Jaarverslag 2007
Stichting Beesels Keramisch Erfgoed.
(vastgesteld tijdens bestuursvergadering op 16 januari 2008).
Inleiding
De akte van oprichting van de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) is op 21 april
2006 ten kantore van notaris Boerhof te Steyl ondertekend door het voltallige bestuur.
Vanaf de oprichting wordt het bestuur van SBKE gevormd door de heren
E.J.H. (Erik) Driessen, in de functie van voorzitter;
A.M.G. (Fons) Verdonck, secretaris/penningmeester,
H.J.M. (Henk) Stevens, lid en
W.H.M. (Wim) Storms, lid.
Er hebben in 2007 binnen het bestuur van SBKE geen mutaties plaatsgevonden.
Het stichtingbestuur vergaderde gedurende het verslagjaar zes maal.
Presentatie stichting.
Op 27 maart heeft een algemene informatie avond plaatsgevonden in herberg de Bongerd te
Beesel. Deze avond was bedoeld om de Beeselse inwoners en overige belangstellenden te
informeren over de doelstellingen en activiteiten van SBKE. Na een historisch overzicht van
het ontstaan en ontwikkeling van de Beeselse keramische industrie werd verslag gedaan van
recente activiteiten. Ook werden enkele toekomstplannen ontvouwen. De belangstelling was
groot: ruim 120 bezoekers luisterden zeer aandachtig naar de presentatie en bekeken na afloop
de tentoongestelde stukken keramiek.
Begin juni heeft SBKE ook geparticipeerd in het culturele weekend dat door samenwerkende
culturele organisaties werd georganiseerd. Op de binnenplaats van huize de Mortel werden
enkele grote stukken geëxposeerd terwijl in de Maashof een presentatie werd gegeven. De
activiteit genoot grote belangstelling en ook de presentatie namens SBKE trok veel bekijks.
In najaar is in de patio van herberg de Bongerd door SBKE een vitrine geplaatst. Deze
permanente expositiefaciliteit is mogelijk gemaakt middels sponsoring. Bedoeling is dat met
zekere regelmaat stukken, bijvoorbeeld nieuwe aanwinsten, hier publiekelijk te zien zijn.
De website van de Stichting werd gedurende het jaar voortdurend actueel gehouden. Nieuwe
aanwinsten, activiteiten en voortdurende en voortschrijdende inventarisatie van keramisch
kunst uit Beesel kan door middel van dit medium gevolgd worden. Met enige regelmaat wordt
SBKE door particulieren geattendeerd op het bestaan van keramische kunst uit Beesel ten
behoeve van de inventarisatie. Zo mogelijk worden deze opgenomen op de website.
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Namens SBKE werd tijdens speciaal daartoe belegde bijeenkomsten informatie verstrekt over
doel en werkzaamheden van de stichting voor leden van de Stichting Grofkeramiek en de
Rotary-club Reuver-Meerlebroek. De respons was in beide gevallen zeer positief.
Activiteiten.
De reeds in 2005 uit Arnhemse kerk verworven keramische reliëfs werden verder schoon
gemaakt en gerestaureerd. In overleg met de aannemer werden het bouwplan ontwikkeld en
een bouwtekening gemaakt. Vervolgens werd bouwvergunning aangevraagd en verkregen.
Ultimo verslagjaar zijn de reliëfs op een betonnen achterwand bevestigd en gevoegd. In het
voorjaar van 2008 zullen beide reliëfs geplaatst worden in Sjpiekerhof, gelegen in het centrum
van Beesel..
Rond het uit een voormalige kapel in het centrum van Utrecht afkomstig en in Beesel
vervaardigd keramisch altaar kunnen weinig positieve ontwikkelingen worden gemeld. Het is
steeds de bedoeling geweest het altaar te plaatsen in de Beeselse parochiekerk. Met het
kerkbestuur van de parochie zijn met het oog daarop diverse gesprekken gevoerd. Inmiddels
heeft het kerkbestuur SBKE per brief laten weten niet akkoord te gaan met plaatsing van het
altaar in de voormalige doopkapel van de parochiekerk. Toch blijft het bestuur zich inspannen
om plaatsing in de kerk alsnog gerealiseerd te -kunnen- krijgen. Om op alle eventualiteiten
voorbereid te zijn wordt ook al naar alternatieven uitgekeken.
In de loop van het jaar zijn alle nog bewoonde kloosters in Limburg aangeschreven met de
vraag of er zich Beeselse keramische kunst bevindt. Veel brieven bleven onbeantwoord maar
enkele leverden positief resultaat op en droegen bij aan een verdere inventarisatie. Voor zover
daar toestemming voor werd verleend zijn betreffende objecten op de website van SBKE
geplaatst.

Aanwinsten.
Van een particulier die de doelstelling van SBKE een warm hart toedraagt kreeg de stichting in
2007 een zestal beelden geschonken alsmede een beeld in bruikleen. Ze staan inmiddels in de
vitrine bij herberg de Bongerd.
Van een (andere) particulier kon de stichting een uiterst zeldzaam 120 cm hoog H.Hart-beeld
voor een zeer schappelijke prijs overnemen.
Op een (inmiddels gesloopte) basisschool in Heemskerk prijkte een door Piet Schoenmakers
ontworpen en in Beesel vervaardigd keramisch reliëf. Na enig onderhandelen werd de stichting
in de gelegenheid gesteld het werk voor eigen rekening en risico te verwijderen. Met enkele
vrijwilligers werd die klus eind 2007 geklaard. Het reliëf ligt nu in Beesel opgeslagen en wacht
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op bevestiging op een nog nader vast te stellen plek. Er dienen wel nog enkele restauraties en
reparaties uitgevoerd te worden.
Financiën.
De stichting is tot nu toe volledig afhankelijk gebleven van subsidies en donaties van
particulieren en ondernemers.
Er wordt jaarlijks een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven opgesteld.
Toekomstplannen.
Allereerst staat definitieve realisering van plaatsing van de twee reliëfs in het centrum van
Beesel op de rol.
Daarnaast blijft definitieve plaatsing van het keramisch altaar hoge prioriteit behouden.
Alert blijven op het voorkomen van het definitief teloorgaan van uit Beesel afkomstige
keramische kunst blijft daarnaast een prioritaire doelstelling van SBKE.
In 2008 zal het opknappen en plaatsing van het reliëf uit Heemskerk tijd en aandacht vragen.
Om het draagvlak en de draagkracht van SBKE te verbreden enerzijds, maar ook omdat
enkelen daartoe al hun diensten hebben aangeboden zal in 2008 actief een vrijwilligersbeleid
ontwikkeld en uitgevoerd worden.
Mogelijkheden om doelstelling en resultaten van de stichting zo breed mogelijk onder de
aandacht te brengen en te houden zullen steeds gezocht en aangegrepen worden.
Daarnaast zal het werven van fondsen ook niet aflatende aandacht behoeven en krijgen. Al is
het om met een financiele buffer adequaat te -kunnen blijven- reageren op mogelijk te
verwerven zeldzame stukken.

Beesel, januari 2008.
Fons Verdonck, secretaris.
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