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2018 EEN STEVIG ZEEUWS ARCHIEF IN EEN
SAMENWERKENDE PROVINCIE
Hierbij bied ik u met veel genoegen het publieksjaarverslag 2018
van het Zeeuws Archief aan. Opnieuw is er dit jaar een brede
schakering aan activiteiten geweest. Er is veel gedaan aan de
verdere uitvoering van het beleidsplan 2017-2020: Open en
Oneindig, met het Zeeuws Archief naar nieuwe bestemmingen.
De ambitie om uit te groeien naar hét e-Depot van Zeeland
vraagt onverminderd aandacht en inzet. Vooral op het gebied
van de aansluitingen op het Zeeuws e-Depot zijn er belangrijke
stappen gezet.
Tevens zijn de partners van het Zeeuws Archief uitgebreid met
de komst van de gemeente Terneuzen en het Waterschap
Scheldestromen in Zeeuws Vlaanderen. De gemeentearchieven
zijn verhuisd van Terneuzen naar Middelburg en de
voorbereidingen zijn getroffen om een Historisch Informatie Punt
in Terneuzen in te richten.
De samenwerking met Schouwen-Duiveland is ook een
belangrijk aandachtspunt geweest en de voorbereidingen voor
de daadwerkelijke samenwerking per 2021 zijn verder
vormgegeven.
Daarnaast blijft het Zeeuws Archief zowel online als offline de
werkplaats om de geschiedenis van Zeeland te ontdekken en te
onderzoeken.

Dr. Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief

Dr. Hannie Kool-Blokland, directeur
lees meer >>
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2018 een stevig Zeeuws Archief in een
samenwerkende provincie
Het Zeeuws e-Depot is volop in ontwikkeling.
De eerste aansluittrajecten zijn gestart met
de gemeente Veere en de Provincie Zeeland.
Kennissessies met de Zeeuwse werkgroep,
waarin alle overheden participeren, vinden
regelmatig plaats. Het leren van elkaar en het
gezamenlijk optrekken van overheden is
daarin belangrijk. De landelijke samen
werking met het Nationaal Archief en de
Regionaal Historische Centra op het gebied
van digitale duurzaamheid, biedt daarvoor
een goed uitgangspunt.

Op 1 oktober 2018 is de gemeente Terneuzen
voor het papieren archief aangesloten bij het
Zeeuws Archief. Deze archieven zijn over
gebracht naar de depots van het Zeeuws
Archief in Middelburg. In Terneuzen wordt
een Historisch Informatie Punt ingericht in
het kantoor van Waterschap Scheldestromen.
Hier kunnen twee dagen per week archieven
en collecties van gemeente Terneuzen en
van Waterschap Scheldestromen in ZeeuwsVlaanderen worden ingezien. Nog voor het
einde van het jaar is de gemeente al onder
steund bij het opzetten van een aantal
digitaliseringsprojecten en bij het
uitbesteden van de restauratie en
conservering van het archief van Biervliet.
Er wordt stapsgewijs steeds intensiever
samengewerkt met het gemeentearchief
Schouwen-Duiveland. Op het gebied van
restauratie en behoud, maar ook voor kennis
overdracht over elkaars collecties. In 2018 zijn,
in aanloop naar de definitieve verantwoorde
lijkheid van het Zeeuws Archief per 1 januari
2021, alle toegangen en nadere toegangen
vanuit het oorspronkelijke collectiebeheer
systeem overgezet naar Mais Flexis.
Ook de voorbereidingen voor het in eigen
beheer nemen van onderhoud en instand
houding van de huisvesting, in plaats van het
Rijksvastgoedbedrijf, heeft in 2018 veel aan
dacht gevergd en zal dit ook in 2019 nog doen.

Verhuizing van het papieren archief gemeente Terneuzen.
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Directeur Hannie Kool-Blokland en wethouder Paula Stoker geven de aftrap voor het VeleHanden-project ‘Thuis in Terneuzen’.

De dienstverlening blijft onverminderd een
belangrijke opdracht voor het Zeeuws Archief.
Het betreft dan vooral het beheren, bewaren
en beschikbaar stellen van informatie, zowel
digitaal als op papier.
Een ander speerpunt in het beleidsplan is het
publieksbereik van de collecties, waarbij het
Zeeuws Archief voor het publiek zowel online
als offline dé werkplaats is om de geschiedenis
van Zeeland te ontdekken en te onderzoeken.
Het Zeeuws Archief blijft samenwerken met
andere cultuur-historische instellingen in
Zeeland.
Het Zeeuws Archief biedt hulp bij onderzoek, en onderzoekers
helpen elkaar.
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Programma Beheer
Onder het programma beheer vallen alle werkzaamheden rond
het fysieke en digitale beheer van de archieven en collecties,
alsmede de conservering en restauratie daarvan, het beheer van
de museale stadhuiscollecties van de gemeenten Middelburg en
Veere, en de ontwikkeling van het Zeeuws e-Depot.
Ook het gemeentearchief Terneuzen en al een gedeelte van het
gemeentearchief Schouwen-Duiveland zijn daar in 2018 bij
gekomen.
Naast de reguliere behoud- en beheerwerkzaamheden is in 2018
verder gewerkt aan het duurzaam digitaal informatiebeheer
door de Zeeuwse overheden en de gezamenlijke ontwikkeling
van een Zeeuws e-Depot.
Doel van het programma beheer is dat alle stukken eenvoudig
vindbaar én raadpleegbaar zijn.
lees meer >>

Metamorfozeproject
Registers van het archief van de deputaten Oost- en West-Indische zaken van de classis
Schieland, met omslag van sierpapier.
8

9

Programma Beheer
Door een extern restauratieatelier zijn er
ten behoeve van het metamorfozeproject
kloosterarchief Sint Catharinadal charter
dozen ontzuurd. Verder werden er originele
stukken en foto’s materieel voorbereid voor
in- en externe exposities.
Tevens werden behoudswerkzaamheden
gedaan voor de partners in de dienst
verleningsovereenkomst (DVO) en als
zakelijke dienstverlening voor derden.
Enkele van de werkzaamheden die in 2018
zijn uitgevoerd:
> Herverpakking van 43 meter archief van de
Stad Veere en de gemeente Oostkapelle;
> De conservering, digitalisering en verpak
king van alle perkamenten charters uit het
archief van de Stad Veere is in 2018
afgerond;
> Er is 10 meter verzorgd en herverpakt van
het archief van het Provinciaal Bestuur. Dit
archief gaat in dozen die beter voldoen aan
de geldende normen en efficiënter beheer
van de beschikbare depotruimte mogelijk
maken;
> (Her)verpakking van 5 meter archief
Waterschap Scheldestromen;
> In passe-partout zetten van 400 prenten uit
de Zelandia Illustrata;
> Op verzoek van het Bevrijdingsmuseum te
Nieuwdorp is een fotoalbum gerestaureerd;
> In totaal zijn in 2018 24 boeken ingebonden.

Wat was het doel?

Het programma beheer omvat het fysieke en
digitale beheer van de archieven en collecties,
alsmede de conservering en restauratie ervan,
het beheer van de museale stadhuiscollecties
van de gemeenten Middelburg en Veere en de
ontwikkeling van het Zeeuws e-Depot. Doel is
dat alle stukken eenvoudig vindbaar én
raadpleegbaar zijn.
Wat hebben we ervoor gedaan?

Inrichting depot en klimaatbeheersing
Voor de juiste bewaarcondities wordt het
klimaat in de depots, de studiezaal en het
restauratieatelier voortdurend gecontroleerd
(kiemgetalmetingen) en worden alle ruimtes
regelmatig schoongemaakt en ontsmet.
Nieuw binnengekomen archieven worden
gecontroleerd en zo nodig bestraald ter
ontsmetting of door medewerkers van het
Zeeuws Archief handmatig ontsmet.
Er zijn depotcontroles in eigen depots
en in die van derden (gemeente Borsele,
Schouwen-Duiveland, Terneuzen en SCEZ)
uitgevoerd en zijn archieven bemonsterd
(Veiligheidsregio Zeeland en de gemeenten
Schouwen-Duiveland en Terneuzen).

Restauratie en behoud
In 2018 zijn restauraties uitgevoerd in het
kader van aanwinsten, de Archiefbank,
digitaliseringsprojecten en uitleningen.
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Rondleiding door de depots .

Metamorfozeprojecten

> Archieven van het Norbertijnenkloosters,
Abdij van Berne en de priorij Sint
Catharinadal te Oosterhout in opdracht van
het Brabants Historisch Informatiecentrum
(BHIC). Looptijd 2017-2019.
> Nieuwe opdracht van het BHIC in 2018:
Gasthuis Grave, ca. 33 meter papieren
archief en ca. 2000 charters, 1291-1965.
Uitvoering start 2019.

Metamorfoze is het nationale programma
voor behoud van papieren erfgoed.
Het Zeeuws Archief heeft in 2018 opnieuw aan
een aantal Metamorfozeprojecten gewerkt.
De werkzaamheden waren de materiële
voorbereiding, conservering en digitalisering
van:
> Archief en handschriftencollectie van het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen (KZGW). Dit project is in
2018 feestelijk afgerond.
> Archief van de deputaten Oost- en WestIndische zaken van de classes Amsterdam,
Schieland en Walcheren. Dit is een cluster
project met Stadsarchief Amsterdam, Stads
archief Rotterdam en het Zeeuws Archief
uitgevoerd, waarbij het Zeeuws Archief de
aanvrager en uitvoerder is. Looptijd 20172019;

e-Depot
In 2018 is verder gewerkt aan de bestendiging
van de interne organisatie rondom het
Zeeuws e-Depot en de inrichting van het
dienstverleningsaanbod voor zorgdragers.
Er is een Coördinator Zeeuws e-Depot
aangesteld.
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ontwikkeld tot een standaardaanpak en een
nieuw kostenmodel. In juni is het landelijke
kostenmodel in VZG-verband gepresenteerd
aan de Zeeuws overheden.

Het Zeeuws Archief neemt intensief deel aan
de landelijke overlegstructuur en samen
werking van het Nationaal Archief (NA) en de
Regionaal Historische Centra (RHC’s ),voor de
doorontwikkeling van de landelijke infra
structuur en de bijbehorende architectuur
van het e-Depot.

Aansluittrajecten
In 2018 zijn de aansluitingen van de gemeente
Veere en de Provincie Zeeland geformaliseerd
inclusief de jaarlijkse financiële bijdragen.
Met de gemeenten Schouwen-Duiveland,
Terneuzen en Tholen zijn gesprekken gestart
over het sluiten van een DVO.

Met het Nationaal Archief is een eerste
aanscherping gerealiseerd in de formele
leveringsafspraken ‘Dienstverlening digitale
archiefdiensten voor RHC’s’. De afspraak is
om dit document door te ontwikkelen. Samen
met de, door het Zeeuws Archief ontwikkelde
aansluitkit, biedt dit een goede basis voor de
aansluittrajecten met de Zeeuwse overheden.

De aanpak van de aansluittrajecten is
geconcretiseerd in een planning voor alle
Zeeuwse overheden, gemeenschappelijke
regelingen en enkele particuliere archief
vormers. Deze loopt door tot in 2021.

De raadpleegfunctionaliteit voor publiek en
zorgdragers is nog in ontwikkeling. Ook is er
behoefte aan een generiek koppelvlak voor
bevraging vanuit bedrijfsapplicaties (DMS,
zaaksysteem, e.a.) en zoekmachines
(enterprise search) op locatie bij zorgdragers.
Voor 2019 blijft dit de belangrijkste focus in
gesprek met NA.

Stadhuiscollecties
Beheer
Onder het beheer van de museale stadhuis
collecties van Middelburg en Veere valt:
> Toezicht houden op het beheer van de
gemeentelijke museale verzamelingen op
de diverse locaties;
> Registratie van de objecten en doen van
onderzoek naar de collectie;
> Verzorgen van rondleidingen, lezingen en
exposities over de gemeentelijke collectie;
> Adviseren over conservering, aankoop en
bruikleen van voorwerpen uit de collectie;
> Fungeren als in- en extern contactpersoon
voor de collectie;

Communicatie en samenwerking Zeeuwse
overheden

Metamorfozeproject
Registers van het archief van de deputaten Oost- en West-Indische zaken van
de classis Schieland, met omslag van sierpapier.
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Het proces van de Zeeuwse samenwerking en
communicatie is het afgelopen jaar voort
gezet. De directeur en het hoofd Informatie
en Kennis hebben gesprekken gevoerd met
bestuurders en managers van bijna alle
Zeeuwse overheidsorganisaties.
In 2018 was de samenwerking met de Zeeuwse
overheden meer gericht op de concrete
aansluittrajecten. Het aansluitproces is verder
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> Contact onderhouden met de Vereniging
van Zeeuwse Musea, Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland en de Walcherse musea
en erfgoedinstellingen;
> Overleg met wethouders en beleidsmedewerkers cultuur van de gemeenten.

>
>
>
>
>
>
>

Museum ‘De Schotse Huizen’ in Veere
Grote en Kleine kerk in Veere
Oudheidkamer en dorpskerk in Oostkapelle
Gemeentehuis in Domburg
Museum ‘Het Polderhuis’ in Westkapelle
Streekmuseum in IJzendijke
Verenigingsgebouw in Koudekerke en in
Vrouwenpolder
> Museum Brandspuithuis in Serooskerke
> Het Zeeuws Archief in Middelburg.
Kwetsbare of losse objecten worden in vitrines
of in de depots bewaard, evenals objecten die
niet geëxposeerd worden.

Publieksbereik
Objecten uit de stadhuiscollecties zijn voor
het publiek te zien op de volgende locaties:
> Stadhuis aan de Markt in Middelburg
> Vleeshal Middelburg
> Stadskantoor Middelburg
> Zeeuws Museum
> Stadhuismuseum en kerktoren
Arnemuiden
> Dorpshuis te Nieuw- en Sint Joosland
> Stadhuis aan de Markt in Veere

Regelmatig worden rondom objecten
publieksprojecten georganiseerd, zoals
exposities, lezingen, gastlessen en educatieve
rondleidingen.

Hartelijk dank voor je uitgebreide
antwoord! De (haarscherpe) foto
heb ik ondertussen gevonden op de
beeldbank. Weer een bouwsteentje
erbij in het familieverhaal.
Met vriendelijke groet, Roeland de Muynck
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Evides Waterbedrijf schenkt het Zeeuws Archief een collectie historische bouwtekeningen uit 1909 van de waterleiding op
Zuid-Beveland.
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wat heeft dit gekost?

					

Realisatie

2e wijziging Begroting		Begroting

					
2018		
2018		
2018
Programma beheer
Totale lasten				
669.897		
758.671		
684.516
Totale baten				

-53.860

-52.701

-50.377

Saldo				
616.037		
705.970		
634.139

Specificatie programma beheer
				
				
Salarislasten programma beheer				

Realisatie

2e wijziging Begroting

Begroting

2018

2018

2018

407.452		
463.255		
486.317

Materiële lasten programma beheer								
– inrichting depot en klimaatbeheersing			

66.283		

69.636		

66.250

– conserveren en restaureren			

17.802		

37.033		

36.241

– stadhuiscollecties			

9		
500		
500

– e-Depot			

178.351		
188.248		
95.207

					

262.444

295.417

198.198

Baten programma beheer
– stadhuiscollectie Middelburg			

-15.396		
-15.057		
-14.393

– stadhuiscollectie Veere			

-38.464		
-37.643		
-35.983

– e-Depot			

0		
0		
0

					

-53.860

-52.701

-50.377

Bijzondere baten				
0		
0		
0
Saldo				
616.037		
705.970		
634.139
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Programma Informatie en Kennis
Het programma Informatie en Kennis omvat het verwerven en
toegankelijk maken van archieven en collecties, zodat deze
beschikbaar gesteld kunnen worden aan het publiek. Tevens
zorgt dit programma voor toezicht op het beheer van de nietovergebrachte archiefbescheiden bij de aangesloten overheids
organisaties.

Norbertijnen van de Abdij van
Berne en norbertinessen van de
priorij Sint Catharinadal bij het
Zeeuws Archief voor het project
Metamorfoze.
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In 2018 resulteerde dat in de volgende werkzaamheden:
• Acquisitie en relatiebeheer van overheids- en particuliere
archieven;
• Inspectie en advisering aan de hand van kritische prestatie
indicatoren;
• Primair toegankelijk maken: inventarisatie, applicatiebeheer,
metadatabeheer en bibliotheekbeheer;
• Nader toegankelijk maken van beeld en persoonsgebonden
bronnen: invoeren, scannen en beschrijven;
• Digitalisering van diverse archieven;
• Functioneel beheer van diverse archiefbeheersystemen;
• Dienstverlening Provincie Zeeland en Waterschap;
• Zakelijke dienstverlening aan derden.
lees meer >>
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Programma Informatie en kennis
Inspectie en advisering

Wat was het doel?

Begin 2018 is het team Inspectie & Advies
versterkt met een fulltime inspecteur.

Doel van het programma Informatie en
Kennis is het verwerven en toegankelijk
maken van archieven en collecties, zodat deze
beschikbaar gesteld kunnen worden aan
het publiek. Tevens omvat dit programma
het toezicht op het beheer van de nietovergebrachte archiefbescheiden bij de
aangesloten overheidsorganisaties.

Voor de gemeenten Kapelle, Middelburg,
Terneuzen, Schouwen-Duiveland en Veere,
en voor de Provincie Zeeland, maar ook op
verzoek van andere Zeeuwse overheids
instanties, zoals gemeente Borsele, Veiligheids
regio Zeeland en Sabewa, verrichtte het
Zeeuws Archief uiteenlopende inspectieen advieswerkzaamheden, waaronder:
> Onderzoek naar de kwaliteit van de
informatiehuishouding aan de hand
van kritische prestatie indicatoren,
aanbevelingen doen voor het oplossen
van knelpunten en verbeteringen;
> Advisering over het informatiebeheerplan,
positionering van de informatiefunctie en
inrichting van de informatiehuishouding;
> Periodiek Strategisch Informatieoverleg (SIO)
en het Tactisch Informatieoverleg (TIO);
> Advies over het handboek vervanging en
over het calamiteitenplan;
> Audits van centrale documentmanage
mentapplicatie en informatiemanagement.
> Controleren van vernietigingslijsten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Acquisitie/Relatiebeheer
Er zijn in 2018 95 aanwinsten verworven, zoals
de publicatie ‘Afbeeldinghe van den tempel
Salominis’ uit 1642 door de Joodse geleerde
Jacob Jehuda Leon Ebreo, twee brieven van
Franse officieren over de capitulatie van
Zeeland in 1795 en een instructieboekje van
de Middelburgse dansschool Meeuse uit
ongeveer 1950. Bijzonder is ook het archief
van het Fonds Simon Boitet. Tijdens de
Archievendag droeg waterbedrijf Evides twee
mappen met tekeningen uit het archief van
de Watermaatschappij Zuid-West-Nederland
(WMZ) over aan het Zeeuws Archief. Een
aanwinst die zeker ook niet onvermeld mag
blijven is de aanvulling op het fotoarchief van
J. Torbijn uit Goes. De foto’s en prentbrief
kaarten uit dit archief geven een prachtig
beeld van Zeeland in de periode 1913-1981.

Primair toegankelijk maken
Archieven moeten niet alleen in goede en
geordende, maar ook in toegankelijke staat
worden gebracht en bewaard. Dit doen we in
een archievenoverzicht en inventarissen.
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Bezoek UvA Afro-Nederlandse studies, docent Zawdie Sandvliet. Bezoek aan het Zeeuws Archief,
29 november 2018, en bezichtiging van het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie.

‘Nooit gedacht dat ik zo
enthousiast zou worden
van een archief ’
Omar de Jong, 21 jaar, studie Rechtsgeleerdheid, UvA
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Verzameling vondsten bij het verpakken van archief op het restauratieatelier, zoals een perkamenten enveloppe, briefopener, metalen
spelden, liassen, linten en een galnoot.

archieven van de voormalige gemeenten
Serooskerke (40 meter), Gapinge (4 meter) en
Biggekerke (40 meter) en de voormalige
gemeente Vrouwenpolder (40 meter).

Vele beschrijvingen dwars door de gehele
collectie werden verbeterd en verrijkt. Dit
werkt vaak vraaggestuurd, naar aanleiding
van reacties van gebruikers. Daarnaast wordt
aan de hand van een prioriteringslijst, van
in het verleden zeer summier beschreven
nummers, gewerkt aan de verbetering van
metadata op individueel niveau.
Vrijwilligers werken aan inventarisatie van
ontoegankelijke, kleinere particuliere archief
bestanden.

Waterschapsarchieven
De verbetering van de toegankelijkheid van
de voormalige polders en waterschappen van
Tholen en Sint Philipsland is in 2018 voltooid.
Daarnaast zijn aanvullingen aan de bestaande
inventarissen en materieel verzorgd. De
digitalisering van de overlopers van de
voormalige polders en waterschapen van
Zeeuwse Eilanden werd in 2018 voltooid.

Stadsarchief Veere
De resultaten van de nadere bewerking van
de archiefblokken Stad Veere 1340-1816
(80 meter) en Gemeente Veere 1811-1966
(80 meter) zijn in 2018 voltooid en feestelijk
gepresenteerd. Geheel afgerond werden
het afgelopen jaar de inventarissen op de

Filmproject
Gewerkt is aan het beschrijven van in totaal
288 gedigitaliseerde filmpjes uit 15 verschil
lende archieven en collecties. Daarnaast is
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Geachte dames en heren van het
Zeeuws Archief,
Hierbij wil ik u hartelijk danken
voor de ontvangst in uw geweldig
mooie archief. Niet alleen lag alles
klaar waar ik om gevraagd had, maar
ook het meedenken en de bereid
willigheid van uw medewerkers
ervoer ik als bijzonder prettig.
Met vriendelijke groeten,
Irene Storm van Leeuwen, Bibliothecaris kasteel Duivenvoorde

Nader toegankelijk maken

getracht van alle films de rechthebbenden
op te sporen zodat dit materiaal online kan
worden ontsloten en ook door de eind
gebruiker kan worden gebruikt voor bijvoor
beeld tentoonstellingen. Het opnemen van
het bestand met de beschrijvingen in MAISFlexis wordt in 2019 afgerond waarna de
films voor zover mogelijk zullen worden
gepubliceerd via de website van het Zeeuws
Archief.

Beeldmateriaal
Voor de werkzaamheden voor het nader
toegankelijk maken van beeldmateriaal
(scannen en beschrijven) worden vrijwilligers
ingezet. In het verslagjaar is er vooral gewerkt
aan: het toeristisch fotoarchief van de firma J.
Torbijn (6.500 ex.), de dia’s van het voormalige
Delta Instituut voor Hydrobiologisch
Onderzoek (ruim 3.500 ex.), de luchtfoto’s van
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die de vele duizenden passages, personen,
schepen en producten in kaart brengt.

Delta Phot (3.460 ex.) en het omvangrijke foto
archief van Philips Lighting in Middelburg
(Vitrite), het fotoarchief van de boeren- en
tuindersmaatschappij ZLTO en het aanpassen
van de beeldbank Kapelle (7.500 ex).

Functioneel beheer archiefsystemen
e-Depot

Persoonsgebonden bronnen

Digitale dienstverlening en vooral de
ontwikkeling van een e-Depot zijn de
kernpunten voor het Zeeuws Archief. Het
Zeeuws Archief blijft nauw betrokken bij de
ontwikkelingen binnen het Nationaal Archief
en houdt hierbij rekening met de wensen van
de klanten van het Zeeuws e-Depot.

Vrijwilligers voerden in 2018 weer tal van
persoonsgegevens in uit doop-, trouw- en
begraafregisters, kohieren van familiegeld,
patiënten-, taxatie- en sluisregisters, leden
boekjes gemeentebesturen, oorspronkelijk
aanwijzende tafels uit 1832, gerechtelijke
vonnissen, burgerlijke stand, brieven
provinciaal bestuur, adresboekjes, et cetera in
de online persoonsnamendatabase Zeeuwen
Gezocht.

MAIS Flexis
Met het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis
worden analoge en digitale archieven primair
en nader toegankelijk gemaakt. De geplande
migratie naar het Nationaal Archief is in 2018
on hold gezet. Gekozen is om in het kader van
de vernieuwing van de ICT-omgeving van het
Zeeuws Archief de MAIS-Flexis-database te
migreren naar de SaaS-omgeving van de
leverancier. Deze vindt begin 2019 plaats.

Crowdsourcingproject VeleHanden
In 2018 is opnieuw een project gestart via
het platform VeleHanden.nl. In het kader van
het project ‘Thuis in Terneuzen’ worden de
bevolkings- en volkstellingsregisters van de
voormalige gemeenten Axel, Biervliet, Hoek,
Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent,
Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag en Zuid
dorpe gedigitaliseerd en nader toegankelijk
gemaakt op naam, geboortedatum en -plaats,
beroep en religie.

Instrumenten
De belangrijkste ontwikkelingen van
afgelopen jaar zijn:
> Implementatie sFTP; hiermee kunnen
zorgdragers met gebruik van een beveiligde
verbinding informatieobjecten versturen
naar het Zeeuws Archief.
> Aansluitkit; inmiddels bestaat de aansluit
kit uit tien documenten waarmee zorg
dragers meer inzicht krijgen in het totale
aansluittraject op het e-Depot.
> Architectuurplaten; met hulp van een

Tol van Zeeland
Door zes vrijwilligers werd - overwegend
vanuit eigen huis - gestaag verder gewerkt
aan het invoeren van de tolpassages van de
Tol van Zeeland in de periode 1584-1805, een
onderdeel van het archief van de Rekenkamer
van Zeeland. Dit is een zeer omvangrijke klus
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De historische stadswandelingen
tijdens de Open Dag 2018 konden
rekenen op veel belangstelling.
externe informatiearchitect is de
architectuur van het Zeeuws Archief
inzichtelijk gemaakt.
> Predepot; dit jaar is gestart met het
overzetten van scans uit het predepot naar
het e-Depot. In het verslagjaar is ruim 0,5
TB opgenomen.

omdat zij binnen de Zeeuwse samenwerking
hierin een voortrekkersrol hebben.

Zakelijke dienstverlening
Op verzoek zijn ook in 2018 weer diverse
archief-, digitaliserings-, onderzoeks-,
conserverings- en restauratiewerkzaamheden
uitgevoerd voor derden, zoals overheden,
erfgoedinstanties, maatschappelijke
organisaties en familiearchieven in Zeeland
en daarbuiten.

Kennisontwikkeling
De functioneel beheerders van het Zeeuws
Archief hebben afgelopen jaar diverse cursus
sen gevolgd en kennissessies bijgewoond in
het kader van duurzaam informatiebeheer,
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Wat heeft dit gekost?

					

Realisatie

2e wijziging Begroting		Begroting

					
2018		
2018		
2018
Programma informatie en kennis
Totale lasten				
913.336		
824.680		
683.736
Totale baten				

-387.964

-375.709

-83.345

Saldo				
525.372		
448.970		
600.390

Specificatie programma informatie en kennis
				
				
Salarislasten programma informatie en kennis				

Realisatie

2e wijziging Begroting

Begroting

2018

2018

2018

645.881		
573.420		
483.592

Materiële lasten programma informatie en kennis				
– relatiebeheer, inspectie en acquisitie			

4.065		

5.150		

5.000

– primair toegankelijk maken			

69.465		

77.267		

137.763

2.774		

2.786		

16.200

– nader toegankelijk maken			
– digitalisering			
– dvo Waterschap Scheldestromen			
– zakelijke dienstverlening			

23.277		
24.373		
16.181
6.680		

6.680		

0

161.193		
135.004		
25.000

						
					

267.455

251.259

-5.698		

-5.679		

200.144

Baten programma informatie en kennis
– dvo Waterschap Scheldestromen			
– zakelijke dienstverlening			

0

-382.265		
-370.030		
-83.345

					
-387.964

-375.709

-83.345

						
Saldo				
525.372		
448.970		
600.390

26

27

Programma Publieksbereik
Het Zeeuws Archief wil een gastvrij kenniscentrum zijn,
zowel fysiek als digitaal, waar de geschiedenis van Zeeland
professioneel en op uiteenlopende manieren wordt aangeboden
en kan worden beleefd. Het Zeeuws Archief is een baken voor
alle belangstellenden in de Zeeuwse historie.
Om het publiek te kunnen bereiken is het belangrijk om een
goedlopende organisatie te hebben, waardoor het aanbieden
van historisch materiaal aan de gebruiker en samenwerking met
andere (culturele) instellingen mogelijk wordt.
Daarnaast vergrootte het Zeeuws Archief het publieksbereik van
zijn collectie en profileerde zich als cultuurhistorisch knooppunt
in Zeeland. Hiervoor werden in samenwerking met andere
instanties diverse projecten en publicaties georganiseerd.

Jong en oud duikt in
het verleden tijdens
de Open Dag

lees meer >>
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Programma Publieksbereik
presenteren van de instelling en de
collectie.

Wat was het doel?

Het Zeeuws Archief biedt zijn diensten en
producten aan bij een zo breed mogelijk
publiek. De wens van de klant en zijn
tevredenheid staan hierbij centraal. Zowel
online als fysiek wil het Zeeuws Archief een
professioneel kenniscentrum en een bron van
informatie én inspiratie zijn voor iedereen
die belangstelling heeft voor de Zeeuwse
geschiedenis. Daarvoor wordt een mix van
cross-mediale middelen ingezet.

Fysiek en digitaal infocentrum
Tot de reguliere dienstverlening horen
werkzaamheden als het beantwoorden van
informatievragen van bezoekers in de studie
zaal en het lichten van originele stukken,
maar ook het beantwoorden van vragen die
via email, website, WhatsApp, Twitter, social
media, schriftelijk en telefonisch binnen
komen. Maar ook het uitlenen van stukken
aan de gemeenten Middelburg, Veere en
Kapelle en de Provincie Zeeland.
De verbreding van de dienstverlening van
fysiek (in de studiezaal) naar digitaal (zowel
in de studiezaal als op afstand) zet zich voort.
Steeds meer inventarisnummers worden
gedigitaliseerd en zijn als scan in te zien.
Steeds meer vragen worden digitaal gesteld,
zowel via email, sociale media als via de knop
die bij een inventarisnummer in Archieven.nl
te vinden is. Het Zeeuws Archief neemt ook
deel aan het gratis online platform ‘Mijn
Studiezaal’ van www.archieven.nl. Hier
helpen bezoekers elkaar en begeleiden
medewerkers van archiefdiensten bij hun
onderzoek.

Zeeuws blond

Beeld: Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata P-9095
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Geef het Zeeuwse verleden toekomst. Steun de Stichting Vrienden
van het Zeeuws Archief – www.zeeuwsarchief.nl/vrienden
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Het aantal verzoeken om informatie was in
2018 hoger dan in 2017. Er zijn ruim 1000
verzoeken afgehandeld.
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Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken
zet het Zeeuws Archief een cross-mediale mix
van middelen in, waaronder:
> een goed lopend fysiek en digitaal info
centrum.
> een groeiend aanbod van archieven en
collecties, toegankelijk via het internet en
via het infocentrum/studiezaal. De toegang
wordt vergemakkelijkt dankzij goede
contextuele informatie die via uiteen
lopende communicatiemiddelen wordt
aangeboden.
> het coördineren, ontwikkelen en uitvoeren
van educatieve projecten en activiteiten,
cursussen en het fysiek en digitaal zicht
baar maken van de archieven en collecties.
> het organiseren van open dagen en het
(laten) verzorgen van rondleidingen.
> het actief en passief naar buiten

Blond bier, 4,5% alcohol, 75 cl. Ingrediënten: gerst-, tarwe- en havermout,
suiker, hop en gist. Ontwikkeld in samenwerking met Stadsbrouwerij Middelburg.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voor mijn onderzoek heb ik al
veel stads- en regionale archieven
benaderd en al vele soorten
antwoorden gekregen, maar jouw
antwoord (zakelijk, snel, precies wat
ik nodig heb) spant de kroon.
Heel hartelijk dank!!!!
Bartie thijs, VU, onderzoek ‘mits+pp in context 1450-1700’

Het aantal verzoeken voor informatie via
e-mail, website, sociale media, brief of
telefoon en vooral WhatsApp was in 2018 juist
een stuk hoger dan in 2017. Er zijn meer dan
1000 verzoeken afgehandeld.

studiezaal bewijst zijn nut. Hiermee is vrijwel
alle kadastrale informatie digitaal te raad
plegen.
Aan diverse instellingen werden archief
stukken in bruikleen gegeven voor exposities.

Samenwerking

Website en webuitingen

In de studiezaal wordt samengewerkt met
het Genealogisch Centrum Zeeland (GCZ).
Dat heeft voor beide partijen alsook voor de
bezoekers een toegevoegde waarde. Ook de
samenwerking met vrijwilligers van het in
huis gevestigde Etty Hillesum Onderzoeks
centrum (EHOC) geeft een positieve wissel
werking in de studiezaal.
De Archiefviewer van het Kadaster in de

De website en de vraag om het publiek online
te bedienen worden steeds belangrijker. Sinds
oktober 2018 is er een volledige fte beschik
baar voor de afdeling webcoördinatie.

Nieuwe website online
De nieuwe website van het Zeeuws Archief is
1 november 2018 live gegaan. De homepage
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Zeeland in samenwerking met cultuurhistorische instellingen. Het Zeeuws Archief
heeft in 2018 een bijdrage geleverd aan
inhoud en aan informatiefilmpjes. Kennis,
personen en archieven werden daartoe
beschikbaar gesteld.

biedt bezoekers de keuze uit drie vraag
gerichte onderdelen: Actueel, Onderzoek-hetzelf, en Expertise in archiveren. Voor het
overzetten en vertalen van bestaande content
naar de nieuwe website zijn twee studenten
van University College Roosevelt ingehuurd.
Voor het gebruik van de statistieken is over
gestapt van Google Analytics naar Matomo,
onder andere in verband met de privacy van
bezoekers.

Bezoekcijfers
Website zeeuwsarchief.nl
> De website van het Zeeuws Archief werd in
2018 door minder unieke bezoekers
bezocht. Waren het er in 2017 ruim 92.000,
in 2018 telde de site bijna 89.000 gebruikers.
> Ook het totaal aantal bezoeken nam af; van
ruim 152.000 naar bijna 142.000 bezoeken.
> Veruit het merendeel van de gebruikers
deed onderzoek in de archieven en collecties
en of maakten gebruik van de webpagina’s
onder ‘Onderzoek-het-zelf’.
> Sinds de livegang van de nieuwe website
op 1 november 2018 is het aantal pagina
weergaven gestegen, evenals de gemiddelde
bezoekduur aan de website.

Google Arts & Culture
Google Arts & Culture is een online expositie
platform waarmee een wereldwijd publiek
wordt bereikt. In 2017 publiceerde het Zeeuws
Archief zijn eerste expositie op Google Arts
over de trans-Atlantische slavenhandel aan de
hand van het archief van de Middelburgse
Commercie Compagnie (MCC).
Deze tentoonstelling was ook in 2018
beschikbaar en kreeg in 2019 zelfs de Juryprijs
van de Geschiedenis Online Prijs.

Wikimedia
UNESCO Nederland bood beheerders van
documentair erfgoed de mogelijkheid voor
een zogenaamde Wikipedian in Residence.
Wikimedia Nederland leidde een medewerker
van het Zeeuws Archief op om bij te dragen
aan hun webuitingen, zoals Wikipedia met
lemma’s over het Zeeuws Archief en over
belangrijke bronnen over de Zeeuwse
geschiedenis.

Genealogische websites
> Het aantal unieke bezoekers aan de website
Zeeuwen Gezocht daalde opnieuw, naar
26.000. Daartegenover staat een toename
van gebruikers via het platform WieWasWie
naar 14.000.
> Een andere aanbieder van genealogische
gegevens van het Zeeuws Archief is het
platform OpenArchieven van Bob Coret.
In 2018 werden via deze site bijna 297.000
persoonsgegevens getoond, waarvan bijna
280.000 met scan. Ruim 3.500 scans werden
door gebruikers gedownload en bijna 9.900

Zeeuwse Ankers
Zeeuwse Ankers is een Zeeuwse erfgoed
website die wordt beheert door Erfgoed
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gebruikers opende de link naar de bron op
zeeuwsarchief.nl
> Een mogelijke verklaring voor de afname is
dat er weinig nieuwe bronnen aan Zeeuwen
Gezocht zijn toegevoegd.
Sites over slavenhandel door de MCC
> De aantallen bezoekers en de door hen
afgelegde bezoeken aan zowel de blog als de
educatieve website over de slavenreis van de
Eenigheid zijn toegenomen. De educatieve
website zit op 1.500 bezoekers, de blog ruim
10.000.
> Opmerkelijk is het hoge percentage
bezoekers uit het buitenland. Bij de
educatieve website was dat zo’n 36%,
waaronder 20% uit Frankrijk. Bij de blog
kwam ruim 60% uit het buitenland,
waarvan 17% uit de Verenigde Staten.
> De expositie ‘Handelaar in slaven’ op
Google Arts & Culture ontving 1.270 unieke
bezoekers.
Sociale media
> Het aantal volgers via Twitter steeg licht naar 3.708 (in tegenstelling tot een dalende
trend op twitter) - evenals het aantal
volgers via Facebook – naar 1250. Instagram
heeft 370 volgers, Pinterest 116, LinkedIn
235.
> De oude Zeeuws Archief-blog en Zeeuwen
gezocht-blog zijn beëindigd; het laatste
blogbericht op beide platforms verwijst
naar de nieuwe website met blogfunctie.
> In het verslagjaar werden op initiatief van
de organisatie Wij Zijn De Stad film
interviews opgenomen met medewerkers

van het Zeeuws Archief over hun favoriete
archiefstuk(ken) en/of werkzaamheden. De
filmpjes werden onder de titel ‘Het Archief
is de Stad – De Stad is het Archief’ online
verspreid met een enorm bereik.
> Het Zeeuws Archief publiceerde online via
YouTube twee historische films uit het
familiearchief Van Citters over de
watersnoodramp.
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een bijeenkomst van ICC’ers gefaciliteerd in
het Zeeuws Archief.
Het Zeeuws Archief leverde materiaal en
kennis aan een stadsspel waarvoor door een
student van de Universiteit van Utrecht een
HistorieLab werd ontwikkeld. In 2019 wordt
een pilot met het stadsspel uitgevoerd met
een HAVO5-klas van Nehalennia SSG te
Middelburg.

Cursussen en workshops
Samen met de Zeeuwse Volksuniversiteit
organiseerde het Zeeuws Archief negen
cursussen voor volwassenen die historisch
onderzoek bevorderen. Er namen 91
geïnteresseerden deel.

Bezoek van groep 7/8 Basisschool Jhr. W. Versluijsschool, Aagtekerke aan het Zeeuws Archief in het kader van cultuurmenu
Burgerlijke Stand.

Educatie

Walcheren een programma over Walcheren
en Middelburg in de Tweede Wereldoorlog en
de wederopbouwperiode, aan het primair
onderwijs. Er werden 19 lessen in het archief
verzorgd voor 22 groepen van in totaal 384
leerlingen en 38 begeleiders van 10 scholen.
Er werd een nieuw educatief programma ont
wikkeld met het thema ‘burgerlijke stand’.
Voor dit programma (2018-2019) hebben zich
10 scholen aangemeld met 21 groepen van in
totaal 425 leerlingen en 38 begeleiders.
Basisscholen werken in toenemende mate
met Interne Cultuur Coördinatoren (ICC’ers)
die het cultuuraanbod bepalen. Dit jaar werd

Onderwijs
Het Zeeuws Archief wil dat ieder Walchers
schoolkind tijdens zijn basisschoolloopbaan
tenminste één keer in het Zeeuws Archief is
geweest.
Het Zeeuws Archief organiseerde in 2018 in
totaal 52 onderwijsactiviteiten georganiseerd
voor 767 leerlingen/studenten en 62 docenten/
begeleiders uit het primair tot en met het
universitair onderwijs.
Het Zeeuws Archief bood via Kunsteducatie
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Het Zeeuws Archief sloot aan bij de online
paleografietool ‘Wat staat daer? Ter gelegen
heid hiervan aansluiting werd een
transcriptieprijsvraag uitgeschreven waaraan
34 mensen deelnamen. Bij de lancering
werden ook drie workshops ‘Wat staat daer?’
gehouden waaraan zo’n 30 belangstellenden
deelnamen. Tijdens de Wetenschapsdag op 6
oktober in de Bibliotheek van Zeeland werden
8 workshops ‘Wat staat daer?’ voor 46
kinderen en hun ouders verzorgd.

Entree expositieruimte in de kelders van het Van de Perrehuis.

Schotland’ in het kader van het
Middelburg-thema ‘Handel in de
Nederlandse Gouden Eeuw’.
> 4 oktober - 31 december ‘De negen levens
van Cornelis Goliath. Deze archieftentoon
stelling is gemaakt in het kader van
onderzoek naar het leven van kaartmaker
en globetrotter Cornelis Goliath door
archiefmedewerkers Ilja Mostert en
Roosanne Goudbeek.
Het aantal bezoekers in de expositiekelders in
2018 was 3.991.

Exposities en presentaties
In de middeleeuwse kelders van het Van de
Perrehuis waren in 2018 de volgende tentoon
stellingen te zien:
> 9 februari - 2 juni ‘Remonstranten in
Zeeland’ ter gelegenheid van 400 jaar
oprichting Remonstrantse Broederschap.
> 17 juli - 14 september ‘Handel Veere-
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In het kader het Middelburg-thema ‘Handel
in de Nederlandse Gouden Eeuw’ was in het
archiefcafé van 12 februari tot en met 31
december de foto-expositie ‘VOC-handel met
Ceylon’ van Jan Koeman te zien.

De inzet van middelen in 2018:
> Digitale communicatie via website, social
media, webportals en media van derden
> Nieuwsbrieven
> Advertenties
> Drukwerk, posters / flyers / folder
> Signing verschillende locaties
> Free publicity en persberichten
> Publieksjaarverslag online en in print
> Deelname aan evenementen en presentaties
van derden
> Rondleidingen in het archief en het
historische gebouw
> De Open Dag en Open Monumentendag
> Lezingen, ontvangsten, cursussen,
workshops en symposia
> Uitgifte van wervend bezoekers- en
promotiemateriaal, relatiegeschenken, e.d.
> Verkoop van historische en archivarische
producten via de archiefwinkel
> Verkopen van sponsorpakketten aan
bedrijven, donateurs e.a. (St. Vrienden)

In de gevelkastjes van het Zeeuws Archief was
van 20 februari tot en met 3 juni het kunst
werk ‘Capturing movement | Gevangen
beweging vermeerderd’ van Hans Overvliet te
zien in het kader van de Kunstmanifestatie
‘Kijk, daar beweegt iets… {achter de gerania}’).
Uit het gastenboek Goliath:

‘Interessant, zo stuit je steeds weer op
verhalen en weer nieuwe verhalen.
Mooi dat er nog nieuwe dingen naar
boven zijn gekomen.’

Externe communicatie
De inzet van externe communicatie is vooral
gericht op selectief en effectief publieksbereik.
Met een crossmediale inzet van on- en offline
communicatiemiddelen brengt het Zeeuws
Archief zijn organisatie, diensten en
producten onder de aandacht van een breed
publiek. Hiermee wordt historisch onderzoek
bevorderd en het werk van het Zeeuws Archief
zichtbaar gemaakt.
Er zijn doelgroepen vastgelegd, waarvoor
verschillende middelen worden ingezet
volgens de communicatiestrategie.

Nieuwsbrieven
In 2018 werden een aantal algemene nieuws
brieven ’n Zee van Tijd’ gepubliceerd. De
nieuwsbrief komt periodiek uit voor circa
2000 abonnees, sinds 2018 via Mailchimp.
Daarnaast zijn er nieuwsbrieven gemaakt
speciaal voor geïnteresseerden van het
gemeentearchief Terneuzen en de ontwikke
lingen en verhuizing daarvan. Deze zal
spoedig opgaan in de algemene nieuwsbrief.
Ook voor het Zeeuws e-Depot worden
nieuwsbrieven gemaakt. Deze gaan naar een
brede groep van de Zeeuwse samenwerking.

Speerpunten in 2018 waren:
Ondersteunen van het Zeeuws e-Depot
Jaarlijkse Open dag met Vriendenlezing
Ondersteunen van de verhuizing van
gemeentearchief Terneuzen en het openen
van het Historisch Informatiepunt (HIP)
Er is ingezet op het vinden van nieuwe
medewerkers voor de afdeling communicatie
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Om het 25-jarige jubileum van de Stichting
Vrienden van het Zeeuws Archief te vieren, is
een bier gebrouwen naar recept uit het archief
van Bierbrouwerij de Volharding uit
Westdorpe. (Nieuwe) vrienden en bedrijfs
sponsoren hebben de mooi vormgegeven fles
van 75cl ontvangen als bedankje.

geschiedenis van drinkgewoonten in
Zeeland onder de titel ‘Dorst. Wat dronken
de Zeeuwen?’ Tijdens de open dag overhan
digde Waterbedrijf Evides een schenking
bestaande uit een collectie technische
tekeningen van waterzuiveringsinstallaties
in Goes uit 1904. De traditionele Vrienden
lezing werd dit jaar gegeven door Carolijn
Visser.
> Netwerkbijeenkomsten en kennissessies
Zeeuws e-Depot

Erfgoedsamenwerking
Om missie en visie goed te kunnen uitvoeren,
heeft het Zeeuws Archief samenwerking
nodig met andere instellingen die het
bewaren, beheren en aanbieden van historisch
materiaal mogelijk maken. Behalve het
vergroten van het publieksbereik van de
collectie, profileert het Zeeuws Archief zich
ook als cultuur-historisch knooppunt in
Zeeland. In dit kader worden samenwerkings
verbanden zowel structureel onderhouden
alsook de begeleiding en deelname aan
projecten door het Zeeuws Archief.

Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief

Zeeuwse netwerkbijeenkomst e-Depot. Op de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid deelden de gemeente Veere en het Zeeuws
Archief hun praktijkervaringen met het aansluitproces Zeeuws e-Depot.

Activiteiten
> Presentatie inventarisatie oud archief
Veere, Het Zeeuws Archief presenteert de
beschrijvingen van duizenden Veerse
archiefstukken online.
> Abdijbier festival, archiefmedewerker Toon
Franken neemt deel in een forum tijdens
het Abdij Bier Festival in Middelburg, live
uitgezonden door radio WFM96
> Internationale Archieven Dag, Het Zeeuws
Archief maakt op Internationale Archieven
Dag een herinneringstour door de depots
en laat dit zien via twitter.
> Familiegeschiedenis in de buurt, een dag
over stamboomonderzoek en regionale
geschiedenis door het CBG (Centraal

>

>

>
>
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Bureau voor Genealogie/ Centrum voor
familiegeschiedenis) en het Zeeuws Archief.
Deelname aan verkiezing Stuk van het Jaar,
tijdens de Maand van de Geschiedenis. Een
vroeg document over een geldlening van
Veerse burgers voor de opstand onder
leiding van Willem van Oranje.
Britse ambassadeur bezoekt Schotse huizen.
Tijdens het bezoek van de Britse ambassa
deur aan Museum Veere in de Schotse
Huizen toonde de directeur van het Zeeuws
Archief een bijzonder archiefstuk van een
Schot in Veere.
Het Zeeuws Archief nam opnieuw deel aan
de jaarlijkse Open Monumentendag.
De jaarlijkse Open Dag was gewijd aan de

De stichting Vrienden van het Zeeuws Archief
bestond in 2018 25 jaar en telde eind van het
jaar 277 leden. Rond de open dag zijn er 35
nieuwe leden bij gekomen.
De bedrijvenclub van de Stichting Vrienden is
gegroeid naar 9 bedrijven die gedurende 3 jaar
sponsoren. Dat gebeurde deels rondom een
ontvangst van leden van Zeeland Business,
28 juni 2018 in het Zeeuws Archief. Rabobank
Walcheren-Noord Beveland en Zeeland
Investments Beheer BV zijn de grote sponsors.

‘Many thanks for your email. This is
exactly the document that I am
looking for and I thank you sincerely
for your recommendations.’
With best wishes, Professor Andrew Hiscock Bangor University
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Natuurkundig Gezelschap
Walcherse Archeologische Dienst
Etty Hillesum Onderzoekscentrum
Fotoatelier Art in Print
Godshuizen Middelburg

>
>

Begeleiding en deelname aan projecten
Behalve de structurele samenwerkingen met
bovengenoemde instellingen verzorgde het
Zeeuws Archief ook inhoudelijke of financiële
bijdrage van diverse onderzoeksprojecten,
samenwerkingsverbanden en publicaties van:
> Begeleiding van de totstandkoming van een
boek over Jacob Hendrik Schorer en een
publicatie over Zierikzee voor de Stichting
Historisch Onderzoek Zeeland;
> Deelname aan het overleg Gouden Eeuw
van de gemeente Middelburg;
> Medewerking VOC-tentoonstelling in de
ZB/Planbureau voor Zeeland
> Toegetreden tot het landelijke Netwerk
Slavernijverleden;
> Medewerking aan de landelijke tentoon
stelling over slavernij in 2020, in het

Vriendenlezing door Carolijn Visser

Samenwerkingsverbanden in archief- en
erfgoedsector

>
>
>
>
>
>

Rijksmuseum;
Medewerking aan de Suriname tentoon
stelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
in 2019;
Bijdragen aan verschillende uitzendingen
met historische onderwerpen door Omroep
Zeeland;
Begeleiding stuurgroep e-Depot Zeeuwse
overheden;
Bijdragen aan specifieke onderwijs
programma’s van University College
Roosevelt;
Open stellen van data voor de anker
plaatsen van Zeeuwse Ankers;
Medewerking aan het project Struikel
stenen, ter nagedachtenis aan weggevoerde
Joodse inwoners van Zeeland;
Het Zeeuws Archief ontving diverse
hoogwaardigheidsbekleders en groepen,
specifiek voor het slavernijarchief.
Deelname aan de Keti Koti-tafel ter
gelegenheid van het herdenken van de
afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863.

in Zeeland;
> Collega archiefdiensten in Nederland en
Oost- en West Vlaanderen;
> Overleg archiefdiensten Zeeland;
> Koninklijke Vereniging van Archivarissen
in Nederland;

> Wetenschappelijke Raad Zeeland;
> Het Zeeuws Archief werkte mee aan de
krant Zeeuws Weerzien, een project van
historische kranten voor ouderen;
> Stichting Historisch Onderzoek Zeeland
(secretariaat);
> Genealogisch Centrum Zeeland;
> Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen;
> van erfgoedinstellingen en -verenigingen

Huisvesting en samenwerking
Het Zeeuws Archief huisvest
> Genealogisch Centrum Zeeland
> Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen
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Bezoek UvA Afro-Nederlandse studies, docent Zawdie Sandvliet. Bezoek aan het Zeeuws Archief, 29 november 2018, en
bezichtiging van het archief van de Middelburgse Commercie Compagne.
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Wat heeft dit gekost?

					

Realisatie

2e wijziging Begroting		Begroting

					
2018

2018		
2018

Programma publieksbereik
Totale lasten		562.848		534.438		
Totale baten				

-13.806

-11.927

474.190
-7.800

Saldo				
549.042		
522.511		
466.390

Specificatie programma publieksbereik
				
				
Salarislasten programma exploitatie				

Realisatie

2e wijziging Begroting

Begroting

2018

2018

2018

451.008		
421.750		
380.943

								
Materiële lasten programma exploitatie				
– infocentrum			

47.208		
49.499		
29.327

– web uitingen			

37.185		
36.833		
46.543

– educatie			

12.336		
11.828		
3.887

– externe communicatie			

15.111		
14.529		
13.490

								
				
111.840

112.689

93.247

Baten programma exploitatie
– infocentrum			

-7.432		
-7.127		
-4.500

– web uitingen			

0		
0		
0

– educatie			

-3.038		
-2.850		
-1.950

– externe communicatie			

-3.337		
-1.950		
-1.350

					

-13.806

-11.927

-7.800

							
Saldo				
549.042		
522.511		
466.390
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Personeel en organisatie
De organisatie bestaat uit de afdelingen ‘Staf’, ‘Informatie en
Kennis’ en ‘Beheer en Exploitatie’.
Per 31 december 2018 werkten er 48 medewerkers bij het
Zeeuws Archief. Gezamenlijk vervulden zij 32,46 fte, waarvan
29,24 fte met een vast dienstverband en 3,22 fte tijdelijk.
Het bestuur van het Zeeuws Archief bestaat uit een algemeen
bestuur en een dagelijks bestuur, met respectievelijk zes en drie
leden namens de partners in de gemeenschappelijke regeling:
het Rijk, de gemeente Middelburg en de gemeente Veere.
lees meer >>

Onderzoek in de studiezaal van het Zeeuws Archief.
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Personeel en organisatie
Personeel en organisatie

samenwerking en kennisdeling. Daarvoor
wordt:
> gewerkt in teams waardoor samenwerking
en kennisdeling wordt bevorderd;
> regelmatig een Algemene PersoneelsInformatiebijeenkomst (API) georganiseerd,
waar MT leden en collega’s elkaar bijpraten
over belangrijke ontwikkelingen, plannen
en werkprocessen;
> de agenda, hoofdpunten en notulen van
de (tweewekelijkse) MT-vergaderingen
gepubliceerd op intranet;
> het intranet ViceVersa, gebruikt voor
onderlinge informatievoorziening over
actueel nieuws, activiteiten, werkafspraken
en personeelszaken;
> functionele en technische vaardigheden
ontwikkeld van medewerkers waardoor ze
kúnnen samenwerken en kennis delen
(apparatuur, programma’s, processen);
> kennis van medewerkers op peil houden
(interne educatie) over de inhoud en
samenstelling van onze (digitale) collectie.

Per 31 december 2018 werkten 48 personen bij
het Zeeuws Archief. Gezamenlijk vervulden
zij 32,46 fte, waarvan 29,24 fte met een vast
dienstverband en 3,22 fte tijdelijk, waaronder
een vijftal studenten die gezamenlijk 0,53 fte
vervulden. De totale salarislasten bedroegen
F 2.095.582,-. Daarnaast zijn voor F 253.575,uitzendkrachten ingehuurd voor metamor
fozeprojecten, projecten zakelijke dienst
verlening, projecten toegankelijk maken,
receptie en managementassistentie.
De salarisadministratie is uitbesteed aan de
gemeente Middelburg. Voor begeleiding van
ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden
wordt gebruik gemaakt van de ArboUnie.
Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2018
3,34% gecorrigeerd voor langdurig zieken
(4,95% inclusief langdurig zieken).
De ziekmeldingsfrequentie bedroeg 2,29.

Vrijwilligers
Eind 2018 waren er 61 vrijwilligers werkzaam
voor het Zeeuws Archief.
Voorbereidingen werden getroffen voor het
opstellen van een vrijwilligersovereenkomst.
Het ligt in de bedoeling alle vrijwilligers bij
het Zeeuws Archief deze overeenkomst te
laten ondertekenen.

Vriendentafel en boekenverkoop tijdens de Open Dag.

Voor nieuwe medewerkers werd voor het eerst
een introductieochtend georganiseerd.
Daarnaast organiseerde het Zeeuws Archief
een personeelsuitje voor medewerkers en
vrijwilligers.
Een medewerkersdag over klantgericht
werken onder leiding van bureau Kruks droeg
bij aan het organisatieontwikkelingstraject
dat het Zeeuws Archief is gestart.

Interne communicatie
Interne communicatie moet bijdragen aan
een goede onderlinge informatie uitwisseling,
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Medezeggenschap

namens de partners in de gemeenschappelijke
regeling: het Rijk, de gemeente Middelburg
en de gemeente Veere.

In 2018 heeft de directeur regelmatig overlegd
met de ondernemingsraad van het Zeeuws
Archief.

Directeur
>
>
>
>
>
>

Dagelijks bestuur:
Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief

G.W. van Montfrans-Hartman, voorzitter
en rijksbestuurder
J.J. Aalberts, wethouder Middelburg
R.J. van der Zwaag, burgemeester Veere,

Met giften en legaten van persoonlijke én
zakelijke donateurs steunt de Stichting
Vrienden van het Zeeuws Archief het werk
van het archief in de volle breedte. Van
restauratie, bijzondere publicaties, digitali
sering en de jaarlijkse Vriendenlezing tot
incidentele verwerving van belangrijke
archiefstukken.

Zij maken ook deel uit van het algemeen
Bestuur, dat verder bestaat uit:
F.W. Weisglas, rijksbestuurder
B.M. Oomen, rijksbestuurder
A.P. Beekman, wethouder Middelburg *
Chr. Dekker, wethouder Middelburg *
*In 2018 volgde de heer Dekker de heer
Beekman op.

Bestuurlijke organisatie
Het bestuur van het Zeeuws Archief bestaat
uit een algemeen bestuur en een dagelijks
bestuur, met respectievelijk zes en drie leden

Hoofd Informatie en kennis

>
>
>
>
>

Hoofd Beheer en exploitatie

inspectie en advies
acquisitie en relatiebeheer
informatiebeheer en -digitalisering
digitaal depot
begeleiding vrijwilligers

>
>
>
>
>
>

‘Tijdens mijn werk kan ik de
geschiedenis letterlijk aanraken’
— Jan-Willem Besuijen, sinds 2007 vrijwilliger bij het Zeeuws Archief

Rondleiding door de depots tijdens de Open Dag.
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infocentrum
stadhuiscollecties
educatie
webcoördinatie
projecten
communicatie
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restauratie en behoud
personeelsbeheer/HRM
automatisering
financiën
facilitair beheer
receptie

financiën 2018

In 2018 behaalde het Zeeuws Archief een positief resultaat van
1 75.518,-. Dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve
behoud en aan de bestemmingsreserve bedrijfsvoering voor de
noodzakelijke modernisering van de ICT van het Zeeuws Archief
die in 2019 plaats zal vinden.
lees meer >>

Metamorfozeproject – register van het archief van de deputaten Oost- en West-Indische zaken van de classis Walcheren,
met perkamenten spitselband en rugbeleg met katoen.
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PASSIVA

Balans per 31 december 2018				

31 12 2018

31 12 2017

(voor bestemming van het resultaat)			
			

Vaste passiva		

Eigen Vermogen		
ACTIVA

31 12 2018

31 12 2017

Vaste activa

Algemene reserve

150.000

150.000

Bestemmingsreserve personeel

174.905

164.905

Bestemmingsreserve programmagelden

555.630

496.549

Bestemmingsreserve behoud
		
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

184.666

199.847

125.000

125.000

Vlottende activa

198.495

115.939

76.133

59.081

Materiële vaste activa

460.524

517.461

Egalisatiereserve

Onverdeeld resultaat
korter dan 1 jaar		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist
Overige vorderingen

0

0

1.678.083

2.763.878

163.819

52.874

1.464.808
1.311.320
		
0

Voorzieningen

5.698

		
1.841.902

2.816.752

Vaste schulden met een rentetypische looptijd

van één jaar of langer		
		
25-jarige annuïteitenlening
417.131
Liquide middelen
171.024
138.559

463.976

		
192.950

Overlopende activa

154.132

Totaal vaste passiva

1.881.344

1.780.994

		
TOTAAL ACTIVA

2.666.400

3.626.904

Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een

rentetypische looptijd korter dan één jaar		
		
Overige schulden

412.072

442.116

230.615

137.276

0

1.096.773

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
De van het Rijk ontvangen voorschotbedragen met
een specifiek bestedingsdoel (bestemmingsfonds
huurbijdrage)*

			
Overige nog te ontvangen bedragen
* In 2017 is in opdracht van de accountant het verschil tussen betaalde huur en ontvangen huur
bijdrage als overlopende passiva in de balans opgenomen met als omschrijving “de van het Rijk
ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestemmingsdoel (bestemmingsfonds
huurbijdrage)”. In 2018 is dit bedrag terugbetaald aan het Rijk.
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141.774

169.745

372.389

1.403.795

			
TOTAAL PASSIVA

2.666.400
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3.626.904

overzicht van baten en
		
lasten in de jaarrekening 2018
2e wijziging

Realisatie

begroting

Begroting

Realisatie

2018

2018

2018

2017

		

		

LASTEN					
Programma beheer					
Totale lasten

669.897

758.671

684.516

707.074

Totale baten

-53.860

-52.701

-50.377

-66.713

Saldo

616.037

705.970

634.139

640.361

					
Programma informatie en kennis					
Totale lasten

913.336

824.680

683.736

647.814

Totale baten

-387.964

-375.709

-83.345

-225.208

525.372

448.970

600.390

422.606

Saldo

				
Programma publieksbereik				
Totale lasten

562.848

534.438

474.190

461.605

Totale baten

-13.806

-11.927

-7.800

-15.046

Saldo

549.042

522.511

466.390

446.560

					
Saldo uitvoering programma’s					
Totale lasten

2.146.080

2.117.789

1.842.441

1.816.494

Totale baten

-455.630

-440.337

-141.522

-306.967

1.690.451

1.677.451

1.700.919

1.509.527

Saldo
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vervolg overzicht van
		
baten en lasten in de jaarrekening 2017
2e wijziging

Realisatie

begroting

Begroting

Realisatie

2018

2018

2018

2017

Overzicht algemene dekkingsmiddelen					
Bijdrage Nationaal Archief
Bijdrage Nationaal Archief: behoud

-1.202.447

-1.141.172

-2.315.145

-1.111.172

-48.601

-47.263

-46.241

-47.263

Bijdrage Nationaal Archief: huur

-834.904

-834.904

-945.061

-1.157.679

Bijdrage Nationaal Archief: DTR

-153.666

-153.666

-153.666

-153.666

Bijdrage Middelburg

-456.624

-444.724

-435.642

-441.239

Bijdrage Veere

-131.566

-128.130

-125.505

-126.207

Bijdrage Veere: e-Depot
DVO Provincie Zeeland
DVO Provincie Zeeland: e-Depot

-9.051

-9.051

0

0

-632.127

-632.127

-561.178

-566.462

-30.304

-30.304

0

0

-239.768

-239.768

-220.796

-221.458

DVO Kapelle

-31.922

-31.922

-31.375

-31.482

DVO Terneuzen

-90.821

-89.567

0

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

-48.560

-43.500

-34.948

-49.922

-3.910.362

-3.826.099

-4.869.557

-3.906.550

DVO Waterschap

Overzicht overhead					
Salarislasten overhead

591.241

590.788

Overige personeelslasten

154.004

151.421

85.800

97.910

Huur Rijksgebouwendienst

834.904

834.904

945.061

1.157.679

Huisvestingslasten

252.078

264.523

264.830

241.295

Organisatielasten

232.067

247.064

154.373

154.667

Afschrijvingslasten

23.230

26.657

51.690

22.731

Rentelasten

26.521

26.521

26.521

29.261

0

0

0

0

2.114.046

2.141.879

2.113.019

2.287.142

34.933

15.000

0

0

Incidentele baten

Vennootschapsbelasting

584.744

583.598

					
0

Onvoorzien

15.000

15.000

0

					
totaal saldo van baten en lasten

-70.932

23.232

-1.040.618
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-109.880

vervolg overzicht van
		
baten en lasten in de jaarrekening 2017
2e wijziging

Realisatie

begroting

Begroting

Realisatie

2018

2018

2018

2017

Toevoegingen aan reserves					
Algemene reserve
Bestemmingsreserve personeel

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Bestemmingsreserve programmagelden

0

0

0

35.482

Bestemmingsreserve behoud

0

0

0

20.498

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

0

0

0

Egalisatiereserve

0

0

0

0

Bestemmingsfonds huurbijdrage

0

0

1.194.490

0

10.000

10.000

1.204.490

65.980

Onttrekkingen aan reserves					
Algemene reserve

0

Bestemmingsreserve personeel

0

0

0

0

Bestemmingsreserve programmagelden

0

-18.051

-117.116

0
-15.181

Bestemmingsreserve behoud

0

0

0

-15.181

-15.181

-15.181

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

0

0

0

0

Egalisatiereserve

0

0

-31.575

0

Bestemmingsfonds huurbijdrage

0

0

0

0

-15.181

-33.232

-163.872

-15.181

-76.133

0

0

-59.081

RESULTAAT
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Colofon

Het publieksjaarbericht 2018 is digitaal verspreid onder relaties,
gepubliceerd op de website en in print aangeboden aan de
subsidiegevers annex partners van het Zeeuws Archief.
Tekst en coördinatie
Fotografie
Ontwerp en opmaak

Lindy Huibregtse
Ivo Wennekes, Zeeuws Genootschap en
(medewerkers) Zeeuws Archief
DATBureau, Amsterdam

Bezoekadres Hofplein 16, 4331 CK Middelburg
Postadres Postbus 70, 4330 AB Middelburg
T (0118) 678800 • F (0118) 628094
info@zeeuwsarchief.nl • www.zeeuwsarchief.nl

digitale nieuwsbrief

Dank u wel voor de
prachtige scan. Erg
bijzonder om te zien. En
het bespaart mij de reis
vanuit IJsselstein naar
Middelburg. Alhoewel
ik erg graag een keer
ruim de tijd uittrek om
uw archief ter plaatse te
bestuderen.
Vriendelijke groet, Marc

