Nieuwsbrief November 2009
Amsterdam,
2009 Het Monnickendam jaar
Wat een jaar! Wat een succes! Wat een publiciteit! Wat een feest!
Het Monnickendamjaar mag gerust als geslaagd beschouwd worden met als
hoogtepunt de opening van de tentoonstelling in het Stadsarchief op 5 februari 2009.
Vele vrienden waren daar aanwezig. Vele vrienden waren aanwezig op de
vriendenavond eind februari in de Amstelkerk. Vele vrienden hebben ingeschreven op
de actie van de Stichting om een forse bijdrage te geven voor alle activiteiten. Deze
geweldige ondersteuning heeft bijgedragen tot het succes.
Er werden schilderijen en tekeningen geschonken aan het Rijksmuseum, het
Stadsarchief, het Joods Historisch Museum en het Amsterdams Historisch Museum
zodat één van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting werd bereikt: het
onderbrengen van het werk in de grote openbare collecties. En al deze instellingen
waren erg blij met deze schenkingen.
Afsluiting van het Monnickendamjaar in het Amsterdams Historisch Museum
Het Amsterdams Historisch Museum wil haar erkentelijk (naast de aandacht die zij in
haar museum schonk met een fraaie intieme kleine tentoonstelling waar werkelijk
juweeltjes te zien waren) tonen door de vrienden uit te nodigen voor een bijzondere
middag.
Graag nodigen wij u dan ook uit voor een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 12
december aanstaande.
Het programma ziet er volgt uit:
15.30 uur: Ontvangst in het Amsterdams Historisch Museum(David en Goliath )
16.15 uur: Causerie door Jan Pieter Glerum De achterkant van het schilderij
17.00 uur: Een gezellig glas
17.45 uur: Sluiting
Aanmelding
Gelet op de beperkte ruimte verzoeken wij u aan te geven of u komt. Dat kan door een
bericht aan het secretariaat van de Stichting te sturen en het liefst via de e-mail:
mmonnickendam@planet.nl en wilt u aangeven met hoeveel personen u komt?
Wij kijken er naar uit!
Italiaanse tekeningen
Er zij nog een beperkt aantal tekeningen beschikbaar. Zoals u weet kunt u de Stichting
ondersteunen met een bijdrage van € 2.500,- (welke fiscaal aftrekbaar is) en ontvangt u
als dank een fraaie ingelijste tekening met een bibliofiele uitgave van de catalogus en
de monografie. De tekeningen zijn te bezichtigen eveneens op 12 december op de
Keizersgracht 695, 1017 DW Amsterdam en wel van 11.00 uur tot 14.00 uur. U hoeft
zich hier niet voor aan te melden: u kunt gewoon komen.
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Kerstkaart
Dit jaar – gelet op alle kosten die wij dit jaar gemaakt hebben – geen aparte kerstkaart,
maar u kunt nog wel kaarten bestellen van de voorafgaande jaren.
U kunt daarvoor de bijgesloten bestellijst invullen en verzenden aan het secretariaat:
Herman Gorterstraat 27 1077 WE Amsterdam.
Uw bestelling zal terstond worden uitgevoerd. U ontvangt achteraf een acceptgiro
kaart voor de betaling.
Donatie
Een acceptgiro is bijgesloten, bestemd voor uw jaarlijkse bijdrage, een bijdrage die wij
hard nodig hebben voor de nog altijd noodzakelijke restauraties en de vele uitgaven
die wij dit jaar gedaan hebben. Vandaar dan ook de oproep om dit jaar iets meer over
te maken dan u gewend was.
Website
Deze is klaar: ga naar www.martinmonnickendam.nl
Het ligt in de bedoeling in de loop van 2010 de website te actualiseren.
Nieuwe activiteiten
Er is nog veel te doen. Zo is er nog het immense archief van de Stichting dat wij graag
willen gaan digitaliseren en in kaart brengen. Ongetwijfeld zullen daar publicaties uit
voort komen.
Restauraties
Door de grote uitgaven in 2009 zijn de restauratie projecten wat achterop geraakt. Er is
nog veel doen te doen. Een kleine 100 werken staan in de opslag in afwachting van
restauratie.
Dank
Een goed moment om de velen die de Stichting geholpen hebben bij de realisering van
het Monnickendamjaar nog eens te bedanken. Het zijn er teveel op te noemen, maar
Peggy en Willem Alderse Baas willen wij speciaal dank zeggen.
Wij hopen u in groten getale de 12e december te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Mr R.J.C. van Helden, secretaris.
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