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Aanwezige boeken en brochures in het Documentatiecentrum  
van de Historische Vereniging Arnemuiden en het Oudheidkundig Museum   
voor de geschiedenis en het erfgoed van Arnemuiden per 1 mei 2023   
 
Aa, A.J. van der:  
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 
Beknopte beschrijving van Arnemuiden omstreeks 1845 in deel 1, pagina’s 322 tot 
en met 328, en in deel 6, pagina 478. 
Uitgeverij Jacobus Voorduijn te Gorinchem. 1845. 
Deel 6 in bezit. 
Kopieën van relevante pagina’s uit deel 1 in ordner
Abbringh, ds. J.G.: 
Predikant van de Hervormde gemeente van Arnemuiden. 
Een bede, opgezonden op de drempel van het lidmaatschap van de kerk.  
Gehouden op 1e Paasdag 1965. 
In ordner 
ADC Archeo Projecten: 
Rapport over waarderend archeologisch onderzoek plangebied herontwikkeling 
locatie Clasinastraat-Schuttershof te Arnemuiden in 2004 
Archeologisch onderzoek van de plaats van de voormalige insteekhaven en de 
eerste bebouwing van (het 3e) Arnemuiden in 1438 t.p.v. de nieuwe Emté supermarkt 
aan de Clasinastraat
Adelmund, Martijn J.: 
Mysteries in Noord-Holland 
Hoofdstuk 19 op pagina 95 gaat over ‘De kenau van Haarlem, Kenau Simons 
Hasselaer’  
Zij woonde na het beleg van Haarlem enige jaren te Arnemuiden aan de Langstraat 
en vervulde de functie van waagmeesteres
Adriaanse, J.:  
Drie artikelen in het blad CONSENT van de Stichting De oude Zeeuwsche Zeilvaart, 
uitgave voorjaar 2002, van de hand van Joost Adriaanse, te weten: 
- De visserij van Arnemuiden in vorige eeuwen  
- Opkomst, bloei en verval van Arnemuiden  
- De scheepswerf van Meerman 
Er zijn ook artikelen opgenomen van Jan Hendriksen in relatie tot Arnemuiden, 
getiteld: 
- ’t Is maar een kookseltje, de garnalenvisserij rondom de kookpot 
- De visserij, het lied en de klokken van Arnemuiden 
Voorjaar 2002  
Dit nummer van Consent in ordner
Adriaanse, J.:  
Twee artikelen in het Bulletin van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken in de nummers 
48 van april 2002 en 50 van april 2003 van de hand van Joost Adriaanse, getiteld: 
- De oude kruiskerk van Arnemuiden (1505-1857) I 
- De oude kruiskerk van Arnemuiden (1505-1857) II 
Beide artikelen beschrijven de geschiedenis van de vroegere kruiskerk van 
Arnemuiden (1505-1865) en de daaraan voorafgaande kapel 
Deze nummers van Bulletin van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken in ordner
Adriaanse, J.:  
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De Kroniek van Arnemuiden 1695-1795 
Van jaar tot jaar wordt, aan de hand van archiefonderzoek, een overzicht gegeven 
van de gebeurtenissen in Arnemuiden in de jaren 1695 tot en met 1795 
Adriaanse, J.:  
De Kroniek van Arnemuiden 1795-1870 
Van jaar tot jaar wordt, aan de hand van archiefonderzoek, een overzicht gegeven 
van de gebeurtenissen in Arnemuiden in de jaren 1795 tot en met 1870 
Adriaanse, J.:  
De Kroniek van Arnemuiden 1870-1948 
Van jaar tot jaar wordt, aan de hand van archiefonderzoek, een overzicht gegeven 
van de gebeurtenissen in Arnemuiden in de jaren 1870 tot en met 1947 
Adriaanse, J.:  
De Kroniek van Arnemuiden 1948-1995 
Van jaar tot jaar wordt, aan de hand van archiefonderzoek, een overzicht gegeven 
van de gebeurtenissen in Arnemuiden in de jaren 1948 tot en met 1995 
Adriaanse, J.: 
Artikelen in het Informatieblad van de gemeente Arnemuiden ‘Raadhuisklanken’ over 
o.a. 50 jaar geleden, het oude Stadhuis, de scheepswerf van de Meermannen, het 
visleuren en de eerste vishal, Arnemuiden 423 jaar stad.  
1995 en 1996. 
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 1998. 
Over het thema ‘Zeeland maritiem’ worden 56 afbeeldingen van gravures, 
schilderijen, tekeningen en foto’s o.a. uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 07. Kaart van het westelijk deel van Zuid-Beveland en het oostelijk deel van 

Walcheren en de daartussen gelegen wateren en schorren 
- 11. De oude veerboot over het Sloe circa 1820 
- 24. Gezicht over het Sloe op de steden Arnemuyden, Middelburg en Veere in 

1783 
- 30. Gezicht van Rammekens int eylant Walcheren in 1752 
- 35. Gezicht uyt Nieuwland, naar de keeten van Arnemuyden in 1790 
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 1999. 
Over het thema ‘Burchten en Buitenplaatsen’ worden 58 afbeeldingen van gravures, 
schilderijen, tekeningen en foto’s o.a. uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
- In relatie tot Arnemuiden zijn geen afbeeldingen van belang. 
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2002.   
Over het thema ‘Landbouw en visserij’ worden circa 50 afbeeldingen van gravures, 
schilderijen, tekeningen en foto’s o.a. uit de Zelandia Illustrata weergegeven.  
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 09. Boerenwagen 
- 15. Klederdracht 
- 33. Arnemuidse visvrouwen op kade te Vlissingen 
- 44. Vissersschepen in Veere in 1953 
- 45. Botters in Veere in 1935 
- 46. Haven van Arnemuiden in 1856
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2003. 
Over het thema ‘Water’ worden circa 50 afbeeldingen van gravures, schilderijen, 
tekeningen en foto’s o.a. uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 29. afdamming van het Sloe in 1871
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- 47. plattegrond van Arnemuiden van Ludovico Guicciardini
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2003. 
Over het thema ‘Water’ worden circa 50 afbeeldingen van gravures, schilderijen, 
tekeningen en foto’s o.a. uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 29. afdamming van het Sloe in 1871 
- 47. plattegrond van Arnemuiden van Ludovico Guicciardini
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2004. 
Over het thema ‘Glorie en rampspoed’ worden circa 50 afbeeldingen van gravures 
etc. o.a. uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang:  
- 12. Spoorlijn door Zeeland  
- 53. Detail van een paskaart van de kust van Walcheren en Vlaanderen  
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2005.  
Over het thema ‘Varen en rijden’ worden circa 60 afbeeldingen van gravures etc. o.a. 
uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 03. Walcherse boerenwagen circa 1900 
- 11. Gezicht op het veerhuis en dorp Nieuwland, begin 19e eeuw 
- 15. De haven van Middelburg circa 1800 
- 36. Jan Arends: gezicht over het Sloe 1785 
- 37. Jan Arends: gezicht over het Sloe naar Rammekens 1780 
- 38. Afdamming van het Sloe circa 1870 
- 42. Station van Arnemuiden circa 1870 
- 43. De trein bij het Kreekrak circa 1875 
- 58. Voetveer Arnemuiden-Middelburg (‘het veertje’) circa 1930
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2006.  
Over het thema ‘Naar buiten’ worden 58 afbeeldingen van gravures etc. o.a. uit de 
Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 08. De buitenplaats Arnestein  
- 09. Idem  
- 10. Kaart van Walcheren na 1678 
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2007.  
Over het thema ‘Beelden van vroomheid’ worden 58 afbeeldingen van gravures etc. 
o.a. uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 32. De in 1857 afgebroken kerk te Arnemuiden, 19e eeuw
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2008.  
Over het thema ‘Kinderen in Zeeland’ worden 59 afbeeldingen van gravures etc. o.a. 
uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 51. Kinderen met vliegers op de Zuidhavendijk bij het Nieuwlandse Hoofd 1800
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2009.  
Over het thema ‘Markant in Zeeland’ worden 60 afbeeldingen van gravures etc. o.a. 
uit de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 42. Gezicht op Middelburg vanaf de zeezijde 17e eeuw 
- 59. Afdamming van het Sloe tijdens laag water gezien vanuit de Suzannapolder 

1871 
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Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2011.  
Over het thema ‘Zeeuws meisje’ worden 58 afbeeldingen van gravures etc. o.a. uit 
de Zelandia Illustrata weergegeven. 
In relatie tot Arnemuiden zijn de volgende afbeeldingen van belang: 
- 02. Walcherse boerin circa 1824 
- 26. De watersnoodramp van 1808 
- 44. Marktdag te Middelburg 1910 
- 49. Arnemuidse visleurster 1955
Agenda van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen van 2017. 
Bevat 54 prentbriefkaarten en foto’s van Zeeuwse plaatsen, waaronder enkele van 
Arnemuiden. 
Agterberg, M.: 
De bodebus in het noorden van Nederland.  
Inventaris van bodebussen in het noorden van Nederland: Groningen, Friesland en 
Drenthe. Bevat geen gegevens over Arnemuiden. 
Agterberg, M.: 
De bodebus in het zuiden (1984) 
Inventaris van bodebussen in het zuiden van Nederland: Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg en België. De ‘bodebus’ van de gemeentebode van Arnemuiden is vermeld 
op pagina 11.  
Alberts, prof. dr. W. Jappe en Winter, Jonkvrouwe dr. J.M. van: 
1859. Nederland vóór honderd jaar. 1959. 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 
NILLMIJ.  
De pagina’s 183 tot en met 201 bevatten beknopte beschrijvingen van Domburg, 
Zeeuws Vlaanderen, Vlissingen, Bevolking van Zeeland, Kermis, Belastingoproer in 
Zierikzee in 1845 met fraaie afbeeldingen van o.a. Goes, Veere, Vlissingen en 
Middelburg.  
Almanak van Zeeland:  
Jaarboekje 1906 
Hierin zijn o.a. gegevens over de landbouw te Arnemuiden opgenomen. 
Verdere gegevens over Arnemuiden op pagina’s 118 en 119.
Andisé, Abraham.:  
Aandoeningen en gedichten bij het bezoek van de Soevereine Vorst te Middelburg 
en te  Arnemuiden op 11 en 12 van Herfstmaand 1814. Uitgegeven bij J. van de 
Sande te Middelburg in 1814. 
Betreft een lyrisch dichtwerk van de verwekte aandoeningen bij het zien van Koning 
Willem I aan Middelburg en Arnemuiden. Zie voorblad en pagina’s 1 t/m 17. 
In ordner.  
Anthonisse, Jan-Willem: 
Jo en Zus, van baby tot bruid. 
Bevat een beschrijving van de toenmalige Arnemuidense families Catsman en Van 
de Schelde vanaf 1920, met een sfeerschets van het Arnemuiden uit die tijd.  
Deze families woonden toen op Langstraat 13.  
Van dit boek zijn 50 exemplaren gedrukt. April 2019.
ANWB:   
Historische zeeschepen. 
13 eeuwen Nederlandse scheepvaart, van Friese koggen tot Hollandse clippers. 
Geen gegevens relevant voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
ANWB: 
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Ons eigen land. Uitgave 1883. 
Bevat verscheidene foto’s van Arnemuiden en haar inwoners. 
Appeloo, T., Hendriksen, J, en Zomer, G.: 
20 jaar Van Loon Hardzeildagen 1894-1913 (2013).  
Betreft een weergave van de zogenaamde Van Loon Hardzeildagen te Veere. 
In de eerste helft van de 20e eeuw werden door de vermogende heer Van Loon 
zeilwedstrijden georganiseerd vanuit Veere waaraan de hoogaarzen van de 
Arnemuidse vissersvloot deelnamen.
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1883. 
Bevat o.m. op de pagina’s 171 tot en met 330 de Stadsrekeningen van Middelburg 
van de hand van H.M. Kesteloo over de jaren 1365-1499. Hierin zijn vele gegevens 
over Arnemuiden, toen nog vallend onder het bestuur van de stad Middelburg, 
vermeld. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1899. 
Met o.m. vanaf pagina 41 de Stadsrekeningen van Middelburg van H.M. Kesteloo 
over de jaren 1600-1625 (V). Dit betreft jaren na de stadwording van Arnemuiden. Ze 
bevatten slechts sporadisch vermeldingen over Arnemuiden.
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1900.  
Met o.m. de Stadsrekeningen van Middelburg over de jaren 1626-1650 (VI) van de 
hand van H.M. Kesteloo. Deze bevatten nauwelijks vermeldingen over Arnemuiden.  
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1901.  
Met o.m. op de pagina’s 1 tot en met 82 de Stadsrekeningen van Middelburg over de 
jaren 1650-1675 (VII) en op de pagina’s 83 tot en met 136 de Stadsrekeningen van 
Middelburg over de jaren 1675-1700 (VIII) van de hand van H.M. Kesteloo. 
Deze bevatten nauwelijks vermeldingen over Arnemuiden.   
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1902.  
Met o.m. op de pagina’s 1 tot en met 203 de Stadsrekeningen van Middelburg over 
de jaren 1700-1810 (IX) van de hand van H.M. Kesteloo. 
Deze bevatten nauwelijks vermeldingen over Arnemuiden.   
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1919.  
Met op de pagina’s 53 tot en met 79 een artikel over ‘De havens van Walcheren’ van 
H. van Oordt o.a. over Vlissingen, Middelburg, Veere en Arnemuiden in de 15e en 
16e eeuw met een plattegrondkaart van Walcheren .   
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1931.  
Met op de pagina’s 1 tot en met 108 een bijdrage van F.P. Polderdijk over het 
ontstaan van ‘Het eiland Sint Joosland’.   
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1933.  
Met op de pagina’s 1 tot en met 46 een bijdrage van F.P. Polderdijk over de 
geschiedenis van  ‘De Arne en het Arnemuidsche voetpad’.  
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1935.  
Met een artikel van dr. W.S. Unger over ‘Middelburg als handelsstad in de XIIIe tot 
en met de XVIe eeuw’.  
Bevat vele gegevens over de geschiedenis van Arnemuiden in de 13e tot en met de 
16e eeuw, dus vóór de stadwording toen het nog onder bestuur van Middelburg viel.
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1936.  
Met een bijdrage van F.P. Polderdijk over ‘De houtzaagmolens bij Nieuwland’ (1902). 
Betreft de geschiedenis van de houtzaagnijverheid in Zeeland in de periode 1722-
1902  op de pagina’s 50 tot en met 106 met een bijgevoegde kaart.   
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1955.  
Met een bijdrage van dr. W.S. Unger en dr. J.J. Westendorp Boerma over ‘De steden 
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van Walcheren II’ op de pagina’s 1 tot en met 70. De pagina’s 16 tot en met 70 gaan 
over ‘De Smalstad Arnemuiden’.  
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1956.  
Met een bijdrage van J. de Bree, getiteld: ‘Bijdrage tot de kennis der klederdrachten 
in Zeeland en haar onderling verband van 1700 tot heden’ (2e stuk) op de pagina’s 
34 tot en met 81.  
De pagina’s 66 tot en met 70 gaan over de dracht van Nieuw- en Sint Joosland en de 
pagina’s 71 tot en met 81 over de Arnemuidse dracht.   
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1965. 
Hierin is o.a. een bijdrage opgenomen van drs. G. Taal, getiteld ‘Het Graafschap 
Zeeland en zijn verhouding tot Holland in de landsheerlijke tijd’.  
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1974. 
Hierin is o.a. een artikel opgenomen van W.H. van Dort, getiteld ‘Historische orgels in 
Zeeland II (Walcheren)’ van J.H. Kluiver met medewerking van W.H. van Dort op de 
pagina’s 23 tot en met 135.  
De pagina’s 25 tot en met 32 gaan over de orgels van de kerk te Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1980. 
Hierin is o.a. opgenomen een bijdrage van drs. J.H. Kluiver, getiteld: ‘Een reis door 
Zeeland in 1774’ op de pagina’s 134 tot en met 157. 
Het betreft een zomerreis door Zuid-Beveland, Schouwen en Walcheren in 1774 
door F.C. Hoogvliet. Arnemuiden wordt tijdens deze reis niet bezocht. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1981. 
Geen artikelen relevant voor de geschiedenis van Arnemuiden.
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1982. 
Geen artikelen relevant voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1983. 
Geen artikelen relevant voor de geschiedenis van Arnemuiden.
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1984. 
Hierin is o.a. een artikel opgenomen van P. Synke, getiteld ‘Middelburg in woeling en 
strijd rondom 1787’. Vermeldingen over Arnemuiden in de woelingen in 1787 zijn 
vermeld op de pagina’s 68 en 69.  
Tevens is een artikel opgenomen van drs. K. Bossoen, getiteld ‘Kaars en bril’ over de 
oudste Nederlandse grammatica op de pagina’s 2 tot en met 49. In dit artikel zijn 
gegevens en afbeeldingen opgenomen van de eerste Nederlandse leden van de 
familie Radermacher, later ambachtsheren van Nieuwerkerke.
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1985. 
Hierin is o.a. een bijdrage opgenomen van M. Wintle, getiteld ‘De economie van 
Zeeland in 1808, een rapport van landdrost Abraham van Doorn over de economie in 
het najaar van 1808’ op de pagina’s 97 tot en met 136. Vermeldingen over de 
economische toestand te Arnemuiden in 1808 komen voor op o.a. pagina 114. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1986.  
Hierin zijn o.a. bijdragen opgenomen van F. Gooskens over ‘De grenzen tussen 
kaapvaart en zeeroverij tussen 1537 en 1539’ en van A.C. Meijler over ‘Liefhebbers 
des vaderlandts ende beminders van de commercie’, de plannen tot oprichting van 
een generale West-Indische Compagnie gedurende de jaren 1606-1609.  
Hierin zijn geen vermeldingen relevant voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1987. 
Hierin zijn o.a. artikelen opgenomen van prof. dr. M.J. van Lieburg over ‘Zeeuwse 
piëtisten en de geneeskunde in de eerste helft van de 17e eeuw. Een verkenning van 
het werk van W. Teellinck en G.C. Udemans’ en van dr. C. de Pater over ‘Ds. 
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Hermanus Johannes Krom: worstelen met geloof en wetenschap’. 
Ds. H.J. Krom vervulde een rol van betekenis in de problemen in de hervormde kerk 
van Arnemuiden in de 18e eeuw (zie o.a. het hierover vermelde in De Kroniek van 
Arnemuiden 1695-1795). 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1988.   
Hierin is o.a. een artikel opgenomen van drs. R.M. van Heeringen op de pagina’s 1 
tot en met 43 over ‘De bewoning van Zeeland in de IJzertijd’ met o.a. gegevens over 
archeologische vondsten te Arnemuiden in de IJzertijd. 
Tevens is een bijdrage opgenomen van drs. A.P. de Klerk, getiteld ‘Stad en sluis en 
land’  met gegevens over Kleverskerke.
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1989. 
Hierin is o.a. een artikel opgenomen van dr. V. Enthoven, getiteld ‘Veel vertier. De 
Verenigde Oost-Indische Compagnie in Zeeland, een economische reus op 
Walcheren’.  
Vermoedelijk staan hierin gegevens vermeld relevant voor de geschiedenis van 
Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1990. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1991. 
Hierin is o.a. een artikel opgenomen van H. de Jong, getiteld ‘Ds. Jacobus Willemsen 
(1698-1780), Lampeaans godgeleerde in het ‘dierbaar’ Middelburg’.  
Ds. Jacobus Willemsen vervulde (als consulent) een rol van betekenis in de 
kerkgeschiedenis van de Hervormde gemeente van Arnemuiden in de 18e eeuw. Zie 
hiervoor ook de Kroniek van Arnemuiden 1695-1795.
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1992. 
Hierin is o.a. een artikel opgenomen van dr. J.P. Sigmond, getiteld ‘Een voyaige ter 
zee, anno 1544 (scheepsjournaal over periode van 12 juni tot 21 juli van een 
vlootoperatie van de keizerlijke vloot; de reis ging van Veere naar Dover, vervolgens 
met een Engels escorte naar Calais)’.  
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1993. 
Hierin is o.a. op de pagina’s 113 tot en met 156 een artikel opgenomen van prof. dr. 
P.A. Henderikx, getiteld ‘Walcheren van de 6e tot de 12e eeuw. 
Nederzettingsgeschiedenis in fragmenten’. Dit artikel is van belang als 
achtergrondinformatie voor de periode vóór de stichting van (oud)Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1994. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1995. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1996. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1997. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1998. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden.  
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 1999. 
Hierin is o.a. een artikel opgenomen van A.C. Meijler en C.E. Zonnevyle-Heijning, 
getiteld: ‘Yder het sijne, een portret van de Zeeuwse Rekenkamer halverwege de 17e 
eeuw’.  
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2000. 
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Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2001. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden.  
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2002. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden.  
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2003. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2004. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2005. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2006. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2007. 
Geen gegevens van betekenis voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2008. 
Hierin is o.a. een artikel opgenomen over ‘Vlaamse en Zeeuwse kaapvaart in 
vergelijkend perspectief tijdens de negenjarige oorlog (1668-1677)’. 
Geen gegevens van belang voor de geschiedenis van Arnemuiden. 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2009. 
 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2010. 
 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2011. 
 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2012. 
 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2013. 
 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2014. 
 
Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen jaarboek 2017. 
 
Arneklanken: 
Jaargangen kwartaalblad van de Historische Vereniging Arnemuiden vanaf 1996. 
Deze staan afzonderlijk in de ruimte van het documentatiecentrum. 
Arnemuiden, Breskens en Vlissingen (auteur niet bekend): 
Vissersplaatsen met een uiteenlopend karakter  
Betreft een recente schets van de geschiedenis van de visserij te Arnemuiden vanaf 
1900.  
Kopie in ordner. 
Arnemuiden en zijn vondsten. 
Archeologisch fotografische vondsten in de bouwput aan de Clasinastraat. 
2009 
Het astronomisch torenuurwerk en het klokkenspel te Arnemuiden. 
In ordner  
Baan, J. van der: 
Kerkhistorische bijdrage Hervormde gemeente Bruinisse ter gelegenheid  van haar 
300-jarig bestaan. 
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Hierin is een levensbeschrijving opgenomen van ds. Jacob Wanrooy, predikant bij de 
Hervormde gemeente van Arnemuidenvan 1825 tot zijn overlijden in 1839. 
Kopie van deze levensbeschrijving in ordner.
Bakkeren, Henk:  
Hakken in hout: 
Scheepsversieringen, naamborden, decoraties (1976) 
Betreft een van de Stichting Behoud Hoogaars in bruikleen ontvangen boekwerkje 
over de versiering en decoratie van houten schepen.
Bal Snijders, N.:  
Kerkelijke curiositeiten van Zeeland, 1880. 
Bevat bijzonderheden uit de Arnemuidse kerkgeschiedenis eind 16e/begin 17e eeuw 
rondom o.a. ds. Joos van Laren, burgemeester Nicolaas Sael, Adriaan Coster en 
Cornelis van Heussen. 
Kopie in ordner. 
Barbé, Alice: 
Zeeuwse Koppen. 
Betreft een uitgave met portretten van Zeeuwen anno 2010. 
Op de pagina’s 46 en 47 zijn portretten opgenomen van personen in Arnemuidse 
klederdracht. 
Beekman, dr. A.A.:  
Nederland als polderland (1932). 
Beschrijving van de eigenaardige toestand van de belangrijkste helft van ons land, 
tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste 
bijzonderheden, toegelicht door kaarten en tekeningen. 
De beschrijving gaat over de zee, de kust, de hoofdrivieren en het polderlandschap. 
Zie met name hoofdstuk VII over Zeeland, op de pagina’s 247 t/m 292, met 
verscheidene gegevens van belang voor de geschiedenis van Arnemuiden o.a. over 
het darinkdelven, over de Arne en over Arnemuiden (pagina’s 267 en 268). 
Beekman, dr. A.A.:  
Geschiedkundige atlas van Nederland: Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. 
Op de pagina’s 39 en 40 staan interessante gegevens over oud-Arnemuiden, 
Mortiere en het slot ‘Te Mortiere’ van de ridders van Arnemuiden. 
Kopie van deze bladzijden in ordner.
Beekman, dr. A.A.:  
De wateren van Nederland (1948). 
Op de pagina’s 235, 236 en 240 staan vermeldingen over o.a. de Lemmel, de 
Welsinge, de Zwake, het riviertje de Arne, het 1e en 2e Arnemuiden, het Jonker 
Fransgat, de watergangen nabij Arnemuiden. 
Kopie van deze bladzijden in ordner.
Beekman, F.:  
Herinneringen aan Nieuw- en Sint Joosland en omgeving tijdens de bezetting in de 
2e wereldoorlog. 
Op de pagina’s 26 en 27 zijn gegevens vermeld over het oude dorp achter 
Nieuwland, Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland, het Hof Nieuwlandsrust en het 
Sloeveer tijdens de 2e wereldoorlog.
Beenhakker, A.J.: 
Cornelis Pronk en Abraham de Haen in Zeeland in 1729. 
Betreft een artikel uit het Zeeuws Tijdschrift over het schetsboek van Pronk en De 
Haen.  
Op de pagina’s 42 , 45 en 46 zijn afbeeldingen over Arnemuiden opgenomen, o.a. 
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een unieke schetstekening van de Middelburgse poort, de wal en de molen anno 
1729.  
Kopie van dit artikel in ordner. 
Beenhakker, A.J.: 
Het Zeeuwse kleilandschap (2003)  
Bevat een schets van het ontstaan van het kleilandschap, het veengebied, de 
poelgronden, de kreekruggen, de bedijkingen, de stormvloeden, de inlagen en het 
oudland van Zeeland. 
Van belang voor de geschiedenis van het ontstaan van Arnemuiden. 
Beenhakker, A.J., Henderikx, P.A., Hollestelle, L.M., De Klerk, A.P., Kluiver, J.H., 
Priester, L.R. en Zwemer, J.: 
Duizend jaar Walcheren. 
Bevat de geschiedenis van duizend jaar Walcheren van de hand van 7 auteurs. 
Ook van belang voor de stichting van Arnemuiden. 
Uitgave van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen. 
Belzen, Lieven van:  
Van Zeeuwse Stam: Het geslacht Van de Gruiter: nummers 129, 131, 132 en 133. 
Een door Lieven van Belzen in Arneklanken geplaatste genealogische beschrijving 
van de stamboom van het Arnemuidse geslacht Van de Gruiter. 
In rode ordner. 
Belzen, Lieven van: 
Van Zeeuwse Stam: Het geslacht De Ridder: nummers 125 en 126. 
Een door Lieven van Belzen in Arneklanken geplaatste genealogische beschrijving 
van de stamboom van het Arnemuidse geslacht De Ridder.  
In rode ordner. 
Belzen, Lieven van: 
Van Zeeuwse Stam: Het geslacht De Nooijer: nummers 118, 119, 120, 121 en 122: 
Een door Lieven van Belzen in Arneklanken geplaatste genealogische beschrijving 
van de stamboom van het Arnemuidse geslacht De Nooijer. 
In rode ordner. 
Belzen, Nelly van: 
40-jarig jubileum zangvereniging De Lofstem 1959-1999 (1999). 
Betreft een brochure t.g.v. het veertig jaar jubileum van de zangvereniging de 
Lofstem. 
Bemke, H.E.: 
Walcherse vertellingen, schetsen en novellen (1978) in dialect. 
Zover bekend staan er geen bijzonderheden over Arnemuiden in.
Berdenis van Berlekom, Ir. J.P.: 
De Vitrite Fabriek.  
Geschiedenis van een Middelburgs bedrijf (1989) Uitgave Zeeuws Tijdschrift. 
Bevat de geschiedenis van de Vitrite fabriek te Middelburg, onderverdeeld in de 
tijdperken 1879-1914, de oorlogsjaren 1914-1918, 1918-1940, de jaren van de 2e 
wereldoorlog 1940-1945, de jaren van herstel en vernieuwing 1946-1952, de periode 
van expansie 1952-1966, de jaren van expansie en teruggang 1967-1985, de 
mensen en productie en de nieuwe fabriek op Arnestein. 
Omdat vele inwoners van Arnemuiden werkzaam waren op de Vitrite fabriek en 
vanwege de stichting van een afdeling te Arnemuiden is deze uitgave van belang 
voor de geschiedenis van Arnenmuiden. 
Berg, J. van den en Hendrikse, W.:  
IJzertijdbewoning te Arnemuiden (1978).
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Bevat op de pagina’s 127 tot en met 135 interessante bijzonderheden over 
Arnemuiden en omtrek in de prehistorische tijd en de vondsten van de 
ijzertijdbewoning op het grondgebied waarop in later eeuwen  Arnemuiden is 
ontstaan.   
Kopie van dit artikel in ordner. 
Berge, Wim van den: 
Fotoboek werf C.A. Meerman. 
Uitgave van de Stichting Behoud Hoogaars. 
Bevat fotobeelden van de werf en inventaris van de loodsen van de Scheepswerf 
C.A. Meerman Arnemuiden.  
Bergh, mr. L.P.C. van den: 
Register van Zeeuwse oorkonden die in de charterboeken van Van Mieris en Kluit 
ontbreken. 
1861 
Uitgeverij C.G. v.d. Post Amsterdam
Bernhardi, J.L.:  
Voorrede bij de bundel leerredenen van ds. G.J. Gobius du Sart, predikant te 
Arnemuiden 
in 1865. 
Kopie in ordner. 
Besselaar, H.:  
Een kabinet van Zeeuwse gezichten (1971). 
De pagina’s 45 (plattegrond Walcheren 1617), 46 (plattegrond Arnemuiden), 50 
(haven van Middelburg), 59 (zoutketen), 74 (Arnestein), 75 (Arnestein) en 79 
(voormalig kerkje van Kleverskerke) bevatten prenten van belang voor de 
geschiedenis van Arnemuiden.  
Bettx, Louis de: 
Schönberg, R. 
Beuningen, H.J.E. van: 
Heilig en profaan, deel III (2012)  
Betreft een dummy van het boekwerk. 
Vermeldt op de pagina’s 9 tot en met 22 de archeologische vondsten, met name de 
pelgrimsinsignes en andere ijzeren voorwerpen, uit de bouwput aan de Clasinastraat 
ter plaatse van de voormalige  insteekhaven van Arnemuiden en geeft een 
beschrijving van oud-Arnemuiden in de 15e eeuw.
Beylen, dr. J. van:  
Zeeuwse vissersschepen van Ooster- en Westerschelde (1961). 
De Zeeuwse vissersscheepstypen worden beschreven op de pagina’s 15 tot en met 
20 en de Arnemuidse hoogaars op de pagina’s 22 tot en met 34.
Beylen, dr. J. van:  
De hoogaars en de visserij van Arnemuiden (1993) 
Bevat een gedetailleerde beschrijving van de Arnemuidse hoogaars en de visserij 
van Arnemuiden. 
Beylen, dr. J. van:  
De Hoogaars 
Bevat zeer gedetailleerde gegevens over de Arnemuidse hoogaars  
Beylen, dr. J. van:  
De Hoogaars 
Betreft de bouwbeschrijving van de Thoolse hoogaars Th 64 (1978). 
Beylen, dr. J. van:  
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De Botter(1985)  
Betreft een beschrijving van de bouw van de botter 
Beylen, dr. J.: 
De Hengst (2007) 
Betreft een beschrijving van de bouw van de hengst, de botvisserij en mosselvangst 
in Zeeland en Vlaanderen.  
Beylen, dr. J. van:  
De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en 
Zeeland (1999). 
De pagina’s 17 tot en met 28 bevatten een beschrijving van de garnalenvisserij te 
Arnemuiden. 
Boelmans Kranenburg, H.A.H.:  
Achter de Branding, de visserij van de Nederlandse kustplaatsen (1977) 
Geeft een beschrijving van de Nederlandse vissersplaatsen. 
De beschrijving van Arnemuiden als vissersplaats is vermeld op de pagina’s 17 tot 
en met 27. 
Boelmans Kranenburg, H.A.H. & Vaart, J.P. van der: 
Een zee te hoog. 
Scheepswrakken bij de Nederlandse zeevisserij 1860-1976. 
1979. 
Het bevat ook gegevens van rampen op zee van vissersschepen van de Arnemuidse 
vissersvloot.  
Uitgeverij Den Boer maritiem. 
Boer, Engel Jan den en Meulen, Cees van der: 
Een schip vis (1976). 
De Noordzeevisserij anno 1970. 
Geeft een beschrijving van het leven van de Urker vissers en de Noordzeevisserij  in 
woord en beeld. Geen vermeldingen over Arnemuiden aangetroffen. 
Bollen, H. en Kuiper-Abee, J.: 
Worsteling om Walcheren 1939-1945 
Gegevens over Arnemuiden in de jaren van de 2e wereldoorlog op de pagina’s 
pagina’s 11, 38, 39, 40, 73, 83, 104, 105, 111, 121, 137, 146, 155, 158, 179, 205, 
206, 208, 214, 222, 229, 245, 257
Boone-de Hamer, Jans: 
Dagboekbeschrijving van de periode november 1944 tot en met februari 1945. 
Bevat een boeiende beschrijving van de gebeurtenissen te Arnemuiden in de laatste 
dagen van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. 
Dit schriftje is in een brochure uitgegeven door de Historische Vereniging 
Arnemuiden en het Oudheidkundig Museum Arnemuiden en huis-aan-huis te 
Arnemuiden verspreid in december 2019. 
Tevens is hierbij gevoegd het originele schriftje 
Borghouts, Ton: 
Visserij in de jaren tachtig. 
1990 
Bos, Kees, Van Damme, Jan en de Klerk, Aad: 
Dorpen in Zeeland. 
Uitgave van de Stichting Natuur- en Recreatieinformatie (1991) 
Van diverse auteurs zoals R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx, A.P. de Klerk en L. 
Prins zijn er bijdragen over het ontstaan van de Zeeuwse dorpen vanuit 
archeologisch perspectief en dorpen in de Scheldedelta van de  vroege 



 13

middeleeuwen tot circa 300. 
Over Arnemuiden en Nieuwerkerke staan er summiere gegevens op de pagina’s 22, 
29, 51, 106 en 117. 
Bos, Kees en Oele, Bas: 
Vliedbergen, tekens van tijd in het Zeeuwse landschap.  
Uitgave van de Stichting Natuur- en Recreatie informatie. 
Mei 1986. 
Bos, P.J. (Rijksarchief): 
Plaatsingslijst van het archief van de |Hervormde gemeente te Arnemuiden 1575-
1950 
Uitgave 1996  
Bota, Christian Florin: 
Teiusul de Odinioari 2009  
Betreft een plaatsbeschrijving van Teius in een vreemde taal.
Boven, Graddy & Rijcke, Peter de: 
De lokroep van de zee. 
50 jaar Nederlandse Vereniging van zeeschilders.,
Bovenkamp, C. van den: 
Arnemuiden in vroeger tijd. 
Fotoboekje. 
Boxhorn, M.Z. van:  
Chronijck van Zeelandt, eertijds beschreven door Johan Reygersbergh, nu verbeterd 
en vermeerderd door M.Z. van Boxhorn (1644). 
Geeft een beschrijving van de geschiedenis van Arnemuiden in deel 1 op de pagina’s 
145 en 261 tot en met 275 en in deel 2 op de pagina’s 557 en volgende. 
Kopie van deze pagina’s in ordner.
Braaksma, Jan G.: 
Blazers, Blazers en nog eens Blazers. 
Uitgave van Lanasta 2016. 
Bevat de geschiedenis, de blazers en de werven uit o.a. Texel en Goeree. 
Bree, L.W. de en Harn, dr. J. van: 
Walcherse klederdrachten. Bijdrage kennis klederdrachten 
Onder Walcherse klederdrachten staan foto’s van klederdracht van Arnemuiden en 
Nieuwland afgebeeld op de pagina’s 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59. 
Bree, J. de:  
Kostuums en sieraden in Zeeland (1967) 
De pagina’s 87 tot en met 97 gaan in het bijzonder over de Arnemuidse dracht. 
Bree, L.W. de:  
Walcheren onder vreemde heersers (1945). 
De pagina’s 15 tot en met 42 gaan met name over Arnemuiden onder de Spaanse 
overheersing in de jaren 1572-1574. Ook beschrijft het boek Walcheren onder de 
Franse overheersing (1795-1810) en de Duitse overheersing (1940-1945). In deze 
gedeelten geen gegevens over Arnemuiden aangetroffen. 
Bree, L.W. de:  
Zeeland 40-45, deel 1 (1979). 
Over Arnemuiden in de oorlogsjaren 1940-1945, met name ook over de NSB te 
Arnemuiden en de slag om de Sloedam, zijn vermeldingen opgenomen op de 
pagina’s 8, 20, 34, 150, 223, 230, 238, 280 en 324.  
Bree, L.W. de: 
Leer mij ze kennen, de Zeeuwen (1970).
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Op de pagina’s 58 tot en met 60 is een verhaal opgenomen over Arnemuiden.  
Broeder, D.L.:  
Zwerftochten door Zeeland (1949). 
Met ongeveer 50 illustraties. 
Leuke vertelsels over Arnemuiden in de 20e eeuw, met mooie foto’s over de 
Arnemuidse vissers, zijn opgenomen op de pagina’s 4, 12, 14, 20, 24 en 64a. 
Broeke-de Man, E.J. van de en Francke, A.: 
Dialect op Walcheren (1987) 
Met gegevens over het Walcherse dialect en een weergave van de dialecten.  
Broeke, J.P. van de: 
Beschermd door dijk en duin, bladzijden uit de geschiedenis van de Zeeuwse strijd 
tegen het water.  
Het bevat meer algemene geschiedenis van Zeeland. Geen vermeldingen over 
Arnemuiden aangetroffen. 
Brouwer, Gerard: 
Fotoboekje over beeldhouwwerken o.a. op de Markt in Arnemuiden en in Middelburg
Brouwer, P.: 
’t Paeremes 
Betreft de geschiedenis van het ontstaan en de techniek van het snijden van het 
paardemes (’t paeremes) op Walcheren.
Brouwer, dr. Johan: 
Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van de 80-jarige oorlog.  
Met 49 platen. 
Uitgave W.J. Thieme te Zutphen 1933.
Bruin, M.P. de:  
Aan de rede. Zeeland aan de waterkant (1975) 
Gaat over de vaarwateren, de aanblik van de waterkant, veren, schepen en 
scheepswerven en de vissers. 
In relatie tot Arnemuiden zijn gegevens en afbeeldingen op de pagina’s 27, 32, 33, 
36 en 37 en met name het hoofdstuk over ‘De Vissers’ en J.W. Schütz over 
Arnemuidse vissers met afbeeldingen op de pagina’s 90 tot en met 93.  
Bruin, M.P. de:  
Vier eeuwen Sloe (1959). Opgenomen in Zeeuws Tijdschrift 9e jaargang 1959. 
Kopie van het artikel in ordner. 
Het betreft de geschiedenis van de afdamming van het Sloe en de bedijkingen van 
de polders. Voor Arnemuiden zijn relevant de pagina’s 134 tot en met 137 (niet 
volledig) 
Bruin, M.P. de:  
De kust van Walcheren, 1956. 
Kopie hiervan in ordner. 
Het betreft de geschiedenis van de oostkust van Walcheren waaronder de oosthoek 
met Arnemuiden en de hoofden van de zeeweringen. 
Bruin, M.P. de:  
Kenterend getij. 
Betreft een fotoboek met zwartwit foto’s uit de jaren 1960-1970. 
Zwartwit foto’s van beelden uit Arnemuiden zijn opgenomen op de pagina’s 107, 130, 
140 en 154.  
Bruin, M.P. de:  
Blik in de toekomst van Zeeland van 1870 (1976).  
Artikel komt uit Zeeuws Tijdschrift 1976, nummer 4/5.
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Kopie van artikel opgenomen in ordner. 
Het betreft een beschrijving van de situatie op Walcheren rondom de aanleg van het 
kanaal door Walcheren.  
Bruin, M.P. de en Kannegieter, mr. Tina: 
Zeeland bij gaslicht (1974)   
Uitgegeven door Kruseman’s uitgeversmaatschappij te Den Haag (1974). 
Weinig gegevens van belang voor Arnemuiden.
Brulez, W. : 
De zoutinvoer in de Nederlanden in de 16e eeuw. 
Van belang voor de geschiedenis van de zoutnering te Arnemuiden. 
Kopie in ordner. 
Brusse, Paul en Broeke, Willem van de: 
De economische geschiedenis van Zeeland  
Vermeldingen over de economische situatie in Arnemuiden vanaf 1800 op de 
pagina’s 32, 41, 42. 47, 49, 50, 70, 80, 86, 103-108, 110, 112, 117, 151, 152, 165, 
204, 205, 207-211, 219, 233, 286, 322, 325, 327, 336 en 353.  
Burgers, Wibo: 
Nederlandse lichtschepen 
1998 
Beschrijving van hoe de lichtschepen 100 jaar geleden een belangrijke bijdrage aan 
de veiligheid van de scheepvaart gaven. Het waren onmisbare markeringen op de 
drukke Noordzee.  
Buijs, Abraham, oud gemeenteontvanger van Arnemuiden: 
Geschiedenis van Kleverskerke. 
Kopie in ordner. 
Buijs Jzn, Abraham: met een inleiding van dr. M.W.R. van Vollenhoven 
ambachtsheer van Kleverskerke:  
Bijdrage tot de geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid Kleverskerke. 
Bevat een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van Kleverskerke. 
Opgenomen in kunststof multiband. 
BVR, adviseurs stedelijke ontwikkeling, landschap, infrastructuur (Riek Bakker): 
Kwaliteitsatlas Middelburg 2030. 
Betreft een gedachte ontwikkeling van o.a. het gebied tussen Arnemuiden en het 
Veerse Meer. Deze vergaande ideeën hebben geen doorgang gevonden.  
Campen, W.J. van: 
Beschrijving van de steden en dorpen gelegen aan de spoorweg Roosendaal-
Vlissingen in 1873. 
Bevat vermeldingen over Arnemuiden bij de aanleg van de spoorlijn.  
Pagina’s 38 t/m 43 en 76 t/m 83 + voorblad. 
Kopie van deze pagina’s in ordner.
Carnegie, James W.:   
The Sergeant Sang. The War Journal of a Scottish Rifleman. 
Dagboekaantekeningen in het Engels gedurende de periode 13.9.1944 tot 1.1.1945 
van een Schotse soldaat te Arnemuiden. 
Cats, Jacques:  
Arnemuiden toen - 1996 – straks. 
Historie van Arnemuiden in vogelvlucht. 
Bevat allerlei vluchtige facetten van de geschiedenis van Arnemuiden. 
Cats, Jacques: 
De Eeuw van de Zeeuw. Deel 2. 
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Uitgave van Vink Offset, Axel. 1999 
Journalist-publicist Jacques Cats doet een greep uit bijzondere gebeurtenissen in 
Zeeland vanaf 1950. 
Artikelen over Arnemuiden o.a. op de pagina’s 36 (Dragen valhelm stuit op verzet bij 
bromfietsers in klederdracht) en 50 (Van 101 naar 17 gemeenten). 
Cijsouw, K.:  
Zeeland, land achter dammen: (1972). 
Vermeldingen over de klederdracht van Arnemuiden op pagina 99 en over de vissers 
van Arnemuiden op de pagina’s 45-47.
Comte, P. le: 
Vijftig afbeeldingen van schepen en vaartuigen (1831) 
Bevat ook afbeeldingen van de scheepstypen van de Arnemuidse vissersvloot o.a. 
de botter op pagina 23.  
Consent over de oude zeilvaart op de Schelde: 
…………. 
Artikel over de ARM 1 van Marinus van Belzen dd 1 juli 1911. 
Niet aangetroffen. 
Consent over de oude zeilvaart op de Schelde. 
Voorjaar 2018 
Artikel over de machinefabriek Knolle te Arnemuiden. 
Deze Consent is opgenomen in ordner.
Cool, Albert-Jan: 
De Kust, een dagelijks avontuur van Schiermonnikoog tot De Panne. 
In bruikleen van de SBH.  
Bevat tekeningen van de visserij en het strandleven langs de kust van 
Schiermonnikoog tot De Panne, waaronder Walcheren. ’
Coronel, dr. S.:  
De gezondheidsleer toegepast op de fabrieksarbeiders. De fabrieken en haar 
bevolking te Arnemuiden. 
Geeft op de pagina’s 348 tot en met 359 een beschrijving van de calicotweverijen te 
Arnemuiden in de 19e eeuw.  
Kopie hiervan in ordner. 
Coronel, dr. S.:  
De scarlatina epidemie in Zeeland in 1857 en 1858.  
Verslag uitgebracht in de Vereniging voor Genees- en Heelkundigen in Zeeland 
(1860) 
Bevat een verslag van de scarlatina epidemie in Zeeland die ook te Arnemuiden 
woedde.  
Kopie hiervan in ordner. Ontbreekt op 25.5.2021.
Coronel, dr. S.:  
De calicotweverijen in Zeeland. 
Op de pagina’s 273 tot en met 285 zijn gegevens vermeld over de weverijen te 
Arnemuiden in de 19e eeuw. 
Kopie hiervan in ordner. Ontbreekt op 25.5.2021.
Coronel, dr. S.:  
De ziekten van de calicotwevers. 
Uit Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1869), pagina’s 497-506. 
Kopie hiervan in ordner.  
Coster, Charles de:  
Zeeland door de bril van 1873 (1965).



 17

Hoofdstuk 9 gaat over het bezoek van Charles de Coster en tekenaar Adolf Dillens in 
1873 aan Nieuwland en hoofdstuk 16 over hun bezoek aan Arnemuiden op de 
pagina’s 77 tot en met 82. 
Costuymen, ordonnantiën ende statuyten der Stad Middelburg in Zeeland. 
gedrukt bij Willem de Klerk, stadsdrukker, in 1689. 
Een zeer oud geschrift, opnieuw ingebonden. 
Bevat o.a. een ordonnantie op het procederen van de Weth dezer stad, ondertekend 
door Marcus de la Palma de St Fuentis op 10 december 1689; Nader Reglement op 
de administratie van de Justitie voor de Weth deser Stad Middelburg van 7 februari 
1675.   
Over raakvlakken met Arnemuiden staan diverse gegevens.
Crouquet, Roger: 
Le Soir Illustré van 15 november 1944, 14e jrg nr. 648. 
Bevat twee pagina’s foto’s van Arnemuiden in de Tweede Wereldoorlog. 
Franstalige krant. 
In ordner. 
Crucq C.J. zoon, Jan Karel:  
Cryptogamen. 
Gedichten over o.a. Arnemuiden rond 1900. 
In ordner. 
Crucq, Jo :  
Rust in de polder. 
Uitgave de Drukkery/Schrijverspodium 2012 
Bevat het levensverhaal van Jo Crucq, landbouwer aan de Binnendijk 12 nabij 
Arnemuiden.    
Cruys Voorbergh : 
Erfenis van eeuwen. 
Uitgave van A.R.B.O. Amsterdam MCMXLI 
Met prachtige foto’s dertiger jaren
Dale, J.H. van:  
Zeeland, een leesboek voor de Volksschool 
Kopie in ordner. 
Dam, W. van, Jansen, Jan en Seelt, Ben: 
Er zit geen brood meer in. 
Bevat een beschrijving van Zeeuwse zaakjes die er bijna niet meer zijn, o.a. van de 
Arnemuidse visboer Marteijn.  
Uitgave van Paard van Troije te Goes. 2012.  
Davelaar, Marcel van: 
Raadsels rond een lakenlood (opgenomen in archeologische vondsten 
Clasinastraat). 
Uit tijdschrift van de Historische Vereniging Gouda.
De feiten op een rijtje 
Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 
Uitgave van Museum Arnemuiden.
Dekker, dr. C.: 
Een schamele landstede. Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577. 
Op de pagina’s 357 tot en met 379 en 394 tot en met 419 van dit boek wordt 
uitgebreid ingegaan op de zoutnering in Zeeland en met name Arnemuiden als 
officieuze stapelplaats voor het zout in de Nederlanden in de 15e/16e eeuw. 
Dekker, Jeanine, Heijning, Kathie, Van den Broecke, Han, Van der Heijden, Wim en 
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Van der Heijden-van der Werff, Liza: 
De Zeeuwse Streekdrachten 1800-2000 (uitgeverij Waanders). 
Standaardwerk over de geschiedenis van de klederdrachten in Zeeland. 
Vele gegevens over en afbeeldingen van de dracht van Arnemuiden en Nieuw- en 
Sint Joosland zijn hierin opgenomen.   
Dekker, Jeanine, Bakx, Susan, Heyden, Liza van der en Sturm, Jolien:  
Het Zeeuwse Streekdrachten Handboek voor het maken van kleding. 
In w-books uitvoering. 
Geeft unieke en specialistische beschrijvingen rond het maken van Zeeuwse 
streekdrachtkleding. 
Bevat interessante bijzonderheden over de Arnemuidse dracht.   
Dekker, Jeanine en Kuiper, Jan: 
De Zeeuwse Erfgoedlijnen. 
Dellebeke, P.: 
De geschiedenis van Nieuw- en Sint Joosland en directe omgeving. 
Geeft een eenvoudige beschrijving van de polders en Nieuwland, ontstaan na de 
inpoldering van de rede van Arnemuiden. 
2010. 
Deijl, Aarnoud van der & Haas, Marga: 
Sporen van een oorlog (2009).  
Vijftien Zeeuwse plaatsen met een verhaal over de Tweede Wereldoorlog. 
Hoofdstuk 13 gaat over ‘De klok van Arnemuiden’ en hoofdstuk 14 over ‘Wilde 
eenden op de schorren/de Sloedam’. 
Deijnen, Jacques W.: 
Lootsluyden en Hystoriën. 
1999 of 1984 
Uitgeverij VNLS 
Diggelen, B.P.G. van, ingenieur van de Waterstaat: 
Enige beschouwingen over de afdamming van het Sloe (1873) met enkele losse 
foto’s van de afdamming. 
Dijk, A.H. van: 
Walcheren onder vuur en water 1939-1945. 
1984 
Uitgeverij Den Boer.
Dijke, C.L. van: 
De visserij van Arnemuiden. De schepen en hun bemanning. 
Bevat de geschiedenis van de Arnemuidse visserij en scheepstypen (2012). 
Dintel, drs. M.P. en Frenks, V.: 
Eindrapportage pilot Varend Erfgoed in Zeeland 1909. 
Uitgave van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Maritiem Erfgoed. 
Bevat o.a. diverse gegevens over de visserij en werf te Arnemuiden. 
Mogelijk staat dit onder de F van Frenks.
Dishoek, Bram van:  
Een zondag in de golven. 
Een roman over de gebeurtenissen tijdens de overstroming van Walcheren tijdens de 
2e wereldoorlog.  
Directie Visserijen te ’s-Gravenhage: 
Gids van de vissersvaartuigen. 1987.
Don, drs. Peter: 
Kunstreisboek Zeeland. 
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Bevat summiere gegevens over Arnemuiden op de pagina’s 22 en 50. 
Doorn, A. van:  
De economie van Zeeland in 1808, een rapport van landdrost Abraham van Doorn 
over de economie in het najaar van 1808’ van M. Wintle. 
Dit katern is opgenomen in het jaarboek van het Archief Koninklijk Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen, jaargang 1985 (zie bij Archief KZGW).  
Het bevat, ook voor Arnemuiden, interessante gegevens over de economische 
toestand in Zeeland 
Dorleijn, Peter: 
De bouwgeschiedenis van de Botter  
Vierendertig voet in de kiel. 
Uitgeverij Van Wijnen te Franeker. 
Betreft de botter voor de vissersplaatsen aan de Zuiderzee. Voor de Arnemuidse 
geschiedenis weinig interessant 
Dorleijn, Peter: 
Geen moed vist ook. 
Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij. 
Uitgeverij Den Boer Maritiem 
1981 
Douw van der Knap:  
Naamsoorsprong Zeeuwse eilanden en steden (1863). 
De pagina’s 18 tot en met 20 geven een beschrijving van de naamsoorsprong van de 
Zeeuwse eilanden en steden en met name Arnemuiden. 
Kopie van deze pagina’s in ordner.
Driest, F. van der met illustraties van Visser, Rino: 
Zeeland platenboek (1999). 
Bevat fraaie tekeningen van de Arnemuidse klederdracht en de visserij.   
Dubbel exemplaar. 
Drinkwaard, A.C.:  
Enige notities betreffende de historie van de visserij in Zeeland. 
Artikel is opgenomen in het blad Vaart, 3e jaargang, 1963, in nr. 1 op de pagina’s 16-
19, in nr. 3 op de pagina’s 98-101 en in nr. 9 op de pagina’s 362-369. 
Kopieën van deze pagina’s in ordner.
Dijk, W.J.: 
Ships of all ages. 
Bevat een serie scheepstekeningen. 
Uitgave van de N.V. Uitgeversmaatschappij ‘De Esch’ te Hengelo. 
Eenennaam, Johan G. van: 
Hé van Eenennaam. De groeten van je voorouders uit Arnemuiden. 
Genealogische beschrijving van het geslacht Van Eenennaam (1991). 
De Van Eenennaam’s waren een vooraanstaande familie in Arnemuiden in de 18e, 
19e en 20e eeuw.  
Dubbel exemplaar. 
Empel, M. van en Pieters, H.:  
Zeeland door de eeuwen heen, 1e en 2e deel (1959). 
Dit belangwekkende werk bevat zeer veel gegevens over de historie van Arnemuiden 
in de middeleeuwen. 
Uitgeverij Gijsbers en Van Loon te Arnhem en Bikker te Vlissingen. 1974.  
ENFZ (Eerste Nederlandse Fietsers Bond, afdeling Zeeland):  
Op de fiets door Zeeland in 1913. Een fietstocht langs vele plaatsen in Zeeland.
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Op de pagina’s 90 en 91 wordt een korte schets gegeven van Arnemuiden in 1913 
met een foto van de Arnemuidse dracht.
Encyclopedie van Zeeland:  
3 delen (1982)  
Bevat vele gegevens van belang voor de geschiedenis en het erfgoed van 
Arnemuiden. 
Enthoven, dr. Victor:  
Zeeland en de opkomst van de Republiek. Handel en strijd in de Scheldedelta 1550-
1621 
(1966). Betreft een proefschrift. 
Bevat zeer veel belangwekkende gegevens over Arnemuiden in de ‘gouden eeuw’. 
Erremue bovenaol: 
pagina’s 135-142 
Economisch Technisch Instituut Zeeland (ETI): 
De ontwikkeling van Arnemuiden. 
Uitgave van het Economisch Technisch Instituut Zeeland 1971
Evenhuis, G.: 
Verdreven vloot. 
Betreft een roman over de vissersvloot van Arnemuiden in Veere, met mooie 
pentekeningen van Carl Hollander over de Arnemuidse vissers en de vloot.  
Feij, drs. P.J.: 
Van Crucq tot Lantsheer. 
De burgemeesters van Arnemuiden in de negentiende eeuw. 
Bevat langs de lijn van de opeenvolgende burgemeesters de geschiedenis van 
Arnemuiden in de 19e eeuw.  
Het betreft de burgemeesters Chr. Crucq, J.H. Schorer, C.D. Baars, A. Boogert, C.J. 
Baars, J.W.M. Schorer, C.J. Crucq, S. van Eenennaam en H.F. Lantsheer. 
(2018) 
Feij, drs. P.J. en Mink, drs. G.J.: 
Wij gedenken Uw goedertierenheid. 
Honderd jaar Gereformeerde kerk Arnemuiden (1988)
Fortgens, dr. H.W.: 
De Latijnsche scholen te Veere en te Arnemuiden. 
Uitgave Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (1946). 
Uitgever J.C.&W. Altorffer. 
De pagina’s 16 tot en met 23 gaan over de geschiedenis van de Latijnse school te 
Arnemuiden van circa 1584 tot 1660.
Foto’s van de visserijfeesten op 8 en 9 juli 1966. 
Betreft tien foto’s.. 
Fotoalbum met oude portretfoto’s. 
Portretten van de families Van Eenennaam, De Troije, De Kam e.a. 
Fotoalbum met oude portretfoto’s. 
Portretten van de families Polderdijk, Baas, Reynoud, Crucq, Pleyte, Dingemanse  
e.a. 
Francke, Johan: 
Utiliteyt voor de Gemeene Saake. 
De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 
1688-1697. 
Uitgave van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen  2001. 
Franken, A.F.: 
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Puffabrieken in Veere en Arnemuiden  
Artikel in blad Consent van voorjaar 2011, nr. 27 
Beschrijving van de puffabrieken in Veere en Arnemuiden in de vijftiger jaren. 
Kopie van artikel in ordner.  
Franken, A.F.: 
Scheepswerven in Zeeland. 
Een onderzoek naar de geschiedenis en relicten van de scheepsbouw in Zeeland 
vanaf de 13e eeuw tot heden. (1996). 
Vermeldingen over Arnemuiden op de pagina’s 5, 7, 8, 11, 14-19, 41, 42, 52, 57 en 
75.  
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 129 SBH). 
Fruin, mr. R.:  
Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. 
Uitgegeven door Martinus Nijhoff te ’s Gravenhage (1901). 
Bevat weinig gegevens relevant voor Arnemuiden. 
Wel worden genoemd: 
Petrus van Arnemuiden, kapelaan te ’s Gravenhage R 297; 
Johannes Corneliuszoon van Arnemuiden, kanunnik in de Abdij van Monster (?); 
Aernt van Trasignys, heer van Arnemuiden R 1009; 
Johannes R, organist te Arnemuiden R 1373.
Gargon, ds. Mattheus:  
Walcherse Arcadia (1715). 
Bevat een uitvoerige rondrit van een gezelschap vooraanstaande lieden per koets 
langs dorpen, gehuchten, buitenplaatsen en bijzonderheden op Walcheren aan het 
begin van de 18e eeuw. 
Bevat veel interessante gegevens over en in relatie tot Arnemuiden. 
Ook zijn van dit (aanwezige) boek kopieën van deel 1, pagina’s 48 en 304, en deel 
2, pagina’s 184-191, opgenomen in ordner.
Gedenkboek van de NV Koninklijke Mij. De Schelde: 
De schepen die wij bouwden 1875-1950. 
Van belang voor de geschiedenis van Arnemuiden omdat vele Arnemuidenaars op 
de scheepswerf De Schelde werkten. 
Opgenomen in kast achter letter Z. 
Geerse, Johan: 
Die? ….die is naar Der Boede toe. 
Van buitenplaats tot zorginstelling en terug met ingevoegde CD (2014). 
Betreft een beschrijving van de geschiedenis van de buitenplaats Huis Der Boede. 
Geen gegevens over Arnemuidenaars aangetroffen.
Geldof, Anja en Hubregtse, Stefanie: 
Truien bij de vleet. Zeeuwse visserstruien in verhalen en patronen (2015). 
De pagina’s 49 tot en met 58 gaan over de visserstruien van Arnemuiden.  
Genealogie van het geslacht Sinclair en De Rochemont. 
Aangevangen door W.F. del Campo Hartman (1972) 
Alexander Sinclair, geboren te Edinburgh en overleden te Arnemuiden op 27 maart 
1750, was een vooraanstaand stadsbestuurder te Arnemuiden.
Gent, dr. Tobias van:  
De Engelse invasie van Walcheren in 1809 (2001). 
Bevat ook gegevens over de bezetting van Arnemuiden en de kazernering in de kerk 
door het Engelse leger. 
Geschiedenis van Zeeland: 
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deel 1 (prehistorie tot 1550). 
Met tal van gegevens over Arnemuiden en Kleverskerke.
Geschiedenis van Zeeland: 
deel 2 (1550-1700)  
Met tal van gegevens over Arnemuiden en Kleverskerke.
Geschiedenis van Zeeland: 
deel 3 (1700-1850 
Met tal van gegevens over Arnemuiden en Kleverskerke.
Geschiedenis van Zeeland: 
Deel 4 (1850-heden) 
Met tal van gegevens over Arnemuiden en Kleverskerke.
Geuze, ir. M.A.: 
Zout in Zeeland. 
Korte beschrijving van de geschiedenis van het zout in Zeeland. 
Van belang voor de geschiedenis van Arnemuiden als officieuze stapelplaats van het 
zout in de Nederlanden. 
In ordner 
Geuze, ir. M.A.: 
Mesu. Het leven van een pionier. 
Bevat een levensbeschrijving van dr. Ir. F.K. Mesu, geboren op een boerderij aan de 
Boomdijk tussen Arnemuiden en Nieuw- en sint Joosland. Mesu was een toonaangevend 
landbouw ingenieur. Herinneringen uit en over zijn leven, bewerkt door Ir. M.A. Geuze. 
1979 
Uitgeverij Merlijn. 
Gidsen van vissersvaartuigen. 
Uitgave Ministerie van Landbouw en visserij 1987
Gids door Walcheren: 
Uitgave van de Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in 
Walcheren te Middelburg. 
1940 
Uitgave van Van Benthum & Juttingh te Middelburg. 
In ordner. 
Gmelich Meijling-van Hemert, Gees R.: 
Vissen op Zeeuws water.  
Uitgeverij den Boer/de Ruiter, Vlissingen in 2005. 
Dit boek is mede uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Jaap Gmelich 
Meijling, notaris te Kapelle van 1 april 1980 tot 1 april 2005. 
Beschrijving van o.m. de vissersschepen op de Zeeuwse wateren, hoe de Zeeuwse 
visserij en schelpdierencultuur in de afgelopen jaren zijn veranderd, de ingrijpende 
vernieuwingen in deze sector. Met verslagen en interviews over het doordeweekse 
vissersleven.  
Bevat in hoofdstuk 4, getiteld ‘Platvis, rondvis, garnalen, de kleine zeevisserij’, een 
boeiende beschrijving van de visserij te Arnemuiden o.a. de vissershaven Veere, de 
wederopbloei na 1870, de garnalenvisserij vanuit  Veere (1874 tot 1961), de nieuwe 
vismijn, de vissersvloot verlaat Veere, de groei van de kottervloot in de jaren zestig, 
de kottervisserij in de jaren zeventig, na 1975 van quotering naar ‘fraude’, het 
Europees visserijbeleid voor de Noordzee, gesprekken met oud vissers over 
‘gornaet’ en zeevis, het oude Arnemuiden, handel in garnalen, de schepen, etc.
Gobius du Sart, ds. J.J.: 
Leerrede over Philippenzen 1:21, uitgesproken na het afsterven van de 
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weleerwaarde heer G.J. Gobius du Sart, in leven predikant te Arnemuiden 
Gobius du Sart, G.J.: 
Herinnering aan de twee laatste zondags leerredenen, gehouden op 14 en 21 mei 
1965, van wijlen ds. G.J. Gobius du Sart, predikant te Arnemuiden, gehoord en 
opgeschreven door J. Ball. 
Uitgave van P.J. Milborn te Middelburg in 1865. 
In ordner 
Gravure kerkplein en kerk. 
Betreft een originele gravure van het kerkplein met bomen en de kerk. 
Groenewegen, G.:  
Verzameling van 84 stuks Hollandse schepen (1789), door Groenewegen  
getekend en in koper gebracht. 
Uitgegeven door J. van den Brink te Rotterdam (1789). 
Er zijn tekeningen bij met enige relatie tot de Arnemuidse visserij, o.a. van een 
kofschip; een smalschip; een Zeeuws beurtschip; een pink of Zijdse bom; een 
waterschip dat zout water haalt voor de zoutketen; een visschuit zijnde een 
Zwartewaalse gaffelaar; een scholschuit; een poon; een damloper; een garnaat of 
boterschuitje aan de grond bezig met schoon maken.
Groenleer, Gert:  
In veilige haven. Joodse onderduikers in Colijnsplaat 1942-1944. 
Het leven van Adriaan Groenleer (1997). 
De lotgevallen worden beschreven van Arjaan Groenleer, voddenhandelaar te 
Arnemuiden. Tijdens de oorlog zette hij zijn leven in de waagschaal om Joodse 
onderduikers te verbergen.  
Grootjans, Kees: 
Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser. 
Uitgave van Van Geijt 1990.  
De in 1918 te Arnemuiden geboren Kees Grootjans verhaalt zijn herinneringen aan 
het armoedige leven in Arnemuiden en zijn ervaringen als garnalenvisser te 
Terneuzen. 
Grosveld, José, Snel, drs. Yolande e.z.: 
Zeeuwse verhalen, een bonte verzameling over het ‘lieve leven’ in Zeeland. 
Uitgeverij Michon BV Bussum 
1987 
Bevat weinig gegevens over Arnemuiden, wel over Veere.:
Guicciardini, Luigi 
Petrus Montanus (uitbreiding), Cornelis Kiliaan (vertaling), H.H. Zwager (inleidende 
studie) en Helmut Salden (vignet):  
Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt - 
Amsterdam, Facsimile Uitgaven Nederland, 1968 - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam, 
Willem Jansz., 1612 - 396 pp + 25 pp + 96 kaarten, plattegronden en stadsgezichten, 
waaronder Arnemuiden met prent. Heruitgave in 1968. 

Guide de Walcheren: 
in het Frans. 
Publié par l’association ‘Walcheren’ attractions ereblié à Middelbourg (Hollande) 
met o.a. een beschrijving met foto’s van Arnemuiden op de pagina’s 142 tot en met 
145. Jaartal niet aangetroffen. 
Gijsen, dr. H.C.M.: 
Woordenboek der Zeeuwsche dialecten (1970)
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Gipon, J.K., Kooiman, J.: 
Platbodemjachten van J.K. Gipon (1998): 
Tekeningen van platbodems  (nr. 537 SBH)
Grosveld, José e.a.: 
Zeeuwse Verhalen.  
Een bonte verzameling over het ‘lieve leven’ in Zeeland. 
Met veel zwart-wit foto’s uit de vijftiger jaren. 
1987 
Haan, S.W.M.A. den. met medewerking van Kouwen. G.J.: 
Briefroman van Pieter Wiltschut (1678-1762), stadsbestuurder van Arnemuiden, 
broer van vice-admiraal van de Zeeuwse vloot Hermanus Wiltschut.   
Hagenveldt, Tjeerd: 
Het aanzien van de koopvaardij (1979) 
Van driemaster tot mammoettanker. Nr. 309 SBH
Ham, Gijs van der:  
Zeeland 1940-1945, deel 2 (september 1989) 
Gegevens over Arnemuiden in de 2e wereldoorlog zijn vermeld op de pagina’s 18, 
47, 65, 75, 115, 127, 162, 172, 235, 367, 446, 484, 545, 548, 550, 580 en 595.  
Ham, Gijs ten:  
Walcheren om de hoek (1986). 
Beknopt en algemeen stukje over Arnemuiden op pagina 10.  
Hameeteman, C.:  
Van Schaar tot Doggersbank. 
De Nederlandse vloot in beeld. 
Overzicht van de schepen van de vissersplaatsen in Nederland. 
De vissersvloot van Arnemuiden (12 schepen) is weergegeven op de pagina’s 9 tot 
en met 14.  
Uitgeverij Boekhandel Akershoek, Ouddorp 
2004 
Harten, J.D.H.:  
De verzorging van het platteland van de Zeeuwse eilanden in de Franse tijd (bulletin 
historische geografie, 3e serie 1971. 
Kopie in ordner 
Hart voor Erremue: 
Kroniek van een trotse voetbalclub. 
Tter gelegenheid van het 65-jarig bestaan.
Hasebroeck, J.P., Hildebrand, Van Lennep, J., Kneppelhout, J. e.a.: 
Karakterschetsen, klederdrachten, houding en voorkomen van verschillende 
standen, met gravures van Henri Brown. 
Uitgegeven door W. van Hoeve te Den Haag. 
Paragraaf over Arnemuiden in de 19e eeuw op de pagina’s 152 tot en met 155 van 
de hand van J.P. Hasebroeck met gravure over ‘de visvrouw van Arnemuiden’. 
Heel, mr. Caspar van: 
Nieuwe Walcherse Arkadia. 
Bevat 85 oude gravures uit het historisch verleden van Zeeuwse steden en dorpen. 
Op Arnemuiden hebben betrekking de bladzijden 4, 58 en 59 en op Nieuw- en Sint 
Joosland de bladzijden 3 en 86.  
Uitgave van Repro-Holland te Alphen aan den Rijn. 
1974. 
Hemert, C. van:  
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Militairen te Arnemuiden: Gens Nostra 28 1973 
Kopieën nog in ordner opbergen 
Hemert, C. van:  
Komen en gaan te Arnemuiden: Gens Nostra 31 1976 
Kopieën nog in ordner opbergen 
Henderikx, Professor P.A.:  
Havenplaatsen in Zeeland in de dertiende eeuw Zeeuws Tijdschrift 
Diverse gegevens over Arnemuiden  
Kopie van artikel in ordner. 
Hendrikse, H.: 
Zegelstempels en Zegelringen uit Zeeuwse bodem. 
Uitgeverij Aprillis – Zaltbommel. 2003. 
Bevat een beschrijving van metaalvondsten in Zeeland, zegelstempels en 
zegelringen, ontstaan en herkomst van het zegelen, het zegelen in de 
Middeleeuwen, fabricage van zegelstempels, stempelvormen en -formaten in de 
Middeleeuwen en in de Nieuwe Tijd, pauselijke zegels, burgerstempels, soorten 
stempels, historisch bewaarde zegelstempels in Zeeland. 
Diverse vermeldingen over vondsten in Arnemuiden. 
Herdenkingsdienst 25-jarig bestaan Gereformeerde Gemeente in Nederland te 
Arnemuiden op 18 september 1979. 
In ordner. 
Hesselink, H.G.: 
De trams op Walcheren. Stoomtram Walcheren 1905. 
Uitgave Zeelandreeks 8 (1981) 
Bevat de historie van de stoomtram Walcheren w.o. de lijn Middelburg-Vlissingen. 
Ook voor de inwoners, vissers en visleursters van Arnemuiden was de stoomtram 
Middelburg-Vlissingen van belang. 
Heussen, H.F. van:  
Oudheden en gestichten van Zeeland 1e deel. 
Pagina’s 216 tot en met 222 
Kopie van pagina’s in ordner. 
Heybroek, J.F.: 
Het carillon van het Rijksmuseum. 
Artikel uit Bulletin van het Rijksmuseum jaargang 54, 2006/1. 
Bevat op de pagina’s 55 tot en met 64 een artikel over het carillon van het 
Rijksmuseum, waarin opgenomen zijn de grote, zware klokken van het carillon van 
Arnemuiden uit 1553.  
Heyden, Paul van der: 
Buskruit voor de wereldzeeën,  
de opgraving van kruitfabriek ‘De Eendracht’ te Middelburg (2010).  
Het betreft de kruitfabriek die aan een van de dijken van de nieuwe haven van 
Middelburg lag.  
Heijden, Wim van der: 
Arnemuidse streekdracht. 
Ordner met permanente tentoonstelling van de Arnemuidse streekdrachten van 1890 
tot heden (2001/2015). 
Heijden, Wim van der: 
Tentoonstelling van de Arnemuidse streekdrachten van 1800 tot heden. 
2011/2015 
Heijkoop, Cor: 
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’n Wasschappelsen Engel. 
Twee eeuwen scheepsstrandingen om en nabij Westkapelle. 
2000 
Uitgeverij ADZ Vlissingen. 
Heyns, Zacharias: 
Den Nederlandse landtspiegel in ryme gestelt, waarin letterlijk ende figuurlijck de 
gelegenheijt, aert ende nature van de Nederlanden met de omliggende grenzen 
(1994).  
Met enkele plattegronden van Walcheren. Geen gegevens over Arnemuiden. 
Historische Zeilschepen.  
Van Friese Kogge tot Hollandse Clipper (1999).  
In bruikleen van Stichting Behoud Hoogaars (nr. 28 SBH)
Hoebeke, R.E.: 
Slagveld Sloedam (2002). 
Beschrijving van de strijd om de Sloedam, het Sloe en de gemeenten Arnemuiden, 
’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen, Lewedorp, Nieuwdorp, Wissekerke, 
Nieuw- en Sint Joosland en Oude Dorp gedurende de 2e wereldoorlog. 
Hoeneveld, Herman: 
Zout is beter dan goud & en de mooiste zoutmaten van Gert de Rijk. 
De geschiedenis van het zout. 
Voor Arnemuiden van weinig belang. 
Hollander, Johan den en Sakkers, Hans: 
Walcheren, een fotografisch document 
Duitse oorlogsfotografie 1940-1944 (1991). 
Bevat vele foto’s van o.a. Arnemuiden, de vissersvloot te Veere, Middelburg en de 
Sloedam in de oorlogsjaren op de pagina’s 28, 35, 43, 238-241. 
Hollestelle, L.M., Klerk, A.P. de, Uil, H. en Waarden-Koets, A. van:  
Werken met Zeeuwse bronnen. 
Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken (1998).
Hollestelle, L.M., Welinga, P.J.A. en Zaadsma, L.: 
Homines Novi. 
De eerste volksvertegenwoordigers van Zeeland in 1795.
Hondius, ds. P., predikant te Arnemuiden: 
Leerrede bij gelegenheid van de bekendmaking en gedeeltelijke invoering der 
veranderingen in de uiterlijke plegtigheden omtrent den Heiligen Doop en het 
Avondmaal (1818). 
Ds. Hondius was predikant van de Hervormde gemeente van Arnemuiden. 
Leerrede is opgenomen in ordner.
Hondius, ds. P.: 
Gegevens over ds. P. Hondius, predikant te Arnemuiden en het geslacht Hondius. 
Kopie in ordner. 
Hoogendoorn-Beks, W.J.M. en Hattinga Verschure, prof. dr. J.C.M.: 
Kaarten en plattegronden van Walcheren van de Hattinga’s en hun topografische 
atlassen over 1724-1755 (1977). 
Opgenomen in kast achter letter Z.
Hoogendoorn-Baks, drs. W.J.M. en Hattinga, prof. Dr. J.C.M.: 
De Hattinga’s en hun topografische atlassen. 
Opgenomen in kast achter letter Z.
Hooft, P.C.: 
Nederlandse historiën in het kort, samengesteld en ingeleid voor M. Nijhoff (1978) 
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over de periode 1555-1584. 
Met gegevens over o.a. Arnemuiden aan het begin van de 80-jarige oorlog 
Hoogstraten, M. van:  
De molens van Zeeland (1964) 
Uitgeverij G.W. den Boer te Middelburg (1972). 
Gegevens over de molens van Arnemuiden op de pagina’s 175 tot en met 177. 
Hooykaas, Prof. dr. J.C.: 
Gegevens over J.C. Hooykaas, predikant te Arnemuiden (1942-1949). 
Kopie in ordner. 
Houterman, J.N.: 
‘Deutschland’ verovert Zeeland. 
De Duitse inval in Zeeland, mei 1940. 
Uitgever J.N. Houterman te Middelburg 1991. 
Bevat o.a. een verslag over de Slag om de Sloedam op de pagina’s 52 tot en met 
65..  
Huitema, mr. dr. T.: 
Ronde en platbodemjachten. 
Met aantal tekeningen. 
Uitgave van Stichting ronde en platbodemjachten (1977). 
In bruikleen van de Stichting behoud Hoogaars (nr. 75 SBH). 
Tot bevordering van de belangstelling voor deze jachten, waaronder de historische 
scheepvaart, algemene kenmerken, het schip en zijn onderdelen, de tuigage, de 
boeier, het Friese jacht, de tjalken, de Zeeuwse vissersschepen. 
Wat betreft de Zeeuwse vissersschepen bevat het gegevens over de Arnemuidse 
hoogaars op de pagina’s 165, 166, 167 tot en met 173.   
Dubbel exemplaar. 
Huybregt, P.J. en Riemersma, E.T.J.: 
In weer en wind  
De ‘oude’ visserij in Zeeland (1987). 
In bruikleen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 109 SBH). 
Bevat de geschiedenis van de visserij in Zeeland. Veel gegevens over de 
Arnemuidse visserij en de vissersvloot, in het bijzonder het hoofdstuk over de 
garnalenvangst op de pagina’s 75 tot en met 83.
Huygebaert, Stefan e.a.:  
De Kunst van het Recht. 
Drie eeuwen gerechtigheid in beeld 
+ een dubbel exemplaar in het Frans 
ter gelegenheid van de kunsttentoonstelling in het museum Groeninge te Brugge met 
o.a.  
het schilderij van Dirk van Delen over de gerechtigheid in het museum van 
Arnemuiden. Uitgave van uitgeverij Lannoo (2017). 
Op pagina 141 foto en gegevens over het schilderij van Van Delen uit het museum 
van Arnemuiden. 
Huygebaert, Stefan e.a.: 
The Art of Law. Three centuries of justice depicked. 
Uitgeverij Lannoo. 
2017. 
Engelse uitvoering van het hiervoor genoemde boek ‘De Kunst van het Recht’.. 
Huysman-Griep, L.N.: 
Zeeuwse vertelseltjes (1956). 
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Uitgeverij Den Boer te Middelburg.  
Geen gegevens over Arnemuiden.
Ingelse, Lourens, 
in leven landbouwer op de hofstede in den Oranjepolder: 
De genaderijke leidingen Gods met zijn uitverkorenen, gebleken in de onlusten op 
het eiland Walcheren in de jaren 1778 tot 1779. 
In ordner. 
Ingelse, Lourens, 
in leven landbouwer op de hofstede in den Oranjepolder aldaar: 
Merkwaardige bekeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse anno 1774-1776. 
In ordner. 
Jaarverslag omtrent den toestand der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche 
stromen over het jaar 1896. 
Opgenomen in ordner. 
Jacobusse, Ch.: 
Zo mooi! Zeeuws Natuur Journaal. 
Uitgave Stichting Zeeuws Landschap (2009). 
Geen relevante gegevens over Arnemuiden.
Jacobusse, Chiel, en Hemminga, Martin: 
Zeldzaam Zeeuws. 
Uitgave van Stichting Zeeuws Landschap (2001). 
Bevat een beschrijving van bijzondere planten en dieren in Zeeland. 
Janse, A.: 
Lourens Ingelse, een episode uit het godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 
1780 Uitgegeven door Oosterbaan & Le Cointre te Goes (1932) 
Het gaat over het godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 1780 en in het 
bijzonder van Lourens Ingelse, boer van het Hof Oranjepolder.
Janse, Lein: 
De ketter van Sint Joosland. 
Uitgeverij van den Tol te Dordrecht.  
Leesboekje voor de lagere school met de historische situatie tijdens de tachtigjarige 
oorlog als achtergrond. 
Janson, Bruno: 
Ordner met onderzoekresultaten van de opgraving aan de Clasinastraat + de 
voorstudie voor de catalogus. 
Opgenomen in kast achter de letter Z.
Jasperse, Gerard: 
Ter garnalenvangst omstreeks 1920 (1983). 
In bruikleen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 358A SBH). 
Dubbel exemplaar. 
Jolles, J.A.: 
De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. 
uitgegeven door Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (1934). 
Overzicht van de thans nog bestaande schutterijen. 
Geen gegevens over het schuttersgilde van Arnemuiden.
Joode, Ton de:  
Feesten in Nederland. 
Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse 
Middenstandbank (1927-1977). 
Joosse, W., (oud)secretaris schoolvereniging:
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Opgerichte stenen ter gedachtenis. 
Geschiedenis 25-jarig bestaan Joos van Larenschool te Arnemuiden 
In ordner 
J.P.H.: 
De vischvrouw van Arnemuiden. 
Uitgave van De Nederlanden. 
Kopie in ordner. 
Jumbo: 
Arnemuiden door de jaren heen. 
Uitgave Supermarkt Van Overveld. 
Boek met nostalgische plaatjes over Arnemuiden in de 20e eeuw. 
Uitgave Jumbo (2022). 
Kalis, F.:  
Niet meer dan een vlek.  
Fragmenten uit het verleden van Kleverskerke (1981). 
Bevat de geschiedenis van Kleverskerke.
Kampa, Theo en VanderSmissen, Hans:  
Atlas van de Monumenten in de Zeeuwse Delta.  
Bevat summiere gegevens over Arnemuiden op de pagina’s 29, 49, 64, 82 en 166 en 
over de Arne op de pagina’s 34 en 66. 
Kannegieter, T.:  
Zeeland bij gaslicht. 
Sanctus Yvo: een Bretonse heilige in de Arnemuidse kerk. 
Artikel op pagina’s 2 tot en met 27. 
Bevat interessante gegevens over de zoutaanvoer te Arnemuiden van het ruwe 
baaizout door de Bretons in de 16e eeuw. 
Kopie artikel in ordner. 
Kanter, J. de en Utrecht Dresselhuis, Joh. Ab:  
De provincie Zeeland. 
Gegevens over de geschiedenis van Arnemuiden op de pagina’s 172, 173 en 176. 
Kopie in ordner. 
Kanter, J. de:  
De Fransen in Walcheren. 
Bevat gegevens over de Franse bezetting van Walcheren begin 18e eeuw. 
Kopie in ordner.  
Keller, Tina: 
De zee woont in ons huis. Walcheren 1944-1946. 
Bevat een beschrijving met foto’s van de inundering van Walcheren in de jaren 1944-
1946. 
Uitgave van uitgeverij Den Boer te Middelburg
Kerkenraad gereformeerde gemeente Middelburg: 
Brieven aan onze militairen in Duitsland 1940-1945: Ons verblijf in Duitsland. 
Kesteloo, H.M.:  
Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Arnemuiden (1875)
Kesteloo, H.M.:  
De stadsrekeningen van Middelburg 1365-1440, 1600-1625, 1626-1650, 1650-1675, 
1675-1700, 1700-1810 (opgenomen in jaarboeken Archief Koninklijk Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen; zie in jaarboeken hiervoor). 
De stadsrekeningen van Middelburg bevatten, zeker vóór de verheffing van 
Arnemuiden tot stad, vele gegevens van belang voor de geschiedenis van 
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Arnemuiden. 
Kesteloo, H.M.: 
De kerkelijke rekeningen van Middelburg 1673-1689. 
In ordner 
Kesteloo, H.M.:  
Arend Jansz. Boom (alias met Genuchten), een verdienstelijk burger der stad 
Middelburg uit de 16e eeuw. Uit jaarboek Archief Koninklijk Zeeuws genootschap der 
Wetenschappen. In omslag van C. de Waard e.a., gemeentearchivaris van 
Middelburg. 
Kopie in ordner. 
Ketterij, Klaas van de: 
Arnemuiden 29 oktober 1944 – 5 november 1944 
Beschrijving van de bewogen laatste oorlogsdagen in en rond Arnemuiden van een 
ooggetuige. 
Ketterij, ds. M. van de: 
De spelonk van Adullam en haar bewoners 
Uitgave Uit de Schat des Woords 1952 
Betreft een predikatie over 1 Samuel 22 : 2 van ds. M. van de Ketterij, predikant te 
Alblasserdam. Marinus van de Ketterij (1905-1988) kwam uit een Arnemuids 
vissersgeslacht en werd geboren in het huis Westdijkstraat 6. 
In ordner. 
Ketterij, Candidaat M. van de: 
Bevestiging en intrede van candidaat M. van de Ketterij in de gereformeerde 
gemeente van Vlaardingen op 24 en 25 september 1947. 
Marinus van de Ketterij (1905-1988) kwam uit een Arnemuids vissersgeslacht en 
werd geboren in het huis Westdijkstraat 6.  
In ordner. 
Klerk, drs. A.P. de: 
Het 400-jarig bestaan van het oorspronkelijke Colijnsplaat (1998) 
Enkele foto’s van de vissersvloot van Arnemuiden in de haven van Colijnsplaat zijn 
opgenomen.  
Klerk, Frank de: 
Inventaris van de archieven van Arnemuiden 1431 – 1857 (1892)
Kloek, Els:  
Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526-1588). Uitgave in 2001. 
Bevat een beschrijving van Kenau Simonsz. Hasselaer, o.a. de periode dat ze op oudere 
leeftijd te Arnemuiden woonde en daar een functie had als waagmeesteres.  
Klooster, Angenita C.: 
‘Toch Visscher’,  
een verhaal op waarheid gegrond. 
Uitgegeven door J.A. Huneman te Amsterdam (1912). 
Betreft een kinderboek over het veelbewogen vissersleven van de Arnemuidense 
vissers Lieven van Belzen (Lieven Tak) en Jan Vogel, vissers op de ARM 7.  
111 pagina’s.W.  
Kluiver, J.H. m.m.w. van Van Dort, W.H.: 
Historische orgels in Zeeland.  
Artikel in jaarboek 1974 van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen (AZG 1974).  
Zie voor dit artikel het jaarboek 1974 onder AZG.
Kluiver, J.H.:  
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Een zomerreis door Zuid-Beveland, Schouwen en Walcheren in 1774. 
Artikel in jaarboek 1980 van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen (AZG 1980).  
Zie voor dit artikel het jaarboek 1980 van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen onder AZG. 
K.M.C.: 
Kort en beknopt redenerend landreisje van twee personen door het eiland Walcheren 
in 1759, pagina’s 3 tot en met 8. 
Kopie in ordner.  
Knightley-de Kraker, Jorina: 
Impressie herinneringen aan Nieuwland en het dagelijks leven toen, als kind in de 
novemberdagen van 1944. 
Handgeschreven met veel foto’s. 
Koch, dr. E.J.F.: 
De ramp op de vissersvloot van Arnemuiden van 1924
Kok, G.A. de :  
De Koninklijke Weg, 100 jaar geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij De 
Schelde te Vlissingen (1975).  
Van belang voor de geschiedenis van Arnemuiden doordat vele Arnemuidenaars op 
de Schelde werkten.
Kok, G.A. de en Verburg, drs. M.C.: 
Ontworsteld land (1960) 
Met prachtige sfeerfoto’s van de hand van Wim Riemens over Arnemuiden in de 
vijftiger jaren o.a. op de pagina’s 13, 23, 34, 36, 37, 38, 55, 104, 105, 130, 162, 168 
en 174. 
Kool-Blokland, dr. J.L.: 
Klinkende wegen. 
Uitgave van Wegschap Walcheren 1954-1995 (1998). 
Geeft een beschrijving van de situatie van de wegen op Walcheren van 1744 en 
daarna.  
Gegevens over Arnemuiden zijn vermeld op de pagina’s 12, 33, 48, 83, 85, 93, 101 
en 108.  
Kooyman, Jan:  
Platbodemjachten van J.K. Gipon. 
Bevat zestig ontwerpen van traditionele jachten, verdeeld over twintig typen. 
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars. 
Geeft beschrijvingen van voor Arnemuiden wellicht relevante scheepstypen op de 
pagina’s 37 (botters en blazen), 74 (hengst) en 79 (hoogaars).
Kooyman, Jan: 
Tien platbodemjachten. 
Uitgave van De Boer Maritiem 1994.
Kooyman, Jan: 
Varen met platbodems. 
Uitgave De Boer Maritiem 1991. 
Kort, dr. A.L.: 
Bromsnor in Zeeland. 
Een geschiedenis van de gemeenteveldwachters van 1795-1943. 
Uitgave van het ADZ (2010).  
Geeft een beschrijving van de gemeenteveldwachters in Zeeland. 
Vermeldingen van belang voor Arnemuiden op de pagina’s 103, 136, 145, 171, 174, 
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217, 251-258 en 279. 
Kousemaker, J.:  
Kom’s uit de schaduw. Dirk van Delen (1605-1671 schilder). 
Artikel in Zeeland Magazine van 1982, pagina’s 14, 7. 
Geeft een beschrijving van de bekende licentmeester, burgemeester en 
kunstschilder te Arnemuiden Dirk van Delen. Ook beroemd om zijn schilderijen in het 
Museum van Arnemuiden.  
Kopie van artikel in ordner. 
Krijgsman, ds. M.: 
Hij Die u roept is getrouw. 
Bevestiging en intrede ds. M. Krijgsman in de Gereformeerde Gemeente in 
Nederland te Arnemuiden op 15 september 2009. 
Uitgave De Wachter Sions – Opheusden 2010
Krikhaar, Noortje: 
Setje postzegels van Arnemuiden (2016)
Kring Zeeland Nederlandse Rode Kruis: 
125 jaar afdeling van het Rode Kruis in Zeeland (1992).
Kuiper-Timmerman, Annette en Moerland, Leen: 
Op reis door Walcheren en de Bevelanden.  
Geeft een beschrijving van verkeer en vervoer op Walcheren door de jaren heen. 
Officieel nummer 63 van de 100 genummerde exemplaren (1996). 
Gegevens over het verkeer en vervoer te Arnemuiden door de jaren heen op de 
pagina’s 5, 6, 10, 13, 18, 35, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 79, 86.
Kuipers, J.J.B.: 
Maritieme geschiedenis van Zeeland. 
Water, werk, glorie en avontuur in Zeeland  
2002 
Uitgeverij Den Boer/De Ruiter. 
Ontvangen in bruikleen van de Stichting Behoud Zeeland (nr. 67 SBH). 
Geeft een aantal vermeldingen over en foto’s van Arnemuiden o.a. op de pagina’s 31 
tot en met 45. 
Dubbel exemplaar. 
Kuipers, J.J.B.: 
Zeeuwen te water (1998). 
Sporen van een maritiem verleden   
Uit reeks cultuurhistorische uitgaven van de provincie Zeeland. 
Ontvangen in bruikleen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 8 SBH). 
Gaat over prehistorie en Romeinse tijd; drakenschepen aan de kim; volgeladen 
koggen; zeehelden en kooplui (1500-1650); de gouden en de zilveren eeuw (1650-
1795); op het spoor van compagnie en kaapvaart; vijanden, vissers; Zeeuwse 
havens en scheepvaart. 
Gegevens over Arnemuiden op de pagina’s 23, 28, 30, 55, 56, 76, 79 en 94. 
Wat algemene en populaire beschrijvingen.
Kuipers, J.J.B.: 
Zilt en zoet (1997) 
Sporen van waterverbruik in Zeeland.  
Uit reeks cultuurhistorische uitgaven van de provincie Zeeland. 
Bevat gegevens over Arnemuiden op de pagina’s 53, 59, 60, 74, 75 en 79 over o.a. 
het veer van Arnemuiden over het Sloe, de Arnemuidse hoogaarzen, 
machinefabriekje Knolle, wallen en bolwerken Arnemuiden. 
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In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 7 SBH).  
Kuipers, J.J.B.: 
Probleemloos Toegankelijk. 
Zeeuwse archeologie ontsloten. 
Betreft het ontsluiten van archeologische vindplaatsen in het algemeen. 
Kuipers, J.J.B.: 
Een zomerreis door 18de-eeuws Zeeland. 
Bevat meer dan 120 gezichten op het 18e-eeuwse Zeeland, vermeerderd met 
inleidingen, kaarten, plattegronden en berichten van een Zeeuwse zomerreis in 1774 
(1992). 
Een hoofdstuk over de reis over Walcheren op de pagina’s 9 tot en met 28. 
Hierin zijn enkele vermeldingen over Arnemuiden opgenomen.
Kuyper, J.:  
Gemeenteatlas van de provincie Zeeland (1971, herdruk 1982). 
Zie voor plattegronden Arnemuiden de kaartjes 1 en 6.
KV TOP:  
Jubileummagazine t.g.v. 75 jaar korfbalvereniging TOP 1941-2016. 
Onder redactie van Nelleke van Dijke, Leon van Belzen en Ria de Ridder. 
Kwekkeboom, Pieter: 
Gegevens en krantenartikelen over schoolmeester Pieter Kwekkeboom te 
Arnemuiden (1816-1887). 
Kopieën in ordner.
Lammerts, M.D. en Stolk, J.H.: 
Inventaris van de archieven van de Hervormde gemeente te Kleverskerke. 
Landström, Björn: 
Het Schip. 
Beschrijft de geschiedenis van het schip.
Lantsheer, M.F. en Nagtglas, F.:  
Zelandia Illustrata. 
Beschrijving verzameling van kaarten, portretten, platen enzovoorts betreffende de 
oudheid en geschiedenis van Zeeland (1878), 
Vele gegevens over de geschiedenis en het erfgoed van Arnemuiden o.a. op de 
pagina’s 619-630, 767-772 en 73, 733.
Laren, ds. Joos van:  
De Enige Naam: bundel meditaties o.a. over Psalm 16:8. 
Joos van laren werd op 27.2.1586 in de pastorie van de Hervormde gemeente te 
Arnemuiden geboren als zoon van de Arnemuidse predikant ds. Joos van Laren de 
oude. Hij overleed te Vlissingen in 1653.
Laren, ds. Joos van:  
Het hoogste goed, predikatie over Psalm 16:5 en 6. 
Joos van Laren werd op 27.2.1586 in de pastorie van de Hervormde gemeente te 
Arnemuiden geboren als zoon van de Arnemuidse predikant ds. Joos van Laren de 
oude. Hij was predikant te Vlissingen van 1619-1653. Hij overleed te Vlissingen in 
1653. 
Lauszweert, Willem: 
Spreuken en gezegden ontleend aan de wereld van de visserij.
Leeden, Pieter van der : 
De zeehelden Evertsen. 
Uitgegeven door uitgeverij Den Boer te Middelburg (1986). 
Met o.a. een beschrijving van Walcheren tijdens de jaren 1572 tot en met 1574. 
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Hoofdstuk 6 is geheel gewijd aan het gevecht tussen Spanjaarden en geuzen voor 
Arnemuiden in 1573. 
Bevat een mooie, zeldzame kaart van Zeeland, op last van Alva getekend.  
Leeman, C. en Driest, F. van der: 
700 jaar visserij in Veere. 
Artikel in De Wete van 1996. 
Met veel informatie over de vissersvloot van Arnemuiden in Veere. 
Leeman, Kees: 
Heel de wereld trekt naar Veere,  
kunst en cultuur in een klein Zeeuws stadje (1870-1970) 
Met veel schitterende sfeerfoto’s van de Arnemuidse vissersvloot in Veere tussen 
1870-1960 o.a. van J.F. Schutz, Francois Carlebur, J.C.K. Klinkenberg, Johan 
Elsinga, Louis Bron, A.J. van Dijck, Jos Croin, W.B. Tholen, Rudolf Schönberg, 
Reimond Kimpe, Mies Callenfels-Carsten, Louis Heymans, Piet Bulthuis, Willem 
Vaarzon Morel, Maurice Góth, Arthur Briscoe, Lucie van Dam van Isselt, Jeanne 
Bieruma Oosting, Anneke van der Feen, Jan Toorop, R.S. Bakels
Leenders, dr. K.A.H.W.: 
Middeleeuws zout uit de Delta. 
Beschrijving van de geschiedenis van de zoutwinning in de middeleeuwen. 
Van belang voor Arnemuiden als officieuze stapelplaats van het zout in de 16e en 17e 
eeuw.  
2010  
Leeuwen, J.L. van: 
De overgang van de Arnemuidse garnalenvissers naar Vlissingen na de afsluiting 
van het Sloe in 1871.  
Artikel uit het Zeeuws Tijdschrift van 1984, jaargang 34, nummer 4.. 
Kopie van het artikel in ordner. 
Leutheusser, Ernst: 
Das gesicht der Niederlande.  
In opdracht van de Reichsminister dr. Seys Inquart. 
Beschrijving in het Duits van Nederland met oude zwartwit foto’s van o.a. Zeeland en 
Arnemuiden. 
Liedjes van het Zeeuwse land. 
Liedjes van o.a. Peter Dieleman, Anja Kopmels, Bei Cok, Engel Reinhoud. 
Op pagina 35 staat een liedje over ‘Schorretjoe’ van een Arnemuidse visleurster in 
Vlissingen. 
T.g.v. de week van het Zeeuwse boek (1996)
Lindenbergh-Beunk, Janneke: 
Het Levensverhaal van een Arnemuidse familie verbonden door de zee. 
Met verhalen achter de foto’s van 1819 tot en met 2004. 
Uitgave Het Oude Toonkamertje te Arnemuiden. 2020. 
Bevat verhalen over facetten van het volksleven in Arnemuiden.
Loeff, dr. J.P.: 
Scheepsbouw langs de Schelde. Een historisch perspectief. 
De pagina’s 12 tot en met 15 gaan over de geschiedenis van Arnemuiden in het 
algemeen en de scheepswerf van C.A. Meerman in het bijzonder.  
Uitgave van de Vier Werven in 2013. 
Bevat gegevens over de werf te Arnemuiden en de bouw van hoogaarzen. 
Lokker, Marinus Abraham: 
De Stellendamse vissershaven. 
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Uitgave boekhandel Akershoek 2002. 
Bevat jeugdherinneringen en belevenissen aan de Stellendamse visserij, de 
vissersschuiten, de vissershaven en de pellerijen te Stellendam.
Loomeijer, F.R.: 
De Nederlandse visserij in de jaren 1900-1935. 
1995 
Uitgverij De Alk te Alkmaar. 
Loon, H.W. van: 
Twintig jaar Van Loon Hardzeildagen 1994-2012. 
Zie ook onder: Appeloo, T., Hendriksen, J, en Zomer, G.:
Loon, Hendrik Willem van: 
Het zeegat uit! 
Historie van de scheepsvaart. De scheepvaart door alle eeuwen (1934). 
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 142 SBH). 
Geen vermeldingen over Arnemuiden.
Loysen Dillié: J.W.: 
De angina diptheritica te Arnemuiden in 1864/65. 
Publicatie in het Geneeskundig Tijdschrift van Molen en Edijk (1866). 
De Arnemuidse huisarts J.W. Loysen Dillié geeft hierin in 1866 een beschrijving van 
deze  ernstige ziekte, de angina diptheritica, onder de Arnemuidse bevolking in 
1864/1865.  
Een belangwekkende bron voor de Arnemuidse gezondheidszorg en sociale 
toestand halverwege de 19e eeuw.  
Kopie van deze publicatie in ordner. 
Luitjes, Fr., evangelist te Oegstgeest: 
Een opwekkend en ernstig woord aan de gemeente van Arnemuiden naar aanleiding 
van de schorsing van haar predikant drs. J.C. Hooykaas. 
In ordner. 
Lijser, Peter de: 
Zo gezond als een vis! 
In deze beschrijving geeft de kroniekschrijver Mattheus Smallegange aan waar in de 
Noordzee vis werd gevangen, wat de Vlaming in de Gouden Eeuw voor vis bij 
Bourgondische tafelgebruiken had, waar de vis werd gevangen, welke soorten 
werden gevangen, een beschrijving van de vissoorten schardijn, sprot, ansjovis, 
makreel, spiering, bot, tarbot, griet, schol, schar, zeebaars en daarbij telkens wat 
Smallegange daarover schrijft. Interessante gegevens op pagina 40 over zelzout, 
oesters en mossels. 
Man, dr. J.C. de:  
Geneeskundig bericht over de epidemische ziekte welke in het jaar 1843 heeft 
geheerst te Arnemuiden in Zeeland (1844) 
Uit Praktisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haar omvang 1844 (pagina’s 1 tot 
en met 36). 
Kopie van dit artikel in ordner. 
Markusse, J.: 
Ruil- en herverkavelingen in Zeeland. 
Landinrichting in perspectief van 1946 tot heden 
Op de pagina’s 34 tot en met 36 is een beschrijving opgenomen van de 
herverkaveling van het grondgebied van Kleverskerke in 1958-1964.  
Uitgave van De Koperen Tuin te Goes in 1998.
Martens, Rob en Westra, Lieuwe:
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Aanzien van de oude visserij .... met de beste groete van... (1988). 
De Nederlandse visserij rond 1900.  
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 460 SBH). 
Hierin wordt op de pagina’s 60 tot en met 75 een beschrijving met foto’s gegeven 
over de Arnemuidse vissersvloot rond het jaar 1900. 
Meertens, dr. P.J.:  
Meertens over de Zeeuwen: 
Zeeuwse studies, uitgegeven naar aanleiding van zijn 80e verjaardag (1979). 
Op de pagina’s 445 tot en met 459 is de rede ter gelegenheid van het 400-jarig 
bestaan van Arnemuiden als stad op 24 mei 1974 opgenomen.
Meertens, dr. P.J.:  
Brochure met de rede van dr. Meertens, uitgesproken in de Hervormde kerk van 
Arnemuiden op 24 mei 1974 ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van 
Arnemuiden als stad.  
Meulmeester, P.: 
Waar zij haar jongskens legt.  
Herdenkingsboek t.g.v. 25-jarig bestaan (1986-2011) van de Joos van Larenschool 
te Arnemuiden. 
Uitgave 2012. 
Meij, B.J. de: 
De geschiedenis van Ritthem. 
Uitgave van uitgeverij G.W. den Boer te Middelburg.
Meyde-van der Werff, Laura, Bakx-Plasman, Susan, Heijden, Wim van der en Bakx, 
Mart: 
De Zeeuwse streekdrachten. 
Goed gemutst.  
W-book. 
Minderhoud, P.J.: 
Van de goudsmid. 
De historie en de ontwikkeling van Zeeuwse en andere sieraden.  
Uitgegeven in 2009 met een herdruk in mei 2017. 
Van belang voor de geschiedenis van de Arnemuidse klederdracht en de 
bijbehorende sieraden o.a. voorhoofdstikken, strikken, hemd- of keelknopen, 
prachtstukken en granaten.  
Moelands, M.A. en de Smidt, J.Th.:  
Weegschaal & Zwaard. 
De verbeelding van Recht en Gerechtigheid in Nederland. 
Uitgave van Jongbloed Juridische Boekhandel en Uitgeverij Den Haag. 
In het kader van de herziening van de Wet op de rechterlijke organisatie is in 1999 
een tentoonstelling gehouden onder de titel Weegschaal & Zwaard, als sluitstuk van 
de viering van 200 jaar Justitie. Bevat prachtige kleurenfoto’s van schilderijen over de 
rechtspraak. Op de omslag en op pagina 40 prijkt paginagroot het schilderij van Dirck 
van Delen over de Gerechtigheid. Op pagina 96 wordt een korte beschrijving 
gegeven. 
Mol, Sina en Wim: 
Streeksieraden in Zeeland 
Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland, Noord-Beveland , Walcheren 
Uitgave De Koperen Tuin 1998 
Geeft een beschrijving van de onlosmakelijk aan de klederdrachten verbonden 
Zeeuwse sieraden. 
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De pagina’s 53 tot en met 104  geven een beschrijving van de Walcherse 
klederdracht en de sieraden. De pagina’s 88 tot en met 95 betreffen de dracht en 
sieraden van Arnemuiden en 96 tot en met 102 die van Nieuw- en Sint Joosland.
Moulton, J.L.: 
Slag om Antwerpen en de Schelde. 
De openstelling van de Schelde en de bevrijding van Antwerpen 1944-1945. 
Uitgegeven in 1978. 
Geen relevante gegevens voor de geschiedenis van Arnemuiden.
Muijt, P.N.:  
Geschiedkundige en aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland, ten 
gebruike van de scholen. 
Op de pagina’s 61 en 62 staan bijzonderheden over de geschiedenis van 
Arnemuiden. 
Kopie van deze bladzijden in ordner.
Muntgewichten uit de oude insteekhaven te Arnemuiden. 
Fotografisch rapport over de muntvondsten uit de bouwput aan de Clasinastraat. 
2009 
Museum Arnemuiden: 
De feiten op een rijtje. 
Nederland in de 2e wereldoorlog 1939-1945. 
Chronologisch overzicht gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog.
Nagtglas, F.:  
Levensberichten van Zeeuwen. 
Betreft een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, Staatkundig en Heldhaftig Zeeland 
(1888). 
Is niet volledig. Bevat de levensbeschrijvingen van bekende Zeeuwen met de letters 
A tot en met P. 
Nagtglas, F.:  
Uit het Zeeuwse volksleven (1885).   
Bevat een interessant hoofdstuk, getiteld ‘Hoe ik vóór veertig jaren naar Zeeland 
ging’.  
Op de pagina’s 41 tot en met 55 is een hoofdstuk opgenomen, getiteld ‘Onze 
vissers’. 
Dit bevat een belangwekkende beschrijving met het verhaal van een Arnemuidse 
vissersweduwe.  
Nagtglas, F.:  
Een bezoek aan Walcheren in 1860 (1862). 
Kopie van de pagina’s 41 tot en met 53 over de Arnemuidse vissers. 
Gepubliceerd in het Leeskabinet van 1861. Uitgave J.C.& W. Altorffer 1862 
Kopie van deze beschrijving in ordner.
Nieuhoff, Constance en Diepraam, Willem: 
Klederdrachten, 
een reis langs de levende streekdrachten van Nederland (1976). 
Op de pagina’s 48 tot en met 87 wordt een beschrijving gegeven van de Zeeuwse 
streekdrachten en op de pagina’s 60 tot en met 62 van de Arnemuidse dracht.  
Nooijer, Frans de:  
Toelichting op het reisverslag ‘Mijn reis naar Walcheren’ van de Schotse sergeant  
Mac Kinnon over het overtrekken van de Schotten van de Sloedam in oktober 1944. 
Nooijer, Gerard de:  
Een mooi zooitje vis….  
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Foto’s en verhalen over het volksleven van Arnemuiden halverwege de 20e eeuw.
Nooijer, Gerard de:  
Arnemuiden in oude ansichten, deel 1. 
Uitgegeven in 1973.
Nooijer, Gerard de: 
Arnemuiden in vroeger dagen. 
Een fotoboekje met prentbriefkaarten en foto’s van het Arnemuiden in de eerste helft 
van de 20e eeuw. 
Uitgave van boekhandel Fanoy te Middelburg. 1978. 
Hiervan zijn drie exemplaren.  
Nooijer, G. de: 
‘Ni ’t ouwe nist terug’ 
Artikel in het Arnemuidse dialect in de uitgave ‘Tussen Holland en Vlaanderen, 
verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied’’. 
Uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Zeeuwsche 
Vereniging voor dialectonderzoek. 
1989 
In ordner 
Noppen, J.A. van:  
Beschrijving van het eiland Walcheren (1895). 
Op de pagina’s 59 tot en met 62 is een beknopte beschrijving opgenomen van de 
geschiedenis van Arnemuiden. 
Nijland, G.J.:   
Ons Zeeland. Ons eigen land. Jaargangen 1924 – 1926. 
Op de pagina’s 59 tot en met 62 is een beknopte beschrijving opgenomen van de 
geschiedenis van Arnemuiden. 
Nijsse, M.: 
Het rode paard in Zeeland. 
Verhaal  over het begin van de oorlog in 1940-1945. 
Gegevens over de slag om de Sloedam zijn vermeld in hoofdstuk 10, getiteld ‘Slag 
om de Sloedam’.  
Marinus Nijsse, geboortig uit Oud Sabbinge, was een bekende onderwijzer, dichter 
en schrijver.   
Ons Zeeland: 
Ons eigen land van G.J. Nijland 
Bundel jaargangen 1924-1926. 
Opgenomen in kast achter letter Z.
Oordt, van, H.:  
De havens van Walcheren. 
Gepubliceerd in het jaarboek van 1919 van het Koninklijk Zeeuwse Genootschap der 
Wetenschappen. 
Bevat interessante gegevens over de geschiedenis van de vroegere haven van 
Arnemuiden op de pagina’s 53 tot en met 79. 
Kopie in ordner. 
Oorlogsslachtoffers herdacht. 
Een overzicht van de burgerslachtoffers, gesneuvelden en vermiste militairen van de 
gemeente Middelburg in èn na de Tweede Wereldoorlog. 
2013 
Oreel, Ruben: 
Water en vuur, vijf jaar brandweer stadsgewest Vlissingen-Middelburg (2005). 
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Geen gegevens van belang voor Arnemuiden.
Oreel, Ruben e.a.: 
Zeeland in 1982. 
Uitgave van uitgeverij Den Boer (1982). 
Bevat een fotobeeld van Zeeland in 1982. 
Enkele foto’s van Arnemuiden zijn opgenomen. 
Oudheidkundig Museum: 
Opening Uusje van Eine.  
Ringband met foto’s
Peereboom, J.: 
Botters 
Beschrijving van bijzonderheden over het scheepstype botter. 
Uitgeverij De Alk te Alkmaar 
Peters, Christ: 
Grepen uit Vlissingens verleden. 
Een bundel Vlissingse archief sprokkels. 
1992 
Uitgeverij Van Geijt.
Petrejus, E.W.: 
Oude zeilschepen en hun modellen (1971). 
Binnenschepen, jachten en vissersschepen. 
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars. 
Zover te overzien bevat dit boek geen gegevens over de visserij van Arnemuiden. 
Plattegrondtekening betreffende het saneringsplan  van Arnemuiden.  
Van Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren. 
Gedateerd 18 oktober 1951. 
De plattegrondtekening is in ordner opgenomen. 
Ploeg, Frank van der: 
Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw.  
W. Books, december 2020. 
Bevat o.a. foto’s en beschrijvingen van Daniel van den Queecborne, Dirck van Delen (pg. 
89) en Crispijn van de Passe (pg. 70). Van den Queecborne maakte drie schilderijen en Van 
Delen één schilderij voor de stad Arnemuiden. Deze hangen nu in het Museum van 
Arnemuiden. Van de Passe is in Arnemuiden geboren en is bekend om zijn tekenkunst.
Ploeg, J.:  
Bezanen en gaffelaars. 
Schepen van ’t Overmaes, visschuiten van de Zuid-Hollandse eilanden uit de jaren 
1600-1850. Uitgave van 2008. 
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars. 
Polderdijk, F.P.: 
De gerechtsplaatsen van Middelburg. 
Uitgegeven in 1937.  
Bevat enkele gegevens relevant voor de rechtspraak en de gerechtsuitoefening te 
Arnemuiden.  
Polderdijk, F.P.: 
De Arne en het Arnemuidse voetpad. 
Katern uit jaarboek Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen van 1933. 
Bevat een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van de Arne en het 
Arnemuidse voetpad.  
Polderdijk, F.P. en Buijs, A.: 
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Geschiedenis van de Oranjepolder en van de voormalige Nieuwe Oranjepolder. 
1942. 
Polderdijk, F.P.: 
De houtzaagmolens bij Nieuwland. 
Katern uit jaarboek Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen van 1936. 
De pagina’s 50 - 106 bevatten een gedetailleerde beschrijving van de 
houtzaagnijverheid bij Nieuwland.
Polderdijk, F.P.: 
Het eiland Sint Joosland. 
Katern uit jaarboek Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen van 1931. 
Bevat een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van het eiland Sint 
Joosland.  
Polderdijk, F.P.: 
De gerechtsplaatsen van Middelburg. 
1937 
Polderdijk, F.P. en Unger, dr. W.S.: 
De Middelburgsche Polder 1644-1944. 
Katern uit het jaarboek van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 
van 1943. 
Bevat een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de Middelburgse Polder, 
liggend aan de overzijde van het kanaal tussen Nieuwland en Arnemuiden. 
Zie hiervoor jaarboek 1943 Archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der 
Wetenschappen.  
Polderdijk, F.P. en Buijs, A.:  
Geschiedenis van de Oranjepolder en de voormalige nieuwe Oranjepolder met 
omgeving in de gemeente Arnemuiden. 
Uitgegeven in 1942. 
Bevat 101 pagina’s met zeer gedetailleerde gegevens over de geschiedenis van de 
in het jaar 1618 ingedijkte Oranjepolder en de in 1661 ingedijkte Nieuwe 
Oranjepolder. 
Polderdijk, F.P.: 
De Arne en het Arnemuidsche voetpad (met kaart). 
1933 
Polderman, Tiny en Antheunisse, Jan Willem: 
Bevrijd, maar ….. Zeeuwen over de keerzijde van de bevrijding in 1944. 
Uitgegeven in 2004.
Polderman, Tiny: 
Het Zeeuws Kostuum door de eeuwen heen. 
Een beschrijving van het Zeeuwse, en veel over het Arnemuidse, kostuum door de 
eeuwen heen. 
Polderman, Tiny: 
Monumenten op de Sloedam en de HKW. 
Artikel in De Wete over de monumenten (het Canadese, Franse en Schotse) op de 
gedenkplaats op de Sloedam van de omgekomen militairen bij de Slag om de 
Schelde. 
De Wete van oktober 2019. 
In ordner. 
Poldermans, D.A.: 
Arnemuiden.  
Artikel van de dialectschrijver D.A. Poldermans en eerder gepubliceerd in 1927 
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Uit De Wete van 1992. 
Betreft een bijdrage over het dialect van de Arnemuidse bevolking. 
Kopie in ordner. 
Polman Kruseman, mr. W.:  
Vergelijkende schets van Zeeland van 1813 tot 1913. 
Artikel uit jaarboek van het archief van het Zeeuws Genootschap der 
Wetenschappen van 1914. 
De pagina’s 12 tot en met 27 (niet compleet) geven een vergelijking van het 
volksleven in Zeeland en Arnemuiden in 1813 en 1913. 
Kopie artikel in ordner. 
Polman Kruseman, mr. W.: 
Levensbericht van Dr. J.C. de Man (1818-1909). Met foto. 
Geeft een levensbeschrijving van de in 1909 op 90-jarige leeftijd overleden dr. Jan 
Cornelis de Man. Dr. De Man verwierf bekendheid en hoogachting door zijn 
krachtdadige hulp bij een epidemie onder de Arnemuidse bevolking in de 19e eeuw.  
In ordner. 
Post, Joost van der & Dorleijn, Peter: 
‘En wend het roer gezwind…’.  
Uitgeverij De Boer Maritiem 
1984 
Priester, Peter: 
Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw van 1600 tot 1910. 
Uitgegeven in 1998. 
Voorzover na te gaan (er is geen index van plaatsnamen) zijn er geen gegevens van 
Arnemuiden vermeld.  
Quite, Piet: 
125 jaar scheepsbouw op De Schelde in Vlissingen. 
Uitgave van de Koninklijke Mij. De Schelde.
Ramp van 1953: 
2 exemplaren, waarvan 1 zonder kaart en 1 met kaart (van HVA; versleten 
exemplaar). 
Bevat een aantal foto’s van Arnemuiden na de ramp van 1953.
Rapport met foto’s over de aanpassing van het Uusje van Eine tot onderdeel van het 
Oudheidkundig Museum Arnemuiden (2000).
Reglement op het Beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Hervormde 
Gemeente te Arnemuiden  
Vastgesteld door Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde Gemeente te 
Arnemuiden op 12 juni 1937. 
In ordner.  
Reygersberg, J. van: 
De oude chronycke ende historiën van Zeelandt, 1634, 338 pagina’s. 
De pagina’s 175-179 vermelden de geschiedenis van (oud)Arnemuiden. 
Kopieën van deze pagina’s in ordner.
Ridder, Kees de en Marteijn-Hulsteijn, Wendy:  
Stae m’n bovenmusse goed? 
Levensbeschrijvingen van de nog in leven zijnde vrouwen in Arnemuidse 
klederdracht (2010).
Ridder, J. de: 
Het reilen en zeilen van Arnemuiden in de 20e eeuw (2009). 
Beschrijving van het volksleven in Arnemuiden halverwege de 20e eeuw. 
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Rieksen, Jacobus: 
Tafereel des ongeluks van Jacobus Rieksen.bij de Viering van het Vredesfeest te 
Arnemuiden op den 14e juny 1814. 
In ordner. 
Ritter, dr. P.H. met tekeningen van Anton Pieck: 
Sentimentele aardrijkskunde van Zeeland. 
Hierin zijn opgenomen Zeeuwse Mijmeringen en De Hoorn van de Schelde. 
Uitgegeven in 1951. 
Bevat tal van passages en tekeningen in relatie tot de visserij van Arnemuiden. 
Robbertsz, Dignate: 
Jikkemien.  
Uitgave van uitgeverij Callenbach.
Römer, dr. R.C.H.:  
Geschiedkundig overzicht van de kloosters en abdijen in de voormalige 
graafschappen van Holland en Zeeland (1854). 
De pagina’s 425 tot en met 427 beschrijven het 14e/15e eeuwse klooster te Mortiere 
in oud-Arnemuiden. 
Kopieën van deze pagina’s in ordner.
Roos, Doeke: 
De Nederlandse loods in de 2e wereldoorlog. 
2008 
Uitgeverij ADZ. 
Rooze-Stouthamer, dr. C.:  
Hervorming in Zeeland (circa 1520-1572). 
Uitgegeven in 1996. 
Bevat vele verwijzingen (circa 80) naar Arnemuiden tijdens (het voorspel op) de tijd 
van de Hervorming van 1520 tot 1566.
Rooze-Stouthamer, dr. C.:  
De Opmaat tot de Opstand.  
Zeeland en het centraal gezag (1566-1572). 
Uitgegeven in 2009. 
Bevat vele verwijzingen naar Arnemuiden tijdens de jaren na de Hervorming van 
1566 tot 1572 o.a. op de pagina’s  20, 21, 26, 27, 29, 31, 39, 47, 57, 62, 66, 93, 94, 
116, 118, 121, 129, 130, 133, 141, 143, 144, 148-150, 193, 199, 213, 219, 221, 222, 
226, 233. .  
Rotfusz, R.: 
Inventaris van schepen liggende voor Arnemuiden in 1569. 
Opgenomen in het blad Gens Nostra, nummer 24 van 1969. 
Zie de pagina’s 248-250. 
Kopieën van deze pagina’s in ordner.
Rothuizen, William met tekeningen van Jac. Prince: 
Sporen van het oude Zeeland in de luwte van een nieuwe tijd. 
Uitgave van Aprilis te Zaltbommel 2006. 
Bevat unieke tekeningen van Jac. Prince met beschrijvingen van William Rothuizen 
zoals deze in begin de jaren zestig in de Provinciale Zeeuwse Courant werden 
gepubliceerd. 
Over Arnemuien en omstreken bevat deze bundel verhalen + tekeningen van o.a. 
‘Een werf zonder tekeningen’ op pagina 8 e.v.; ‘Bewogen leven’ van Willem den 
Engelsman op pagina 13 e.v. 
Roy van Zuydewijn, Noortje de: 
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Kijkatlas van Zeeland (1983). 
Bevat kleurenfoto’s van met name de Arnemuidse klederdracht op de pagina’s 46 tot 
en met 52. 
Rus, Carla: 
Zeeland bevrijd. 
De Slag om de Schelde september/november 1944. 
Bevat interessante gegevens over Arnemuiden tijdens de bevrijding in november 
1944. 
2019 
Uitgeverij Het Paard van Troije te Goes..
Rutland, Jonathan: 
Schepen van toen en nu. 
Geschiedenis van de scheepvaart. 
Uitgegeven in 1978. 
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 39 SBH). 
Bevat geen gegevens over Arnemuiden.
Sakkers, Hans: 
Duitse militaire standrechtelijke executies in Zeeland november-december 1944. 
Untersuchakten in der Strafsache. 
2013 
Uitgeverij Aspect 
Sakkers, Hans en Hollander, Johan den: 
Kleverskerke, een dorp tussen verdedigingswerken. 
Artikel uit Mededelingenblad Stichting Bunkerbehoud (december 2011). 
Beschrijving van de bunkers te Kleverskerke tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Kopie artikel in ordner.  
Sandberg, Jhr. Mr. G.F.: 
Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. 
Historische en rechtskundige beschouwingen, met enige illustraties (1970). 
Gegevens over Arnemuiden op de pagina’s 9 tot en met 24, 26 en 180 o.a. over het 
Arnemuidse Gat, het Sloe, de Schenge, de vroegere veerdiensten tussen 
Kleverskerke-Wolphaartsdijk, Oranjepolder-Wolphaartsdijk, Arnemuiden-Nieuwland 
en Welzinge-Arnemuiden.  
Relevante pagina’s voor veren te Arnemuiden bevinden zich ook in ordner..
Schaap, ds. A.: 
Nederlands Hervormd predikant te Arnemuiden. 
Komen en Vinden. Uitgave van de Evangelisatiecommissie van de Nederlands 
Hervormde Gemeente van Arnemuiden (1983).  
De baten van dit boekje waren voornamelijk bestemd voor de uitbreiding van het 
Verenigingsgebouw van de Hervormde gemeente.  
Bevat preken over Mattheus 2:11, Jeremia 4:14a en Exodus 14:14.  
Uitgave november 1983. 
Schaap, Dick: 
Vissen voor je brood, ontwikkelingen in de visserij. 
Uitgave van Strengholt 1990 
Schaap, Dick: 
Halen en brengen. 
Visserij door de eeuwen heen. 
De geschiedenis van o.a. de walvisvaart, de Zuiderzeevisserij, de Grote Hollandse 
visserij met buizen en bommen. 
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1978 
Uitgeverij Sijthoff Alphen aan de Rijn.
Scheijgrond, Bert: 
Goede Vaart.  
De visserij in beeld. 
1990 
Scheyen, Bo van: 
Naar het hart van de zee. 
De wonderlijke redding van een Zeeuwse visser 
Uitgeverij KokBoekencentrum Uitgevers 2018 
De journaliste Bo van Scheyen geeft het waargebeurde verhaal van een bijna 
verdronken Arnemuidse visser, de schipper van de trawler ARM 14 Rob van Belzen, 
op 9 september 2015 in romanvorm weer. Na het overboord vallen ligt hij urenlang in 
het koude water honderden kilometers uit de Deense kust. Het is een meeslepend 
verhaal vol geloofsvertrouwen. 
Schokker, Jan: 
Visserijschepen per 1.1.1984. 
1984 
Gegevens over de Arnemuidse vissersvloot, bestaande in 1984 uit 12 schepen, zijn 
vermeld op o.a. pagina 17.  
Schönberg, Rodolphe, peintre-graveur: 
Etude Critique Et Catalogue De L'oeuvre Grave  Franse taal). 
Met prachtige gravures over o.a. de Arnemuidse vissers en de vissersvloot in Veere 
(1949). Zie o.a. de pagina’s 30, 31, 35, 39.
Schoute, Dr. D.: 
Het wetenschappelijke leven van Dr. J.C. de Man. 
Geeft een beschrijving van het wetenschappelijke leven van de in 1909 op 90-jarige leeftijd 
overleden dr. Jan Cornelis de Man. Dr. De Man verwierf bekendheid en hoogachting door 
zijn krachtdadige hulp bij een epidemie onder de Arnemuidse bevolking in de 19e eeuw.  
In ordner. 
Seghers, M. en Bock, R. de: 
Binnenvaartuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900 (1967). 
Afbeeldingen van de Arnemuidse hoogaarzen op de pagina’s 30 en 31.  
Dubbel exemplaar. 
Seghers, Henri en Maurice:  
Zeeuwse schetsen (1991). 
Uit Catalogus tentoonstelling Goes. 
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 6 SBH). 
Gaat o.a. over de hoogaarzen van Arnemuiden. Zie 31/60 en 32/12. 
Siereveld, J.:  
Een en ander ter herinnering aan de ramp van de vissersvloot te Arnemuiden op 11 
september 1903.  
1904 
In ordner. 
Sigmond, dr. J.P.: 
Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800. 
Uitgegeven in 1989. 
In afdeling ‘Zeehavens vanaf 1500 tot het begin van de Opstand’ staan belangrijke 
gegevens over de geschiedenis van Arnemuiden vermeld, o.a. op de pagina’s 19 tot 
en met 31 en 61 tot en met 73. 
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Sigmond, dr. J.P.: 
Zeemacht in Holland en Zeeland in de 16e eeuw (2013). 
Op de pagina’s 86 tot en met 91 en 98 tot en met 100 komen gegevens voor over de 
geschiedenis van Arnemuiden. 
Sinclair en De Rochemont genealogie: 
Beschrijving van de geslachten De Rochemont, Brugman, Sinclair e.a. 
Voor Arnemuiden is het geslacht Sinclair van belang. 
Samengebracht door J. Prins van Wijngaarden.
Slager, Kees:   
De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen. 
In de verhaalfragmenten nrs. 7, 8, 13, 14, 18, 20, 35, 36, 80, 94 en 118 komen 
gebeurtenissen te Arnemuiden voor.  
2005 
Slager, Kees en De Schipper, Paul:  
Vissers verhalen over hun leven in de delta (1990). 
Dit indrukwekkende boek gaat over de vissers van het zuidwestelijk deltagebied in de 
eerste helft van de 20e eeuw. Bijna zestig vissers en vissersvrouwen vertellen hun 
levensverhaal, waaronder Bram Theune, Grietje Theune-van Belzen, Marien 
Siereveld, Klaas Schroevers, Grietje Schroevers-van Belzen, Johanna van Belzen en 
Jan Siereveld, allen uit Arnemuiden.  
Het boek bevat vele zwartwit foto’s van het vissersleven van Arnemuiden o.a. op de 
pagina’s 8, 15, 17, 20, 26, 29, 30, 32, 34, 45, 46, 47, 66, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 
86, 88,  91, 94, 103, 114, 116, 117, 120, 138, 140, 148, 151, 158, 160, 170, 172, 
174, 188, 226 en  229.  
Sluyters, H.: 
Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland (1836).  
De pagina’s 44 en 45 gaan over de geschiedenis van Arnemuiden. 
Kopie van deze pagina’s in ordner.
Smallegange, Mattheus: 
Nieuwe Cronyk van Zeeland, 
De pagina’s 597 tot en met 605 en 662 gaan over de geschiedenis van Arnemuiden. 
Kopieën van deze pagina’s in ordner.
Small Sail Vlissingen  
25 augustus 2005. 
Programma 2006 
In bruikleen ontvangen van Stichting Behoud Hoogaars (nr. 83 SBH). 
Smissen, Hans van der: 
Redders. 175 jaar KNRM. 
Smissen, Hans van der: 
Nederlanders en de zee. 
1983 
Uitgeverij De Boer Maritiem 
Sneller, dr. Z.W.:  
Walcheren in de 15e eeuw. 
Betreft proefschrift (1916). 
Bevat vele belangwekkende gegevens over de geschiedenis van Arnemuiden in de 
15e eeuw, Walcheren als kruispunt van handelswegen op de pagina’s 1 tot en met 25 
en De Walcherse ankeragelijsten op de pagina’s 51 tot en met 78.  
Kopieen ook in ordner. 
Sopers, P.J.V.M.:  
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Schepen die verdwijnen (1974). 
Gaat over de oude Nederlandse schepen.  
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars (nr. 156 SBH). 
Speculum Zelandiae. 
Beschrijvingen en afbeeldingen van de steden in Zeeland, bijeen verzameld door 
Nicolaus Visscher. 
Uitgegeven in 1973. 
Deze map bevat fraaie gekleurde aanzichten en plattegronden van Zeeuwse steden. 
Nr. 12 betreft een afbeelding in kleur van Arnemuiden.
Speeleveldt, T.:  
Brieven over het eiland Walcheren (1808). 
De pagina’s 124 tot en met 134 gaan over de geschiedenis van Arnemuiden. 
Kopie van deze pagina’s in ordner. Ontbreekt op 16/5.
Speerstra, Hylke: 
De laatste echte schippers. 
Binnenvaart onder zeil. 
1974 
Uitgeverij De Boer Maritiem. 
S.G.P. Arnemuiden: 
Jubileum uitgave 60-jarig bestaan S.G.P. te Arnemuiden. 
Historisch overzicht over de periode 1928-1988, voorgedragen door de secretaris 
van de S.G.P.-kiesvereniging, C. Marijs, in de ledenvergadering van 5 oktober 1988.  
Brochure in ordner.
Steketee, Adriaan (1846-1913):  
Het Arnemuidensche Vischmeisje. 
Betreft een gedicht, opgenomen in het Zeeuws Tijdschrift van 1963, pagina’s 178 en 
179. 
Kopieën van deze pagina’s in ordner. 
Stichting Geschiedbeoefening Zeeland: 
Rapport over onderzoek naar Zeeuwse burgemeesters in de jaren 1850-1855. 
Zie verder het boek van P.J. Feij, getiteld ‘Van Crucq tot Lantsheer. De 
burgemeesters van Arnemuiden in de negentiende eeuw’. 
Stockman, P. en Everaers, P.: 
‘Versterckt Zeeland’ 
Met overzicht en beschrijving verdedigingswerken en vestingwerken in Zeeland. 
Geen gegevens direct van belang voor Arnemuiden aangetroffen. 
Uitgegeven door de provincie Zeeland in 1999.
Stoppelaar, J.H. de: 
Inventaris van het Oud Archief der Stad Middelburg (1217 - 1581). 
Dit boek bevat beknopte omschrijvingen van alle archiefstukken in het (tijdens de 
tweede wereldoorlog verbrande) oud archief van Middelburg. Hierin zijn tal van 
gegevens en vermeldingen opgenomen over Arnemuiden toen het nog onder het 
bestuur van de stad Middelburg viel. 
Stroosnijder, Nicolaas: 
Brochure ‘Gods Genade verheerlijkt in het leven en de bekering van Nicolaas 
Stroosnijder te Arnemuiden’.  
Samengesteld door de Redactie van ‘De Vriend van Oud en Jong’.  
Kopie brochure in ordner. 
Synke, drs. P.W.: 
Het Zeeland Boek (met prenten). 
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Bevat beschrijvingen van facetten van de geschiedenis van Zeeland in het 
algemeen. 
Synke, drs. P.W.:  
Middelburg in woeling en strijd rondom 1787.  
Deze publicatie is opgenomen in het jaarboek 1984 van het Koninklijk Zeeuws 
genootschap der Wetenschappen. Zie hiervoor het jaarboek onder de letter A van 
Archief. 
Verscheidene vermeldingen in relatie tot Arnemuiden omstreeks 1787 zijn hierin 
aangestreept.  
Taal, dr. G.: 
Franciscus Petrus Oudens, een ambitieus stationchef te Arnemuiden. 
Episoden uit de geschiedenis van de kiesrechtbeweging in Zeeland.  
Betreft een artikel opgenomen in het Zeeuws Tijdschrift nummer 3 van 1980. 
Teellinck, ds. Johannes, predikant te Arnemuiden begin 17e eeuw. 
De levendigmakende kracht van Gods beloften of Leerrede over Psalm CXIX (119) : 
50b (‘Uwe toezegging heeft mij levendig gemaakt’). 
Uitgave Uitgeverij Stuut te Rijssen in 1980.
Teellinck, ds. Johannes, predikant te Arnemuiden begin 17e eeuw: 
Leerrede over Psalm 69. Betreft een dunne brochure. 
Opgenomen in ordner. 
Tegenwoordige Staat van Zeeland. 
Betreft twee omvangrijke delen (is dubbel aanwezig). 
Oospronkelijke uitgave in 1751 (1e deel) en 1753 (2e deel), heruitgegeven in 1979. 
De geschiedschrijving over Arnemuiden is opgenomen in deel 2 op de pagina’s 200-
212 en 242 met enkele fraaie gravures. 
Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden 1e deel. 
Uitgave Isaak Tirion in 1739 te Amsterdam. 
Op pagina 394 een vermelding over de verheffing van Arnemuiden tot stad.  
Termote, Dirk Tomas: 
Schatten en scheepswrakken. 
De boeiende onderwater archeologie in de Noordzee. 
2009 
Tekeningen van de oude spoorbrug (1973) + een bestek van de aanleg van twee 
oude bruggen (1912). Deze tekeningen op 16/5/2018 niet aangetroffen. 
Tekening van de bouw van een Arnemuidse hoogaars. 
Opgenomen in kast achter de letter Z of in ordner onder de letter T.  
The Scheldt L’Escaut: 
De Schelde 1944-1945 (1994).  
Op 16/5/2018 niet aangetroffen.  
Thompson, R.W.: 
De slag aan de Schelde. 
Uitgegeven in 1957.  
Betreft een beschrijving van de 85 dagen strijd om de Duitse troepen rond de 
Scheldemonding te verdrijven vóór het eind van 1944. 
Timmermans, Felix: 
Luidklokken en beiaarden in Nederland. 
Uitgegeven in 1950. 
Betreft een interessante en gedocumenteerde beschrijving van de carillons en 
luidklokken in historische kerkgebouwen.  
Uitgebreide gegevens over het klokkenspel van Arnemuiden (een van de oudste in 
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ons land) zijn vermeld op de pagina’s 87, 94, 95, 168, 169 en 173.  
Tydings-Nab, Willeke: 
Vissers en vissersvrouwen van Arnemuiden 1870-1940. 
Betreft doctoraal scriptie, uitgegeven in 1993. 
De studie richtte zich op alle facetten van de Arnemuidse visserij in de jaren 1870-
1940. 
Er zijn twee exemplaren aanwezig, waaronder een dummy van 1991 
Toeristische Bond van Nederland: 
Ons eigen land (1926) 
Bevat foto’s van o.a. vissersvrouwen Arnemuiden. 
Op 16/5 niet aangetroffen. 
Topografische prenten Hattinga van Zeeuwse eilanden 1724-1754 (in map). 
Niet aangetroffen op 16/5/2018.
Tukker, ds. W.L.: 
Gegevens en foto’s over ds. W.L. Tukker, gedurende enkele jaren in de zeventiger 
jaren predikant van de Hervormde gemeente van Arnemuiden. 
In ordner. 
Uil, dr. H.:  
De scholen syn planthoven van de gemeente. 
Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen gedurende de jaren 1578-1801. 
Uitgegeven in 2016. 
Gegevens over het onderwijs te Arnemuiden op een groot aantal pagina’s (zie 
hiervoor de index). 
Unger, dr. W.S.:  
De scheepvaart der Bretons naar de Walcherse rede in de XVe en XVIe eeuw. 
Uit ‘Bijdragen voor de Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde (BVGO)’, 6e 
reeks, deel 8. Uitgegeven in 1929. 
Deze bijdrage heeft grotendeels betrekking op de invoer van ruw baaizout uit 
Frankrijk te Arnemuiden. Zie de pagina’s 225 tot en met 244. 
Kopieën van het artikel in ordner. 
Unger, dr. W.S.:  
Middelburg als handelsstad (XIIIe tot XVIe eeuw). De economische geschiedenis van 
Middelburg.  
Opgenomen in het jaarboek van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der 
Wetenschappen van 1935. Zie de pagina’s 225 tot en met 244. 
Zie het jaarboek 1935 van het KZG hiervoor onder de letter A.  
Unger, dr. W.S. en Westendorp Boerma, J.J.:  
De steden van Zeeland. 
Deze bijdrage is opgenomen in het jaarboek van het Koninklijk Zeeuws Genootschap 
der Wetenschappen van 1955.  
Er is een paragraaf opgenomen over de smalstad Arnemuiden op de pagina’s 66-70. 
Zie hiervoor het Jaarboek van 1955 hiervoor onder de letter A (Archief KZGW).
Unger, dr. W.S.: 
Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschao der 
Wetenschappen. 
Uitgave in vier afzonderlijke delen door boekdrukkerij en binderij J.C. & W. Altorffer te 
Middelburg 1931 (deel 1), 1940 (deel 2), 1950 (deel 3) en 1957 (deel 4). 
Deel 1: Gedrukte kaarten en plattegronden. Gegevens over Arnemuiden onder de 
nummers 270-279, 294, 416, 416 (haven), 247 (jurisdictie). 
Deel 2: Topografische prenten en tekeningen. Gegevens over Arnemuiden onder de 
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nummers 6, 40, 26-61, 42-53 (kerk), 40 (halte, gebouw S.S.), 39 (raadhuis),  
54-578 en 308 (zoutketen), 302 en 794 (kanaal), 58-61 (Kleverskerke).. 
Deel 3: Historie en leven. Gegevens over Arnemuiden onder de nummers 290, 589, 
733, 968, 969, 920-923 (klederdrachten), 587-589 (wapen). 
Deel 4: Portretten en Personalia. Gegevens over Arnemuiden onder de nummers 
421-425, 533, 648 (predikant), 263 (Kleverskerke).
Unger, dr. W.S.:  
Catalogus van de historisch-topografische atlas van het Zeeuwse Gewest: 2e deel  
van Hattinga 1724-1754 (in map).  
Uitgegeven in 1940.  
Gegevens over Arnemuiden op de pagina’s 6, 26-61, 40, 42-53, 39, 54-57, 302, 308 
en 794. 
Vader, Jan: 
Oud Walcheren, van mensen en dingen uit grootvaders tijd. 
Uitgegeven in 1950. 
Verhalen over het volksleven op oud Walcheren, vooral over de landlieden. Dit is ook 
van toepassing op de landlieden rondom Arnemuiden.
Vader, Jan: 
Kersaon uut ’t slopje. 
Schetsen uit het oud Walcherse buitenleven. 
Uitgever Heemkundige Kring Walcheren.
Veldnamen van Arnemuiden/Kleverskerke/Grijpskerke/Middelburg/Oost en West 
Souburg/Sint Laurens. 
Er bevindt zich een map met gedetailleerde topografische kaarten bij van het 
grondgebied van Arnemuiden, Kleverskerke, Middelburg, Souburg, Grijpskerke e.a. 
waarop alle percelen en wegelingen zijn aangegeven met de vroeger bestaande 
veldnamen. 
Verheije van Citters, J.: 
Memorie over de Dijkagiën van Walcheren. 
Opgenomen in het jaarboek van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen van 
1865 op de pagina’s 76-96. Zie hiervoor onder de letter A van Archief KZG 1865. 
Kopie ook opgenomen in ordner.
Verhoef, W.: 
Referaat over de inwijding van de nieuw gebouwde kerk te Arnemuiden door ds. J. 
van der Meulen op 19 december 1858. 
In ordner.  
Verkerk, ds. M.G., predikant te Arnemuiden: 
Vijftal korte overdenkingen over Psalm 98:2 en 3.
Vermeer, dr. Ir. J.: 
Het Friese jacht. 
Vermeer, dr. Ir. J.: 
Tjotters en boatsjes.
Verouden, mr. A.H.G.:  
Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te 
Arnemuiden  over de jaren 1575-1625 (deel 1). 
Uitgegeven door de Hollandse Bronnen deel 7. 
Bevat een transcriptie van de notulen van de kerkenraad van de Hervormde 
gemeente. 
Verouden, mr. A.H.G.:  
Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te 
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Arnemuiden over de jaren 1625-1640 (deel 2). 
Niet aangetroffen op 16/5/2018. 
Versteeg, W.K.:  
Scheepsmodellen 1700-1900. 
Uitgegeven in 1972 door uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam. 
Betreft modellen en beschrijvingen van o.a. de knots, hengst, Tholense hoogaars, 
Arnemuidse hoogaars, schouw, vissloep Heist, Scheveningse bom, Noordzee botter, 
haringbuis, poon, etc.  
Visser, Tine: 
Tien Zeeuwse onderwijzers in de negentiende eeuw (1997). 
Hoofdstuk 9 gaat over de Arnemuidse hoofdonderwijzer Pieter Kwekkeboom (1816-
1887). 
Niet aangetroffen op 16/5/2018. 
Visser, dr. H.A.: 
Walcheren.  
Natuur, landschap en geschiedenis. 
1983 
Unieboek. 
Vitrite schakel, mededelingenblad voor het personeel van N.V. de Vitrite fabriek, 15e 
jaargang, februari 1965.  
Bevat enkele artikelen over Arnemuiden en de Arnemuidse werknemers van de 
Vitrite. 
Vlies, P.A. van der: 
20 jaar calamiteiten in de Zeeuwse wateren. 
2004 
Vliet, A.P. van:  
Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648. 
2003 
Uitgeverij Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. 
Bevat een beschrijving van o.a. de aantallen schepen, de scheepstypen, de 
visgronden, etc.  
Bevat gegevens over Arnemuiden op de bladzijden 17, 18, 21, 25-26, 31, 35-38, 64, 
75, 91-94 en 135.  
Uit dit boek  blijkt niet dat er in de 16e/17e eeuw sprake was van visserij bedreven 
vanuit Arnemuiden. 
Weliswaar was er een vismarkt, maar de aanvoer van de vis kan ook door 
zogenaamde ventjagers zijn gebeurd.  
Interessant is de vermelding dat het aantal inwoners in 1564 2308 bedroeg, dat van 
Goes 1750, van Veere 2500, van Vlissingen 4000, van Zierikzee 5000, van 
Middelburg 4480.  
Vloten, Dr. J. van:  
Middelburgs beleg en overgang 1572-1574. 
Betreft een op grondig feitenonderzoek gebaseerde beschrijving van de bezetting 
door en de bevrijding van de Spanjaarden in de jaren 1572-1574.  
In dit boekwerk zijn zeer vele gegevens over Arnemuiden, dat toen onder het bestuur 
van Middelburg viel, opgenomen. 
Vloten, Dr. J. van:  
Onderzoek van ’s Koningswege naar de beroerten in 1565 en 1566. 
Betreft een op grondig feitenonderzoek en interviews met tal van betrokken personen 
gebaseerd onderzoekverslag van de beroerten in de jaren 1565 en 1566 te 
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Middelburg en Arnemuiden.  
Vlugt, M. van der: 
Predikantenlijst van de Hervormde gemeente Arnemuiden met beschrijvingen. 
Handgeschreven. 
In ordner. 
Vogel-Wessels Boer, dr. I.H. en Smallegange, drs. P.J.: 
Heil brengt ons kanaal en spoor. 
Uitgave van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. 
Geeft een beschrijving van de aanleg van het kanaal door Walcheren en de spoorlijn 
in 1870-1872, met veel unieke foto’s. 
Niet aangetroffen op 16/5/2018. 
Vollenhoven, dr. M.W.R. van: 
Het geslacht Van Vollenhoven (1917). 
Ontvangen uit de nalatenschap van deze vroegere ambachtsheer van Kleverskerke. 
Vollenhoven, dr. M.W.R. van: 
Van Vollenhoven Memoires (1948). 
Ontvangen uit de nalatenschap van deze vroegere ambachtsheer van Kleverskerke.
Vollenhoven, dr. M.W.R. van: 
Is de wereld een gekkenhuis? Critiek op de politieke en diplomatieke waanzin van 
1919-1950 (1950). 
Ontvangen uit de nalatenschap van deze vroegere ambachtsheer van Kleverskerke.
Vollenhoven, dr. M.W.R. van: 
Het oude Rome: godsdiensten, zeden en monumenten. 
Ontvangen uit de nalatenschap van deze vroegere ambachtsheer van Kleverskerke.
Vollenhoven, dr. M.W.R. van: 
Spellingsellende (1964). 
Ontvangen uit de nalatenschap van deze vroegere ambachtsheer van Kleverskerke. 
1950 
Uitgeverij P. van Stockum. 
Werkgroep Van Vollenhoven. 
Ordner met documentatie van de werkgroep over dr. M.W.R. van Vollenhoven. 
Voogd, J.D. de: 
Artikel in De Wete over Thuisbasis Veere, Arnemuidse vissers in Veere. 
Pagina’s 16 tot en met 22. 
De Wete van april 2004. 
In ordner. 
Voort, Maryse van der:  
Twee ordners met foto’s van de restauratie van de schilderijen in het museum van 
Arnemuiden in een gedetailleerde uitvoering (2010-2015)
Vriend-de Jong, Ellen de: 
Ons bin de lêste 
Uitgave 2010 
Geeft een beschrijving van de in 2010 nog 99 vrouwen op Walcheren in klederdracht. 
Van elke vrouw is een portret gemaakt. Ook zijn er hoofdstukken over de sieraden, 
kinderdracht, rouwdracht, ondergoed en de mannen in klederdracht. In 2010 telde 
Arnemuiden nog 32 vrouwen in dracht. De pagina’s 121 tot en met 138 betreffen de 
Arnemuidse vissers- en burgerdracht. Van vijf Arnemuidse vrouwen is een interview 
opgenomen. Van Jan Maljers is een interview opgenomen op de pagina’s 153 en 
154.   
Vriend-de Jong, Ellen: 
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In noot weder op de Westerschelde 1680 – 1950. 
Met een inventarisatie van gezonken schepen vanaf 1686. 
Een overzicht van gezonken schepen van de Arnemuidse vissersvloot is 
weergegeven op pagina 101.  
Vriend, Martin en Ellen de: 
Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. 
Bergingsbedrijf Van den Akker. 
1998 
Uitgeverij De Koperen Tuin te Goes
Vries, R.W.P. de Vries Jun: 
Dutch National Costumes 
With reproductions from photographs. 
Bevat een serie foto’s van klederdrachten in Zeeland van eind 19e eeuw/begin 20e 
eeuw, waaronder van Arnemuiden en Nieuw- en St Joosland.
Waard, C. de:  
De archieven berustende onder het polderbestuur te Middelburg. 
Inventaris van de archieven der besturen van het eiland Walcheren 1511-1870. 
Uitgegeven in 1914. Aanwezig in een grote bruine enveloppe.
Waard, C. de:  
Inventaris van de archieven der besturen van het eiland Walcheren 1511-1870. 
Uitgegeven in 1914. 
Bevat veel gegevens over geschiedenis van Arnemuiden. 
Waard, C. de:  
De archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden. 
Uitgegeven in 1925. 
Bevat een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis en het archief van 
Arnemuiden.  
Waard, C. de:  
De rand van het eiland Walcheren in 1546. 
Uitgegeven in 1912.  
In ordner. 
Wallenburg, L. van: 
De klok van Arnemuiden 
Artikel uit Nederlandse Historien, 4e jaargang, 1970, nummer 9, pagina’s 231-234 
In ordner. 
Walraven, A. en Polderdijk, F.P.:  
De kuststreek van het zuidoostelijk deel van Walcheren in vorige tijden. 
Deze bijdrage is opgenomen in het jaarboek van het Koninklijk Zeeuws Genootschap 
der Wetenschappen van 1893 op de pagina’s 251-344. 
Zie hiervoor het jaarboek van 1893 onder de letter A van Archief KZG. 
Eveneens in ordner. 
Wandel- en rijwielkaart van Walcheren (schaal 1 op 50.000). 
Uitgave van N.V. Vlissingse Boekhandel; Handelsdrukkerij en Binderij v/d De Veij 
Mesdagh te Vlissingen. 
In ordner. 
Water, J.W. te:  
Hoog adellijk Zeeland. 
Op de pagina’s 118 en 119 zijn gegevens vermeld over het geslacht van de Ridders 
van Arnemuiden. 
Kopie in ordner. 
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Water, J.W. te:  
Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de 16e eeuw. 
Op de pagina’s 68, 195-197 en 109 zijn gegevens vermeld over de 
(kerk)geschiedenis van Arnemuiden. 
Kopie in ordner. 
Wennekes, A.F.: 
Inventaris van de bescheiden afkomstig uit de  boedel van Prof. Dr. J.C. Hooykaas. 
In ordner. 
Werkgroep Lazaret: 
Register met foto’s en gegevens van de te Arnemuiden omgekomen Duitse militairen 
in de Tweede wereldoorlog. 
Opgesteld ten behoeve van de thematentoonstelling in 2009 van de Werkgroep 
Lazaret van het Oudheidkundig Museum Arnemuiden.
Wessels, A.M.:  
Ons Zeeuwsch verleden. 
Uitgegeven in 1933. 
Het hoofdstuk ‘De visschers van Arnemuiden’ is opgenomen op de pagina’s 314-322.
Wessels, A.M.: 
Zeeland in de patriottentijd. 
1974 
Uitgeverij Oosterbaan & Le Cointre te Goes.
Weijs, F.J.: 
Sporen van een ambacht. Visserij. 
Binnen water, kust en zee. 
1993 
Uitgever Rebo 
Bevat gegevens over o.a. de garnalenvisserij.
Weijs, Frederik J. : 
Binnenwater, kust en zee. 
De ambachtelijke visserij. 
Uitgeverij Zuid Balkproducties 
1993 
Platenboek met mooie tekeningen in kleur over de visserij.
Wier: 
Het astronomisch uurwerk te Wier. 
Beschrijving van het astronomisch uurwerk van de kerk in het dorp Wier 
Deze uurwerken van Wier en Arnemuiden zijn de enige in ons land.  
In ordner.  
Wieringa, D. en Traas, J.: 
Kroniek Kruiswerk Zeeland tot 1970. 
Bevat gegevens over de geschiedenis van het kruiswerk in Zeeland in het algemeen 
en enkele vermeldingen over het kruiswerk te Arnemuiden. 
Wiese, Kees: 
Fotoboek over Veere. 
Bevat tal van foto’s over de vissersvloot van Arnemuiden voordat deze vertrok uit 
Veere in april 1961. 
De foto’s zijn van de hand van Jhr. L.F. den Beer Poortugael.
Wight, Truus: 
Van Toeten en Blazen. 
Harmonieën, fanfares en brassbands op Walcheren.
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Bevat een beschrijving van Arne’s Genoegen van Arnemuiden op de pagina’s 65 t/m 
72 en van ONDA van Nieuw- en Sint Joosland op de pagina’s 83 t/m 88. 
1996 
Uitgeverij ADZ 
Wijk, E. van: 
Kruitmolens op Walcheren. 
Deze bijdrage is opgenomen in het jaarboek van het Koninklijk Zeeuws Genootschap 
der Wetenschappen van 1988. 
Bevat onder meer gegevens over de kruitmolen in de Wilhelminapolder te 
Arnemuiden. 
Een kopie in ordner. 
Wijngaerde, A. van den:  
De ‘Zelandiae Descriptio’. 
Het panorama van Walcheren uit 1500. 
Bevat panoramatekeningen van aansluitende gedeelten van de Walcherse kust 
omstreeks 1500. Van Arnemuiden zijn interessante tekeningen. 
Uitgegeven in  (1982) 
Wilderom, Ing. M.H.:  
Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel 3 (Midden-Zeeland). 
Dit deel beschrijft het ontstaan van het oudland en de aanwas van polders in 
Walcheren en Zuid-Beveland. Belangwekkende gegevens over Arnemuiden en met 
name de inpolderingen ten oosten van Arnemuiden zijn vermeld op de pagina’s 386-
387 en 93-101.  
Winkelen, C. van:  
Kent u ze nog….die van Arnemuiden. 
Uitgegeven in 1978. 
Betreft een boekje met oude prentbriefkaarten van Arnemuiden en foto’s van 
(groepjes) inwoners. 
Winkelen, C. van: 
Nieuw- en Sint Joosland in oude ansichten. 
1986 
Uitgeverij Europese Bibliotheek - Zaltbommel i.s.m. ‘De Zeeuwsche Boekhandel - 
Zierikzee. 
Winter, H.: 
Een Hollandse tweedekker uit de jaren 1660/1670 naar het model in het voormalig 
Slot Monbijon in België. Met veertig platen. 
Uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon N.V. te Amsterdam. 
Een (gerestaureerd) model van eenzelfde tweedekker bevindt zich in de raadszaal 
van het museum ’t Stadhuys.   
Wintle, Michael Ph. D.: 
De economie van Zeeland in 1808. 
Deze bijdrage is opgenomen in het jaarboek van het Koninklijk Genootschap der 
Wetenschappen van 1985.  
Zie voor deze bijdrage hiervoor onder de A van Archief KZG 1985. 
Deze bijdrage bevat interessante gegevens over de economie van Arnemuiden in 
1808. 
Woldring, Josephine met bijdragen van Laanstra, Willem: 
Hollandse Romantiek, schilders van het dagelijkse leven in de 19e eeuw. 
Uitgave van De Doelenpers BV te Alkmaar 2001. 
Bevat beschrijvingen van leven en werk van Hollandse meester-schilders zoals 
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Cornelis Springer, Wouterus Verschuur, Mari ten Kate, Barend Cornelis Koekkoek en 
Johannes Bosboom. 
Voor Arnemuiden is van belang de beschrijving van Johannes Bosboom (1817-
1891), meester in het schilderen van de interieurs van monumentale kerkgebouwen. 
Hij schilderde ook het interieur van de kruiskerk van Arnemuiden voordat deze in 
1857 werd afgebroken. Een reproductie van dit kleine schilderij hangt (vergroot) in 
het museum van Arnemuiden.  
IJsseldijk, W.E.P. van: 
1000 jaar Yerseke. 
Uitgegeven in 1973. 
Dit omvangrijke boekwerk is ooit geschonken aan het Museum, wellicht in verband 
met de relatie met Arnemuiden als vissersplaats.  
Bevat geen gegevens relevant voor de geschiedenis van Arnemuiden.  
IJsseldijk, W.E.P. van: 
Oude Boerderijen in Zeeland. 
Uitgegeven in 1975. 
Wellicht interessant in verband met de relatie met het landleven rondom Arnemuiden.
Zeelandboek ZL-4 2000. 
Bevat o.a. een hoofdstuk over ‘De houten vissersschepen van de Delta’. 
De gegevens over visserij en scheepsbouw zijn van belang voor de geschiedenis 
van Arnemuiden.  
Zeelandboek ZL-5 2001. 
Bevat o.a. een hoofdstuk over ‘Varen met de ARM 22’ van de hand van oud-
commissaris van de Koningin W.T. van Gelder. 
Zeelandboek ZL-10 2006. 
Bevat o.a. een interessant hoofdstuk van Ton Vaes onder de titel ‘De Noordzeekotter 
‘Vrouwe Suzanna’ belichaamt Arnemuidse visserijhistorie’ op de pagina’s 179 tot en 
met 185.  
De eerste Arnemuidse schipper die een kotter kocht, ‘de Vrouwe Suzanna’, was 
Marinus van Belzen, Merien Kesaje genoemd. 
Zeeman, S.: 
Gouden reddingen. 
Uitgegeven in 1968. 
In bruikleen ontvangen van de Stichting Behoud Hoogaars onder nummer 209A 
SBH. 
Bevat verhalen over de KNZHRM.  
Geen gegevens relevant voor de geschiedenis van Arnemuiden.
Zuidwesterheem: 
Infobulletin Archeologische werkgemeenschap Nederland, afdeling Zeeland van 
2010. 
Bevat een verslag van de excursie van de AWN naar Arnemuiden. 
In ordner. 
Zwemer, dr. Jan: 
Geschiedenis van Zeeland in 1945-1950. 
Bevat gegevens over Arnemuiden in de naoorlogse jaren op de pagina’s 60, 61, 107, 
111, 116, 124, 147, 176, 204, 267, 305, 319, 333, 356, 508, 545, 576, 592, 619, 631, 
647, 663 en 667.  
Zwemer, dr. Jan en Barth, Allie: 
Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Uitgeverij Het Paard van Troye. 2014
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Zwemer, Jan: 
Walcheren op de wereldkaart 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Heemkundige Kring Walcheren. 
Het bevat artikelen over de middeleeuwen, het hoge noorden o.a. de walvisvaart, 
handelsposten op en nabij Azie, plantages in Amerika, Vlissingen op het westelijke 
halfrond, etc.   
 
 

 
 


