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Oorlogsgedenktekens
Nederland zal op 4 en 5 mei ongetwijfeld uitvoerig aandacht schenken aan de herdenking
van 70 jaar bevrijding en stil staan bij de offers die daarvoor gebracht werden..
Maastricht deed dat al vorig jaar op 13 en 14 september en ter gelegenheid daarvan
verscheen het boek ‘Maastricht, oorlogsgedenktekens’.

Zo’n lokale uitgave is altijd een hachelijk financieel avontuur. Toch heeft de VMG deze
gok gewaagd omdat we van mening zijn dat dit boek uitgegeven moest worden, al is het
maar vanwege al het gedane werk en om de verzamelde gegevens toegankelijk te maken
voor iedereen.

Speciale actie
van € 19,90
voor € 9,90

Het was krap aan, maar door sponsoring en verkoop zijn de (print)kosten op dit moment
gelukkig gedekt.
In stock liggen nog ongeveer zo’n 100 boeken, die we natuurlijk nog jarenlang kunnen
laten liggen, maar het is dood kapitaal dat beter voor andere VMG-doeleinden kan worden
ingezet.
De VMG wil die boeken dan ook graag kwijt en doet dat tegen de halve prijs. Daarom is
het restant beschikbaar met een fikse korting: € 9,90 ipv € 19,90
Info over hoe en waar is te vinden op www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog-info.htm

Er is al het nodige over Maastrichtse oorlogsmonumenten gepubliceerd in geschrift en op internet,
maar al die tastbare tekens van oorlog en vrijheid zijn nog nooit helemaal volledig geïnventariseerd
en beschreven.
Daarom in dit boek een overzicht van alle oorlogsgedenktekens, voor zover kon worden achterhaald,
waaronder beelden, plaquettes, gevelstenen, tegeltableaus, glas-in-loodramen, graven of anders, in
welke vorm en uitvoering dan ook. Al die gedenktekens houden de herinnering levend aan
gebeurtenissen uit de oorlog en vooral aan de mensen die daar het slachtoffer van werden.
Er is om die reden dan ook getracht tevens de namen van gesneuvelde militairen, omgebrachte
verzetslieden, burgerslachtoffers en gedeporteerde inwoners van Maastricht te achterhalen en te
vermelden. .Daarmee is dit boek naast een stuk Maastrichtse geschiedschrijving tevens een
'gedenkteken' ter nagedachtenis aan alle slachtoffers wier naam ondertussen uit ons collectief
geheugen is verdwenen of dreigt te verdwijnen.

