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Geachte donateurs en andere belangstellenden, 
 
Dat de belangstelling voor het werk van Harrie Sterk ook in het afgelopen jaar  
op niveau bleef is bemoedigend voor de stichting. Uit de talrijke bestellingen 
van het boek met de litho’s van de kruisweg (De Kruisweg van de Eenzaam-
heid) blijkt opnieuw dat de afbeeldingen in hun aangrijpende eenvoud aan-
spreken. 
 
De stichting voelt zich verantwoordelijk voor de aanwending van uw giften die 
ten goede komen aan een cultureel doel: het bevorderen van de bekendheid 
van en de waardering voor het werk van Harrie Sterk, onder meer door het in-
ventariseren, toegankelijk maken en tentoonstellen van zijn werk. 
 
Door natuurlijk verloop slinkt het donateursbestand. De generatie bewonde-
raars die Harrie persoonlijk heeft gekend wordt kleiner. Toch komen er door 
het bereik van de website wel belangstellenden en donateurs bij uit binnen- en 
buitenland. Desondanks is de financiële slagkracht van de stichting teruggelo-
pen. Op dit moment kunnen we er wel voor zorgen dat vernieuwing van de 
website wordt gerealiseerd. In oktober van dit jaar kan de site in nieuwe ge-
daante worden bezocht.  
 
Mocht er zich onder u een iemand bevinden die ons de mogelijkheid geeft tot 
het realiseren van een evenement aangaande het werk van Harrie Sterk dan 
wordt dat in wederzijds overleg tot stand gebracht. 
 
 
Terugblik 
 
Presentatie lithokruisweg 
 
In het afgelopen jaar werd in de Michaëlkerk in Schalkwijk op Goede Vrijdag 
de vertoning van de lithokruisweg op bezielende wijze tot stand gebracht door 
de heer J.M. Schoot, theoloog en diaken. De veertien staties werden een voor 
een gepresenteerd, begeleid door tekst, gebed en gezang. Na de presentaties 
werden de litho’s in een halve cirkel op het altaar gezet. Na de viering kon een 
ieder de afbeeldingen in stilte bekijken.  
 
Is er in uw kring ook belangstelling voor een presentatie van de lithokruisweg 
in de weken voorafgaand aan Pasen, dan vernemen we dat graag en stellen we 
de litho’s ter beschikking. 
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Aangetroffen werk 
 
• Voormalig caféhouder Nico Vergeer in Utrecht heeft een aantal gouaches 
van Harrie Sterk in bezit, voorstellende dorps- en landschapselementen in de 
provincie Utrecht. De afbeeldingen worden op de website gezet. 
 
• Het is bijzonder te vermelden dat er weer een gouache van Harrie Sterk is 
vastgelegd uit de reeks die hij maakte op zijn reis door Italië in 1936. Anneke 
Binnerts fotografeerde de gouache voorstellende ‘Santa Maria in Trastevere’ 
ten huize van mevrouw Mertens in Oirschot. De vorige eigenaar, die bevriend 
was met het echtpaar Mertens, kreeg de gouache van zijn vader, die in Utrecht 
studeerde en Charles Eyk en zijn leerling Harrie Sterk leerde kennen. 
 
• Van het Catharijneconvent ontvingen we foto’s van werk van Harrie Sterk 
dat zich in het depot bevindt. 
 
 
Familie Vuister 
 
Wij ontvingen een bericht van de familie Vuister dat AnnaVuister op 23 mei 
j.l. is overleden. Zij bezat bijzonder veel werk van Harrie Sterk dat destijds 
door haar vader Henk Vuister werd gekocht. Als mecenas en vriend bezorgde 
hij Harrie enkele financieel, tamelijk onbezorgde, jaren en een hartelijk huis 
waarin hij altijd een warm onthaal vond. Anna bereidde dan de heerlijkste 
maaltijden voor de beide vrienden. De schilderijen zijn al voor het overlijden 
van Anna verdeeld over de familie en naaste vrienden. De stichting wordt op 
de hoogte gehouden van de bestemming van de werken, hetgeen zeer op prijs 
wordt gesteld.   
 
 
Overig 
 
De werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit ontving op 
aanvraag een overzicht van onze financiële gegevens.  
Onze jaarlijkse bulletins worden opgenomen in het register van de Koninklij-
ke Bibliotheek in Den Haag. 

 
 
Website en digitaal archief 
 
Zoals hiervoor vermeld wordt op dit moment de website aangepast en worden 
er de werken op geplaatst die in de afgelopen periode zijn toegestuurd. De si-
te is vernieuwd en eenvoudiger aan te vullen.   
De stichting is steeds weer aangenaam verrast door ontdekkingen van voor de 
stichting onbekend werk. Er zijn weer veel foto's ontvangen van schilderijen, 
gouaches en tekeningen. Het digitale beeldarchief van het oeuvre van Harrie 
Sterk is weer met veel werken uitgebreid. Deze toevoegingen zullen op de 
vernieuwde website ook gezamenlijk te zien zijn. Daarnaast zijn weer artike-
len over (het werk van) Harrie Sterk geplaatst. 



Vooruitblik 
 
Dankzij de bijdragen van de donateurs is de stichting niet in de rode cijfers 
beland. 
Zoals altijd zijn ideeën van donateurs zeer welkom. Voor het onderhoud van 
de website, andere vaste lasten (zie de website) en het voortbestaan van de 
stichting wordt uw gift zeer gewaardeerd. 
 
 
Ten slotte 
 
Hartelijk dank aan de donateurs van het vorig jaar. Zij ontvangen twee kaar-
ten met een afbeelding van Mosselschelpen (uit 1970). De kaarten zijn vanaf 
medio oktober ook te bestellen via de website.  
 
De bijgevoegde acceptgiro maakt het voor u eenvoudig om een donatie te 
storten. Uw gift is in beginsel aftrekbaar van de belasting (verhoogd met 
25%), omdat de stichting door de belastingdienst is aangemerkt als een cultu-
rele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). 
 
Wij hopen op uw blijvende steun bij de instandhouding van het werk van 
Harrie Sterk. 
 
 
 
Het bestuur van de stichting, 
 
Anneke Binnerts 
Dr. Eric Kool  
Trees Stelling  
Albertine Sterk  


