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1. Inleiding 

 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hendrik Valk voor de periode 2016-2019. 

  

 De Stichting Hendrik Valk werd opgericht op 29 april 2008. 

De statutaire doelstelling luidt als volgt: 

 

‘De instandhouding van het werk van de kunstenaar Hendrik Valk door 

het werk te beheren,  waar nodig te restaureren, naar bevoegdheden te vervreemden en te 

schenken, tentoon te stellen en wat dies meer zij en  schenken en/of vervreemden, het kweken 

van belangstelling voor zijn persoon en werk’. 

  

 Het bestuur van de Stichting Hendrik Valk bestaat uit: 

Mr Peter Berns, voorzitter 

Mevrouw Maroesja Klinkert, secretaris 

Mevrouw Tatiana Klinkert, penningmeester 

Mr Paul Plochg, bestuurslid 

 

Directeur van de Stichting  is de kunsthistorica mevrouw dr. Caroline Roodenburg. 

 

 

2. Beknopte biografie van Hendrik Valk (1897-1986) 

 

Hendrik Valk was een schilder en graficus die een unieke persoonlijke stijl ontwikkelde. 

In zij vroege jaren – rond 1920 – werd hij door Theo van Doesburg gevraagd zich aan te sluiten 

bij “De Stijl’-beweging, waarvan ook de kunstenaars Piet Mondriaan en Bart van der leck deel 

uitmaakten. Valk weigerde dit en wilde zijn eigen weg gaan. 

In de volgende 60 jaar bouwde hij zijn eigen carrière op. Gedurende zijn leven en na zijn 

overlijden in 1986 zijn er enkele grote overzichtstentoonstellingen van zijn werk gehouden, 

ondermeer in de Lakenhal in Leiden (1997), Museum Arnhem (2005), het Mondriaanhuis in 

Amersfoort (2014). In 2012 vond in Riga (Letland) in een drietal musea een grote expositie plaats 

over zijn leven en zijn werk. Deze tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking met het 

Veenkoloniaal Museum in Veendam, waar een jaar eerder een expositie plaatsvond met werk 

van Hendrik Valk en zijn broer , de beeldhouwer Willem Valk. 

Sinds 2010 wordt de Hendrik Valkprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor pas 

afgestudeerde talentvolle kunstenaars van Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ in Arnhem.  

Werd de prijs  aanvankelijk tweejaarlijks uitgereikt, vanaf 2014 is de uitreiking jaarlijks. 

 

Hendrik Valk werd geboren in Zoeterwoude in 1897. Zijn vader was chef-ontwerper bij de 

zilverfabriek Van Kempen in Voorschoten. Hendrik Valk begon in 1912 zijn studie aan de 

Kunstacademie in Den Haag.  Als schilder ontwikkelde hij zijn stijl van realisme naar 

expressionisme en uiteindelijk werkte hij in zijn eigen stijl door onderwerpen terug te brengen tot 



hun essentie. Daarbij gebruikte hij vrijwel uitsluitend rechte lijnen. Daarom wordt hij ook wel de 

kunstenaar van de klare lijn genoemd. 

 

Valk verhuisde in 1926 naar Arnhem waar hij docent werd aan de kunstacademie. Dat zou hij 

tot zijn pensioen in 1962 blijven. Daarna wijdde hij zich volledig aan zijn schilderkunst. Hij hernam 

zijn vlakke lineaire stijl uit de periode 1917-1926 - de typische ‘Valk’-stijl en schilderde in heldere 

kleuren. Deze latere werken tonen zijn volwassen vakmanschap.  

 

Veel van het werk van Hendrik Valk is in bezit van collectioneurs en diverse musea. Museum De 

Lakenhal en Museum Arnhem hebben belangrijk werk van hem in de collectie. In 2015 is door 

zijn dochter Else Valk een belangrijke schenking  gedaan van een aantal vroege werken uit zijn 

‘Leidse’ periode. 

 

 

3. Beleid  

 

 Het beleid van de stichting is gebaseerd op drie pijlers: 

 

A. Het in standhouden van de collectie 

In standhouden van de collectie: beheer, restauratie,  

 De collectie Hendrik Valk bestaat uit ca. 600  werken. 

 Schilderijen, tekeningen, grafiek. Er is ook een archief (brieven, aantekeningen etc.) dat 

 gerelateerd is aan de collectie. 

 

 De afgelopen jaren is een globale indeling gemaakt van het werk, waarbij onderscheid wordt 

 gemaakt tussen: 

Werken met belangrijke kunsthistorische waarde en van museale kwaliteit die in aanmerking 

komen voor langdurig bruiklenen of schenkingen aan musea; 

Werken die kunnen worden verkocht via de particuliere markt (galeries, verkoopexposities); 

 

 

 Omdat de bewaaromstandigheden van de collectie – thans ondergebracht in Hernen – niet 

 optimaal zijn, streeft de stichting naar een verbetering van de depotsituatie. 

 Er wordt gezocht naar een geschikte ruimte, waar de werken kunnen worden opgeslagen, 

 maar waar tevens aan en met de collectie kan worden gewerkt. 

 Zodra deze ruimte beschikbaar is, kan het collectiebeheer  (conservering, registratie, 

 digitalisering  etc.) adequaat worden aangepakt. Ook kan dan systematischer worden gewerkt 

 aan conserverings- en restauratiewerkzaamheden. 

  

 Het uiteindelijke streven is dat er een volledige collectiecatalogus wordt samengesteld, 

 waarin alle werken van Hendrik Valk worden opgenomen. 

 

 De komende tijd zal ook worden onderzocht of het mogelijk is het archief van Hendrik Valk over 

 te dragen aan het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie, zodat beheer en ontsluiting 

 van dit archief duurzaam is gewaarborgd. Met het Rijksprentenkabinet zal worden nagegaan 

 of de omvangrijke collectie tekeningen van Hendrik Valk al daar in beheer kan worden 

 gegeven. Op die wijze kan deze voor wetenschappelijke doeleinden dan wel voor 

 onderzoekswerk ten behoeve van tentoonstellingen worden geraadpleegd. 

  

 Het komt herhaaldelijk voor dat er vervalsingen van het werk van Hendrik Valk op de markt 

 worden aangeboden. In sommige gevallen zelfs via gerenommeerde veilinghuizen.  

 Het is niet altijd mogelijk om deze vervalsingen op het spoor te komen en tegen te gaan. 

 Omdat Hendrik Valk zijn werk in een aantekenboekje met nummering administreerde, lukt het 

 soms om vervalsingen tijdig te signaleren en uit de markt te halen. 

 



 

B. Presenteren van de collectie 

  

 Het regelmatig presenteren van het werk van Hendrik Valk op prominente plekken als musea 

 en galeries of kunstbeurzen is de beste manier om zijn werk bij het publiek te promoten. De 

 afgelopen jaren  

 zijn er zeer regelmatig verkoopexposities gehouden in galeries (Nunspeet, Aalsmeer, Ede) en 

 het werk wordt veelvuldig uitgeleend voor tentoonstellingen in Nederlandse musea.  

 Zo was werk van Hendrik Valk in 2015 ondermeer te zien in Museum De Lakenhal (Schenking 

 Else Valk) Museum Arnhem (tentoonstelling ‘Oogspiegel’ met zelfportretten uit de periode 

 1900-2015) en in het Stedelijk Museum Zwolle (expositie ’Muziek!’).  

 

 De komende jaren wordt deze lijn voortgezet en zo mogelijk verder worden uitgebouwd. 

 De stichting zal zelf van tijd tot tijd eveneens eigen tentoonstellingen organiseren.  

 

 Een deel van de collectie Hendrik Valk vertegenwoordigt een belangrijke kunsthistorische en 

 museale waarde. De stichting vindt dat deze collectie een blijvende plaats verdient in enkele 

 vooraanstaande Nederlandse musea. Dit kan gebeuren door het langdurig bruiklenen of 

 schenken van werken die hiervoor in aanmerking komen. 

 Zo is in 2015 een belangrijke schenking gedaan van ruim 20 werken uit de vroege periode  aan 

 Museum de Lakenhal.  

 De stichting streeft ernaar enkele andere schenkingen te doen aan musea waar het werk van 

 Hendrik Valk een passende plek kan krijgen binnen de museale collectie. 

 

C. De belangstelling voor zijn werk op andere wijze levend houden 

 

Uitreiking Hendrik Valkprijs 

Sinds 2010 wordt de Hendrik Valkprijs uitgereikt aan een veelbelovende afgestudeerde 

kunstenaar van ArtEZ in Arnhem. Tijdens de eindexamenexpositie worden vijf kunstenaars 

genomineerd door een deskundige jury, waarna vervolgens een prijswinnaar wordt 

aangewezen. De prijs werd aanvankelijk om de twee jaar uitgereikt (2010-2012-2014), maar 

recent is besloten de prijs ieder jaar uit te reiken. 

 

De stichting werkt hierbij samen met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Museum 

Arnhem. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een grafisch werk van Hendrik Valk. 

Vanaf 2015 wordt de winnaar tevens de mogelijkheid geboden zijn werk te exposeren op 

de jaarlijkse kunstbeurs Art Arnhem in de Eusebiuskerk. 

 

Het streven is om de jaarlijkse prijsuitreiking in Museum Arnhen meer exposure te geven en 

aldaar ook alle genomineerden een tijdelijke expositiemogelijkheid te bieden. 

 

 

Website en social media  

Er is een website Hendrik Valk waarin de belangrijkste informatie is opgenomen. Ook wordt 

gebruik gemaakt van Facebook om een sneller en breder bereik te krijgen bij 

geïnteresseerde kunstliefhebbers. 

 

Het streven is om de website sneller te actualiseren en wat betreft inhoud verder uit te 

breiden. Idealiter zou de collectiecatalogus met beeldmateriaal van alle werken via de 

website moeten worden ontsloten. 

 

 

Vrienden van Hendrik Valk 



Sinds voorjaar 2015 worden vrienden van de Stichting Hendrik Valk geworven. Er is een 

vaste kern van liefhebbers die in het bezit zijn van zijn werk en/of de activiteiten van de 

Stichting nauwlettend volgen.  

Vrienden betalen € 25  per jaar en krijgen daarvoor een welkomstgeschenk, en een 

jaarlijkse nieuwsbrief? 

 

Streven is de komende jaren de vriendenkring uit te breiden tot een aantal van 50. 

 

4. Activiteitenkalender 2016-2019 

 

2016 

          Expositie Valk-Janselijn in Kasteel Hernen, 14 mei tot en met 5 juni 2016 

          Nominatie kunstenaars t.b.v. HV Prijs, Finals ArtEZ , juli 2016 

          Uitreiking Hendrik Valkprijs 2016, Museum Arnhem,  4 november 2016 

          Expositie genomineerden en winnaar HV prijs in Museum Arnhem, oktober 2016 

          Winnaar Hendrik Valkprijs 2016 op Art Arnhem, novemver 2016 

          Presentatie Stichting Hendrik Valk op Art Arnhem, november 2016 

          Collectiebeheer: verbetering depotsituatie 

          Museale schenkingen/langdurig bruiklenen 

2017  

          Nominatie kunstenaars t.b.v. HV Prijs, Finals ArtEZ , juli 2017 

          Uitreiking Hendrik Valkprijs 2017, Museum Arnhem,  oktober 2017 

          Expositie genomineerden en winnaar HV prijs in Museum Arnhem, najaar  2017 

          Winnaar Hendrik Valkprijs 2017 op Art Arnhem, najaar 2017 

          Collectiebeheer: verbetering depotsituatie 

          Collectiebeheer: registratie en digitalisering collectie; collectiecatalogus 

          Verkoopexpositie 

           

2018 

          Nominatie kunstenaars t.b.v. HV Prijs, Finals ArtEZ , juli 2018 

          Uitreiking Hendrik Valkprijs 2018, Museum Arnhem,  najaar 2018 

          Expositie genomineerden en winnaar HV prijs in Museum Arnhem, najaar 2018 

          Winnaar Hendrik Valkprijs 2018 op Art Arnhem, najaar 2018 

          Collectiebeheer: collectiecatalogus 

          Uitgave collectiecatalogus t.g.v. 10 jaar Stichting Hendrik Valk 

          Collectie Hendrik Valk-online 

 

 

              2019 

          Nominatie kunstenaars t.b.v. HV Prijs, Finals ArtEZ , juli 2019 

          Uitreiking Hendrik Valkprijs 2019, Museum Arnhem,  najaar 2019 

          Expositie genomineerden en winnaar HV prijs in Museum Arnhem, najaar 2019 

          Winnaar Hendrik Valkprijs 2019 op Art Arnhem, najaar 2019 

          Collectiebeheer: collectiecatalogus 

          Uitgave collectiecatalogus t.g.v. 10 jaar Stichting Hendrik Valk 

          Collectie Hendrik Valk-online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bestuur  

  

 Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur (Goed bestuur en toezicht in de 

 cultuursector. 

 Er is een rooster van aftreden en een directiereglement vastgesteld d.d. 12 november 2014. 

 De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

 

 

6. Jaarverslag 2014 en 2015 

 

2014 

Het bestuur vergaderde  in 2014  drie maal en wel op 28 februari, 28 mei en 12 november 2014. 

 

Tentoonstelling ‘Hendrik Valk in de stijl van de Stijl’ in het Mondriaanhuis, Amersfoort. 

Opening op 11 mei 2014 door de acteur Willem Nijholt. Sluiting op 28 september 2014. 

Er kwamen 7.300 bezoekers. Recensie in Telegraaf en uitgebreid artikel in het Museumtijdschrift. 

Jurering Hendrik Valk Prijs tijdens de Finals van ArtEZ van 2 tot 6 juli 2014 in voormalige 

Bibliotheek Arnhem aan de Koningstraat. En bekendmaking 5 genomineerden. 

Prijsuitreiking op 25 september 2014 aan de winnende kunstenares Roos Meerman in Museum 

Arnhem. Prijs: cheque van 2.000 euro, plus een zeefdruk van Hendrik Valk. 

 

2015 

Het bestuur vergaderde  in 2015  vier maal en wel op 11 februari, 17 april, 1 juli en 27 november 

2015. Besloten wordt om voortaan de Hendrik Valkprijs jaarlijks uit te reiken. 

 

Verkoopexpositie op 9 en 10 mei 2015 Kasteel Hernen. 

 

Jurering Hendrik Valk Prijs tijdens de Finals van ArtEZ van 1 t/m 3 juli 2015 in voormalige ABN-

AMRO-bank  aan het Gele Rijdersplein.  En bekendmaking 5 genomineerden. 

Prijsuitreiking op  16 oktober 2015 aan de winnende kunstenares Joanne Hakkert  in Museum 

Arnhem. Prijs is cheque van 1000 euro, zeefdruk van Hendrik Valk en een presentatie op Art 

Arnhem 2015. 

 

Deelname aan Art Arnhem 2015 op 30 en 31 oktober en 1  november 2015 in Eusebiuskerk. 

De winnares van de Hendrik Valkprijs 2015 toonde haar werk eveneens op Art Arnhem. 

 

Schenking van ca. 30 werken uit de Leidse periode aan Museum De Lakenhal, Leiden. 

Tentoonstelling Hendrik Valk’Tussen figuratie en abstractie’, Museum De Lakenhal. 

Opening 4 september 2015, Duur: 5 september 2015 tot 31 januari 2016. 

 

Uitgave van Wallets Music en Flowers door Uitgeverij Bekking & Blitz, Amersfoort,i 

Start werving Vrienden van Hendriik  Valk.  

 


