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Geachte donateurs en andere belangstellenden,
We zijn verheugd u te melden dat de belangstelling voor het werk van Harrie Sterk
ook dit jaar weer is toegenomen. Zelfs uit België, Engeland, Australië en Amerika
komen via de site www.harriesterk.nl verzoeken om meer informatie.
Terugblik
Kerstkaarten
Via de website en ook telefonisch zijn kerstkaarten van Harrie Sterk besteld. De
kleurrijke brochure is meerdere malen naar aanvragers gestuurd.
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Jubileum zusters Augustinessen
Op 19 maart, bij het 75 jarig bestaan van de zusters Augustinessen van St. Monica,
werd aan de toegewijde belangstellende bezoekers het boek In het spoor van…
aangeboden met illustraties van Harrie Sterk die hij voor het maandblad De Stad
Gods maakte. Zijn betrokkenheid bij de congregatie werd hierdoor opnieuw bekrachtigd.
‘Paasmorgen’ in het Catharijneconvent
Een groot schilderij (110 x 150 cm), voorstellende de drie vrouwen bij het graf van
Jezus, werd door de familie Vuister geschonken aan het Catharijneconvent in
Utrecht na het overlijden van Peter Vuister. Het schilderij paste na aankomst in het
museum uitstekend bij het thema Allemaal Engelen van de tentoonstelling die het
museum had gerealiseerd. Het kreeg een prominente plaats naast schilderijen van
Marc Chagall en Lucebert. De aandacht van de bezoekers was groot. Vol bewondering voor de voorstelling, de kleuren en vooral de sfeer van rust die het schilderij
uitstraalt bleef men dikwijls enige tijd staan voor het grote doek.
Tekening van Harrie Sterk aangeboden aan burgemeester van Woerden
In 1962 legde Harrie Sterk de treinramp bij de Putkop in Harmelen, waarbij 93
doden vielen, vast op papier. Hij fietste vanuit Vleuten in volle vaart naar de plek
des onheils en maakte uit de losse hand in zijn schetsboekje, dat hij altijd bij zich
droeg, een tekening die hij later thuis uitwerkte. De tekening bevond zich sindsdien
in een van de mappen met schetsen die in bezit zijn van de familie Sterk. Begin
maart besloot Catherine, de jongste dochter uit het gezin van de kunstschilder, de
tekening te schenken aan de burgemeester van Woerden naar aanleiding van een
voorstel voor een monument. Burgemeester Hans Schmidt was zeer onder de indruk. Het AD van 19 maart 2008: Toen Catherine de met Oostindische inkt versterkte schets aan burgemeester Hans Schmidt overhandigde verontschuldigde ze
zich aanvankelijk. De schilder was immers gaan tekenen in plaats van helpen. Burgemeester Schmidt reageert: “Maar zijn rol was een andere. De hulpverlening was
al gaande, getuige de brancards die te zien zijn. Net als een oorlogsfotograaf ging
Sterk erheen om deze gebeurtenis voor de eeuwigheid vast te leggen”.
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Gouaches aangeboden door veilinghuis Peerdeman in Utrecht
Onlangs werden twee kleine gouaches te koop aangeboden bij veilinghuis Peerdeman in Utrecht. Ze gingen voor meer dan de geschatte prijs over in handen van de
nieuwe eigenaren. Een gouache voorstellende de Broederschapshuisjes en de Torenpleinkerk te Vleuten is nu te bezichtigen in de burelen van de Historische Vereniging in Vleuten.
Vondst Winterlandschap
Bij het opsporen en vastleggen van werk van Harrie Sterk stonden we oog in oog
met een prachtig sfeervol schilderij uit 1943 voorstellende het uitzicht vanuit
Nieuwlust in Vleuten, het huis op de Parkweg, nu Dorpsstraat, dat indertijd door
het gezin Sterk werd bewoond en waar zich ook het atelier van de schilder bevond.
Te zien is een winterlandschap met schaatsende mensen op de Wetering met op de
achtergrond de Hamtoren.
Belangstelling uit Engeland
Een portret dat Harrie in de jaren zestig maakte van Christopher Lee had tot gevolg
dat de geportretteerde na lange tijd een bezoek bracht aan de familie om het latere
werk van Harrie Sterk te zien. Hij was vol bewondering en uitte de wens een ontwerp van een glas-in-loodraam van Harrie te laten uitvoeren. Het is zover nog niet
gekomen. Wel zijn er momenteel nog ontwerpen beschikbaar voor belangstellenden
Twee schilderijen tentoongesteld bij ‘Kunstliefde’ in Utrecht
Tijdens de tentoonstelling ‘Rien Goené en tijdgenoten’ in juli 2009 waren ook twee
schilderijen van Harrie Sterk te zien.
Archivering
Het aantal werken dat inmiddels verwerkt is in het archief vordert gestaag. We zijn
de bezitters van werk van Harrie Sterk die ons foto’s hebben gestuurd dankbaar.
Door hun bijdragen krijgen we langzamerhand een goed beeld van de enorme hoeveelheid prenten, litho’s, schilderijen, glas-in-loodramen en ontwerpen daarvan,
muurschilderingen en schetsen die Harrie Sterk heeft nagelaten.
Vooruitblik
Kerstkaarten
Op de website www.harriesterk.nl zijn, naast de bestaande collectie en de kerstkaarten, sinds kort ook kaarten te bestellen van het bovengenoemde ‘Winterlandschap’. Telefonisch bestellen kan ook. U heeft ze dan binnen twee weken in huis.
De prijs per set van 5 exemplaren in zware papierkwaliteit met enveloppen bedraagt € 17,50. Alle kaarten zijn professionele foto’s van werk van Harrie Sterk
gemaakt door Martijn Griffioen.
Herplaatsing mozaïek ‘Spelende kinderen’
In de lente van 2010 wordt een van de mozaïeken, die door toedoen van dorpsbarbier en erelid van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens Ad. J.
van Zoeren van de gesloopte Willibrordusschool in Vleuten gespaard zijn gebleven, herplaatst op een blinde muur van een centraal gelegen pand aan de Camphuysenstraat, hoek Dorpsstraat. De herplaatsing wordt in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd door de firma Art Conservation. De gemeente Utrecht geeft nog
het tijdstip van herplaatsing aan.
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Tentoonstelling in het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern
Ter gelegenheid van de herplaatsing van het mozaïek ‘Spelende kinderen’ werken
we samen met de gemeente Utrecht aan de verwezenlijking van een tentoonstelling
in de trouwzaal van het Wijkservicecentrum in Vleuten met werk van Harrie Sterk
dat betrekking heeft op Vleuten. Ook het ‘Winterlandschap’ zal daar voor het eerst
in zijn huidige staat worden getoond..
U wordt mogelijk binnenkort benaderd als voor de collectie van de tentoonstelling
een werk is uitgekozen dat in uw bezit is. De belangstellenden en donateurs in het
adressenbestand van onze stichting worden op de hoogte gebracht van de data en
de opening.
We zien er naar uit u ook te mogen begroeten bij de opening. De organisatie van
het geheel, die grotendeels in handen is van de afdeling ‘Kunst in de openbare
ruimte’ van de gemeente Utrecht, begint vorm te krijgen.
Oproep
Voor de monografie die mettertijd gestalte zal krijgen zijn we op zoek naar persoonlijke herinneringen aan de kunstschilder Harrie Sterk. We zouden u bijzonder
dankbaar zijn als u die voor ons op schrift stelt en per post opstuurt of e-mailt aan
de stichting.
Ook zijn nog lang niet alle schilderijen, muurschilderingen, glas-in-loodramen,
litho’s en pentekeningen, waaronder geboortekaartjes e.d., ondergebracht in het
archief. U helpt ons bijzonder door uw bijdrage, met natuurlijk veel dank aan de
bezitters van werk die daar al gehoor aan hebben gegeven.
Ten slotte
Hartelijk dank aan de donateurs van het afgelopen jaar. Zij ontvangen twee kerstkaarten in kleur van het ‘Winterlandschap’.
De bijgevoegde acceptgiro maakt het voor u eenvoudig om een donatie te storten.
Uw gift is aftrekbaar van de belasting want de stichting is door de belastingdienst
aangemerkt als een 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
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