
Nieuwsbrief 2015

Waarde vrienden,

Uit het atelier, schetsen en voorstudies.
Opnieuw een tentoonstelling in de Amstelkerk en opnieuw een groot succes:
de Stichting verkocht 25 werken!

Aangezien deze tentoonstelling mede werd georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van
Mr R.J.C. van Helden als notaris, vond het bestuur het een goed moment om het palet van de 
schilder aan te bieden aan het Amsterdam Museum.

Zo is dan ook op een feestelijke bijeenkomst in de Amstelkerk op zaterdag 17 oktober 2015 het palet 
overgedragen aan Mevrouw Judith van Gent, conservator van het Amsterdam Museum.

Kunsthistoricus Erik Spaans hield een buitengewoon boeiende en onderhoudende inleiding over
‚Het Palet door de Eeuwen heen’.
 



Nog meer tentoonstellingen…
In 2016 krijgen wij een tentoonstelling in het Teylers Museum (prentenkabinet) en in 2017 een 
tentoonstelling in  Elburg. De tentoonstelling in Teylers staat in het teken van een schenking die wij 
volgend jaar aan het museum zullen doen.

Archief
Het is een aantal jaren geleden dat wij besloten om het archief van de schilder Martin Monnickendam 
toegankelijk te gaan maken en om na te gaan of dat tot verdere publicaties zou kunnen leiden.
Jessica Voeten, historica en oud kunstredacteur van NRC Handelsblad, die een prachtig boek over het 
Witsenhuis heeft geschreven, heeft in ons archief een tot nu toe onbekende brief van Willem Witsen 
aan Monnickendam gevonden.
Zij heeft daar vervolgens een kostelijk boekje over geschreven en dat heeft onze stichting uitgegeven. 
U ontvangt als donateur een exemplaar als kerstcadeautje.

Kerstkaart
U heeft in oktober al een fraaie kaart ontvangen met de uitnodiging voor de tentoonstelling. Daarom 
hebben wij besloten om dit jaar niet nog een kaart te laten maken.
U kunt natuurlijk wel kaarten bestellen. Een bestellijst voor kaarten is bijgesloten.
Deze kunt u invullen en sturen naar het secretariaat: Herman Gorterstraat 27 1077 WE Amsterdam.

U kunt ook via onze website www.martinmonnickendam.nl de kaarten bestellen (zie kopje ‘kaarten 
bestellen’, waar ook de kaarten van vorige jaren staan afgebeeld).

http://www.martinmonnickendam.nl


Uw bestelling zal terstond worden uitgevoerd. Bij de toezending van de kaarten wordt een acceptgiro 
voor de betaling van uw bestelling bijgesloten.

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.

Oeuvre catalogus en Hommage
De Stichting heeft de laatste exemplaren voor haar donateurs weten te bemachtigen. De winkelprijs 
was € 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 (hét boek over het leven en werk van de schilder) 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 in rekening gebracht.

Met vriendelijke groeten,
Ruud van Helden
Ineke Hellingman
Esther Matiasen
Pieter Ariëns Kappers
Barbara van Helden-Pathuis

mmonnickendam@planet.nl
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