Veere, 19 februari 2019
Aan de Vrienden van het Museum Veere
Aan het begin van het nieuwe jaar informeren wij u graag over het Museum Veere en over onze
Stichting. Maar daarbij willen wij u in de eerste plaats danken voor uw materiële en immateriële steun
voor het Veers Museum. Met uw bijdragen kunnen wij het Museum ondersteunen en activiteiten
organiseren.
Bijzondere aandacht wordt in deze Nieuwsbrief gevraagd voor de Vriendenavond op 31 mei a.s. en de
voorintekening voor het nog te verschijnen boek “Veere, daar moest je geweest zijn” van Joost Bakker
(€ 27,50 in plaats van € 35,-)
U ziet boven aan deze Nieuwsbrief ons nieuwe logo staan, dat door Carlijn Poppe van het Museum
Veere is afgeleid van het door Marcel Urgert ontworpen logo voor het museum. Wij gaan dit voortaan
gebruiken in onze interne en externe communicatie.
Museum
Het jaar 2018 was een mooi museumjaar met ruim 17.000 betalende bezoekers. Nu de administratie
van 2018 voor 99% is afgerond, lijkt het er op dat een voorzichtig positief financieel resultaat is
behaald. De winst voor 2018 was ongeveer € 1.200 en dat bij een hele kleine toename van de
bezoekersaantallen. De verhoging van de winkelopbrengsten en een verlaging van de energiekosten
door de nieuwe CV ketel waren hier belangrijke redenen voor.
In 2018 waren er drie tentoonstellingen:
- Antoine Mes 90 (tot 6 mei 2018)
- Tussen Hoop en Vrees – Veere en de “Groote Oorlog”(1914 – 1918) (19 mei – 25 november 2018)
- Veerenaren vastgelegd – Fotoarchief Leonard den Beer Poortugael (vanaf 8 december 2018 tot
19 mei 2019)
De tentoonstelling “Veerenaren Vastgelegd” komt extra tot leven wanneer Adri Franke over de
verhalen achter de foto’s vertelt. Daarom organiseert het Museum vier keer een rondleiding voor
bezoekers langs de tentoonstelling ‘Veerenaren Vastgelegd’. Adri Franke vertelt dan verhalen over
Leonard Den Beer Poortugael, noemt namen van personen op de foto’s en bijbehorende verhalen en
geeft uitleg over Leonards werkwijze met foto’s en donkere kamer. Deelname is € 10,- per persoon
inclusief museum entree (voor Vrienden: € 5,- ). Reserveren kan bij de balie van de Schotse Huizen.
De data zijn: zaterdag 30 maart, woensdag 24 april, woensdag 8 mei en zondag 12 mei. Alle
rondleidingen starten om 14.00 uur in de Schotse Huizen.
Foto’s van ‘Veerenaren vastgelegd’ zijn te koop. In de expositieruimte ligt de prijslijst.
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Andere activiteiten museum

Educatie
Sinds januari 2016 coördineren twee vrijwilligers met veel plezier de activiteiten voor kinderen voor
Museum Veere. Zij willen graag dat kinderen het leuk vinden om een museum te bezoeken. Dat doen
zij vooral door hun activiteiten af te stemmen op de belevingswereld van de kinderen. Scholen kunnen
zich via KEW ( Kunsteducatie Walcheren) voor een bezoek aan het museum aanmelden. Voor elke
groep is er een programma ontwikkeld, afgestemd op hun leeftijd. De scholen weten het Museum
goed te vinden. Uit de laatste evaluaties van KEW blijkt een hoge mate van tevredenheid. Dat hangt
samen met de goede organisatie en het actieve en leerzame programma, afgestemd op het niveau
van de kinderen. De bezoeken worden gewaardeerd van goed tot zeer goed.
Kinderen die samen met hun familie het museum bezoeken vinden op het display Kinderactiviteiten
een variatie aan activiteiten:
 Een speurtocht door het museum voor kinderen van 10 jaar en ouder,
 Verkleedkleren
 Verschillende poppen zijn aan te kleden in Zeeuwse streekdracht
 Schatkistjes: in elke zaal zijn 3 schatkistjes verstopt. Voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar

Virtueel Veere
Naast exposities, vaste collecties en museumshop, wordt er ook met veel enthousiasme gewerkt aan
een heel innovatief Veers project: VEERE IN 3D. Er staat veel spannends te gebeuren in het nieuwe
jaar want rond Pasen kunnen we historisch Veere virtueel gaan ontdekken.
Sinds afgelopen voorjaar is een projectgroep druk bezig om de stad Veere van de middeleeuwen tot
nu in 3D vast te leggen, zodat bezoekers in vogelvlucht de historie van Veere kunnen aanschouwen
(3D film) en op termijn wellicht zelfs met een “virtual reality” bril door de oude straten kunnen lopen.
Afgelopen voorjaar was er voldoende budget bij elkaar gebracht door bijdragen van gemeente,
fondsen, ondernemers, stichtingen (waaronder Vrienden van het Museum Veere) en particulieren via
crowdfunding en werd er begin zomer 2018 een start gemaakt met het bouwen van virtueel historisch
Veere. Er is al veel onderzoek gedaan in het verleden, dat nu als basis dient voor de 3D-modellen.
Maar ook dit najaar is er nog archeologisch onderzoek verricht om de exacte contouren van kasteel
Zandenburg in kaart te brengen, uitgevoerd door de Walcherse Archeologische Dienst. Er wordt nu
hard doorwerkt aan de 3D uitwerkingen. Maar ook wordt de research verder voortgezet, zodat er in
het voorjaar van 2019 een 3D film voor het publiek te zien is!
Vrienden van het Museum Veere
Als Stichting Vrienden van het Museum Veere hebben we het afgelopen jaar financieel bijgedragen
aan de tentoonstellingen “Antoine Mes 90” en “Veerenaren Vastgelegd” en maakten we geld over aan
de Vereniging Vesting Veere voor plaatsing van drie kanonnen op het Noorderhoofd. Dankzij uw steun
wordt het cultureel erfgoed van Veere behouden.
Het bestuur kon twee nieuwe bestuursleden welkom heten: Anneke Zijderveld en ArndJan van Wijk.
We namen afscheid van Janet van Renterghem die 12 jaar het secretariaat vervulde. Dank voor haar
enthousiaste inzet gedurende al die jaren.
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Wij hadden een druk bezochte Vriendenavond op 7 december 2018 aan de vooravond van de
opening van de tentoonstelling “Veerenaren vastgelegd – Fotoarchief Leonard den Beer Poortugael”.
De belangstelling was zo groot dat we sommige vrienden moesten teleurstellen: het maximale aantal
deelnemers van 80 (meer kunnen er niet in de Beeldenzaal) was een week voor de avond bereikt.
Adri Franke vertelde over de collectie, de opbouw ervan, de technische kwaliteit, het beheer van het
fotoarchief en de tentoonstelling, dus een duidelijke kijk op de achtergronden van de tentoonstelling
met het werk van Leonard. Na de lezing was er ruime gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken
onder het genot van een drankje en de welbekende hapjes. Een geslaagde avond!
Het bestuur is van plan mee te doen aan Vriendenuitwisselingen tussen vergelijkbare Vrienden
stichtingen van andere Musea, georganiseerd door de Nederlands Federatie van Vrienden van
Musea. Ons doel is de band tussen de Vrienden van het Museum Veere onderling en met die van
andere musea te verstevigen. Voor de “eigen” vrienden wordt een georganiseerd bezoek aan een
ander museum georganiseerd, waarbij naast het museumbezoek zelf ook begeleiding en toelichting
door de ontvangende Vrienden wordt verzorgd. Op die manier biedt zo’n museumbezoek meer dan
een gewoon bezoek. En andersom ontvangen wij Vrienden van andere musea. Deze uitwisselingen
geschieden op eigen kosten van de deelnemers.
e - mail adressen Vrienden
Ook de stichting Vrienden van het Museum Veere ontkomt niet aan de voortschrijdende digitalisering
van het leven. Wanneer u over internet beschikt zou het bestuur het zeer op prijs stellen u in de
toekomst te benaderen via e - mail. Hierbij beseffen wij heel goed dat dit niet voor iedereen het geval
kan zijn en blijven we met hen communiceren via de post. Maar als u over een e - mail adres beschikt,
geef het dan a.u.b. door aan vrienden@museumveere.nl . Hiermee besparen wij print – en
portokosten. Geld dat we goed kunnen besteden aan een hogere financiële bijdrage aan het Museum.
Vriendenavond 31 mei 2019
Noteert u alvast op in uw agenda: Vriendenavond 31 mei 2019. Aan de vooravond van de opening
van de tentoonstelling “Veere, daar moest je geweest zijn” zal Joost Bakker een inleiding geven op de
tentoonstelling over de Veerse schilders. Op zaterdag 1 juni zal de tentoonstelling officieel worden
geopend.
Voorintekening op het boek “Veere, daar moest je geweest zijn” door Joost Bakker
Opzet boek
De eerste kunstschilder die zich in december 1892 met zijn gezin in Veere vestigde in het woonhuis van
‘De Oude Werf’, was de uit Delft afkomstige tekenleraar Bernard Plasschaert (1835-1893). De laatste
beeldend kunstenaar uit de ‘oorspronkelijke’ Veerse kunstenaarskolonie was Sárika Góth (1900-1992).
Zij overleed in het voorjaar van 1992, in haar Veerse huis ‘De Goutsbloeme’ aan de Markt.
Een nieuw boek over de Veerse kunstenaarskolonie dat vooral bedoeld is als naslagwerk en als
zelfstandige opvolger van het boek ‘Heel de wereld trekt naar Veere’ uit 2003 van Kees Leeman (19322010), de biograaf van de Veerse kunstenaarskolonie. Het is niet opnieuw het geromantiseerde verhaal
over de kunstenaarskolonie, maar het behandelt hoofdzakelijk in korte verhalen de daar permanent
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verblijvende kunstenaars. De nadruk ligt op hun Veerse leven en bezigheden, met daarbij nieuwe
afbeeldingen van hun beeldende werk.
Het boek wordt afgesloten met een Veers lexicon met de namen van meer dan duizend beeldende
kunstenaars uit binnen - en vooral buitenland die in de loop van honderd jaar voor kortere of langere tijd
in Veere verbleven. Het boek is rijkelijk voorzien van afbeeldingen van de vele kunstwerken die er in
olieverf, aquarel, tekening en ets of anderszins gemaakt zijn. Niet voor niets is het Zeeuwse Veere één
van de meest geschilderde steden van de Lage Landen.
Deze gebonden uitgave van Uitgeverij Den Boer|De Ruiter verschijnt in een kloek formaat van 27 bij 24
centimeter, in een omvang van 320 pagina’s, voorzien van leeslint. De verkoopprijs zal € 35,- bedragen.
Het werk zal verschijnen in juni 2019, op of rond de openingsdatum van de gelijknamige dubbeltentoonstelling in Museum Veere (de Schotse Huizen en het Stadhuis) te Veere.
Voorintekening
Met de uitgever zijn we overeengekomen dat de Vrienden van het Museum Veere bij voorintekening
een reductie van € 7,50 kunnen krijgen op de verkoopprijs van € 35,- (één exemplaar per Vriend). Dus
in plaats van € 35 betaalt u € 27,50. U kunt alleen schriftelijk intekenen via de post naar het
secretariaat of via een e – mail naar vrienden@museumveere.nl . Gelieve daarbij te vermelden of u
het boek af komt halen tijdens de Vriendenavond van 31 mei 2019 of dat u het boek per post wenst te
ontvangen (portokosten worden in rekening gebracht). Intekenen is mogelijk tot en met 15 mei a.s.
Op verzoek kan uitgebreidere informatie over het boek digitaal worden toegezonden.
Tot slot
Wij hopen u weer op de hoogte gebracht te hebben over wat er reilt en zeilt bij het Museum Veere en
zijn Vrienden. Uw bestuur wil een actieve Vriendenclub en daarbij is uw inbreng zeer welkom.

Voor het bestuur
ArndJan van Wijk - Secretaris
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