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Jaarverslag 2020
Jaargang 38 van Den Spiegel was afwisselend van inhoud. Ook nu weer kon de redactie een
beroep doen op auteurs met belangstelling voor en kennis van de lokale geschiedenis van
Vlissingen of de maritieme historie van Zeeland. Deze belangeloze medewerking van de
verschillende auteurs is zeer bijzonder en wordt erg gewaardeerd.
Den Spiegel verschijnt vier keer per jaar, in een oplage van zo’n 600 exemplaren. Inpakken
en verzenden wordt elke drie maanden verzorgd door de activiteitencommissie.
In Den Spiegel van 2020 werden behalve de inleiding, het verenigings-, het muZEEum- en het
archiefnieuws de volgende artikelen geplaatst:
januari 2020:
Arthur Scheijde, Sprookjesstad Vlissingen door de ogen van Anton Pieck
Jaco Simons, Geboren in Vlissingen- Gemaakt in Amsterdam
Jules Braat, Het snoepje van de week
Tatjana V.Lebedeva en Jan C.Bliek, Koningin Mathilde en de Lampsins?
april 2020:
Amanda Simons, Geboren te Vlissingen- Gemaakt in Amsterdam
G-Jan Derksen, De Deutsche Ost-Afrika Linie en haar komst naar de haven van Vlissingen
Ron van Maanen, Vlissingen en de Koninklijke Marine in de negentiende eeuw
Jaco Simons, Het eerste Avondmaal
Arthur Scheijde, Hoe ‘Vlissingen’ slavenhandel in Noord-Amerika startte
juli 2020:
Ad Tramper, De Pest in het Vlissingen van 1666
Geert Stroo, Zeeuwen in het Caribisch Gebied, Tobago
Jules Braat, Spoorstad Vlissingen
Niek Peters, Een apart object
oktober 2019:
Frits de Kaart, Een buurtvereniging tijdens de wederopbouw
Geert Stroo, Zeeuwen in het Caribisch Gebied, Saba en Sint Eustatius
Jaco Simons, Pakkend
Een themanummer is in 2020 niet verschenen.
Onze vaste drukker is al enkele jaren Drukkerij Meulenberg, Middelburg. Kees
Hoendervangers, DtP-plus is onze vormgever.

De redactie
Wij vergaderen maandelijks, meestal op de laatste woensdag van de maand, tot november
2019 was dit in het Gemeentearchief van Vlissingen. In 2020 zijn we gaan vergaderen bij de
eindredacteur thuis, tot dat vanwege corona stopte in maart 2020. Per mail en in klein
gezelschap zijn wij verder gegaan.

Het uiterlijk van Den Spiegel:
In de loop van 2020 is er niet veel veranderd. De omslag, illustraties en ook de advertenties
zijn in kleur.
In de rubrieken archief-, muZEEum- en verenigingsnieuws (Van het bestuur) proberen we
aan te sluiten bij de activiteiten van het muZEEum en bij de door de activiteitencommissie
geplande lezingen. Vanwege corona heeft dit alles langere tijd stil gelegen.
De verschijningsdata van Den Spiegel liggen vast, enerzijds door een strakke planning met
de drukker, anderzijds doordat een kwartaalblad als Den Spiegel met een vaste regelmaat
aan de lezer gezonden moet worden. Een strakke planning is bovendien noodzakelijk, omdat
deze kostenbesparend werkt en er met auteurs ver te voren afspraken gemaakt moeten
worden.
De volgende planning wordt voor het inleveren van kopij en voor het verschijnen van Den
Spiegel in grote lijnen gehanteerd:
- het januarinummer, traditioneel ons feestdagennummer, verschijnt omstreeks 20 december van het
afgelopen jaar, einddatum inleveren kopij 1 november
- het aprilnummer verschijnt omstreeks 27 maart, einddatum inleveren kopij 15 februari
- het julinummer verschijnt omstreeks 27 juni, einddatum inleveren kopij 15 mei
- het oktobernummer verschijnt omstreeks 27 september, einddatum inleveren kopij 15 augustus
Redactiestatuut
Bij de installatie van de redactie in 1998 door het bestuur zijn in overleg enige afspraken
gemaakt. Deze zijn in de jaarverslagen van de redactie van Den Spiegel terug te lezen. Voor
de goede orde worden de afspraken hier nogmaals samengevat:
-

de autonome redactie heeft de eindverantwoordelijkheid voor Den Spiegel

-

in Den Spiegel worden over het algemeen (uitzonderingen zijn mogelijk)
artikelen opgenomen over de lokale geschiedenis van de Gemeente Vlissingen
en de maritieme historie van Zeeland

-

de eindverantwoordelijkheid van de redactie houdt onder meer in dat artikelen
kunnen worden ingekort, gewijzigd of niet geplaatst

-

voor het verenigings-, het muZEEum- en/of het archiefnieuws wordt een pagina
gereserveerd. Mocht dat onverhoopt niet kunnen dan zal overleg plaats vinden
tussen redactie en betrokkene(n)

-

dit redactiestatuut kan gewijzigd worden na overleg tussen bestuur en redactie
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