
 

 

Harry van Kuyk Stichting.                                                                                                                                                
Jaarverslag 2017. 

Het jaar na de verschijning van de monografie ‘Wit op wit. En Zwart. Reliëfdrukken en 
kunstenaarsboeken’. ‘Harry van Kuyk (1929-2008)’ Veel tijd, aandacht en ondersteuning verleend 
aan het onder de aandacht brengen van het prachtige boek, dat bij voorbeeld in het Jaaroverzicht 
2016 BNG Cultuurfonds een mooie vermelding kreeg.   

In 2008 overleed Harry van Kuyk. Bijna tien jaar lang lag op de zolder van het huis van Harry en zijn 
vrouw Marie-Antoinette nog een grote hoeveelheid werk van Harry, gelijst en niet gelijst in vele 
mappen, al jaren onaangeroerd. Werk eigendom van de Erven Harry van Kuyk en van de Harry van 
Kuyk Stichting. Het bestuur is met Marie-Antoinette  begonnen de kunstcollectie op zolder te 
onderzoeken en te catalogiseren en het hoopt in 2018 een overzicht te hebben en de bestemming 
daarvan te bepalen. 

De jaarlijkse Vriendendag georganiseerd in de Kleine Bartholomeuskerk  in Beek was zeer geslaagd. 
Schrijver Thomas Verbogt haalde herinneringen op aan Harry van Kuyk die hij in het midden van de 
jaren zeventig ontmoette in Nijmegen en met wie hij, ook met andere kunstenaars, éen 
themanummer van hun tijdschrift ‘De Schans’ uitgaf. Zij zagen elkaar veel en waren regelmatige café- 
en restaurantbezoekers rond de Hessenberg. Thomas’ verhaal over deze periode boeide de vrienden 
zeer.                                                                                                                                                                                                        
Marie-Antoinette  plaatste in haar bijdrage ‘voetnoten’ bij Harry’s biografie. 

Drie Nieuwsbrieven zagen het licht.                                                                                                                     
No. 28 met een Beeldverslag van de boekpresentatie en een artikel over een intarsia, een 
monumentaal inlegwerk van linoleum. In het trappenhuis van het Twickel College in Delden hangt al 
vijftig jaar een kunstwerk van Harry van Kuyk, zijn enige overgebleven  intarsia in de publieke ruimte. 
Een renovatie van het gebouw dreigde het werk te vernietigen, maar een actie van het bestuur van 
de Harry van Kuyk Stichting heeft ervoor gezorgd dat het werk op zijn oorspronkelijke plaats 
behouden blijft.                                                                                                                                                                             
No. 29 verslaat de Vriendendag en no. 30 bevat weer ‘Afrikabrieven’ en uit de reeks ‘Uit het archief’ 
een verslag van een door Harry gevoerde rechtszaak.   

Het bestuur kwam driemaal bijeen. Een interessant onderwerp  was en zal de komende  jaren 
waarschijnlijk blijven het lonkende nieuwe project waarvan sprake is aan het eind van Jaarverslag 
2016: een museale expositie met werk van Harry van Kuyk en zijn ‘witte’ tijdgenoten. Getracht wordt 
dit breder van opzet te laten zijn. Het bestuur volgt het initiatief van bestuurslid  Dr. Joost de Wal 
met belangstelling.  

Nunspeet, 19 april 2018                                                                                                                                                  
Kees van Katwijk, secretaris 

 


