
Datum 

Onderwerp 

7 mei 1989 

Studiegroep Onderaardse l{alksteengroeven I 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 

.. 
Aan alle leden van de SOK. 

Meer dan vroeger hebben de meeste berglopP-rs elkaar de laatste 
tijd, via het medium SOK, gevonden. Dat is op zichzelf natuurlijk 
een positief verschijnsel. 

Maar dit groter worden van de groep houdt ook risico's in. Een 
veelheid eigenzinnige karakters bij elkaar (laten we elkaar niets 
wijsmaken) is niet vanzelfsprekend een ideale voedingsbodem voor 
gemeenschapszin. In de anonimiteit van de groter wordende groep 
krijgt misplaatst individualisme soms onopgemerkt de kans om voort 
te woekeren. 

TÓch is de gemeenschappelijkheid, meer in h,~t bijzonder het soli
dair zijn met collegas en met de doelstellingen van de SOK, onze 
kracht · en een voorwaarde voor ons voortbest~an. In het licht van 
deze constatering wil ik de volgende punten nog eens bij U allen 
onder de aandacht brengen. 

1.Probeer elkaar als collega te zien en niet als concurrent. 
Schroom niet elkaar hulp te vragen en te bieden, eventueel via 
de stuurgroep. Weet vervolgens het verschil tussen het mijn en 
dijn. Zet bijv. nooit Uw eigen naam bij e~n kaart van een ander, 
ook al heeft U enige correcties aangebracht. Het moet duidelijk 
zijn wie de eigenlijke auteur is. 

2.Houdt onderzoeksresultaten, die rijp zijn , niet binnenskamers. 
Benut de diverse kanalen: ledenavonden, SJK-Mededelingen, Natuur
historisch Maandblad. Vermeldt bij het aanhalen van andermans 
werk altijd de bron. 

3.U hebt lid willen worden van een officiële vereniging die sub
sidie ontvangt en vertegenwoordig~ is in diverse overlegorganen. 
Houdt scherp in de gaten wat wel en niet kan als lid van zo'n 
vereniging. Forceer geen afsluitingen en maak geen nieuwe door
braken. 

4.Vraa~ altijd toestemming aan eigenaar, c.q. groeve-opzichter en 
houdt U strikt aan hun -eventuele- voorwaarden. Weet U de juiste 
wegen niet, overleg dan met de stuurgroep, het best met de sekre
taris. 

z.o.z. 



(vervolg) .. 
5.Plaats geen onzinnige, onnodige of onevenredig grote opschriften. 

Ga te allen tijde zorgvuldig om met de wanden in de gangen.Het is 
ons kostbaarste archief. 

6.Wees alert. Draagt U kennis van vandalisme, binnen of buiten de 
SOK, geeft dit door aan de stuurgroep, eventueel in vertrouwen 
aan de voorzitter. Heeft U ideeën of tips die verband houden 
met het beleid of beheer van de groeven, dan zijn die eveneens · 
zeer welkom. -

?.Maak gebruik van de mogelijkheden die de SOK U biedt: grote ladder, 
kleine ladder, petromax-lampen, etc. Onze materialencommissaris 
is H.Bochman. 

8.Voor enkele groeven bezit de SOK een collectieve vergunning. Onder 
bepaalde voorwaarden kunnen leden daar gebruik van maken. Vraag 
Uw voorzitter. 

9.Vernielingen aan eigen groeven (Koeleboschgroeve, Roothergroeve, 
Apostelgroeve, Nieuwe groeve, Theunisgroeve) kunt U -bij consta
tering- direct melden bij ·H.Bochman. 

~~-~~~~~~~~~E-~E-~!~-~2~~~~~ 
E.de Grood, p/a Natuurhistorisch Museum, Bosquetplein 6-7, 

6211 KJ Maastricht; ·tel.043-293067 of 293064 ma,di,wo 
(voorzitter) 

T.Breuls, Bovenstraat 116,Kanne België; tel.09.32.12.454059 
(sekretaris) · 

J.Silvertant, Statenlaan 103, 6301 WD Valkenburg; tel.044o6-
15226 (ledenactiviteiten) 

H.Bochman, Speciedonk 8, 6218 GH Maastricht; tel.043-433355 
(groeve-afslui ~ ingen, voorlichtingstands, materialen) 

JoKnubben, Bombeydaal 7, 6228 GT Haastricht; tel.043-611227 
(ontwikkeling ,/ergunningenbeleid) 

Ondanks de ietwat vermanende toon in deze brief gaat het over 
het algemeen rtiet slecht met de SOK. Dat ·villen we~ooral zo 
houden. 
Ik vertrouw op Uw aller medewerking! 

~'Jivj 
Het vriend~ijke groet, 

E.~ oorzitter. 
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