NIEUWS UIT DE REGIO'S VAN DE AFDELING ZEELAND

REGIO NOORD- EN ZUID-BEVELAND
Van het Gemeentearchief Goes
Kloetinge in de Eerste Wereldoorlog
Het onderzoek van het Gemeentearchief naar de Eerste Wereldoorlog spitst zich de komende periode
toe op Kloetinge. Bekend is bijvoorbeeld dat op Hof Olmenstein, dat tegenwoordig op het grondgebied
van de gemeente Kapelle ligt, maar destijds bij Kloetinge hoorde, veel Belgische vluchtelingen
onderdak vonden. Misschien heeft u daar nog verhalen over?

Belgische vluchtelingen op Hof Olmenstein in 1915

In de collectie van het Gemeentearchief is ook het een en ander te vinden. Bijvoorbeeld is bewaard
gebleven het archief van het ‘Comité tot verlening van steun aan hulpbehoevenden Kloetinge’. Daarin
is van alles te lezen over hoe de steun aan de vluchtelingen verliep. Ook bevat het een lijst met namen
van bijna driehonderd vluchtelingen die ondersteund zijn, namen als Dominicus, Driessen en
Vermeiren. Die namen kunt u opzoeken via de Database Belgische vluchtelingen op Zeeuwen
Gezocht. Kent u mensen die afstammen van Belgische vluchtelingen, en die hier gebleven zijn? Het
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Gemeentearchief hoort het graag. Meer over het onderzoek is te vinden op de website van het
Gemeentearchief (onder ‘Digitaal museum’). Daar vindt u ook de expositie over de Bevelanden tijdens
de Eerste Wereldoorlog die vorig jaar te bekijken was in het Stadskantoor.
Weeskamerboeken ontsloten
Er zijn weer twee weeskamerboeken gedigitaliseerd, met dank aan onze vrijwilligers. De periode 1797
t/m 1810 is nu beschikbaar gekomen. De weeskamerboeken zijn online vanaf het jaar 1566. In de
Weeskamerboeken kunt u eenvoudig zoeken naar namen, u vindt ze als bladerboek op de website
van het Gemeentearchief onder ‘Archieven/collecties’.

Detail uit de lijst van ondersteunde Belgische vluchtelingen met datum van aankomst en plaats van herkomst.

Wijk- en straatnamen
Op de website van het Gemeentearchief is onlangs ook een lijst geplaatst waarmee u oude wijknamen
kunt omnummeren naar straatnamen. Heeft u bijvoorbeeld een adres C216 in Goes, dan kunt u in de
lijst vinden dat dit tegenwoordig de Lange Vorststraat 76 is. U vindt de omnummeringslijst onder
‘Geschiedenis van Goes en omgeving’ > ‘Straatnamen’.
www.gemeentearchiefgoes.nl e-mail gemeentearchief@goes.nl
Willy van Meegen
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