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Geachte lezer,
Na het verschijnen van Bulletin 1 in februari 2005 is de belangstelling voor het
werk van Harrie Sterk toegenomen. Daarbij is de stichting door de giften van de
donateurs geïnspireerd zich met enthousiasme in te zetten voor haar doelstellingen.
Concreet komt een en ander neer op vermeldenswaardige activiteiten in het
afgelopen jaar.
Op 18 februari 2005 werd de tentoonstelling van de Kruisweg van Onze Heer, een
lithoserie met veertien kruiswegstaties uit 1965 van Harrie Sterk, in Vianen
geopend. Ds. Jan Rinzema sprak hierbij zijn bewondering uit voor de staties van de
veelzijdige kunstenaar: ‘Zijn werk is zuiver, puur, barmhartig, heeft een
ruggengraat en is in één woord: sterk.’ Van Hortense Höppener-Bouvy,
kunsthistorica en dochter van de oprichter van Museum Catharijneconvent in
Utrecht, zijn deze woorden: ‘Behalve de eigentijdse idee van vereenvoudiging
heeft de kunstenaar nog een andere voor ogen gestaan: Hij heeft bij deze
kruiswegserie ook aan de reformatorische christenen gedacht. Soberder had hij
nooit een kruisweg gemaakt, alle franje eraf, worstelend om door te dringen tot de
kern.’ In de Grote Kerk in Vianen werden de veertien litho’s door bezoekers en
kerkgangers bewonderd gedurende de stille tijd.
Op 30 september 2005 gaf Hortense Höppener-Bouvy een boeiende lezing voor het
Genootschap Kunstliefde in Utrecht over de lithoserie. Zij mag met recht een
toegewijde bewonderaar van het werk van Harrie Sterk worden genoemd. Op
indringende wijze toonde ze haar affiniteit met de veertien afbeeldingen.
Bij de lithodrukker Martijn Griffioen, die bij het maken van de kruisweg betrokken
was en die een gemotiveerd kenner van het werk van Harrie Sterk is, groeit het idee
tot een actuele tentoonstelling te komen. De drukker heeft zelfs nog lithostenen in
eigen bezit. Als stichting zijn we zeer verheugd dat de stenen in bijzonder
vertrouwde handen zijn.
Op zaterdag 11 maart a.s. gaat Joke Sterk voor de Cistersiënzergroep Sion in
Diepenveen de kruisweg op persoonlijke wijze laten zien en erover vertellen. Zij
doet dit aan de hand van de litho’s die zij in bezit heeft. We zijn er zeker van dat de
gedachten bij de kruisweg door haar op een indringende wijze gestalte zullen
worden gegeven.
De zusters Augustinessen hebben een bijzonder gebedenboek in eigendom en
gebruik: ‘De kloosterregel van St. Augustinus voor vrouwen’. Het is geïllustreerd
door Harrie Sterk. Samen met de zusters proberen we daar meer bekendheid aan te
geven. Ook zal tijdens de Open Kloosterdag op 7 mei 2006 bij de zusters
Augustinessen in Utrecht (Waterstraat 2), in Amsterdam (Warmoesstraat 159) en in
Hilversum (in de Stad Gods, Soestdijkerstraatweg 151) werk van Harrie Sterk
worden getoond.
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Lex van de Haterd, schrijver van een boek over literatuur en beeldende kunst van De
Gemeenschap, een belangrijke kunststroming in de vorige eeuw, heeft een werk van
Harrie Sterk aangekocht bij Galerie Gieling in de Schoutenstraat in Utrecht (email:
‘mrl.gieling@wxs.nl). Het betreft een gouache uit 1933 van de toen twintigjarige
kunstenaar. Hij is bijzonder ingenomen met het werk. Het bestuur van de stichting is
verheugd dat een werk uit die periode is terechtgekomen bij een deskundige. De
schrijver hoopt dit jaar te promoveren op deze periode in de kunst.
Intussen vorderen we gestaag met het verzamelen van afbeeldingen van het
veelzijdige werk dat Harrie Sterk tot stand heeft gebracht, zoals schilderijen,
mozaïeken, glas in loodramen en wandschilderingen.
Voor het vastleggen van het oeuvre van Harrie Sterk vragen we u nogmaals: mocht u
in het bezit zijn van werk of afbeeldingen daarvan en dit nog niet aan de stichting
hebben gemeld, dit alsnog te doen (met vermelding van datum en van afmeting en
materiaalgebruik, zoals olieverf of glas e.d.). Digitale foto’s kunt u mailen aan de
stichting, maar ook analoge foto’s blijven welkom. De site van de stichting wordt
binnenkort verder uitgebouwd.
In de St. Willibrorduskerk in Vleuten zijn de schilderijen van Harrie Sterk in de juiste
volgorde gehangen. In de Passietijd zal hieraan extra aandacht worden besteed.
Verder willen wij u vragen mee te denken over het vinden van een bestemming voor
de mozaïeken van Harrie Sterk in de St. Willibrordusschool in Vleuten die op de
nominatie staat te worden afgebroken. Het zou intens jammer zijn als ze door de
slopershamer zouden worden vermorzeld.
Voor de fondswerving willen we in contact komen met iemand die deskundig is op
dit terrein. Bent u dat en ook bereid ons bij te staan, wilt u ons dat via het emailadres
laten weten? Wij streven naar een overzichtstentoonstelling in de toekomst waarbij
ook een monografie over leven en werk van Harrie Sterk kan worden aangeboden.
We zijn bezig een kleurenbrochure van acht pagina’s over Harrie Sterk te maken om
fondsen aan te trekken. Hiervoor is een bedrag van € 2000 nodig. Welk bedrijf kan
hieraan bijdragen?
Giften en donaties zijn voor de belasting aftrekbaar, want ze zijn gerangschikt onder
‘goede doelen’: de stichting is een algemeen nut beogende instelling. Van de
doelstellingen van de stichting bent u op de hoogte gebracht in het eerste bulletin. Op
de site van de ‘Vrienden van het werk van Harrie Sterk’ kunt u ze terugvinden (www.
harriesterk.nl). Aan de donateurs van het afgelopen jaar konden we een set
kerstkaarten van de hand van Harrie Sterk sturen. Veel dankbare reacties waren het
gevolg.
Mogen we ook u, naast onze trouwe donateurs, verwelkomen als ‘Vriend(in) van het
werk van Harrie Sterk’ door een storting van € 15 of meer op giro 4749394 t.n.v. de
Stichting Vrienden van het werk van Harrie Sterk?
We hopen op uw steun bij de instandhouding en het toegankelijk maken van het werk
van Harrie Sterk.
Het bestuur van de stichting,
drs. Ruud Koop
Trees Stelling
Albertine Sterk

