
© Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 11 mei 2016

Het mysterie van
La Grande Entrée

SINT-PIETERSBERG

In de lente van
1916 stortte de
‘Grote Ingang’ van
de Sint-Pietersberg
of ‘La Grande
Entrée’, zoals die op
veel oude land-
kaarten wordt aan-
geduid, in. Vreemd
genoeg is daar
destijds heel weinig
aandacht aan
besteed. Hans Ogg
en Kevin Amendt
van het Maastrichtse
Sint-Pieters Museum
op de Lichtenberg,
doen een
reconstructiepoging.

door Marianne Lubrecht

WW anneer je op de
Mergelweg in
Maastricht loopt,
ter hoogte van de
woningen die in

de jaren dertig niet ver van
Fort Sint-Pieter gebouwd zijn, zie
je de met bomen en struiken
bedekte steile westhelling van de
Sint-Pietersberg. Het is moeilijk
voor te stellen dat zich daar vroe-
ger de grootste ingang naar het
noordelijke gangenstelsel van de
Sint-Pietersberg heeft bevonden:
de ‘Grote Ingang’ of ‘La Grande
Entrée’, zoals op oude landkaarten
staat. Een van de mooiste ingan-
gen tot het gangenstelsel van de
Sint-Pietersberg is inmiddels volko-
men vergeten. „Onbegrijpelijk”,
vindt Hans Ogg, medewerker van
het Maastrichtse SintPieters Mu-
seum op de Lichtenberg. „De Gran-
de Entrée was eeuwenlang een ge-
zichtsbepalend element dat heel
vaak - ook in het buitenland -
werd afgebeeld. Maar nu, een eeuw
na haar verdwijning, weet bijna
niemand in Maastricht meer dat
zij ooit heeft bestaan. Alsof de
Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek een
eeuw geleden ingestort zou zijn en
mensen zich nu verbaasd zouden
afvragen wat die merkwaardige to-
rens op oude prenten toch zijn.”
Ogg probeert samen met zijn colle-
ga Kevin Amendt zoveel mogelijk
informatie te verzamelen over de
vroegere entree tot de berg en de
instorting daarvan, nu een eeuw
geleden.„Stied Witlox, docent
geschiedenis aan het toenmalige
gemeentelijke Lyceum aan de
Helmstraat, maar bovenal een voor-
treffelijk grottendeskundige, leerde
ons dat geen Europees, mogelijk
zelfs mondiaal gangenstelsel ten be-
hoeve van de ontginning van mer-
gel zo omvangrijk is geweest als dat
onder de Sint-Pietersberg. En bo-

vendien van groot militair belang.
Dat laatste was voor de vijandelijke
Spanjaarden een van de gronden
het stelsel te beschrijven als was
het een wereldwonder, en voor de
Fransen om het ondergrondse ge-
bied minutieus in kaart te brengen.
Ook de geïmponeerde tsaar Peter
de Grote bracht een bezoek aan de
berg, en waarschijnlijk ook Napo-
leon Bonaparte”, aldus Ogg.
De leeftijd van La Grande Entrée
kan alleen maar geschat worden.
Gezien de grootte van de ingang en
gedateerde opschriften uit het ach-
terliggende gangenstelsel, neemt
men aan dat deze rond 1500 al
bestaan moet hebben. De eerste
afbeelding en vermelding van
La Grande Entrée dateert pas uit
1673, het jaar dat de Fransen Maas-
tricht belegerden.
Op een olieverfschilderij van Adam
Frans van der Meulen zien we hoe
imposant deze ingang moet zijn ge-
weest, maar ook hoezeer die toen
al onder erosie ten gevolge van de
overheersende westenwind te lij-
den had gehad.
De afmeting moet gigantisch zijn
geweest, zo’n dertien meter hoog
en zestien meter breed. En dat is
fors, wanneer je je realiseert dat
voor de mergelwinning een door-
gang voor paard en wagen al vol-
doende was.
Toch lijkt het bestaan van niet één,
maar zelfs twee ingangen - de grote
en de vijftig meter verderop gele-
gen kleine ingang La Petite Entrée -

aan de westzijde van de berg, zo
ver weg van de Maas, niet logisch.
„Dat is een intrigerende kwestie
waar we nog geen verklaring voor
hebben”, zegt Kevin Amendt, even-
als Hans Ogg medewerker van het
museum op de Lichtenberg. „Moge-
lijk is La Petite Entrée ontstaan bij
een instorting van de gangen die
in de helling dicht aan de opper-
vlakte liggen. Maar het kan net zo
goed een bewust gemaakte toe-
gang zijn.”
Volgens Hans Ogg is het ook aan-
nemelijk dat een conflict tussen ei-
genaren een rol speelt. „Stel je voor
dat het gebied op de berg en alles
eronder verkaveld was. Waarschijn-
lijk kwam het regelmatig voor dat
een eigenaar zijn buurman ver-
bood het pad over diens gebied te
gebruiken. Dat betekende dat een
nieuwe ingang gezocht moest wor-
den.”
Blijft ook nog de boeiende vraag
open wanneer La Grande Entrée
precies is ingestort. „Over de da-
tum van instorting valt nog wel
het een en ander uit te zoeken en
daarbij zou hulp van lezers op prijs
worden gesteld. Misschien doen in
Maastrichtse families nog verhalen
over de instorting de ronde”, stel-
len Ogg en Amendt.
„Opmerkelijk is dat De Limburger
Koerier destijds volstrekt geen aan-
dacht besteedde aan de instorting.
Ingenieur D.C. van Schaik noemt
in het standaardwerk De Sint Pie-
tersberg uit 1938 het jaar 1917, maar

geen datum. Op 6 januari 1917
heeft inderdaad een instorting
plaatsgevonden, in de Sint-Pieters-
berggroef nummer 1”, verklaart
Amendt. „Maar het gaat hier om
een ondergrondse, en geen boven-
grondse instorting.”
„Het huis bij de ingang van La
Grande Entrée werd vanwege
instortingsgevaar al rond 1900 on-
bewoonbaar verklaard”, vult Ogg
aan. „En al voor 1916 werd het de
boeren van Sint-Pieter verboden
hun vee boven La Grande Entrée
te laten grazen, omdat het dek
boven de ingang onbetrouwbaar
was. Er was immers al eens een
kalf door een opening in het
plafond gestort. Op 18 maart 1916
meldde De Nieuwe Venlosche
Courant dat er een forse afschui-
ving plaats had gevonden bij de
grote entree. Op 20 april 1916
berichtte De Limburger Koerier over
een grote instorting in het
Belgische Wonck, waarbij enkele
arbeiders om het leven kwamen,
maar opnieuw: over La Grande
Entrée geen woord.”
Is er voor wat betreft de datering
van de instorting een tussenstand
op te maken? „We weten dat het
op zowel 12 als 17 april 1916, maar
ook daarna, hevig heeft geregend”,
vertelt Hans Ogg. „Zo hard dat een
tunnel in aanbouw in Wonck voor
20 april 1916 bezweek. Dat zou er-
op kunnen wijzen dat ook bij de
instorting van La Grande Entrée
water een rol speelde. Ooggetuigen
uit die tijd meldden dat ook. En de
grootvader van Max Wijnen, die
toen naar hazelwormen zocht,
verklaarde dat de ingang op een
donderdag instortte. We gokken
vooralsnog dus op 21 april 1916.
Maar dat kan nog veranderen”,
zeggen Ogg en Amendt met een
glimlach.

Reacties zijn welkom
via hans@ogg.nu

La Grande Entrée was voor de Sint-Pietersberg
lange tijd even gezichtsbepalend als de skyline
van de Onze Lieve Vrouwe-basiliek voor de
stad Maastricht dat nu nog is. Alleen weten we
nauwelijks meer van haar bestaan.
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Afbeeldingen van La Grande Entrée rond 1900, een prent van een eeuw eerder en de linker wand van de grote entree, zoals die er nu bij ligt. Illustraties Collectie Jan Spee foto Hans Ogg Rond 1900 werd het voormalige wachthuisje bewoond door boeren (links). Enkele jaren na de instorting waren de rotsen en mergel weer begroeid
(rechts). Illustraties Collectie Jan Spee


