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Algemeen 
Hopelijk bereikt deze Nieuwsbrief u in goede gezondheid en heeft u tot nu toe de “lockdown” 
goed doorstaan. Veel is er niet te melden in deze onzekere tijden maar we wilden u toch graag 
op de hoogte brengen wat er speelt bij de Vrienden van het Museum Veere en in het Museum 
Veere. Daarom twee bijdragen: van de voorzitter van het Vriendenbestuur en van de voorzitter 
van Stichting Delta Cultureel.  
 
Onze geplande activiteiten konden geen doorgang vinden. Hoe het jaar verder zal verlopen wat 
dit betreft is onzeker. Op het moment van schrijven is het Museum druk van alles aan het 
regelen om een opening op 1 juni a.s. mogelijk te maken volgens de eisen van het RIVM. Eén 
van die eisen is dat mensen van 70 jaar en ouder niet aan de balie mogen werken. En er zijn 
vrijwilligers in ons Museum in die leeftijdscategorie! Dat maakt het opstellen van een rooster 
niet eenvoudiger en nog niet rond is. De openingstijden zullen daardoor ook wat beperkter 
worden. Wij verwijzen u naar de website www.museumveere.nl voor actuele informatie over 
wanneer het museum opent en de openingstijden. Wel staat vast dat de tentoonstelling 
“Verfijnd verleden, werk van Piet Rijken” verlengd is tot en met 9 november 2020. 
  
Van de voorzitter Vrienden van het Museum Veere - Jan Louwerse - A thing of beauty is a joy 
for ever 
Deze gedachte zal Alma Ochs hebben gehad  toen zij de De Struys schonk aan de Nederlandse 
Staat. Haar voorwaarde was wel dat het huis als museum zou blijven bestaan. Samen met Het 
Lammeken geschonken door de Rijksbouwmeester De Stuers,  ontstond zo ons unieke museum. 
Als Bestuur,  Verenaren en  Vrienden van het Museum koesteren wij dit kostbare bezit. Ook in 
een tijd waarin bezoek niet mogelijk is. Een tijd die wij allemaal op onze eigen manier beleven. 
Zorgen om onze gezondheid en die van velen om ons heen. Angstig en bezorgd over wat er nog 
staat te wachten. Hoe zal het gaan met werkgelegenheid, met zaken en bedrijven. Zoveel 
vragen over een tijd die nu zo onvoorspelbaar is. Maar het is ook een tijd waarin we elkaar vaak 
op een heel andere manier leren kennen. Wat een aandacht voor medemensen en wat een 
initiatieven om andere door deze tijd heen te helpen. We kunnen daar allemaal voorbeelden 
van op noemen en we kunnen daar zomaar blij van worden. Ook op het gebied van kunst en 
cultuur gebeurt er veel. Al zijn musea, concertzalen en podia gesloten, de medewerkers 
proberen op allerlei manieren deze “things of beauty”  nu naar ons toe te brengen. Maar we 
hopen dat over niet al te lange tijd de deuren weer open zullen gaan en dat het een “joy for 
ever” kan blijven.  
 
 

mailto:vrienden@museumveere.nl
http://www.museumveere.nl/


2 

Stichting Vrienden van het Museum Veere - www.museum veere.nl - vrienden@museumveere.nl 

 

 

 
 

Kortgeleden hadden de secretaris en ik een informatief gesprek met enkele bestuursleden van 
het museum. Onze nieuwe voorzitter, Lenie Poppe -de Looff gaf een kijkje in de keuken van het 
Bestuur en de zorgen die er zijn, met name op financieel gebied. Ons museum draaiend houden 
is elk jaar weer een hele opgaaf. Maar met de inzet van alle vrijwilligers en medewerkers lukt dat 
steeds weer. Jullie als Vrienden leveren ook steeds een belangrijke bijdrage in de instandhouding 
ervan en we zijn ook erg blij dat jullie bijdragen dit jaar weer heel vlot binnenstromen. In ons 
gesprek hebben we gevraagd wat wij als Vrienden ook nu kunnen bijdragen en als de nood erg 
hoog is zullen we mogelijk nog wel eens een extra beroep doen op ieder die ons museum een 
goed hart toedraagt. Lenie heeft met haar museumervaring in vorige standplaatsen ook voor 
hete vuren gestaan en zal met die ervaring er alles aan doen om ook ons museum door deze 
moeilijke periode heen te loodsen en loodsen zijn belangrijk. Ons museum kan daar over mee 
praten. De man die voor ons museum al zoveel heeft betekend, de oud-zeeloods Joost Bakker is 
geridderd en als Vrienden willen wij hem ook hier van harte gelukwensen. Zijn bijdragen aan ons 
museum zijn op deze manier door de Markies van Veere erg gewaardeerd. Proficiat Joost. 
Wij hopen als bestuur dat in de komende periode jullie vooral  gezond mogen blijven  en dat we 
dan in het najaar elkaar weer op een Vriendenbijeenkomst mogen ontmoeten en voor altijd 
plezier aan ons museum mogen beleven. 
 
Van de voorzitter Stichting Delta Cultureel - Leny Poppe-de Looff 
Nadat de landelijke Corona maatregelen zijn afgekondigd is het angstig stil geworden, ook rond 
ons museum. Geen openstelling, beperkte activiteiten. Desondanks wordt er het nodige werk 
verzet. Een expositie in samenwerking met het Zeeuws Archief en het Zeeuws Genootschap 
wordt voorbereid, educatie doet veel online en inmiddels kunnen we de expositie van Piet Rijken 
virtueel bezoeken. Verder zijn onze medewerkers druk bezig met de voorbereiding voor het weer 
opengaan van het museum. Als bestuur onderhouden wij ook onze contacten, op 7 mei kwamen 
we voor het eerst weer fysiek bij elkaar.  
Zoals bekend heeft Marieke Gideonse aangekondigd onze organisatie te verlaten, jammer, we 
waren heel enthousiast en zijn na mijn aantreden als voorzitter met een inwerkprogramma 
gestart maar we respecteren haar keuze en gaan zeker op een geschikt moment afscheid van 
Marieke nemen. 
 

Vriendenpas 
Onlangs heeft u de nieuwe Vriendenpas voor het jaar 2020 mogen ontvangen indien u uw 
bijdrage voor 2020 heeft overgemaakt. De Vriendenpas 2019 is dus niet meer geldig. Het is 
bijzonder wrang, dat vanaf het moment de passen er waren, het museum dicht is. Mocht u nog 
wijzingen in de naamgeving op de Vriendenpas(sen) willen hebben voor volgend jaar dan kunt u 
dit door geven aan vrienden@museumveere.nl . 
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