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DUBBELINTERVIEW

BRANDVEILIGHEID

Werk in uitvoering

Eerste Wereldoorlog
in Zeeuws Archief
Tijdens Zeeuws Archief Dag op
zaterdag 1 november 2014 bent u
van harte welkom in onze depots
voor rondleidingen langs
bijzondere stukken over WOI
en Aapje Torpedo, ons Stuk van
het Jaar waarop u kunt stemmen
voor de landelijke verkiezing.
Maar u kunt ook een workshop
volgen over de talrijke Belgische
vluchtelingen in Zeeland, een
fotoexpositie over de Grote
Oorlog op de Noordzee bekijken
evenals de documentaire
ZeeuwschVlaanderen
Nederlandsch!, en nog veel
meer... Lees meer

Archiefbewaarplaats
voor gemeente Hulst
Om te kunnen voldoen aan de
eisen van de Archiefwet, laat de
gemeente Hulst momenteel een
geklimatiseerde archiefbewaar
plaats bouwen. Die is naar
verwachting eind oktober 2014
gereed.
Zodra het klimaat goed is
afgesteld, kunnen de betreffende
archiefcollecties die zich nu in de
depots van het Zeeuws Archief
bevinden, worden overgebracht
van Middelburg naar Hulst.

Van 1 september tot 14
november 2014 laat de
Rijksgebouwendienst een aantal
verbouwingen uitvoeren bij het
Zeeuws Archief om te voldoen
aan de strengere
brandveiligheidseisen. Sommige
werkzaamheden zullen helaas tot
overlast leiden. Zie onze website
voor de actuele informatie.
Lees meer
LEZING AD VAN LIEMPT

ONDERZOEK

Vanwege deze op handen zijnde
verhuizing, vindt u op onze

Database Belgische
vluchtelingen online
De Zeeuwse archiefdiensten
presenteren op woensdag 8
oktober 2014 een nieuwe
database. De namen van meer
dan 40.000 Belgen die tijdens de
Eerste Wereldoorlog in Zeeland
zijn opgevangen, worden
hiermee online doorzoekbaar,
evenals de scans van de vele
bronnen!
Lees meer

website een dubbelinterview met
Antoine Prinsen, archivaris van de
Gemeente Hulst, en Hannie Kool
Blokland, directeur van het
Zeeuws Archief. In dit interview

...is de titel van de Vriendenlezing

vertellen zij over de nieuwe
archiefbewaarplaats, de precieze
bestanden die verhuizen en over

2014 door Ad van Liempt, auteur
van diverse bestsellers over de
Tweede Wereldoorlog en

de toekomst van het bewaren van
archief, zowel papieren als
digitaal archief. Lees meer

bedenker en eindredacteur van
het televisieprogramma Andere
Tijden. U kunt hiervoor nu al
kaarten bestellen! Lees meer

Het verleden is een
vreemd land!
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