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Verslag van de eerste bijeenkomst SOKleden op dinadag, 16 april 1985 om 20.00 uur 
in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 

lzig waren: H. van de Berg, To Breuls, J. Bongaerts, J. Cobben, E de Grood, 
J. Hageman, M. Janssen, H. Kamphoven, J. Knubben, J. van Schaik, 
J. Spee, c. Starmans, A. Terlingen en F. Van Westreenen. 

Afwezig met kennisgeving : A. Heynen, w. van der Coelen, J. Diederen en I. Weck. 

Ed de Grood opende deze eerste bijeenkomst voor alle SOK-leden en heette ieder 
welltom. 

Hij onderstreepte het doel van deze en volgende bijeenkomsten: het peilen van de 
ver~achtingen onderling, over en weer. 
In een korte terugblik schetste hij de ontwikkeling binnen de SOK. 
Om een "dreigende vergrijzing" binnen het NHG te voorkomen werden onder impuls van 
een "jeugdig" bestuur studiegroepen binnen het NHG opgericht of andere groepen 
uitgenodigd tot toetreden bij het NHG. Zo trad de huidige SOK toe in 1978, waarbij 
er toen geen vaste afspraken werden gemaakt of voorwaarden werden gesteld, mits 
alles zou draaien binnen de doelstellingen van het NHG. Voordelen tot toetreden 
waren o.a. faciliteiten,overlegstructuren, subsidies en financieen en - niet het 
1. .----.. :e - een "geloofwaar<!ig" gezicht. 
In het begin waren er alleen maar z.g. stuurgroepleden lid van de SOK. Daarbuiten 
waren er een groot aantal z.g. medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de vleermuis
tellers. Deze selectie van "alleen stuurgroepleden lid van de SOK" ontsproot uit 
de angst voor het mislopen van de nobele doelstelling bij een vorige vereniging. 
Bij het naleven van de structuurschetsen van het overkoepelende NHG moest deze 
selectie echter vervallen. 
Zo onstand onstond de huidige SOK met een stuurgroep als een soort algemeen bestuur 
met daaruit gekozen een voorzitter en sekretaris als dagelijks bestuur, ~n daarnaast 
een ledengroep die, ook als lid van het NHG, lid zijn van de studiegroep. 
Ed verwees nog eens met nadruk op de doelstelling van de SOK waarbij eigen initia
tieven en onderzoeken van de leden afzonderlijkof onderling vooropgesteld worden 
en waarbij de recreatieve aspecten (met name het lid van de SOK worden om zodoende 
in of mee in de "berg" in te kunnen) worden afgewezen. 



Na deze inleiding van Ed wenéfe ' .Jbhn Hágemllri d~ poeltleve kanten van de SOK nog 
eens onder de loep te nemen. Voor hem gold met name de vrij gunstige toegangs:-
regelingen als een enorme vooruitgang. ' 
Hierna ontstond een lang gesprek met als thema-: hoe verder in de toekomst en hoe 
liggen de structurele mogelijkheden voor de SOK. 
Ook uit deze discussie bleek wederom dat het gebrekkige Groevenreglement in feite 
een struikelblok is voor de vele mogelijkheden binnen het groeven-gebeuren zoals 
beheer, bescherming, toegangsregeling enz. 
Ook een ander obstakel vormde een voedingsbodem voor een uitgebreide gedachten
wisseling· : de problematiek rondom de afsluiting van de groeven op Caestert. 

Na de pauze hield Freek van Westreenen een lezing met dia's over de nog niet 
ontsluierende geheimen van de telramen. Hij riep de aanwezigen op om telramen 
te registreren (foto, tekening, notitie) in de hoop in de toekomst een beter 
beeld te krijgen. in deze geheimzinnige boekhouding. 

Hierna sloot Ed de Grood deze bijeenkomst. 

De volgende (tweede) bijeenkomst voor alle leden van de SOK is op 9 juli 1985 
om 20.00 uur in het Natuurhistorisch Museum. Let op s.VoP• Deze datum is in 
- .wijking met een eerder gestelde ( 5 juni 1985 ) 

Op de agenda staat dan een bijdrage 8an Hans Kamphoven over de SOK dokumentatie 
onder zijn beheer en ·zijn eigen omvagrijke collectie "St. Pietarsberg". 
Bovendien een dia-voorstelling van Ton Breuls over blokbrekers-werktuigen die 
op wanden en plafonds in diverse groeven in de Limburgse grensstreek staan 
afgebeeld. Mocht u ook een bijdrage willen leveren aan deze avond, dan kunt u 
hierover berichten bij Ed de Grood (voorzitter) of Ton Breuls (sekretaris) 

Deze mededeling geldt tevens als uitnodiging tot het bijwonen van deze bijeenkomst. 

Op 12 juni (woensdag) a.s. is er de vierde Berglopersavond in het Nat.Hist.Museum. 
Aanvang 20.00 uur. Als thema voor deze avond is gekozen: onderaardse groeven in 
het buitenland. Als u een bijdrage aan d~ze avond wilt leveren (dia's, lezing . 
of andere presentatie) dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk kontakt op te nemen 
met Ton Breuls. 
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.euw lid van de SOK.: L.Backerra, Musketierslaan 1, 6213 BR Maastricht. 043-131~4 

(na juli: 213124) 
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