
 

VERENIGING  VRIENDEN  VAN  HET MUZEEUM   EN  HET  ARCHIEF  VAN  VLISSINGEN 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE      JAARVERSLAG 2020 

 

Het jaar 2020 was ook voor de vereniging een bijzonder “corona-jaar”.  Er stonden diverse 

activiteiten op het programma welke voor het grootste deel  jammer genoeg geen doorgang konden 

vinden. 

De dames Peters en Den Exter hadden weer een mooi programma gemaakt voor de dagreis welke 

gepland stond voor 17 april 2020. Het grote aantal aanmeldingen getuigde van een ruime 

belangstelling voor de excursie. Helaas moest het besluit genomen worden om de dagreis niet door 

te laten gaan. Gelukkig konden alle reserveringen zonder kosten geannuleerd worden. 

De Algemene Ledenvergadering  gepland voor 15 april 2020 met aansluitend de lezing van Ad 

Tramper over de “Inundatie en wederopbouw 1944-1955” moest ook worden geannuleerd. 

Het bezoek aan het Zeeuws Archief dat op de agenda  stond voor 25 juni 2020 kon ook geen 

doorgang vinden. 

Nog wel kon doorgaan een “herhaling” van het op 23 november 2019 in het muZEEum gehouden 

symposium “Slag om de Schelde”  omdat de belangstelling te groot was om alle aanmeldingen te 

honoreren. Deze reprise werd gehouden op 1 februari 2020 in Nieuw Scheldehof onder auspiciën van 

Peter van Druenen met medewerking van de sprekers die ook in november aanwezig waren. 

Op de valreep voor de uitbraak van de pandemie op woensdag 11 maart 2020 verzorgde Peter van 

Druenen een interessante  lezing in de Pakhuizen van het muZEEum met als titel “Waarom Vlissingen 

in 1548 de eerste stad was die Jacob van Deventer van Keizer Karel V in kaart moest brengen”. 

DEN  SPIEGEL 

De redactie van Den Spiegel heeft ondanks de beperkende maatregelen haar werkzaamheden 

kunnen voortzetten met als resultaat dat we toch elke 3 maanden een nieuw nummer van Den 

Spiegel van de drukpers zagen komen.  

Het inpakken en verzendklaar maken kon niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Met wat 

improvisatie is het met de hulp van diverse vrijwilligers gelukt om  Den Spiegel bij de leden af te 

leveren. 

Hopelijk kunnen we in de niet te verre toekomst de activiteiten weer oppakken. 

 

François Hulsbergen       Vlissingen, maart 2021 


