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Nieuwe steen voor Haet en Nijd
Rondeel Haet en Nijd in het Monseigneur Nolenspark dankt zijn naam aan de
beginregel van het opschrift dat aan de achterzijde boven de toegang tot de bovenste
kazemat was aangebracht. De tekst op de door verwering ernstig beschadigde en
inmiddels verwijderde steen kon door rijksarchivaris H.P.H. Eversen in 1882 nog
grotendeels gereconstrueerd worden.
Eversen publiceerde die tekst in de
Maasgouw 1882, p.676 met daarbij
de aantekening:
‘De woorden tusschen haakjes zijn
geheel of gedeeltelijk weg en
slechts bijgevoegd om den zin
duidelijk te maken’.
Ondanks de (mogelijk verzonnen)
aanvullingen, bleef de betekenis
van de tekst volledig gehandhaafd
en vooral begrijpelijk.
(HAET) ENDE NIJT BEN ICK
GHENANT
MIJNEN VIANDEN BEN ICK
ONBECANT
ENDE VOLMAEKT ALS MEN
MACH SIEN
(BY MEISTER) HERMAN IN DEN
ZARAZIEN
DOE MEN (SCREEF)
VOERWAER
DUYSENT VYFHONDERT EN
SESTIEN JAER

*) De

vermelde meister
Herman in de Zarazien
was Herman van
Lutteroer, die in de
Zarazeen ofwel de
Moriaan ‘op die Moent’
(Muntstraat) woonde.
Hij was peymeester van
de stad Maastricht en in
die functie
verantwoordelijk voor het
bijeenbrengen van de
benodigde gelden voor
aanleg.
Hoewel de eerste regel
op de steen zegt dat het
rondeel ‘Haet ende Nyt’
werd genoemd, was dit
gegeven blijkbaar niet
alleen bij de vijanden
onbekend. In 1528 werd
het als ‘het nuwe
bolwerck’ aangeduid,
terwijl in 1771 sprake was
van ‘de polvertoren’
(kruittoren). Een echte,
officiële naam had het als
onderdeel van de
walmuur dus niet.
‘Haat en Nijd’ was in die tijd een graag gebruikt zinnebeeld en kwam men bv. ook tegen als:
O Haet en Nydt, wat syt gy groot
de trouste liefde is nu doot
Dat yder haeter brack syn bien
hoe menigh sou men hincken sien.

Deze nieuwe steen is er gekomen in opdracht van de gemeente Maastricht, gemaakt door beeldhouwer Armand Mathijs uit Geleen en
geplaatst door restauratiebedrijf Schakel & Schrale (BAM), dat in deze hoek van het Mgr. Nolenspark onlangs de vestingmuren van en tussen
de rondelen Haet en Nijd en de Vief Köp heeft opgeknapt.
Alle lof voor dit voornemen, maar ………….

een kritische noot is op zijn plaats:
De oorspronkelijke, 500 jaar oude gedenksteen (die nu achter de deur van de kazemat op een lessenaar ligt tentoongesteld) is nauwelijks
meer goed leesbaar. Daarom hebben de betrokken partijen besloten (zonder Stichting Vestingstad Maastricht en Stg. Menno van Coehoorn te
raadplegen), een exacte kopie van de oude steen te laten maken. De keuze om de onherkenbare/verdwenen woorden in de vernieuwde
gedenksteen van Haet en Nijd vanwege vermeende geschiedvervalsing met lege plekken in te vullen (regel 4 en 5), kan echter niet bepaald
een gelukkige keuze genoemd worden.
Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de voorstelling (het ‘totale plaatje’ van de tekst dat er nu onevenwichtig en onaf uit ziet) en vooral de
leesbaarheid niet ten goede komt. Mag de onwetende toeschouwer zelf uitzoeken wat hij er op die plekken van moet brouwen?
De aangehaalde geschiedvervalsing mag je een drogreden noemen.
Met een reconstructie ga je hoe dan ook iets doen met de geschiedenis. Of je dat vervalsen moet noemen?
Je vervangt het historische origineel door iets dat niet historisch is, maar wat je blijkbaar om een bepaalde reden wel nodig hebt. Als je dan als
gemeente Maastricht ook nog een vestingvisie hebt waarin ‘beleven’ een belangrijk element is, waarom zou je het dan zo gaan uitvoeren dat
het iets wordt dat noch in tekst noch in vormgeving begrijpelijk is. Er stonden woorden die nu niet meer leesbaar zijn, maar in de negentiende
eeuw nog wel. Dan kun je twee dingen doen: 1. laten zien dat er iets gestaan heeft 2. leesbaar maken wat niet meer leesbaar is.

Het ware wellicht beter geweest beide stenen naast elkaar te plaatsen; de oude voor de juiste historische context, de
nieuwe als goed leesbare en begrijpelijke explicatie.
Of de vergissing (de h van vijfhondert ontbreekt op de nieuwe steen) ook al op het origineel bestond, is niet precies te zeggen; de archieffoto is
niet al te duidelijk. Dit is een van de gevallen dat laat zien hoe makkelijk er een fout gemaakt kan worden bij het kappen van een tekst die letter
voor letter overgenomen moet worden van een briefje. Foutje van toen, of van nu?

Ook op het rondeel terug te vinden: tekens van stad en landsheer; de stadsster en het Andrieskruis met de Bourgondische vuurslag.

