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KETI KOTI

NIEUW

Advies via whatsapp
Wilt u ons een vraag stellen over
uw onderzoek? Binnenkort kan
dat ook via WhatsApp! Deze
nieuwe vorm van dienstverlening
willen wij de komende tijd samen
met u testen. Houd het nieuws op
onze website in de gaten, daar
melden we eerdaags het
startmoment en het speciale
mobiele nummer.
Lees meer
DIGITALE DUURZAAMHEID

Een terugblik...
Op 1 juli wordt in Suriname, op
de Antillen en sinds 2002 ook in
Nederland Keti Koti gevierd
vanwege het afschaffen van de
slavernij door Nederland op 1 juli
1863. Keti Koti staat voor 'het
verbreken van de ketenen'. Met de
WIC, de MCC en particuliere
handelaren had ook Zeeland een
actieve rol in de slavenhandel.
Het slavernijmonument aan de
Balans in Middelburg is het
middelpunt van de Zeeuwse
herdenking met op 30 juni een
avondwake, op 1 juli een
kranslegging, lezingen, gedichten
en een maaltijd, en op 2 juli de
viering van 'de dag der vrijheden'

Aan de slag
De provincie heeft een pilot
gedaan met het eDepot van het
Zeeuws Archief en dat is beide
partijen heel goed bevallen!
Verder organiseren Zeeuwse
overheden workshops voor
elkaar over de manier waarop ze
met digitale archivering om gaan.

In het archiefcafé van het Zeeuws
Archief is t/m 3 september 2016
een expositie te zien van de
vondst van een boek in een boek!
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag en elke eerste zaterdag
van de maand van 9.0017.00
uur. Toegang gratis.

COLLECTIE RAADPLEGEN

beschikbaar aan andere
websites. Inmiddels zijn de
Zeeuwse akten van de burgerlijke
stand al op vijf plaatsen op
internet te vinden: Zeeuwen
Gezocht – Zeeuws Archief –
Archieven.nl – WieWasWie –
OpenArchieven.
Het is heel belangrijk dat u
fouten, zoals bijvoorbeeld een
verkeerde geboorteplaats, bij ons

AGENDA

Een boekband met
geheimen  expositie

Lees meer

'Hergebruik Overheidsinformatie'
stelt het Zeeuws Archief zijn
genealogische data ook

en het Zeeuws Archief. Het is te
koop à € 5,95 in het Zeeuws
Archief.

door lecturers van de Decolonial
Summer School en de Keti Koti
maaltijd waarbij ontmoeting en
dialoog centraal staan.

te houden voor de Zeeuwse
burgers.

In het kader van de wet

Onlangs verscheen dit nieuwe
tijdschrift van uitgeverij Optima in
samenwerking met de
Heemkundige Kring Walcheren

met muziek, zang en dans. Het
Zeeuws Archief was gastheer
voor de internationale lezingen

Iedereen is heel praktisch aan
het werk om ook de digitale
overheidsinformatie toegankelijk

De wet Hergebruik
overheidsinformatie

Nieuw tijdschrift

Bij de Keti Koti Lecture in
Rotterdam gaf de educatie
medewerker van het Zeeuws
Archief een lezing over onderwijs
en slavernij. Zij presenteerde
onder meer de speciale
onderwijswebsite over de
geschiedenis van de slaven
handel. Leerlingen van de ABS
Middelburg kregen in het Zeeuws
Archief een gastles ter
voorbereiding op hun rol bij de
officiële kranslegging en
bezochten de tentoonstelling 'Aan
boord van een slavenschip'. Deze

Gratis rondleidingen
Op zaterdag 10 september 2016
laten medewerkers van het
Zeeuws Archief u tijdens Open
Monumenten Dag de fraaie
stijlkamers van het monumentale
Van de Perrehuis hun

tentoonstelling is nog te
zien tot najaar 2016.
meldt. Als beheerder wil het
werkplek zien. Het programma
Zeeuws Archief namelijk dat de
Lees meer
start om 10.00 uur en eindigt om
data overal uptodate
zijn!
MailingLijst PDF © Zeeuws Archief  12 jul 2016  powered by MailingLijst
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fouten, zoals bijvoorbeeld een
tentoonstelling is nog te
verkeerde geboorteplaats,
bij ons Archief: 'n Zee van
Zeeuws
zien tot najaar 2016.
meldt. Als beheerder wil het
Zeeuws Archief namelijk dat de
Lees meer
data overal uptodate zijn!

Monumenten Dag de fraaie
stijlkamers
van het monumentale
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2016

Lees meer

Van de Perrehuis hun
werkplek zien. Het programma
start om 10.00 uur en eindigt om
16.00 uur. Toegang is gratis.
Noteer deze dag alvast in uw
agenda!
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