
 
 
 
Charles Vos, een bekende beeldhouwer, zeker in Maastricht waar de Charles Voscour naar hem is vernoemd en 
waar tevens een herinneringsteken is geplaatst. 

 
Notabene een plaquette van plexiglas (van 
Jos Keulen), een materiaal waarmee Vos 
totaal onbekend was. Vos was de man van 
de traditie, zowel in materiaal, inhoud als 
uitvoering, voornamelijk christelijk religieuze 
kunst. Zijn werk in brons, steen en 
aardewerk viel in de smaak bij ‘volk en 
vaderland’ en dat is de reden dat Maastricht 
vergeven is van zijn werk en hij terecht dé 
stadsbeeldhouwer van Maastricht kan 
worden genoemd. 
Charles Vos, geboren Maastricht 1888, 
opgeleid bij het Cuypersatelier, diverse 
academies in Antwerpen en Amsterdam, 
winnaar van de Prix de Rome, opende in 
1922 zijn eigen atelier in Maastricht en gaf 
les aan de kunstacademie, waar menig 
beginnend beeldhouwer van hem het vak 
heeft geleerd. Vos overleed in 1954. 
De beelden van Henric van Veldeke 
(Servaasklooster), Sint Servaas (brug) en 
vooral het Mooswief (Markt) kan bijna 
iedereen in Maastricht wel zo opnoemen, 
maar Charles Vos heeft ook nog de nodige 
(minder bekende) oorlogsgedenktekens in 
de vorm van gevelstenen gemaakt. 

 
(een uitgebreide biografie en een overzicht van zijn werk: zie www.charlesvos.nl ) 
 
 
Oorlogsgedenktekens, een selectie: 

Op de hoek van Gildenweg 2 herinnert een aantal tegels 
aan de herbouw na de oorlog van het Blauwdorp dat op 
27 november 1941 per ongeluk getroffen werd door een 
Engelse blockbuster, waarbij 140 woningen vernield of 
onbewoonbaar werden en er naast 120 gewonden 24 
dodelijke slachtoffers te betreuren waren. 
Bijzonder dramatisch daarbij was dat op Gildenweg 2 
toen een bruiloftsfeest aan de gang was en dat de 
bruidegom Willem Keulen, nog pas diezelfde middag  
getrouwd in het stadhuis, bij het bombardement om het 
leven kwam. 

De oorlogsgevelstenen van Charles Vos 
(dit artikel is als uitgangspunt genomen voor Ina Wilbrink: ‘Voetnoten bij het Maatrichtse oorlogsverhaal; de 
keramische reliëfs van Charles Vos’ in ‘de Gedachtenis’, de nieuwsbrief van SBGM www.modernegevelstenen.nl ) 



In de kelders van de Philips-tabaksfabriek aan de 
Tongerseweg zochten de bewoners van het 
nabijgelegen Blauwdorp regelmatig een veilig 
heenkomen bij luchtalarm; zeker na het rampzalige  
bombardement van november 1941. 
 
   
 

Maria als schutsmantel-madonna die onderduikers 

onder haar hoede neemt, bekend onder de naam 

O.L. Vrouw van den Goeden Duik (Koestraat 2). 
Volgens het bijbehorende verhaal is het een 
herinnering aan 4 onderduikers die op 
wonderbaarlijke wijze de oorlog hebben overleefd. 
Een van hen was Paul Closet die onderdak had 
gevonden in Sevenum in de boerderij van Raedts 
en wiens ouders dit gedenkteken hebben laten 
plaatsen uit dankbaarheid voor de hulp van Sterre 
der Zee aan hun zoon. 

 
 
 
In het belastingkantoor aan de Terra Nigrastraat 10 
hangt een plaquette ter nagedachtenis aan vijf  
belastingambtenaren die als verzetsman werden 
gefusilleerd of in een  concentratiekamp om het 
leven kwamen. 
 
 

 
 
 

Andere oorlogsgedenktekens zijn te vinden op 
www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog.htm  



HOSTIBVS  ABREPTIS  VICTORES  NVNC IRRITI  APRI  E

GREGE  SVB  MVRO  SEX  CECIDERE  FVGA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliëf met moeder en pasgeboren kind. In de kelder van het Jeanne d’Arclyceum (Grote Gracht 57) was in de 
laaste dagen voor de bevrijding een medische post ingericht voor aanstaande moeders. Hier werden 17 ‘pré-
bevrijdingsbaby’s’ geboren. 
 
 

Zwijnenjacht; Zwingelput, poortje in de walmuur.  
In 1947 was een kudde wilde xwijnen in het Villapark 
verzeild geraakt, waar gretig jacht op werd gemaakt.  
 

 
 
 
 
Het chronogram verwijst op dubbelzinnige wijze naar de 
Duitse bezetting: 
(vrij vertaald en volgens verschillende classici té vrij) 

‘De vijanden zijn weggesleept. Victorie. Nu hadden de 
zwijnen geen succes. Van een troep zijn er zes aan de 
voet van de muur op de vlucht gesneuveld’. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer Maastrichtse oorlogsgedenktekens zijn te 
vinden op 
www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog.htm  

Gedenksteen met vluchtende mensen in de kelders van de vroegere Sphinxfabriek aan de Boschstraat. 
Meer dan 1200 mensen zochten in de roerige dagen voor de bevrijding hun toevlucht in de kelders onder het 
Eiffelgebouw. Het reliëf werd uit dankbaarheid aangeboden aan de Sphinx-directie. 


