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Van de Voorzitter  
 
Met onze activiteiten is een voorzichtig begin gemaakt. Op vrijdag 17 september jl. hadden we weer een 
Vriendenavond die door 30 Vrienden bezocht werd. Joost Bakker hield op zijn onderhoudende en 
karakteristieke wijze een verhaal over Lucie van Dam. Vooraf gaf de voorzitter van de Vrienden een presentatie 
over de stand van zaken met betrekking tot de Vrienden van het Museum Veere en deed Leny Poppe – De Looff 
dat voor het Museum Veere. Het was weer als vanouds, met een geanimeerd samenzijn na de lezing. Overigens, 
de tentoonstelling van Lucie van Dam loopt nog tot en met 7 november 2021. 
 
Vriendenavond 12 november a.s. 
 
Vanaf zondag 10 oktober is in het Stadhuis de tentoonstelling “Een fenomeen in Veere, Hendrik Willem van 
Loon (1882-1944)” te zien (tot en met 6 november 2022). Honderd jaar na Van Loons doorbraak als schrijver zet 
Museum Veere de spraakmakende historicus en opiniemaker in de schijnwerpers. Van 1928 tot 1932 woonde hij 
in Veere  in “De Houttuyn” aan de Kaai. Wij hebben Cees van Minnen, oud directeur van het Roosevelt Study 
Center, hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Gent en schrijver van “Amerika’s 
beroemdste Nederlander, een biografie van Hendrik Willem van Loon” (2005) bereid gevonden een lezing over 
Hendrik Willem van Loon te geven.  
 
Het programma van deze avond, die plaats vindt in de Schotse Huizen en het Stadhuis, is als volgt (aanvang 
19.30 uur):  
Schotse Huizen - Beeldenzaal 
     Welkom - ArndJan van Wijk  
     Lezing “Hendrik Willem van Loon” – Cees van Minnen 
     Drankje en een hapje 
Stadhuis 
     Bezoek tentoonstelling 
     
U kunt zich op geven voor deze avond via vrienden@museumveere.nl onder vermelding van “Vriendenavond 12 
november 2021” of via telefoonnummer 0118 – 625 237.  
 
Wintertentoonstelling - Expositie “Ode aan Alma - herontdekking collectie museum Veere” 
Deze tentoonstelling is door de corona crisis maar korte tijd opengesteld en kreeg niet de aandacht die het 
verdiende. Daarom wordt de expositie opnieuw opgebouwd en is te zien vanaf 3 december in de Schotse 
Huizen. 
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Donaties aan het Museum 
 
Zoals medegedeeld in de vorige Nieuwsbrief hebben we € 750 bijgedragen aan het boek over Lucie van Dam. Het 
armillarium is op onze kosten (€ 1.228) gerestaureerd door Riaan Rijken en zal te zien zijn in de expositie “Ode 
aan Alma”. Op 28 september werd de vitrine (€ 3.025) geleverd en opgesteld in het Stadhuis, juist op tijd voor in 
gebruik name voor de Van Loon tentoonstelling. De vitrine heeft gelaagd glas met UV filter, dimbare LED -
verlichting, gezekerde stolp en onder ruimte voor silicagel ter controle van de luchtvochtigheid. De restauratie 
van de grote Bavelaar is nog in behandeling. Verder overleggen we met het bestuur van Delta Cultureel over de 
aanschaf van een zevental voor Veere karakteristieke schilderijen. Daarnaast hebben wij plannen om de affiches 
van tentoonstellingen van de afgelopen jaren, die op zich ook ware kunstwerken zijn, te bundelen in een 
boekwerkje. In het kader hiervan, zie de onderstaande oproep. 
 
Oproep oude affiches 
 
In het depot van het Museum bevinden zich vele affiches van de tentoonstellingen van de afgelopen jaren. En 
ook Joost Bakker heeft er vele. Maar zijn ze compleet? Daarom vragen wij u, heeft u nog affiches van 
tentoonstellingen? Laat het ons weten via vrienden@museumveere.nl. 
 
Openingstijden Museum Veere 
 
Het museum is tot en met 6 november dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Op 7 november is het Museum tot 16 
uur geopend. Vanaf 8 november 2021 tot en met 1 april 2022 is het museum alleen in de weekenden open van 
13 tot 17 uur. Tijdens de schoolvakantie dagelijks geopend van 13 – 17 uur. Voor verdere informatie zie de 
website van Museum Veere. 
 
 
 
De nieuwe vitrine in het Stadhuis                                           Het gerestaureerde armillarium  
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