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Kunst en cultuur route door de Faculteit der Cultuur- en

Maatschappijwetenschappen

De Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW) is een van de zes faculteiten/
scholen van de Universiteit Maastricht (UM) en werd opgericht in 1994. De faculteit is gehuisvest
in meerdere historische panden en zowel de gebouwen als de kunst en het culturele erfgoed zijn
zeer de moeite waard. Deze objecten zijn te waardevol om ongezien te laten en deze gids dient
daarom als een informatief instrument om alle interessante objecten te beschrijven.

Arts and heritage tour through the Faculty of Arts and Social Sciences

The Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) is one of the six faculties/schools of Maastricht
University (UM) and was founded in 1994. The Faculty  of Arts and Social Sciences is housed in several
historic buildings in the city centre of Maastricht. These buildings, including the  artwork in and
around them, add to both the city’s as well as the university’s special atmosphere. The buildings, as
well as the arts and cultural heritage, are definitely worth a closer look. This flyer will give you  some
background information about everything FASoS has to offer.
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Above: drawing made by Philippus van Gulpen in 1840                                                              Below: Hof van Tilly as it is nowadays



Grote Gracht 90-92         Hof van Tilly

Hof van Tilly
Sinds 2003 huist de Faculteit der Cultuur- en
Maatschappijwetenschappen in de Hof van Tilly,
het in 1714 verrezen stadspaleis van de militaire
gouverneur Claude-Frédéric ’t Serclaes graaf van
Tilly (1648-1732). De Hof van Tilly werd gebouwd in
de stijl van een Frans hotel uit die tijd, waar de
paardenkoetsen door de statige poort het binnen-
plein op konden rijden. Door de eeuwen heen is
de Hof van Tilly regelmatig grondig verbouwd.

In 1834 en 1835 werd de Hof van Tilly gerenoveerd
voor de huisvesting van een Rijks-Lagere School.
Daarna kreeg deze de status van Rijkskweekschool
in 1880 en werd er veel gesloopt en vernieuwd; zo
kwamen er twee nieuwe vleugels bij en een, voor
die tijd, zeer moderne gymnastiekzaal. Aan het
einde van de twintigste eeuw werd het de
gemeentelijke Pedagogische Academie voor het
Basis Onderwijs.

Vervolgens kocht in 1998 de universiteit het
gebouw en renoveerde deze. Bij de verbouwing
werd het dak opgetild om in de linkervleugel een
extra verdieping te realiseren. De fontein werd
gerestaureerd en de gymnastiekzaal, de oudste in
Nederland die nog intact is, is verbouwd tot
multifunctionele ruimte die tegenwoordig de
'Turnzaal' wordt genoemd.

'Hof van Tilly'
In 2003, the Faculty of Arts and Social Sciences
moved to the 'Hof van Tilly', built in 1714 as urban
residence of military governor Claude ’t Serclaes,
Count of Tilly. The 'Hof van Tilly' was built in the
style of a French hotel of that time. The horse-
drawn carriages could enter the inner courtyard
through the stately gate. 

Over the centuries, the building has served various
other purposes. In 1834/1835 it was renovated to
house a public primary school, which in 1880 was
accredited as a state teachers college. At that time,
many new structures were added, such as two new
wings and a very modern gymnastics hall. At the
end of the twentieth century, the building housed
the city teachers college for primary education.

Maastricht University purchased the building in
1998. The roof was raised to realise an extra floor in
the left wing. Moreover, the fountain was restored,
while the gymnastics hall, the oldest in the country
which is still intact, was turned into a multifunc-
tional space and is nowadays called 'Turnzaal'.
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Mergelsteen reliëf
Tegen de muur van de binnenplaats van de Hof
van Tilly, rechts achter de poort, werd een
mergelsteen reliëf aangebracht. Een reliëf is een
driedimensionale beeldhouwtechniek, waarbij de
gebeeldhouwde voorstelling zich verheft uit een
vlakke achtergrond.

De fontein toont een reliëf die de ontvoering van
Amphitrite door Poseidon weergeeft. Amphitrite
en Poseidon worden weergegeven op een wilde
zee, terwijl ze worden getrokken door twee
paarden. In de Griekse methodologie wilde
Poseidon trouwen met Amphitrite, die voor hem
vluchtte naar Atlas. Echter, een dolfijn verraadde
haar locatie en Poseidon maakte haar tot zijn
vrouw.  Het reliëf is een toespeling op het
huwelijk tussen Claude ‘t Serclaes en Anne
Antoinette d’Aspremont, omdat graaf van Tilly op
gelijke wijze over de Europese slagvelden zwierf
als Poseidon over de zee heerste.

Tijdens de laatste renovatie van de Hof van Tilly,
besloot Universiteit Maastricht om het origineel
reliëf te behouden. Zoals men kan zien, is de
toestand van het beeldhouwwerk verre van
perfect. De reden dat dit reliëf tot nu toe nog niet
gerestaureerd is, betreft het feit dat restauratie
onherstelbare schade zou kunnen aanrichten.

Marlstone relief
When you enter the 'Hof van Tilly’ you will find a
large marlstone relief at your right hand side. A
relief is a sculptural technique, which gives you the
impression that the sculpted material is raised
above the background.

This high relief shows the abduction of Amphitrite
by Poseidon. In Greek methodology, Poseidon
wished to marry Amphitrite, who fled from him to
Atlas. A dolphin revealed where she was hiding and
Poseidon made her his wife. Amphitrite and
Poseidon are depicted on a sea carriage in the
middle of a wild sea, surrounded by tritons and
pulled by two horses. It is said that this relief is an
allusion to the marriage of Claude ‘t Serclaes and
Anne Antoinette d’Aspremont, because Count Tilly
walked the battlefields of Europe in the same way
as Poseidon traveled the oceans.

During the last renovation of the 'Hof van Tilly’,  the
UM decided to uphold the relief as it was. However,
as you might have seen, its state is far from perfect.
The reason this relief has not been restored to its
original state is because restoring it could cause
irreparable damage to the precious marlstone.

Grote Gracht 90-92         Hof van Tilly
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Boekenstapel
Recht voor de ingang van de Hof van Tilly staat
een stapel boeken. Iedere student die studeert
aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwe-
tenschappen zal deze indrukwekkende stenen
stapel wel eens gezien hebben. Medewerkers en
studenten kennen het beeld wellicht van foto’s,
want regelmatig dient het kunstwerk als
achtergrond.

Dit kunstwerk is gemaakt door het artistieke
(getrouwde) duo Kubach-Wilmsen en werd in
2004 geplaatst. Toen de Faculteit der Cultuur- en
Maatschappijwetenschappen werd opgericht in
1994, werd 1% van het budget gereserveerd voor
het aanschaffen van kunst, ten goede van de
studie- en werkomgeving. Een deel van het
budget is besteed aan dit kunstwerk.

Het doel van de Duitse kunstenaars is om onze
planeet te eren, door stenen in hun kunstwerken
te gebruiken afkomstig uit de hele wereld. Hun
boeken bevatten nooit titels of inscripties, maar
spreken voor zich, aldus Kubach-Wilmsen: “A book
is held by the hand and read with the eyes. A stone
book is held by the eyes and read with the hands.”

Geen enkel boek is hetzelfde. Ze verschillen in
grootte, vorm en kleur. Een soortgelijk kunstwerk
is te vinden in de Openbare Bibliotheek van
Nashville, Tenessee, Verenigde Staten.

Pile of stone books
Right in front of the entrance of the 'Hof van Tilly'
you can see a pile of stone books. In all probability,
employees and students who study at this faculty
have seen this impressive pile of books. This
artwork often serves as background on photos.

This piece of art was created by the artistic
(married) duo Kubach-Wilmsen and was placed at
our Faculty in 2004 when the university moved to
its current location. In 1994, when the Faculty of
Arts and Social Sciences was founded, 1% of the
budget was reserved to buy art with the goal to
improve the study and work environment. Part of
this budget has been devoted to buy this artwork.

The aim of the German artists is to honour our
planet, by using stones that were found all over the
world. The books never show any details or words,
but nevertheless say a lot. To quote Kubach-
Wilmsen: “A book is held by the hand and read with
the eyes. A stone book is held by the eyes and read
with the hands.”

Not a single book is the same as they differ in size,
shape and colour. A similar pile of books can be
found at the Public Library of Nashville, Tenessee.
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Turnzaal
De Turnzaal is de oudste gymnastiekzaal (in
pseudo-vakbouw) in Nederland die nog intact is
en is gebouwd in 1885.  De architectuur spreekt
tot ieders verbeelding. Voor het eerst hadden
jongens en meisjes hier samen gymnastiekles.
Tegenwoordig is de Turnzaal eigendom van de
universiteit en de zaal wordt nu gebruikt als
collegezaal. Wanneer men omhoog kijkt in de
Turnzaal, ziet men een aantal zilveren turnsters,
die verschillende gymnastiek poses aannemen.

'Turnzaal'
In English ‘Turnzaal’ means gymnastics hall and
this ‘Turnzaal’ is the oldest one in the Netherlands
that’s still intact, having been built in 1885. Its
architecture (pseudo- artwork) speaks to everyone’s
imagination. In this hall, for the first time in the
Netherlands, boys and girls had gymnastics class
together. Nowadays, the hall falls under the
property of Maastricht University and is used for
lectures. When you look up, you see that the
‘Turnzaal’ is home to several silver flying chubby
figures, who take on different gymnastics poses.

Grote Gracht 90-92         Hof van Tilly
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Turnsters 
Dit kunstwerk is in 2007 in de Turnzaal geplaatst
en verwijst naar één van de eerste kunstuitingen:
de Venus van Willendorf (25000 jaar oud
kalkstenen vrouwenbeeldje). Omdat het werk in
een ruimte hangt die gebruikt werd als
gymnastiekzaal, heeft Tom Claassen, kunstenaar 
van deze turnsters, ervoor gekozen de mollige
figuurtjes in turnhoudingen af te beelden. Zij
hangen nu verspreid door de ruimte aan het hoge
plafond.

De combinatie van de Turnzaal en de Venus van
Willendorf heeft geresulteerd in deze Venus van
Tillydorf. Door de manier waarop deze figuren zijn
opgehangen blijven ze in een soort ‘ vertraagde
beweging’, wat gezien hun lijvigheid ook wel een
gepaste snelheid is. Om beweging te creëren,
zouden de poses van deze figuren iedere tien tot
twintig jaar moeten veranderen. Deze letterlijke
langzame verandering is een metafoor voor
culturele verandering, iets wat ook tijd vergt,
aldus Claassen.

Flying chubby figures
This piece of art refers to one of the first
expressions of art: the Venus of Willendorf (25,000
year old limestone figurine of a female). Because
the work is located in the oldest gymnastic hall in
the Netherlands, Tom Claassen (creator of these
figures) decided to depict the chubby figures in
gymnastic poses. Nowadays, these art pieces are
positioned across the ceiling in the hall. 

The combination of the 'Turnzaal' and the Venus of
Willendorf has resulted in this so-called Venus of
Tillydorf. Due to the way in which these figures are
positioned, they seem to remain in slow motion
which is an appropriate speed given their size. To
create the illusion of movement, the poses of these
figures are supposed to change every ten to twenty
years. According to Claassen, this literal slow
change is a metaphor for cultural change, which is
something that takes time as well.    
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Oude klok
Dit laatmiddeleeuwse uurwerk stond oorspronke-
lijk in een oude kerk in een klein dorp in de buurt
van Maastricht en werd in 2004 overgebracht
naar de Grote Gracht 90-92. Het uurwerk is
gemaakt, en later ook gerestaureerd, in Luik
(België). Er zijn slechts twee oudere uurwerken te
vinden in deze regio.

Het uurwerk is gebouwd in de middeleeuwen en
is gemaakt van gestandaardiseerde onderdelen
uit deze regio. Het houten onderstel waarop de
klok tegenwoordig is geplaatst, is vervaardigd
door de universiteit. Dit uurwerk heeft een nieuw
thuis gevonden bij de Universiteit Maastricht via
een van haar werknemers, die een sterke passie
had voor oude klokken. Het is geplaatst op de
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijweten-
schappen omdat het een historisch voorwerp is
uit deze regio met een sterke culturele waarde.

Old clock
This late- medieval clockwork was originally placed
in an old church in one of the small villages near
Maastricht, and was transferred to the Grote
Gracht 90-92 entrance hall in 2004. The clockwork
was originally made and later also restored in Liège
(Belgium), and there are only two clockworks
known in the far surroundings of this region
considered to be older.

The clockwork was built during the Middle Ages,
from standardised parts that were bought in this
region. The wooden trestle on which it is placed
today has been fabricated by the university. This
clockwork has found a new home at Maastricht
University via one of its employees, who had a
strong passion for old clocks. It has been placed at
FASoS because it is a historic item from this region
with a strong cultural value.

Grote Gracht 90-92         Hof van Tilly
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Soiron gebouw
Het gedeelte van de faculteit dat we tegenwoor-
dig kennen als het Soiron gebouw werd oorspron-
kelijk gebouwd als een kanunnikenhuis in het
laatste kwart van de achttiende eeuw. Het werd
ontworpen door Matthias Soiron voor zijn twee
broers Andreas en Wilhelmus Soiron, die beide
kanunniken van het Kapittel van Sint Servaas
waren. Een kanunnik is een priester die lid is van
een kapittel en leeft volgens de regels van de kerk.

Elk onderdeel van dit statige herenhuis diende om
de enorme macht, prestige en rijkdom van de
twee kanunniken te tonen. In 1785 kochten zij het
land en lieten hun broer Matthias Soiron het
gebouw ontwerpen. Achteraf bleek dit het laatst
gebouwde kanunnikenhuis van Maastricht,
aangezien tien jaar na de bouw van het pand de
stad overgenomen werd door de Franse republi-
keinen, en alle geestelijken hun eigendommen en
privileges verloren. Toen de twee Soiron broers
weigerden de eed van trouw af te leggen aan de
Franse Republiek werden zij in 1798 veroordeeld
tot ballingschap naar een strafkolonie in Frans
Guyana. Charles Clément Roemer, advocaat en
vriend van de Soiron broers, had goede connecties
met het Franse regime en was in staat om dit
ballingschap te voorkomen. In plaats van
ballingschap dienden de broers nu hun straf uit in
Frankrijk. Een jaar nadat Napoleon aan de macht
kwam, herkreeg de geestelijkheid een aantal van
hun oude rechten, en de gebroeders mochten
terugkeren naar Maastricht.

In de loop der jaren heeft het gebouw diverse
doeleinden gediend. Het was onder andere de
afdeling financiën van de gemeente, een
verzekeringsinstelling en de vestiging van de
Vertaalacademie.  In 1999 werd het gekocht door
Universiteit Maastricht.

Soiron building
The part of our faculty that we now call the Soiron
building (Grote Gracht 80-82) was built as a
canon’s house in the final quarter of the eighteenth
century. It was designed by Matthias Soiron for his
two brothers Andreas and Wilhelmus Soiron who
were both canons of the Chapter of St Servatius. A
canon is a priest who is a member of a cathedral
chapter, and lives his life according to the rules of
the church.

Every aspect of this stately mansion served to
demonstrate the enormous power, prestige and
wealth of the two canons. They purchased the land
in 1785 and had their brother Matthias Soiron
design the house. It turned out to be the last
canon’s house built in Maastricht, because ten
years after the construction started, the city was
taken over by the French Republicans and the
clergy lost all their privileges and property. When
the two Soiron brothers refused to swear the oath
of allegiance to the French Republic they were
sentenced to banishment in 1798 to a penal colony
in French Guiana. Charles Clément Roemer, a
lawyer friend of theirs with good connections with
the French regime, was able to prevent this
banishment. The Soiron brothers could serve their
sentence in France. One year after Napoleon seized
power, the clergy recovered some of their old rights
and the brothers were able to return to Maastricht.

Over the years the building has served diverse
purposes. It was for example the finance
department of the municipality, an insurance
institute and home to the State School of
Translation and Interpreting. It was purchased by
Maastricht University in 1999.
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Spiegelzaal
Op de eerste verdieping in het voorste gedeelte
van het Soiron gebouw ligt een grote zaal die
gebruikt werd voor recepties en feesten. Deze
ruimte wordt de 'Spiegelzaal' genoemd.
Tegenwoordig wordt deze ruimte gebruikt als
vergader- en onderwijsruimte.

Aan de korte zijden van de hal bevinden zich twee
schoorstenen met erboven spiegels, terwijl aan de
lange zijden van de zaal zich twee deuren
enerzijds naar het balkon en anderzijds naar de
vestibule bevinden. Verder is de hele zaal versierd
met fijn stucwerk. De pilaren ondersteunen een
sierlijst waarop het plafond rust. Aan weerszijden
van de schoorstenen, zijn panelen voorzien van
een trofee met groenten en bloemen die
verwijzen naar de vier seizoenen. Het ontwerp van
dit extravagante interieur is bewaard gebleven in
de manuscripten collectie van Matthias Soiron
(Provinciaal Archief in Maastricht).

'Spiegelzaal'
On the first floor in the front area of the Soiron
building we find a large hall used for receptions
and celebrations in the past. This is the ‘Spiegelzaal’
or in English ‘Mirror Hall’. Nowadays this hall serves
as tutorial room.

The two chimneypieces with the mirrors above
them are located at the short ends of the hall,
while the long walls have a central accent in the
form of two sets of doors opening out to the
vestibule on one side and the balcony on the other.
The entire hall is decorated with delicate plaster-
work. The pilasters support a crown moulding on
which rests the ceiling. On either side of the
chimneypieces, the panels bear a trophy of fruit
and flowers referring to the four seasons. The
design of this extravagant interior decoration is
preserved in the manuscripts collection of Matthias
Soiron and can be found at the Provincial Archives
in Maastricht.

Grote Gracht 80-82         Soiron



      





Grote Gracht 86

Grote Gracht 86
Het gebouw waar Bandito Espresso is gevestigd,
evenals de Common Room en verschillende
kantoren, is eerder gebruikt voor diverse andere
doeleinden variërend van een verzekerings-
maatschappij tot een winkel in ijzerwaren. De UM
kocht het gebouw in 2010 van een echtpaar dat
samen met hun twee dochters bijna 20 jaar in het
pand woonden en werkten. Hun artsenpraktijk
was gelegen aan de straatkant op de eerste en
tweede verdieping en het woongedeelte bevond
zich op de begane grond. Toen ze naar het pand
verhuisden, vonden ze hun nieuwe huis erg sober
en overweldigend groot; om het huis te leren
kennen speelden ze verstoppertje met hun twee
dochters.

Tegenwoordig bevindt Bandito Espresso zich in
het achterhuis van de Grote Gracht 86, goed
verstopt tussen de andere omringende gebouwen
van de faculteit.

Grote Gracht 86
The building that now houses Bandito Espresso, the
Common Room as well as several FASoS Faculty
staff offices, has previously been used for other
purposes, varying from an insurance bank to
ironmongery. The UM purchased the building in
2010 from a couple who worked and lived here
with their two daughters for almost 20 years. Their
doctor’s office was located at the street side on the
first and second floor and their residential area on
the ground floor. When they moved in, they found
their new home sober and overwhelmingly big and
to combat this, they used to play hide and seek
with their two daughters to get to know their new
home.

Nowadays, Bandito Espresso is located at the
backhouse of the Grote Gracht 86, well hidden in
between the other buildings of FASoS.
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Espresso Bar en 
Common Room
Bandito Espresso en de Common Room zijn
gevestigd in het achterhuis van Grote Gracht 86.
Ze zijn niet direct vanaf de straat te bereiken,
maar men moet binnendoor via de Hof van Tilly of
via GG80-82 lopen.

De vorige bewoners huurde een landschapsarchi-
tect in om de aangrenzende tuin te ontwerpen. Ze
besloten om de verhoging in de tuin te behouden
en eromheen te bouwen. Vandaar dat men tegen-
woordig een trap op- en af moet lopen wanneer je
naar beide ruimtes gaat. De vorige bewoners
hadden ook wilde oregano en wijnstokken in de
tuin geplant en rozemarijn op het dak van
Bandito. Toen in 2011 de espresso bar zich hier
vestigde is besloten om deze kruiden en wijnstok-
ken te behouden.

Bandito Espresso maakt gebruik van een mooie
Italiaanse vintage espressomachine uit 1965.
Volgens een Italiaans testpanel, samengesteld
door de Observant, de onafhankelijke krant van de
UM, serveert Bandito de beste UM koffie.

Espresso Bar and
Common Room
Bandito Espresso and the Common Room are
located in the backhouse of the building ‘Grote
Gracht 86’. There is no direct street access to the
bar, but one must walk via 'Hof van Tilly' or via
'GG80-82'.

The previous residents hired a landscape architect
to design the adjacent garden. They decided not to
flatten the ground and build around it. That is why
you now have to walk up and down the stairs
when going to Bandito Espresso or the Common
Room. The previous residents also planted wild
oregano and grape vines in the garden and
rosemary on the roof. When Bandito’s moved in
in 2011 they decided to keep these herbs and vines.

Bandito Espresso uses a beautiful vintage Italian
espresso machine from 1965. With this espresso
machine, they serve the best UM coffee, according
to an Italian test panel put together by the
Observant, the independent newspaper of
Maastricht University. 

Grote Gracht 86
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Naast een bezoek aan de Faculteit der Cultuur- en
Maatschappijwetenschappen kunt u ook een
kunst- en erfgoedtour lopen langs een aantal
bijzondere gebouwen van de Universiteit
Maastricht.

U kunt deze route zelfstandig lopen en dient dan
de tour online te downloaden. Ook kunt u, tegen
betaling, gebruik maken van een gids.

Voor meer informatie over deze tour 
http://www.art-maastrichtuniversity.nl/
NL/KunstenErfgoedroute.html  

In addition to a visit of the Faculty of Arts and
Social Sciences you can also visit several other
special buildings of Maastricht University.

You can either choose to do a tour independently
and download it online, or you can opt for a (paid)
tour with a tour guide. 

For more information about this guided tour 
http://www.art-maastrichtuniversity.nl/
EN/KunstenErfgoedroute.html 
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