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Nieuwe akten
openbaar geworden

Is Middelburg echt 800
jaar stad?

Door het verstrijken van de
openbaarheidsbeperkende
termijn zijn per 1 januari

In 2017 viert Middelburg dat het
800 jaar geleden stadsrechten
kreeg. Maar hoe zit het nu precies

2017 weer 'nieuwe' akten uit de
Burgerlijke Stand Zeeland
openbaar geworden. Het gaat om
de geboorteakten van het jaar
1916, de huwelijks en
echtscheidingsakten van het jaar
1941 en de overlijdensakten van
het jaar 1966. Op de website
Zeeuwen Gezocht staat een
overzicht van alle akten en
bronnen die online beschikbaar
zijn. Je vindt er maar liefst
8.085.630 persoons
vermeldingen!

Servicenormen
vernieuwd
Onlangs actualiseerde het
Zeeuws Archief zijn handvest
dienstverlening met daarin de
servicenormen die je mag
verwachten. Het oude was ruim
10 jaar oud en klopte niet meer
overal met de huidige
werkelijkheid. De nieuwe
servicenormen lees je hier.

Wonen op Walcheren
18121900
Help je thuis mee invoeren?
Het Zeeuws Archief zoekt
vrijwilligers om de bewoners van
Walcheren uit de 19e eeuw in
beeld te brengen. Iedereen kan
thuis via de computer meehelpen
om gegevens uit archiefstukken
in te voeren in een online
database. Het gaat om gegevens
uit de bevolkingsregisters van
Walcheren (18121900).
Hoe kun je meedoen?
Als je belangstelling hebt om
mee te doen, maak dan een
account aan op
crowdsourcingsplatform
www.velehanden.nl Zodra
je account is aangemaakt, kun je
een project kiezen, in dit geval
'Wonen op Walcheren' van het
Zeeuws Archief. Vervolgens krijg
je scans te zien uit
die betreffende
bevolkingsregisters en kies je de
periode die je wilt invoeren: voor
of na 1850.
Zodra de invoer van een
register is voltooid, en na controle
door het Zeeuws
Archief, worden de scans samen
met de ingevoerde
gegevens gepubliceerd op
www.zeeuwsarchief.nl,
www.zeeuwengezocht.nl en
www.archieven.nl Vanaf dat
moment zijn ze voor

met die stadsrechten van
Middelburg? Want de originele
oorkonde van het stadsrecht uit
1217 is verdwenen!
Archivaris J.H. de Stoppelaar
(18261908) schrijft daarover in
1883 de volgende noot: “De
oorspronkelijke keur schijnt nog
te hebben bestaan in het jaar
1549 bij de samenstelling van
het oude Guldenregister; met
andere stukken werd zij toen
bewaard ‘in de groote ijzere kiste
bij den segel van der stede’.”...
Verder lezen

Agenda voorjaar 2017
* 20 maart  Cursus 'Mijn digitale
leven'
* 3 april  Tentoonstelling
'Middelburg 800, Grepen uit de
geschiedenis van een jarige stad'
* 4 april t/m 16 november 
Lezingencyclus 'Middelburg 800
jaar'
* 7 april  Exclusieve rondleiding
door de schatkamers

miljoenen onderzoekers
wereldwijd online beschikbaar.
Met enorme dank aan jou!
Meer weten? Klik hier.
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