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De gebeurtenis die aanleiding gaf tot de start van het project "Troon bij de Vijver" was er helaas een die je het liefst 
meteen zou willen vergeten. Vanaf 2002 had een bronzen beeld van de hand van de Rotterdamse kunstenaar Hans van 
der Ham, het vijverpark in Maashees gesierd. Bij haar vertrek uit het dorp had de Rabobank een budget beschikbaar 
gesteld voor het plaatsen van een kunstwerk alhier en na een presentatie door enkele kunstenaars voor een speciaal 
hiervoor in het leven geroepen commissie, viel de keuze op Hans van der Ham die hiermee zijn eerste buitenbeeld kon 
realiseren.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_van_der_Ham

Het betrof een manshoog bronzen beeld dat een tijdloos figuur voorstelde waarin de geschiedenis van destijds 625 jaar 
Maashees alsmede de eeuwenlange relatie met de Maas met elkaar verenigd waren. Het beeld had iets mystieks en leek, 
vooral 's avonds, aangestraald door twee lampen, boven het gras te zweven.
Het beeld stond bekend onder diverse benamingen (monnik, vadertje
tijd) maar stond vooral bekend als "De Waterdrager".

Helaas mocht de omgeving slechts 10 jaar van het mooie beeld genieten. In de nacht van 24 op 25 sept. 2012 werd de 
waterdrager 's nachts van zijn sokkel gerukt en meegenomen. Wat ermee is gebeurd, blijft gissen maar het lijkt 
aannemelijk dat het kunstwerk voor een paar tientjes aan de slijptol ten prooi Is gevallen.
Gelukkig bleek ook de gemeente niet ongevoelig voor het verlies van het beeld en stelde een bedrag ter be schikking om 
in overleg met de dorpsraad tot het plaatsen van een ander kunstwerk te kunnen komen. De mal van het origineel bleek 
immers niet meer beschikbaar.
Na een oproep in de regionale bladen, werd er opnieuw een voordracht gedaan om tot een alternatief te komen. Op een 
druk bezochte avond van de dorpsraad in het voorjaar van 2013 presenteerden Jacqueline Hanssen en Yvette Ahsmann
uiteindelijk hun winnende ontwerp: een gemozaïekte troon van, voor en door Maashees.
Het project “Troon bij de vijver” was geboren.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_van_der_Ham
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Aanleiding tot het project “Troon bij de Vijver” vormt de diefstal van het bronzen beeld “De 
Waterdrager” van de Rotterdamse kunstenaar Hans van der Ham, een geschenk van de RABO-bank
bij haar vertrek uit het dorp. Het mystieke kunstwerk heeft het vijverpark gesierd van 2002 tot 2010.
Gelukkig werd door de gemeente een budget te beschikking gesteld voor de aanschaf van een nieuw 
kunstwerk.
Op verzoek van de dorpsraad werden in het plaatselijke dorpsblad “Het Maasankertje” dorpsgenoten 
opgeroepen om ideeën aan te dragen voor een alternatief kunstwerk. In het voorjaar van 2013 
presenteerden Jacqueline Hanssen en Yvette Ahsmann uiteindelijk hun winnende ontwerp: een 
gemozaïekte troon van, voor en door Maashees. Het project “Troon bij de Vijver” was geboren.
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Met ondersteuning van een werkgroep werd het project gefaseerd gestalte gegeven. Met het doel, 
zoveel mogelijk plaatsgenoten bij het project te betrekken, werd onder het motto “Maashees draagt 
een steentje bij”, de bevolking gemobiliseerd om op enigerlei wijze een bijdrage te leveren aan het 
project.
De eerste aanzet vormden enkele honderden tekeningen waarmee de Maashese verenigingen, 
individuele bewoners en leerlingen van de basisschool lieten zien, wat voor hen kenmerkend was voor 
Maashees.
Terwijl elders de betonnen basis voor de troon en de drie vissen werd gegoten, bekwaamden zich 
onder leiding van de kunstenaars, tientallen enthousiastelingen van jong tot oud, man en vrouw, in de 
kunst van het mozaïeken. Aanvankelijk werd er gewerkt op matjes in de nabij gelegen Blokhut. 
Naderhand op het beeld zelf dat omgeven door een grote tent in een nabijgelegen loods, de kou van 
de wintermaanden op afstand probeerde te houden.
Op 23 augustus 2014 werd de troon naar zijn definitieve bestemming in het park vervoerd, waar hij op 
31 augustus 2014 onder grote belangstelling onthuld is.
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De initiatienemers van het project waren:
Jacqueline Hanssen 
(Horst 1959)die eerder een sociaal kunstproject in haar geboorteplaats Horst had gerealiseerd.

Yvette Ahsmann (Geleen 1959), collega en dorpsgenoot.

Ruim anderhalf jaar hebben beide kunstenaars in intensieve samenwerking de schouders eronder gezet 
om het project gestalte te geven.
Dit was echter nooit mogelijk geweest zonder de enthousiaste bijdrage van de vele tientallen 
dorpsbewoners die ieder op hun manier een eigen bijdrage leverden aan het project in de vorm van 
ondersteuning, het aanleveren van ideeën en tekeningen als ook sponsoring door diverse Maashese
ondernemers.
Een speciale groep vormde die van de mozaïekers die talloze uren in de weer zijn geweest om de 
tienduizenden steentjes op de juiste plek op het beeld te krijgen. Hun enthousiasme leidde ertoe dat, 
ook na voltooiing van het beeld, het mozaïeken door een groot aantal nog steeds als een zinvolle 
vrijetijdsbesteding wordt beoefend.
Op 6 september 2014, een week na de onthulling, werd de Dr. Peelen Cultuurprijs toegekend aan het 
project. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instantie die zich op het gebied van 
cultuur binnen De gemeente Boxmeer, verdienstelijk heeft gemaakt.

http://www.jacquelinehanssen.nl/
http://www.yvette-ahsmann.nl/
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