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Mij geschiede naar Uw woord

door Aly Brug, vrijwilligster ikonenmuseum en columniste Christelijk
Weekblad.
Was het de afbeelding op de ikoon die mij raakte of kwam de ontroering door het levensverhaal van de ikonenschilderes? Of had het
te maken met de houding van Maria? Mogelijk haakten ze in elkaar
en zorgden samen voor dat speciale gevoel.
De Annunciatie (Verkondiging) heeft al vele eeuwen kunstenaars
geïnspireerd tot de verbeelding. De aartsengel Gabriël bezoekt Maria en vertelt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder te
worden van zijn Zoon. De ontmoeting is talloze malen weergegeven op schilderijen, fresco’s, gravures en in beelden, van strak en
ingetogen naar zoet en weelderig van vorm. Ook voor ikonenschilders is het een geliefd onderwerp en toen ik onlangs in de gelegenheid was een kleine ikoon met dat grote verhaal aan te schaffen,
aarzelde ik slechts even en kocht de ikoon. Ik zette haar naast de
‘treurende Moeder Gods’ en plaatste er een kaars tussen (zie afbeelding). Zo hadden ze steun aan elkaar en in die verbondenheid
mocht ik ook meedoen wanneer ik op stille momenten tegenover
hen beiden ging zitten.
Op de ikoon begroet de engel Gabriël het jonge meisje met een
half opgeheven hand; een gebaar van ‘vrede zij u’ èn van ‘wees niet
bang’. Hij is gekleed in een blauw onderkleed, waarover een wit bovenkleed in fijne plooien. Krachtig wijst een blauw met bruine vleugel omhoog, de andere vleugel is naar beneden gericht. Zo lijken de
vleugels alles te willen omvatten. Maria zit op een deftige en kleurige stoel; ze heeft wat zitten lezen. Donkerrood is haar bovenkleed,
van het blauwgroene onderkleed is nog een tipje te zien. Als teken
van heiligheid hebben ze allebei een nimbus rond het hoofd. Op de
achtergrond zijn de contouren van Jeruzalem te zien, de Geest is
zichtbaar in de vorm van een brede straal.
Dorina Statopol schilderde deze ikoon. Zij woont in het Moldavische deel van Roemenië. Na de middelbare school bezocht ze de
kunstacademie in Boekarest en specialiseerde zich in het schilderen
van ikonen. Als alleenstaande moeder met twee kinderen is overeind blijven in het leven van alledag een ‘struggle for life’. Haar werk
wordt als hoogstaand ervaren. In gedachten zie ik Dorina aan het
werk. Het atelier is nauwelijks verwarmd, de verlichting beperkt
zich tot haar werkplek; potjes, schaaltjes, kwasten staan ordelijk geschikt op een gammele tafel. Mediteert Dorina tijdens haar werk
of zingt ze gewijde liederen? Niets van dat alles. Dorina rekent al
schilderend of ze de week kan doorkomen, want de schoentjes van
het ene kindje zijn versleten, terwijl het andere kind in een veel te
krappe jas loopt. Dorina is vanwege haar dapperheid een beetje
heilig.
En dan is er de houding van Maria. Ze gilt niet, rent niet weg, maar
hoort de engel aan. En dan zegt ze die heel bijzondere woorden:
‘Mij geschiede naar uw Woord’. Overgave, vertrouwen, voorname
nederigheid klinken er doorheen en dàt maakt Maria heilig.
Drie gevoelens, ze haken in elkaar. Maar de laatste passeert mijn
verstand en nestelt zich in mijn hart. ‘Mij geschiede naar uw
Woord’…
(gewijzigde versie van de column die eerder verscheen in het Christelijk
Weekblad)
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Schenkingen
In december 2010 werden vanuit meerdere schenkingen vier ikonen aan ons museum overgedragen: een kerkikoon met Christus
Pantokrator uit de 16de – 17de eeuw, een opdracht van de Moeder Gods in de tempel uit de 18de eeuw, een Kruisiging van Christus uit de tweede helft van de 17de eeuw en een 18de eeuwse
Doop van Christus.
Ook werd het museum de eigenaar van een kostbaar altaar- en
processiekleed uit de 17de begin 18de eeuw (zie afbeelding). In
draad en zilverdraad op rood fluweel is de bewening van Christus
afgebeeld, gevat in een tekstband, omgeven door twee engelen en
twee serafijnen en de symbolen van de vier evangelisten.
Een Russisch triptychon (drieluikje) van messing met email (omstreeks 1800) werd zeer recentelijk aan het museum overgedragen
en last but not least ontving ons museum een serie van 13 Russische lakminiaturen waarop het Russische sprookje van ‘Prins Ivan,
de vuurvogel en de grijze wolf’ zijn afgebeeld. Deze miniaturen zullen deel uitmaken van de expositie van lakminiaturen die binnenkort in ons museum te zien zal zijn.
Door een schenking van € 1000,00 konden wij in februari opnieuw
een van de leden als “Vriend voor het leven” noteren.

3. ‘Glans en glorie, Kunst van de Russisch-orthodoxe kerk’ is van
19 maart tot en met 16 september 2011 te zien in de Hermitage
Amsterdam. Met deze tentoonstelling ademt de Hermitage Amsterdam zes maanden lang de spirituele sfeer van tien eeuwen
bijzondere Russische kunst. Ruim 300 religieuze kunstobjecten
symboliseren eeuwenoude mystieke en artistieke tradities van de
Russisch-orthodoxe kerk.
De Byzantijnse oorsprong en traditie, de kerkelijke feestdagen,
met het paasfeest als hoogtepunt, en de tsaren en hun kerk ‘aan
huis’ zijn thema’s in de tentoonstelling.
Zie ook: www.hermitage.nl
4.Van 14 mei tot en met 9 oktober presenteert het museum
voor religieuze kunst in Uden ‘Een weg van sterren, pelgrimage
e& Santiago’. Tijdens deze expositie staat de immens populaire
pelgrimsroute naar het graf van Jakobus in Santiago de Compostela centraal. Wat is de historische achtergrond van deze lange
tocht en wat beweegt de hedendaagse pelgrim? Museumbezoekers lopen een virtuele pelgrimstocht op de tentoonstelling.
Als opmaat voor de expositie toont het museum van 26 februari tot 25 april de fotoserie Miserere, de grote boetebedevaarten’
van Marrie Bot. Zie ook: www.museumvoorreligieuzekunst.nl.
5. In de Grote of Barbarakerk in Culemborg is van 8 april tot en
met 15 mei een overzichtstentoonstelling met werken van Wasili
Wasin te zien. Zie ook: www.pknculemborg.nl

Wij zijn de schenkers zeer erkentelijk voor hun goede gaven.

Nieuws uit andere musea
1.Van 8 februari 2011 tot en met 11 mei 2012 is in Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling ‘ONGEKENDE
SCHOONHEID, Ikonen uit Macedonië’ te zien. De tentoonstelling
toont bijzondere kunstschatten uit dit land, waaronder ruim vijftig ikonen die behoren tot de top van de Byzantijnse cultuur. Ook
een gouden masker uit de vijfde eeuw voor Christus en een collectie vroegchristelijke terracotta reliëfs hebben een plaats op de tentoonstelling. Zie ook: www.catharijneconvent.nl
2. Onder de titel ‘De Middeleeuwen van Helmantel’ presenteert
Klooster Ter Apel in Ter Apel tot en met 26 juni schilderijen van
middeleeuwse kerken en kloosters naast middeleeuwse heiligenbeelden, meubels en gebruiksvoorwerpen uit de particuliere collectie van Henk en Babs Helmantel . Er zijn speciale rondleidingen op
29 maart, 26 april, 31 mei en 21 juni (aanmelden op tel. Nr. 0599 –
58 13 70). Zie ook: www.kloosterterapel.nl.

Lidmaatschap van de Vereniging
Opgave lidmaatschap via bovengenoemd correspondentieadres,
via de website www.ikonenmuseumkampen.nl of via de telefoon
038-3858483. Enkel lidmaatschap minimaal € 25,00 of dubbel
lidmaatschap minimaal € 35,00 per kalenderjaar.
ING 6641.26.693 t.n.v. de Vereniging. De bijdrage / contributie
is aftrekbaar van de belasting.

Colofon
De Nieuwsbrief is het contactorgaan van de Vereniging
‘Vrienden van het Ikonenmuseum’ te Kampen en verschijnt
minimaal tweemaal per jaar. Leden, donateurs en sponsors
ontvangen de Nieuwsbrief gratis en hebben gratis toegang
tot het Ikonenmuseum.

Openingstijden van het Ikonenmuseum
Dinsdag- en woensdagmiddag
van 13.00 – 17.00 uur en op
donderdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 – 17.00 uur.
Groepsbezoek en rondleidingen op afspraak.
Telefoon 038-3858483.

Redactie
Mariëtte Brouwer-van der Wel,
e-mail a.m.brouwer@alexanderstichting.nl
Ad van Dam (eindredacteur), e-mail ikonennieuws@ziggo.nl
Aan deze editie van de Nieuwsbrief werkten mee:
Harry van Biessum, Anne Brouwer, Mariëtte Brouwer-van der Wel,
Aly Brug, Ad van Dam en Ivo Witteveen. Fotografie: Aly Brug en
Anne Brouwer.

Adres van het Ikonenmuseum
Buiten Nieuwstraat 2, 8261 AV Kampen.
Telefoon: 038-3858483.
E-mail: info@alexanderstichting.nl
Website: www.ikonenmuseumkampen.nl

Redactieadres
Per e-mail: ikonennieuws@ziggo.nl ,
Per post: Ikonenmuseum Nieuwsbrief, Buiten Nieuwstraat 2,
8261 AV Kampen.
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Ontwerp en drukwerkbegeleiding
Studio-88, Kampen; www.studio-88.nl

Dus alle giften zijn
aftrekbaar van de
inkomstenbelasting

Noli me tangere – Raak mij niet aan
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Noli me tangere, Kretenzische school, begin 16e eeuw*
Joh. 20,11-18 vertelt hoe Maria Magdalena op paasmorgen wenend
bij het graf van Christus staat. Op de vraag van de engel waarom
ze weent, antwoordt ze: ‘Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik
weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ Als ze zich omdraait,
staat de Verrezene voor haar. In de mening dat het de tuinman is,
herhaalt ze onder tranen haar vraag. Pas wanneer Christus zegt:
‘Maria’, herkent ze hem en roept: ‘Rabboeni - wat leraar betekent.’
Maar de Verrezene zegt: ‘Raak Mij niet aan’ (Lat. ‘Noli me tangere’)
want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader.’ Hij zendt Maria
Magdalena heen en deze geeft de boodschap dat Christus is opgestaan door aan de leerlingen.
Het is opvallend dat de perikoop Joh. 20, 11-18 in de paaslezingen
van de liturgie even weinig voorkomt als er in de klassieke Byzantijnse ikonenkunst afbeeldingen van dit tafereel bestaan. Dat heeft
mogelijk te maken met het feit dat een buitenevangelische (apocriefe) traditie een verband legt tussen Jezus en Maria Magdalena
dat door Jacobus de Voragine († 1298) in zijn ‘Legenda Aurea’ aldus wordt beschreven: ‘Jezus verdreef zeven boze geesten uit haar
en ontstak in liefde voor haar, Hij nam haar tot zijn unieke vriendin
en maakte haar tot zijn gastvrouw en huishoudster onderweg’. Het
geliefde leesboek ‘Legenda Aurea’ bereikte in de 17de eeuw ook
Rusland.

De eerste bekende ‘Noli me tangere’-ikoon dateert uit het eind
van de 16de eeuw en is mogelijk een van de eerste die het in het
Westen geliefde thema van de ontmoeting op paasochtend tussen
Christus en Maria Magdalena oppakte, door toedoen van een op
Kreta werkende kunstenaar. Het is mogelijk dat de tedere uitstraling van ‘dubbelzinnigheden’ om velerlei redenen de aanbidders/beschouwers van beiderlei kunne aantrok.
De op de voorzijde van deze Nieuwsbrief afgebeelde ikoon dateert
uit de 20ste eeuw en is geschilderd door Angela Heuser in Bonn.
Zonder andere personen vullen de gestalten van de knielende Maria Magdalena en de haar verschijnende Christus bijna de gehele
ruimte van deze 57 x 42,5 cm grote ikoon. Op de achtergrond ziet
men het lege rotsgraf en in het midden boven een voorjaarsachtig
boompje tegen een lichte hemel, dat de tedere, lyrische sfeer van
deze afbeelding nog verhoogt.
* Bron: Konrad Onasch en Annemarie Schnieper, Iconen. Uitg. Lannoo/
Kok 1995.

Museumactiviteiten

door Harry van Biessum, directeur van het Ikonenmuseum
Graag breng ik u als directeur van het Ikonenmuseum op
de hoogte van een aantal ontwikkelingen, dat ons museum
momenteel bezighoudt.
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‘Een venster naar Pasen’ is de titel van een mini-expositie die van
8 maart tot en met 23 april in de feestdagenzaal van het museum is
ingericht. De expositie omvat in totaal 21 stukken die de gebeurtenissen
uit de lijdenstijd van Christus laten zien. De stukken dateren uit de 17de
tot de 19de eeuw.

1.Verwerving collectie Jeckel, een collectie van
internationale allure
Op de ledenvergadering bent u als Vrienden ingelicht over de plannen van het museum om een belangrijke internationale ikonen-collectie te verwerven. U bent door uw bestuur hierover in een persoonlijke brief benaderd. Ik wil nogmaals het belang van deze collectie voor het Ikonenmuseum onder uw aandacht brengen. Het
museum is al weer enige tijd in contact met de internationaal erkende verzamelaar van deze collectie, de heer Stefan Jeckel. Over
zijn verzameling heeft hij verschillende toonaangevende publicaties
geschreven. Zijn collectie omvat ruim 1700 metaal-ikonen en is
daarmee de grootste collectie (buiten Rusland) ter wereld. Nationaal gezien is de verwerving door het museum een aanwinst voor
het openbaar kunstbezit.
Ikonendeskundige drs. Désirée M.D. Krikhaar omschrijft het belang
van deze collectie voor het museum als volgt:
‘Het verwerven van de collectie van Stefan Jeckel door het Ikonenmuseum Kampen betekent de mogelijkheid om een gebalanceerd
overzicht van de metalen ikonen te kunnen presenteren. Het museum krijgt de kans deze belangrijke objecten te exposeren, te bestuderen en de iconografische verbanden met de op paneel geschilderde ikonen in de eigen collectie te leggen.’
Ik hoop dat u als Vrienden door uw bijdrage en inzet het Ikonenmuseum in staat zult stellen deze collectie naar Kampen te halen.

2. Expositie Russische ikonen
Op 15 juni 2010 heeft een delegatie van het Ikonenmuseum
Kampen het Staatshistorisch Museum in Moskou bezocht en met
de algemeen directeur en o.a. met de directeur internationale
betrekkingen gesproken over mogelijkheden van wederzijdse samenwerking. Het Staatshistorisch Museum is één van de belangrijkste musea ter wereld die beschikt over een hoogstaande collectie ikonen. Ter gelegenheid van het 1ste lustrum wil het Ikonenmuseum een jubileumexpositie organiseren, waarin diverse
top-ikonen uit dit Russische museum worden gepresenteerd. Inmiddels is er een projectplan opgesteld en momenteel worden
fondsen benaderd voor een bijdrage in de financiering van de
expositie. De gemeenteraad van Kampen heeft voor het project
een waarderingssubsidie beschikbaar gesteld van € 25.000,00.

‘Ik vond het superleuk die dingen zijn heel mooi.’
‘Ik vond het apart.’

Verwerven collectie Jeckel

5.Vrijwilligers
Alle bovengeschetste activiteiten vinden plaats in en rondom het
museum aan de Buiten Nieuwstraat in Kampen. Het publiek is
vol lof over het museum, de collectie, de inrichting en de sfeer.
Dagelijks zijn vrijwilligers aanwezig om onze gasten te verwelkomen, om als gids een rondleiding te geven of om als huismeester
op te treden. Ik noem het een voorrecht dat ik met zo’n enthousiast team van ruim 50 vrijwilligers mag samenwerken!

Voor veel ikonenliefhebbers is de ‘collectie Jeckel’ een bekend en
vertrouwd begrip. Stefan Jeckel is een internationaal erkend verzamelaar van metalen ikonen. Hij bouwde in een tijdsbestek van
45 jaar een collectie op van wereldformaat. Niet alleen in aantallen maar zeker ook in uniciteit en kwaliteit. De collectie bestaat uit 1723 objecten en is daarmee de grootste collectie buiten Rusland ter wereld.

Terugblikken en vooruitkijken

3. Comité van Aanbeveling
Onderdeel van de fondsenwerving is het oprichten van een Comité van Aanbeveling waarin vertegenwoordigers uit diverse geledingen (cultuur, museale wereld, wetenschap en ondernemers)
zitting hebben. Inmiddels is het Comité voltallig en bestaat uit de
volgende leden: mevrouw W. Sorgdrager (voorzitter), mevrouw
D.M. Krikhaar, de heer C.R.L.R.M. Ficq, de heer H. Pleij, de heer
J.A.M. Hendrikx, de heer B.A. Endedijk en de heer H.L.M. Defoer.
Het doel van het Comité is het vergroten van de uitstraling van
het Ikonenmuseum, het leggen van belangrijke contacten en het
introduceren van het museum bij subsidiegevers.

‘Ethiopische Ikonen, kleurrijke parels’. Een waar succes was het!
De maand december bleef wat achter, maar hoe kan het ook
anders met alle sneeuw en gladheid. In januari werd de schade
ruimschoots ingehaald, maar liefst 788 bezoekers bezochten in
die maand de expositie. Met toestemming van de verschillende
bruikleengevers kon de expositie een maand worden verlengd
wat nog een ware toeloop van belangstellenden met zich meebracht.
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een
expositie van lakvoorwerpen uit Palech. Hiervoor wordt door
een ‘vriendin’ van het museum een collectie lakvoorwerpen beschikbaar gesteld, die door haar aangevuld wordt met lakvoorwerpen uit de collectie van haar overleden partner. De expositie
zal begin mei worden geopend. Raadpleeg voor de exacte data
t.z.t. onze website.
En dan is er dit jaar onze grote financiële actie om de beroemde
collectie bronzen ikonen van Stefan Jeckel aan te kopen.
In februari ontvingen de leden daarover al uitvoerige informatie.
En ook in deze Nieuwsbrief wordt er ruime aandacht aan besteed. Een collectie om van te dromen…. ! En deze droom kan
werkelijkheid worden….! Doet u mee?

4. Educatie
Ons museum ontvangt met regelmaat groepen basisschoolleerlingen. Onder leiding van een vrijwilliger van het museum en de
juf gaan kinderen uit groep 5 tot en met 8 op ontdekkingstocht
door het museum. Ze leren kijken naar kunst en leren deze te
waarderen, zodat zij nieuwsgierig worden naar wat er achter de
gevel van welk museum dan ook valt te ontdekken en te beleven.
Een aantal reacties van leerlingen opgetekend in ons gastenboek:
‘Ik vond het leuk met mijn klas.’

Wat is, wat doet een archivaris?
door Ivo Witteveen, archivaris van het Ikonenmuseum

1 Secretariaat [1.1 statuten 1.2 juridische zaken 1.3 notulen
1.4 financiën 1.5 correspondentie 1.6 jaarverslagen];
2 Vrijwilligers ; 3 Vrienden van het Ikonenmuseum ; 4 De Ikonencollectie ; 5 De presentatie ; 6 Huisvesting ; 7 Museumwinkel ;
8 Museumbezoek ; 9 Documentatie ;10 Diversen
Ook 2 t/m 10 zijn onderverdeeld in enkele subrubrieken.

Die vraag kreeg ik meer dan eens te horen. Wat het Ikonenmuseum is, dat is geen vraag voor ons, dat staat er en hoe! Het mag
zich verheugen in een grote belangstelling.
Waar we niet aan ontkomen bij dit alles is papier en uiteraard
emails in dit digitale tijdperk. Daarbij denken we aan statuten, aanvragen voor vergunningen, notulen van bestuursvergaderingen,
aankopen van museumstukken, financiële stukken enz. enz. Allemaal documenten die voor nu en later, denk bijvoorbeeld aan het
maken van een gedenkboek, van groot belang kunnen zijn. Maar
… waar blijven al die paperassen en documenten? Kunnen we die
zomaar paraat te voorschijn halen, of is dat misschien een kwestie
van dagenlang zoeken?
Samen met de secretaris van de Alexander Stichting, Jaap Bezemer,
zijn we een paar jaar geleden om de tafel gaan zitten om te inventariseren welke documenten hierbij een rol spelen. Dat resulteerde in het maken van een indeling op grond van enkele rubrieken
die dan weer onderverdeeld werden in subrubrieken. We hebben
uiteindelijk de volgende 10 rubrieken gevormd met subrubrieken
waarin alle documenten ondergebracht kunnen worden:

Daarnaast hanteer ik nog een trefwoordenregister en een persoonsregister om het zoeken nog gemakkelijker te maken. Een
eerste vereiste voor een goed archief is, dat het zeer toegankelijk
is. En die toegankelijkheid wordt ook sterk bevorderd door alle
overbodige stukken te vernietigen, het kaf van het koren scheiden.
Wat ook belangrijk is voor de archivaris, dat is dat alle medewerkers die beschikken over documenten die voor het archief van belang zijn, deze tijdig bij de directeur of archivaris inleveren.
Regelmatig zien vrijwilligers mij langs komen op weg naar de
tweede verdieping. Zij mogen weten dat ik, zo mogelijk één dagdeel in de week, daar met plezier als vrijwilliger bezig ben om dit
werk goed te doen.
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Vooral in de laatste decennia richtte de heer
Jeckel zijn aandacht in het bijzonder op
de aankoop van unieke metalen ikonen, waartoe zeker ook de relatief weinig verspreide exemplaren met meester- en/of werkplaatssignaturen behoren. In de collectie zijn objecten vanaf
de eerste periode van
het Russische christendom (eind 10de
eeuw) tot de huidige
tijd vertegenwoordigd.
De collectie omvat
naast vooral van koper
en zijn legeringen gegoten vlakreliëfs, ook
een kleine hoeveelheid
werken die van andere materialen zijn vervaardigd, zoals zilver,
tin, lood en zelfs goud.
De heer Jeckel is de
eerste collectioneur
die deze vorm van ikonen heeft bestudeerd.
Hij wordt beschouwd
als een van de belangrijkste experts op het
gebied van metalen
ikonen in West Europa.
Van zijn hand verschenen een viertal toonaangevende publicaties
die samen gezien worden als de ‘bijbel van
de metaalikonen’.
‘Ten aanzien van de
vraag wat de toekomstige verblijfplaats van
deze met moeite en
ontberingen opgebouwde collectie zal
worden, moet nu aan
het begin van mijn
achtste levensdecennium een beslissing vallen’ schrijft de heer
Jeckel aan het Ikonenmuseum Kampen. ‘Het uiteenvallen van de
waardevolle en vanwege haar complexiteit unieke collectie of
deze winstgevend op de markt te brengen, is voor mijn vrouw

en mij volkomen indiscutabel. Onze wens is dat de collectie in de
toekomst toegankelijk blijft voor het publiek, zoals in het verleden dankzij talrijke museale tentoonstellingen het geval was. En
dat geldt ook vanwege haar uniciteit zodat de collectie beschikbaar blijft voor onderzoeksdoeleinden. Om genoemde redenen
willen wij graag de collectie onder bepaalde voorwaarden aan een museum overdragen. Na een jarenlange zoektocht is onze keuze op het Ikonenmuseum in Kampen in Nederland gevallen
vanwege het collectiebeleid en kennis op
het gebied van ikonen’
De heer Jeckel en zijn echtgenote
zijn op dit moment op een openhartige manier in onderhandeling
met de verantwoordelijke organisatie, de Alexander Stichting voor
Russisch-orthodoxe
Kunst, en de museumdirectie over de
verwerving van deze
prachtcollectie.
De Alexander Stichting streeft naar een
vorm van cofinanciering door fondsenwerving, eigen inbreng en een sponsoractie door de
Vrienden van het
Ikonenmuseum.
Deze sponsoractie is door één van
de Vrienden in gang
gezet en door hem
toegelicht op de
jaarvergadering van
12 februari jl. Notaris Steenhuis was
aanwezig om een
uiteenzetting te geven over de fiscale
voordelen bij ‘geven aan cultuur’. De
Vrienden die niet
aanwezig konden
zijn op de jaarvergadering zijn inmiddels door hun bestuur geïnformeerd
over de actie die het
financieren van zo
mogelijk
€ 100.000,00 als
einddoel heeft. Ook
de lezers van deze nieuwsbrief die geen lid zijn van onze Vriendenvereniging willen wij vragen om een financiële ondersteuning
bij het verwerven van deze collectie in overweging te nemen.
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