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De Vriendenavond van 11 november jl. ging niet door 
Deze Vriendenavond kon helaas niet doorgaan. Het coronavirus laaide onverwacht in Veere op na een druk 
bezochte bijeenkomst in de Jachtclub Veere op 3 november. Velen daar aanwezig werden ziek en hadden zich 
ook aangemeld voor de Vriendenavond. We kregen vele afzeggingen waardoor het ons verstandiger leek de 
avond te annuleren.  
In februari/maart willen wij deze Vriendenavond alsnog houden met als onderwerp de tentoonstelling Balaena, 
Vis Vis Wallevis . Tevens zullen wij dan de aangekochte schilderijen (zie verder in deze Nieuwsbrief) aan het 
Museum overdragen. In januari hoort u van ons over de definitieve datum.  
 
Terugblik op “Vrienden bezoeken Vrienden” van 1 oktober jl. 
Op zaterdag 1 oktober organiseerden wij onder auspiciën van de Nederlandse Federatie van Vrienden van 
Musea een Vriendenbezoekdag. Bedoeling van zo’n bezoekdag is dat Vrienden van een museum de Vrienden 
van een ander museum bezoeken. Wij hadden ons aangemeld als gastheer met een lezing door Nicolette van 
Neste over “Hendrik Willem van Loon – een fenomeen in Veere” en een bezoek aan de gelijknamige 
tentoonstelling. Slechts twee “buitenlandse” Vrienden hadden zich aangemeld. We hadden ook de Vrienden van 
het Zeeuws Museum aangeschreven die met een kleine afvaardiging kwamen. Plus nog enkele “eigen “Vrienden 
maakten dat er zo’n 20 aanwezigen waren. Nicolette presenteerde een onderhoudend verhaal over Hendrik 
Willem van Loon en leidde de gasten rond in de tentoonstelling in het Stadhuis. Na afloop nog een broodje in de 
Beeldenzaal.  
Bij andere Musea werden de Vriendenbezoekdagen ook slecht bezocht en kan men zich afvragen of het 
organiseren ervan wel de moeite loont. 
 
Vriend zoekt Vriend 
Op het ogenblik hebben wij 260 Vrienden. Voor een klein museum als het Museum Veere is dit relatief veel. 
Maar we zijn nog niet tevreden en zouden graag meer Vrienden willen hebben. Als iedere Vriend een nieuwe 
Vriend aanbrengt, kunnen wij ons Vriendenbestand verdubbelen. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar! 
Als Vriend heeft u vrij toegang tot Museum Veere, kunt u twee Vriendenavonden per jaar bezoeken en ontvangt 
u de Vrienden Nieuwsbrief. Maar wat belangrijker is, u steunt het Museum Veere bij aankoop van bijzondere 
stukken, restauratie van waardevolle objecten en medefinanciering van exposities, uitgaven etc. Een nieuwe 
Vriend kan zich aanmelden via https://museumveere.nl/aanmelden-vrienden/ of via 
vrienden@museumveere.nl 
Wij hopen vele nieuwe Vrienden te mogen verwelkomen. 
 
Affiches tentoonstellingen 
Inmiddels hebben wij zo’n 90 affiches van tentoonstellingen sinds 1984 kunnen achterhalen en laten scannen. 
Maar de verzameling is nog niet compleet. Vooral van de periode 1992 tot 2003 ontbreken nog vele affiches en 
daarom de vraag “Heeft u nog affiches uit die tijd”. Laat het ons weten via vrienden@musemveere.nl 
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Schenkingen aan Museum 
Met uw geld hebben wij onlangs de volgende schilderijen voor het Museum aangeschaft. In overleg met Joost 
Bakker hebben wij voor stillevens gekozen omdat die nog niet rijk vertegenwoordigd zijn in de huidige collectie. 
De bedoeling was deze kunstwerken over te dragen aan de voorzitter van het Museumbestuur, Leny Poppe –  De 
Looff tijdens de Vriendenavond van 11 november jl. Door het annuleren van deze bijeenkomst zal de 
overhandiging op een later tijdstip plaats vinden. 
 

                           
    Claire Bonebakker                                        Alphons van Dijck                                    Maurice Goth 
 

                                                             
                        Dirk Koets                 W.F.A.I. Vaarzon Morel  
 
Nieuwe tentoonstellingen in Museum Veere  
Dit jaar is de winterexpositie in tweeën opgedeeld. In de Struys De Muizen van Poortugael en in het Lammetje 
Jacob Huijbrecht Hollestelle, een ingetogen romanticus. Tevens zijn er in de Alma kamer werken van Françoise 

van Lynden – Banzet te zien. De Muizen tentoonstelling is zeker een aanrader om met uw kleinkinderen te 
bezoeken: het muizenverhaal wordt in een kinderbioscoopje afgedraaid. 
 
Winter openingstijden Museum Veere 
Museum Veere heeft net als veel andere instellingen te kampen met torenhoge energieprijzen. Vooral de locatie 
Stadhuis verbruikt heel wat energie. Er is daarom besloten voorlopig alleen de Schotse Huizen open te stellen       
(gedurende de weekenden en kerstvakantie van 13 tot 17 uur) en het Stadhuis gesloten te houden.  
Voor meer informatie zie de website van Museum Veere. 
 
Tenslotte wenst het bestuur van de Vrienden van het Museum Veere u prettige feestdagen en een gelukkig en 
gezond Nieuwjaar. Tevens danken wij voor uw steun aan Museum Veere gedurende het afgelopen jaar. 
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