JAARVERSLAG 2021
Harry van Kuyk Stichting
Ook het jaar 2021 stond voor groot deel in het teken van het coronavirus. Waar we ons
aanvankelijk zorgen maakten om het alphavirus, werd dat al snel gevolgd door de deltaen de omikronvariant. Het heeft grote gevolgen gehad voor de hele maatschappij, alsook
voor de culturele sector.
Twee vrienden van de stichting zijn in 2021 overleden: Hans Mojet, tevens oudbestuurslid, en Nico Dijkstra, oom van Marie-Antoinette.
Expositie en verkooptentoonstelling
Op 10 oktober werd, tijdens de gedeeltelijke opheffing van de coronamaatregelen, in
galerie Stijl te Eefde de langverwachte dubbeltentoonstelling van het werk van Harry
van Kuyk geopend: een overzichtsexpositie in het museumpaviljoen en een
verkooptentoonstelling in de galerie. Het openingswoord werd gesproken door Ludo
van Halem, conservator twintigste-eeuwse kunst van het Rijksmuseum.
Ondanks de wisselende en weer toenemende beperkingen waar de galerie mee kampte
– dan weer open, dan weer dicht –, was er de nodige belangstelling en is er een
twintigtal werken verkocht.
Marie-Antoinette Minis heeft bij de expositie verschillende rondleidingen verzorgd.
Het grote wandreliëf uit 1975, getoond in de overzichtstentoonstelling, heeft een
perfecte bestemming gevonden bij Max Krol, directeur van Nimco, in het kantoor van
zijn bedrijfsgebouw villa De Wychert te Berg en Dal. Er is een overeenkomst opgesteld in
de vorm van een langdurige bruikleen.
De dubbeltentoonstelling sloot op 27 december.
Vriendendag
De vriendendag vond dit jaar plaats tijdens de opening van de expositie in Eefde. Tegen
de achtergrond van alle beperkende maatregelen werd de dag bezocht door zo’n 32
vrienden.
Bestuur
Het bestuur vergaderde op 15 juni, 2 september en 14 november.
De bijeenkomsten stonden in het teken van de voorbereidingen en inrichting van
expositie en verkooptentoonstelling: selectie van de werken, inlijsten, autoriseren,
opstellen van looplijsten, prijsbepaling, vervoer, verzekering en afspraken met galerie
Stijl.
Op 2 september maakte het bestuur kennis met Janneke Maiburg, kunsthistorica. Zij is
inmiddels actief lid van het bestuur.
De nalatenschappen van Hans Groothuyse en Hans Mojet werden besproken; op hun
verzoek zijn of worden werken aan de stichting geschonken.
Joost de Wal schreef een korte biografie over Harry van Kuyk voor de biografieëneditie
van het Jaarboek van Numaga, de historische vereniging van Nijmegen en omgeving
(sinds 1954). Het boek werd aan het eind van het jaar gepresenteerd.
Nieuwsbrieven
Zoals gebruikelijk verschenen er twee nieuwsbrieven: één in juli en één in december. In
het julinummer werd aandacht besteed aan het overlijden van Hans Mojet, aan

opgedoken tekeningen van Harry uit 1962, werd er een nooit eerde gepubliceerde tekst
van Bert van Velzen over Harry’s werk (‘Spelen met licht’) uit het archief afgedrukt, en
was er aandacht voor twee nieuwe aanwinsten van de stichting.
Het decembernummer belicht grotendeels de exposities in Eefde: het prachtige
openingswoord van Ludo van Halem, het dankwoord van Kees van Katwijk (voorzitter
van de stichting), een beeldverslag, en een tekst met beeld uit het archief over een
tentoonstelling van Harry’s werk in 1972 in het kasteel-raadhuis De Kinkelenburg te
Bemmel.

