
PUBLIEKSJAARVERSLAG 2021

BEHEREN BESCHIKBAAR 
STELLEN

BEWAREN

Aquarel van een tulp, pagina uit het fam
iliearchief Schorer, digitaliseringsproject M

etam
orfoze ‘Zeeuw

se fam
iliearchieven’



4 5PUBLIEKSJAARVERSLAG ZEEUWS ARCHIEF 2021PUBLIEKSJAARVERSLAG ZEEUWS ARCHIEF 2021

ZA Zierikzee Laan van Sint Hilaire 2

studiezaal + depot voor archieven Schouwen-Duiveland 

ZA Middelburg Hofplein 16

hoofdlocatie: studiezaal + depot + kantoren

ZA Vlissingen Hellebardierstraat 2

depot voor gedigitaliseerde, en daarmee weinig fysiek 
geraadpleegde, archieven

ZA Terneuzen Kennedylaan 1

studiezaal + depot voor de waterschapsarchieven van 
Zeeuws-Vlaanderen

LOCATIES

PARTNERS

ARCHIEVEN EN COLLECTIES

Middelburg
Veere

Rijk
Kapelle

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen Zeeuws Vlaanderen

Provincie
Terneuzen
Vlissingen

Schouwen-Duiveland

BEHEERDE METERS

Een archief is gevormd 
door een archiefvormer, 
terwijl een collectie bijeen 
is gebracht. Een ander 
woord voor collectie is 
‘verzameling’.
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AANWINSTEN
In het afgelopen jaar ontvingen we een record aantal 
van 145 aanwinsten. 
Grote nieuwe aanwinsten zijn bijvoorbeeld:
• het archief van Thermphos
• maritieme collectie kunst van Jan Matena (eerste 

helft 20e eeuw)
• collectie van kunstenaar Nico van den Boezem 

(tweede helft 20e eeuw)
• boekje met prachtige tekeningen van gevelstenen 

en ornamenten in voornamelijk Middelburg uit de 
periode 1894-1895, maker onbekend 

• het archief van de vereniging Ziekenzorg in 
Biezelinge (1914-1965)

• archieven van de protestants-christelijke 
schoolverenigingen Midden Zeeuws-Vlaanderen 
(1864-2013) 

• het archief van de jeugdherberg Nieuw Walcheren 
in Domburg (1963-1975) 

• aanvulling op het archief van bloembollenbedrijf 
Van Waveren in Haamstede (ca. 1921-1969) 

• beeldmateriaal uit de verzameling van Hiskia 
Kobrua over de Molukse geschiedenis in Zeeland
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MENSEN 
PER 31 DECEMBER 2021

58 MEDEWERKERS          

47,06 FTE          

87 VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers 
In het Nationale jaar van de vrijwilliger zijn we met de 
komst van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland 
gegroeid van 60 naar 87 vrijwilligers. Daarnaast zijn er 
700 vrijwilligers die online actief zijn met ons project op 
het platform VeleHanden. 

Bestuur
Het bestuur van het Zeeuws Archief bestaat uit drie 
rijksbestuurders en drie gemeentelijke bestuurders.  
In 2021 is een einde gekomen aan de lange bestuurs-
periode van de voorzitter, mevrouw W. van Montfrans-
Hartman. Het voorzitterschap wordt overgenomen door 
de heer A. Koppejan. Verder bestaat het bestuur uit de 
heer J.J. Aalberts, wethouder Middelburg, de heer  
R.J. van der Zwaag, burgemeester Veere, de heer  
F.W. Weisglas, rijksbestuurder en de heer Chr. Dekker, 
wethouder Middelburg.

781 zonnepanelen geplaatst op het dak van het Zeeuws Archief 

https://www.zeeuwsarchief.nl/wie-woont-waar-help-mee-om-de-bevolkingsregisters-zeeland-1900-1938-in-te-voeren/
https://www.zeeuwsarchief.nl/blog/jan-matena-bracht-middelsburgse-scheepvaart-in-beeld/
https://www.zeeuwsarchief.nl/zonnepanelen-op-het-dak-van-het-zeeuws-archief/
https://www.zeeuwsarchief.nl/zonnepanelen-op-het-dak-van-het-zeeuws-archief/
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RESTAURATIE EN BEHOUD

De werkruimtes voor restauratie en behoud waren bij het Zeeuws Archief 
ruim genoeg om ook in 2021 coronaproof te kunnen werken. Met 
verschillende conserverings- en restauratie technieken worden archief-
bescheiden in optimale conditie gebracht en gehouden. Ook in Zierikzee 
hebben we verpakwerkzaamheden verricht. Er was meer conserverings-
werk door een toename van digitaliseringsverzoeken en er is veel werk 
verricht voor de metamorfoze projecten.

De gemeente Middelburg is per 1 juli 2021 aan - 
gesloten op het Zeeuws e-Depot. Hiermee zijn  
nu zes lokale overheden aange sloten op onze 
e-Depotdienst verlening: de Provincie Zeeland  
en de gemeenten Veere, Tholen, Schouwen-
Duiveland, Terneuzen en Middelburg.

In het Zeeuws e-Depot is in 2021 165,1 GB aan 
gegevens opgenomen. Dat zijn voor namelijk 
‘omgevings vergunningen Schouwen-Duiveland 
2010-2017’ en een klein deel ‘Rekenkamer-
onderzoeken Veere’.

Er is jaren samengewerkt met het Nationaal 
Archief en de andere RHC’s aan het e-Depot als 
instrument. In 2021 is het gelukt om de digitale 
koppelingen en de inrichting van web services te 
implementeren. In 2021 zijn we ons ook gaan 
voorbereiden op de aanschaf van een eigen 
e-Depotapplicatie. 

Het e-team van het Zeeuws Archief partici peert in 
verschillende landelijke werkgroepen voor kennis - 
bevordering over duurzame toegankelijkheid. Op 
verschillende bijeen komsten is de Zeeuwse aanpak 
gepresenteerd, binnen de Zeeuwse samenwerking, 
maar ook bij landelijke uitwisselingen.

150 
METER CHARTERS 

VERPAKT

355 
KADASTRALE PLANS 

GECONSERVEERD

50
GROOTFORMAAT 

KAARTEN VAN 
SCHOUWEN-DUIVELAND 

GECONSERVEERD

225 
METER  ARCHIEF  

VERPAKT VOOR GR-  
EN DVO-PARTNERS

TOEZICHT EN ADVIES

ZEEUWS E-DEPOT

21
INVENTARISNUMMERS 

GECONSERVEERD  
WEGENS VERVILTING  
OF PAPIERHERSTEL

Metamorfozeprojecten

Metamorfoze is het nationaal 
programma voor het behoud  
van papieren erfgoed. 

Projecten in 2021:
• Conserveren en digitaliseren 

van het archief van de 
Koninklijke Maatschap De 
Wilhelminapolder, incl. diverse 
meestoofarchieven uit andere 
collecties. In 2021 is 28 meter 
verpakt.

• Nieuw: Zeeuwse Familie-
archieven. Archieven van 
negen spraak makende 
Zeeuwse regenten families, 
waaronder de familie Clijver 
en Mauritz uit Vlissingen, 
familie Schorer, Matthias Pous 
Tak van Poortvliet en van 
Doorn worden geconserveerd 
en gedigitaliseerd. 

• In opdracht van het Regionaal 
Archief Tilburg wordt het 
tweede deel van het archief 
van de Schepenbank Tilburg 
en Goirle, 1408-1811 geconser-
veerd en gedigitaliseerd.

In 2021 is verder gewerkt aan de ontwik

keling van het Zeeuws eDepot en het 

daarmee verbonden dienstverlenings

aanbod digitale duurzaamheid voor 

overheids organisaties.

Voor de aangesloten Zeeuwse over - 
heden houdt het Zeeuws Archief 
toezicht op de manier waarop zij 
hun informatiebeheer hebben 
georganiseerd. We doen dat vanuit 
verschillende rollen die zijn vast-
gelegd in de archiefwet. We denken 
mee bij het oplossen van inrichtings-
vraagstukken. 
Er zijn in 2021 ook meer hotspots 
aangewezen, wat betekent dat alle 
informatie van een bepaald onder-
werp bewaard blijft. Voorbeelden 
zijn de Hedwigepolder, Thermphos, 
Marinierskazerne, Sloeweg, Zanddijk 
Yerseke, Coronacrisis, Problematiek 
PFAS, Brouwerseiland / eiland 
Grevelingenmeer, Perkpolder.
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Een intermediate-ponton wordt ingevaren in het sluitgat bij Westkapelle. Verzameling N. Flipse-Roelse, nr 610 NFR

Zeeuws e-Depot en gemeente Veere in coronatijd.
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STUDIEZAAL
OPENSTELLING 

Door de coronapandemie zijn onze 

studiezalen in Middel burg, Terneuzen en 

Zierikzee voor langere periodes gesloten 

geweest. De studiezalen waren 29 weken 

geopend.

BEZOEKEN STUDIEZAAL 

MIDDELBURG: 

850 bezoekers 6.085 stukken 

TERNEUZEN: 

10 bezoekers 236 stukken

ZIERIKZEE: 

201 bezoekers 450 stukken

ONLINE  

1.575 infovragen zijn beantwoord  

via online kanalen (200 meer dan in 2020)

180 scans op verzoek in de Archiefbank, 

dit waren 1.312 inventarisnummers.

BRUIKLEEN  

15 archiefstukken zijn in bruikleen 

gegeven aan 4 musea.

SCANS  

Reeds beschikbare scans van afbeeldingen 

worden gratis online aangeboden. In 2021 

zijn op verzoek 69 nieuwe scans van 

afbeeldingen gemaakt. 

AANVRAGEN  

16 aanvragen voor ontheffing van de 

beperking van de openbaarheid, allemaal 

verleend.

BEZOEK STUDIEZAAL GEDAALD, ONLINE 
ONDERZOEK GESTEGEN

Het aantal bezoeken aan de studiezaal is 

het laagste sinds het Zeeuws Archief in 2000 

aan het Hofplein is geopend. Voor een deel 

door corona, maar ook omdat de mogelijk-

heden online enorm zijn gegroeid.

ONLINE ACTIVITEIT

Online onderzoek in lockdown-tijd 
In de wintermaanden van 2021 waarin de studiezalen dicht waren, 
waren er 100.000 zoekacties meer per maand dan in de winter van 
2020 (vlak voor de eerste lockdown). 
We zien ook dat in de zomer van 2021, toen de coronamaatregelen 
versoepeld werden en bijna alles weer open ging, een daling is te zien 
in de zoekacties online. Overigens is het totaal aantal zoekacties over 
2020 en 2021 dan wel weer bijna hetzelfde.

20 jaar digitale beschikbaarheid van personen en beeld
In 2001 zijn we bij het Zeeuws Archief gestart met de online 
beeldbank en met de personendatabase Zeeuwen Gezocht. 

Wat laten de cijfers 20 jaar later zien?

2001 2017 2018 2019 2021

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Beeldbank

82.000

144.000

250.000

285.000

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

A
an

ta
l o

n
lin

e 
b

es
ch

ik
b

aa
r

A
an

ta
l p

er
so

o
n

sv
er

m
el

d
in

g
en

 in
 m

ilj
o

en
en

Zeeuwen Gezocht

’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

1,1

2,4
3,1

4,0
4,7

5,3
5,8 6,1

6,6
7,2 6,9 7,2 7,4 7,7 7,9 8,0 8,3 8,5

9,1
10,0

Zeeuwsarchief.nl 
De best bezochte webpagina’s, goed 
voor zo’n 85% van alle bezoeken, 
zijn pagina’s waarop bezoekers een 
zoekterm kunnen invullen zoals 
Zeeuwen Gezocht, Beeldbank en 
Onderzoek-het-zelf.

Opmerkelijk is de toename van de 
weergaven van Engelstalige pagina’s 
met 23,9% en van de blogposts met 
40,8%. 

Social media
Het grote bereik van onze social-
mediakanalen zorgde ervoor dat 
we ook in coronatijd zichtbaar en 
toegankelijk waren. Het YouTube-
kanaal van het Zeeuws Archief is een 
grotere rol gaan spelen. Enerzijds als 
reactie op de coronamaatregelen, 
anderzijds hebben we meer 
fragmenten van bewegend beeld  
uit de collecties gepubliceerd.

Sociale Media 2021 tov 2020
VOLGERS 
Facebook 2.284 +14.43%
Twitter 4.358 +5.44%
Instagram 1.176 +31.54%
LinkedIn 556 +34.95%
WEERGAVEN 
YouTube  10.752 +81.50%
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IN DE MEDIA
We zijn veelvuldig in het nieuws 
geweest in regionale en nationale 
media. Zo was er veel aandacht voor  
het filmarchief dat online beschikbaar 
kwam en de start van het Metamorfoze 
project rond familiearchieven. 
Daarnaast blijft er onverminderd veel 
aandacht voor het MCC-archief en het 
slavernijverleden.

Er is ook meegewerkt aan diverse 
televisie- en radioprogramma’s: Het 
Zwarte Verleden van Omroep Zeeland, 
Verborgen Verleden van de NTR, Thuis 
op 5 van NPO Radio 5, Firma Erfgoed 
van de EO, Propaganda van KRO-NCRV 
en Jekels Jacht van de NTR.

PUBLIEKSBEREIK

OPEN DAG 
FYSIEK EN ONLINE

Op zaterdag 6 november, de eerste dag dat nieuwe coronaregels  
van kracht gingen, was de jaarlijkse open dag.

Fysiek bezoek: 170 personen  

Online programma op de website: 750 x bekeken  

YouTube: 6 video’s: 1.250 views

Groot bereik via verschillende socialmediaberichten.

De Vriendenlezing door Martin Bossenbroek werd kort  
vooraf van live event gewijzigd in een online uitzending. 

63 live kijkers, na een week 210 kijkers en hoge waardering.

NIEUWSBRIEF
’n Zee van Tijd 6 x verschenen, aantal abonnees 2.764 

e-Depot Nieuws 2 x verschenen

EDUCATIE
Ons streven is dat ieder Walchers schoolkind 

tijdens zijn basisschoolloopbaan tenminste één 

keer in het Zeeuws Archief is geweest. 

De gast- en bezoeklessen in het voorjaar zijn in verband met 
corona niet doorgegaan.

In juni 2021 werd een pilot van het educatieve project De 
Overtocht uitgevoerd. Daarbij bezochten onder andere 100 
leerlingen van de groepen 7 en 8 van Walcheren de tentoonstelling 
Ooggetuigen van de slavenhandel bij het Zeeuws Archief.

De workshops voor PABO-studenten en archiefintroducties voor 
University College Roosevelt zijn in verband met corona afgelast.

Van ons cursusaanbod in samenwerking met de Zeeuwse 

Volksuniversiteit konden slechts 2 cursussen doorgaan.

Schoolbezoek van Tweemaster-Kameleon uit Oost-Souburg.

IN HET ARCHIEFCAFÉ

17 12 2020 t/m 19 09 2021 
De zon als kunstenaar
Foto-expositie van Jan Koeman 
over 10 jaar solargraphy vanuit 
de tuin van het ZA.

vanaf 01 10 2021 
Kom over de brug!
Rondje Zierikzee-Middelburg 
over water. Foto-expositie over 
de reis tussen Schouwen-
Duiveland en Walcheren langs 
verschillende routes.

De expositiekelders van het Van 
de Perrehuis zijn behalve voor de 
schoolklassen niet open geweest.

EXPOSITIESWe willen het bereik van onze collectie 

vergroten, onderzoek stimuleren en de 

organisatie laten zien als cultuur historisch 

knooppunt in Zeeland, zowel fysiek als digitaal.  

 

Hybride was het woord voor activiteiten in het 

jaar 2021. Fysieke ontmoetingen, gecombineerd 

met digitale contactmomenten wanneer het 

volgens de coronamaatregelen fysiek niet kon.

open dag     

zaterdag 6 november 2021
op locatie en online

verbinding
over
water

Bruinisse de veerboot ‘Zijpe’ tijdens zeer dichte mist aan  
de grond gevaren, 1960 - 1970. gemeentearchief Schouwen-
duiveland, Beeldbank Schouwen-duiveland, nr Be-1064

https://www.zeeuwsarchief.nl/agenda/aanmelden/
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‘‘

2021 IN HOOGTEPUNTEN

Verborgen Verleden
De uitzending Verborgen Verleden met Merel 
Westrik, deels opgenomen bij het Zeeuws Archief,  
is op 6 februari uitgezonden.

Adviescollege en kennisplatform
De directeur van het Zeeuws Archief nam deel aan 
het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, 
ingesteld door minister Ollongren. Het adviescollege 
overhandigde 1 juli zijn rapport aan de minister.
Demissionair minister Van Engelshoven bracht een 
bezoek aan Middelburg in verband met een op te 
richten museum en een landelijk kennisplatform over 
slavernij en de doorwerking ervan in het heden. Zij 
maakte daarbij kennis met archiefstukken uit het 
archief van de MCC. 
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DIGITALISERING

2021 is het jaar van de grote digitaliserings projecten:
• Bouwvergunningen van diverse gemeenten: gemeente 

Veere (180 meter), gemeente Terneuzen (505 meter) 
en voorbereidingen gemeente Schouwen-Duiveland.

• Microfilmcassettes van de huwelijksbijlagen van de 
burgerlijke stand over de periode 1811-1922.

• Memories van successie over de periode 1795-1927 
(105 meter).

• In 2021 is de digitalisering van alle bevolkingsregisters 
in beheer bij het Zeeuws Archief voltooid. De scans 
zijn op de website van Vele Handen geplaatst onder 
de noemer ‘Wie Woont Waar – bevolkingsregisters 
Zeeland 1900 – 1938’. De invoer van de gegevens 
verloopt zeer voorspoedig.

• In 2021 is ook het project digitaliseren van 25 meter 
gedrukte notulen van de Staten van Zeeland over de 
periode 1574-2007 voorbereid en gegund.

• Een kleiner project was de digitalisering van de 
Everingboeken (ommelopers, veldboeken) van een 
aantal waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen.

Het aantal beschikbare transcripties nam in 2021 
aanzienlijk toe door de levering van de scans uit het 
project De IJsberg zichtbaar maken van het Nationaal 
Archief en het Noord-Hollands Archief. Binnen dit 
project zijn archieven van de VOC uit de zeventiende en 
achttiende eeuw en archieven van notarissen uit de 
negentiende eeuw (automatisch) getranscribeerd met 
het programma Transkribus.

Aansluiting Schouwen-Duiveland bij het 
Zeeuws Archief
Na jarenlange voorbereiding en de intensieve 
samenwerking is de samenvoeging van het voormalig 
gemeentearchief Schouwen-Duiveland met het 
Zeeuws Archief vanaf 1 januari officieel.

Data delen – proefproject LOD
Om meer kennis en ervaring op te doen met Linked 
Open Data (LOD) is een proefproject begonnen met 
een dataset van de reizen van schepen van de 
Middelburgse Commercie Compagnie (MCC).

Corona-brieven
Namens het theaterproject Rimpelingen zijn  
100 brieven aan onze directeur overhandigd voor 
opname in het corona-archief. Op basis van de 
brieven is een theaterstuk over de coronatijd 
gemaakt. De try-out van het stuk heeft bij het 
Zeeuws Archief plaatsgevonden.  ‘Dank voor de snelle afhandeling, ik ben zeer tevreden met 

het resultaat, de betreffende fotograaf heeft mooi werk 

afgeleverd, en dat mag namens mij worden doorgegeven!’

Met vriendelijke groet, Hans van Felius

Vlnr: Anna de Bruyckere, Hannie Kool-Blokland, Christian Blaha

Vlnr: Roosanne Goudbeek (ZA), Angelique Duindam en Ferdinard Ralf  
(NiNsee Zeeland), minister Van Engelshoven, Demi de Randamie (UCR)

https://www.zeeuwsarchief.nl/gemeentearchief-schouwen-duiveland-onderdeel-zeeuws-archief/
https://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuws-archief-in-verborgen-verleden/
https://www.zeeuwsarchief.nl/gemeentearchief-schouwen-duiveland-onderdeel-zeeuws-archief/
https://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuws-archief-in-verborgen-verleden/
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COLOFON

Het publieksjaarverslag 2021 
is digitaal verspreid onder 
relaties, gepubliceerd op de 
website en in print aange-
boden aan de subsidiegevers 
en partners van het Zeeuws 
Archief.

Tekst en coördinatie
Communicatie Zeeuws Archief
Fotografie
Beeldbank Zeeuws Archief,  
Zeeuws Genootschap en 
(medewerkers) Zeeuws 
Archief, dronefoto door 
Origin Media
Ontwerp en opmaak
DATBureau, Amsterdam
   
Bezoekadres 
Hofplein 16, 
4331 CK Middelburg  
Postadres 
Postbus 70
4330 AB Middelburg
T (0118) 678800
info@zeeuwsarchief.nl 
www.zeeuwsarchief.nl

VRIENDEN 
De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief 
had in 2021 260 betalende vrienden. In 2021 
konden niet alle activi teiten plaatsvinden, 
maar door de Vrienden  lezing als livestream 
aan te bieden heeft de stichting zich veer-
krachtig getoond en ook daadwerkelijk iets 
kunnen aanbieden aan de vrienden. Daarnaast 
zijn er toch een aantal nieuwe vrienden 
geworven op de Open Dag.  
Belangrijkste opbrengst heeft de werving  
van nieuwe bedrijfs sponsoren opgeleverd:  
van 9 naar 21 bedrijven.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

SAMENWERKINGS
VERBANDEN
• Zeeuws Cultureel Overleg
• Samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers
• Stichting Historisch Onderzoek Zeeland
• Zeeuws Weerzien
• Overleg Gouden Eeuw van de Gemeente 

Middelburg
• Genealogisch Centrum Zeeland
• Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 

Wetenschappen 
• Heemkundige kringen, musea en erfgoed-

instellingen in het werkgebied
• Onderwijsinstellingen in het werkgebied
• Walcherse Archeologische Dienst
• DOZA overleg Zeeuwse Archief Diensten
• Wetenschappelijke Raad Zeeland ten 

behoeve van kennisprojecten voor Zeeland
• Black Achievement Month
• Kunsteducatie Walcheren
• Netwerk Slavernijverleden
• Adviescollege Doorwerking 

Slavernijverleden
• Overleg Slavernijverleden Zeeland
• Handschriftherkenningsproject De ijsberg 

zichtbaar maken

INWONENDE INSTELLINGEN 

• Genealogisch Centrum 
Zeeland

• Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der 
Wetenschappen 

• Natuurkundig Gezelschap 
• Walcherse Archeologische 

Dienst
• Godshuizen Middelburg
• Roosevelt Institute of 

American Studies (RIAS)

https://www.zeeuwsarchief.nl/vrienden-van-het-zeeuws-archief/
https://www.facebook.com/ZeeuwsArchief/
https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/trans-atlantische-slavenhandel/slavenreis-van-de-eenigheid-als-blog/
https://www.zeeuwsarchief.nl/actueel/nieuwsbrief/
https://twitter.com/zeeuwsarchief
https://www.instagram.com/hetzeeuwsarchief/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F1692984%2Fadmin%2F
https://www.youtube.com/user/ZeeuwsArchief



