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3 Nog eventjes ... 

Nog eventjes en dan gaan weer velen op jacht naar overwinterende 
vleermui zen. Gewapend met kaart en lamp trekken ze groeven in. 
ledere gang. iedere hoek en iede re spleet wordt zeer nauwkeurig 
geïnspecteerd. Geen vleermuis die de aandacht ontgaat. Hierbij lijkt 
soms het doe l de midde len te heiligen of worden be ide met e lkaar 
verward. Niets is dan te dol om de Zuidlimburgse groeven tot op de 
laats te vleermuis uit te pluizen. Het is toch ook leuk, eens per jaar 
mergel snui ven en op vleermuizen jacht. Wie het waagt af te wijken 
van de gemeenschappelijke gedragscode of wie buiten zijn of haar 
territorium treedt wordt onmiddellijk terechtgewezen. Er zijn zelfs 
fanatiekelingen. of bete r gezegd vandalen, die sloten en hekwerken 
kapot maken om het domein van de vleermui zen te kunnen betreden. 
Dat mag natuurlijk he lemaal niet. Gaan we te ver? Niets is te ver. Het 
speuren naa r vleermuizen kent geen grenzen. Het was eerst Be lgië, nu 
is Noord-Frankrijk al tot jachtgebied verheven. Het belang van de 
vleem1uizen lijkt pl aats te maken voor het be lang van de geïnteres
seerden. Waar eindigt die verdwazing? 

Laten we misverstanden voorkomen, he t is goed om een vaste selectie 
groeven jaarlijks te inventariseren . De resultaten daarvan kunnen 
zeker le iden tot een betere besche rming van vleermuizen. Er zijn 
diverse voorbeelden om dat nog eens te bevestigen. 
Desondanks willen we hier nog eens benadrukken wat onze voorzitter 
eerder dit jaar aan de SOK-leden berichtte: houdt scherp in de gaten 
wat wel en niet kan! He t moge duide lijk zijn waarom. 

de redactie 
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Een muur.mN 
fWOrt en sciliets:a
ten.onderilet fort 
(pulli g op dt• 
tekening. :ie pag.5) 
Fow: 
E. Smitsiluysen 

A vontuurlijk onderzoek in de St. Pietersberg 
anno 1837 

E. Smitshuysen 
Hoofdstraat 36 
6333 BJ Schimmen 

Na het uitbreken van de Belgische opstand in 1830 begon voor de 
provincie Limburg een zeer bewogen decennium. 
De overgrote meerderheid van de bevolking wi lde niets liever dan 
aansluiting bij België, maar alle pogingen hiertoe werden verijde ld 
door de hardnekkige tegenstand van de vestingcommandant van 
Maastricht luitenant-generaal Sernardus J.C. Dibbets. adat Dibbets 
de stad in staat van verdediging had gebracht verlieten veel burgers 
met Belgische sympatieën de vesting. 
Ook veel zu idelijke militairen namen ontslag of deserteerden om zich 
bij de tegenpart ij aan te sluiten. zodat de "vijand"' meteen uitstekend 
geïnformeerd raakte omtrent de verdediging van Maastricht. 

Doordat eerst in 1839 een definitieve regeling voor de Belgische 
afscheiding van kracht werd, bleef de bezetting van de vesting noodge
dwongen vele jaren achtereen beducht voor aanvallen en aanslagen op 
de stad. De vele geruchten over dergelijke aanslagen waren wellicht de 
reden dat Dibbets in 1837 persoonlijk opdracht gaf tot een nader 
onderzoek van de gangen in het noordelijk deel van de St. Pietersberg. 
nabij en onder het fort St. Pieter. 
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Schelskaart •·an her 
gangensrelsel. 
waarschijnlijk in de 
IOC'Siand \'On l'f)ár de 

/aot.\ lt' instorring in 
1817. De huidige 
\'erhinding mtJf het 

fort is in .llippt•llijn 
u·eergegeren. De in 
1817 of eerder 

ingestorte ganRen 
:ijn gearceerd. 
Kaart: 
E. Smirs l111ysen 

T ij dens de bouw van het fort. dat in 1702 voltooid werd, was een 
waterput geslagen die door middel van een rond de putschacht 
uitgehakte wenteltrap in verbinding stond met het gangenstelsel. In 
1702 was het noordelijk stelsel nog geheel intact. en bestond er vanuit 
het fort nog de verbinding met de grote ingang aan de westzijde. Deze 
toegang tot het fort was overigens door een van schietgaten voorziene 
muur afgesloten. Ook de gangen direct onder het fort werden afgeslo
ten met zware mergelmurcn. waarin schietgaten en poorten waren 
aangebracht om tegen een onderaardse aanval verweer te kunnen 
bieden. 
In 1794 werden de gangenstelsels tijdens de Franse aanval op M aas
tricht inderdaad gevechtsterrein en zowel aanvallers als verdedigers 
brachten grote hoeveelheden springstof tot ontploffing in de gangen
stelsels. Hoewel er geen schade aan het fort werd toegebracht door 
deze explosies. ontstonden er enorme instortingen waardoor een groot 
deel van het noordelijk stelsel nagenoeg onbegaanbaar werd gemaakt. 

og jaren later vonden er instort ingen plaats van door explosies 
instabiel geworden gangen. Hierdoor werden de verbindingen met de 
oude westelijke ingang en de zu idelij k gelegen gangenstelsels afgeslo
ten. 



6 Voor Dibbets waren de gevechten van 1794 nog geen lang vervlogen 
historie. en eventuele onderaardse aanvallen op het fort waren zeker 
niet alleen denkbeeldig, aangezien de''bergkenners'' in die tijd er geen 
probleem in zagen om eventuele aanvallers behulpzaam te zijn bij hun 
pogingen. 
Dibbets wou daarom drie dingen weten: 
I. Of er behalve de bestaande oostelijke ingang nog andere toegangen 

bestonden tot het gangenstelsel onder het fort: 
2. Welke gevaren deze eventuele toegangen voor het fort vormden: 
3. Hoe waren deze gevaren te voorkomen en welke kosten zouden 

eventuele maatregelen met zich meebrengen. 

Er werd een commissie van onderzoek ingesteld onder leiding van drie 
vertrouwde officieren met ieder hun eigen specifieke kennis. Deze 
commissie bestond uit: kapitein der arti llerie De Bruyn. kapitein 
ingenieur Bousquet en kapitein bij het korps mineurs en sappeurs 
J.J. Hennequin. Uit het aan Dibbets gerichte handgeschreven verslag 
(d.d. I februari 1837) volgen nu een aantal passages die de sfeer en de 
problemen van deze onderzoekers weergeven. Hierbij moet worden 
vermeld dat de originele tekst plaatselijk slecht of niet meer leesbaar 
is. zodat de schrijver niet instaat voor een foutloze weergave. 

"Dat :ij :ich aanvankelijk l'erf!.e:eld 1•an den landbouwer Keulen 
heiJIJen begeven naar den 1·oornoemden ingang ten Oosten l'an het fort 
en van daar door de reeds sedert lang bekende wegen onder den berg 
m·er reeds gedeeltelijk ingestorte gal/erijen echter :onder daarhij 
buitengewone moeilijkheden te ondervinden. :ijn f(ekomen tot aan de 
deur in het jaar 183 I tot af~luiting van den toegang naar de gallerijen 
onmiddellijk onder het fort gelegen is aangebracht en op de hierne
vens gevoegde schets door de letrer a aangegeren. 
Dat het hun 1•ervolgens na ingewonnen informatie :oowelbij FOOrmel
de Keulen als bij andere kenners van den St. Pietersberg is geiJ/eken 
dat er bij hen behalve de:e geene andere onderaardsche toeRangen tot 
het fortbekend waren. 
Ten einde nu van hetniet hestaan l'an :oodanige toegangen de stellige 
overtuiging te verkrijgen besloot de commissie het onder:oek verder 
:elve en :onder van kenners verge:eld te :ijn te 1•ervolgen. 
Hiertoe werd hetnood:akelijk de barricade van de trap nabij de 
waterput in de middenga/Ierij 1•an het fort te doen opruimen om door 
de:e trap in de onderaardsche gal/erijen l'an de berg afgedaald :ijnde 
vanuit het fort als middelpulli de e1•entuele toegangen naar het:eh·e op · 
te sporen. 
Hetbleek dan ook alreeds bij het volgende onder:oek dat er om uit het 
fort in de gallerijen van de berg te komen slechts één weg bestond, de 
overige gangen vroeger reeds en wel ten tijde van de plaats gelwel 
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hebbende aan:ienlijke insrortingen 1•an Ocrober 18 17 door :ware 
muren digr gemerseld :ijnde welke regen de ingesrorte gedeelren 
aangebouwd sleelus l'an eene : ijde namelijk l'amtil her fort genaak
baar waren. 
De:e eenige uilgang echrer el'eneens gebarricadeerd :ijnde moes/ 
door her opruimen der barricade worden geopend waarFan her de 
ondergereekenden eersr doenlijk was de hier bo1•en bedoelde deur op 
de sellers mer de feller a aangege1·en re bereiken. welke : e!l•e nog eersr 
moesr geopend worden a!I'Orens 101 in de gallerijen re kunnen komen. 
Naardien was de:e deur nier alleen door midde!Fan rwee s/el'ige 
grendels en een :eer groor sJor ges/oren. maar nog bol'endien door de 
I'Ochrigheid 1•an den berg :eer was ge:wollen. was hernier dan mer 
:eer groore moei re en inspanning dar men de:e!l'e op hare gehengen 
in beweging konden brengen. dir echrer gelukr :ijnde waren daarme
de de l'oorlopige hindemissen ror her I'Oormelde onder:oek uir den 
weg geruimd. 
Al dadelijk l'ertoonden :ich de gallerijen I'Cm een hoogsr ongunsrige 
: ijde. Bijna m •era! in de nabijheid l'an her fo rt :ijn de galerijen 
gedee!re!ijk ingesrort :oe/ar her gewelf slecl11s hier en daar op half 
gebroken pilaren rusr en bij de minsre aanraking of beweging schijn 
re :uilen ins/orten. 



8 De ondergetekenden l'olgden 1111 de uiterste gren:en of wanden I'On de 
berg aan de regter:ijde waardoor :ij noodwendig alle uitgangen 
moesten omdekken welke :ich in dat gedeelte l'an den berg mogten 
he1•inden en hij de:e op l'erschillende tijden herhaalde togten is het 
hunner duidelijk gebleken dat :ich l'om·heen op meerdere plaatsen 
uitgangen ofgemeenschapsgangen met het o1·erige gedeelte l'an den 
berg moeten bevonden hebhen welke echter later door instortingen 
\'Oikomen omoegankelijk :ijn geworden. 
Zij kwamen daarhij onophoudelijk op :odanige gedeelten welke niet 
dan met de grootste hehoed:aamheid ja :e!fç niet :onder lel'ensgemar 
hereikhaar waren. waardien inswrtingen :ulke huitengewoon groote 
ophopingen l'an puin en mergelklompen hcl(/den l'eroor:aakt dat er 
slechts eene geringe opening tussen de:e en het gehemelte der galierij
en was rJl'ergehle l•en welke men niet anders dan op handen en I'Oeten 
kmipende m·er kon komen. waarhij de minste aanraking aan de 
wanden of aan het dreigende gehemelte des herg.1· eene instorting 
konde te weeg brengen of in een woord de toestand \'all den berg is 
inwendig op de he:ochte plaatsen :oodanig dat alleen het gel'oel \'On 
pligt den ondergeleekenden konden noopen de:er uiterst gel'(larlijken 
togt \'erder \'OOrt te :e((en". 

Wij moeten ons hierbij voorstellen dat het gangenstelsel er in die tijd 
heel anders heeft uitgezien. De wanden van de gangen waren voor een 
groot deel nog blank en onbeschreven. De instortingen waren nog 
''nieuw·· en nog niet bedekt met een geruststellende laag grijze stof die 
op enige stabilisatie zou kunnen duiden. De onderzoekers zelf konden 
zich als verlichting hoogstens van fakkels hebben bediend. Waar
schijnlijker is nog dat zij slechts kleine kaars- of olielantaarns mee
voerden zoals die bij de mineurs in de Maastrichtse kazematten 
gebruikt waren. Ook het militair tenue zal niet erg comfortabel 
geweest zijn tijdens de kruippartijen. Bovendien kunnen we aannemen 
dat het gezelschap zich niet ongewapend in de berg begeven heeft. 
gezien de gespannen situatie. 

"Na op de:e wij:e den geheelen uitersten rand der uithollingen 1·an 
dat gedeelte \'all de berg met onheschrijfelijken inspanning te hebhen 
ge1•olgd :ijn de ondergeleekenden na \'erloop van 1·ier uren eindelijk 
aan de:elfde uitgang gekomen waarhij :ij hij hun eerste wgt met 
Keulen waren binnengegaan en hieruit laat :ich ontegensprekelijk 
opmaken dat er behalve de:e geene andere toegangen tot het fort 
heswan en dat de:e als nood:akelijk in de wand moeten gelegen :ijn. 
hebhen den aandacht niet kunnen ontgaan. 
Daar het echter van eene andere :ij de niet te onder:oeken l'alt. moet 
het niet als volstrekt onmogelijk worden beschouwd dat de 1•roeger 
bestaand hebbende toegangen weder bereikhaar te maken het:ij 
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Schematische 
doorsnede. l·erhin
ding /lissen fort en 
~:angenstelsel. 

Tekening: 
E. Smitshuysen 

alleenlijk door het opruimen der vulling der in verscheidene eeuwen 
ingespoelde gronden welke /ang:amerhand al hoogeren hooger 
aangroeiende eindelijk tor tegen her gehemelte zijn gekomen het: ij op 
andere plaarsen door het opruimen der mergelmassa's welke ten 
gem/ge van insrortingen de roegangen hebhen afgesloten. Zo :ouden 
echter de daarroe aan te wenden pogingen veel te veel tijd kasren en 
mer veel te veelmoei re gepaard gaan om re verandersrellen dar 
dezelve :ouden kunnen gelukken zonder vooraf en tijds van de:elve 
aanwending onderrigr re :ijn en dan de nodige maatregelen tor 
der:elve 1•erijdeling re hebhen aangehrachr". 

Fon St. Pieter 

Plate au 

insto rtinge n 

waterput 

De onderzoekers concludeerden vervolgens dat voor het openen van 
oudere ingangen eerst uitgebreide metingen verricht moesten worden 
aan de oppervlakte, die vanuit het fort niet onontdekt konden blijven 
(de gehele omgeving van het fort was immers om strategische redenen 
kaal gekapt). Het forceren van een doorgang naar het fort vanuit 
andere gedeeltes van de berg. dwars door de instortingen, werd alleen 
mogelijk geacht indien er uitgebreide veilgheidsmaatregelen zouden 
worden getroffen, zoals het aanbrengen van houten ondersteuningen 
gelijk die in mij ngalerijen worden toegepast. 
M et mijngalerijen bedoelt men in dit geval aanvalstunnels zoals die 
door mineurs in de richting van vestingwerken werden gegraven. 

"In heide gevallen echrer blijfr de nadering van her fo rteene gevaar
volle onderneming waarroe voor:eker niet dan in de hoogste nood:a
ke/ijkheden :oude worden overgegaan en waarbij reeds wam·schijn
lijkheid :oude hestaan dar de:elve tennadele van de uitvoerders uit 
:al vallen". 

In de beantwoording van de tweede vraag van Dibbets omtrent 
eventueel gevaar voor het fort gaven de onderzoekers twee mogelijk
heden aan. In het eertse geval ging men ervan uit dat de aanvallers 
openl ij k door de bestaande ingang zich naar de gangen onder het fort 
zullen zouden begeven. Deze mogelijkheid werd echter als onmogelijk 
beschouwd, omdat de ingang binnen het schootsveld van de vesting 



10 lag. Hierdoor zouden eventuele aanvallers de berg niet meer levend 
verlaten. In het tweede geval ging men ervan uit dat de aanvallers kans 
zouden zien om ongemerkt tot onder het fort te naderen. 

'Er blijft dus slechts 01·er na te gaan wat men te rre:en :oude hebhen 
''all eenen rijand die :ijne onderneming hebbende kunnen bedekt 
houden en aan gene tegenweer 1·an :ijde der 1·esting is blootgesteld. 
l-Iet fort St. Pieter ligt Foor een gedeelte en \'OOmamelijk met de 
:uidelijke helji gedeeltelijk op galerijen of uitlwllingen \'all de berg: 
de:e uithollingen :ijn (. .. )door pijlers welke men hij het uithalen der 
mergelstenen \'all afstand tot afHand heeft laten staan om het gehemel
te uit onbruikhare mergel en de aardkorst der de:e!l•e areral bedekt 
hestaande te ondersteunen en \'OOr instortingen te bewaren. 
l-Iet is te 1·ermoeden dat de eerste ontginners \'C/n de berg door de 
onden•inding nog niet onderwe:en en de gren:en 1·an de tegenstand 
niet kennende waarmor de mergelmassa \'a/haar is de:e gren:en afte 
l'eelte huiten gegaan door de gangen of uithollingen in e1·enredigheid 
tot de pijlers ''eelte wijd te maken. 
Onder andere die 1·an den jare /817 bij welke een gedeelte \'{/// het fort 
is ineenge1•allen waartoe ook \'eet :al hebhen hijgedragen de uitwer
king der mijnen in 1794 en 1813 door de Fransehen aangelegd en 
welke hiertoe aangebragt en berekend :ijnde geen onmiddellijk nadeel 
aan hetfort hebhen aangehracht maar alleeneene plaatselijke 
instorting ''an het gehemelte der herg heeji 1•eroor:aakt. 
Hieruit kan men nu ligtelijk hegrijpen dat het plateau des herg.1· :e!l·e 
grootendeels op pijlers mstende als culee \'an het fort kan worden 
aangemerkt en men :oude niets helweren te doen dan de massa 
waartegen het fort als het waremstuit haar \'erband te mkken om :o 
l'ermoedelijk ene instorting 1•an een deel Fan het fort te weeg te 
brengen. Bijaldien men door eene ( .. . )delen 1·an pijlers erenwijdig aan 
en in de nabijheid 1·an het fort door middel \'an mijnen :om·eelmoge
lijk gelijktijdig deed springen :oude :ulks genoeg :ijn omeene aan
merkelijke schade aan het fort toe te brengen. 
Maar men :oude :eker nog oneindig ''eet meer uitwerken indien men 
tot in de nabijheid des forts genaderd :ijnde aldaar in de hestaande 
mergelmassa op groote diepten in de wanden sterk geladen mijnen 
aan deed leggen waardoor het niet onmogelijk :oude :ijn het fort 
geheel en afte l'ernielen dan toch grootendeels onbruikhaar te maken. 

1-/oe:eer lW het welgelukken eener :oodanige onderneming steeds 
twijfelachtig :oude :ijn uithoofde der ge1·aren welke bij het naderen 
Fan het fort gepaard gaan en de :warigheden die de:e!l·e :ouden 
Ferge:ellen :oo Fereischt alleen der:e!l•en mogelijkheid dat men 
gepaste middellen in het werk stelle om daartegen :o01•eel mogelijk 
beveiligd te :ijn. 



11 Hoe men tegen dergelijk geweld beveiligd diende te zijn vormde het 
antwoord op Dibbets derde vraag. Daar Dibbets constant geplaagd 
werd door een tekort aan financiële middelen voor de verdeding van 
de vesting mochten eventuele beveilig ingsmaalregelen uiteraard zo 
weinig mogelijk kosten. De oplossing hiervan mag duidelijk blijken 
uit het laatste deel van het verslag. 

""Naardien de opening aan de Oost:ijde 1·an het fort in de Noordelijke 
helling 1·an de St. Pietersherg de enige toegang tot het fo rt ople1·ert 
schijnt het in den eersten opslag dat er niet meer te doen :ij dan de:e 
opening te sluiten om de nadering \'an het fort onmogelijk te maken. 
Indien men echter in aanmerking neemt dat het gedeelte \'(111 den herg 
waarin gemelde opening leidt en nog weten van l'erscheidene herg
kenners gemeenschap had met andere uithollingen :odat men daar 
konden ingaan om na de herg doorwandeld te hehhen aan Slavante of 
Lichtenherg weder kan uitkomen herwelke slechts door de plaats 
gehad heh!Jende instortingen ondoenlijk is geworden. :al men de 
mogelijkheid geredelijk toekennen welke er bestaat de:e gemeen
schap op de eene of andere wij:e te herstellen en dat het herstellen 
de:er gemeenschap hij het digtmaken der opening ten Oosten ran het 
fort ondemomen :oude worden bij a/dien iemand daarhij eenig groot 
belang had. lijd wel geen rwljf'el. 
Dit belang nu hestaal werkelijk. 
Niet alleen dat nog op l'erscheidene plaatsen met goed ge\'olg mergel
blokken kunnen gehaald worden herwelk nog tegenwoordig geschiedt 
blijkens de ommoeting welke de ondergeleekenden bij eene hunner 
togten hebhen gedaan I'Gn een ploeg menschen die onderl'raagd :zjnde 
naar de beweegredenen van hunner tegenwoordigheid in den berg 
daarop ten antwoord gaven. dat : ij mergelblokken gingen halen: maar 
nog huitendien :ijn ereenige eigenaars van den berg welke de 
uithollingen tot hergp/aatsen. kelders. en: . gebruiken en die hij afdien 
men de gemelde opening :oude digt maken :eker alles in het werk 
stellen wat mogelijk was om de gemeenschap tussen den :oogenaamde 
groote herg en de kleine te herstellen waartoe slegts eene geringe 
opruiming voldoende :oude :ijn. En :ulks :oude :eker \'Oor de veilig
heid l'an het fort oneindig gevaarlijker :ijn dan het openblijven ran 
den ouden ingang. Immers :ouden er nu weinig of gene middel/en 
meer hestaan om de herstelling der bedoelde gemeenschap te ontdek
ken en men :oude steeds in de gerustheid verkeerende dat de nadering 
tot het fort onmogelijk was geworden en de vereischte waak:aamheid 
om niet overvallen te worden allengs door die gerustheid ver: uimende 
eensklaps het fort kunnen :ien instorten :onder te weten waardoor dit 
onheil was veroor:aakt geworden. 
Buitendien al bestonden er hoegenaamd geenen belangen tot het 
openen der gemeenschap tussen de tvl'ee gedeeltes des hergs dan 



12 :ouden voor:eker een kloekmoedige vijand de (. . .) verkregen hebbende 
om niets onbeproefd te laten ten einde onder het fort te komen en door 
een bekwamen bergkenner op de plaats gebragt waarin vroeger de 
gemeenschap bestaan heeji niet aarzelen de:elve te herstellen al 
moesten daarbij dan ook groote opofferingen gevorderd worden , :oals 
van het ondersteunen der wanden en van het gehemelte des bergs, het 
doen van aan:ienlijke opruimingen en:. en:. En hoe :oude men :ulks 
kunnen tegengaan daarergeene uiterlijke kenteekens van :ijne 
onderneming :ouden aanwe:ig :ijn en men van de:e hoegenaamd 
geenekennis :ouden kunnen dragen. Ja :elfs al had menereenig 
vermoeden van niet eens :ouden weten naar welke :ijde :1jne schreden 
te wenden. 
De:e redenen komen de ondergeleekenden als genoeg:aam voor om 
van het voornemen om de opening ten Oosten van het fort te doen digt 
te metselen ten eene male af te : i en; naardien de vijand toch nimmer 
van de:elve :ouden kunnen gebruik maken en men wel groote :eker
heid erlangen kan om het fort voor alle mogelijke nadering te beveili
gen door met de: elfde of met weinig meerdere kosten als vereischt 
:oude worden om de buitenopening digtte metselen eener muur op te 
bouwen op eene geringen afstand van het fort onder in de galerijen 
van de berg en de:e muur met schietgaten te voor:ien die wel van 
binnen naar buiten maar niet omgekeerd kunnen gebruikt worden (:ie 
fenerf in de teekening). 
Met het digtmetse/en van slechts eene gang sluit men het fort geheel af 
en bijaldien men de groote trap rondom de waterput in het fort herstelt 
ende (waartoe mede noch vele moeite noch vele kosten :ouden ver
eischt worden) :ich eenmaal daarop ging overtuigen dat :ich alles in 
de zelfde toestand bevindt waarop men het gebracht had :oude men 
zich volkomen voor alle verrassingen beveiligd kunnen houden. 
De tot de:e werk:aamheden aan te wenden kosten :ouden globaal eene 
somma van rwaaljhonderd guldens be/oopen. 
Tenslotie vermeenende ondergeleekenden tot meerdere veiligheid 
tegen eventuele instortingen te moeten voorstellen dat er een verbod 
worde uitgevaardigd om in het vervolg in het eerste gedeelte van den 
berg tot welke men door meergemelde opening ten Oosten van het fort 
geraakt blokken te :ogen :onder dat daarvan aan de militaire Genie 
der vesting vooraf is kennis gegeven en dat de:elve de plaats der 
ontginning te hebben nagegaan en bevinden dat dezelve :onder gevaar 
(. .. )daartoe de toestemming hebben gegeven. 
Voorts dat de opening gelegen tegenover de landhoefvan Keulen door 
eene deur worde gesloten waarvan de sleutels bij de Burgemeester van 
St. Pieter berusue. die de:elve :onder verlofvan de bevoegde outhori
teilen der vesting aan niemand :oude vermogen af te geven" . 
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De ll'l'llfelrrap rond 
de II'Orl'l'pur eindi,~r 

hier in her gangen
.welsel. Oe purrand 
mer sreunhong en de 
rropleuning is helaas 
: waar hesl'iwdigd . 
Fmo: 
E. Smirsl111ysen 

Als de genoemde muur bij punt f ooit gebouwd werd. is deze door 
latere generaties bergkenners weggehaald. De muur bij punt a bestaat 
nog wel, maar is em stig beschadigd door berglopers die een nieuwe 
doorgang naar de gangen onder het fort hebben geforceerd. Het i s te 
hopen dat met name het gebied onder fort St. Pieter ooit weer in zijn 
oude luister wordt hersteld. In 1985 en 1986 hebben vrijwi lligers van 
de Stichting Maastricht Vestingstad de waterput geheel uitgegraven en 
de wenteltrap rond de put hersteld. Ook werd een aanvang gemaakt 
met het herstel van de diverse vestingmuren die hier nog te v inden 
zijn. Helaas werd dit werk beëindigd door grote tegenstand van met 
name het M aastrichtse VVV. Het belang van dergelijke werkzaamhe
den zou niet te combineren zijn met de toeristische rondleidingen in 
het fort en de gangenstelsels. 
Wellicht kunnen belangstellende SOK-leden ooit deze werkzaam
heden voltooien. 
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15 Lijst met namen van militairen in het Noordelijk 
gangenstelsel 
(De cijfers corresponderen met de bijgevoegde plattegrond) 

F. Creemers 
Luikerweg 48 
62 12 EW Maastricht. 

J.W. MARIONIER luit. E KERENS 1837 
k wartiem1eester "uitgeruste'"? KROGST 

2 WANTON !JE sergeant der K. NIJST 
infantrie J.F. DEKKER 

3 JULLIEN AUGUSTE 1837 16 ROUEFAER february 1838 
4 C SEEGER maart 1837 BOUSQUET kapt ing I 829 

JESSE VAN BRUCHEM 1837 
5 SEEGER maart 1837 1887 J.J. HENNEQUJN kapt 
6 BOUSQUET I kapt ingr I 837 sergt 
7 BOUSQUET SPRUYT 1838 

de BRUYN 17 J.J HENNEQUIN 1837 
HENNEQUIN kapitein der F.P. MASCHECK ! ..... luit ? 
mineurs 18 A CANNEM AN de 2 st. ing? 
LISONE 1837 1829 

8 JULLIEN AUGUSTE 1837 BOUSQUET kap ing 1829 
JES SE E.A. CAMPS luit ing 
AUGUSTE H WELSINK luit ing 1838 
RON .... LUS 1837 de BRUYN 
C:SEEGER BOUSQUET 1837 
C:STE ... ? I 837 maart A DE M EYER majoor der mi 

9 luiten ... der genie 1838 neurs 
I 838 De KLE .. .'? J CARSTEN 2de kap ing 1837 

JO BOUSQUET I kapt ing I 837 19 JOHAN VAN BRUCHEM 1837 
I I A B .. .. .. VRIES 2 1 DERKS sergeant I 837 

I 837 (zwart) 21 KITSEN mineurs 
JESSE (rood) 22 BOUSQUET 1837 1t van 
JULIEN AUGUSTE 1837 maastrieht 

12 J : VAN BRUCHEM 23 DERKS 1837 
13 C: SEE .... ? BOUFF ...... ? (bouffas?) I 837 
14 C:SEEGER 24 WEYGERS 7 mei I 837 

SEEGER BOUFFAS BRANTS 
15 afbeelding militair ARMANO mei 1837 

C SEEGER 2x JULIEN BERGHOF 
I 8 maart I 83 7 WIRTERS I 837 (ingekrast. rest onleesbaar) 
HOVEN 25 de BRUIJN kapitein d'arti llerie 
C:DUVACHE CR ETS HENNEQUIN id mineurs 
S DERKS ES ... SAGE 2x BOUSQUET id ingenieur 
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Op hij~aande kat . 
I\ d . 111 
. c Situatie weer-

gegl'l'ell ,·an het 
gangenstef · 1 dat _,e. :oa/s 
• 110 de grote ;11 • 

. Hnrung 110!: 
heoa 1 ' .... (IJl 1(1{1 1" ~'\'(/0,' 

De grote NEKA.MI

tunnel en de door 
Van Sc/wik 
gegra\·en proerf 
nelfi - · · . pllll-

. • IJII luemp niet 
aangegeren. 

Noordelt:J"k . gangen-
_,tel.,el St. Pieten-
herg · 
5 . · ltuatll' oost:ijde 
omstreeks /83 7. 
lnrentarisatie. 
F. Creemers . 



18 25 januarij 1837 1837 J.J. HENNQUIN kapitein 
26 1837 HENNEQU!N kapitein der der mineurs 

mineur ROBERTSEN scrgt. de mi .... 22 
27 BOUSQUET april 1837 

de BRUIJ N W KITSEN 1837 
28 DERKS sergeant DERKS scrgt 22 april 1837 bij de 

DERKS LUCHTENBERG mineurs 
sergt mineurs sergant 1887 42 DERKS 
ROBERTS JOH ... van BRUCHEM fourier 

29 DERKS sergt.. .? 43 KITSEN de mineurs 
LUCHTENBERG sergeant 1887 DERKS 

30 DERKS sergeant ... ? W!LLEMS 
31 MILJOEN fourier der mineurs 44 LUCHTENBERG 
32 20 apri l 1837 45 ROB ERTSEN sergt de mineu ... 

J.J . HENNEQU IN- kapitein 1837 
ROB ERTSEN sert de mineurs 46 1837 J.J. HENNEQUIN 
DERKS kapitein 
sert der mineurs DERKS sergeant I 837 
De BRUIJN BOUSQUET 47 KITSEN sergt de mineur .. 
26 febry ... 1837 JOH. van BRUCHEM fourie r der 
CHAMOT- sergt de mineurs mineurs 

33 1837 20 apr i I 1837 
J.J. HENNEQUIN 48 J.J.HENNEQUIN kapitein 1837 
kapitein der mineurs 49 HENNEQUIN 

34 HENNEQUIN BOUSQUET 
35 CHAMOT sergt de BRUIJN 1837 
35 CHAMOT sergt DERKS sergt. mineurs 

KITSEN sergt de mineurs 1837 ROBERTS sergt. de mineurs 
36 R de BELLEFROl majoor de 22 april 1837 

mineurs 1837 KITSEN sergt. idem 
37 LUCHTENBERG sergeant bij 50 LUCHTENBERG 1837 22 april 

de mineurs 51 DERKS sergt 1837 
38 HEN ..... (hier bevindt zich een 52 KLEISMA 1837 

gat in de muur, hieraan valt af te SLIPPER ?? 1837 
leiden dat hier HENNEQUIN 53 J. JONGKEES sergt de mineurs 
stond) den 24 april 1837 

39 de BRUYN LUCHTENBERG sergeant 
BOUSQUET 54 MEIGOLN ?"?fourier der mineurs 
1837 1837 

40 de BRUYN kapit. .. 55 CHAMOT sergeant de mienurs 
BOUSQUET kapt 1837 
MILJOEN fourier KITSEN sergeant de mineurs 
van LOO der kap 1837 (2x) ROBERTSEN 

4 1 vanONNA 1837 BOUSQUET kapitein ing. 
DERKS ROBERTS sergeant de mineurs 22 
MILJOEN april 1837 
CHAMOT sergeant der mineurs 56 BOUSQUET 1837 (instorting 
1837 duivelshoek) 
LISSONE 
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20 april 1837 
J:J: HENNEQU!N 
Kapitein 
ROBERTSEN 
Sergt de Mineurs 
OERKS 
Sergt der Mineurs 
Oe BIWYN 
BOUSQUET 
2ó Fchrr 1837 
CHAMOT-
Serp,t de Mineurs 

Fmo: 
Col/eu ie J. Spec 
Neg: 3495 
\'Ok: F03-II 

57 LUCHTEN BERG sergeant bij 

de mineurs (achter"the gang") 
58 H.VAN GANGELT 1837 
59 H.VAN GANGELT 
60 (de volgende namen bevinden 

zich in het ··museum van robe 
spierre" .) 
majoor VOLKHEM 
DERKS ..... I837 
ritme VAN DEN BERG 
detachement van 't regt- ligte 
dragonders no.4 
FROST 
van der HEYDEN 
de LOIJ S 
F.van MüHL ER lu it. ingenieur 
1817 
J. van BRUCHEM 
1819 july 17 
LOUIS CATAIRE luit. 1816 
CARST EN kap. ing 1837 
M ILJOEN 
ROBERTS sergt der mineurs 
SI EREVELT majoor 1837 
1837 HENNEQUIN kapi tein 
Den Beer portugaél 
den bier portugaél 

GAYEL 
1837 kapt. v.d.SCHRIECH 
1837 J.J. HENNEQUIN kapitein 
KLEIN maj oor 1869 

61 MUHLER of MULDERS 
1837 

62 L.C. BUNING? 
63 WEUGERS 7 mei 1837 



20 Gezichtspunt 
Een fotografische documentatie (2) 

Ditmaal wordt de aandacht gericht op een detail. Iets waar ook de 
blokbrekers besl ist oog voor hadden. Zij w isten hoe met kleine 
voorzieningen. simpel en effectief. grote problemen konden worden 
tegengehouden. Het ongemak en gevaar van "aangesneden" aardpijpen 
vroegen meer dan eens om weerstand. Z ie hier een manier om daaraan 
te voldoen. T wee schuin tegen elkaar geplaatste blokken. verankerd in 
het vaste ge teente, dragen een los gestapeld muurtje. Door de 
neerwaart e druk van het eigen gewicht en van de achterl iggende 
aardpijp werd het muurtje stevig genoeg om voldoende weerstand te 
bieden. Voldoende. tot op een dag in 1988 ... (nee. het muurtje bestaat 
nog) ... werd besloten alles vol te doen. op te vullen. om de berg te 
verstevigen. 

Misschien gaat nu een lampje branden: "dat is onder Zussen. achter 
Pauli ". En dat klopt. 
Onder het dorp Zussen ligt een grote reeks "kui len". Door een steeds 
verdergaande steenwinning kwamen al die "kuilen" met elkaar in 
verbinding te staan en vormden ze zo één groot gangenstelsel. Aldus 
werd het dorp in toenemende mate ondermijnd. met als gevolg dat in 
de loop der tijd het risico van verzakkingen en instortingen eveneens 
toenam. Ter beveiliging is nu een gedeelte van het gangenstel sel 
opgevuld. inclusief enkele gangen onder de Mgr. Trudo Jansst raat. 
daar waar de foto van het muurtje is genomen. Het opschri ft A66-6. 
l inks onderaan op de foto (slecht zichtbaar). herinnert aan het 
landmeetkundig werk dat in opdracht van de gemeente Riemst 
plaatsvond alvorens de gangen te dichten. Het is wederom slechts een 
detail. maar toch geeft het ons weer enige informatie over de groeve. 
Het laatste cij fer (de vermelding "-6") duidt op een afzonderlijk stukje 
van de groeve. gekoppeld aan een groter geheel (" A66"). dat in kaart is 
gebracht. 

v.W . 





22 De Ancienne Brasserie 

E.E.F. Stevenhagen 
Velddreef 293 
2727 CH Zoetenneer 

De Ancienne Brasserie. vrij vertaald de oude brouwerij. ligt verscho
len in archieven. verscholen in he t talud van het Fort St. Pieterbij 
Maastricht. Velen hebben er reeds naar gezocht maar hem niet gevon
den. ik ook nie t ... of toch een klein stukje? 

Ik wi l u bij deze eens meenemen op mijn speurtocht naar deze groeve. 
een speurtocht grotendeels van achter mijn werktafel in Zoetermeer, 
ondermeer met het doel aan te tonen dat ook vele in fonnat iebronnen 
zich in daglicht bevinden of in het TL-licht van instanties en archie
ven, du bovengronds. De ene keer plaats ik mij twee eeuwen terug in 
oud kaartmateriaal om vervolgens de hele zaak van 3000 meter 
hoogte. "op afstand". op luchtfoto ·s te bekijken. Aan de hand van oude 
ansichtkaarten en nog oudere pentekeningen laat ik mij dan meenemen 
door het landschap als in een tijdmachine die velen van u nog niet 
ontdekt hebben. Terug in de twintig te eeuw kombineer ik alle indruk
ken en informatie in mijn compute r. Eigenlijk leg ik zo alle "blauw
drukken" op e lkaar en houd ze tegen het licht om te kijken of daar 
nieuwe informatie uit tevoorschijn komt. 

Maar laten we teruggaan naar de Ancienne Brasserie. 
Bory de St. Vincent venneldde het ste lse l in 1819 op zijn '·Carte du 
Plateau de St. Pierre" onder de letter C. Op zijn kaart lopen vanaf de 
Mergelweg twee kle ine weggetjes naar de opening in de noordwest
helling van de St. Pietersberg. Het geeft ons samen met het huisje op 
de Mergelweg oriëntatiepunten die we op andere kaarten kunnen 
proberen terug te vinden . 
De kaart van Bory beschouw ik als een be trekkelijk nauwkeurige 
schetskaart, d.w.z. de verhoudingen zijn niet overal correct maar dat 
wat hij intekende be rustte niet op fantasie. Elke kras van zijn pen moet 
serieus worden genomen. En dat be tekent dat tussen de Ancienne 
Brasserie en de Grote Ingang mogelijk nog twee ingangen zijn ingete
kend ! Alleen de kaart van Tranchot (ca 1803), die door he t Landes
vennessungsamt Nordrhein-Westfalen als reproduktie (kosten 8 DM) 
wordt uitgegeven, is nauwkeuriger. Ik ben overigens nog steeds op 
zoek naar het origineel dat zich in Berlijn moet bevinden. Maar we 
dwalen af. 
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Kaarr Anch•nne 
Brasserie 11/l't 
Stl'lllfJI'II·an hl'l 
Kmps Ingenieurs. 
Rijksarc!Jilf 
Den /laag. 111111111/l'r 
OPVIM 1588 . 
"Plan •·an het Forr 
St. Pieter meteen 
gedeelte der carrien • 
tmder het :l'f•·e" 
Vl's tiging Maa.\lricht. 
5e directie \ 'On 

Forrijïcatien. 1822. 
Schaal 5 ellen op den 
duim. (70.150cm). 

Bory beschreef de plaats onder C als: ··Endroit ou un éboulement 
récent adétruitune brasserie". Dus een plaats waar vrij recent (voor 
18 19) een insto rting een e ind heeft gemaakt aan een brouwerij. En dat 
matigde mijn verwachting over wat we nu nog mogen terugverwach
ten. Andere archiefstukken en onderzoek ter plaatse zouden dit late r 
bevestigen. 

Le Blanc tekende in 1840 een kle ine plattegrond van het kle ine ste lsel 
in zijn ··Atlas du places étrangères" . u moeten we Le Bl anc, net als 
Masse (een Franse offic ie r die in 1748 een kaart samenste lde). met de 
nodige voorzichtighe id inte rpreteren. We mogen alleen de bevestiging 
van de lokatie overnemen. alsook het bestaan van meerde re gangen en 
de globa le oriëntatie daarvan. Meer nie t. 

Tot zover mogen we ergens ten noordwesten van het Fort St. Piete r 
een kle in ingestort ste lse l verwachten, maar een plaatsbepaling van de 
ingang nauwkeuriger dan tot op ca. I 00 meter is niet verantwoord. Het 
materiaal is namelijk te onnauwkeurig om te kombineren met recent 
kaart materiaal. Het huisje op de kaart van Bory gaf mij echter wel een 
aanknopingspunt. Dus ging ik opzoek naar andere bronnen. 
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Profiel gesneden 
volgens de Ieliers a 
en b. 

Mijn voornaamste informatiebronnen zijn: 
a. Kadaster en Openbare Registers. 

Voor nauwkeurige kaarten met perceelsgrenzen, bebouwing en 
plaatselijke naamgeving. Schaal I: I 000 tot I :2500. 

b. Topografische Dienst Emmen. 
- Kaartverkoop: topografische kaart I :25000, hoogtekaart schaal 
1: 10000 
-Luchtfoto archief: stereo luchtfoto 's 1934 - 1983. 
-Kaartarchief: oude topografische kaarten tot ca 1820. 

c. Aerocarto Schiphol. 
Archief luchtfoto's van lage hoogte genomen voor o.a. 
ansichtkaarten vanaf ca. 1935. 

d. Stadsarchief Maastricht. 
Oude pentekeningen, landkaarten en oude ansichtkaarten en 
stadsfoto' s. 

e. Rijksarchief Maastricht. 
Oude landkaarten, groevekaarten. Kadasterkaarten uit 1830 van 
Limburg op microfiche. 

f. Rijksarchief Den Haag. 
Oude atlas en, kaarten, plattegronden, vestingwerken. 

Er zijn natuurlijk veel meer bronnen: archieven, bibliotheken en 
instellingen zoals het atuurhistorisch Museum Maastricht, het 
Geologisch Bureau (Heerlen), de Rijkswaterstaat, de ENCL de 
Stichting voor Bodemkartering, het Staatstoezicht op de Mijnen, de 
Koninklijke Bibliotheek en niet te vergeten uw mede berglopers en 
onderzoekers. 

d 
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"Plan \'Uil een 
gedeelte \'all 't Fort 
St. Pieter met op de 
:ijde leggende 
Gaau·n. n'aarin 
aangetonl. op u·at 

n'ijse deese Gamen 
kwuten toegemetseld 
worden. en daarbij 
nog dan gebmyk te 
hebben \'all deese 
Gaaten. door middel 
\'all een gallerije 
A. Gallerije die 

door de Rot: te 
houwen. 
uit/...oomende in de 
Gaaten ,·olgens 
het gesneetie 
Profiel a.b. 

13. Twee openingen 
\ 'Uil deese gaat en . 
die met s11·aerl' 
1111111ren kunnen 
toegemerseltl en 
gestopt u·orden. 

C en D. Tll'ee andere 
te moaken 
nwuren. dienende 
sigh leegem de 
instorringen \ 'llll 

onderen te 
IIIC'C0/11/(!1/l'C'/'l' l/. 

Rijkmrchief te 
Dt'n J-/aag rnuln· 
nummer: VT/1 3633. 
(35x.J5cm ) 

~ . ,,,., . . :-.;-
: I 

In het Rijksarchief Den Haag kwam ik een aantal interessante doku
menten tegen. Eén daarvan (arch.nr. VTH 3633) toont een nauwkeuri
ge plattegrond van de groeve Ancienne Brasserie. De naam wordt niet 
als zodanig genoemd maar de lokatie komt overeen met die van Bory. 
Behalve de plattegrond wordt een dwarsdoorsnede gegeven van de 
groeve met een geprojecteerde trap naar boven. De maatgeving is in 
Rijnlandse roeden ( I roede= 12 Rijnlandse voet van 3 1 cm). Samen 
met het ingetekende fort geeft de tekening de mogelijkheid de 
plattegrond vrij nauwkeurig te p laatsen op andere kaarten en 
luchtfoto ·s. En ook herkennen we het pad van de M ergelweg naar de 
groeve. Het is onduidelijk of de trap inderdaad is aangelegd naar een 
20 meter hoger gelegen punt, ca. 50 meter ten noorden van het fort in 
de buurt van de ingang van de huidige midgetgolfbaan. 



26 aast de plattegrond werden nog een paar andere losse gaten of 
gangen ingetekend. Op één van mijn negatieven van een oude platte
grond uit het Rijksarchief van Maastricht van het noordelijk gangen
ste lsel (""Plan de l'éboulement des cavernes sous la montagne 
St. Pierre ·· - jaartal onbekend) vond ik de hoofdingang terug ... en a lles 
paste nog steeds ! 

Een ander dokumement (arch.nr. VTH 3592) maakt melding van twee 
instortingen rond het fort St. Pieter. Eén instorting vond plaats op 
3 juni 1726 en liet een gat achter van 70 voet in doorsnede en 30-40 
voet diep ten zuidwesten van het fort. Bovendien wordt melding 
gemaakt van een instorting ten noordwesten van het fort "'verleden 
winter'' ( 1725?). 20 voet in doorsnede en 9- 10 voet diep ... 
Dat is jammer want de plaats komt overeen met de achterzijde van de 
Brasserie die volgens de plattegrond toch al niet groot was. 
Het werd t ijd een en ander te vergel ijken op luchtfotomateriaaL 
De karteringsfoto ' s van 1963 geven onvoldoende zicht op de helling: 
in april te veel begroeiïng en de bovengrond rond de midgetgolfbaan 
heeft a l teveel veranderingen ondergaan. Foto's van 1948 en 1934 
geven al meer informatie prijs maar te weinig detail. En dan vind je 
toevallig in Haarlem "'De onderaardse gangen in de St. Pietersberg" 
( 1935) van Ir. O.C. van Schaïk. Daarin is op bl z. 2 een luchtfoto 
opgenomen van het fort met een vrij z icht op de hele he lling van de 
Brasserie tot aan de omgeving van de Grote Ingang. Aan het e ind van 
de twee percelen waar ik de ingang van de Brasserie verwacht is de 
mergelwand onderbroken. afgeschoven of ingestort? De luchtfoto uit 
1948 doet dit vermoeden verste rken. Dat zou betekenen dat ook de 
voorzijde van de Brasserie ingestort is! 

Het werd nu tijd een onderzoek ter plaatse in te ste llen. De bewoners 
gaven mij alle medewerking en ik kon mij vrij met meetlint en kompas 
door hun tuinen bewegen. Ik trof er van noord naar zuid drie kle ine 
grotjes aan. 
De meest noordelijke is bijna 10 meter diep en bev indt z ich aan de 
Mergelweg 73/75. De ingang is ca 2.5 meter hoog en in gebruik a ls 
opslag. Aan de zuidzijde komt daglicht binnen via een rookgat. 
Het rookgat komt aan de .buitenzijde uit in een 6 mete r brede en 5 

mete r hoge van mergelblokken opgetrokken muur waarachte r men een 
ingang zou vermoeden (Mergelweg 77). Nie t uitgesloten. maar gezien 
de ligging t.o.v. de eerder genoemde gang verwacht ik dat niet. De 
tweede grot is wel toegankelijk door een gat in een muur en bevindt 
z ich aan de Mergelweg 79. De diepte is ruim 6 mete r. Aan de zuid
zijde kan men naar buiten kruipen. De grot loopt aan de achterzijde op 
een aardpijp of instorting. De derde grot bevindt zich achter een tuin 
aan de Mergelweg 9 1. Het is een enkele kamer van 2 bij 3 meter maar 
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~~W"dJAncienne 
i@'.f;,@JBrasserie 
(A.B. C. nu nog 
aanwe: ige gaten). 
Kaart: 
E. Srel'enhagen 
Fehmari 1989 
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28 aan de noordzijde opgetrokken met mergelblokken. Tussen de tweede 
en derde grot bevindt zich een duidelijk gestoord gebied. 

Thuis gekomen werd al het meetwerk uitgewerkt en nu kwam een stuk 
techniek om de hoek kijken. De oude kaart van de Brasserie. de kaart 
me t de drie grotjes. de luchtfoto ·s de kadasterkaart en de oude kaart 
van het noorde lijk gangenste lsel werden gedigitaliseerd. d.w.z. met 
behulp van een zogenaamd ··graphic-tablet'' in de compute r gebracht. 
Deze is in staat om met een tekenmachine (plotter) de kaa rtfragmenten 
op een uniforme schaal te reproduceren. 
En dan leg je ze op e lkaar en dan blijkt het in gangsgebied van de 
Brasserie in het eerder genoemde gestoorde gebied te liggen in de tuin 
aan de Mergelweg 89/91. De tweede grot is te laag om de ingang te 
z ijn geweest. De grote muur tussen I en 2 ligt al te noorde lijk en 
bovendien is volgens mij grot I op de archiefkaart naast de Brasserie 
al ingetekend! Dan moet de ingang dus gelegen hebben in de tuin van 
Mergelweg 89, en is ingestort! Bovendien be tekent dit dat he t derde 
grotje een restant kan zijn van een zuide lijke kamer van de Ancienne 
Brasserie ... een laatste restant. Mevrouw Jongen (74 jaar) aldaar 
vertelde mij dat haar zoon deze gang gemaakt zou hebben om onder 
he t fort te komen en op aanraden van Van Schaïk zijn pogingen zou 
hebben gestaakt. Is hij dan mogelijk uitgegaan van restanten van de 
Brasserie? 

Conclusie 
De Ancienne Brasserie moet zich hebben bevonden aan de achterzijde 
van de tuin aan de Mergelweg 89/9 1. De achterzijde van de groeve is 
waarschijnlijk a l in 1725 ingestort. De voorz ijde is vermoedelijk in de 
tijd van Bory ( 18 19) ingestort. Aan de zuidz ijde van nummer 9 1 
bevindt zich een kamer die mogelijk onderdeel is geweest van de 
Ancienne Brasserie en in ieder geval de zuidelijkste begrenzing vormt 
van het ingangsgebied van de Brasserie. Of de geplande trap naar 
boven werke lijk is aange legd weet ik niet. De kans dat er iets over is 
van de Ancienne Brasserie acht ik erg kle in. 
Maar het gebied ten noorden van het Fort St. Pietertussen de Mergel
weg en de Luikerweg heeft nog lang niet a l haar geheimen prijsge
geven! 



29 Tweede internationaal symposium over ondergrondse 
groeven 

J. Orbons 
Meezenbroekerweg 50 
6412 VK Heerlen 

Van 8 tot 13 juli 1989 werd in Parijs het tweede internationale sympo
sium over ondergrondse groeven gehouden. Het was het vervolg op 
het eerste internationale sympo ium van 1986, toen door Eef en 
Margriet Smitshuysen in Maastricht georganiseerd. Er was een grote 
belangstell ing en ook deze keer weer internationaal. Er waren name
lijk veel deelnemers uit het gastland aanwezig. Verder enkele Engel
sen, Ita lianen, Tsjechen, een Duitser en een Belg. De SOK was 
vertegenwoordigd door ondergetekende. Verder was namens Staats
toezicht op de Mijnen aanwezig de heer Mi eré met fami lie. Het 
symposium bestond uit twee delen. De eerste periode duurde drie 
dagen en bestond voornamelijk uit lezingen en bood maar enkele 
bezoeken. De tweede periode, ook drie dagen, bevatte bezoeken en 
nog enkele kleine lezingen. 
De lezingen van de eerste periode waren zeer goed. maar het program
ma was overvol. Lezingen en dia-series over het groevenonderzoek in 
Frankrijk , Engeland, Duitsland, Tsjechoslowakije, Italië en Nederland 
vormden de hoofdmoot. Er waren daarnaast lezingen over biologisch 
en fossielenonderzoek in de groeven en een film over het reddings
wezen in Franse groeven. Hierna hield M. Reymond een voordracht 
over stabilite itsonderzoek in groeven en P. Samin sprak over het 
gebruik van groeven door soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Verder 
waren er nog mooie dia-series over ijzermijnen in Frankrijk en een 
driedimensionale dia-serie over groeven in he t algemeen. De excursies 
van het eerste deel van het symposium beperkten zich voornamelijk 
tot de kalksteengroeven in de omgeving van Meudon, de buitenwijk 
van Parijs waar he t symposium werd gehouden. Deze zijn geen van 
allen meer in gebruik als groeve, maar worden nu gebruikt als opslag
plaats, champignonkwekerij of wijnkelder. Twee excursies hadden 
plaats binnen de stad Parijs. We hebben de beroemde catacomben van 
Parijs bezocht. waar scheldels en botten van circa 6 miljoen parijze
naren door een kunstenaar in een oude ondergrondse groeve zijn 
opgestapeld. Die skele tdelen kwamen van de kerkhoven die opge
ruimd moesten worden vanwege stadsuitbreidingen in de vorige eeuw. 
Het tweede bezoek aan Parijs betrof een zogenaamde '·galerie de 
recherche". Deze zoekgangen zijn tussen ca. l750 en ca. l850 gegraven 
onder de toenmalige uitbreidingsgebieden van Parijs om te voorkomen 
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dat men verrast zou worden door onderg rondse verborgen en onbe
kende steengroeven. In deze zoekgangen zijn zeer vele herinneringen 
aan de Franse Revolutie bewaard gebleven. Hiermee waren de eerste 
drie dagen ruim gevuld. De eerste periode werd afgesloten met een 
feestmaaltijd. 
Het tweede deel van het symposium bestond, zoals reeds vermeld , 
voornamelijk ui t bezoeken aan ondergrondse groeven. De bezoeken 
vonden plaats in stadjes buiten Parijs en dit g ing meestal vergezeld van 
een bezoek aan he t gemeentehuis voor een offic iële ontvangst. Op de 
eerste dag van deze periode stond gips op de agenda. We bezochten 
een g ipsmijn in productie. Men werkte er in galerijen tot 12 meter 
hoog. Deze gangen worden gemaakt met behulp van explosieven. 
Daarna hebben we een oude gipsmijn bezocht en een gipsfabriek die er 
nog naast stond. Gips moet namelijk gebrand worden voordat het 
bruikbaar is. Deze groeve bevindt zich onder een woonwijk en is 5 jaar 
geleden gestabiliseerd door een firma die zich daarin heeft gespeciali 
seerd. Gipsgroeven hebben een horizontaal plafond en dat is zwak a ls 
daarboven gebouwd wordt. De 12 meter hoge gangen worden voor 
tweederde opgevuld met een slakken/cement-mengsel. De resterende 4 
meter die rechthoek ig is, wordt met een gigantische .. schuurmachine" 
in een min of meer ronde vorm geslepen. Dit a lles werd uitvoerig ter 
plekke uitgelegd. Later volgde in he t gemeentehuis een ui tgebre ide 
d ia- en filmreportage over dit s tabiliseringssysteem. 



31 De volgende dag stonden de zilverzandmijnen van Fontainebleau en 
de kalksteengroeven van Provinsop het programma. De zandmijnen 
bestaan uit galerijen die gegraven zijn in het losse zand onder een 
harde bovenlaag. Dit zi lverzand is zeer los en levert totaal geen s teun 
aan de bovenliggende harde laag. Toch zijn er gangen met een 
overspanning van maar liefst 20 meter en een hoogte van 10 meter. ·s 
Middags reisden we verder naar Provins ca. 80 kilometer ten oosten 
van Parijs. Dit stadje is op een heuve l gebouwd en bij vele huizen zijn 
vanuit hun kelder gangen gegraven om aan bouwstenen te komen. 
Enkele van deze privéstelsels zijn aan e lkaar gegroeid. Zo zijn er 
grotere en kleinere ste lsels onder de stad ontstaan. 
Op de laatste dag van het symposium stond zuid-Parijs op het pro
gramma. We begonnen met een bezoek aan een sterrenobservatorium. 
Van het observatorium voerde een wenteltrap ons 25 meter lager in de 
waarschijnl ijk oudste groeve van Parijs. Hier waren graffit i te vinden 
vanaf 1670. De wenteltrap werd in vroegere dagen gebruikt voor een 
50 meter lange telescoop. Die was geplaatst 25 meter onder de grond 
en 25 meter door het gebouw omhoog. Deze groeve was in de oor
logen nog als schuilkelder gebruikt. Daarna volgde een bezoek en een 
vrije wandel ing in de kalksteengroeve van Sèvres. Hier was met 
kaarslichtjes een route uitgezet. maar zelfs als je van die route afweek 
was verdwalen in die kle ine groeve niet mogelijk. Deze groeve heeft 
zeer veel kle ine pilaartjes en muurtjes en heel mooie gangen. Tenslotte 
bekenen we een reconstructie en restaurat ie van een takelsystee:n. Dit 
betrof een paard-aangedreven take l. In veel Parijse groeven werd met 
schachten gewerkt. De schacht en groeve was nog niet heropend. Men 
wilde eerst de takel restaureren, om dan de schacht te kunnen leeg
halen en de onde rliggende groeve te kunnen ontsluiten en onder
zoeken. Hiermee was het symposium definit ief afge lopen. 
Velen zijn die avond en de volgende dag ( 14 juli) nog gebleven om de 
fest ivi te iten rondom de herdenking van tweehonderd jaar Franse 
Revolut ie mee te kunnen maken. Terugkijkend op het symposium 
moet ik zeggen dat het een groot succes was. Boe iend waren de vele 
interessante excuries en de vele goede lezingen. De contacten met de 
internatione le collega-berglope rs z ijn opnieuw uitgebre id en ver
s tevigd. 
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AANVULLINGEN/WIJZIGINGEN SOK-MEDEDELINGEN NR.l3 HEI 1989 

* In de tabel op pag.6 zijn helaas de jaartallen 87!88 en 88/89 boven 
de twee linker resp. rechter kolommen weggevallen . 

*Het zetduiveltje blijft ons achtervolgen : op pag.22 in de rectificatie 
1958 wijzigen in 1895. 

*De heer W.G . Vergoossen berichtte ons op 4 september j . 1. dat in het 
artikel "Resultaten vleermuistellingen 1988/1989" (W.J . van der Coelen 
en W.G . Vergoossen, SOK-Heded . l3:4-8) op pag.4, de Be regel moet worden 
veranderd in : Staatsbosbelleer verleende eveneens geen toestemming voor de 
Geul/Jeromergroeve (87) en van een eventuele latere SBB- telling ziJn geen 
gegevens bekend. Tevens dient op pag.8 een dankwoord te worden toegevoegd: 
Langs deze weg willen wiJ alle tellers en tellingleiders bedanken voor /Jun 
medewerking aan de census. 

de Redaktie 

losse bijlage

[aanpassing verwerkt]
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