Nieuwsbrief 2017
Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam

Waarde vrienden,
Monnickendam gaat internationaal!
Met veel plezier en trots kunnen wij u mededelen dat in april 2019 een grote tentoonstelling
van het werk van Monnickendam gehouden zal worden in het Reichstadtmuseum in
Rothenburg o.d. Tauber (Duitsland). De tentoonstelling zal 6 maanden duren.
De begeleiding van deze tentoonstelling is in de zeer bekwame handen van Joël Cahen en
Jelka Kröger, respectievelijk oud-directeur en oud-conservator van het Joods Historisch
Museum in Amsterdam.
Natuurlijk zult u te zijner tijd een uitnodiging ontvangen.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal de Stichting 45 werken, die Monnickendam
van dit prachtige middeleeuwse stadje maakte, schenken aan het museum.

Gezicht op Rothenburg o.d. Tauber - 1922
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Tentoonstellingen in 2018
Maar het houdt niet op: ook in 2018 zullen er twee tentoonstellingen worden gehouden en wel
allebei in Elburg. In de Sjoel Elburg, een klein charmant museum over de Joodse geschiedenis
van Elburg, en in het Museum Elburg zullen in de zomermaanden van 2018 twee tentoonstellingen worden gehouden van het werk van Monnickendam.
In de Sjoel zult u tekeningen en voorstudies zien van schilderijen met joodse onderwerpen en in
het grote museum veel tekeningen van de Veluwe en natuurlijk van Elburg. De opening van deze
duo-tentoonstelling is gesteld op 6 juni 2018. Ook hierover zult u nog nader bericht ontvangen.

Vispoort te Elburg - 1931

Poortje van de synagoge te Elburg - 1921

Scannen van het documentenarchief
Er zijn reeds 5374 scans van documenten gemaakt. Een summiere omschrijving van deze
documenten is te vinden op onze website onder Archief documenten.
Indien u een kopie van een document wilt ontvangen, kunt u dit bij onze Stichting aanvragen.
Museum of the Jewish People in Tel Aviv
Dankzij de inspanningen van onze Stichting is het grote schilderij van de Portugeesche Synagoge in
Amsterdam (de voorstudie voor dit schilderij schonk de Stichting in 1998 aan het Joods Historisch
Museum) ondergebracht in het Museum The Jewish People in Tel Aviv. Het schilderij zal permanent
te bezichtigen zijn vanaf 2019. Het werk bevond zich in een privé verzameling in Israël.
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Schenkingen en lezing
Na het Stadsarchief van Amsterdam, het Amsterdam Museum, het Joods Historisch Museum,
het Scheepvaart Museum, het Rijksmuseum, de Fondation Custodia en het Teylers Museum, is
in 2017 een grote schenking gedaan aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) te
Amsterdam. Het is één van de doelstellingen van de Stichting om haar collectie onder te brengen
bij de grote publieke musea.
In vervolg op deze schenking zal mr. R.J.C. van Helden op 15 januari 2018 een lezing voor dit
Genootschap houden in het Rijksmuseum. Wilt u daarvoor een uitnodiging ontvangen, laat het
ons weten.
Donatie
Een acceptgiro voor uw
jaarlijkse bijdrage is
bijgesloten, een bijdrage die
wij hard nodig hebben voor
de nog altijd noodzakelijke
restauraties. Zo is onze
restauratrice Hetty van Eeghen
begonnen aan de restauratie
van een prachtig Gezicht op
Rothenburg uit 1922.
De restauratie zal klaar zijn
voor de tentoonstelling in
2019.
E-mail adres

Studie: Zondagmorgen te Amerongen - 1910

Wilt u tussentijds op de
hoogte worden gehouden
van activiteiten van onze
Stichting, nieuwe restauraties
en andere wetenswaardigheden
over de schilder, geef dan
uw e-mail adres op aan:
mmonnickendam@planet.nl
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Kerstkaart
Monnickendam legde het Leidseplein met al zijn drukte en gedoe in 1916 vast. Deze vrolijke
afbeelding leek ons een goede keuze voor de kerstkaart van dit jaar. Een bestellijst voor kaarten
is bijgesloten. Deze kunt u invullen en sturen naar het secretariaat. 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). Uw bestelling zal terstond worden uitgevoerd. Bij de
toezending van de kaarten wordt een acceptgiro voor de betaling van uw bestelling bijgesloten.

De hoek van het Leidscheplein naast den schouwburg - 1916

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Stichting:
Ruud van Helden
Ineke Hellingman
Esther Matiasen
Pieter Ariëns Kappers
Barbara van Helden-Pathuis
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