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Van de Voorzitter  
Waren we op weg naar een normalisatie van ons leven, komt die vreselijke Oekraïne oorlog over ons heen. Onze 
gedachten zijn bij de slachtoffers van deze onbegrijpelijke oorlog. We kunnen weinig doen en alleen maar hopen 
dat er spoedig een eind aan komt. 
Onderwijl gaan we in ons veilige land door met ons eigen leven en dus ook met Museum Veere. Een Museum 
waar tal van activiteiten plaats vinden. Op 29 april is er een Vriendenavond en op 13 april een bijzondere 
bijeenkomst over de Smaek - ateliers.  
We pakken de draad weer op en zijn van plan de activiteiten die voor de corona pandemie op de agenda 
stonden alsnog te organiseren. 
 
Vriendenavond 29 april a.s.  
Aan de vooravond van de opening van de expositie Veers Licht 2.0 met werk van leden van de Nederlandse 
Kring van Tekenaars hebben wij de eerste Vriendenavond in de Schotse Huizen. Nederlandse tekenaars werpen 
hun licht op Veere door middel van tekeningen. De voorzitter van de Kring, Wilma Laarakker, zal een korte 
inleiding geven waarna wij met haar en een collega de expositie zullen bezoeken waarbij de tekeningen zullen 
worden toegelicht. Een en ander natuurlijk weer besloten met een feestelijk hapje en drankje. Aanvang 19.30 
uur. Aanmelden voor deze avond via vrienden@museumveere.nl of telefonisch 06 – 497 00 576. 
 
Een zoektocht naar het ultieme Veere gevoel 13 april a.s. 
Smaek - ateliers zijn een nieuw initiatief en zijn een samenwerking tussen Museum Veere en Smaek van 
Zeeland. Doel is de cultuur historische toeristische productontwikkeling en marketing binnen en buiten het 
museum te bestendigen. Om de Smaek - ateliers van Museum Veere en de stichting Smaek van Zeeland vorm en 
inhoud te geven nodigen beide organisaties ons uit voor een lezing/workshop over de beleving van (Museum) 
Veere en omgeving, de rol van zintuigen hierin en de historische dimensies. Het doel er van is om de missie van 
het Museum (het verhaal van Veere) in relatie tot de wereld te laten zien en te beleven. De kennis van de 
Vrienden en de Veerenaren wordt daarbij als vertrekpunt in de workshop genomen als er gevraagd wordt hoe 
zij het Museum, Veere en de directe omgeving horen, zien, voelen, ruiken, proeven en ervaren.  
 
Een andere avond dan die u van ons gewend bent, maar zeker niet minder uitdagend. Aanvang 19. 30 uur. U 
kunt zich hier voor opgeven via vrienden@museumveere.nl of telefonisch 06 – 497 00 576 onder vermelding 
van “Smaek”. Graag vóór 11 april a.s.  
 
Financieel overzicht 2021 
Dit overzicht is gereed en zal binnenkort op de website van Museum Veere staan en op de Vriendenavond van 
29 april a.s. toegelicht worden. 
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Tentoonstellingen 
 
Nieuwe Tentoonstelling: Balaena, Vis Vis Wallevis  
In de Schotse Huizen is in 2022 en 2023 een nieuwe tentoonstelling te zien over de walvisvaart. De walvisvaart is 
tegenwoordig omstreden en het doden van deze dieren wordt gezien als onethisch, maar ooit was dat anders. In 
de zeventiende eeuw werden walvisjagers beschouwd als helden. De expositie gaat in op beide standpunten. Het 
bijzondere is dat de geëxposeerde collectie afkomstig is van de oud walvisvaarder, Albert Veldkamp, die de 
omslag van held tot dierenbeul heeft meegemaakt als stuurman op de Willem Barendtz. Het geheel is 
samengesteld door de dochters, Daniella Kreiken en Cora Scholte en schoonzoon Marco Kreiken. Zij zullen het 
komende jaar enkele rondleidingen verzorgen. Voor de Vrienden zal er later dit jaar een rondleiding (en) 
georganiseerd worden. 
 
Tentoonstelling “Ode aan Alma” 
Deze tentoonstelling is door de coronacrisis maar korte tijd opengesteld in 2019 en kreeg niet de aandacht die 
het verdiende. Daarom werd deze expositie opnieuw opgebouwd en is weer te zien vanaf 4 december tot en met 
19 april 2022 in de Schotse Huizen.  De gerestaureerde grote Bavelaar en het armillarium (door ons gefinancierd) 
zijn ook tentoongesteld en komen prachtig tot hun recht. 
 
Tentoonstelling Hendrik van Loon 
Deze tentoonstelling in het Stadhuis werd op 9 oktober feestelijk geopend en heeft inmiddels landelijke veel 
belangstelling gekregen en trok vele bezoekers. De tentoonstelling blijft te bezoeken tot 6 november 2022. De 
vitrine, die geschonken is door de Vrienden van Museum Veere kunt u dan ook zien en bevat vele unieke en 
originele stukken uit de Van Loon - collectie.  
 
Openingstijden Museum Veere 
Tot 1 april 2022 is het museum alleen in de weekenden open en wel van 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 april is het 
Museum weer dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. Voor verdere informatie zie de website van Museum Veere. 
 
Bijdrage 2022 
Vele vrienden hebben hun jaarlijkse bijdrage al overgemaakt, waarbij sommigen een hogere bijdrage gaven als 
extra steuntje in de rug voor het museum. Het bestuur dankt u voor uw donaties en verzoekt de Vrienden die 
hun bijdrage nog niet voldaan hebben dit alsnog te doen. Graag het gewenste bedrag (€ 20 voor één persoon of  
€ 30 voor twee personen) over maken naar onze rekening NL08 RABO 0335 0809 79 t.n.v. van Vrienden van het 
Museum Veere o.v.v. naam en adres. Het ANBI-nummer van onze Stichting is 806 210 151.  
 
Vriendenpas 
U heeft nog de Vriendenpas 2021. Deze blijft ook geldig in 2022 tot het moment dat wij u de nieuwe Vriendenpas 
2022 toezenden in april.  
 
Vrienden bezoeken Vrienden 
We doen weer mee met de Vrienden uitwisselingen georganiseerd door de Nederlandse Federatie van Vrienden 
van Musea. Zo zullen wij dit najaar Vrienden van andere musea ontvangen in Veere en ontvangen wij 
uitnodigingen voor bezoek aan musea in andere steden. Wij zullen deze Vrienden invitaties aan u door sturen. 
 

Tot slot 
Wij zien wij er naar uit u 13 of 29 april weer te ontmoeten en wij hopen oprecht dat de wereld er rond die tijd 
weer beter en vrediger uitziet. 
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