JAARVERSLAG 2018 HARRY VAN KUYK STICHTING
Bijzetting
Op 7 mei 2018 was het tien jaar geleden dat Harry van Kuyk is overleden. Op deze dag heeft de
bijzetting plaatsgevonden van zijn as op het urnenveld van de begraafplaats bij het Kleine
Bartholomeuskerkje in Beek (Berg en Dal). Aanwezig waren Marie-Antoinette van Kuyk-Minis,
familieleden, enkele bestuursleden en enkele vrienden van Van Kuyk.
Vriendendag
De Vriendendag vond plaats op zondag 10 juni. We brachten een bezoek aan het atelier van
restaurator Susanne Kensche in Arnhem. Zij gaf een toelichting op de restauratie van Van Kuyks
houten wandreliëf uit 1975, een schenking van Willemien Veen-Magis.
De crowdfunding voor de restauratie van het houten wandreliëf onder de Vrienden heeft 15%
van het benodigde bedrag opgeleverd.
Frits Deys vertelde over de nieuwe invulling van de komende Vriendendagen: de frequentie zal
in de toekomst worden gerelateerd aan activiteiten rond van Kuyks werk. Koos van Tol haalde
herinneringen op aan Van Kuyk en werd geïnterviewd door Joost de Wal. We bekeken het werk
van de Arnhemse kunstenaar Marco Arwert. Zijn witte blinddrukken tonen verwantschap met
het werk van Van Kuyk.
Bestuur
In de bestuursvergadering van 14 november hebben we afscheid genomen van Frits Deys. Hij is
uitvoerig bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de stichting door middel van een toespraak,
cadeaus en een feestelijk diner verzorgd door Marion Poppelier.
Kees van Katwijk neemt zijn functie als voorzitter op zich. De nieuwe secretaris, Resy
Croonenberg, heeft zich voorgesteld in de laatste nieuwsbrief.
Kees van Katwijk heeft met Marie-Antoinette de collectie werken uit Van Kuyks nalatenschap
onderzocht en gecatalogiseerd. Het overzicht is nagenoeg compleet en Marie-Antoinette
overweegt de verkoop van een deel van deze collectie.
Het bestuur kwam dit jaar drie keer bij elkaar: op 7 februari, 18 april en 14 november.
Nieuwsbrieven
Dit jaar verschenen twee nieuwsbrieven. In april werden opgenomen: een toegift op de
Afrikabrieven, een Engelse recensie van Wit op Wit. En Zwart, een briefwisseling tussen Van
Kuyk en voormalig minister van Cultuur P.J. Engels, en een artikel over de restauratie van het
wandreliëf uit 1975.
De nieuwsbrief van december besteedde aandacht aan Van Kuyks bijzetting, het afscheid van
Frits Deys als voorzitter, een tweede toegift op de Afrikabrieven, een markante foto van Van
Kuyk uit het archief met parallellen in de kunstgeschiedenis, en een impressie van de
Vriendendag 2018.

Wenum Wiesel, februari 2019, Resy Croonenberg, secretaris

