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Na in het najaar van 2008 van start 
te zijn gegaan, nu eind 2009 een 
overzicht van hoe de VMG in het 
eerste jaar van haar bestaan 
invulling heeft weten te geven aan 
de doelstelling om de betrokken-
heid met Maastrichtse gevelstenen 
te vergroten door informatie te 
verzamelen en te verspreiden in 
welke vorm dan ook.  
Met daarbij acties die gericht zijn 
op behoud en herstel van bedreig-
de, uitgebroken of verwaarloosde 
gevelstenen. 
De site waarop de Maastrichtse 
gevelstenen prominent worden 
geëtaleerd is regelmatig verder 
uitgebouwd en aangevuld en al 30 
keer verscheen een informatief 
gevelsteenartikel in de rubriek 
‘Kiek ins nao bove’ van de 
Maaspost (na publicatie ook terug 
te vinden op de VMG-site). 
Die stukjes blijken een schot in de 
roos om Maastricht actueel te 
informeren over het wel en wee 
van de Maastrichtse gevelstenen 
én de bestaande maar vaak 
sluimerende belangstelling voor 
deze monumentjes nieuw leven in 
te blazen. 
Behalve reacties dat die artikelen  
in de smaak vallen resulteerde dat 
ook in een aantal lezerstips die 
betrekking hadden op aanvulling of 
correctie. Zo kon de Mestreechter 
Staar van de voormalige gasfa-
briek worden veilig gesteld (om 
later te zullen worden herplaatst in 
het nieuwe bouwproject aan het 
Lindenkruis) en kwam IN DEN 
ENGEL van Wolfstraat 19 weer 
boven water.  
Helaas leverde tips over de huidige 
verblijfplaats van de Sinterklaas- 
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steen en de STAER, uit de 
vroegere Raamstraat 9, niets op. 
Aanvullende informatie kwam er 
ook over de carnavalssteen DE 
NEUTETIEKERS uit Borgharen, 
die niet door Bastiaens, maar 
door Pie Bastings blijkt te zijn 
vervaardigd. Van die andere in 
de Calvariestraat 15 en van de 
stadsengel, Kakeberg 6, werd 
Matt Camps als maker bekend; 
toen student op de kunstnijver-
heidsschool (1950-1954) en 
leerling van Charles Vos. 
De inzet voor het opknappen en  
herplaatsen van stenen leverde 
twee resultaten op. De keizers-
kroon is de eerste steen die door 
toedoen van de VMG is opge-
knapt. IN DE STADT CEVLEN 
kon verworven worden en wordt 
op dit moment gerestaureerd (zie 
‘tussenstand’foto) om op een 
later tijdstip te worden herplaatst. 
Deze twee activiteiten en wat er 
verder nog concreet aan plannen 
op tafel ligt, maken echter pijnlijk 
duidelijk dat de VMG spoedig de 
limiet van haar financiële moge-
lijkheden bereikt zal hebben. Met 
goede bedoelingen alleen wordt 
geen steen opgeknapt of her-
plaatst.  De VMG doet dan ook 
dringend een beroep op sponso-
ren voor financiële of daadwer-
kelijke ondersteuning door bv 
een gevelsteen te adopteren.  
En alle anderen die de Maas-
trichtse gevelstenen een warm 
hart toedragen; kijk op de site en 
meld u aan als lid van de VMG. 
Zonder uw hulp en steun kan de 
VMG onmogelijk haar taak als 
waakhond en bewaarder van dit 
erfgoed goed kunnen vervullen. 


