Het programma: Leef Maastricht!
Koningsdag 2022 begint op een brug: de Sint Servaasbrug. De oudste brug van Nederland.
Vlakbij de plek waar de Romeinen kort na de start van de jaartelling de basis legden voor de
stad Maastricht: Trajectum ad Mosam, brug over de Maas. Een plek met historische waarde
dus, maar vooral ook een symbolische plek. De brug als symbool van verbinding tussen de
levens in de stad; het bourgondische leven en het studentenleven, het culturele leven en het
internationale leven, het traditionele leven en het moderne leven en al die andere levens die
Maastricht en de regio Zuid-Limburg inhoud en kleur geven. Maar ook symbool voor de
verbondenheid en de vrijheid, die in Nederland onveranderd sterk zijn. Een land waar
samenleven van grote betekenis is. Allemaal samengebracht in het thema van deze
Koningsdag: Leef Maastricht, dat niet toevallig in het dialect ook nog eens Lief Maastricht
betekent.
1. Aankomst: Sint Servaasbrug
De bus van de koninklijke familie wordt tijdens Koningsdag, komend vanuit het stadsdeel
Wyck, voorafgegaan door een indrukwekkende muzikale stoet. Gevormd door de leden van
de harmonieën St. Petrus en Paulus uit het Maastrichtse stadsdeel Wolder, Koninklijke
Harmonie Ster van Maastricht en Koninklijke Harmonie Saint Cécile uit Eijsden. In totaal ruim
300 mannen, vrouwen en kinderen sterk. Voorop gaat musicalster Joes Brauers als kapelaan
Erik Odekerken in de musical Dagboek van een Herdershond, die binnenkort in Maastricht in
première gaat.
Een overrompelende entree, die aankondigt dat tijdens Koningsdag 2022 muziek de
boventoon voert. Met de nodige klinkende namen in het programma. Het geeft een indruk
van het muzikale leven in onze regio en van de harmonie tussen mensen en
bevolkingsgroepen.
De koning en de leden van zijn familie worden op de brug welkom geheten door de
burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, en de gouverneur van Limburg,
Emiel Roemer. 44 kinderen, die de 44 Maastrichtse buurten vertegenwoordigen, reiken de
bloemen aan. Vanaf de brug heeft de familie prachtig zicht op de bootschouw met
honderden boten en bootjes van de Maastrichtse watersportverenigingen.
Na de brug gaat het gezelschap linksaf richting Vissersmaas en wandelt daar langs het beeld
van de Mestreechter Geis, de geest van Maastricht. Symbool van de Maastrichtse volksaard:
lenig, flexibel, soms ongrijpbaar, maar altijd optimistisch. Zo zal ook een korte show op het
plein zijn: lenig, flexibel en ongrijpbaar. Laat u verrassen.

2. Het Zuid-Limburgse leven: Het Bat.
Op de straat die parallel loopt aan de Maasboulevard volgt het eerste inhoudelijke deel van
het programma: Het Maastrichtse Leven.
In de aanloop naar Koningsdag zijn de levens van verschillende Zuid-Limburgers op beeld
vastgelegd, van alledaags tot heel bijzonder. Ze komen deze dag op deze plek tot leven. Met aandacht
voor tradities zoals carnaval en lokale processies en innovaties zoals de hypermoderne Limburg Bike die is
ontwikkeld op de Brightlands Campus in Geleen. Op die manier geven we de koninklijke gasten en de tvkijkers een beeld wat het leven in de regio inhoudt. Want alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten zullen zich op
een ‘sjieke’ wijze
presenteren. We verklappen slechts een van de zestien: de drie meiden van Let it Happen uit
Meerssen, die met hun breakdance eerder al in de Amerikaanse show van Ellen Degeneres
optraden.
3. Poort naar Europa en het Studentenleven: Graanmarkt
Dertig jaar geleden werd in Maastricht de Europese Unie geboren. Daar staan we tijdens Koningsdag op
een bijzondere manier bij stil. Het Bat en de Maasboulevard monden uit op de Graanmarkt. Op die plek
verrijst tijdens Koningsdag een enorme Poort naar Europa. Maastricht is immers voor eeuwig met Europa
verbonden vanwege het Verdrag van Maastricht, waarmee in 1992 de Europese Unie en de
Euro werden geboren. Zowel het Unieverdrag als de eerste euro zijn op de route aanwezig. Twee koninklijke
gasten zullen met behulp van muntmeester Bert van Ravenswaaij en ontwerper Rinus van Hall de
eerste herdenkingsmunt van het Verdrag van Maastricht slaan. Op de Graanmarkt presenteert zich ook
het internationale studentenleven van Maastricht. Symbool voor het leven in een regio waar landsgrenzen
nauwelijks bestaan. Het wordt een muzikaal spektakelstuk met de strijkers van de philharmonie
zuidnederland en het internationaal befaamde Maastrichtse dj-duo Lucas & Steve. De studenten van
Maastricht University, de Europese universiteit van Nederland en het United World College maken het
spektakel compleet.
4. Het Maastrichtse Leven: Graanmarkt/Onze Lieve Vrouweplein
Vanaf de Graanmarkt gaat het koninklijk gezelschap richting Onze Lieve Vrouweplein. Maar om toegang tot
de oude binnenstad te krijgen is een zekere kennis van de specifieke plaatselijke gebruiken nodig en vooral
van de unieke plaatselijke taal, het Mestreechs. Onder leiding van de bekende Maastrichtse acteur Jon van
Eerd en met behulp van de Veldeke Krink, het Mestreechs Volkstheater en Room Escape moet een proeve
van bekwaamheid in het Mestreechs worden afgelegd. En thuis kan iedereen meedoen! Houd je telefoon
of tablet bij de hand…
5. Het Bourgondische leven: Onze Lieve Vrouweplein
Op het voorplein van de Onze Lieve Vrouwe ‘Sterre der Zee’ Basiliek staat de koninklijke familie een
belevenis vol geuren en smaken te wachten. Daar krijgt de term ‘open keuken’ een hele nieuwe betekenis.
Met een open uitnodiging om te mee te doen, te koken en te proeven. Samen met de mensen van
Café Sjiek zoervleis maken en vlaaien bakken met de bakkers van bakkerij Hermans. Daarnaast laat
Stan Beurskens van Wijndomein St. Martinus uit Vijlen zien hoe je op duurzame wijze wijn kunt maken.
Benieuwd naar het bourgondische leven van de toekomst? Mosa Meat laat iedereen kennismaken met
een burger van kweekvlees, gemaakt vanuit één cel van één koe. Zo kunnen we ook in de toekomst volop
blijven genieten. Mosa Meat is het bedrijf van wetenschapper Mark Post, dat financieel ondersteund wordt
door Leonardo di Caprio. Leerlingen van de middelbare en hoge hotelschool helpen mee om de heerlijke
gerechten te bereiden en te serveren. En terwijl iedereen staat te smullen, klinkt in de verte
muziek…

Want daar, aan de andere kant van het Onze Lieve Vrouweplein, zijn de terrassen zoals altijd
goed gevuld. Het is de plek waar gewone en bijzondere Maastrichtenaren elkaar ontmoeten.
En waar het koninklijk gezelschap even kan aanschuiven, even deelgenoot kan worden van
het Maastrichtse leven, even een praatje maken met inwoners van de stad. Terwijl op het
podium een wereldberoemde Maastrichtenaar met zijn orkest gewoon in zijn eigen stad
speelt. André Rieu brengt het terras in hogere sferen, samen genieten en samen sjoenkelen.
6. Het culturele leven: Bredestraat tot aan kruising met Heggestraat
Het is tijd voor het rijke culturele leven. In Limburg zijn het verenigingsleven, de
amateurkunsten en de professionele kunsten nauwer met elkaar verbonden dan waar ook.
Ze voeden en stimuleren elkaar en die samenhang zullen we tijdens Koningsdag zichtbaar en
voelbaar maken. Op een interactieve manier.
In de Bredestraat begint een tocht door het Vijfde Seizoen. In Limburg kennen we naast de
zomer, herfst, lente en winter immers nog een seizoen: het ‘vastelaovendsezoen’ van 1
januari tot aswoensdag. Vastelaovend is onze authentieke, eigen vorm van carnaval. We
verkleden ons om een keer per jaar even iemand anders te worden dan we werkelijk zijn. Of
misschien juist wel om dichter bij onszelf te komen. Dat laten we op theatrale wijze zien
onder de noemer ‘vastelaovend meets fashion’. Terwijl de Koningin van de Vastelaovend
Beppie Kraft ons samen laat genieten van het leven. Het wordt vervolgens helemaal een
spektakel met Opera Zuid.
7. Het verenigingsleven: Bredestraat
In het tweede en laatste deel van de Bredestraat laat Maastricht zien hoe rijk haar
verenigingsleven is. Over een lengte van vijftig meter ontmoet de koninklijke familie een
‘eregalerij van het verenigingsleven’. Een selectie van leden van tientallen uiteenlopende
verenigingen zwaait hen toe. Van voetbalclub tot scouting, van schutterij tot harmonie, van
turnvereniging tot toneelvereniging: allemaal in herkenbaar tenue.
8. Het Oranje leven: Vrijthof
Zo bereikt de koninklijke familie het Vrijthof, de Vriethof. Volgens velen het mooiste plein van
Nederland. Daar hebben duizenden zich verzameld voor het grote podium, met op de
achtergrond het imposante decor van de monumentale Sint Jan en de Sint Servaas. Op het
podium brengt Rowwen Hèze een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied ten
gehore. Vervolgens zingen we samen het Wilhelmus, ondersteund door de mannen van de
Koninklijke Mastreechter Staar.
9. Afscheid
Na de slot- en dankwoorden, zwaaien we de koninklijke familie uit met dat ene lied waar de
eigenzinnigheid van Limburg in doorklinkt, met een sympathieke knipoog: ‘t is een kwestie
van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs...

Samenvatting programma:
300 muzikanten van de harmonieën St. Petrus en
Paulus, Saint Cécile Eijsden en Koninklijke
Harmonie Ster der Toekomst.
Een koninklijke bus
Een burgemeester en een gouverneur
44 kinderen uit 44 wijken
Honderden vrijwilligers
Duizenden mensen langs de route
Honderden bootjes op de Maas
De Mestreechter Geis
Freerunners Minded Motion
Rolstoeldansers Limbo Wheelers
16 Zuid-Limburgse gemeenten
Drie meisjes van breakdance-groep Make it Happen
De poortbouwers van Regalo en Mosa
Het Verdrag van Europa
Een muntslag
De strijkers van Philharmonie Zuid
Lucas & Steve
Honderden studenten
John van Eerd
De Veldeke Kring, Mestreechs Volkstheater en Room
Escape
De grootste open keuken van Nederland
De keukenbrigade van Café Sjiek
Bakkerij Hermans
Wijnboer Stan Beurskens
De kweekburger van Mosa Meat

Studenten van de hotelscholen
United World College
Terrassen vol Maastrichtenaren
André Rieu en zijn orkest
Verbindende kunsten
Beppie Kraft
Verklede vastelaovesvierders van Fashion Clash
Professionele dansers van Project Sally
Zangers van Opera Zuid en kinderkoor
Een piano op een bakfiets
Een eregalerij van tientallen Maastrichtse
verenigingen
Duizenden mensen op het Vrijthof
Rowwen Hèze
Een speciaal lied
Een burgemeesterlijk dankwoord
Een koninklijk slotwoord
Honderd zangers van de Mastreechter Staar
Een laatste keer zwaaien en samen nagenieten.
En natuurlijk nog de duizenden ontmoetingen,
selfies, zwaaihandjes, cadeautjes en andere
spontane uitingen van vriendschap, verbroedering
en verbondenheid.

