
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiek ins 
nao bove 

 
Jef Bartelet, 03-10-2012 
 
 

Shame, 

shame, 
shame 



Zoals zo vaak het geval is; je moet toevallig de juiste man 
treffen om de oplossing te krijgen voor de al jarenlang 
brandende vraag: ‘boe is ‘r?’ 
Vorige week vond in het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg de presentatie plaats van ‘Chronogrammen in 
Maastricht’ van Bernard Grothues en Jef Bartelet.  
Daarbij werd als voorbeeld een chronogram ter sprake 
gebracht dat vroeger ooit eens te zien was op het oude 
Minderbroedersklooster waarin het RHCL nu is gehuisvest. 
De steen met de tekst  
 

         CVRA GVBERNATORIS 
             PRINCIPIS HASSIAE 
             RENOVATA DOMVS 
 
betreft het garnizoenshospitaal in een gedeelte van het oude 
Minderbroedersklooster en dat in 1725 werd gerestaureerd. 
(Door de zorg van gouverneur Prins van Hessen is dit huis vernieuwd) 
 
In de loop van de tijd in de vergetelheid geraakt, werd de 
steen in 1981 bij de verbouwing van het toenmalige 
Rijksarchief (her)ontdekt, waarvan gevelstenenwatcher Jan 
Matthijsen omslachtig verslag deed in weekblad De 
Maaspost. (zie de overdruk hierboven). 
De belofte aan Matthijsen om te zoeken naar een 
herplaatsingsmogelijkheid bleek geen cent waard, want het 
chronogram blijkt toen afgevoerd te zijn naar het gemeentelijk 
opslagterrein in de Beatrixhaven. 
Toen in 1996 bij de reorganisatie van het Rijksarchief 
besloten werd de steen terug te halen, bleef het echter bij 
één nog terug te vinden brokstuk, dat een plek kreeg los op 
de vloer in de hal van het voormalige en niet openbare 
Commandantshuis (naast en onderdeel van het RHCL). 
Desondanks heeft navraag bij het RHCL (blijkbaar aan de 
verkeerde gevraagd) naar waar het chronogram na 1981 
gebleven was, nooit iets opgeleverd, totdat afgelopen 
woensdag een oplettende medewerker vond dat op het 
tijdens de presentatie getoonde papieren voorbeeld wel erg 
veel woorden stonden die precies overeenkomen met de 
fragmenten op die van dat stuk steen ‘ergens daar achter’. 
Daarmee is het verloren gewaande chronogram dan toch 
weer terecht, al is het maar een schamel overblijfsel. 
 

Je zou als Maastrichtenaar toch accuut overvallen worden 
met plaatsvervangende schaamte als je ziet hoe ‘ze’ bij de 
gemeente zijn omgesprongen met dit cultuurobject. 
En daar zijn meer voorbeelden van te geven!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeentelijke opslag 
                    rond 1980 
 

Sjiek en sjoen? 


