
Een plastiek yap 

NIEUWE KERAMIEK 

VOOR DE KERK VAN 

EIJGfeLSHOVEN 

Men schrijft ons 

Vrijdag 15 October kwam uit den oven van dfe 

steenfabriek St Joris te Beesel een nieuw keramisch 

misch product dat Łn in boetseŁring Łn in techniek 

niek een forsch kunststuk mag genoemd worden 

’t Is een gebakken haut-relief van een hoogte 

van 1 M en een breedte van 0 M niet in 

twee of drie gedeelten maar in ŁŁn stuk dank 

zij de hoog doorgevoerde techniek der technische 

leiding van St Joris Door het jonge kunsttalent 

van Ed Wesseling is uit een apart samengesteld 

kleimengsel een St Jan geboetseerd die als echt 

ruige woestijnbewoner naar voren treedt wijzend 

op het bijgevoegde sierlijke lam Als Dooper houdt 

hij in de rechterhand de doopmosselschelp 

Wij kenden reeds vroegere plastieken van Wesseling 

seling zooals de Mijnwerker St Barbara de 

Mijnwerkerspatrones St Hubertus e en bewonderden 

derden in deze kleine plastieken de fijne en toch 

weer zoo uiterst sprekende lijnen Vooral bekoorde 

de ons de Jonge Boerenwandplaket met op den 

voorgrond de biddende St Isidorus in ’t midden 

de ploegende Engel en op den achtergrond het 

dorpje beheerscht door den kerktoren Een sieraad 

raad voor de boerenhuiskamer waarvan de verspreiding 

spreiding als een echte cultuurdaad door onze 

Jonge Boeren op zich is genomen 

Een volle krachtsontplooiing heeft Wesseling 

echter in de fcleiplastiek bereikt met deze 

grootsche St Jan schepping Hier de machtigte 

boeteprediker met z’n wereld de EDerodes weerstaande 

staande bonkig strenge hoofd dat zich eerder 

laat afkappen dan schipperend te buigen Daar 

heeft de benutting van de verschillende kleisoorten 

ten verbonden met een drie weken ovenproces 

tot 1300 gr C een kleureffect bereikt dat we 

denken te doen ’te hebben met en overoude plastiek 

tiek uit een vroeg-christelijke basiliek ’t Kameelharen 

haren kleed van den Dooper is evenals zijn onverzorgd 

verzorgd haar diep zwart-bruin terwijl zijn gelaat 

laat met het overige onbedekte lichaam bruingeel 

geel glanst ’t {ïeheel is een prachtig geslaagd 

meesterstuk te noemen dat Łn den talentvollen 

kunstenaar Ed Wesseling van Terwinselen Łn 

de ondernemende directie van St Joris te Beesel 

sel Łn last not least den kunstzinnigen opdrachtgever 

gever Pastoor Franck eer aan doet Spoedig zullen 

len de drie andere hoekpilaren ook zulke keramieken 

mieken krijgen nu deze eerste proef zoo schitterend 

terend geslaagd is Daar zullen ztf met den baksteen 

steen der moderne kerk van Boosten een fijn afgestemd 

gestemd geheel vormen tot Inister van Gods Huis 

te Eijgelshoven .       . 


