Beste Museum Vrienden,
Het bestuur van de Vrienden van het Museum Veere nodigt u van harte voor een
Vriendenbezoekdag op zaterdag 12 oktober a.s. om 13.00 uur in het Museum Veere, locatie
Stadhuis, Markt 5 te Veere.
In het museum Veere is de tententoonstelling “Veere daar moest je geweest zijn” te zien met een
overzicht van werken van kunstenaars die in Veere woonden of er tijdelijk verbleven.

Veere als nationale en internationale kunstenaarskolonie
De Zeeuwse havenstad Veere heeft van oudsher een grote aantrekkingskracht op
beeldend kunstenaars. Zij die langs kwamen, werden erdoor betoverd en besmet met
de zoete ziekte die Veerisme heet: een ongeneeslijke verliefdheid op dit
schilderachtige stadje met de omvang van een groot dorp. In de loop van de
twintigste eeuw woonden en werkten of bezochten meer dan duizend beeldend
kunstenaars Veere. Dit pittoreske stadje was merkwaardig genoeg als ultieme
schildersplek bekender in het buitenland dan in Nederland. Veere daar moest je
geweest zijn, was niet voor niets het internationale schilders credo tijdens het
Interbellum, de bloeitijd van Veere als kunstenaarskolonie.
De eerste kunstschilder die zich in 1892 in Veere vestigde was de uit Delft afkomstige
tekenleraar Bernard Plasschaert (1835-1893). De laatste beeldend kunstenaar uit de
oude ‘oorspronkelijke’ Veerse kunstenaarskolonie was Sárika Góth (1900-1992). Zij
overleed in het voorjaar van 1992 in Veere.
In de expositie ‘Veere daar moest je geweest” zijn laat Joost Bakker, gastconservator
en auteur van het gelijknamige boek, een groot aantal werken zien van de hand
kunstenaars die in Veere woonden of er enige tijd verbleven in de periode 1892-1992.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 – 13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 – 13.45 uur Welkom door de voorzitter Jan Louwerse
13.45 – 14.30 uur Inleiding op de tentoonstelling door Joost Bakker
14.30 – 16.30 uur Bezoek tentoonstelling, locaties Stadhuis en Schotse Huizen
Aanmelden voor dit bezoek kan tot en met 7 oktober 2019 per e mail aan
vrienden@museumveere.nl onder vermelding van welk museum men Vriend is. Het maximum aantal
Vrienden dat we kunnen ontvangen is 50 - deelname gebeurt op volgorde van aanmelding. Toegang
tot het museum is gratis - de museumkaart is welkom.
Tot ziens in Veere!
ArndJan van Wijk – Secretaris
Voor parkeren in Veere: https://www.veere.nl/parkeerterreinen-en-tarieven

