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 Subject: Antw: Re: Bericht via de website van Stichting Piet Schoenmakers Date: 13/11/13 18:56 

 To: Stichting Piet Schoenmakers <stichtingpietschoenmakers@gmail.com> From: KONING <j.j.koning@quicknet.M> 

Beste Mevrouw Schoenmakers, 

bedankt voor uw mail, helaas gaat het herplaatsen nog niet naar onze wens, mogelijk hebben wij daar nog ondersteuning  
uwerzijds bij nodig. Ik heb nog verder onderzoek gedaan naar de regelgeving van de procedure voor "realisatie van beeldende  

kunst in en om overheidsgebouwen". 

De Gemeente heeft deze regels, in verband met de sloop van de school en het daardoor vrijkomen v/h plastiek, niet opgevolgd, 

naar hun zeggen waren deze niet bij hun bekent. Ook van het auteursrecht van uw stichting, tot 70 jaar na het overlijden v/d  

kunstenaar, was de Gemeente niet op de hoogte.  

Ik heb onze contactpersoon bij de Gemeente hiermee geconfronteerd en hij laat dit uitzoeken, de juridische afdeling gaat dit 

onderzoeken. 

Ik wil graag van u weten of er bij uw stichting gegevens bekent zijn over de plaatsing v/h plastiek op de school in 1975 en o f dit 

geplaatst is vanuit de bovengenoemde 2 % regeling. 

Zo ja, zou ik er graag afschriften van ontvangen ter ondersteuning van ons streven voor herplaatsing.  

Verder houdt ik u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.  

Met vriendelijke groeten, 

Joop Koning.  

Wognum. 

Op 17/10/13, Stichting Piet Schoenmakers <stichtingpietschoenmakers@gmail.com> schreef: 

Beste meneer Koning, 

Fijn dat het kunstwerk van Piet Schoenmakers een nieuwe bestemming krijgt in Wognum. Bij de afbraak van de school heeft iemand al 

laten weten dat het kunstwerk gered zou worden. Wij zijn heel blij dat veel mensen goede herinneringen koesteren aan De Speelwagen. 

Als voorzitter van de Stichting Piet Schoenmakers kan ik melden dat wij eraan hechten om de naam te behouden bij herplaatsing van 

het reliëf. Deze vormt een verbindend onderdeel van het kunstwerk, symbolisch voor de straat waarover paard en wagen voortgaan. 

Deze komen in de lucht te hangen als de naam niet herplaatst zou worden. 

Graag horen wij te zijner tijd waar het kunstwerk herplaatst wordt. Ik dank voor uw bemoeienis. 

Vriendelijke groet,  

Sylvia Schoenmakers 

> Op 9 okt. 2013 om 11:05 heeft WordPress <j.j.koning@server02.mijnwebsitehosting.nl> het volgende 

geschreven: > Het volgende bericht is verstuurd via de website van Stichting Piet Schoenmakers: 

> Afzender: 

> Dhr.j.j. koning 

> Emailadres: 

> j.j.koning@quicknetril 

> Onderwerp: kunstwerk "De Speelwagen" in Wognum 

> Bericht: 

> In ca. 1975 is bovengenoemd plastiek, in het kader v/d kunstenaars regeling, op de gevel v/d openbare school aangebracht. de school is 

verplaatst naar een andere locatie in een brede school. Wij v/d historische vereniging "De Cromme Leeck" hebben het kunstwerk v/d 

ondergang gered door het uit de gevel te nemen en op te slaan,in afwachting van een geschikte locatie voor herplaatsing. De Gemeente 

heeft nu een plek op een gevel in gedachten, maar dan moet de onderstaande tekst, "De Speelwagen", waarvan wij vinden dat het deel 

uitmaakt van het kunstwerk, verwijderd worden. Wij vinden dat een aantasting op het auteursrecht van de kunstenaar. Graag uw mening 

hierover en mogelijke ondersteuning naar de Gemeente toe. 
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Subject: Kunstwerk De Speelwagen Date: 14/11/13 00:15 

To: KONING 1.j.koning@quicknetni>, From: Stichting Piet Schoenmakers 

<stichtingpietschoenmakers@gmail.com> yvanzanten©hotmail.com  

Beste meneer Koning, 

Wij stellen het zeer op prijs dat het kunstwerk van Piet Schoenmakers voor De Speelwagen u ter harte gaat en dat 

u zich inzet om dit herplaatst te krijgen in Wognum. Het is een mooi reliëf dat ook mij persoonlijk zeer dierbaar is 

omdat ik het ontwerp ervan van mijn vader gekregen heb; dit siert de hal van mijn huis. 

Helaas heeft mijn vader geen administratie bijgehouden over geplaatste kunstwerken en de keramische industrie Sint Joris 

in Beesel, waar het reliëf voor De Speelwagen vervaardigd is, is een aantal jaren geleden als bedrijf opgeheven. Uw vraag 

of het werk geproduceerd is in het kader van de Percentage-regeling voor beeldende kunst, kan ik om die reden niet met 

zekerheid beantwoorden. Het was in die periode overigens wel gebruikelijk dat bij nieuwbouw van scholen een kunstwerk 

bekostigd werd uit deze regeling; Piet Schoenmakers heeft veel kunstwerken volgens deze regeling gemaakt. In de 

Stichting Piet Schoenmakers hebben we onvoldoende juridische kennis om de consequenties te overzien van het wel/niet 

geproduceerd zijn in het kader van de Percentage-regeling. Wellicht kunt u ons hierover voorlichten. 

Op 25 januari 2012 heeft Yolanda van Zanten uit Wognum ons een afschrift gestuurd van een e-mail waarin ze haar zorg 

uitspreekt over het kunstwerk aan de leegstaande school en verzoekt om herplaatsing. Ik kan niet beoordelen of deze e-

mail gericht is aan de Gemeente of aan het Bestuur van de school. Later hebben we van haar foto's ontvangen van de 

vrijwilligers die het kunstwerk demonteerden. Ik hoop dat u onderling contact heeft of dit alsnog zoekt. 

Samen met u vertrouwen we erop dat het kunstwerk een mooie plaats krijgt in Wognum, en dat veel bewoners 

zich hun feugd bil Ge Speelwagen met piezier zuNen herinneren. 

Met vriendelijke groeten,  

Sylvia Schoenmakers 

Van: KONING c i.koning@quicknet !> 

Datum: woensdag 13 november 2013 18:56 

Aan: Sylvia Schoenmakers <,:i:leAíhl6Heci-;.,ciirnakerseogniail.con.l> 

Onderwerp: Antw: Re: Bericht via de website van Stichting Piet Schoenmakers 

Beste Mevrouw Schoenmakers, 

bedankt voor uw mail, helaas gaat het herplaatsen nog niet naar onze wens, mogelijk hebben wij daar nog 

ondersteuning uwerzijds bij nodig. Ik heb nog verder onderzoek gedaan naar de regelgeving van de procedure 

voor "realisatie van beeldende kunst in en om overheidsgebouwen". 

De Gemeente heeft deze regels, in verband met de sloop van de school en het daardoor vrijkomen v/h plastiek, niet 

opgevolgd, naar hun zeggen waren deze niet bij hun bekent. Ook van het auteursrecht van uw stichting, tot 70 jaar na 

het overlijden v/d kunstenaar, was de Gemeente niet op de hoogte. 

Ik heb onze contactpersoon bij de Gemeente hiermee geconfronteerd en hij laat dit uitzoeken, de juridische afdeling 

gaat dit onderzoeken. 

Ik wil graag van u weten of er bij uw stichting gegevens bekent zijn over de plaatsing v/h plastiek op de school in 1975 en 

of dit geplaatst is vanuit de bovengenoemde 2 % regeling. 

Zo ja, zou ik er graag afschriften van ontvangen ter ondersteuning van ons streven voor herplaatsing. 

Verder houdt ik u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groeten, 

Joop Koning.  

Wognum. 

Op 17/10/13, Stichting Piet Schoenmakers <';tichtingpie.tschoenmakers(cDgmail.con> schreef: 
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