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Het bestuur van de Harry van Kuyk Stichting kwam vijf maal bijeen en bijna alle activiteiten 
waren gericht op het dit jaar te verschijnen boek ‘Wit op wit. En zwart’, de monografie van 
Harry’s werk en zijn betekenis voor de (inter)nationale grafische kunst, inclusief een biografie in 
data en documenten. Voor het zoeken naar een geschikte locatie voor het ten doop houden van 
het boek werden drie bestuursvergaderingen gekoppeld aan bezoeken van potentiële locaties. 
In maart aan ARTI in Amsterdam, in september aan museum Boijmans Van Beuningen in 
Rotterdam, waar het Prentenkabinet ons de werken toonde die het museum in zijn bezit heeft, in 
december aan museum Het Valkhof in Nijmegen en in de zomer werd museum Meermanno in 
Den Haag bezocht. 
  
Veel aandacht vroeg het gereed maken van subsidieaanvragen bij cultuurfondsen en het 
benaderen van andere mogelijke sponsoren voor de uitgave van het boek waarvan de kosten € 
120.000 bedragen. De eerste bijdragen mochten wij ontvangen, onder andere een subsidie van 
€ 40.000 van de Stichting BOO. Dankbaar maakten wij gebruik van adviezen van de heer Jo 
Timmermans van het Jheronimus Bosch Art Center, in wiens Prentenkabinet in ’s-
Hertogenbosch in 2005 de eerste grote overzichtstentoonstelling werd gehouden van werk van 
Harry van Kuyk in het bezit van vrienden. 
 
De jaarlijkse Vriendendag werd druk bezocht, ook door ons eerste, nieuw benoemde erelid Hans 
Groothuijse die vanaf de oprichting van de stichting zeventien jaar voorzitter was. Clemens 
Coppens, lange tijd Harry’s lijstenmaker, gaf een workshop aan de hand van twee 
wonderbaarlijke, onbekende reliëfdrukken uit zijn bezit. Ook werden enige exemplaren getoond 
van recente aankopen. Verder boeide Marie-Antoinette van Kuyk de vrienden over het 
bijzondere contact met de markante journalist Bert van Velzen. 
De stichting kreeg dit jaar een heel bijzondere schenking. Mevrouw Willemien Veen-Magis, de 
weduwe van Ton Veen, een grote particuliere verzamelaar van Harry’s werk, schonk ons het 
wandreliëf De Coupes, groot 395x150, dat wij in grote dank aanvaardden. In de Nieuwsbrieven 
24 en 25 is veel aandacht aan dit werk besteed, onder andere door Ad Lansink die veel weet 
over het ontstaan van het werk. Twee keer verscheen weer de Nieuwsbrief, door lezers zeer op 
prijs gesteld.   
 
Ten slotte nog dit: onze website mag zich verheugen in steeds grotere aantallen bezoekers. 
 
 
 
 
 
 
Kees van Katwijk, secretaris. 


