Jaarverslag 2019 Harry van Kuyk Stichting
Vriendendag
Vorig jaar werd besloten de vriendendag te relateren aan activiteiten rond Harry’s werk.
In 2019 was er geen vriendendag.
Bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van februari is een werk van de Stichting dat aan Harry
van Kuyk werd toegeschreven maar waar twijfels over waren nader bekeken. Er
bestond het vermoeden dat het een werk van herman de vries zou kunnen zijn.
Onderzoek heeft het vermoeden bevestigd. Het werk van herman de vries zal worden
verkocht.
De catalogisering van de werken uit de nalatenschap van Harry van Kuyk is door MarieAntoinette van Kuyk-Minis en Kees van Katwijk afgerond. Marie-Antoinette zal een deel
te koop aanbieden op de in 2020 geplande expositie in galerie Stijl.
In de bestuursvergadering van februari heeft Marie-Antoinette van Kuyk-Minis
een schenking aan de Harry van Kuyk Stichting bekend gemaakt.
Zij schenkt als erfgename van het werk van Harry van Kuyk alle reliëfdrukken die wel in
haar bezit zijn maar niet in het bezit van de stichting. Dit grote gebaar is in
dankbaarheid aanvaard en in een contract vastgelegd.
Het bestuur heeft een start gemaakt met de voorbereidingen voor de expositie en
verkooptentoonstelling in galerie Stijl te Eefde die vanaf 27 september 2020 zal
plaatsvinden.
Het bestuur kwam dit jaar vier keer bij elkaar: op 17 februari, 14 augustus,
30 september en 16 december.
Nieuwsbrieven
Ook dit jaar verschenen twee Nieuwsbrieven.
In de juni-editie staat een laatste toegift op de Afrikabrieven, enkele niet eerder
gepubliceerde foto’s van Harry bij de onthulling van zijn wandreliëf voor de trouwzaal in
Zevenaar, een afbeelding van het ontwerp van de deksteen voor de begraafplaats van
Harry van Kuyk.
De december editie bevat een brief uit het archief van Thomas Verbogt aan Harry,
Harry’s bijdragen aan de BORU-flitsen (het personeelsblad van Boom-Ruygrok),
en een bijdrage van Joost de Wal over herman de vries. Tot slot de beschrijving van de
schenking door Marie-Antoinette van Kuyk-Minis van een vijftigtal grafiekbladen van
Harry aan de Stichting.
Wenum Wiesel, februari 2020,
Resy Croonenberg, secretaris.

