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Algemeen
In onze Nieuwsbrief van 22 juli 2020 lieten wij u weten dat er weinig nieuws te melden was. En in deze situatie is
niet veel veranderd. Onze geplande activiteiten kunnen en konden geen doorgang vinden. Gelukkig ging het
museum weer open en mocht het museum vele bezoekers ontvangen – het was druk in Veere. Ondanks deze
inactiviteiten is het bestuur van de Stichting Vrienden van het Museum Veere blij met uw niet aflatende steun.
Alle Vrienden hebben hun financiële bijdrage voldaan. We mochten ook 8 nieuwe Vrienden verwelkomen in de
afgelopen periode.
Van het museum
Gelukkig heeft het museum, ondanks de corona-beperkingen, op volle toeren gedraaid. Zonder de inzet van de
vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn geweest het museum volledig open te stellen. Onze pet af, daarvoor.
Het bestuur van Delta Cultureel heeft de afgelopen maanden het nodige werk verzet, met veel aandacht voor de
begroting van 2020 en 2021. Het bestuur is inmiddels uitgebreid met een nieuw lid, de heer Marcel Klootwijk
die het penningmeesterschap over gaat nemen. Daarnaast heeft het bestuur besloten Veronica Frenks te
benoemen als coördinerend directeur tot 1 september 2021. Continuïteit is daar door geboden. Verder is er
uiteraard de ondersteuning van Jacqueline van Paaschen als gastdirecteur en Marianne Riemens voor alle
administratieve handelingen. Ook is de “Missie en Visie van Museum Veere 2020 – 2025” verschenen. Dit
rapport kunt u via vrienden@museumveere.nl aanvragen.
Overleg Delta Cultureel en Vrienden
Op 5 oktober jl. hadden uw voorzitter en secretaris een vruchtbaar overleg met de voorzitter van Delta
Cultureel, Leny Poppe – De Looff en de directeur van het Museum, Veronica Frenks. Wij hebben duidelijk
afgesproken hoe wij in de toekomst met elkaar gaan communiceren en wat de Vrienden voor het Museum
kunnen betekenen. Duidelijk is afgesproken dat de Vrienden, ondanks de financiële corona – nood, niet zullen
bijdragen in de exploitatiekosten maar enkel zullen bijdragen aan de museale inhoud. Er zijn al wat leuke
projecten in voorbereiding. Wij zijn vol vertrouwen in een goede samenwerking.
Nieuwe tentoonstelling
Op 28 november vindt de opening plaats van de tentoonstelling Ode aan Alma – herontdekking collectie
Museum Veere. De tentoonstelling is een hommage aan Alma Oakes, de grondlegger van Museum Veere. Het
museum toont een selectie uit haar verzameling streekdrachten, beeldende kunst, objecten en schenkingen van
later datum. De geliefde streekdrachten van Alma Oakes zullen door het hele gebouw van De Struys en Het
Lammeken te zien zijn. Zij vormen de rode draad van de tentoonstelling. In 1939 vluchtte Alma Oakes door de
oorlogsdreiging naar Londen met achterlating van de hele collectie. Haar Veerse dienstmeid Katrien sleepte alle
dozen met klederdrachten naar haar zolder zodat die tot op heden bewaard zijn gebleven. Maar wie is Katrien?
Misschien kent u Katrien, weet u waar ze gewoond heeft en wonen er nog familieleden van haar in Veere? Het
zou ontzettend leuk zijn om hen bij de opening van de tentoonstelling te mogen verwelkomen.
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Geen Vriendenavond op 27 november a.s.
Traditiegetrouw organiseren we aan de vooravond van de opening van een nieuwe tentoonstelling een
Vriendenavond. Het zal duidelijk zijn dat door de corona maatregelen een Vriendenavond niet mogelijk is. We
hebben nog gedacht om een Vriendendag te organiseren met aanmelden, tijd sloten, formeren van groepen van
vier personen etc. Dit is echter moeilijk uitvoerbaar en het gaat er toch om dat we elkaar als Vrienden allemaal
kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Daarom stellen we de Vriendenavond uit tot …………. wie kan het
zeggen?
Komende tentoonstellingen
Men is druk bezig met het voorbereiden van de exposities voor 2021. In 1921 schreef de Nederlandse-Amerikaan
Hendrik Willem van Loon zijn wereldberoemde boek The Story of Mankind. Deze in ons land wat minder bekende
auteur was in de U.S.A. een gevierd auteur en historicus. Binnen enkele maanden waren er van dit boek al
500.000 exemplaren verkocht. Het boek is vertaald in vele talen en het laatst herdrukt in 2013. H.W. van Loon
heeft een aantal jaren in Veere gewoond in het huis In de Houttuyn op de Kaai. Jaarlijks vinden in Veere nog altijd
de van Loon zeilwedstrijden plaats. Over het leven en werk van deze letterlijk en figuurlijk imposante inwoner
van Veere zal vanaf medio april een tentoonstelling te zien zijn.
De zomertentoonstelling zal kort daarna worden geopend en zal een overzicht geven van het werk van Lucy van
Dam van Isselt. Een bekende Veerse Joffer die 150 jaar geleden is geboren in Bergen op Zoom. Zij was vooral
bekend om haar serene bloemstillevens. Lucy was in haar Veerse tijd nauw bevriend met Hendrik Willem van
Loon.
Deze beide tentoonstellingen zullen prachtige herinneringen oproepen aan het Veere uit de 30 - jaren van de
vorige eeuw en een bezoek zeker waard zijn.
Openingstijden Museum Veere
Tot 9 november is het museum open op alle dagen behalve maandag, van 13 – 17 uur. Op maandag 9 november
gaat de winterperiode in: dan is het museum alleen open in het weekeinde van 13 – 17 uur.

Bestuurssamenstelling en vacature bestuur
Zoals eerder medegedeeld wil Jan Louwerse aan het einde van dit jaar stoppen als voorzitter. Lieneke Kamphuis
legt haar taken als penningmeester per 1 januari 2021 neer omdat zij in de loop van 2021 Veere gaat verlaten.
Maar tot haar vertrek zal zij de nieuwe penningmeester met raad en daad bijstaan. Tijdens de
bestuursvergadering op 6 oktober jl. heeft het bestuur besloten zich als volgt te formeren:
ArndJan van Wijk – Voorzitter
Janneke Oving – Secretaris
Anneke Zijderveld – Penningmeester en Leden Administrateur
Jan Louwerse – Lid
Op deze wijze is via Jan Louwerse de continuïteit gewaarborgd en de museale inbreng gegarandeerd. Wij zoeken
nog een (jong) bestuurslid om op termijn Jan Louwerse te vervangen. Wie voelt zich geroepen in het bestuur
plaats te nemen? Reacties graag naar één van de bestuursleden of per email naar vrienden@museumveere.nl .
Tot slot
Zoals u heeft kunnen lezen zijn we op eigen bestuurlijk niveau en in onze communicatie met Museum Veere op
orde. Wij worden nog belemmerd door de corona crisis om helemaal tevreden te zijn. Maar laten we hopen dat
het allemaal goed komt en dat we elkaar op termijn weer mogen begroeten tijdens een Vriendenavond.
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