
Presentatie ‘Chronogrammen in Maastricht’ 

RHCL, 26 september 2012, 16.00 uur. 

 

Dames en heren, 

 

‘Chronogrammen in Maastricht’ is de titel van het nieuwe boek dat ik – 

ook namens medeauteur en chronogrammist Bernard Grothues – 

vanmiddag aan u mag presenteren.  

Chronogrammen, niet bepaald een alledaags oberwerp, maar u kent ze 

denkelijk wel, die (meestal Latijnse) teksten met die opvallende 

Romeinse cijferletters (in afwijkende grootte en soms in een andere 

kleur) die bij elkaar opgeteld een jaartal opleveren. 

 

U ziet er hier een 

voorbeeld van en ik 

kom daar straks nog 

even op terug. 

 

Als iemand die geïnteresseerd is in gevelstenen heb ik me altijd 

verwonderd over het groot aantal Latijnse chronogrammen dat op de 

Maastrichtse gevelstenen terug te vinden is. Voor deze gelegenheid heb 

ik ze geteld: 49 stuks.  

Het gros van de mensen tegenwoordig kan ze niet lezen en dat zal 

vroeger niet anders zijn geweest. Waarom zijn ze dan geplaatst? 

En wie maakten die chronogrammen? Want het maken van een 

chronogram is een hele kunst. Niet alleen moet de tekst betekenis 

hebben, zeg maar een boodschap uitdragen; er moeten ook nog 

cijferletters in verwerkt zijn die het gewenste jaartal opleveren. Als je al 

de moed hebt daaraan te beginnen, zul je al gauw tot de conclusie 

komen dat dat het werk is van specialisten. 



Waren die er dan in Maastricht? Ja zeker. Opgeleid door de Jezuïeten 

van de voortreffelijke Maastrichtse Latijnse school, waar Latijn het 

hoofdvak was en het chronogrammen maken tot kunst verheven. En het 

werd in de 18e eeuw een waar speels barok modeverschijnsel om 

gebouwen, gelegenheden en gebeurtenissen met chronogrammen op te 

luisteren.  

Een mooi bewijs daarvan is een door drukker Landtmeter in 1784 

uitgegeven drukwerkje dat alle chronogrammen bevat die op 

praalwagens, triomfbogen en huizen waren aangebracht bij de 

inhuldiging van Primus Franciscus Gillissen. 

En dat waren er niet een paar, maar tientallen, allemaal met het 

verborgen jaartal 1784. (werd herhaald in 1787 en 1790 bij de primussen 

vd Vrecken en Bexs) 

Er moeten dus de nodige chronogrammenmakers geweest zijn, al zijn 

hun namen verder niet bekend. 

Al die tastbare overblijfselen in steen of druk; het is meer dan genoeg om 

tot de conclusie te komen: Maastricht was en is dé chronogrammenstad 

van Nederland ! 

 

Gekieteld om meer te weten te komen over de achtergrond  en 

toepassing van chronogrammen in Maastricht maar eens op onderzoek 

uitgegaan. 

Daarbij spoedig bijgestaan door Bernard Grothues, die vanuit zijn 

achtergrond als chronogrammist natuurlijk ook het nodige kon bijdragen. 

 

Wat we bij elkaar wisten te brengen werd tenslotte zo omvangrijk dat het 

voor de hand lag er een totaaloverzicht in de vorm van een boek van te 

maken. Daarbij wilden wij perse voorkomen te vervallen in een saaie 

opsomming. Het is dan ook vooral een kijkboek geworden waarin ieder 

chronogram naast de nodige uitleg is voorzien van relevante foto’s en 



prentjes om ze op die manier nog meer sprekend te maken, ook en 

vooral voor de mensen die niet zo thuis zijn in deze materie. 

 

Tijdens de rit heb ik Bernard Grothues bereid gevonden zijn specialiteit 

als chronogrammist waar te maken door een 40tal nieuwe 

chronogrammen te ontwerpen  met Maastrichtse gebouwen, 

gebeurtenissen en personen als onderwerp. Ook nog eens in het 

Nederlands én vaak op rijm; een staaltje van vakmanschap. 

Voor mij is deze bijdrage aan dit boek de slagroom op de taart en het 

bewijs dat de kunst van het chronogrammen maken niet iets hoeft te zijn 

uit een ver verleden. 

Afgelopen maand heeft Bernard dat nog eens bewezen met een 

welkomschronogram voor Prins Willem Alexander, waarvoor we het 

voornemen hadden het als een groot spandoek op te hangen aan de 

Bonbonnière waar hij maandag jl is ontvangen, maar het 

organisatiecomité van het congres vond dat dit niet in hun programma 

paste en dat het protocol daar geen ruimte voor bood. 

Helaas dus geen spandoek; daarom laat ik het u maar even op deze 

manier zien. 

 

 

Geen enkele uitgever durfde het aan met zo’n specialistisch, lokaal 

onderwerp op de markt te komen, zeker niet in deze tijd van 

boekenrecessie. Toch wilden we het niet in een of andere bureaula laten 



liggen en hebben daarom besloten het boek uit te geven volgens het 

principe Print on demand. 

Het is dan ook niet te koop in de boekhandel, maar alleen via internet te 

verkrijgen. Op tafel 26 voor in de kerk ligt een inkijkexemplaar en voor 

mensen die belangstelling hebben, u vindt daar ook informatie hoe u het 

kunt bestellen, waarna het per post zal worden toegezonden. 

Voor de snelle beslissers is het vandaag – zo lang de voorraad strekt – 

daar ook (zonder portokosten) verkrijgbaar. 

 

Nu nog even terug naar het chronogram hier achter mij.  

(Door de zorg van gouverneur Prins van Hessen is dit huis vernieuwd, 

1725) 

Het zal u denkelijk niet bekend voorkomen en ik kan het u helaas niet in 

het echt laten zien, ondanks het feit dat het van het vroegere 

Minderbroederscomplex is, de plek waar we nu zijn.  

Vóór 1939  was deze steen nog te vinden in de middendoorgang van de 

toen afgebroken oostvleugel van het voormalige Minderbroedersklooster, 

waar tot 1798 het militair hospitaal gevestigd was. Blijkens het 

chronogram was dat gedeelte onder stadsgouverneur Willem VIII van 

Hessen-Kassel aan renovatie toe. 

Waar de steen na 1939 was gebleven, is onbekend, maar In 1981- bij de 

laatste verbouwing van het Rijksarchief - bleek hij los tussen het 

bouwafval naast het koor van de Minderbroederskerk te liggen (waarvan 

door gevelstenenwatcher Jan Matthijsen in de Maaspost verslag werd 

gedaan) en ondanks het feit dat toen aan hem werd toegezegd dat met 

de betrokken architecten van de Rijksgebouwendienst overlegd zou 

worden om een geschikte herplaatsingsplek voor deze steen te zoeken, 

blijkt hij nu gewoon verdwenen te zijn.  



Het kan zijn dat de steen met het puin is afgevoerd, maar ook dat 

iemand hem heeft ‘geleend’ en dat ie mogelijk nu ergens anders op een 

onbekende plek staat opgesteld. Misschien komt ie wel weer eens een 

keer boven water. We hopen dat de vermelding in ons boek daar aan bij 

zal dragen. 

 

Tot slot wil ik zo meteen graag het eerste exemplaar van 

‘Chronogrammen in Maastricht’ overhandigen aan mevr. Wiggers, 

directeur van het RHCL, als dank dat ze zo vriendelijk was deze ruimte 

ter beschikking te stellen voor onze presentatie. 

En vervolgens is er ook een exemplaar voor Dhr. Costongs, wethouder 

van cultuur,  maar niet voor ik hem het volgende nog ter overdenking 

mee wil meegeven. 

CULTUUR in Maastricht wordt op dit moment (net als het belangrijkste 

onderdeel in de chronogrammen) in KAPITALEN geschreven, zeker met 

het oog op Cultuurhoofdstad 2018. 

Toen de VMG (onder wiens vlag dit nieuwe cultuurboek wordt 

uitgegeven) vorig jaar haar gevelstenenvisie voor de presentatie en 

behoud van de Maastrichtse gevelstenen bij de gemeente neerlegde, 

werden we overladen met loftuitingen, maar een gevraagde financiële 

ondersteuning om deze toch algemeen erkende cultuurschatten voor 

Maastricht te behouden, zat er niet in. En daarbij ging het nog niet eens 

om een vaste subsidie maar om een jaarlijkse garantiestelling tot 

maximaal € 2000. 

Lijkt veel, maar is in feite in het hele cultuurverhaal een miniscuul 

bedrag, zeker als je ziet dat voor – en ik noem maar even een culturele 

zijstraat: Lumière of de Muziekgieterij – miljoenen over tafel geschoven 

worden. Ik gun dat die jongens van harte, maar ik zou hier op deze plek 

een lans willen breken voor ook gemeentelijke steun aan wat 

kleinschalerige en misschien niet zo algemeen popi cultuurinitiatieven, 



die nu ofwel niet of slechts beperkt van de grond kunnen komen, maar 

die in de hele scala van cultuur een enorme variatie én verrijking 

vertegenwoordigen. 

Ik ben echter bang dat in de nieuwe gemeentelijke cultuursubsidie-

verdeling met het principe van ‘culturele carriëres’ en gestelde kaders 

alleen de grote professionele spelers aan de door de gemeente gestelde 

criteria zullen kunnen voldoen en cultuur daarmee vooral het domein 

wordt van een toch al exclusief groepje. Zou zonde zijn. 

 

Ik hoop dat u deze opmerkingen mee wilt nemen en mag ik verder 

voorstellen: als u om te beginnen nu eens van uit de kas van uw 

secretariaat een 15tal exemplaren zou willen aanschaffen (dan zijn wij 

tenminste uit de kosten van deze presentatie) maar kunt u tevens de 

chronogrammen als opmerkelijk en wezenlijk onderdeel van de 

Maastrichtse cultuur om u heen strooien bij uw collega’s binnen B&W en 

verder bij die mensen die belast zijn met de programmering van 

Cultuurhoofdstad 2018, met name bestuursvoorzitter Huub Smeets van 

Via2018, die in de krant van vorige week nog beaamde dat de 

gevelstenen ‘ouch vaan us’ zijn als onderdeel van onze cultuur.  

Ik zou zeggen: 'Dat hij én de gemeente dat maar eens bewijzen.' 

 

Ik dank u voor uw aandacht en mag ik nu Mevr. Wiggers en Dhr. 

Costongs verzoeken het eerste exemplaar in ontvangst te komen 

nemen. 

 

Maastricht 26 september 2012, 

Jef Bartelet 


