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D
e Arts & Heritage Tour is er in twee varianten. De 
een focust zich op gebouwen in de binnenstad, de 
ander op gebouwen in Randwyck. Tijdens een an-
derhalf uur durende wandeling leiden enthousiaste 
studenten de bezoeker door de meest bijzondere 

panden. Wat je dan tegenkomt, zijn stuk voor stuk unieke pareltjes 
met alle een eigen sfeer en karakter. En bovendien: een vaak veel 
bewogen, grappig of merkwaardig verleden dat gehoord en gezien 
mag worden.
Zo blijkt het groen uitgeslagen ijzeren dak van het zeventien-
de-eeuwse commandantshuis aan de Tongersestraat een verwijzing 
naar de helm van de voormalige bewoner te zijn. Pikant: de toren 
van de rechtenfaculteit is optisch hoger dan die van de Sint Jan en 
de St. Servaas en deze overheersing van het juridisch recht op het 
goddelijk recht wordt door het bisdom afgekeurd. Dit en nog veel 
meer leuke feitjes komen aan het licht, evenals een goede indruk van 
de gevarieerde kunstcollectie van de UM.
Een andere verborgen schat is gehuisvest in de kelder van de univer-
siteitsbibliotheek: de Jezuïeten-collectie of ‘bijzondere collecties’. 
Hier liggen talloze boeken opgeslagen, daterend van de zestiende 
eeuw tot en met de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het aantal ligt 
rond de 250.000 stuks, wat een afstand van elf km zou beslaan als de 
boeken allemaal achter elkaar worden gelegd! 
Vanwege de kwetsbaarheid van het papier gelden er strenge klima-
tologische voorschriften in het depot. De collectie, met bijzondere 
aandacht voor humaniora, is daarom alleen op aanvraag te bezichti-
gen. Wel worden er regelmatig speciale programma’s samengesteld 
om de uniciteit van de boeken te exploiteren. Zo werd er verleden 

jaar met succes een poetry slam georga-
niseerd en kunnen er boeken worden ge-
adopteerd om de restauratie ervan te be-
kostigen. 
Wie de prachtige, soms met zilver inge-
legde covers en bijzondere illustraties met 
eigen ogen wil zien, kan binnenkort een 
voorproefje nemen op de Maastricht Anti-
quarian Book & Print Fair. Hier wordt een 
aantal boeken, gerelateerd aan het thema 
‘Maastrichtse drukken’ tentoongesteld. •
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tant; Desiree Hendriks, Maastricht University 
Corporate Events

Om meer bekendheid voor de Arts & Heritage Tour te generen, 

is de universiteit in het kader van ‘Maastricht Universiteitsstad’ een 

samenwerking aangegaan met de VVV. Daarmee is de rondleiding het 

eerste structurele en professionele samenwerkingsproject tussen 

VVV Maastricht en UM. Zie voor meer informatie:

www.art-maastrichtuniversity.nl/NL/KunstenErfgoedroute.html

www.maastrichtuniversity.nl/web/Bibliotheek/Jezuietencollectie.htm

Maastricht herbergt een groot aantal monumentale panden. 
Een aanzienlijk deel daarvan is in bezit van de Universiteit 

Maastricht. Haar faculteiten zijn onder meer gevestigd in voormalige 
kloosters, stadspaleizen, justitiële inrichtingen en zelfs een gevangenis. 

Om bewonderaars van de eeuwenoude architectuur een kans te bieden ook eens 
áchter deze façades te kijken, heeft de kunst- en erfgoed-commissie van de 

UM een bijzondere wandeling samengesteld: de arts & heritage toUr. 
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