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Van de Voorzitter 
Bijna is 2020 ten einde en helaas hebben we elkaar niet kunnen ontmoeten op onze plezierige en informatieve 
Vriendenavonden. Gelukkig hebben we een attente secretaris die via de Nieuwsbrieven ons allemaal op de 
hoogte houdt van het wel en wee rondom ons Museum. Zoals alle musea zijn ook hier zorgen maar gelukkig 
mochten we in de weekends open zijn en konden we genieten van de nieuwe expositie Ode aan Alma. Het is fijn 
om eens een beeld te krijgen van ons eigen bezit. Maxi Joustra en Jacqueline van Paaschen hebben interessante 
en fraaie stukken uit het depot voor ons tentoongesteld en als Vrienden mogen we onze waardering daar zeker 
voor uitspreken en ik zou bijna zeggen, geef hier later nog maar eens een vervolg aan. Want ons eigen bezit is 
ook zeker de moeite waard om te laten zien naast al die mooie exposities die we in de afgelopen jaren in ons 
museum mochten verwelkomen. De Rijken - tentoonstelling was daar een voorbeeld van en het was heel fijn 
dat die in deze moeilijke tijd met toestemming van de bruikleengevers zolang mocht blijven. 
De secretaris zal u zeker nog meer informatie geven over zaken waar men mee bezig is en die in de komende tijd 
hopelijk kunnen plaats vinden. Zoals u weet gaat hij per januari mijn taak als voorzitter overnemen. Als 
secretaris is hij erg goed maar het voorzitterschap past ook prima bij hem. Andere Veerse verenigingen hebben 
daar al van mogen profiteren. We hopen daar op een volgende Vriendenavond aandacht aan te schenken. Of 
een Vriendenavond plaats zal vinden voor de opening van de volgende expositie zal de toekomst leren. 
Ik wil eindigen met de laatste woorden uit Ode aan Veere van Mirja Muurling: 

Het heeft mij nooit meer losgelaten  
Ik houd van Veere, ik houd van haar gezicht.  

Jan Louwerse  
 
Van de Voorzitter van het museum 
We zijn inmiddels in de laatste maand van het jaar 2020 beland, een in alle opzichten bijzonder jaar. Toen ik 
eind januari aantrad als voorzitter van het bestuur ben ik ingestapt in het proces van vernieuwing dat reeds was 
ingezet. Er is hard gewerkt aan een missie en visie voor het museum waar we gaandeweg de resultaten van zien. 
Zowel in de organisatie als in het bestuur zijn wijzigingen, we werken aan een verdere professionalisering van 
het beroepskrachten team en we zijn heel verheugd dat we voor Paul Barendrecht een opvolger hebben 
gevonden in de persoon van Marcel Klootwijk. 
Zeer dankbaar zijn we voor de inzet van het vrijwilligersteam: zij zorgen o.a. voor de bezetting van de balie, de 
inrichting van tentoonstellingen en dat alles in corona tijd. De beperkingen die het coronavirus met zich 
meebrengt, heeft ook invloed op ons museum, vooral financieel. Als bestuur en directie doen we er alles aan om 
het museum operationeel te houden. Geweldig is het dat er sinds 28 november weer een expositie is: Ode aan 
Alma - een prachtige tentoonstelling.  
Ik wens u allen fijne feestdagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar 2021 
Leny Poppe - de Looff  
 
Financiën 
Onlangs mochten wij een schenking van € 1500 ontvangen. Een vorstelijk bedrag dat de restauratie van een 
aantal voorwerpen, in het bezit van het museum, mede mogelijk zal maken. Het betreffen een armillarium, een 
kompas en twee bavelaars. Een offerte voor de restauratie is aangevraagd. In een volgende Nieuwsbrief meer 
hierover. 
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Van het museum 
Museum Veere is in een situatie terecht gekomen dat het met grote verliezen te kampen heeft omdat de 
bezoekersaantallen flink zijn gedaald en de omzet in de winkel eveneens. De evenementen konden en kunnen 
evenmin doorgaan. Er wordt - met redelijke succes - gezocht, via landelijke en regionale fondsen, naar manieren 
om compensatie te vinden. De Gemeente Veere heeft geld gekregen om ons en de andere Veerse musea te 
ondersteunen en is bezig met een verdeelsleutel daarvoor. De webwinkel is uitgebreid, maar loopt nog niet zo 
hard. Het VVV is gestopt. Het museum wordt komend jaar een toeristisch Informatiepunt. Dat vraagt wel wat van 
de baliemedewerkers.  
 
Expositie “Ode aan Alma - herontdekking collectie museum Veere” 
Museum Veere herontdekt in deze bijzondere tijden haar collectie. Samen vormen de ontdekkingen de 
wisseltentoonstelling “Ode aan Alma”. De gevonden objecten, waaronder tekeningen, streekdrachten, foto’s en 
schilderijen, zijn te zien van 28 november 2020 tot en met 31 mei 2021 in de Schotse Huizen.  
 
Kunst met een Veers tintje 
Begin 2020 hebben drie Veerse kunstenaars het collectief “Veers Oogenblik” opgericht met het doel om jaarlijks 
een kunstwerk te maken met een Veers tintje. Het eerste project is een kunstzinnige interpretatie van een 
Hoogaars, een platbodemschip. Femke van den Berg heeft met zwarte klei het schip en de mast vormgegeven, 
een proces dat drie maanden duurde. Riet van Schaik maakte en beschilderde de sfeervolle zeilen en Marijke 
Leertouwer vormde de lading, het vaandel, de visnetten en het anker, gebruikmakend van oude suggestieve 
materialen. Het schip is 1.40 meter lang en rust op 3 rustieke zware havenpalen. Meer dan een schip: een 
Hoogaars met een verhaal. De Hoogaars heeft een mooie “ligplaats” in de Beeldenzaal van Museum de Schotse 
Huizen in Veere gekregen, aan de Kaai, waar in vroeger tijden tal van Hoogaarzen afmeerden.  
 
Komende tentoonstellingen 
Men is druk bezig met het voorbereiden van de exposities voor 2021.  Over het leven en werk van de 
Nederlandse – Amerikaan Hendrik Willem van Loon 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. Deze beide tentoonstellingen zullen prachtige herinneringen oproepen aan het Veere van de 
dertiger - jaren in de vorige eeuw en een bezoek zeker waard zijn.  
 

ANWB fonds, toegankelijkheidsproject slechtzienden 
In onze mail van 13 november jl. vroegen wij u te stemmen op bovengenoemd project. Helaas, ons project om 
het museum toegankelijker te maken voor slechtzienden, heeft het niet gehaald bij de ANWB. Het was 
genomineerd, maar behoorde uiteindelijk niet tot de eerste drie bij gebrek aan stemmen. Natuurlijk gaat het 
museum door met het zoeken naar middelen om het museum toegankelijker te maken. Dank aan iedereen die 
heeft gestemd. 
  

Openingstijden Museum Veere 
Voor openingstijden van het Museum, zie https://museumveere.nl/openingstijden-en-entree/ 
 

E mail adressen 
Wij verzoeken u dringend, indien u over een email adres beschikt, dit adres door te geven aan 
vrienden@museumveere.nl. Een gedrukt exemplaar van de Nieuwsbrief verzenden per post kost bijna € 1. Met 5 
Nieuwsbrieven dit jaar dus een kostenpost van € 5 plus de drukkosten. Op een donatie van € 20 of € 30 een 
relatief hoog bedrag dat wij liever aan het museum willen besteden. Als men werkelijk niet over internet 
beschikt, wees gerust, wij zullen u via de gebruikelijke kanalen van nieuws blijven voorzien. 
 

Tot slot 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Museum Veere wenst u en uw naasten prettige kerstdagen en een 
gezond en gelukkig Nieuwjaar. Wij hopen in de loop van het jaar de routine van Vriendenavonden, excursies en 
vriendenuitwisselingen weer op te pakken. 
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