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Bijbelleesgroep praat drie avonden over Maria 

Pastoor Paul de Maat en pastor Andrea Hummelen starten  op woensdag 19 

september weer met bijbelleesgroepen in Middelburg en Vlissingen. In de drie 
geplande bijeenkomsten staat ditmaal Maria centraal. 
 
Voor de eerste bijeenkomst vragen de pastores om iets mee te brengen wat een 
speciale betekenis heeft op de deelnemers. Het kan een voorwerp, een tekst, een 
gedicht of iets anders zijn. In ieder geval iets dat met andere deelnemers gedeeld 
kan worden. 
 
Op de tweede bijeenkomst (10 oktober) staat de icoon van Maria centraal. Wat is 
een icoon, hoe komt een icoon tot stand? 
 
Tijdens de derde en laatste bijeenkomst op 14 november concentreren we ons op 
teksten in  de bijbel die iets over Maria vertellen. 
 
 
Samengevat 
Wanneer?  19 september, 10 oktober 3 en 14 november. 
Tijden   10.00-12.00 uur (pastorie Middelburg) en 
   20.00-22.00 uur in de pastorie in Vlissingen 
 
Meedoen? 
Wilt u meedoen? Meld u dan telefonisch aan via een van de secretariaten! 
 
 
 
 
 
 
 



 

Laatste viering emeritus-pastor Ed Visser 

Emeritus-pastor Ed Visser is afgelopen zondag voorgegaan in zijn laatste 

viering binnen de H. Maria Parochie. Na afloop was er voor parochianen 
gelegenheid afscheid van hem te nemen. Dat gebeurde in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen. 
 
Tekst en foto: © Jeannette Vrancken 
 
 
Gebrek aan belangstelling was er voor de afscheidsviering van Pastor Ed Visser 
geenszins. Bijna honderd mensen hadden de moeite genomen bij deze bijzondere 
viering aanwezig te zijn. Veel parochianen, ook uit Middelburg, maar ook bekenden 
uit de uitvaartbranche (Ed Visser ging in heel veel uitvaarten voor) waren aanwezig. 
Ook pastor Ria Magnus was aanwezig tijdens de viering. Zij kwam wat later en 
vertrok weer bijtijds, maar het was fijn haar weer te zien. 
 
Met als basis een lezing uit het Johannes-evangelie ging pastor Visser tijdens zijn  
overweging in op de verbondenheid van de parochianen met Christus,. Tijdens de 
vele gesprekken heeft Ed gemerkt dat zowel de parochianen die de vieringen 
bezochten, als de mensen thuis die niet meer zo kerkelijk zijn, zeker niet het geloof 
kwijt zijn. 
 
Verbondenheid met Christus heeft hij ook ervaren bij de mensen in de werkgroepen, 
in de zorgcentra, het pastoresteam en bij het bestuur. Het Brood is nog altijd voedsel 
voor lichaam en geest en zo zijn zij verbonden met Christus.  
 
Op 16 september gaat Visser nog voor in een oecumenische dienst in de Sint 
Jacobskerk in Vlissingen. Dat is dan zijn allerlaatste pastorale taak. 
 

 
Fons Toorop, penningmeester van het parochiebestuur, overhandigt een bos bloemen 



 

Afscheidsspeech mevrouw Marianne Cazemier-Kleij 

Tijdens de afscheidsviering van emeritus-pastor Ed Visser sprak mevrouw 

Marianne Cazemier-Kleij, vicevoorzitter van het bestuur van de H. Maria 
parochie Walcheren, de scheidende pastor toe. We nemen haar toespraak 
hieronder integraal over. 
 
 
Beste Ed, 
Onlangs heb je aangekondigd per 1 september a.s. als emeritus pastoraal werker 
afscheid van onze parochie te willen nemen. Dit spijt ons bestuur zeer, maar we 
hebben  begrip voor je beslissing. 
  
Gedurende een periode van 15 jaar was je  werkzaam als onderwijzer in je 
geboorteplaats Amsterdam. Samen met wijlen pastor Bernard van Lamoen 
studeerde je vier jaar aan de Opleiding voor Pastoraal Werker. 
 
Na je afstuderen was je tot aan je pensioengerechtigde leeftijd werkzaam als 
ziekenhuispastor in Den Bosch, Amsterdam, Nieuwegein en Vlissingen. 
Na je pensionering werd je emeritus pastoraal werker in de parochie Zuid-Walcheren 
te Vlissingen. Ook ging je voor in de Petrus- en Paulusparochie te Middelburg. Beide 
parochies fuseerden op 1 januari 2010 tot de H. Maria Parochie Walcheren.       
 
 
Gedurende een periode van 10 jaar 
hebben wij als parochianen je leren 
kennen als een gedreven pastoraal 
werker, die in zijn preken dicht bij de 
actualiteit bleef. Dat heeft veel 
parochianen altijd erg aangesproken. 
Je was op muzikaal gebied goed 
onderlegd. 
 
 
Of het nu een Schotse doedelzak, een 
triangel of een accordeon was, je kon 
deze instrumenten allemaal bespelen 
en bracht ze mee naar de diensten. 
Naast het voorgaan in de diensten 
bezocht je ook zieke en oude 
parochianen, zowel thuis als in de 
verzorgings- en verpleeghuizen. Dat 
werd op hoge prijs gesteld. 
  

Archieffoto: © Jeannette Vrancken 

 
Ed, je hebt heeft in onze parochie veel uitvaarten verzorgd. Vaak benaderde de 
familie van overledenen je met het verzoek de uitvaart te verzorgen. Je hebt dit altijd 
met liefde gedaan. 
 
Op jou kon altijd een beroep worden gedaan om de communievieringen te leiden, 
vooral in een periode van ziekte van onze pastoor en van onze pastoraal werker. 
Een aantal jaren geleden had je  besloten je in te gaan zetten voor gevangenen als 
gevangenispastor. 



 

Alhoewel je dat heel fijn en dankbaar werk vond, heeft dit niet lang mogen duren, 
omdat wij als parochie weer een beroep op je deden. Voor ons was het fijn dat je 
daar gehoor aan gegeven hebt. Je ging zo vaak voor in de communievieringen, dat 
het bijna leek of van emeritaat geen sprake was. Wij zijn je daar zeer dankbaar voor. 
 
Na tien jaar als emeritus pastoraal werker in onze parochie gewerkt te hebben, heb 
je aangegeven afscheid te willen nemen van onze parochie. Enerzijds kost je dit 
moeite in verband met je grote affiniteit tot je pastorale werkzaamheden, anderzijds 
wordt het tijd om aan jezelf te gaan denken en nu echt samen met je echtgenote van 
een welverdiende rust te gaan genieten. 
 
Namens het parochiebestuur wil ik je graag deze boekenbon aanbieden, zodat jezelf 
op zoek kunt gaan naar boeken, die jij mooi vindt. En een bloemetje mag bij een 
afscheid ook niet ontbreken. 
 
Ik  dank je hartelijk voor je jarenlange inzet voor de parochie. Wij wensen jou en je 
vrouw nog vele jaren een goede gezondheid en veel geluk toe. 
 
Marianne Cazemier-Kleij, vicevoorzitter H. Maria Parochie Walcheren 
 
 

 
Marianne Cazemier bedankt de vertrekkende pastor Ed Visser 

Foto: © Jeannette Vrancken 
 

 

 

Nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren 
 

Als eerste met het laatste nieuws! 
 

 
 
 



 

 

Uitvaartverzorging H. Jobse  0118  46 22 05 

www.hjobse-uitvaart.nl  www.basisuitvaart-zeeland.nl 

 

Seksueel misbruik: paus vraagt om te groeien in 
mededogen, rechtvaardigheid, preventie en herstel 

Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) 

‘Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden’ roept paus Franciscus 
alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slachtoffers van seksueel 
misbruik door mensen van de Kerk. 

De paus schrijft zijn brief naar aanleiding van een recent en indringend rapport over 
seksueel misbruik in bisdommen in de staat Pennsylvania van de Verenigde Staten. 

In zijn brief gaat de paus in op de diepe wonden van pijn en machteloosheid die 
veroorzaakt zijn door seksueel misbruik gepleegd door priesters en religieuzen. Ook 
zegt hij: ,,We beseffen dat deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons dwingen 
deze gruweldaden te veroordelen en met vereende krachten deze cultuur van de 
dood uit te roeien. Waar we in het verleden reageerden met nalatigheid, moet 
solidariteit voortaan in de diepste en meest uitdagende zin onze manier van 
handelen zijn in het heden en de toekomst’’, aldus paus Franciscus. 

Lees hier de brief van paus Franciscus (Engels) 

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken 

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html


 

Open Monumentendag Onze Lieve Vrouwekerk Vlissingen 

Ook dit jaar opent de R.K. Onze Lieve Vrouwekerk  aan de Singel in Vlissin-

gen weer haar deuren voor belangstellenden tijdens Open Monumentendag.  
U bent welkom op zaterdag 8 september tussen 10.00 en 17.00 uur. 
 
 
Tekst: Leo Speckens 
 
 
In 1910 ging de eerste paal de grond in voor de bouw van de Katholieke Kerk aan de 
Singel en na een voorspoedige bouw werd de kerk in 1911 ingewijd. In 1936 werd 
het kerkgebouw flink uitgebreid onder leiding van architect J. van Velsen uit Haarlem. 
Op zondag 29 januari 1939 werd de vernieuwde kerk weer in gebruik genomen. 
 
In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw flink beschadigd door zeventien 
voltreffers in de nacht van 1 op 2 november 1944. De daaropvolgende inundatie 
bracht nog meer schade toe. In 1945 werd het kerkgebouw weer in gebruik 
genomen. 
 

 

Foto: © Peter Vrancken 

 
Cultuurbepalend gebouw 
Hoewel geen rijksmonument, is de 
kerk aangemerkt als cultuurbepalend 
gebouw. Er zijn concrete plannen 
ontwikkeld om het kerkgebouw te 
kunnen behouden voor de katholieke 
gemeenschap van Vlissingen. Tijdens 
Open Monumentendag kunt u kennis 
nemen van deze plannen. 

 
 
Daarnaast is er een expositie van kerkelijke kostbaarheden, zoals vaatwerk en 
kazuifels. Ook is er een collectie vaandels te bewonderen, waaronder de recent 
gerestaureerde vaandels van de heiligen Maria en Franciscus. Beiden in Jugenstillstijl. 
 
Mini korenfestival 
Tijdens de openstelling op Open Monumentendag wordt er tussen13.30 en 16.30 uur 
een klein korenfestival georganiseerd. Afwisselend treden voor u op: 

- Het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje met volksliederen en liturgische liederen 
uit o.a. Rusland; 

- Het mannenkwartet Droezjba met eveneens liederen uit ondere meer Rusland; 
- Het koor Africo. Dit pas opgerichte koor treedt voor de eerste keer op met 

liederen uit Zuid Afrika. 
-  

De optredens duren tussen de 20 en 25 minuten en zijn voor iedereen vrij 
toegankelijk! 
 



 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Cadeau voor scheidend pastoor Paul de Maat 

Overweegt u pastoor Paul de Maat een cadeau te geven bij zijn uittreden als 

pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren? Het is de uitdrukkelijke wens van 
pastoor Paul de Maat om alle giften te doneren aan het volgende doel: 

Laten we samen eens extra hulp bieden aan medische zusters in Zuid Jordanië. De 
Stichting Steun Heilig Land (Oldenzaal) vestigt onze aandacht op deze nood. Zij doet 
dit in nauwe samenwerking met de R.K. Hulp- en Ontwikkelingsorganisatie voor het 
Midden Oosten met vestigingen in Beiroet, Jeruzalem en Aman. 

De ‘Combonu Missionary Sisters’ hebben een ziekenhuis in het armste deel van Kerak, 
waar zij niet alleen aan de oorspronkelijke bewoners van de regio medische zorg 
verlenen, maar nu ook aan vele vluchtelingen (met name uit Syrië). Om die zorg te 
kunnen geven moet onder andere een van de anesthesiemachines (voor de narcose, 
de verdoving dus) vervangen worden. 

U kunt dit doen door uw gift te storten op het volgende rekeningnummer: 

NL16 ABNA 0231 9007 91 

ten name van H. Maria Parochie Walcheren onder vermelding van: afscheid 
pastoor Paul de Maat. 

Meer weten over de Stichting Steun Heilig Land? Kijk dan op de website:  

https://www.heilig-land.nl/ 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

https://www.heilig-land.nl/


 

Overleg zeemanshuizen Vlissingen, Terrneuzen en Gent 

Per 1 januari jl. zijn de havenbedrijven van Zeeland en Gent met elkaar 

gefuseerd tot het havenbedrijf North Sea Port, NSP. Het havengebied strekt zich 
dus nu uit buiten onze landsgrens.  

Nu we één havenbedrijf zijn hebben wij als bestuur besloten om te proberen meer 
samen te werken met het varenscentrum in Terneuzen en het Zeemanshuis in Gent.  

Wij hebben het voortouw genomen en ze uitgenodigd om naar Vlissingen te komen. 
Deze ontmoeting heeft op 24 mei jl. plaatsgevonden. Het was een prettig samenzijn 
waarbij het vooral ging om kennis met elkaar te maken en elkaar te informeren over 
ieders werkwijze. Heel duidelijk was dat bij iedereen de geldstromen verschillend zijn. 
Zo krijgt Gent bijvoorbeeld nog een bijdrage van de gemeente. 

De bedoeling is om meer gezamenlijk op te trekken richting NSP om aan te geven dat 
het welzijn van de zeevarenden ook een verantwoordelijkheid is van het havenbedrijf.  

In september zal er weer overleg plaats vinden in Gent. 

Bron: nieuwsbrief Mission to Seafarers 

 

 

Zondagavonddiensten in de St. Nicholas Chapel 

Om de twee weken wordt er om 20:00 uur een kerkdienst aangeboden in de 

kapel, waar iedereen welkom is. 

zondag 2 sep 2018 

zondag 16 sep 2018 

zondag 30 sep 2018 

Voor overige informatie kunt u ons bellen op 0118 46 70 63 

Rittemsestraat 498, 4389 PA Vlissingen-Oost 

Bron: nieuwsbrief Mission to Seafarers 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Open Monumentendag 2018 in Middelburg   

Dit jaar is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Hierbij aansluitend is 

voor de Open Monumentendag 2018 het thema “In Europa” gekozen. 
 
Als er iets wezenlijk is voor de identiteit van Europa dan is het wel het christendom 
zoals zich dit in de afgelopen tweeduizend jaar heeft ontwikkeld. In het Europees 
cultureel erfgoed nemen kloosters, kerken en kapellen een prominente plaats in. 
 
Het ligt dan ook voor de hand dat de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg ook dit 
jaar weer meedoet aan de Open Monumentendag. 
 
Op zaterdag 8 september a.s. is de kerk van 10.00 uur tot 17.00 uur doorlopend 
geopend voor bezoek. Van 13.30 tot 15.00 uur bespeelt Tim Adriaanse het orgel. 
Als gast neemt hij iemand mee, die op de panfluit speelt. 
 

 
 



 

Herinrichting van de Chapel of St. Nicholas 

Na tientallen jaren waarin vele kerkdiensten en eveningprayers hebben 

plaatsgevonden in de mooie kapel van het Zeemanshuis, hebben het bestuur en 
de havenpastor besloten om de inrichting van de ruimte te veranderen. 

Onze gedachte die achter deze verandering lag was om de ruimte op meerdere 
manieren te kunnen gebruiken dan alleen voor traditionele kerkdiensten. 

De grootste verandering die al plaatsgevonden heeft is het verwijderen van de 
kerkbanken. Daardoor hebben we een grote ruimte gewonnen die voor verschillende 
activiteiten gebruikt kan worden. Men kan denken aan vergaderingen tijdens de 
openingstijden van het Zeemanshuis, aan bijeenkomsten van groepen van buiten het 
Zeemanshuis, maar uiteraard ook aan het vieren van kerkdiensten, aangepast aan 
verschillende gelegenheden. Samen met het verwijderen van de banken is ook het 
altaargedeelte van de kapel opnieuw ingericht. 

De volgende stap van de  herinrichting is om voor mooie en functionele 
zitgelegenheden te zorgen die de oude stoelen, die wij momenteel als tussenoplossing 
gebruiken, moeten vervangen. Daarvoor zal het bestuur een plan uitwerken en 
vervolgens op zoek gaan naar sponsoren. 

Tips en suggesties over de aanschaf van nieuwe stoelen zijn van harte welkom, het 
liefst via e-mail aan mij: pascal.handschin@mtsmail.org 

Bron: nieuwsbrief Mission to Seafarers 

 

Afscheidsviering pastor Jeanine Heezemans 

Op zondag 16 september zal pastor Jeanine Heezemans afscheid nemen van de 

beide parochies Boven de Schelde omdat ze met vervroegd pensioen gaat. 
 
Vanaf haar benoeming op 1 september 2008 heeft ze eerst uitsluitend in de 
Damiaanparochie, maar later ook in de H. Maria Parochie haar krachten ingezet als 
pastoraal werkster, voornamelijk op het gebied van de geloofsontwikkeling voor jonge 
gezinnen en begeleiding van de werkgroep Leven met Verlies. 
 
De afscheidsviering vindt plaats in de heilige Maria Magdalenakerk in Goes 
(Singelstraat 9) en begint om 11.00 uur. In deze eucharistieviering komt het werkgebied 
van pastor Heezemans uitdrukkelijk aan de orde. 
 
Na afloop van de viering kunt u pastor Heezemans de hand drukken. Mocht u een 
bijdrage willen geven ter gelegenheid van haar afscheid, dan wordt dat bestemd 
voor de Stichting Leergeld. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
■ Vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 

Op donderdag 30, vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september is er in het kader van de 
Kunstroute Koudekerke in de toeristenkerk Dishoek een expositie van kunst, gemaakt door 
leerlingen van Scholengemeenschap CSW van de Perre. De openingstijden zijn op vrijdag van 
10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

 
■ Zaterdag 8 september (10.00-17.00 uur) 

De Onze Lieve Vrouwekerk opent vandaag de deuren ter gelegenheid van Open 
Monumentendag. Tussen 13.30 en 16.30 uur is er een klein korenfestival met optredens van drie 
koren. U leest u er meer over in deze nieuwsbrief. 

 
■ Zaterdag 8 september (10.00-17.00 uur) 

In het kader van Open Monumentendag is de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg vandaag 
geopend. Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over. 

 
■ Zaterdag 8 september (19.00 uur)  

Vicaris drs. Paul Verbeek gaat voor in een bijzondere eucharistieviering in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Middelburg, waarin afscheid wordt genomen van pastoor drs. Paul de Maat en zijn 
opvolger, pastoor drs. Fons van Hees wordt geïnstalleerd. Let op: op zaterdagavond geldt tot 
20.00 uur betaald parkeren. Parkeert u bovendien in de aangegeven vakken om bekeuringen te 
voorkomen. Na afloop van de viering is er gelegenheid om de vertrekkende en nieuwe pastoor te 
ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. 

 
■ Zondag 9 september (10.00 uur) 

Er is vandaag alleen een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen. 
Voorgangers zijn pastoor Fons van Hees en pastoor Paul de Maat. Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om de vertrekkende en de nieuwe pastoor te ontmoeten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Er is vandaag geen viering in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in 
Middelburg. 

 
■ Zondag 16 september (10.00 uur) 

In de eucharistieviering in de Moeder Godskerk in Roosendaal wordt afscheid genomen van 
pastoraal werker Geerten Kok. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk van Geerten Kok 
afscheid te nemen. 

 
■ Zondag 16 september (11.00 uur) 

Afscheidsviering van pastoraal werkster Jeanine Heezemans. Zij is op 1 september jl. met 
vervroegd pensioen gegaan. Het gehele pastoresteam is aanwezig in de H. Maria Magdalena 
kerk in Goes. 

 
■ Zondag 18 november 
 Werelddag van de armen. 

 
 

 
Een zonnig humeur, 

is beter dan zonnig weer!!



 

 

 

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): 
Fons van Hees 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 is een onafhankelijk,  journalistiek medium en wordt verspreid onder medewerkers, 
parochianen en andere belangstellenden van de H. Maria Parochie Walcheren, die zich daarvoor 
hebben aangemeld. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag 
willen ontvangen? Aanmelden kan door persoonlijk een e-mail te sturen naar: 
nieuws@rkwalcheren.nl. Nieuw e-mailadres? Afmelden? Reply een door u ontvangen nieuwsbrief 
naar hetzelfde e-mailadres. Heeft u nieuws of een agenda-bericht 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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