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Algemeen 
In de afgelopen periode is het bestuur bezig geweest een aantal zaken te formaliseren.                                          
Zo heeft de Stichting de Culturele Anbi Status verkregen en is het beleidsplan te vinden op 
onze website (www.stichtinghendrikvalk.nl). Daarnaast hebben wij het auteursrecht van 
Hendrik Valk geregeld, door aanmelding bij stichting Pictoright in  Amsterdam. 
2017 
Het jaar 2017 stond in het teken van de collectieregistratie. Naast de vele schilderijen is er ook 
veel ander materiaal dat uitgezocht moest worden, zoals o.a. (werk) tekeningen, litho’s,  
brieven en foto’s. We zijn druk doende om de collectie op een juiste manier te beheren. Wij 
bereiden de overdracht voor van archiefdocumenten, zoals brieven en foto’s  (het Archief 
Hendrik Valk), aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag. 
Ook denken wij nog na over schenken van bepaald werk aan musea of andere instellingen.       
Expositie Hendrik & Hendrik in Kasteel Hernen 
Voorjaar 2017 was  er een kleine tentoonstelling van de kunstenaar Hent van den Berg, die 
een leerling was van Hendrik Valk. Met als thema “de ontmoeting”. De betekenis die Hendrik 
Valk heeft gehad voor zijn oud-leerling Hent van den Berg stond hierin centraal. Hier waren 
ook enkele werken van Hendrik Valk te zien. De expositie was te zien in Kasteel Hernen van 1 
tot en met 30 april 2017. 
Eerste Hendrik Valk Netwerkdag 30 juni 2017 
De Hendrik Valk prijs die wij sinds 2010 i.s.m. met Artez en museum Arnhem uitreikten aan een 
examenleerling van Artez, hebben wij afgelopen jaar losgelaten.                                                         
Om voor meer afgestudeerden van ArTEZ Arnhem iets waardevols te kunnen bijdragen, is de 
Hendrik Valk Netwerkdag dit jaar in het leven geroepen . Deze vond plaats op 30 juni 2017 en 
hier waren 9 examenleerlingen voor  geselecteerd. De insteek was dat zij hun werk konden 
tonen aan een aantal professionals uit de kunstwereld, en hiermee konden “speeddaten” 
om zo met hen in contact te komen, en meer een idee te krijgen over wat helpend is bij het 

opzetten van een succesvolle carrière.  
In besloten kring konden de alumni één op één in gesprek met verschillende coaches: 
Manon Schaap, Nous Faes, Kie Ellens, Caro Delsing, Louise te Poele, Michiel Hogenboom, 
Heske ten Cate, Florentijn Hofman en Saskia Bak.  

De Hendrik Valk Netwerkdag werd georganiseerd in samenwerking met Museum Arnhem en 
ArtEZ. De stichting verstrekte ook een financiële bijdrage. 

2018 

In 2018 is verder gewerkt aan inventariseren en documenteren van de collectie tekeningen 
van Hendrik Valk. Met externe hulp werken we aan een nieuwe database en aan de 
verbetering van de website. Ook is een begin gemaakt met een reorganisatie van het depot 
in Hernen. Het plan is om het depot na een interne verbouwing opnieuw in te richten. 

http://www.stichtinghendrikvalk.nl


Hendrik Valk Netwerkdag 21 september 2018 
Ook in 2018 werd opnieuw in samenwerking met Museum Arnhem en ArtEZ een Hendrik Valk 
Netwerkdag georganiseerd. De in 2017 ingezette formule werd voortgezet en opnieuw 
konden ca. 9 alumni een boeiend programma met professionals uit de kunstsector worden 
aangeboden. 
Expositieplannen 2019 
van 17 januari 2019 t/m 20 april 2019 zal er een mini expositie plaatsvinden in museum de 
Zwarte Tulp in Lisse, hier zullen enkele schilderijen en tekeningen van tulpen en andere 
bloemen van Hendrik Valk worden getoond. 

Er zijn definitieve afspraken gemaakt over de expositie van Hendrik Valk in Museum Jan 
Cunen in Oss van 2 juni - 22 september 2019. 
Ter gelegenheid van deze expositie zal een hernieuwde uitgave verschijnen van het boek 
Hendrik Valk dat in 2005 uitkwam in het kader van de grote overzichtstentoonstelling in 
Museum Arnhem. 
In het najaar 2019 staat een verkoopexpositie op het programma in Kasteel Hernen. 
Overig 
Op 2 november 2018 heeft het stichtingsbestuur in kleine kring het 10-jarig bestaan van de 
Stichting Hendrik Valk gevierd. 
De activiteiten van de Stichting worden mogelijk gemaakt door donaties en bijdragen van 
Vrienden. 
Tijdens de najaarsvergadering op 16 november 2018 is een nieuw bestuurslid aangetreden in 
de persoon van Bastiaan Geleijnse.


