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Dr. Hannie Kool-Blokland, directeur Zeeuws Archief



2017 OPNIEUW IN TEKEN VAN ONTWIKKELING  
ZEEUWS E-DEPOT

Voor het Zeeuws Archief was 2017 opnieuw een jaar waarin  

de gezamenlijke ontwikkeling van het Zeeuws e-Depot voor 

duurzaam digitaal informatiebeheer voor de Zeeuwse overheden 

centraal stond. Hét Zeeuws e-Depot is een belangrijke ambitie  

in het beleidsplan 2017-2020 Open en Oneindig, met het 

Zeeuws Archief naar nieuwe bestemmingen. 

Daarnaast ging veel tijd en aandacht naar het beheren, bewaren 

en beschikbaar stellen van historische informatie en de kwaliteit 

van deze dienstverlening. Een ander speerpunt is het 

publieksbereik voor de historische collecties, waarbij het Zeeuws 

Archief zowel online als offline dé werkplaats is om de 

geschiedenis van Zeeland te ontdekken en te onderzoeken. 

Wat hiervoor gedaan is leest u in dit jaarbericht.

dr. Hannie Kool-Blokland, directeur

LEES MEER >> 
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Metamorfoze 
digitaliseringsproject 
voor Brabants 
Historisch Centrum, 
Abdij Berne

Een transfix (diverse charters aan elkaar ‘geregen’,) waarschijnlijk anno 1335



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.

Naast de reguliere behoud- en beheerwerkzaamheden gingen  

in 2017 opnieuw veel tijd en energie naar 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 >>
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2017 Decolonial 
SummerSchool UCR



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 niet-

overgebrachte archiefbescheiden bij de aangesloten 

overheidsorganisaties. 

In 2017 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	en	aan	derden.

LEES MEER >>
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PROGRAMMA EXPLOITATIE

De diensten en producten die het Zeeuws Archief ontwikkelt, 

worden via het programma Exploitatie aangeboden aan het 

publiek. De vraag van de klant en zijn tevredenheid staan  

hierbij centraal. Doel is zowel online als fysiek een professioneel 

kenniscentrum te zijn en een bron van informatie en inspiratie 

voor iedereen die belangstelling heeft voor de Zeeuwse 

geschiedenis. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken  

zet het Zeeuws Archief een cross-mediale mix van middelen in, 

waaronder:

•	 Een	professioneel	digitaal	en	fysiek	infocentrum;

•	 Een	groeiend	aanbod	van	archieven,	collecties	en	contextuele	

informatie via het internet en via het infocentrum;

•	 Publiceren	van	informatie	en	activiteiten	via	website,	weblog,	

sociale media en het digitaal nieuwsbulletin;

•	 Organiseren	van	symposia,	workshops,	lezingen,	cursussen	en	

educatieprogramma’s;

•	 Organiseren	van	rondleidingen	en	open	dagen;

•	 Aanreiken	van	persinformatie,	artikelen	en	publicaties	aan	

media;

•	 Actief	en	passief	presenteren	van	de	instelling	en	de	collectie.

 

LEES MEER >>
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Interactieve 
bijeenkomst over 

aansluiting op Zeeuws 
e-Depot



PROGRAMMA BESTUUR EN ERFGOEDSAMENWERKING

Om zijn missie en visie goed uit te kunnen voeren, heeft het 

Zeeuws Archief een goedlopende organisatie nodig die in 

samenwerking met andere (cultuurhistorische) instellingen  

het bewaren, beheren en aanbieden van historisch materiaal  

aan de gebruiker mogelijk maakt. 

Behalve het vergroten van het publieksbereik van de collectie, 

wil het Zeeuws Archief zichzelf ook profileren als cultuur-

historisch knooppunt in Zeeland. In dit kader werden in 2017 

samen met andere instanties weer diverse activiteiten, 

evenementen, projecten, radio- en tv-uitzendingen, films, 

documentaires en publicaties georganiseerd.

LEES MEER >>
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De ambassadeur van Israël in 
Nederland, Aviv Shir-On, bezocht 
donderdag 11 mei het Zeeuws 
Archief en het Etty Hillesum 
Onderzoekscentrum. 
Hij bekeek archiefstukken van en 
over Joden in Middelburg.
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PERSONEEL EN ORGANISATIE

De organisatie bestaat uit de afdelingen ‘Informatie & Kennis’  

en ‘Beheer & Exploitatie’. Per 31 december 2017 werkten  

40 medewerkers bij het Zeeuws Archief. Gezamenlijk vervulden 

zij 30,89 fte, waarvan 29,27 fte vast en 1,63 fte tijdelijk.

Het bestuur van het Zeeuws Archief bestaat uit een algemeen 

en een dagelijks bestuur, met respectievelijk zes en drie leden 

namens de partners in de gemeenschappelijke regeling: Rijk, 

gemeente Middelburg en gemeente Veere. 

LEES MEER >>
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Francina Midavaine-De Voogd 
wonende te Veere, geschilderd door 
Dirk Jan Koet (1895-1956) uit Veere,  
c. 1950, 1 tekening in krijt
Zeeuws Archief, Collectie Beeld en Geluid, inv.nr 447-1
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FINANCIËN 2017

In 2017 behaalde het Zeeuws Archief een positief resultaat van 

1 59.081,-. Dit wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

programmagelden voor de tijdelijke inhuur van noodzakelijke 

deskundigheid op het gebied van digitale duurzaamheid en 

toezicht, informatiebeleid en informatiebeveiliging.

 

LEES MEER >>
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Metamorfoze digitaliseringsproject voor Brabants Historisch Centrum, Abdij Berne,  

bul (pauselijke zegel), anno 1463



COLOFON

Het publieksjaarbericht 2017 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 Marjan de Kort

Fotografie	 Ivo	Wennekes,	Zeeuws	Genootschap	en	

 (medewerkers) Zeeuws Archief

Ontwerp en opmaak 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

https://www.facebook.com/pages/Zeeuws-Archief/99307886366?hc_location=timeline
http://www.mailinglijst.nl/nieuwsbrief/subscribe/default.aspx?l=103617
http://eenigheid.slavenhandelmcc.nl/slavenreis/
https://twitter.com/zeeuwsarchief
https://nl.pinterest.com/zeeuwsarchief/
https://nl.linkedin.com/company/zeeuws-archief
http://zeeuwsarchief.blogspot.nl/




Zeeuws Archief, Fotoarchief J. Torbijn 
Goes (1913-1981), Duinovergang bij 
Groede, (voor maart 1968), GRO-63




