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Geachte donateurs en andere belangstellenden,

Graag willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende het
werk van Harrie Sterk. Dit bulletin is al weer het derde sinds de oprichting van de
stichting in 2004. Ook in 2006 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden.

Terugblik

Open Kloosterdag
De zusters Augustinessen hebben bij de Open Kloosterdag in mei 2006 werk van
Harrie Sterk tentoongesteld. Van de tentoonstelling in de Stad Gods in Hilversum
kan worden gezegd dat de toewijding en persoonlijke inzet bij de presentatie lof en
bewondering verdienen. Treffend waren de miniaturen in bladgoud die in het bezit
zijn van de zusters. De illustraties die Harrie Sterk in de laatste periode van zijn
leven tekende voor het maandblad ‘De Stad Gods’ worden door hun
zeggingskracht zeer gewaardeerd.
We zijn de zusters dankbaar voor de zorg waarmee het nagelaten werk wordt
bewaard.

Publicaties over het werk van Harrie Sterk
In de nummers 99 en 100 van jaargang 26 van de Historische Vereniging Vleuten-
De Meern-Haarzuilens zijn twee artikelen verschenen over Harrie Sterk,
geschreven door J.H.P. Heesters. Losse nummers zijn te bestellen bij het
Documentatiecentrum ‘Broederschapshuisjes’, Dorpsstraat 1,  3451 BH in Vleuten.
Het zijn zeer lezenswaardige artikelen met veel informatie over de kunstenaar die
lange tijd inwoner was van Vleuten. Werk van hem, waaronder mozaïeken,
schilderijen en wandschilderingen, is nog te bewonderen in deze plaats. We hopen
dat deze artikelen een aanzet zijn tot het organiseren van een tentoonstelling in
Vleuten-De Meern. Het is niet ondenkbaar dat de gemeente Woerden eerder met
plannen komt om het werk te laten zien aan zijn inwoners.

Lezingen door Joke Sterk
De lithokruisweg is in de week voor Pasen getoond door Joke Sterk in het
Benedictijner klooster in Diepenveen en De Wilp. De grote eenvoud en
geladenheid van de afbeeldingen kwamen zeer duidelijk naar voren en troffen de
toeschouwers, alsmede de inleefbare woorden van Joke.

Monografie Otto van Rees
In de onlangs bij uitgeverij Waanders verschenen monografie van de Nederlandse
kunstenaar Otto van Rees wordt Harrie Sterk genoemd als leerling van Charles Eyk
en als vriend van Otto van Rees in de jaren na de oorlog.
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Bestuurswijziging
In het bestuur van de stichting Vrienden van het werk van Harrie Sterk zijn per 1
januari 2007 toegetreden dr. E. Kool en mevrouw A. Binnerts. Drs R. Koop heeft
zijn bestuurlijke functie neergelegd vanwege andere werkzaamheden.

Vooruitblik

De volgende initiatieven zijn in ontwikkeling:

Expositie in Paulusparochie
Er zijn op initiatief van Werenfried Griffioen plannen om van half september tot
november 2007 een tentoonstelling te organiseren in de Paulusparochie van
Tuindorp in Utrecht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Paulusparochie. De expositie zal deze titel dragen: HARRIE STERK RELIGIEUS
BEWOGEN. De tentoonstelling zal ook voor een breder publiek toegankelijk zijn
en de pers zal er melding van maken.
Op Goede Vrijdag, 6 april a.s., wordt in de Paulusparochie de kruisweg gegaan
met de fresco’s van Harrie Sterk uit de gesloopte Pauluskerk m.b.v.
beamerprojecties.

Het is aan te bevelen om in de Willibrorduskerk in Vleuten ook eens de kruisweg
te gaan die daar op veertien afbeeldingen in olieverf op doek te bewonderen is.

Brochure
De brochure om fondsen te werven en om te verkopen bij evenementen rond het
werk van Harrie Sterk is bijna voltooid. Voor het fotograferen van de schilderijen
is een lichtbak geconstrueerd, zodat de foto’s de rijk geschakeerde kleurtonen
van het werk zo dicht mogelijk benaderen. Door de tekst in de brochure wordt de
lezer op de hoogte gesteld van het tijdbeeld van en de ontwikkelingen in het
werk.

De kosten die gemaakt worden om deze brochure tot stand te brengen zou de
stichting graag gesponsord willen zien door een firma die betrokken is geweest
bij het leven van Harrie Sterk.

Overige activiteiten

Van de heer L. Hemkens, Voorhelmstraat 31, 2012 ZM in Haarlem, kwam het
verzoek om kopieën van ex-librissen getekend door Harrie Sterk. Hij is bezig er
een artikel over te schrijven. Kun u hem voorzien van de gewenste kopieën?

Het boegbeeld van onze stichting, het schilderij voorstellende Jeanne d’Arc, is
met dominee Jan Rinzema meeverhuisd naar Blaricum, alsmede een van de
litho’s van de kruisweg.

Op internet wordt een litho van Charles Eyk te koop aangeboden, voorstellende
Madonna met kind. Deze blijkt van de hand van Harrie Sterk. De bezitter van de
site is op de hoogte gesteld.

Er kwam een verzoek van de fam. W. Verder uit Eindhoven aan de stichting om
komend jaar kerstkaarten in kleur te koop aan te bieden van de hand van Harrie
Sterk. Mocht er belangstelling voor zijn, laat u ons dat dan even weten via email
of per post?



Joke Sterk zal op 1 april om 15.00 uur de lithokruisweg tonen in Hilversum in de
Emmauskerk, Kerkenlanden 5, zoals boven vermeld.

Documentatie

Wij doen u een hernieuwd verzoek om foto’s van werk dat u in bezit hebt van de
kunstenaar aan ons te mailen of te sturen. We willen dit fotomateriaal gebruiken
voor de documentatie. Het gaat om glas-in-loodramen, mozaïeken, fresco’s,
kopergravures, litho’s, gezandstraalde glasramen en spiegels, schilderijen, grafiek
en gouaches.

Mochten er plannen zijn tot sloop van gebouwen waarin zich muurschilderingen of
mozaïeken van Harrie Sterk bevinden, dan zullen gegronde redenen moeten
worden aangevoerd om de verwijdering of sloop te rechtvaardigen. Er zal in ieder
geval een documentatie moeten plaatsvinden. Bij een juridische procedure zal de
rechter een afweging maken. Dit meldt het Instituut Collectie Nederland, beheerder
van het culturele erfgoed. Dit ter kennisname.

Ten slotte

De donateurs van het afgelopen jaar ontvangen van de stichting Vrienden van het
Werk van Harrie Sterk drie door Harrie Sterk getekende wenskaartjes.

Bijgaand vindt u een acceptgiro. Dat maakt het voor u gemakkelijker om een
donatie te storten. U weet inmiddels dat onze stichting een algemeen nut beogende
instelling is. Donaties zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

We hopen op uw steun bij de instandhouding van het werk van Harrie Sterk.

Het bestuur van de stichting,

Anneke Binnerts
Dr. Eric Kool
Trees Stelling
Albertine Sterk


