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Stichting Beesels Keramisch Erfgoed
Jaarverslag 2020

(Vastgesteld door het bestuur januari 2021)

Doelstelling

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 bestuur.
De doelstelling van SBKE, zoals beschreven in de statuten, luidt als volgt:
a) het onder de aandacht brengen en houden van in Beesel vervaardigde keramische kunst;
b) het bewaren en uitdragen van de expertise van de producten van karakteristiek Beesels keramiek;
c) het voorkomen van het verloren gaan van in Beesel gemaakte keramische kunstwerken,
alles in de meest brede zin van het woord.

Bestuur

Per 1 januari 2020 was het bestuur van SBKE als volgt samengesteld:
o R. (Rob) Dijcks, in de functie van voorzitter
o A.M.G. (Fons) Verdonck, in de functie van secretaris/penningmeester
o H.J.M. (Henk) Stevens, lid
o W.H.M. (Wim) Storms, lid
o F.M.H. (Francine) Kessels-Rutten, lid
Het stichtingsbestuur vergaderde gedurende het verslagjaar driemaal plenair. Daarnaast vond meerdere malen tussentijds overleg
plaats zodra zich bepaalde projecten en/of activiteiten aandienden.
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Activiteiten in 2020
Opmerking vooraf

Eindigde het jaarverslag SBKE 2019 nog met de opmerking “...belooft ook 2020 een jaar te worden waar we niet stil zullen blijven
zitten.” Hoe anders bleek het afgelopen jaar te verlopen! Covid-19 zorgde ervoor dat zo goed als alle geplande activiteiten moesten
worden afgelast c.q. uitgesteld. Hieronder volgt een korte opsomming per thema van ontwikkelingen en/of de actuele strand van
zaken.

Museum Beesel

De ontwikkelingen rond (de intentie te komen tot) een museum in Beesel zijn gedurende het hele jaar nauwgezet gevolgd. SBKE is,
evenals de Stichting Draaksteken Beesel, middels een kwaliteitszetel in het bestuur van de Stichting Museum Beesel (SMB) vertegenwoordigd. Op deze wijze wordt de afstemming over en weer optimaal gegarandeerd. Tijdens bestuursvergaderingen vindt terugkoppeling plaats en wordt het beleid van SMB gevolgd en voor zover relevant medebepaald. Het primaat ligt onveranderd bij
SMB. Gebleken is dat de zo gewenste doelstelling van SMB, en ten volle gedragen door SBKE, een expositie-faciliteit in de Beeselse
parochiekerk eerder verder uit beeld dan haalbaar is. Zonder dat SBKE hieromtrent geïnformeerd of betrokken is verscheen ultimo
2020 een huis aan huis brochure waaruit bleek dat meerdere partijen gevorderde ideeën hebben over ontwikkelingen waarbij de
kerk ook nadrukkelijk betrokken is. In het nieuwe jaar zal hieromtrent meer duidelijkheid moeten komen. Dan kan en zal SBKE ook
de balans op -kunnen- maken met betrekking tot het -volwaardig- kunnen participeren in een structurele expositie faciliteit in Beesel.

Projecten
v Keramisch reliëf “Spelende kinderen”
Dit project van het in 2014 verworven, door Piet Schoenmakers ontworpen, reliëf “Spelende kinderen” wacht nog op voltooiing. De
destijds ontvreemde stukken zijn inmiddels -in eigen beheer- gereproduceerd. Deze stukken worden zoveel mogelijk in de oorspronkelijke kleuren geglazuurd en vervolgens gebakken. Gestreefd wordt het kunstwerk zo spoedig mogelijk op een nog nader te bepalen
plek en wijze in Beesel een tweede leven te geven.
v Keramisch kunstwerk “In de Biëncaer”

Kunstwerk “De Biëncaer” (kunstenaar: Paul Vincken)

Het door Paul Vincken ontworpen kunstwerk sierde tot voor enkele jaren de gevel van een basisschool in Heythuysen. Door bemiddeling van een particulier heeft SBKE het kunnen verwerven. Het was de bedoeling het kunstwerk in de loop van 2020 met medeweten en medewerking van de eigenaar te plaatsen in de bijentuin aan de Beekstraat. De Omgevingsvergunning is inmiddels door
het gemeentebestuur verstrekt. Realisatie is noodgedwongen doorgeschoven naar 2021.
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v Project Keramiek in de klas
Een eerder voornemen is in 2019 daadwerkelijk tot uitvoering gekomen, namelijk het betrekken van de eigen (school) jeugd bij de
keramische traditie van Beesel. Daartoe werd in goede samenwerking met de leerkracht van basisschool Het Spick, mede gefaciliteerd door Lokaal C, een programma opgesteld. Het sluitstuk werd begin 2020 gevormd door het onder deskundige begeleiding
ontwerpen en vervaardigen van kleine keramische kunstwerkjes. Deze zijn vervolgens door de kinderen zelf beschilderd. De kroon op
het werk bestond uit de expositie van de eindresultaten in de SBKE-vitrine bij Herberg de Bongerd (zie eerder).

		
Speurtocht langs keramische werken in Beesel

Zelf maken van een keramisch werkje
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v Drie keramische reliëfs van Basisschool de Spoorzoeker in Roermond
Jaren geleden zijn reeds contacten gelegd om dit door Joep Thissen ontworpen en bij Loré vervaardigde drieluik te kunnen verwerven. Die toezegging werd ook verkregen met dien verstande dat het reliëf pas daadwerkelijk verwijderd mocht worden op het moment dat de sloop van het gebouw op handen zou zijn. Medio 2020 was het zover en zijn de drie werken met succes van de gevel van
de school verwijderd. Ze zijn inmiddels in eigen beheer schoongemaakt en enkele kleine beschadigingen zijn hersteld. Intentie was
om ze in het najaar van 2020 te plaatsen in de nissen bij de Aaij Mèrt.
De voorbereidingen waren getroffen maar door Corona moesten de werkzaamheden noodzakelijkerwijs uitgesteld worden.

Verwijderen van de drie keramische reliëfs van Basisschool de Spoorzoeker in Roermond
(kunstenaar: Joep Thissen)
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Exposities
v Vitrine Herberg de Bongerd
De SBKE-vitrine in de patio van Herberg de Bongerd is slechts in het begin van dit jaar gebruikt. De door de kinderen van basisschool
“Het Spick” vervaardigde kunstwerkjes hebben tot maart in de vitrine gestaan. Doordat de exploitant van de Bongerd failliet ging en
door Corona kon geen nieuwe expositie worden ingericht. Met de nieuwe eigenaar zijn in principe afspraken gemaakt dat de draad
weer opgepakt kan worden zodra de Bongerd weer open gaat.

Vitrine van Herberg de Bongerd
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v Kruiswegstaties van Joep Thissen
In de aanloop naar Pasen 2019 zijn de 14 staties, inclusief toelichting, van een door Joep Thissen ontworpen kruisweg aan vier pilaren
in de St Gertrudiskerk opgehangen. Op veler verzoek zijn ze nadien niet verwijderd en sieren ze nog steeds de kerk.

De kruiswegstaties in de Gertrudiskerk in Beesel (kunstenaar: Joep Thissen)

v De keramische kerstgroepen-route
Door Corona kon de traditionele keramische kerstgroepen-route slechts zeer beperkt gerealiseerd worden. De in eigen beheer ge(re)
produceerde grote kerstgroep van Piet Schoenmakers kon helaas dit jaar niet in de parochiekerk geëxposeerd worden. Wel stonden
diverse groepen in de etalages van bakkerij Broekmans aan de Mgr. Theelenstraat en bij de familie Hendrikx aan de Kerkstraat.

Kerstgroep (kunstenaar: Joep Thissen)
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PR en publiciteit
v Website
SBKE heeft al sinds de oprichting een in eigen beheer gebouwde en vormgegeven website. Omdat deze sterk verouderd en niet
meer gebruiksvriendelijk was is in 2019 een nieuwe site gebouwd en in gebruik genomen. Deze zou een veel ruimere functionaliteit
moeten bieden. Na de nodige aanloopperikelen die ondanks grote inzet niet structureel verholpen konden worden zijn maatregelen genomen waardoor de site inmiddels veel beter functioneert, weliswaar ten koste van een aantal filters. Ze wordt in eigen beheer wel voortdurend actueel gehouden. Nieuwe aanwinsten, activiteiten en inventarisatie van keramische kunstwerken uit Beesel
worden steeds aan het bestand toegevoegd.
v Facebook
Eind 2018 is SBKE gestart met een eigen Facebook-pagina. Deze activiteit kende een vliegende start en hield ook in 2020 onverminderd belangstelling vast. Nieuwe berichten, bijvoorbeeld met korte informatie over de historie van keramische kunstateliers in Beesel,
exposities of nieuwe aanwinsten voor SBKE veelvuldig bekeken en geliked.
v Consultatie
De tendens van voorgaande jaren dat SBKE geconsulteerd wordt blijft onverminderd toenemen. Met grote regelmaat, vaak via onze
wesbite, worden we benaderd met vragen over keramische kunst(werken) uit Beesel.
v Keramisch Ommetje
Het door SBKE ontworpen en uitgegeven Keramisch Ommetje beleefde haar derde druk!

v Bijeenkomst met de nieuwe burgemeester
SBKE gaf acte de présence bij een door Kernoverleg Beesel en Haar Toekomst georganiseerde bijeenkomst om de in 2020 benoemde
burgemeester Bob Vorstermans te informeren over verenigingen en activiteiten in het kerkdorp Beesel. Daar vloeide een afspraak uit
voort om te bezien of SBKE in de hal van het gemeentehuis te Reuver expositie mogelijkheden kan krijgen.
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Aanwinsten
Ook in 2020 mochten we van diverse particulieren een aantal keramische kunstwerken uit (een van de) Beeselse ateliers in ontvangst
nemen.

Paardengroep (kunstenaar: Louis Thijssen)

Mariabeeld (kunstenaar: Edmund Wesseling)

Alle schenkers werden uiteraard persoonlijk bedankt en met hun instemming werden de aanwinsten tevens met naamsvermelding
op de SBKE-website geplaatst.

Financiën
De stichting is tot nu toe volledig afhankelijk gebleven van donaties van particulieren. SBKE ontvangt geen subsidie. De jaarrekening
2020 wordt in de bestuursvergadering gecontroleerd en vastgesteld. De penningmeester werd vervolgens decharge verleend voor
het gevoerde beleid.

Werkgroepen/vrijwilligers
v Database
Nieuwe aanwinsten worden door een groepje vrijwilligers gefotografeerd, beschreven en in een database opgenomen. Daarmee
wordt de totale SBKE-collectie actueel gehouden en kan deze eenvoudig digitaal geraadpleegd worden. Door Covid-19 lagen de
werkzaamheden vanaf maart van dit jaar volledig stil.
v Werkgroep monumentaal werk
De werkgroep “Monumentaal werk” heeft gedurende dit verslagjaar met succes drie door Joep Thissen ontworpen en bij Loré
vervaardigde keramische reliëfs verwijderd van basisschool de Spoorzoekers in Roermond. Zie verder bij “projecten”.
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Diversen
v Tableau de Baadster (kunstenaar Harry op de Laak)
In verband met het eerdergenoemde faillissement van Herberg de Bongerd dreigde het keramisch tableau is de faillissementsverkoop
betrokken te raken. SBKE heeft actie ondernomen o.a. middels een contact en brief met de curator. Resultaat is dat het tableau als
onlosmakelijk aan het pand verbonden wordt beschouwd en daarmee toebehoort aan de nieuwe eigenaar. Daarmee zijn inmiddels
afspraken gemaakt dat het kunstwerk tot in lengte van jaren beschermd en op de huidige plaats blijft.

De Baadster (kunstenaar: Harry op de Laak)

v VVV kantoor
Het VVV-kantoor is een prominente verkoper van de SBKE Keramische Ommetjes. In 2020 heeft het gemeentebestuur besloten dit
verkooppunt op te heffen en op te laten gaan in een Informatiepunt bij “De Lommerbergen”. Uit o.a. het raadsvoorstel (b)leek dat de
meest prominente aandacht naar het Draaksteken uit zou gaan, ook qua inrichting. SBKE heeft per brief gepleit om ook het Beesels
en Reuvers keramisch erfgoed ruim(er) onder de aandacht te brengen.
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Plannen voor 2021
Een kleine greep uit de plannen die voor 2021 op de rol staan.
o

Restauratie en completering kunstwerk “Spelende kinderen” voltooien en plaatsen.

o

Van het door Paul Vincken ontworpen kunstwerk “de Bieëncaer” is in eigen beheer een nieuwe compositie ontworpen.
Door de enthousiaste medewerking van de familie Apeldoorn-Feijts zal het werk een tweede leven krijgen aan de Beekstraat.

o

Diverse kleine projecten die noodgedwongen door tijdgebrek zijn blijven liggen, zoals reparatie van enkele kunstwerken,
plaatsing van informatiebordjes bij kunstwerken in de openbare ruimte.

o

Het project basisschool de Spoorzoeker alsnog realiseren.

o

Een alternatieve plek zoeken voor het momenteel nog in een nis aan de Aaij Mèrt geplaatste reliëf St Isidorus.

o

De grondige restauratie van de twee reliëfs aan de Sjpiekerhof zal zijn voltooiing krijgen.

o

De reeds voor 2020 geplande lezingencyclus over de Beeselse keramische industrie, keramische kunstwerken uit het dorp
en betrokken kunstenaars zal zo mogelijk georganiseerd worden.

o

Realisering van een structurele museum faciliteit in Beesel blijft hoog op de agenda van SBKE staan. Gezien de doelstelling
en de inmiddels omvangrijke SBKE-collectie die voornamelijk in depot staat, dringt de noodzaak van een permanente expositieruimte zich steeds nadrukkelijk op!

o

In 2021 bestaat SBKE 15 jaar! Voor zover mogelijk zullen we in 2021 gepast aandacht besteden aan dit derde lustrum!

Tot slot
Om de slotzin van het vorige jaarverslag te parafraseren: we hopen vurig in 2021 niet stil te moeten blijven zitten om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Beesel, januari 2021.
Fons Verdonck, secretaris.
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