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Van de Voorzitter  
Veere leeft! In Veere hollen we van het ene evenement naar het andere. Openingen van tentoonstellingen, 
Alma - avonden, concerten in de Schotse Huizen en de Grote Kerk, start van de ZLM Tour, Van Loon 
Hardzeildagen etc. Het lijkt of we de afgelopen twee jaar in een paar weken willen proppen. De Vrienden van 
het Museum Veere deden aan al deze activiteiten ook bescheiden mee met een Vriendenavond op 29 april jl. 
Maar het bestuur is vol plannen voor het rest van het jaar: een Vriendenavond in november, een bezoek aan het 
Zeeuws Archief, het ontvangen van Vrienden van andere musea en het op bezoek gaan bij andere Vrienden in 
het land. Ook zijn de contacten met de Vrienden van het Zeeuws Museum weer aangehaald en kunnen we ook 
in die richting wat verwachten. Kortom, uw Vriendenpas geeft u niet alleen toegang tot het Museum Veere 
maar leidt ook tot deelname aan andere activiteiten.  
 
Vriendenavond 11 november a.s. 
Alvast voor in de agenda: 11 november a.s. een Vriendenavond in de Schotse Huizen. Bijzonderheden volgen 
later. 
 
Terugblik op de Smaek avond 13 april 
Het thema van deze avond, georganiseerd door Museum Veere en de Stichting Smaek van Zeeland, was een 
zoektocht naar het ultieme Veere - gevoel. Doel was de cultuur historische toeristische productontwikkeling en 
marketing binnen en buiten het museum te onderzoeken. De directeur van het Museum, Veronica Frenks, hield 
een korte inleiding waarna Gerard van Keken van de Smaek van Zeeland een lezing gaf om dit vorm en inhoud te 
geven. De beleving van (Museum) Veere en omgeving, de rol van zintuigen hierin en de historische dimensies 
kwamen hierbij aan bod met als doel om de missie van het Museum (het verhaal van Veere) in relatie tot de 
wereld te laten zien en te beleven. Slechts 10 Vrienden hadden zich aangemeld maar zoals werd opgemerkt: 
niet de kwantiteit maar de kwaliteit van de aanwezigen telde. Onze input werd gevraagd, mondeling maar ook 
schriftelijk middels een enquête waarbij we tal bij een tal van belevingen concrete voorbeelden moesten geven. 
Deze informatie zal worden gebruikt voor het verder uitwerken van het Veere gevoel.  
 
Terugblik Vriendenavond 29 april  
Aan de vooravond van de opening van de expositie Veers Licht 2.0 met werk van leden van de Nederlandse 
Kring van Tekenaars was de eerste Vriendenavond van dit jaar. Nederlandse tekenaars werpen hun licht op 
Veere door middel van tekeningen. De voorzitter van de Kring, Wilma Laarakker, gaf een korte inleiding over het 
ontstaan van de Kring van Tekenaars en hoe de tentoonstelling Veers licht 2.0. tot stand kwam. Daarna gingen 
we naar de tentoonstellingsruimte in de Schotse Huizen waarbij Wilma Laarakker en Francisca Tollenaar 
toelichtingen gaven op hun werk en dat van andere tekenaars. Op heldere en onderhoudende wijze gaven zij 
karakteristieken van de tekenaars en het tentoongestelde werk. De tekeningen kregen daardoor meer diepgang. 
Een en ander natuurlijk weer besloten met een feestelijk hapje en drankje. Een andere opzet van een 
Vriendenavond waarbij de nadruk viel op het tentoongestelde werk.  
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Format Nieuwsbrief 
Tijdens de laatste Vriendenavond is gevraagd hoe men de Nieuwsbrief wenst te ontvangen. We hebben namelijk 
geëxperimenteerd met een format dat direct op de telefoon te lezen is. Is hier behoefte aan of wenst men de 
Nieuwsbrief in de “oude” vorm als apart document te ontvangen? De aanwezigen kozen duidelijk voor het laatste 
en voorlopig zullen wij ons van deze “moderne” ontwikkelingen onthouden. 
 
In Museum Veere te zien: 
 
Tentoonstelling Veers Licht 2.0. 
Leden van de Nederlandse King van Tekenaars werpen hun licht op Veere. Deze tentoonstelling is te zien tot 7 
november a.s. 
 
Tentoonstelling Balaena, Vis Vis Wallevis  
In de Schotse Huizen is in 2022 en 2023 een 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 over dit onderwerp een 
lezing en rondleiding georganiseerd worden. 
 
Tentoonstelling Hendrik van Loon 
Deze tentoonstelling in het Stadhuis werd afgelopen najaar feestelijk geopend en heeft inmiddels landelijk 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.  
 
Tentoonstelling Frits Lensvelt Jr. 
Deze kleine tentoonstelling is op 13 mei jl. geopend en toont een selectie van werken van deze kunstenaar. Frits 
Lensvelt jr. (1922 – 1992) werd honderd jaar geleden geboren in het Dijkhuis aan de Polredijk in Veere. Ter 
gelegenheid van de 100ste geboortedag stelde Ard Hesslink een boek over hem samen dat te koop is in de 
museumwinkel.  
 
Openingstijden Museum Veere 
Voor informatie zie de website van Museum Veere. 
 
Nieuwsbrief Museum Veere 
Wij sturen de Nieuwsbrief van het Museum Veere digitaal aan u door. U kunt zich ook zelf aanmelden voor 
directe ontvangst van deze Nieuwsbrief via https://museumveere.nl/nieuwsbrief/ 
 
Tot slot 
Het bestuur wenst u een prachtige zomer toe met veel vakantie - en museumplezier, in Veere of waar dan ook. 
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