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KUNSTCOLLECTIE

DOET U MEE?

EDEPOT

Museale objecten
Middelburg online
Behalve de archieven beheert het
Zeeuws Archief ook de kunst
collectie van de gemeente
Middelburg. Enkele duizenden
oude én moderne museum
objecten, waaronder schilderijen,
glas, porselein, aardewerk,
meubilair, goud en zilverwerk,
penningen en oude
gereedschappen, worden
tentoongesteld op voor het
publiek toegankelijke locaties.
Momenteel digitaliseren wij al
deze kunstvoorwerpen, zodat u ze
straks ook online kunt
bewonderen.
Eind augustus 2015 vindt de
officiële livegang plaats.
Lees meer

Digitale archieven
toekomstbestendig
Nieuwe cursussen en
workshops
Nu is het nog volop genieten van
de zomer. Daarna start het
nieuwe cursusseizoen in
samenwerking met de ZVU.
Hier alvast een voorproefje:
Handel en Wandel  de
Middelburgse middenstand in
archieven, 16 oktober 2015

WATER OVER WESTKAPELLE

Het Nationaal Archief heeft een
landelijk eDepot ontwikkeld. Het
Zeeuws Archief richt een deel
ervan in voor de eigen collectie
en voor die van Zeeuwse
overheden die dat willen.
Momenteel worden procedures
getest en protocollen opgesteld.
Eind 2015 is het Zeeuwse e
depot gereed. Vanaf 2016 is het
Zeeuws Archief dan in staat de
eigen digitale archieven
duurzaam te beheren en
Zeeuwse overheden te adviseren
over het toekomstbestendige
beheer van hun digitale
informatie.
Lees meer
AGENDA

Paleografie voor gevorderden 
Oud schrift lezen,
2  30 november 2015
Zoeken met gedigitaliseerde
kaarten, 20 november 2015
Slimmer zoeken en vinden,
29 januari 2016

Expositie oorlogsfoto's
Neeltje FlipseRoelse

Wonen in 'n monumentenpand,
5 februari  25 maart 2016

"Op mijn zeventiende had ik al
een fototoestel. Dat was nog zo'n
ouderwets plat toestel. Tijdens
de oorlogsjaren was fotograferen
niet toegestaan, maar dat platte

Kijkje achter de schermen in het
restauratieatelier, 12 april 2016

foto: Willy Slingerland

ding droeg ik altijd in de schort
van mijn klederdracht. De
Duitsers zagen ons toch niet voor
vol aan en als er niemand keek

Activiteitenkalender
12 sept.  Open Monumenten Dag

schoot ik stiekem een plaatje," zo
vertelt fotografe Neeltje Flipse
Roelse in 1987 tijdens een
interview aan de PZC.
Een kleine selectie van haar
indrukwekkende oeuvre is tot en
met vrijdag 20 november 2015 te
zien in het archiefcafé.
Lees meer

3 okt.  Wetenschapsdag
18 okt. tot 1 nov.  Rabo Museum
Kidsweek
Meer informatie over de inhoud
en de kosten van de diverse
cursussen en workshops vindt u
op onze website. Aanmelden kan
bij de Zeeuwse Volksuniversiteit.
Lees meer

7 nov.  Dag van het Zeeuws
Archief met als thema 'Bevrijd en
verdronken' en Vriendenlezing
door oudoorlogsverslaggever,
oudRuslandcorrespondent en
journalist Alexander Münninghoff
Binnenkort meer op onze website
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