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Waarde vrienden,

De tentoonstellingen in Elburg.
Met veel plezier kijken wij terug op een mooi ‘Monnickendam jaar’: twee tentoonstellingen in
Elburg. In het Museum Elburg waren met name de tekeningen van de Veluwe te zien en in het
Museum Sjoel Elburg vele schetsen van joods leven in Amsterdam. Deze laatste tentoonstelling 
werd gehouden ter gelegenheid van de opening van het verbouwde museum.
Onze Stichting schonk aan dit kleine sympathieke museum ter gelegenheid van deze opening en 
ook als dank voor de buitengewone samenwerking een tekening: De vrouwengalerij in de Spaanse 
synagoge te Venetië.

Ook nam de Stichting de kosten van restauratie van het schilderij ‘Dienst in de Portugese Synagoge’ 
(‘Loofhuttenfeest’) voor haar rekening zodat dit schilderij – in bezit van het Joods Historisch Museum 
te Amsterdam - in al zijn pracht op de tentoonstelling te zien was.

Het schilderij blijft overigens permanent te zien in dit museum in Elburg.

De vrouwengalerij - 1929



K.O.G. Lezing 
Op 15 januari 2018 hielden wij een lezing in het 
Rijksmuseum te Amsterdam voor de leden van 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 
Wij schonken in 2017 diverse tekeningen aan 
dit genootschap. De lezing werd bijgewoond 
door circa 125 leden en iedereen was onder de 
indruk van het werk van onze vriend.

2019: Rothenburg definitief!
De Stichting heeft een collectie van 45 tekenin-
gen die Monnickendam maakte toen hij in 1922 
Rothenburg ob der Tauber bezocht.
Monnickendam tekende gebouwen, fonteinen, 
monumenten en stadsgezichten van dit kleine 
stadje. Stuk voor stuk schitterende tekeningen. 

De Stichting is dan ook zeer verheugd dat zij 
deze prachtige collectie kan onderbrengen in 
Rothenburg en wel bij het Reichsstadtmuseum 
aldaar.
Als dank voor de schenking zal het museum 
van 13 april tot 15 september 2019 een 
tentoonstelling wijden aan het werk van 
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Monnickendam waar naast de 45 tekeningen 22 schilderijen en aquarellen te zien zullen zijn.
Eén van de tentoon te stellen werken zal zijn ‘Gezicht op Rothenburg.’ Hetty van Eeghen heeft dit 
werk voor de Stichting gerestaureerd - mede dankzij uw bijdragen - en Frans de Roo heeft het
schilderij van een prachtige handgemaakte lijst voorzien.

Er zal een fraaie catalogus verschijnen met bijdragen van de directeur van het museum, 
dr. Hellmuth Möhring, de directeur van de Fondation Custodia, Ger Luyten en van de bekende 
schrijfster Jessica Voeten. U ziet: de voorbereidingen zijn in volle gang.
Natuurlijk ontvangt u te zijner tijd verdere informatie. Het stadje Rothenburg en natuurlijk de
tentoonstelling zijn een bezoek waard!

Scannen van het Archief
Er zijn tot nu toe ruim 8000 scans gemaakt van alle van belang zijnde documenten.
Een korte omschrijving van deze documenten is te vinden op onze website onder Archief.

Indien u een kopie van een document wilt ontvangen, kunt u dit bij onze
Stichting aanvragen via de contactpagina van onze website. 

Dienst in de Portugese synagoge (Loofhuttenfeest) - 1933
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Kerstkaart
Natuurlijk is ‘Gezicht op Rothenburg’ dit jaar de kerstkaart geworden.
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. Ga naar het menu 
‘kaarten bestellen’. Uw bestelling zal terstond worden uitgevoerd. Bij de toezending van de kaarten 
wordt een acceptgiro voor de betaling van uw bestelling bijgesloten.

Donatie
Mede dankzij uw bijdrage van vorig jaar konden wij het schilderij: ‘Loofhuttenfeest’ restaureren. 
Er is nog altijd veel te doen op het restauratievlak, zoals de restauratie van de grote uitvoering van 
het schilderij ‘Gezicht op Rothenburg’.
Een acceptgiro voor uw jaarlijkse bijdrage is bijgesloten. De Stichting is gerangschikt als een
culturele ANBI. Mocht u een grotere bijdrage willen doen of werk willen schenken aan de Stichting, 
dan kunt u contact met ons opnemen via de e-mail: mmonnickendam@planet.nl of  020-6624100.

E-mail adres
Wilt u tussentijds op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van onze Stichting, wilt u dan 
zo vriendelijk zijn om uw e-mail adres door te geven: mmonnickendam@planet.nl.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting:

Ruud van Helden
Ineke Hellingman
Esther Matiasen
Pieter Ariëns Kappers
Barbara van Helden-Pathuis

Gezicht op Rothenburg - 1922
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Martin Monnickendam’s Rothenburg ob der Tauber

Rothenburg - Juden Tanz Haus - 1922Rothenburg - Herrn Reiterhaus - 1922 Rothenburg - Fischbrunnen - 1922

Rothenburg - Boerenerf met Kar- 1922


