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Puzzelen met vreemde jaartallen
Zelfs mensen die overweg kunnen met Romeinse cijfers zie je toch nog wel
eens met opgetrokken wenkbrauwen naar zo’n Romeins jaartal kijken:
‘Hé, die C staat verkeerd om’.

Dat klopt. En er moet met een beetje plakwerk ook gewoon gelezen worden:

Maar zeg nu zelf; door die M en D visueel uit elkaar te schroeven wint zo’n
uitbeelding stilistisch enorm aan kracht.
M = 1000
D = 500
C = 100 (2x) = 200
V=5
I = 1 (2x) = 2
Samen bij elkaar opgeteld wordt dat dus 1707

Kapoenstraat 3-6

Kapoenstraat 3-5

Nog meer van die ‘vreemde’ jaartallen.

Markt 34

Sint Pieterstraat 5, Waalse kerk
.

Bredestraat 10

Een heel speciale manier om jaartallen weer te geven is die te
verbergen in een tekst. Dan is er sprake van een chronogram, bv.
dat van Maastrichter Smedenstraat 15:

haeC CoLonIensIs bUrsa Dat honoreM UrbI
(Deze beurs uit Keulen strekt de stad tot eer; 1763)
Chronogrammen maken is een kunst die vooral veelvuldig werd
e
toegepast in de 18 eeuw en daarvan is er hier in de stad zo veel
terug te vinden dat Maastricht met recht kampioenchronogrammenstad van Nederland genoemd mag worden.
Uitleg en een overzicht van alle Maastrichtse chronogrammen is
te bekijken op de VMG-site:
www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/chronogrammen.htm
Alles uitvoerig gedocumenteerd in druk verschenen:
www.maastrichtsegevelstenen.nl/boekchronogram/aanbod1.htm

Opmerkelijk zijn ook deze twee jaarstenen.
6 17-66 6 in de Kleine Looiersstraat 21. Onbekend is of
hiermee een precieze datum met dag en maand, 6-6-1766
is vastgelegd – en dat zou zeer uitzonderlijk zijn - of dat er
een duivelse betekenis achter zit, want 666 wordt in
Openbaringen 13 v18 het ‘getal van het beest’ genoemd.

e

Het jaartal 5877 (archieffoto, want de steen is eind 20 eeuw met het pand
verdwenen) van Statenstraat 9 is beslist geen Joods jaartal. Immers, omgerekend
naar onze Gregoriaanse jaartelling zou dat 2116 opleveren.
Met de wetenschap dat vanaf 1877 op deze locatie de vergaderruimte van de
vrijmetselaarsloge La Perséverence officieel werd gevestigd en dat volgens oude
overleveringen de schepping van de wereld ongeveer 4000 jaar voor de geboorte van
Christus zou hebben plaatsgevonden, is het duidelijk waarom het jaar 5877 binnen de
maçonnieke jaartelling 4000 jaar hoger is uitgevallen dan in onze gangbare kalender.

