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Goedemiddag Hoogheid, 

Mag ik U even attent maken op de tekst van het spandoek hier boven de ingang. 

prIns aLeXanDer 
hoog geaCht 

Lang en bLIJ VerWaCht 
heten WIJ U Van harte WeLkoM 

In La bonbonnIère 
U zult die uitvoering ongetwijfeld herkennen als chronogram, een tijdvers.  

Dat wil zeggen dat er dus in die tekst een jaartal verborgen zit dat gevormd wordt door de extra groot en in 

een andere kleur uitgevoerde letters die ook te lezen zijn als Romeinse cijfers.  

In dit geval dus – U kunt het wel raden - 2012. 

Dat verbergen van een jaartal in een tekst is een ‘trucje’ dat in het verleden wel vaker werd toegepast bij 

bijzondere gelegenheden. 

Reist U even in gedachten mee naar het Maastricht van de 18e eeuw. U brengt als hoogwaardigheids-

bekleder een bezoek aan de stad en evenals illustere voorgangers als stadsgouverneurs, primussen van 

Leuven en ja, zelfs Czaar Peter de Grote zou U toen een imposante intocht gekregen hebben langs straten 

en huizen die feestelijk versierd waren met triomfbogen, arcades, illuminaties en guirlandes, rijkelijk voorzien 

van tientallen chronogrammen die de loftrompet over u staken. Nee, niet als verkiezingsposters allemaal 

dezelfde, maar allemaal verschillend van tekst en met steeds wel hetzelfde jaartal als uitkomst. 

Helaas, dat was ‘de goede oude tijd’ en dat zit er voor U vandaag de dag niet in, maar we wilden toch graag 

deze oude traditie een beetje laten herleven door uw bezoek vandaag op te luisteren met tenminste één 

chronogram dat door Bernard Grothues speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt.  

Grothues is de chronogrammenspecialist waarmee ik een boek heb samengesteld over de vele 

chronogrammen die nog in Maastricht terug te vinden zijn en dat woensdag wordt gepresenteerd. Daarin 

wordt aangetoond dat je Maastricht DE chronogrammenstad van Nederland mag noemen (dit even terzijde). 

Is trouwens nog niet eens zo gemakkelijk dat maken van een chronogram. Op het doek wordt U ‘prIns 

aLeXanDer’ genoemd. In feite onvolledig, maar met het toevoegen van WILLeM (met zijn vele cijferletters) 

zou je al uitkomen op1672; nog zo’n woord erbij met een grote getalwaarde als bv MaastrICht met de M en 

de C goed voor 1100, schiet je al ver over het gewenste 2012 heen. Om nog wat manouvreerruimte over te 

houden, moest WILLeM (letterwaarde 1111; het lijkt wel scrabble) dus helaas sneuvelen. 

(trouwens, de totale cijferwaarde van ‘prIns WILLeM aLeXanDer’ is 1672. Een opmerkelijk jaartal dat U zich 

wel nog van de geschiedenisles kunt herinneren als het Rampjaar. Toen het volk redeloos, reddeloos en 

radeloos was, maar we nemen maar aan dat die koppeling van Uw naam aan dat jaartal puur op toeval 

berust). 

We hopen dat U het eindresultaat kunt waarderen en willen U tot slot als herinnering aan dit moment graag 

ons boek overhandigen. En natuurlijk hebben we daar ook Uw eigen chronogram aan toegevoegd. 

Jef Bartelet, 24 september 2012 


