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1 Inleiding   
  

  

Op 12 september 1944 passeerden de eerste Amerikaanse militairen de Nederlandse grens, 

bij het Zuid-Limburgse Mesch. Een dag later bevrijdden zij de oostelijke Maasoever van 

Maastricht. Op 14 september volgde ook de westelijke oever, met het stadscentrum. 

Maastricht was daarmee 4 jaar, 4 maanden en 4 dagen na de Duitse inval op 10 mei 1940 de 

eerste Nederlandse stad die bevrijd was. Daarmee brak een nieuwe periode van leven in 

vrijheid aan, die inmiddels 75 jaar duurt. Deze waardevolle mijlpaal is aanleiding voor een 

gevarieerd programma in september 2019, rondom de thema’s herdenken, vieren en 

doorgeven. Dit programma staat beschreven in dit projectplan. De hierin opgenomen 

activiteiten komen hoofdzakelijk voort uit initiatieven vanuit de Maastrichtse samenleving. 

Daarnaast is sprake van een koppeling met het programma Maastricht Working on Europe, 

bedoeld om Maastricht te presenteren als de stad voor debat en dialoog over Europese 

samenwerking. Verbindende elementen in het programma zijn het vrijheidsvuur, veteranen 

en jeugd. Sluitstuk is een live-uitzending van de NOS vanaf de Markt op 14 september.  

  

De activiteiten rondom Maastricht 75 jaar bevrijd staan niet op zich, maar zijn onderdeel 

van een gezamenlijk programma met de gemeente Eijsden-Margraten en de Provincie 

Limburg. In onderlinge samenhang vormt dit de start van de bevrijding van Nederland. Het 

programma begint op 6 september 2019 met de start van een estafetteloop met het 

bevrijdingsvuur vanuit de landingsstranden in het Franse Caen en eindigt op 15 september 

2019 op het Amerikaanse oorlogskerkhof in Margraten. Het zwaartepunt van de 

Maastrichtse activiteiten ligt op 13 en 14 september, de dagen waarop de bevrijding van 

deze stad 75 jaar geleden heeft plaatsgevonden.  

  

Achtereenvolgens komen in dit projectplan aan bod de doelen (hoofdstuk 2) en het 

programma (hoofdstuk 3). 
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2 Doelen  
  

  

Democratie en rechtsstaat en de daaraan verbonden vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Het 

is van belang om hierbij stil te staan. De mijlpaal van 75 jaar leven in vrijheid is hiervoor 

een uitstekende aanleiding. Daarbij zijn herdenken, vieren en doorgeven de belangrijkste 

doelen. Daarnaast wordt een koppeling gelegd met het programma Maastricht Working on 

Europe. Zo wordt een betekenisvolle invulling gegeven aan 75 jaar bevrijding, waarbij uit 

actief uitdragen van respect, verdraagzaamheid, vrede en vrijheid centraal staat. Het 

uitdragen van deze kernwaarden is een opdracht vanuit het hoofdlijnenakkoord 2018-2022.   

  

• Herdenken  

Doel van 75 jaar bevrijding is allereerst herdenken. Hierbij staan de historische 

gebeurtenissen centraal. Wat gebeurde in 1944 en welke offers zijn vanuit de 

Maastrichtse samenleving gebracht om de vrijheid na 4 jaar, 4 maanden en 4 dagen 

bezetting te herwinnen? Deze gebeurtenissen komen onder meer aan bod tijdens 

publicaties, de diverse kransleggingen, het openluchtspel Liberation op 13 september, 

de Tickertape-parade en de NOS-uitzending op 14 september.   

  

• Vieren  

Daarnaast is het van belang de vrijheid te vieren. Met festiviteiten op het Koningsplein 

(aansluitend aan het openluchtspel) op 13 september en in het stadscentrum op 14 

september. Met een gevarieerd programma, gericht op een breed publiek en waarbij de 

hele Maastrichtse samenleving van jong tot oud wordt uitgenodigd hieraan mee te doen.  

  

• Doorgeven  

De activiteiten rondom 75 jaar bevrijding vormt een kantelpunt, in die zin dat dit naar 

alle waarschijnlijkheid de laatste grote herdenking is waarbij de ooggetuigen uit de 

Tweede Wereldoorlog nog aanwezig zijn. Het is van belang om de waarde van vrede en 

vrijheid, respect en verdraagzaamheid alsmede de offers die hiervoor in het verleden 

zijn gebracht over te brengen op nieuwe generatie, opdat deze kernwaarden voor onze 

samenleving nooit als een vanzelfsprekendheid wordt gezien.  

   

• Working on Europe  

Het einde van de Tweede Wereldoorlog vormde het begin van Europese samenwerking.  

Deze kreeg in 1992 het huidige fundament door middel van het Verdrag van Maastricht. 

In 2012 kreeg de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede, omdat deze 

samenwerkingsorganisatie decennialang heeft bijgedragen aan vrede en verzoening, 

democratie en mensenrechten binnen Europa. De gemeente Maastricht werkt in 

samenwerking met de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht aan het 

programma Maastricht Working on Europe. Een van de pijlers binnen dit programma 

is debat en dialoog. De viering van 75 jaar bevrijding biedt een uitstekend platform 

hiervoor, onder meer met speciale aandacht voor de doelgroep jongeren en de 

verbinding binnen de Euregio.  
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3 Programma  
  

  

Het programma van 75 jaar bevrijding van Maastricht vindt hoofdzakelijk plaats op 13 en 14 

september, met daaraan voorafgaand een jongerendebat op 12 september. Verder is de 

bevrijdingsestafette een belangrijke activiteit. De lopers starten op 6 september met hun 

tocht vanuit Caen in Frankrijk naar Maastricht. De Maastrichtse activiteiten zijn onderdeel 

van een breder programma, dat is opgesteld in samenwerking met de gemeente Eijsden-

Margraten en de Provincie Limburg. In dat kader vinden op 12 september festiviteiten 

plaats in Mesch (gemeente Eijsden-Margraten), waar de bevrijders in 1944 voor het eerst de 

Nederlandse grens passeerden. En op 15 september vindt ter afsluiting op de Amerikaanse 

begraafplaats te Margraten het Memorial Concert plaats, met medewerking van de 

Philharmonie Zuid-Nederland.   

  

Vrijdag 6 september 2019 – Start Bevrijdingsestafette in Caen (Frankrijk)  

In 1951 vond voor het eerst een bevrijdingsestafette plaats vanaf de landingsstranden in het 

Franse Caen naar Maastricht, de eerste Nederlandse stad die in 1944 werd bevrijd. Deze 

estafette, verzorgd door Atletiek Maastricht, is vervolgens een traditioneel onderdeel 

geworden van de herdenking en viering van de vrijheid. Aanvankelijk vond deze jaarlijks 

plaats (1951-1959), vervolgens elke vijf jaar (1964-1994). Bij gelegenheid van de viering van 

75 jaar bevrijding krijgt dit initiatief weer een vervolg, met een jonge lopersgroep. Zij 

starten op 6 september in Caen en volgen de route van de bevrijders richting Maastricht. Bij 

wijze van uitzondering wordt deze editie ook een bezoek aan Brussel gebracht, waar de  

lopers op 11 september van 

Eurocommissaris Frans 

Timmermans een EU-vlag in 

ontvangst nemen. Op 12 

september passeert het 

bevrijdingsvuur met de EU-vlag 

de Belgisch-Nederlandse grens 

bij Mesch, om vervolgens tot en 

met de activiteiten op de Markt 

op 14 september een rode draad 

binnen het programma te 

vormen.    
    Beelden van een van de eerste bevrijdingsestafettes in de jaren vijftig    

  

De (vorderingen van de) bevrijdingsestafette vormt een belangrijke drager onder de 

communicatie in de aanloop richting de activiteiten op 12-13-14-15 september, inclusief 

vernieuwende, meer op jongeren gerichte vormen zoals bijvoorbeeld een video-vlogger.   

  

 Donderdag 12 september 2019  

Op 12 september wordt, in samenwerking met Maastricht Working on Europe een 

jongerendebat georganiseerd in de raadzaal over vrijheid, respect en verdraagzaamheid.  

Hieraan nemen 60 tot 100 leerlingen deel van diverse middelbare scholen uit Maastricht. 

Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur met een prijsuitreiking.  
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Vrijdag 13 september 2019  

De activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding op vrijdag 13 september vinden plaats op  

de oostelijke Maasoever, rondom het Limburgs Bevrijdingsmonument aan het  

Koningsplein. Zwaartepunt is de openluchtvoorstelling Liberation, verzorgd door Stichting 

de Vief Köp en onder regie van Sybrand van der Werf. Dit openluchtspel krijgt deze dag 

twee opvoeringen: ‘s middags voor met name leerlingen van basis- en middelbaar onderwijs 

en ‘s avonds voor een breed Maastrichts publiek.  

  

• 19.30 uur – Kranslegging Bevrijdingsmonument  

Het avondprogramma op vrijdag 13 september start met een officieel gedeelte bij het 

Limburgs Bevrijdingsmonument aan het Koningsplein. Daar vindt om 19 uur, 

aansluitend op een aantal toespraken, een kranslegging plaats, in aanwezigheid van 

enkele veteranen van de Old Hickory Divisie, die 75 jaar geleden Maastricht bevrijdde.   

  

• 21.00 uur – Voorstelling Liberation  

Om 21.00 uur start de avondvoorstelling van het openluchtspel Liberation. Ruim zestig 

acteurs en figuranten laten, onder regie van Sybrand van der Werf het verhaal van de 

bevrijding van Maastricht op eigentijdse wijze herleven, met daarbij de waarde van het 

leven in vrijheid als onderliggende boodschap.  

 

  
Het Limburgs Bevrijdingsmonument aan het Koningsplein vormt het decor voor de activiteiten op 13 

september, waaronder een kranslegging en het openluchtspel Liberation.  
  

• 22.15 uur – Aankomst bevrijdingsvuur  

Na afloop van het openluchtspel komen lopers van Atletiek Maastricht, begeleid door 

jongeren, via de Groene Loper op het voormalig bovengrondse tracé van de A2, met het 

bevrijdingsvuur aan bij het Bevrijdingsmonument. Het ontsteken van het 

bevrijdingsvuur aldaar markeert het moment waarop Maastricht 75 jaar geleden werd 

bevrijd. Het bevrijdingsvuur wordt vervolgens bewaard in de aangrenzende 

Lourdeskerk, om vandaaruit in de periode tot en met 5 mei verder uitgedragen te 

kunnen worden naar herdenkingsactiviteiten elders in de regio en het land.  
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• 22.30 uur – Bevrijdingsbal  

Nu het bevrijdingsvuur is ontstoken, stellen we het vieren van de vrijheid centraal, met 

een bevrijdingsbal rondom het Limburgs Bevrijdingsmonument aan het Koningsplein. 

De muziek wordt verzorgd door het orkest dat ook het openluchtspel muzikaal 

begeleidde.   

  

Zaterdag 14 september 2019  

De activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding op zaterdag 14 september vinden plaats 

op de westelijke Maasoever, in de binnenstad, met het zwaartepunt op de Markt. Het 

programma start met een kranslegging bij het Old Hickory monument, gevolgd door de 

overtocht van het bevrijdingsvuur over de Maas en een tickertape-parade door de 

binnenstad. Vervolgens vindt ’s middags en ’s avonds een gevarieerd programma plaats op 

onder meer de pleinen van de binnenstad, met ter afsluiting een live-uitzending van de NOS 

op de Markt.  

  

• 13.30 uur – Kranslegging bij Old Hickory monument  

Het programma op 14 september 2019 start op de plek waar 75 jaar eerder Amerikaanse 

militairen met een bootje de Maas overstaken, om het westelijk deel van de stad te 

bevrijden. Op deze plek staat het Old Hickory monument, waarom ter nagedachtenis 

aan deze gebeurtenis om 12.30 uur, na aankomst van het bevrijdingsvuur vanaf het 

Koningsplein, een kranslegging plaatsvindt. Onderdeel van dit programma is een 

voordracht door jongeren.   

  

• 14.45 uur – Overtocht bevrijdingsvuur over de Maas  

Aansluitend aan deze kranslegging wordt het bevrijdingsvuur met een bootje 

overgebracht van de oostelijke naar de westelijke Maasoever, begeleid door onder 

andere waterscouts. Aangekomen aan de overzijde, brengen lopers van Atletiek 

Maastricht het vuur naar de kop van de Servaasbrug, om vanaf daar onderdeel te 

worden van de Tickertape-parade  

  

• 15.00 uur – Tickertape-parade  

Intocht van het bevrijdingsvuur en de veteranen, samen met historische legervoertuigen 

en muziekkorpsen. Onderdeel van deze feestelijke intocht zijn een tickertape-parade in 

de Wycker Brugstraat en fly-overs met historische vliegtuigen.   

 

Route: Lage Barakken – Sint Servaasbrug – Kesselskade - Hoenderstraat – Markt 

 

• 15.00 uur – 22.00 Liberty-festival  

Gevarieerd middag- en avondprogramma in de binnenstad van Maastricht, in de 

openlucht, met een zwaartepunt op de Markt aan de voorzijde van het stadhuis. 

Ingrediënten zijn muziek, dialoog, debat, cultuur en dat gecombineerd met de bekende 

bourgondische gezelligheid van het Maastrichtse centrum. Hieraan werkt een groot 

aantal plaatselijke verenigingen en organisaties mee.    

  

• 19.00 uur – Bidweg van de Sterre der Zee  

De Bidweg van de Sterre der Zee is een eeuwenoude processie, die start en eindigt bij de 

Onze Lieve Vrouwebasiliek. Deze vindt ook plaats in het kader van 75 jaar bevrijding, uit 

dankbaarheid.   
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• 19.00 uur – Galadiner veteranen  

In het historische stadhuis biedt het gemeentebestuur de veteranen een galadiner aan.   

  

• 20.00 uur – Bevrijdingsconcert Marinierskapel  

De Marinierskapel, het muzikale paradepaardje van de Koninklijke Marine, voert in het 

Theater aan het Vrijthof een speciaal bevrijdingsconcert uit, onder leiding van 

chefdirigent Arjan Tien. Solisten zijn de Limburgse bariton Sef Thissen en musicalster 

Suzan Seegers.  

  

• 20.30 uur – Live-uitzending NOS  

Vanaf de Markt in Maastricht vindt een live-uitzending NOS plaats, waarin op een 

magazine-achtige wijze uitgebreid aandacht wordt besteed aan de bevrijding van Mesch 

(12 september), de bevrijding van Maastricht (13-14 september) en de daarop volgende 

zware strijd in het midden en noorden van de provincie Limburg.   

  

  
Het stadhuis op de Markt is het decor van de live-uitzending van de NOS op zaterdagavond 14 september. Ook 

vindt hier het galadiner met veteranen plaats.  

  

• 22.00 uur – Liberty-ball  

Ter afsluiting van de festiviteiten vindt in het Theater aan het Vrijthof het liberty-ball 

plaats, met medewerking van de Marinierskapel.  
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Dress to protest  

Parallel aan de geschetste programma-onderdelen rondom het Koningsplein op 13 

september en in het stadscentrum op 14 september vinden beide dagen in 

samenwerking met Fashionclash en het 

programma Maastricht Working on 

Europe Dress to Protest workshops 

plaats, bedoeld om jongeren van 

verschillende achtergronden samen te 

brengen om van gedachten te wisselen 

over Europa en 75 jaar leven in vrijheid. 

Met de verbeeldingskracht van mode 

geven zij vorm aan hun visies hierover. 

Kunnen we de kracht van het concept 

Europa inzetten voor een vreedzame en 

inclusieve wereld?  

   
  

  

  

  

  


