Even vooraf.
Stichting Vrienden Maastrichtse Gevelstenen (VMG) is natuurlijk een Maastrichtse club pur sang.
Maar dat wil niet zeggen dat wij zitten te navelstaren. Net zo graag kijken we naar gevelstenen en gevelsteenactiviteiten in de naaste of verre
omgeving, zeker als die bijzonder zijn.

Zo nemen wij u vandaag mee naar Sittard

en Maaseik

waar oude huisnamen in nieuwe gevelstenen zijn uitgebeeld (zie verderop in deze aflevering).
Wat ze daar klaargespeeld hebben! Petje af en we zijn er (stiekem) een beetje erg veel jaloers op.

In 2010 (gevelstenenrubriek, aflevering 37) werd een oproep gedaan om nieuwe gevelstenen te plaatsen in Maastricht.
Hadden toen gedacht en gehoopt dat te kunnen entameren met de hulp van de plaatselijke kunstacademie. Maar helaas geen belangstelling.
Hoe het ook kan, wordt gedemonstreerd in Harderwijk waar een geheel nieuwe wijk van moderne gevelstenen en gevelornamenten zal worden
voorzien. De rol van de gemeente daarin blijkt van wezenlijk belang.

Kijk wat er in Harderwijk van de grond is gekomen en de manier waarop:
http://www.waterfrontharderwijk.nl/Gevelstenen.htm

Kom op gemeente Maastricht.
Neem daar als Culturele Hoofdstad 2018 (zijn ze nog niet, maar willen ze toch zo graag) nou eens een voorbeeld aan.

Kiek ins
nao bove
Jef Bartelet, VMG 6-02-2013

Oude naam – nieuwe steen
Een oude huisnaam is nog geen garantie dat er ook een gevelsteen
te zien was. Het was ook heel goed mogelijk dat de naam uitgebeeld
werd op een uithangbord. Vroeger moeten de steden volgehangen
hebben met dat soort uithangtekens, die in tegenstelling tot
gevelstenen de tand des tijds niet hebben doorstaan.
Sittard en Maaseik zijn twee plaatsen waar men systematisch bezig is
(geweest) om oude huisnamen in te vullen met nieuwe gevelstenen.
In Sittard was er in 1993 een gevelstenenproject van de Hogeschool
Katholieke Leergangen Sittard, afdeling Beeldende Vormgeving,
waarbij 25 nieuwe gevelstenen werden gemaakt en geplaatst.
In Maaseik komen er nog steeds regelmatig nieuwe bij.
Een volledig overzicht van gevelstenen in Sittard is te vinden op
www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenNed/Sittard.htm

Sittard
huisnamen van vroeger uitgebeeld
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Oude huisnamen - nieuwe gevelstenen in Maaseik: zie www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenBelg/Maaseik.htm

