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Waarde vrienden,

Op 15 september van dit jaar sloot de tentoonstelling in Rothenburg. In het speciaal voor deze
tentoonstelling verbouwde museum zijn gedurende 6 maanden 20 schilderijen en 45 tekeningen 
geëxposeerd geweest.
De Duitse pers was lovend: na Rembrandt, Vermeer en van Gogh, nu Monnickendam…

Het museum in Rothenburg heeft er werkelijk alles aan gedaan om het geheel tot een succes te 
maken en wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagde tentoonstelling. 
En…  er komt een vervolg: In Lemgo en in Schwalenberg zal een gecombineerde tentoonstelling 
gehouden worden van pastels die Monnickendam in 1923 van het gebied rond Lemgo en Goslar
maakte.  De data zijn al bekend: 26 april tot 21 juni 2020.
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De kosten van de tentoonstelling in Rothenburg waren voor onze stichting hoog: zo hebben wij mee 
betaald aan het transport van de schilderijen, schilderijen laten restaureren, kosten van de
vertalingen betaald en meegewerkt aan de prachtige catalogus die ter gelegenheid van de
tentoonstelling is  verschenen. Andermaal heeft Jessica Voeten ons verblijd met een werkelijk enig 
artikel. Het museum in Rothenburg heeft alle pastels  - u weet dat wij 45 tekeningen hebben ge-
schonken - feilloos weten te beschrijven. 

De twee grote schilderijen van Gezicht op Rothenburg blijven gedurende een periode van twee 
jaar nog in het museum en zullen permanent tentoon gesteld zijn.

De tentoonstelling hebben wij afgerond met een lezing over de schilder.

Scannen van het Archief
Het heeft een fl inke tijd geduurd maar nu is het gehele archief van onze stichting wat betreft de
documentatie gescand. 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 onze website. (www.mmartinmonnickendam.nl)
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Kerstkaart
Natuurlijk is Gezicht op Rothenburg dit jaar weer de kerstkaart geworden.
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.
Uw bestelling zal terstond worden uitgevoerd. Bij de toezending van de kaarten wordt een
acceptgiro voor de betaling van uw bestelling bijgesloten.

E-mail adres
Wilt u tussentijds op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van onze stichting, kunt u uw 
e-mail adres aan ons doorgeven: mmonnickendam@planet.nl

Donatie
Mede dankzij uw bijdrage van vorig jaar konden wij Gezicht op Rothenburg restaureren.
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 telefonisch: 020 6624100.

Met vriendelijke groeten,

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

E-mail:     mmonnickendam@planet.nl
Website:   www.martinmonnickendam.nl
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