeuws Archief.  

Verder zijn er genealogische organisaties en 

werkgroepen aanwezig en kunt u contacten 

leggen met andere genealogen. 

Let op: de in de studiezaal aanwezige  

bestanden kunnen worden geraadpleegd, 

aanvraag van stukken uit de depots is op deze 

dag niet mogelijk.

t/m VRiJdag 13 JanUaRi 2012

expositie middelbURg

Akten van Lief & Leed -  
200 jaar Burgerlijke Stand

Zeeuwse levenslooprituelen rondom geboor-

te, huwelijk en overlijden. Tien schijnbaar 

doorsnee Zeeuwen worden tot leven gewekt.

Zeeuws archief, maandag t/m vrijdag en 
de eerste zaterdag van de maand, 9.00-
17.00 uur, toegang gratis.

t/m maandag 31 oktobeR 2011

expositie VeeRe

Akten van Lief & Leed -  
200 jaar Burgerlijke Stand

Verliefd, verloofd en getrouwd in Veere.

stadhuis museum de Vierschaar te Veere, 
Zaterdag t/m donderdag, 13.00-17.00 uur, 
toegang x 1,50, t/m 12 jaar gratis.

ZateRdag 10 septembeR 2011 

genealogische wandeling

Verliefd in Veere – een 
romantische wandeling  
door Veere 1811-2011
door peter blom

Veere is sinds jaar en dag een geliefde plaats 

om te trouwen. In het middeleeuwse stad-

huis aan de Markt hebben de afgelopen 200 

jaar heel wat paren elkaar hun ja-woord 

gegeven. Uw gids, archivaris Peter Blom, 

neemt u mee op een romantische wandeling 

door Veere. Hij vertelt over de beroemde 

huwelijken die in Veere zijn gesloten en staat 

stil bij de woonhuizen van echtparen waar-

over hij boeiende verhalen weet te vertellen. 

Blom, kenner bij uitstek van de Veerse ge-

schiedenis, laat zien wat er in Veere leefde en 

hoeveel men over elkaar wist: alles.

Veere, 10.30-12.30 uur, vertrek bij het stad-
huis aan de markt in Veere. x 19,- Vrienden 
van het Zeeuws archief en ZVU-leden;  
x 22,- niet-leden. aanmelden via  
www.volksuniversiteitzeeland.nl.

woensdag 2 noVembeR 2011 

Uitnodiging symposiUm

Lang leve de burgerlijke stand! 
Toepassingen voor iedereen

Genealogie is voor het Zeeuws Archief een prominent aandachtsgebied. Archiefonderzoek 

naar voorouders begint met de akten van de burgerlijke stand; ze zijn de objectieve weergave 

van persoonlijke gebeurtenissen van lief & leed.

Veel voor stamboomonderzoekers interessante gegevens zijn in digitale vorm verzameld in de 

succesvolle website www.zeeuwengezocht.nl. Met 7,2 miljoen Zeeuwse persoonsgegevens 

bedient de website gemiddeld 500 bezoekers per dag! 

Genealogische gegevens kunnen leiden tot ontroerende familiegeschiedenissen, maar er zijn 

nog veel meer toepassingen. We laten u graag kennismaken met verschillende verrassende 

facetten van onderzoek naar voorouders en familie.  

Het Zeeuws Archief nodigt u van harte uit voor dit symposium!

programma

13.00 uur Welkomstwoord door Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief.

13.05 uur Lief & Leed in Zeeland, meer dan 200 jaar burgerlijke stand, door Leo Hollestelle.

 Feiten, cijfers en bijzonderheden over de belangrijkste bron voor stamboom-

onderzoek naar Zeeuwen. Leo Hollestelle is archivaris en projectleider van de 

genealogische website Zeeuwen Gezocht van het Zeeuws Archief.

13.30 uur Wij zijn allen fris en gezond. Zeeuwse emigranten in de 19e eeuw, door Yvette Hoitink.

 Duizenden Zeeuwen vertrokken in de 19e eeuw naar de Verenigde Staten. 

Yvette Hoitink laat zien waarom zij de provincie hebben verlaten en vertelt 

over hun bestemmingen. Met unieke foto’s en gegevens uit 19e-eeuwse  

bronnen brengt ze de wereld van Zeeuwse emigranten tot leven.  

Yvette Hoitink studeerde informatica en werkte daarna mee aan websites  

van verschillende archieven. Nu is ze medewerker digitale innovatie bij het  

Nationaal Archief. Via haar website www.dutchgenealogy.nl helpt ze nazaten 

van emigranten hun verre verwanten in Nederland te vinden.

14.30 uur Een erfelijke ziekte in je familie. Genealogie en genetica, door Eric Hennekam. 

 Genealogisch onderzoek kan helpen de risico’s van een bepaalde medische 

aandoening, of het risico op herhaling ervan, vast te stellen. Het gaat daarbij 

om de manier van overerving. Als dat helder in beeld wordt gebracht, kan een 

vraag als “Hoe groot is de kans dat ik kinderen krijg met dezelfde erfelijke 

aandoening als mijn broer” beter worden beantwoord.  

Eric Hennekam verricht genealogisch onderzoek bij het UMC Utrecht en  

het  UMC Groningen. Verder is hij docent archiefonderzoek en voert hij  

opdrachten uit voor media in binnen- en buitenland.

15.30 uur Pauze

16.00 uur Het pauperparadijs - het spoor terug, door Suzanna Jansen.

 Suzanna Jansen vertelt hoe ze dankzij archieven - van de burgerlijke stand,  

van het leger, van rechtbanken, gevangenissen en meer - het verhaal van vijf 

generaties van haar familie wist te reconstrueren, en daarmee een geschiedenis 

van twee eeuwen onderklasse wist te schrijven.

 Suzanna Jansen is de auteur van ‘Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis’ 

(2008) en ‘De hemel is goud, biografie van een race’ (2011).

17.00 uur Receptie en signeersessie met Suzanna Jansen in het Zeeuws Archief

18.00 uur Einde programma

hofpleinkerk tegenover het Zeeuws archief, open om 12.30 uur. toegang gratis,  
aanmelden verplicht, via info@zeeuwsarchief.nl of per telefoon 0118-678800.

Zoek en vind 

uw Zeeuwse 

voorouders
www.zeeuwengezocht.nl



staRt: maandag 31 oktobeR

cURsUs

Verborgen verleden van 
Zeeuwen – stamboom-
onderzoek voor beginners
door Ferrie moubis

Het televisieprogramma ‘Verborgen Verle-

den’ van de NTR heeft de belangstelling voor 

stamboomonderzoek doen toenemen. Maar 

hoe begint u zelf? Ferrie Moubis, voorzitter 

van de Nederlandse Genealogische Vereni-

ging afdeling Zeeland, vertelt u daar alles 

over. Zoeken in de registers van de burger-

lijke stand en in de bevolkingsregisters levert 

al snel gegevens op. Hebt u de smaak te  

pakken dan gaat u door, bijvoorbeeld met 

bronnen verder terug in de tijd. Succes  

gegarandeerd!

Vijf middagen in het Zeeuws archief van 
14.00-16.00 uur. x 77,- Vrienden van het 
Zeeuws archief en ZVU-leden; x 88,- niet-
leden. het lesmateriaal bestaat uit het 
startpakket voor de beginnende onder-
zoeker van het centraal bureau voor  
genealogie, aan te schaffen via de  
docent, x 17,50. aanmelden via  
www.volksuniversiteitzeeland.nl.

ZateRdag 5 noVembeR 

koRte cURsUs

Zeeuwse voorouders digitaal
door leo hollestelle

Stamboomonderzoek begint thuis. Via uw 

eigen computer met internetverbinding kan 

iedereen een begin maken met het zoeken 

naar voorouders. De hoeveelheid genealo-

gische websites is overweldigend. Ook het 

Zeeuws Archief biedt online genealogische 

informatie aan. Leo Hollestelle, archivaris  

bij het Zeeuws Archief, is sinds het begin 

betrokken bij de personendatabase www.

zeeuwengezocht.nl, de genealogische website 

van het Zeeuws Archief. Hij leidt u deskun-

dig door de wondere wereld van genealogie 

op internet, natuurlijk met ruim aandacht 

voor ‘Zeeuwen Gezocht’.

Zeeuws archief, 10.30-12.30 uur.  
x 19,- Vrienden van het Zeeuws archief en 
ZVU-leden; x 22,- niet-leden. aanmelden 
via www.volksuniversiteitzeeland.nl.

De Nederlandse burgerlijke stand is een resultaat van de Franse Revolutie. Overal waar de  

Franse keizer Napoleon Bonaparte aan de macht kwam, werd de burgerlijke stand ingevoerd. 

Dat betekende dat de gegevens van iedere inwoner op een gestandaardiseerde manier werden 

vastgelegd. Daartoe werd een nieuwe ambtenaar aangesteld, de ambtenaar van de burgerlijke 

stand. Geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden worden sindsdien in het gemeente-

huis bijgehouden, in de registers van de burgerlijke stand.

De invoering van de burgerlijke stand begon in het zuiden van het land. In Zeeland was dat 

in Zeeuws-Vlaanderen in 1796 en in Vlissingen in 1808. De overige delen van Nederland volg-

den in 1811. Anno 2011 biedt het Zeeuws Archief de gegevens uit alle openbare akten gratis 

online aan. Het is het resultaat van maar liefst vijftien jaar vrijwilligerswerk én de bouw van 

onze genealogische website www.zeeuwengezocht.nl.  

Als bron voor historisch of stamboom onderzoek zijn de akten van de burgerlijke stand  

onmisbaar; ze zijn de objectieve weergave van persoonlijke gebeurtenissen van lief & leed.

Speciaal voor u hebben we een gevarieerd programma samengesteld, met de burgerlijke 

stand in de hoofdrol. U bent van harte welkom!

mei - decembeR 2011 

pRogRamma 

ZateRdag 4 JUni en 10 septembeR 2011

nationale monUmentendag estaFette & open monUmentendag

Rondleiding met gids door het Van de Perrehuis

Het Zeeuws Archief is deels gehuisvest in het achttiende-eeuwse Van de Perrehuis, een  

stads paleis dat bijzonder goed bewaard is gebleven. De stijlkamers bieden een keur aan  

geschilderde behangsels, wandtapijten en betimmeringen. Elk jaar zijn deze vertrekken 

alleen tijdens Open Monumentendag te bezoeken. Behalve dit jaar. De Stichting Open  

Monumentendag bestaat 25 jaar. Daarom zal tot aan de Open Monumentendag in september 

elk weekend een ander monument zijn deuren openen. Zaterdag 4 juni is het de beurt aan 

het Van de Perrehuis.

Zeeuws archief, alleen onder begeleiding van een gids, elk half uur van 10.00 uur t/m 16.00 
uur, duur rondleiding: circa een uur. deelname is gratis.

Akten van Lief & Leed
200 jaar Burgerlijke Stand

Uw voorouders in het Zeeuws Archief ?
Hebt u oude familiepapieren of foto’s en wilt u deze onderbrengen in het Zeeuws Archief?  

Aarzel niet en leg uw familiegeschiedenis voor aan de acquisitiemedewerkers, tel. 0118-

678800, of stuur een e-mail met uw vraag en contactgegevens naar info@zeeuwsarchief.nl. 

Een acquisitiemedewerker maakt dan een afspraak met u. Of kom naar de Zeeuwse  

Archievendag, zaterdag 15 oktober in het Zeeuws Archief. Wij vertellen u graag meer.

Zoek en vind uw Zeeuwse voorouders
Hebt u uw voorouders gevonden op www.zeeuwengezocht.nl, de genealogische website van 

het Zeeuws Archief, en wilt u hen beter leren kennen? Breng dan een bezoek aan de studie-

zaal in het Zeeuws Archief. De studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag, 10.00 - 17.00 

uur, en elke eerste zaterdag v/d maand, 9.00 - 17.00 uur. Wij helpen u graag verder!

@zeeuwsarchief1 
@zeeuwsarchiefed
@zeeuwengezocht 
zeeuwsarchief.blogspot.com
zeeuwengezocht.blogspot.com

Zoek en vind 

uw Zeeuwse 

voorouders
www.zeeuwengezocht.nl

Lezingen S. Scheijen en S. Jansen
mede mogelijk gemaakt door

Zeeuw Archief, Hofplein 16, 4331 CK  Middelburg, t 0118 678 800, info@zeeuwsarchief.nl, www.zeeuwsarchief.nl


