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NIEUW: FILMPJE SLAVENSCHIP

200 JAAR ZEELAND

Filmpje toont slaven
verblijven aan boord...
Hoe zag een slavenreis eruit?
De opvarenden van de Eenigheid
doen een boekje open over de

Genealogisch
Centrum naar Zeeuws
Archief
Het Genealogisch Centrum
Zeeland verhuisde onlangs naar
de studiezaal van het Zeeuws
Archief. De rijke genealogie
collecties van beide organisaties
zijn nu op één plek te raadplegen.
Lees meer
DOET U MEE?

gebeurtenissen en omstandig
heden aan boord.

Komen, gaan en
terugkeren
Met dit motto viert Zeeland op
vrijdag 18 juli 2014 zijn 200jarig
bestaan samen met Zeeuwen en

Eerst met goederen naar West
Afrika, daarna met Afrikanen naar
de Caraïben en ten slotte met de
oogst van plantages terug naar
Nederland.
De reis die het slavenschip van
de Middelburgse Commercie
Compagnie maakte van 1 oktober
1761 tot en met 26 maart 1763, is
van dag tot dag online te volgen
via een documentair weblog

April: leuke cursussen

Dat weblog laat tevens zien hoe
de bijna driehonderd tot slaaf
gemaakte Afrikanen aan boord

14 april  HisGis, zoeken in geo
grafische informatiesystemen
Van 14.00 tot 16.00 uur (€ 25,).
24 april  Het restauratieatelier,
een kijkje achter de schermen
Van 10.00 tot 11.00 uur (gratis).
Meedoen? Klik hier

opgesloten zaten. Aan de hand
van archiefstukken en andere
bronnen heeft het Zeeuws Archief
hier een beeldende reconstructie
van laten maken in een 3D
tekening en een filmpje...
Kijk hier

exZeeuwen. Tal van organisaties
bieden een keur aan activiteiten.
Het Zeeuws Archief zal die dag
workshops Zeeuwen Gezocht
geven. Binnenkort verschijnt het
definitieve programma hier
AFSCHAFFING SLAVENHANDEL

Herdenking start met
lezing en wandelapp
Vrijdag 11 april 2014 start de
landelijke herdenking van de
afschaffing van de slavenhandel
met een lezing door Marcel van
Engelen, auteur van Het Kasteel
van Elmina, en de presentatie
van de wandelapp Cacao, suiker
en slaven langs sporen van het
slavernijverleden in Middelburg.
De bijeenkomst vindt plaats in de
Zeeuwse Bibliotheek en is vrij
toegankelijk.
Lees meer
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