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Pelgrimstocht 2018 op woensdag 28 maart 2018 naar de 
Chrismamis in Roosendaal 
 

De H. Mariaparochie Walcheren organiseert ook dit jaar weer een pelgrimstocht 

naar de Chrismamis, die op 28 maart in de Sint Josephkerk in Roosendaal wordt 
gehouden. 
 
Met de trein gaan wij op weg naar het startpunt voor onze pelgrimstocht in Etten Leur. 
Vanaf Etten Leur hebben we een inspirerende looproute samengesteld waardoor we 
uiteindelijk de Chrismamis in Roosendaal bij kunnen wonen. 
 
De kosten voor deelname zijn voor eigen  rekening. Circa een week voor de pelgrimage 
ontvang je een brief of mail met een beschrijving en aanvullende informatie. 
 
Wilt u deze pelgrimage meemaken: geef u dan op vóór woensdag 21 maart via het 
mailadres chrismamis@zeelandnet.nl. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ja, ik neem deel aan de pelgrimstocht op woensdag 28 maart 2018. 
Naam   :…………………………………………………………………. 
Adres     :…………………………………………………………………. 
Postcode  :…………………………………………………………………. 
Plaatsnaam  :…………………………………………………………………. 
Telefoonnummer :…………………………………………………………………. 
E-mailadres  :………….……………………………(indien van toepassing) 
 
 
 
 

mailto:chrismamis@zeelandnet.nl


 Opruiing over handcommunie schept verdeeldheid

Er is commotie in de kerk, in Afrika, in Azië, overal. Kardinaal Robert Sarah 

bekritiseert de handcommunie. De discussie over zijn beleidsvoornemen gaat de 
verkeerde kant op, vindt Joost Jansen, norbertijn en prior in de Abdij van Berne. 

Tekst: Joost Jansen 

Sarah is een hoge functionaris in de rangorde van de Rooms-Katholieke Kerk. De 
kardinaal is leidinggevende (prefect) in een soort ministerie, de Congregatie voor de 
Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. In zijn takenpakket zit het 
bewaken van de geldige en geoorloofde toediening van de sacramenten en het 
goedkeuren van liturgische teksten. 
De Guinees hield de gemoederen al eerder bezig. Hij vond dat de priester weer met de 
rug naar het volk de eucharistie moest vieren en wilde (tegen Paus Franciscus in) 
handhaven dat de Latijnse liturgische teksten ‘op z’n Latijns’ vertaald worden in de 
volkstaal. 

Nu steekt hij een vuurtje aan over de wijze van ter communie gaan. Het moet volgens 
hem weer ‘op de tong’. Op de hand is het werk van de duivel. Die duivel heeft er een 
‘duivels plezier’ in dat dit gebruik na het Tweede Vaticaans Concilie breed ingang heeft 
gevonden. Volgens kardinaal Sarah moet dat uit zijn. 
Er circuleren online ontluisterende analyses van #CardinalSarah’s demoniserende 
uitspraken over het communiceren op de hand. Vincenzo Ferrone, professor moderne 
geschiedenis aan de universiteit van Turijn, vindt Sarah’s voorstel historisch onzin, want 
de handcommunie heeft oude papieren met eerbiedige getuigenissen. Daarnaast vindt 
hij de presentatie van Sarah’s voorstel opruiend en verdeeldheid scheppend. 

Kort door de bocht 

Ik heb niets met ‘historische wetenschap’ die bewijzen voor de ene of de andere praktijk 
uit de oude Kerk plaatst tegenover andere ontwikkelingen in de traditie of de eeuwen. 
Wie dat wil, moet het consequent doen en dan ook maar boetepraktijken uit die eeuwen 
heroverwegen. Mij is geleerd dat wetenschappers voorzichtig moeten zijn met de 
bronnen van de oude Kerk. Altijd beseffen dat we met gefragmenteerde informatie 
werken, en nooit vergeten te vermelden door welke streek, welke taal en welke periode 
die gekleurd is. Man o man, wat gaat deze discussie kort door de bocht zeg… 
handcommunie dateert van enkele decennia terug, en we maken er een issue van alsof 
dat is wat de Kerk nu nodig heeft? Zowel kardinaal Sarah als zijn tegenstanders hebben 
hun punten. Vast staat, dat de handcommunie in de huidige vorm vragen oproept. 

Het verwijzen naar de ‘praktijk van de oude kerk’ is een lastig argument. De 
voorstanders van de tongcommunie beroepen zich veelal op ‘de traditie’ en vinden de 
handcommunie maar ‘nieuwlichterij’. Maar het minste dat we daarover volgens mij met 
de nodige zekerheid kunnen zeggen, is dat de ‘traditie’ veel complexer is dan sommige 
van deze traditionele of traditionalistische gelovigen willen toegeven of willen doen 
geloven. De traditie omvat veel meer dan de jaren voorafgaand aan het Tweede 
Vaticaans Concilie, of zelfs in de periode sinds het concilie van Trente. 
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https://www.katholiek.nl/encyclopedia/kardinaal/
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https://www.katholiek.nl/encyclopedia/tweede-vaticaans-concilie/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/kardinaal/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/kardinaal/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/tweede-vaticaans-concilie/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/tweede-vaticaans-concilie/


Het enige dat je uit de traditie van de vroege kerk kunt halen, is dat het ontvangen in de 
hand een eerbiedwaardige traditie is die moeilijk met een beroep op de traditie 
afgekeurd kan worden. Temeer omdat het Concilie van Constantinopel III (680-681) de 
handcommunie juist verplicht stelde. 

Lekker losgaan?  

Ik denk dat het goed is dat we vragen blijven stellen bij de wijze waarop we de 
communie ontvangen – op welke wijze dan ook. Het is onzin om, zoals nu gebeurt, 
lekker los te gaan op de kardinaal en zijn Afrikaanse roots daarbij te onderstrepen. 
Robert Sarah zoekt overduidelijk bewust op dit onderwerp de confrontatie. In zijn functie 
vind ik dat erg problematisch. 

Al dat gespeculeer over wat God met de Kerk van plan is, met daarbij een ernstig 
overschat evenement als een mogelijk conclaaf op korte termijn…Mijn twee centen zet 
ik op: gewoon doen wat we altijd doen, proberen Jezus Christus present te stellen in 
onze tijd en dat ter plaatse. When they go low, we go heigh – laten we rustig doorgaan 
het goede te doen, en ons niet van de wijs laten brengen. Net als paus Franciscus, zou 
ik bijna zeggen.        Bron: www.katholiek.nl 

Lief en leed 

geboorte – doop - eerste communie – vormsel – huwelijk  - overlijden 

 
Overleden 

Edwin Adelhart 

Corrie Kort-Glaudemans op 25 februari 

Maria Weijmans-van der Linden op 26 februari 

Alfred (Boeis) Frederik op 28 februari 

Josina Johanna Maria Hermsen-Hooghuis op 1 maart 

Willem Doorewaard op 3 maart 

Gedoopt 

Nora en Aida Balk Corea op 18 februari 

 

In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij het parochiesecretariaat 

bekend zijn. 

https://www.katholiek.nl/encyclopedia/kardinaal/
https://www.katholiek.nl/encyclopedia/bij-het-overlijden-van-de-paus-conclaaf/
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Op weg naar het hoogfeest van Pasen 

In een zevendelige serie schenken we tot het hoogfeest van Pasen aandacht aan de 
kruiswegstatie. De basis vormt de Kruisweg in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg, waar zwart-witkopieën hangen van de Kruisweg van Jan Toorop. Vandaag 
deel 2. Deel 1 verscheen vorige week en de laatste aflevering vindt u in de nieuwsbrief 
die op Goede Vrijdag zal verschijnen. 

Idee en samenstelling: Nicolette Meulenbroek                  Foto’s: Peter Vrancken 

 

De devotie van de kruisweg 

De kruisweg met zijn veertien staties, halteplaatsen, aandachtspunten, 

afbeeldingen is een devotionele oefening die betrekkelijk laat in de christenheid 
van West-Europa haar intrede heeft gedaan. Pas tegen het einde van de 15e eeuw 
vindt men de eerste sporen ervan.  

Het is een Nederlandse priester geweest, Christiaan van Adrichem, in 1533 te Delft 
geboren en in 1585 in Keulen gestorven, die grote invloed heeft gehad op de 
verbreiding van deze gebedsoefening. Hij schreef een groot driedelig werk over het 
Heilige Land, Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum, dat pas na zijn dood 
werd uitgegeven. Het tweede deel, dat de beschrijving van de stad Jeruzalem biedt, 
werd in 1584 voor zijn dood gepubliceerd en daarin geeft hij de beschrijving van de 
kruisweg, de via dolorosa, zoals die in Jeruzalem werd aangewezen, in 14 staties, van 
de Antoniaburcht naar de kerk van het Heilig Graf: biddend en mediterend trokken de 
pelgrims langs deze kruisweg, zoals tot op de dag van vandaag iedere vrijdagmiddag 
nog steeds gebeurt. 

Het is duidelijk dat de kruiswegstaties in de kerken niet primair bedoeld zijn als een 
decoratieve, eventueel artistieke verfraaiing van de kerkwand. Zij hebben een ander 
doel. Er zijn overigens ook kruiswegen in de open lucht rondom het kerkgebouw, op 
kerkhoven en in processieparken en langs de openbare weg.  

Men trok en trekt – alleen of in groepen – langs de staties, de halteplaatsen die de 
lijdensweg van Jezus markeren, biddend en zingend, om zijn lijden, zijn folteringen, zijn 
vernederingen en smarten te overdenken, waardoor Hij de verlossing van de mensheid 
heeft bewerkt. Het is een herdenking van het lijden en van de dood van Jezus als teken 
en als beleving van dank, van liefde, van rouwmoedigheid over onze zonden die door 
de Heer werden uitgeboet. 

De gelovige christen van vandaag mag weten dat de Heer de dood heeft overwonnen. 
Voor zichzelf en voor de mens. Dood gaat over in leven. Hoe dat mysterie zich gaat 
voltrekken is het geheim van God zelf. Wij mensen mogen het geloven en blij 
verwachten. Deze hoop is vanaf de allereerste prediking van het evangelie door de 
christengemeenschap verder gegeven als de boodschap van de Heer zelf. 

 



 

Zevende statie 
Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis 

De mensen-zoon is in de wereld gekomen, niet om gediend te worden, maar om te 

dienen, en zijn leven te geven tot losprijs van velen. 
Mt. 20, 28 
 

 
 

God, Vader, 
U toont ons deze mens, 

neergebogen tot in het stof 
maar kind van U en onze broeder; 

U bent aanwezig 
in uw Zoon Jezus Christus. 

Open onze ogen 
voor de werkelijkheid van onze wereld. 
Maak ons solidair met de gevallenen 

en houd ons op de goede weg 
van Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 



 

Achtste statie 
Jezus troost de wenende vrouwen 

Een grote volksmenigte volgde Hem; ook vele vrouwen die zich op de borst sloegen 

en over Hem weenden. Maar Jezus keerde zich om naar hen en sprak: Dochters van 
Jeruzalem: weent niet over Mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want als 
men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? 
Lc. 23, 27 
 

 
 

God, 
Vader van vertroosting 

uw tederheid stroomt door mensen heen, 
uw liefde stuurt liefdevolle handen 

die aanraken wat gekwetst is. 
Maak ons ontvankelijk voor uw troost 

en spontaan om te handelen 
ten dienste van uw Zoon 

Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 



 

 

Caritascollecten in maart 

De Caritascollecte van zondag 4 maart in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 

Middelburg heeft € 107,75 opgebracht. Dit geld is bestemd voor de mensen in 
nood in onze eigen regio. In Vlissingen is voor een ander doel gecollecteerd. 
 
 
 

 

Wekelijks voor aantrekkelijke tarieven adverteren 
in deze nieuwsbrief? 

 
Neem contact op met Herman Maas 

telefoon 0118 – 43 03 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Van Aswoensdag tot Pasen voert Vastenactie campagne voor projecten in 

ontwikkelingslanden. Dit jaar steunt de H. Maria Parochie Walcheren een project in 
Zambia. Het project waarvoor we geld gaan inzamelen, is helemaal in het noorden van 
Zambia, tegen de grens met Tanzania, in de stad Mbala. Daar helpen de Zusters van 
het Heilig Hart van Jezus en Maria volwassenen én kinderen die het moeilijk hebben. 

 
Deze week: 

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer? Deel I 
 
Carnaval  
Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van 
de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel 
duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland 
alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant en 
Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal, ‘s Heerenhoek). Tijdens carnaval is 
iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden. 
 
Vasten  
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten 
en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of 
niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten 
probeert vier dingen te bereiken: 
-  een betere omgang met jezelf; 
-  een betere omgang met medemensen;         
-  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; 
-  een betere omgang met God. 
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede 
manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we 
God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het 
hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning. 
 
Vastenperiode 
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór 
Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als 
vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer 
naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en 
het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde 
Land. 
In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars is in 
de R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen 
op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag. 
 
Aswoensdag  
De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een 
askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die 
zich bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek wordt door de priester bij 
mannen nog as op het hoofd gestrooid. De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag 
gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het jaar ervoor te 
verbranden. Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, 
niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen. Vergelijk Gen. 
18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar 
stof en as ben?        Bron: Vastenactie Nederland 



 

 

 
 

 
Steunt u ons Vastenactieproject via Vastenactie 

Heilige Maria Parochie Walcheren 
IBAN NL84 INGB 0006 0514 05? Hartelijk dank voor uw gift! 

 
 

Volgende week: Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer? Deel II 
 
De Vastenactiewerkgroep van de H. Maria Parochie Walcheren: Insa van Duin, 
Lisanne Jacobs, Francis Toorop, Ger van Waegeningh, Leen Minderhoud en Leo 
Speckens 
 
 

 

Wilt u ons kopij sturen? Graag. 
 

Lees voor de zekerheid de spelregels in de colofon!! 
 

 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Voorlezen voor kinderen 

Komende zondag, 11 maart, zal er in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 

tijdens de presentatieviering voor communicanten worden voorgelezen voor de 
kinderen! 

Iedereen is van harte welkom. 



 

 

Jongeren kunnen via facebookgroep meespreken tijdens 
presynode 

Jongeren tussen 16 en 29 jaar worden uitgenodigd om via facebook mee te 

praten tijdens de presynode over ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van 
roeping’ die van 19 tot 24 maart in Rome wordt gehouden. 

Aan deze presynode nemen jongeren deel die zijn afgevaardigd door 
bisschoppenconferenties uit de hele wereld, maar nu kunnen andere jongeren dus ook 
meepraten in een speciale facebookgroep. 

Een samenvatting van alle reacties die binnenkomen in deze facebookgroep wordt 
meegenomen in het einddocument van de presynode dat zal worden aangeboden aan 
paus Franciscus. Voorwaarde om mee te mogen doen is dat het deelnameprofiel op 
facebook echt en persoonlijk is, het moet van een jongere zijn en niet van een groep of 
instelling. De groepsbeheerder checkt of het om een authentiek account gaat. 

Aanmelden voor 16 maart 

Jongeren die mee willen doen, kunnen zich nog tot vrijdag 16 maart 2018 daarvoor 
aanmelden in een van de verschillende taalgroepen. De vragen die worden besproken 
tijdens de bijeenkomsten van de presynode worden ook beschikbaar gemaakt in de 
facebookgroep vanaf maandag 12 maart en vanaf dat moment kunnen de groepsleden 
gaan reageren. Er geldt een beperking van 200 woorden per antwoord, er kunnen geen 
bijlagen worden meegestuurd, maar wel korte video’s van niet langer dan één minuut 
ingestuurd. Deze kunnen worden aangeleverd via WhatsApp (+39 342 601 5596). 

Kijk voor meer informatie om mee te doen op www.facebook.com/groups/Pre.Synodal 

Ook op deze speciale website over de jongerensynode is verdere informatie te vinden. 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft Danny Hakvoort afgevaardigd om deel 
te nemen aan de presynode. 

Bron: www.RKKerk.nl 

 

 

 

In onze nieuwsbrief leest u ook nieuws 
dat u nergens anders leest! 

 
 

 

http://www.facebook.com/groups/Pre.Synodal
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html
https://www.rkkerk.nl/danny-hakvoort-afgevaardigd-naar-presynode-over-jongeren/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
■ Donderdagen 15 en 22 maart (19.30 uur) 
 Vespers in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. 
 
■ Zondag 11 maart (10.00 uur) 

Presentatieviering van de Communicanten in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen 

 
■ Zaterdag 17/zondag 18 maart 

Stille Omgang in Amsterdam. Lees hier meer over elders in de vorige 
nieuwsbrief. 

 
■ Woensdag 28 maart (19.00 uur) 

Chrismaviering in de Sint Josephkerk in Roosendaal. Op deze dag wordt vanuit 
onze parochie weer een Pelgrimstocht georganiseerd. In de nieuwsbrief van 9 
februari jl. las u er meer over. 

 
■ Zondag 22 april 
 Roepingenzondag. 
 
■ Zondag 13 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
 
■ Zondag 20 mei (10.30 uur) 
 Eerste Communie in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg 
 
■ Zaterdag 19 mei 2018 mei (19.00 uur) 

Bisschop mgr. J. Liesen komt vanavond de kinderen uit de beide kernen van de 
H. Maria Parochie Walcheren vormen in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Vlissingen.

 
■ Maandag 22 tot en met zaterdag 27 januari 2019 
 Wereldjongerendagen in Panama. Meer informatie http://wjd.jongkatholiek.nl/ 
 
■ Zondag 17 juni (10.00 uur) 

Bisschop mgr. Jan Liesen gaat vandaag voor in  de eucharistieviering in de 
toeristenkerk van Dishoek. 

 

 
 

Een onbezorgde oude dag biedt minder 
vooruitzichten dan een onbezorgde jeugd!!

http://wjd.jongkatholiek.nl/


 

 

 

INFORMATIE H. MARIA PAROCHIE 
 

website: www.rkwalcheren.nl 
 
Openingstijden secretariaten 
Parochiekern Middelburg 
Maandag tot en met vrijdag 
09.30-11.30 uur  
Telefoon: 0118 - 612860 
Lombardstraat 1 
4331 AA  MIDDELBURG 
secretariaat.middelburg@rkwalcheren.nl 
 
 
Parochiekern Vlissingen 
Maandag tot en met vrijdag 
9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0118 - 412247 
Singel 106 
4382 LC  VLISSINGEN 
secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl 
 
Telefoon in noodgevallen 

► 06 53 63 71 30 
 

Pastores 
(telefonisch bereikbaar via de 

beide secretariaten): 
Paul de Maat en Ria Mangnus 

pastores@rkwalcheren.nl 
 
 

Parochiebijdragen 
Middelburg 

NL42 INGB 0000 6586 70 
t.n.v. H. Maria Parochie 

Walcheren 
 

Vlissingen 
NL28 INGB 0008 0339 29 

t.n.v. H. Maria Parochie 
Walcheren 

 
Bijdrage aan Caritas Walcheren 

NL82 RABO 0117 0296 61

 
 
 
 
DISCLAIMER NIEUWSBRIEF 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder medewerkers, parochianen en andere belangstellenden van 
de H. Maria Parochie Walcheren, waarvan wij het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de 
nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar: nieuws@rkwalcheren.nl. Afmelden? Reply een door u ontvangen nieuwsbrief 
naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag 
een mailtje naar de redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. Kopij uitsluitend aanleveren in Wordformaat! 
Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval 
contact met u kunnen opnemen? Inzenden kan tot donderdagavond (tenzij anders aangegeven). 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten 
(ook aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u 
gevraagd de naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s (alleen 
onbewerkt en in hoge resolutie) moeten afzonderlijk en foto’s bovendien in jpg-formaat worden 
aangeleverd. Anders blijft publicatie achterwege! De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor 
om aangeboden kopij te wijzigen of niet te plaatsen. 
Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: 
‘Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl’ 
Voor het overnemen van foto’s dient vooraf altijd schriftelijke toestemming te worden verkregen van de 
eindredacteur. Op een groot aantal foto’s berust namelijk auteursrecht. 
Aangeboden kopij waarop een embargo rust wordt steeds individueel door de eindredactie 
beoordeeld. Een opgelegd embargo impliceert niet automatisch, dat dit altijd gerespecteerd wordt. 
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