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Nieuwsbrief november 2019 

Aan de Vrienden van het Museum Veere 

Hierbij de derde en laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Bijgesloten vindt u de uitnodiging voor de 

Vriendenavond op 13 december a.s. aan de vooravond van de opening van de tentoonstelling 

“Verfijnd Verleden - Werk van Piet Rijken (1915 - 2001)”.  

 

Excursie naar Archeologisch depot in Middelburg 

Als aanvulling op de tentoonstelling van Piet Rijken is het bestuur van de Vrienden van het Museum 

van plan een excursie naar het Archeologisch Depot in Middelburg dit voorjaar te organiseren. In het 

Depot krijgen wij een rondleiding langs de archeologische vondsten van de kelder van het 

eeuwenoude Schotse huis 'In den Struys’. Het tijdstip wanneer moet nog worden bepaald. U hoort er 

van! 

Overleg met bestuur Vrienden Zeeuws Museum 

Op 30 oktober jl. ontving uw bestuur in de Schotse Huizen het voltallige bestuur van de Vrienden van 

het Zeeuws Museum. Het gesprek was een vervolg op de eerdere ontmoeting die we in april met het 

dit bestuur in Middelburg hadden. Over en weer werden ervaringen uitgewisseld. Maar het 

belangrijkste punt was toch wel dat we de intentie uitspraken om samen te werken en samen 

activiteiten  te organiseren zoals een één - daagse kunstreis. We kunnen elkaar hierin aanvullen en 

versterken. Voorlopig staat op de agenda dat we dit voorjaar als Veerse Vrienden de Middelburgse 

Vrienden bezoeken en rondgeleid worden in het Zeeuws Museum. Ook hierover hoort u dit voorjaar 

meer. Na afloop hebben we met zijn allen de tentoonstelling “Veere daar moest je geweest zijn” 

bezocht. 

Vriendenbezoekdag Museum Veere 12 oktober 2019 

Op zaterdagmiddag 12 oktober 2019 verwelkomden de Vrienden van het Museum Veere zo’n 25 

vrienden van diverse musea uit Nederland (van Zutphen tot Middelburg) in de trouwzaal van het oude 

Stadhuis van Veere. Dit in het kader van de Vriendenbezoekdagen onder auspiciën van de 

Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. Na een welkomstwoord en introductie over de 

Veerse Vrienden door ArndJan van Wijk hield Joost Bakker zijn verhaal over “Veere daar moest je 

geweest zijn”. Na deze boeiende lezing werd de tentoonstelling van de Veerse schilders in het 

Stadhuis en in de Schotse Huizen bezocht waarbij Joost toelichting gaf bij de tentoongestelde 
kunstwerken. Al met al een heel geslaagde middag waarbij er een duidelijk beeld van de Veerse 

kunstenaars kolonie werd gepresenteerd. Voor velen was een het een “eye opener” te merken dat er 

in Veere zo’n actieve kolonie bestond. Naar we begrepen hebben was dit de best bezochte 

vriendenbezoekdag van alle georganiseerde vriendenuitwisselingen tot op heden. En daar zijn we 

best trots op. Alles is op video vastgelegd zodat het verhaal van Joost voor altijd vast ligt. 

Themadag Nederlandse Federatie van Vrienden Musea 

Uw secretaris bezocht op 26 oktober jl. de themadag van de Federatie in Schoonhoven. ‘s Morgens, 

na een welkom en inleiding over de stad Schoonhoven, werden de resultaten van de ledenbevraging 

gepresenteerd en besproken. De Federatie wil een actievere rol gaan spelen en zal dat onder meer 

doen door de website aan te passen, de vriendenbezoekdagen te continueren en een databank met 

info over de vriendenstichtingen/vereniging en documenten te ontwikkelen. ’s Middags waren we de 

gast van de vrienden van het Nederlands Zilvermuseum met een instructieve rondleiding. De waarde 

van deze bijeenkomsten ligt vooral in het uitwisselen van informatie met ander vriendenclubs over hoe 

zij bepaalde zaken doen.  
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Nieuws uit het Museum 

Introductie twee gast directeuren  

U heeft het al in pers kunnen lezen, het Museum Veere heeft twee gastdirecteuren in dienst genomen: 

Veronica Frenks en Jacqueline van Paaschen. Zij komen gedurende 1,5 jaar helpen het museum 

inhoudelijk  te versterken. Veronica is in oktober gestart en in het voorjaar 2020 gaat Jacqueline de 

kunsthistorie verder uitwerken.  

Veronica Frenks is auteur, onderzoeker en organisator van tentoonstellingen. Ze werkte als 

gastconservator voor Panorama Mesdag en diverse Zeeuwse musea. Haar belangstelling gaat uit 

naar de Zeeuwse historie met name de maritieme geschiedenis. Ze heeft een eigen bedrijf: Ma Plume.  

Jacqueline Van Paaschen neemt de kunsthistorische verdieping voor haar rekening. Jacqueline van 

Paaschen is kunsthistorica en auteur van diverse publicaties over moderne kunst en fotografie 

waaronder de monografie en oeuvrecatalogus Jacoba van Heemskerck. Ook organiseerde zij een 

breed scala aan tentoonstellingen. 

Nieuw kassasysteem 

Sinds 30 september is er een nieuw kassasysteem op beide locaties, mede mogelijk gemaakt door 

een bijdrage van onze kant. Na wat kinderziekten werkt het nieuwe systeem goed. Voor de vrijwilligers 

achter de balie en bezoekers een hele vooruitgang dat het bezoek aan het museum vergemakkelijkt. 

Bezoekersaantallen 

Tot 10 oktober waren circa 14.000 bezoekers, dat is 98% t.o.v. vorig jaar op hetzelfde tijdstip. Het 

aantal van vorig jaar wordt nog wel gehaald dit jaar. 

Educatie 

In de herfstvakantie waren twee succesvolle workshops "Schilderen wordt een feestje" naar aanleiding 

van de wisseltentoonstelling "Veere daar moest je geweest zijn". Woensdag 16 oktober werd bezocht 

door 14 kinderen, zaterdag 19 oktober door 13 kinderen. Ouders en kinderen reageerden enthousiast. 

Voor het nieuwe schooljaar hebben 35 schoolklassen zich aangemeld via Kunsteducatie Walcheren 

om ons Museum te bezoeken.  

Open Monumentendag 

Tijdens Open Monumentendag 2019 werd de actie ‘Betaal achteraf wat je het bezoek waard vindt’. De 

Schotse Huizen werden bezocht door 142 mensen en gaven € 74. 686 Mensen bezochten het 

Stadhuis en gaven € 277. 

Veerse Quiz 

Op vrijdag 25 oktober 2019 was het een gezellige avond tijdens de Veerse Quiz in de Beeldenzaal. 

Vijf  teams namen deel aan de strijd om de wisselbeker van Maximiliaan. Jan Midavaine verzorgde de 

vragen en was de jury. Hans Corbijn maakte als quizmaster de avond tot een feestje. Het team van 

Jan Paul Loeff heeft gewonnen. Volgend jaar zullen we een Vriendenteam bijeen proberen te 

brengen om mee te strijden om de Maximiliaan wisselbeker.  

Onderzoek toegankelijkheid Stadhuis en Schotse Huizen 

In verband met de moeilijke toegankelijkheid tot beide locaties van het Museum heeft het bestuur aan 

twee studenten Bouwkunde van de Hogeschool Zeeland gevraagd onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden om de toegankelijkheid van en in het Stadhuis en de Schotse Huizen te verbeteren. 

Vriendenbord 

De knutselgroep van het Museum heeft bij de uitgang van de museumwinkel een bord gemaakt en 

opgehangen om de bezoekers te wijzen op het bestaan van de Vrienden. Met behulp van de daarop 

geplaatste Vriendenkaarten kan de bezoeker zich aanmelden als Vriend. De ingevulde kaarten 

kunnen bij de balie worden afgegeven worden. Dank aan de vrijwilligers die de gerealiseerd hebben.  

Bestuur Vrienden van het Museum Veere 

Na 6 jaar bestuurslid geweest te zijn, gaat Marinette Hamer ons verlaten. Wij danken haar voor haar 

constructieve inbreng gedurende de afgelopen jaren en wensen haar al het goeds toe voor de 
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toekomst. Wij hebben een opvolgster gevonden: Janneke Oving. Tijdens de Vriendenavond op 13 

december zullen wij hier aandacht aan besteden.  

Vrienden aantal 

Onze stichting heeft nu 151 betalende vrienden. De afgelopen maanden mochten we 12 nieuwe 

Vrienden welkom heten. In januari 2020 zal de Vriendenfolder huis aan huis in Veere verspreid 

worden om nieuwe vrienden te werven. Maar ook u kunt een nieuwe vriend werven en doorgeven aan 

vrienden@museumveere.nl. Ons streven is 200 vrienden aan het eind van volgend jaar! Een nieuwe 

vriend kan zich ook via de website van Museum Veere opgeven.  

 

Periodieke gift in geld 

Door het opstellen van een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” is het mogelijk het te schenken 

bedrag voor 100% af te trekken bij de belastingaangifte zonder dat een drempelwaarde geldt. Elk 

bedrag is mogelijk waarbij de minimum periode 5 jaar is. De overeenkomst kan simpelweg gemaakt 

worden tussen de schenker en de ontvanger, de Stichting Vrienden van het Museum Veere. Het ANBI 

nummer van de Stichting is 806210151. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij het secretariaat via   

vrienden@museumveere.nl.  

Het ANBI nummer van de Stichting Vrienden van het Museum Veere is 806 210 151. 

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 zijn en daarbij is uw inbreng zeer welkom.  
 
Veere, 8 november 2019 
 
Agenda Museum Veere 2019/2020 (actuele informatie te vinden op www.museumveere.nl) 
 
4 nov – 4 april Winteropeningstijden za-zo 13.00 tot 17.00 uur.  

Van 21 dec – 5 jan dagelijks 13.00 – 17.00 uur.  
Van 15 feb – 1 maart dagelijks 13.00 – 17.00 uur 

24 november    Laatste dag wisseltentoonstelling ‘Veere daar moest je geweest  
    zijn’ aangepast entree 
13 december 19.15 uur Vriendenavond 
15 december tot   Tentoonstelling “Verfijnd Verleden -  Werk van Piet Rijken  
en met 3 mei    (1915-2001)”    
27 december 16.30 uur Veere by light Lampionnentocht 
28 december 16.30 uur Veere by light Lampionnentocht 
16 januari 20.00 uur Alma avond in Beeldenzaal Schotse Huizen    
20 februari 20.00 uur Alma avond in Beeldenzaal Schotse Huizen 
19 maart 20.00 uur Alma avond in Beeldenzaal Schotse Huizen 
15 mei  1915 uur Vriendenavond 
16 mei    Opening tentoonstelling Nederlandse Kring van Tekenaars 

 
 

Stichting Vrienden van het Museum Veere  
Secretariaat: Wagenaarstraat 12, 4351 BC Veere 

www.museumveere.nl 
vrienden@museumveere.nl 
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