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Het	 MTVP	 Museum	 in	 Domburg	 gaat	 uitbreiden	 en	 vernieuwen.	 Volgens	 de	

planning	start	het	museum	dit	jaar	met	de	renovatie	van	het	huidige	gebouw	en	de	

bouw	 van	 een	 tweede	 tentoonstellingszaal	 en	 een	 onderzoekscentrum.	 De	

VriendenLoterij	geeft	met	600.000	euro	een	aanzienlijke	bijdrage	in	de	kosten.		

	

					
V.l.n.r.	bestuursvoorzitter	Arnold	van	Houtum,	hoofdconservator	Francisca	van	Vloten	en	Albert	
Verlinde.	 V.r.n.l.	 Arnold	 van	 Houtum,	 Francisca	 van	 Vloten,	 Albert	 Verlinde,	 directiesecretaris	
Eveline	Cleiren.	Foto	Jurgen	Jacob	Lodder.	
	
	

Arnold	van	Houtum,	voorzitter:		

“Sinds	 zijn	 ontstaan	 brengt	 het	 museum	 prachtige	 en	 goedlopende	 wissel-	
tentoonstellingen.	 Om	 de	 collecties	 te	 kunnen	 laten	 zien,	 toekomstbestendig	 te	
blijven	 en	 ons	 publieksbereik	 te	 vergroten	 was	 een	 grootschalige	 uitbreiding	 al	
lange	tijd	de	ambitie.	De	bijdrage	van	de	VriendenLoterij	 is	voor	ons	een	vliegwiel	
om	die	uitbreiding	eindelijk	te	verwezenlijken.”		

	

Sinds	 1994	 worden	 kwalitatief	 hoogstaande	 tentoonstellingen	 georganiseerd	 in	 het	
kleine	 museumgebouw	 in	 Domburg,	 een	 replica	 van	 de	 tentoonstellingszaal	 van	 Jan	
Toorop	en	 zijn	vrienden.	Het	 accent	 ligt	op	de	klassiek	moderne	 schilderkunst	 en	dan	
vooral	 op	 de	 kunst	 die	 ruim	 honderd	 jaar	 geleden	 in	 Domburg	 ontstond	 met	 als	
speerpunt	 het	 verschijnsel	 kunstenaarskolonie	 –	 zowel	 klassiek	 als	 hedendaags.	 Ruim	
25	 jaar	 later	 barst	 het	museum	uit	 zijn	 voegen	met	 de	 steeds	 groeiende	 collecties	 die	
alleen	zo	nu	en	dan	kunnen	worden	getoond.		



	

			 	

	

Uitbreiding	en	vernieuwing	

Met	 een	 uitbreiding	 op	 eigen	 terrein	 ontstaat	 ruimte	 om	 het	 museumprofiel	 te	
versterken,	 een	 groter	 en	 diverser	 publiek	 te	 bereiken	 en	 zo	 de	 continuïteit	 van	 het	
museum	 te	 waarborgen.	 Het	 plan	 omvat	 een	 vaste	 opstelling	 van	 de	 eigen	 en	 een	
particuliere	 collectie,	 wisseltentoonstellingen	 en	 een	 boeiende	 presentatie	 van	 de	
cultuurgeschiedenis	van	Domburg.	Daarbij	zal	de	nadruk	liggen	op	de	ontwikkeling	van	
Domburg	als	badplaats	en	kunstenaarskolonie.	Samen	met	een	geïntegreerd	toeristisch	
informatiepunt,	 een	 museumwinkel	 en	 -café	 en	 een	 beeldentuin	 wordt	 dat	 een	
totaalbeleving	die	het	uitzonderlijke	verhaal	van	de	badplaats	eer	aandoet.	
	
Onderzoekscentrum	
	
Onderdeel	 van	 de	 uitbreiding	 is	 de	 huisvesting	 van	 een	 internationaal	 onderzoeks-	
centrum	 voor	 kunstenaarskolonies	 (ICEAC)	 met	 een	 bibliotheek	 en	 in	 beheer	 een	
omvangrijke	 particuliere	 collectie,	 een	 verzameling	 kunstwerken	 uit	 alle	 Europese	
kunstenaarskolonies.	 Binnen-	 en	 buitenlandse	 onderwijsgroepen,	 kunst-	 en	 cultuur	
historici,	 studenten,	 kunstenaars	 en	 in	 kunst	 geïnteresseerden	 krijgen	 daar	 straks	 de	
mogelijkheid	tot	onderzoek,	kennisuitwisseling	en	samenwerking.	
	
	

				 	

	

	



Jonne	Arnoldussen,	managing	director	VriendenLoterij:		

“Museum	Domburg	met	de	prachtige	museumtuin	 is	een	oase	van	schoonheid	 in	
het	 centrum	 van	 Domburg.	 Met	 onze	 financiële	 steun	 voor	 een	 uitbreiding	
realiseren	 we	 meer	 ruimte	 voor	 de	 gestaag	 groeiende	 collecties	 en	 wissel-	
tentoonstellingen.	We	zijn	blij	om	bij	te	kunnen	dragen	aan	een	totaalbeleving	die	
het	verhaal	van	de	badplaats	als	voormalige	kunstenaarskolonie	eer	aandoet.”	

	
De	geweldige	schenking	van	600.000	euro	van	de	VriendenLoterij	is	een	heel	belangrijke	
stap	 in	 de	 verwezenlijking	 van	 de	 plannen.	 Naast	 de	 VriendenLoterij	 voorziet	 de	
Gemeente	Veere	in	een	aanzienlijk	deel	van	het	benodigde	bedrag.	Daarnaast	wordt	een	
beroep	gedaan	op	landelijke	en	regionale	fondsen,	sponsoring	en	particuliere	steun.	Het	
museum	hoopt	in	2024	of	2025	te	openen	met	een	volledig	vernieuwd	museum.			

	

	

				 	
De	nieuwe	plannen	met	in	roze	de	situatie	vanaf	1994.	
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Voor	nadere	info:		Arnold	van	Houtum	op		a.vanhoutum@museumdomburg.nl		of		06	543	67	534	


