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HOU DE VERHALEN LEVEND…
Centre Céramique presenteert de tentoonstelling

Vrij!? Verhalen over 75 jaar (on)vrijheid
22 juni t/m 15 september | Centre Céramique, Maastricht

De tentoonstelling ‘Vrij!? Verhalen over 75 jaar onvrijheid’ gaat over vrijheidsbeleving
vroeger en nu. De tentoonstelling is een van de vele activiteiten en evenementen die dit
jaar plaatsvinden in Limburg rond de viering van 75 jaar bevrijding. Met de tentoonstelling
wil Centre Céramique vieren, maar ook herdenken. We zijn vrij, maar zijn we ook vrij van
angst?

De vraag of de wereld iets heeft geleerd van de geschiedenis dringt zich aan ons op. Er
gaat immers geen dag voorbij dat de media ons confronteren met verhalen en beelden
van vluchtelingen en oorlogen elders in de wereld. In ‘Vrij!?’ zijn (film)verhalen te zien van
de mensen die zich de Tweede Wereldoorlog en de bevrijdingsjaren nog goed herinneren
of hebben meegemaakt. Onverdraaglijk schrijnende verhalen van mensen wier levens en
families totaal ontwricht zijn, zoals die van de joodse Limburgers. Verhalen van kinderen
van verzetsstrijders, die gedeporteerd en vermoord werden. Verhalen van andere
ooggetuigen die zagen hoe de stad gebombardeerd werd, soms familieleden verloren.
Ook is er een verhaal van Syrische oorlogsvluchtelingen opgenomen. Mensen die nu
meemaken waar wij al 75 jaar van gevrijwaard zijn.
Behalve deze filmbeelden toont de expositie bijzonder fotomateriaal en objecten uit de
oorlogs- en bevrijdingstijd uit de privécollecties van Liberty en Eyewitness. Te zien zijn
onder meer de beroemde raketwerper 43 ‘Puppchen’, een anti-tank wapen dat in 1944

door de Duitsers is achtergelaten in Heer, en originele Amerikaanse uniformen van onze
bevrijders.

Struikelsteentjes
Struikelsteentjes zijn blijvende herinneringen aan mensen die tijdens WOII vanwege hun
geloof of ras door de nazi’s gedeporteerd en vermoord zijn, zoals Joden, Sinti en Roma.
Deze steentjes worden in de stoep voor het huis van de vermoorde persoon geplaatst.
Ook geëxecuteerde verzetsstrijders worden zo herdacht. In juni worden in Maastricht 35
nieuwe struikelstenen geplaatst, bij de 175 struikelstenen die er al waren. Tot en met 27 juni
2019 zijn 21 van deze struikelsteentjes te zien in de tentoonstelling. Nadat de fysieke
steentjes zijn geplaatst, wordt de leegte gevuld met ‘verlichte steentjes’. Ook worden
enkele levensverhalen verteld van deze mensen.
Meedoen!
Het monument is niet statisch, maar juist een levend kunstwerk. Het plaatsen van een
steentje is een oud gebruik dat door de onvergankelijkheid van het materiaal symbolisch
aantoont dat we een herinnering of gebeurtenis niet willen vergeten. Het staat ook voor
eeuwige liefde en respect. We nodigen bezoekers uit om de verhalen en biografieën van
de steentjes te lezen en stil te staan bij onze eigen vrijheid. En om het kunstwerk te laten
groeien door zelf een steentje, eventueel met boodschap, bij het monument te plaatsen.
‘Vrij!?‘ is veel meer dan alleen een tentoonstelling. Je kunt meedoen. Je kunt je mening
achterlaten en deelnemen aan een van de vele activiteiten. Ook zijn er stukken
stadsgeschiedenis te verkennen door wandelingen in de stad.
PROGRAMMA

TONEELVOORSTELLING: EEN VERHAAL VAN VRIJHEID
2 juni / 6 juni / 8 juni / 13 september / Sint Servaasbasiliek, Maastricht

TENTOONSTELLING VRIJ!? / EXHIBITION FREE!?
Verhalen over 75 jaar (on)vrijheid / Stories about 75 years (lack) of freedom
22 juni t/m 15 september/ Centre Céramique, Maastricht

SCHUILKELDERMUSEUM MAASTRICHT/ OPEN DAGEN / HERINNERINGEN AAN HET SCHUILEN
16 juni / 21 juli / 18 augustus & 14/15 september, 20 oktober
Goeman Borgesiusplantsoen (tegenover huis nr. 27), Maastricht

PLAATSING VAN 35 NIEUWE STRUIKELSTEENTJES
20 en 28 juni / Locatie en tijden zie www.struikelsteentjes-maastricht.nl.

STOEPKRIJTFEEST - WE KLEUREN DE VRIJHEID!
23 juni of 28 juli (Alleen bij goed weer)/ Plein 1992, Maastricht

GUIDED TOUR IN EXHIBITION FREE?!
24 August / Center Céramique, Maastrichtt

RONDLEIDINGEN DOOR TENTOONSTELLING VRIJ!?
29 juni / 21 juli / 15 september / Centre Céramique, Maastricht

WANDELINGEN LANGS SPOREN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG
30 juni / 4 augustus / 25 augustus / Centre Céramique, Maastricht

WE SPELEN DE VRIJHEID - KINDERTHEATERWORKSHOP 5/ 7 JAAR
13 juli / 2 augustus / Centre Céramique, Maastricht

WANDELHOORSPEL OVER HET BOMBARDEMENT OP ROED DÖRREP
vanaf medio juli beschikbaar / Centre Céramique, Maastricht
FILOSOFIECAFÉ VRIJ!? MET SANNE RAAP
7 september / Centre Céramique, Maastricht

LEZING KEURKINDEREN - PAUL VAN DER STEEN
10 september / Centre Céramique, Maastricht

LIBERTY TOURS EN LIVING HISTORY EVENEMENTEN IN ZUID – LIMBURG
13, 14, 15 september / Locatie en tijden zie www.libertymaastricht.nl

TONEELVOORSTELLING: EEN VERHAAL VAN VRIJHEID
13 september / Sint Servaasbasiliek, Maastricht

Tickets en info: www.centreceramique.nl/VRIJ
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