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Jaarbericht Zeeuws Archief 2008:
Nieuw organisatie- & formatieplan
2008 was het jaar waarin de reorganisatie van het Zeeuws Archief daadwerkelijk vorm kreeg.
Reorganisatie was nodig om de organisatie beter toegerust te maken op de verder voort
schrijdende digitalisering, nu en in de toekomst.
Op 17 maart 2008 vond de start plaats in een zogenaamde kick-off met de medewerkers. Door
de enthousiaste inzet en motivatie van alle betrokkenen zag drie maanden later het nieuwe
organisatie- en formatieplan het levenslicht.
Direct na de zomer kon daarmee de plaatsingsprocedure van start. Zonder grote problemen
werden alle medewerkers in de functie van hun eerste of tweede keuze geplaatst.
De plaatsingsprocedure ging uit van maximale ruimte voor interne mobiliteit. Dat betekent
dat soms mensen op functies zijn geplaatst waarvoor ze wel de benodigde competenties
hebben, maar via aanvullende opleiding of training nog extra kennis en ervaring moeten
opdoen.
Medio december stelde het bestuur de nieuwe plaatsingen definitief vast en konden
medewerkers per 1 januari 2009 daadwerkelijk aan de slag in hun nieuwe of dezelfde functie.
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De nieuwe organisatie is hiermee een feit, de nieuwe werkwijze zal in de komende tijd zijn
beslag gaan krijgen. In elk geval blijft daarbij nog wel steeds ons aloude motto van kracht:
goed blijven doen wat we goed doen en verbeteren wat beter kan.
Het afgelopen jaar is van iedereen een forse inspanning gevergd om van de reorganisatie een
succes te maken. Daarnaast hebben we ook nog kans gezien om onze reguliere taken naar
behoren te vervullen. Hoe, dat leest u op de volgende pagina’s.

Dienstverlening en bezoek, fysiek en digitaal
Digitaal
Website

De reorganisatie heeft voorzien in de nieuwe functie van webcoördinator om de techniek,
de inhoud en de vormgeving te vernieuwen.
De webredactie heeft in 2008 voornamelijk de huidige content actueel gehouden. De website
wordt steeds intensiever als actueel, snel en promotioneel communicatiemiddel gebruikt.
Databases

In 2008 werden weer 5 nieuwe inventarissen gedigitaliseerd waaronder de collecties van de
voormalige VVV Zeeland en VVV Middelburg. Daarnaast werden vooral toegangen aangevuld
en gecorrigeerd. Zo’n 1.000 van de 1.200 inventarissen zijn inmiddels digitaal te raadplegen
via de database Archieven.nl.
Gedigitaliseerde persoonsgegevens stelt het Zeeuws Archief vooral via internet beschikbaar.
De database Zeeuwen Gezocht (ISIS) op onze website telt zo’n 6 miljoen naamsvermeldingen,
een stijging van 7,7% ten opzichte van 2007. De belangstelling voor deze database was in 2008
wederom hoog. Het aantal bezoekers (gemeten per dag) steeg met 6,4% tot 181.074 IP’s.
Gemiddeld werd de database door 495 mensen per dag geraadpleegd. Het aantal pageviews
steeg met 9,6% naar 2.059.697 per jaar.
De beeldbank Zeeland in Beeld, groeide met bijna ruim 8.000 afbeeldingen tot ruim 31.203. Het
betrof vooral afbeeldingen uit de Zelandia Illustrata II (topografische prenten en tekeningen),
III (historische gebeurtenissen) en IV (portretten en personalia).
Het aantal unieke bezoeken daalde in 2008 met 26,6% tot 14.557. Vermoedelijk komt een
toenemend aantal bezoekers via het webportaal geschiedeniszeeland.nl naar Zeeland in Beeld,
al zijn exacte cijfers helaas (nog) niet bekend.
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Digitale ontsluiting van geografische gegevens als kaarten en beeldbestanden uit onze
collecties via de landelijke website WatWasWaar, bleek jammer genoeg niet haalbaar.
Momenteel verkennen we de mogelijkheden om dit samen met de Provincie Zeeland en
de Zeeuwse waterschappen te doen.
Webportaal geschiedeniszeeland.nl

Behalve via de eigen website ontsluit het Zeeuws Archief zijn collecties eveneens via het
webportaal www.geschiedeniszeeland.nl, een samenwerkingsproject van Zeeuwse Bibliotheek,
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Zeeuws Archief.
Na drie jaar ontwikkeling en promotie krijgt dit erfgoedportaal steeds meer bekendheid als
dé plek waar je in meerdere collecties tegelijkertijd kunt zoeken, waar je de weg kunt vinden
naar erfgoedorganisaties en waar je de cultuurhistorische agenda van Zeeland vindt.

Fysiek
In 2008 liep het bezoek aan de studiezaal opnieuw flink terug. Het aantal bezoekers daalde van
1966 naar1806 en het aantal bezoeken van 5.829 naar 5.396. Ruim tweederde, namelijk 1180
personen, kwam slechts éénmaal langs. De 626 diepgravers, personen die vaker dan een keer
langskomen, zijn verantwoordelijk voor ruim driekwart van het aantal bezoeken.
Herkomst bezoekers

Zo’n 38% van de studiezaalbezoekers komt uit Walcheren, 14% uit overig Zeeland, 46% uit
overig Nederland en 3% uit het buitenland.
Bezoekersprofiel

Bijna 56% van de bezoekers kwam voor stamboomonderzoek; tien jaar geleden was dit nog 75%.
De genealoog laat zich tegenwoordig vooral online bedienen.
Algemeen historisch onderzoek, daarvoor kwam 28% van de bezoekers, een lichte daling
vergeleken met 2007 (30%). Met dit doel komen voornamelijk schrijvers, journalisten,
wetenschappers en studenten.
Zo’n 14,5% kwam voor een bouwtekening en dat zijn zowel particulieren als makelaars,
architecten en bouwbedrijven.
Aanvragen en uitleningen

In 2008 werden op de studiezaal 13.473 originele stukken ter inzage gevraagd. Deze originelen
kwamen uit 446 verschillende toegangen, waarmee een breder deel van de collectie is
geraadpleegd dan in voorgaande jaren. De oorzaak is waarschijnlijk het vereenvoudigde
zoeksysteem.
Het aantal uitleningen aan gemeenten, andere eigenaren van archieven en instellingen als
musea is gedaald van 1220 naar 1038. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.
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Fragment uit de lezing ‘Liefde in archieven’ door Arthur Japin:

“Het zoeken in archieven gebeurt vanuit een verliefdheid op het
onderwerp, de hoofdpersoon. Die wil ik zo goed mogelijk leren kennen.
Steeds meer archieven staan op internet en dat is erg aantrekkelijk. Toch
levert ter plekke onderzoek doen in archieven mooie vondsten op. Ik vond
bijvoorbeeld bloemetjes in een archief in Weimar, geplukt door koning
Willem II voor zijn dochter Sophie op de dag dat zij het huis verliet.”

Informatievragen

Per post, telefonisch en per e-mail kwamen 364 informatieverzoeken binnen en 116
bestellingen van reproducties. In de studiezaal zelf werden 91 fotobestellingen geplaatst. Dat
zijn vergelijkbare aantallen als in 2007. Via de database Zeeuwen Gezocht kwamen flink meer
(389) reproductieverzoeken binnen dan het jaar ervoor; 40 ervan werden na opgave van kosten
geannuleerd.
Klachten

Het Zeeuws Archief is aangesloten bij de Zeeuwse Ombudsman voor klachtenprocedures.
In 2008 werden echter opnieuw geen klachten ingediend.

Collectie – behoud, beheer en vorming
Behoud

Goed behoud valt of staat met constante klimaatbeheersing en schimmelvrije depots. Behoud
omvat tevens conserverings- en restauratiewerkzaamheden als het verwijderen van tape, het
ontzuren, aanvezelen en restaureren van papier, het in- en uitlijsten van kaarten en prenten,
het binden van albums, boeken en banden en het conserveren, verfilmen en digitaliseren van
foto’s, kaarten en charters.
De ontstane vacature door het vertrek van twee gediplomeerde papierrestauratoren is
opgevuld met een bestaande medewerker die in België de opleiding tot papierrestaurator
volgt.

5

Als resultaat van het landelijk behoudprogramma Metamorfoze, kwam in 2008 een digitale gids
beschikbaar met 74.000 gescande documentpagina’s over de Admiraliteitsarchieven Zeeland
vóór 1609. De opvolger, Metamorfoze Suriname, voorziet in de restauratie, digitalisering en
ontsluiting van zo’n 25.000 documentpagina’s over de verovering van en bemoeienis met
Suriname door Zeeland in de periode 1667-1684.
In 2008 is tevens verder gewerkt aan een schaderegistratieprogramma dat tegelijkertijd kan
dienen als basis voor behoudsplannen.
Beheer

Samen met het Nationaal Archief, het Utrechts Archief en het Noord-Hollands Archief heeft
het Zeeuws Archief gewerkt aan een voorstudie naar een centraal digitaal depot bij het
Nationaal Archief, dat digitaal wordt beheerd en ontsloten en door regionale archiefdiensten
op de eigen locatie kan worden geraadpleegd. In 2009 start een proefproject dat zo’n digitaal
depot in de praktijk uittest en verder ontwikkelt.
Aan onze bibliotheekcollectie op de studiezaal zijn 180 nieuwe titels toegevoegd. Met de
Zeeuwse Bibliotheek zijn afspraken gemaakt om onze beider collecties in één gezamenlijke
catalogus onder te brengen.
Conservatoren van het Zeeuws Archief beheerden in 2008 ook weer de gemeentelijke
kunstcollecties van Middelburg en Veere.
Collectievorming

Omdat overheden volgens de Archiefwet verplicht zijn tot overdracht, bestaan onze collecties
voor het grootste deel uit overheidsarchieven.
In 2008 waren er 152 mutaties, zowel aanwinsten (85% particulier, 15% overheid) als verliezen.
De meest opmerkelijke aanwinsten zijn de beeld- en documentatieverzameling Molens in
Zeeland (Verzameling Bakker) 1900-2004 en de archieven van Glasfabriek Sas van Gent 1899-1939.
Opmerkelijk verlies zijn 10 charters uit 1541-1551 die we overdroegen aan het streekarchief
Voorne-Putten en Rozenburg, omdat ze betrekking hebben op een plaats aldaar met dezelfde
naam.
Toegankelijk maken

Dagelijks werden via het informatiebeheersysteem MAIS-Flexis archiefbeschrijvingen in de
database archieven.nl aangevuld en verbeterd.
Daarnaast werden ook weer grote aantallen persoonsgegevens ingevoerd in de database
Zeeuwen Gezocht en afbeeldingen in de digitale beeldbank Zeeland in Beeld.
Zonder de hulp van de vele vrijwilligers zouden wij nooit zoveel historische informatie zo
voortvarend digitaal toegankelijk kunnen maken voor het publiek.
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Citaten uit het gastenboek van de tentoonstelling Veelstromenland:

S. Naime, Apeldoorn: “Onverwacht interessant.”
Noah & mama, Middelburg: “Het is hier prachtig. Hartelijk dank.”
Aarnoud van den Deijl: “Mooie tentoonstelling. Beetje jammer dat hij stopt

rond 1950, het heden is nog veel meer een veelstromenland. Maar het
oude is natuurlijk jullie core-business. Dank!”

Inspectie en relatiebeheer

Volgens de Archiefwet heeft het Zeeuws Archief tevens een inspectietaak.In dit kader is de
gemeente Middelburg geadviseerd haar informatie- en archiefbeheer te integreren in alle
werkprocessen om zo grip te houden op de digitale informatiestromen.
Aan de gemeente Veere is voorgesteld de registers van de burgerlijke stand naar ons over te
brengen en ze te digitaliseren tot gebruikskopie; de huidige bewaarplaats voldoet namelijk
niet aan de wettelijke eisen.
De Provincie Zeeland is gevraagd voorbereidingen te starten voor het overdragen van hun
archieven vanaf de Tweede Wereldoorlog.
Met de Erfgoedinspectie van het Rijk is overlegd over de wijze van informatie-uitwisseling.

Cultuurhistorisch knooppunt en informatiemakelaar
Het Zeeuws Archief is naast historisch knooppunt tevens informatiemakelaar. We leveren
immers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de
geschiedenis van Zeeland. Daarbij zetten we ons tegelijkertijd in voor de culturele diversiteit.
Zowel structureel als projectmatige werken wij samen met partijen als Provincie Zeeland,
Nationaal Archief, Moluks Historisch Museum, Nationaal Instituut Nederlands
slavernijverleden en erfenis, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Commissie Regionale
Geschiedbeoefening, Stichting Historisch Onderzoek Zeeland, Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, Vereniging Zeeuwse Musea maar ook met historici,
universiteiten, studenten, historische verenigingen, heemkundige kringen, journalisten,
(vak)media e.a.
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Zonder volledig te zijn, geven we graag enkele voorbeelden:
– Multimediacampagne Verleden van Nederland met ID-TV en NOS & VPRO
– Presentatie Zeeuwse Canon samen met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
en de Zeeuwse Bilbiotheek, onze partners in het webportaal geschiedeniszeeland.nl
– Geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Zeeland 1951-heden, samen met het
Moluks Historisch Museum in Utrecht
– Deel Zeeland van de bronnenuitgave Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der
Verenigde Nederlanden, samen met het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en
de Vrije Universiteit Amsterdam
– Bestuurslidmaatschap van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en
Erfenis (NiNsee).
Verder verlenen wij onderdak aan het Genealogisch Centrum Zeeland, de conservatoren van
het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, de archivarissen van de Rechtbank
en aan de archeologen van de Walcherse Archeologische Dienst.

Publiek, een in verscheidenheid
Externe communicatie
Wie, wat, hoe?

Uiteenlopende publieksgroepen hebben belangstelling voor de Zeeuwse geschiedenis:
historisch onderzoekers, journalisten, schrijvers, genealogen, politici, ambtenaren, studenten,
docenten, scholieren, ondernemers, makelaars, architecten.
Om al die publieksgroepen te bereiken maken we gebruik van intermediaire organisaties,
zoals heemkundige kringen, historische verenigingen, collega-archiefdiensten, educatieve
organisaties, musea, erfgoedorganisaties waarmee we samenwerken en special interest media.
Op hun beurt weten intermediairs ons ook te vinden voor inhoudelijke informatie ten
behoeve van hun dag- en nieuwsbladen, vak- en special interestbladen, wetenschappelijke
publicaties en items op websites, radio en tv; zowel in Zeeland als daarbuiten.
Behalve diepgravers willen wij ook mensen met een brede interesse bedienen. We doen dat met
een gevarieerd product- en activiteitenaanbod bestaande uit tentoonstellingen, open dagen,
rondleidingen, lezingen, conferenties, workshops, archiefwinkel, prentenkabinet, periodieke
nieuwsbrief, folders, posters en natuurlijk met onze website en e-mail.
Belangrijk bij alle uitingen is onze huisstijl, daarmee bewaken we ons imago en onze
identiteit.
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Voorbeelden van publieksbereik in 2008 zijn:
– Landelijke Archievendag met als thema ‘Van oud vuil tot erfgoed’
– Open Monumentendag ‘Sporen uit het verleden’
– Culturele informatiemarkt in de Zeeuwse Bibliotheek waar culturele en historische
organisaties hun activiteiten presenteren aan het publiek
– Vertoning aan binnen- en buitenlandse journalisten van de ‘bewijsstukken’ in het
Zeeuws Archief over de uitvinding van de telescoop
– OVT, radio-uitzending (VPRO) vanuit het Zeeuws Archief over Hoe God verscheen in
de Lage Landen
Samenwerking en sponsoring

Vanwege beperkte middelen zoeken we steeds vaker samenwerking met partijen die in
dezelfde publieksgroepen geïnteresseerd zijn. Zo hebben we in 2008 een Prentenkabinet
gerealiseerd, samen met en in de Drvkkery. Bezoekers kunnen hier hoogwaardige kwaliteit
reproducties van prenten uit onze collecties kopen; en in de toekomst ook via ons beider
websites online bestellen.
Steeds vaker ook zoeken we maatschappelijk geïnteresseerde sponsors voor onze
publieksactiviteiten en producten.

Educatie
Met exposities, archiefintroducties, cursussen, gastlessen, lesbrieven, speurroutes, stages,
studiedagen, cd’s en kijk- en luisterwijzers probeert het Zeeuws Archief scholieren, studenten
en docenten te bereiken.
Tentoonstellingen en presentaties

In 2008 organiseerden we twee tentoonstellingen: Het Cartularium van de Heren van Veere uit
het geslacht Van Borsele inclusief een symposium en Veelstromenland – Kerken en godsdiensten in
Zeeland inclusief een studiedag.
Samen met het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen organiseerden we een
studiebijeenkomst over de betekenis van de Zelandia Illustrata ter gelegenheid van de
digitalisering van deze bijzondere beeldcollectie.
Verder werkten we mee aan het religieuze verhalenproject zevenXzeven, aan Schatverhalen van
Walcheren en waren we gastheer voor Woodprints from Nagasaki een jumelage-expositie voor
de inwoners van Middelburg..
Studiedagen, cursussen en gastlessen

Bij de tentoonstelling Veelstromenland maakten we educatiemateriaal in de vorm van een
kijk- & luisterwijzer en een speurtocht.
Voor de Zeeuwse Volksuniversiteit verzorgden we verschillende cursussen, voor VVV-gidsen
een dialezing en voor diverse basis- en middelbare scholen archiefintroducties,
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studiezaalintroducties en gastlessen.
Studenten en docenten van de Roosevelt Academy en de Vlaamse Bestuursschool in Brugge
kregen een archiefrondleiding en studenten van de Universiteit van Gent werden begeleid bij
hun scriptie. Ook diverse PABO-studenten begeleidden we bij hun studieopdrachten en een
middelbare scholier bij zijn maatschappelijke stage.

Het gebouw, een tijdreis op zich
Voor ons monumentale stadspaleis met ultramoderne vleugel bestaat veel belangstelling.
Regelmatig worden rondleidingen verzorgd, trouw- of fotoreportages begeleid en
vergaderruimtes verhuurd aan particulieren, verenigingen, bedrijven, subsidiegevers,
filmmakers, media en vakgenoten.

Vrienden geven het Zeeuwse verleden toekomst
Bijdragen van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief maakten in 2008 de lezing van
Arthur Japin mogelijk tijdens de jaarlijkse open dag, alsmede de aanschaf van de bijzondere
archieven van de Hervormde Diakonesseninrichting 1900-1996 en Vereeniging
De Middelburgsche Burgerwacht 1928-1940 (1941)

Reacties op onze genealogische persoonsnamendatabase Zeeuwen Gezocht:

Willemine, Zuid-Afrika: “Ik hou erg van de Zeeuwen Gezocht website!”
Marianne de Hoogh: “Dat ziet er weer prima uit. Mijn complimenten!

Erg leuk met die echte Zeeuwen.”
J. Klaasse: “Hulde en zeer hartelijk dank aan alle geweldige vrijwilligers en

medewerkers die het voor een in het Gooi wonende Zeeuwse afstammeling
mogelijk maken zijn hobby op betaalbare wijze voort te zetten!
Hartelijke groet.”
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Bestuur & Organisatie
Bestuur

Het Zeeuws Archief heeft een dagelijks en een algemeen bestuur. Het aantal leden en hun
stemrecht is vastgesteld op basis van de financiële inbreng van de bestuurlijke partners.
De bestuurlijke samenstelling was in 2008 als volgt:
Aangewezen door de minister van OCW
Mw. G.W. van Montfrans-Hartman (voorzitter)
Dhr. J.J. Lilipaly
Aangewezen door de gemeenteraad van Middelburg
Mw. Dr. J.L. Kool-Blokland
Dhr. F.R. Streng
Aangewezen door de gemeenteraad van Veere
Dhr. J. Bostelaar
Adviserend lid namens het College van GS
Dhr. J.A.J.A. van Aspert
Adviserend lid en secretaris
Dhr. R.L. Koops, directeur Zeeuws Archief
In 2008 kwam het Algemeen Bestuur eenmaal bijeen en het Dagelijks Bestuur vijfmaal.
Organisatie

Per 31 december 2008 werkten 42 personen bij het Zeeuws Archief in 32,5 fte, waarvan 30,2 vast
en 2,3 fte tijdelijk.
Het percentage ziekteverzuim bedroeg 8,34% inclusief 2 langdurig zieken. In 2006 was dit
10,18%, in 2005 was dit 6,99% en 4,9% in 2004.
De Ondernemingsraad van het Zeeuws Archief voerde regelmatig overleg met de directeur,
vooral over de reorganisatie.
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Enkele financiële kengetallen
Hieronder treft u een beknopt overzicht aan uit onze jaarrekening 2008, die is gecontroleerd en
goedgekeurd door registeraccountants Rijkse & Visser te Middelburg.

Balans per 31 december 2008 voor bestemming van het resultaat
Alle bedragen in euro’s

31-12-08

31-12-07

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vorderingen
Liquide middelen

56.867
792.689
257.096
1.365.274

66.274
956.228
192.090
1.392.042

TOTAAL ACTIVA

2.471.926

2.606.634

Totaal Eigen Vermogen
Voorzieningen
Totaal schulden op lange termijn
Totaal schulden op korte termijn

272.749
244.732
952.977
1.001.468

245.974
183.773
1.057.574
1.119.313

TOTAAL PASSIVA

2.471.926

2.606.634

ACTIVA

PASSIVA
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Baten en lasten 2008
		
		

2008
Realisatie

2008
Begroting

2007
Realisatie

Bijdragen
- Nationaal Archief (NA)		
- Behoudsgelden NA		
- Extra bijdrage NA		
- Gemeente Middelburg		
- Kunstcollectie Middelburg		
- Gemeente Veere		
- Kunstcollectie Veere		
Overige baten 		
Bijzondere baten		

3.281.243
43.241
18.253
384.526
31.382
107.639
31.508
500.622
7.350

3.151.401
42.000

3.064.640
42.000

376.184
24.564
105.304
30.423
489.302
10.000

373.508
30.846
104.555
30.026
537.716
29.554

TOTAAL BATEN		

4.405.763

4.229.177

4.212.845

Personeelslasten 		
Directe materiële kosten 		
Indirecte materiële kosten 		
Bijzondere lasten		

1.530.403
1.561.101
196.604
292.601
2.587.696
2.406.775
64.285	-31.300

1.511.091
268.968
2.387.883
16.200

TOTAAL LASTEN		

4.378.988

4.229.177

4.184.141

RESULTAAT		

26.775

0

28.704

BATEN

LASTEN
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Het Zeeuws Archief in cijfers & feiten
		

2005

2006

2007

2008

1.640
320
6.699
2.270
13.000

1.640
168
6.245
2.037
12.500

1.560
96
5.829
1.966
14.260

1.624
96
5.396
1.806
13.480

3.261

2.886

2.156

2.090

Unieke bezoeken website			
Digitale bezoeken website		
299.547
Bekeken pagina’s website		
1.886.609
Unieke bezoekers Zeeuwen Gezocht **			
Bekeken pagina’s Zeeuwen Gezocht		
869.148
Digitale reacties n.a.v. Zeeuwen Gezocht		
2.885
Digitale bezoeken Zeeland in Beeld		
26.246

192.473
274.105
1.613.252
147.153
1.585.670
2.282
18.138

175.779
284.311
1.686.847
169.541
1.862.567
2.450
19.812

125.410
227.369
1.349.831
181.074
2.059.697
3.241
14.557

2
22
35
683
2
950

5
58
20
247
2
576

3
31
24
473
2
617

4
62
43
946
2
600

8
0
7
110
2
4.755

9
52
20
399
5
6.689

4
100
28
400
3
5.820

3
140
16
281
4
3.760

Dienstverlening via studiezaal

Openingsuren in kantoortijd *		
Openingsuren in weekend *		
Bezoeken		
(Verschillende) bezoekers		
Aanvragen studiezaal		
Aantal overige informatieaanvragen, uitleningen
en bestellingen (e-mail, Zeeuwen Gezocht, Genlias,
Zeeland in Beeld, gemeenten en andere partners)		
Dienstverlening via internet

Educatie publiek

Cursussen		
Deelnemers cursussen		
(Educatieve) rondleidingen		
Deelnemers (educatieve) rondleidingen		
Open dagen		
Bezoekers open dagen		
(Meegeorganiseerde) studiedagen, seminars
en workshops		
Deelnemers studiedagen e.d.		
Archiefintroducties/gastlessen		
Deelnemers archiefintroducties/gastlessen		
Tentoonstellingen/presentaties		
Bezoekers tentoonstellingen/presentaties		

* januari 2007 was de studiezaal gesloten vanwege reparatie van de vloer
** in 2006 is een andere teller geïnstalleerd die reëlere cijfers oplevert
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2005

2006

2007

2008

3.007
14.411

3.027
14.440

3.038
14.544

3.092
14.565

1.065
782
4.203.611
18.028

1.041
812
4.965.306
19.165

1.223
1.006
5.566.936
23.116

1.224
1.013
6.027.807
31.203

Stuks		
1.200
Stuks t.b.v. metamorfoze			

2.359
17.000

950
18.230

758
3.433

10.000

59.000

5.000

408
133

206
85

200
200

100
87

26.744
2.360
273

26.744
2.360
273

26.744
2.360
273

26.744
2.360
273

17.418
1.552
85

17.467
1.597
85

17.582
1.562
85

17.657
1.562
85

6.764

6.766

6.764

6.764

137
12

85
36

120
5

87
12

Toegankelijkheid

Archiefbescheiden in meters
- Volledig ontoegankelijk per 31/12		
- Toegankelijk per 31/12		
Digitaal toegankelijk (internet)		
- Archieftitels (archieven.nl)		
- Archiefinventarissen		
- Naamsvermeldingen (Zeeuwen Gezocht)		
- Afbeeldingen (Zeeland in Beeld)		
Materieel beheer: actieve conservering (incl. ontzuren)

Materieel beheer: conversie

Gedigitaliseerd t.b.v. metamorfoze			
Materieel beheer: verpakken

Verpakte archiefbestanden in m.		
Toestroom onverpakte archiefbestanden in m.		
Materieel beheer: depotbeheer

Totale capaciteit
- Reguliere opslag (incl. bibl.) in m.		
- Ladenberging in laden		
- Rolberging in rollen		
Depotruimte eigen collectie		
- Reguliere opslag archief (incl. bibl.) in m.		
- Ladenberging in laden		
- Rolberging in rollen		
Depotruimte derden
- Opslag archief in m.		
Instroom

Aanwas archieven		
Verlies archieven		
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Overige kengetallen
Gebouw

Bruto vloeroppervlak
waarvan:
Depots
Publieksfuncties
Kantoorruimte
Restauratie/conservering
Overig

10.076 m2

4.236 m2
1.424 m2
1.395 m2
340 m2
2.681 m2

Personeel

Werkzaam per 31-12-2008
Aantal fte’s
Aantal vrijwilligers

42 personen
32,5 fte
40 personen
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Colofon
Ons jaarbericht wordt toegestuurd aan bestuursleden van het Zeeuws Archief, het ministerie
van OCW, raadsleden van de gemeenten Middelburg en Veere en aan personen met een
beroepsmatige interesse.Een digitale versie kunt u downloaden van onze website.
Tekst: Marjan de Kort
Fotografie: Ivo Wennekes, Dick Borgstein en Zeeuws Archief
Ontwerp: Inge van der Kooy BNO
Lay-out: DATBureau, Amsterdam
Druk: Verhage & Zn., Middelburg
Coördinatie: sectie communicatie Zeeuws Archief

Bezoekadres: Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
Postadres: Postbus 70, 4330 AB Middelburg
T (0118) 678800
F (0118) 628094
info@zeeuwsarchief.nl
www.zeeuwsarchief.nl
Openingstijden kantoren en exposities:
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Openingstijden studiezaal en exposities:
dinsdag tot en met vrijdag en elke 1e zaterdag van de maand, van 9.00 tot 17.00 uur.
Illustraties:
Op de omslag van dit jaarverslag ziet u beelden van nieuwe aanwinsten en
publieksactiviteiten in 2008.

