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Bestuur                                                                                                                                                                                  

Hans Groothuyse, vanaf de oprichting van de stichting voorzitter van het stichtingsbestuur  treedt na zeventien jaar terug.  

Het bestuur dat hem veel dank verschuldigd is, benoemt hem tot erelid. Het bestuur benoemt bestuurslid Frits Deys tot zijn 

opvolger en zal zich beraden over het invullen van de ontstane vacature. Voornaamste agendapunt  blijft het boek over 

Harry.

Vriendendag                                                                                                                                                                       

De jaarlijkse Vriendendag werd 17 mei gehouden in Hotel ’t Spijker in Beek-Ubbergen. Thema was de typografische kant 

van het werk van Harry van Kuyk, een duopresentatie door Frederik de Wal en Frits Deys  over affiches, logo’s, kalenders, 

tekstboeken en letters.  Daarnaast  hield Ad Lansink een voordracht  over de reliëfdruk die Harry gemaakt heeft voor het 

Radboudziekenhuis en het wandreliëf dat Harry daarop baseerde, Coupes (1975). Kees van Katwijk  toonde nieuwe 

aanwinsten.  

Nieuwsbrieven   

Ook dit jaar verschenen twee  Nieuwsbrieven. De serie ‘Afrikabrieven’ wordt voortgezet, evenals die ‘Uit het archief’. Joost 

de Wal werkt het archief door op zoek naar materiaal voor de monografie die hij redigeert. In Nieuwsbrief no. 23 zijn 

opgenomen ‘Herinneringen  aan Harry van Kuyk en de Coupes’ door Tom Veen, die het grote wandreliëf in 1983 verwierf. In 

no. 24 de voordrachten uit de Vriendendag:  van Ad Lansink ‘De ene coupe is de ander niet’  en van Frits Deys ‘Typograaf en 

ontwerper’. 

Publicaties  

Er wordt gestaag doorgewerkt aan het samenstellen en schrijven van het boek over de kunstenaar, de monografie ‘Wit op 

wit. En zwart’. Het boek zal een overzicht bevatten Van Kuyks reliëfdrukken en kunstenaarsboeken, een biografie, met 

foto’s, tal van artikelen en een werkcatalogus. Het ziet ernaar uit dat de publicatie in 2016 zal verschijnen. Een beroep wordt 

gedaan op sponsoren die de uitgave mede mogelijk moeten maken. De eerste, grote subsidie, € 40.000, heeft stichting BOO 

toegezegd. 

 

Website                                                                                                                                                               

www. harryvankuyk.nl  wordt immer drukker bezocht. De stand van zaken met betrekking tot het boek en zijn verschijning 

zijn hierop voor een ieder te volgen.

Kunstwerken                                                                                                                                                                           

Ook dit jaar is weer werk van Harry van Kuyk door de stichting aangekocht, o.a. tien Tunesische landschappen.


