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Detail: Boeren van Stroe - 1922

Waarde vrienden,
Zelfs in dit coronajaar was er een tentoonstelling waar
werk van Monnickendam te zien was:
‘Vermoorde Kunst’, een tentoonstelling in het NoordVeluws Museum in Nunspeet over joodse kunstenaars
die in de oorlog zijn omgekomen. Monnickendams
‘Boeren van Stroe’ was de grote trekpleister van deze
boeiende tentoonstelling.

Zij vertelt boeiend over zijn reis naar Rothenburg, over
zijn gezinsleven, zijn successen en vrienden.
Het leek ons daarom een goed idee om dat interessante
artikel apart als boekje uit te geven.

De geplande tentoonstelling in Lemgo in Duitsland, is
verschoven naar 2021 en wel van 4 juli tot 5 september.
Een uitnodiging daarvoor zult u nog ontvangen.
De tentoonstelling in Rothenburg was een groot succes.
Het museum aldaar heeft een prachtige catalogus
uitgegeven waarin alle 45 geschonken tekeningen zijn
afgebeeld.
Jessica Voeten heeft op ons verzoek een artikel voor
deze catalogus geschreven.

Speciaal voor deze uitgave heeft Jessica haar verhaal
aangepast en uitgebreid met talloze leuke documenten
en foto’s. Daarbij heeft zij dankbaar gebruik gemaakt
van ons documentenarchief, dat geheel is gescand.
Wist u dat Kees van Dongen Martin Monnickendam in
Parijs heeft bezocht?
Dankzij een royale gift van Wouter Thorn Leeson hebben wij in de stijl van het boekje over de vriendschap
van Willem Witsen en Monnickendam en samen met
grafisch vormgever Susan de Loor een fraaie publicatie
tot stand gebracht: ‘Monnickendam in Rothenburg’.
Dit mooie boekje bieden wij u dit jaar aan in plaats van
de gebruikelijke kerstkaart.
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De Scheve Toren van Pisa - 1930

Kerstkaarten
Een bestellijst voor kaarten is bijgesloten.
Deze kunt u invullen en sturen naar het secretariaat.
Ook via onze website www.martinmonnickendam.nl
kunt U kaarten bestellen. Kijk in 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.
Restauraties
Ook dit jaar heeft Hetty van Eeghen enkele werken
gerestaureerd, waaronder ‘de Scheve Toren van Pisa’.
Donatie
Mede dankzij uw bijdragen kunnen wij nog steeds
schilderijen laten restaureren. Een acceptgiro voor uw
jaarlijkse bijdrage is bijgesloten.
ANBI
De stichting is gerangschikt als een culturele ANBI.
Mocht u een groter bedrag willen geven of een schilderij of tekening willen schenken aan de stichting, dan
kunt u contact met ons opnemen.

E-mail adres
Als u tussentijds op de hoogte gehouden wilt worden
van de activiteiten van onze stichting, kunt u uw e-mail
adres aan ons doorgeven.
Secretariaat
Herman Gorterstraat 27 1077 WE Amsterdam.
E-mail: martinmonnickendam@gmail.com
Website: www.martinmonnickendam.nl
Telefoon: 020 - 6624100.

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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