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Waarde vrienden,
Het afgelopen jaar was weer een druk Monnickendam jaar:
De tentoonstelling 'Met Monnickendam op reis, pastels van zijn reizen door België, Frankrijk, Duitsland en
Italië' in de Amstelkerk in Amsterdam is een groot succes geworden en heeft veel publiciteit opgeleverd:
Het artikel in het Financiële Dagblad in ' FD persoonlijk' van Erik Spaans van 22 maart 2014 kunt U hier
lezen.
Als Stichting zijn wij er de laatste jaren in geslaagd om met grote regelmaat tentoonstellingen te
organiseren. En wij gaan door!
Maar ook anderen vergeten Monnickendam niet meer. Zo zijn enkele etsen uit zijn Parijse tijd te zien op
de tentoonstelling: ‘Nederlandse Kunstenaars in Parijs’ in het Museum De Fundatie te Zwolle.
De tentoonstelling duurt tot 5 januari 2015.
Website en archief
De website is thans gereed en volop in gebruik. Via deze website komen wij onder andere in contact met
bezitters van werk van Monnickendam, werken dat wij nog niet kennen.
Sedert de publicatie van de oeuvre catalogus zijn er meer dan 200 werken ‘ontdekt’ en het blijft maar
door gaan.
Ook zijn wij thans aangesloten bij RKD Archives waardoor men via het Rijks Kunsthistorisch
Documentatiecentrum ook bij onze website terecht kan komen.
Schenkingen
Het is u bekend dat één van onze doelstellingen is om het werk onder te brengen in de grote openbare
collecties. Het verheugt ons dan ook zeer dat wij in gesprek zijn met het Teylers museum in Haarlem voor
de overdracht van diverse werken. U zult daar nog meer over vernemen.
Italiaanse, Franse en Belgische tekeningen
Er is 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 op zaterdag 13 december op de Keizersgracht 695, 1017 DW
Amsterdam en wel van 12.00 uur tot 14.00 uur.
U hoeft zich hier niet voor aan te melden: u kunt gewoon langs komen.
Donatie
Een acceptgiro voor uw jaarlijkse bijdrage is bijgesloten, een bijdrage die wij hard nodig hebben voor de
nog altijd noodzakelijke restauraties en de vele uitgaven die wij het afgelopen jaar gedaan hebben.
Vandaar dan ook de oproep om dit jaar wat meer over te maken dan u gewend was.
Kerstkaart
Monnickendam's aquareleerkunst is fenomenaal en vandaar dat wij dit jaar kozen voor een prachtige
aquarel van het niet meer bestaande Hotel Rotterdam aan het Weesperplein te Amsterdam. Deze aquarel
is in 2009 geschonken aan het Stadsarchief van Amsterdam.
De bestellijst voor kaarten kunt u hier downloaden. Deze kunt u invullen en sturen naar het secretariaat:
Herman Gorterstraat 27 1077 WE Amsterdam.
Uw bestelling zal terstond worden uitgevoerd.
Bij de bestelling ontvangt u een acceptgiro voor de betaling van uw bestelling.
Lezingen
In het voorjaar van 2015 zullen wij een serie lezingen organiseren. U zult daar nog nader bericht over
ontvangen.
Oeuvrecatalogus en Hommage
De stichting heeft de laatste exemplaren van de oeuvrecatalogus voor haar donateurs weten te
bemachtigen. De winkelprijs is € 250,- maar donateurs van de stichting kunnen dit naslagwerk

thans verkrijgen voor een prijs van € 125,-.
Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Hommage aan Martin Monnickendam kunt u ook los bestellen voor de ongelooflijk lage prijs van
€ 12,50. Een origineel kerstcadeau! U kunt de boeken op afspraak komen ophalen. Opsturen kan
ook maar de kosten voor verzending van de catalogus zijn erg hoog en worden u dan apart in
rekening gebracht.
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