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~ UIT:-<O D IGI:-<G 

Aan de leden van de Studiegroep onderaardse kalksteengroeven 

ITierbij uil ik U uitnodi~en voor een ledenavond O!' vri idaz 

23 november aanstaande in het ~atuurhistorisch cuse~ te 

~~astricht. Aanv~ 20. 00uur. 

Het eerste deel van de avond wordt verzorgd door Dhr . B. Schaap 

van het Studiecentrum Prehistoris che Kunst . 

Dhr . Schaap houdt zich momentee l bezi~ ~et onderzoek naar prehis

torische grot- en ro~skunst i n het Tassili gebied in de Sahara. 

Eet Studiecentrum r rehistorische Kuns~ verzorgd curs ussen i n 

~aastricht voor ge!nteresseerden. Deze cursussen zi.i n bedoeld 

voor mensen die op eigen gelegenheid de gr ot- en rotskunst in 

Frankri jk 'állen bezoeken . 

De lezing van Dhr . Schaap zal over zi.in recenteli.ik onderzoek 

in d i e Sahar a . 

Het tweede deel van de avond zal bestaan uit een dialezing van 

T . .9r euls over de ,;erkzaambeden in de St. Pietersberg dit ,jaar . 

De benodigde dia's wor den hiervoor beschikbaar gesteld door 

O. l!ensing en L.Walschot . 

Voorts wordt iedereen die hie r ook nog materiaal van heeft 

verzocht dit vooral niet thuis te laten. 

Tot slot zal , als er oog ti j d over s chiet, deel drie uit de 

videoserie over het ontstaan van fos sielen gedraaid "-orden. 

Voo r stellen voor de invullin~ van toekomsti~e ledenavonden 

kunnen oog alti j d gedeponeerd ~o·orden bij ondergetekende . 

Tot ziens op 23 november. 

~et vriendeli j ke g roeten, 

J.Silvertant; ledenactiviteiten SOK. 



Verslag van de ledenavond op 2! september j .l. 

Sprekers op deze avond waren Ton Breuls, Joep Orbons, Jacco Silvertant 

en Jacques Diederen ~et een kleine mededeling over grottea en bier. 

Joep hield eeo dialezing over het tweede internationaal symposium in 

Parijs ia !986. Leuke opname's van ondergronds Parijs en zeer macaber~ 

beelden vaA de Pari jse catacomben waar 6 miljoen Parijzenaren liggen 

opgestapeld. 

Ton hield een lezing over het stuk gangenstelsel onder de ~ÜBYeg in 

Zussen (B) hiermee inspelend op de actualiteit. ~egeo huizen aan de 

oppervlakte dreigen in •e S"t;orten als het gangenstelsel nog slechter 

wordt. Too was er onlangs nog samen met Beroo Huls geweest eo had dus 

de kans oog om fo t;o's t;e maken. ile ~emeent;e Riemst wil het ~;edeelte 

onder àe ~{isweg nameli.jk laten volstorten waarmee dit stuk voorgoed 

verdwijnt. 

Jacco hield een dialezing die als titel meekreeg "Een fotographische 

wandeling door en langs de groeven van bet Geoldal" . Fraaie opname 's 

van bet ondergronds ~roeveolandschap. 

J acques kwam tot slot oog met een flesje Pilsener Urquell aanzetten 

waarvan bij te weten was gekomen via een t . v.documentaire, dat dit 

bier in Tsjechoslowakij e ri.jpt in ondergrondse opsla~S~>laatsen in· het 

kalksteenmassief. ~a het fles.je 2:roteodeels geledigd te hebben schenkt 

hij bet aan Joep vanwege diens betrokkenheid met buitenlandse zuster

verenigingen. 

Ledenmutaties: 

',f. Vroomen 

Landvoogdstraat 77 

Heerlen tel . 045-7422I6 

J . Bindels 

ITeiligenbergstraat 60 

Bunde tel. 043-646377 

J . Orbons 

Pius XII straat !4 

6247 Alf Groasveld 



Bezoek van een delegatie Fransen aan de Valkenbu.rgse . groeven 

In het weekend van 6 en 7 oktober heeft een delegatie uit de Franse plaats 

Issy-les- Moulineaux een bezoek gebracht aan de groeven van Valkenburg. 

Lange tijd geleden heeft de plaatselijke groevenstudievereniging reeds 

aan Eef Smitshuysen en mij gevraagd o! een delegatie eens_~ocht komen kijken ~oe 

een groeve toeristisch benut kan Yorden. In de stad Iasy-les-Moulineaux, een 

stad tussen Parijs en Versailles, zijn namelijk ook uitgestrekte ondergrondse 

groeven. Deze worden bedreigd door vandalisme, instortin~en en af~ravingen. 

Ze worden alleen maar gebruikt als opslagplaats en voor de rest zijn ze een 

blok aan het het been. Om deze groeven nu een nuttig doel te 2even, om daarmee 

hun voortbestaan zeker te stellen, lofam een groep van ca. 50 personen kijken 

hoe zoiets in Valkenburg is aangepakt. De_ze groep best<>!"d enerzijds uit leden 

van het gemeentebe'stuur, openbare-en culturele werken en anderzi jds uit leden 

van onze zusterstudievereniging uit Parijs en omgeving. 

Tijdens hun bezoek heeft de groep een bezoek gebracht aan de ~emeentegrot, 

de Katacomben, het ondergrondse restaurant van de Steenkolenmij n, de Geulhem

mergroeve en het nieuwe mergelmuseum in het Sprookjesbos. 

In de Gemeentegrot werd de groep rondgeleid en daarna officieel ontvangen door 

een afvaardiging van· de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Tijdens de rondleiding 

werd de groep Fransen steeds kleiner als gevolg van hun wilde enthousiasme en 

beYoudering voor de vele tekeningen en muurschilderingen. Zo gebeurde het da~ 

de gids op een gegeven moment nagenoeg alleen stond en dat de Franse gasten 

"overal" door het gangenstelsel xworven. Met veel moeite hebbeo "e ze weer 

bij elkaar weten t~ brengen, maar de lokroep van de tekeningen en gangen deed 

menigeen besluiten een uitbraakpoging te doen om de rest van de groeve te ver

kennen, dit natuurlijk tot een terecht ongenoe~eo van de gids. 

De offici~le ontvangst in de ruimte in de Gemeentegro• was een p~send begin 

voor dit studieweekend. 

Het gedrag tijdens het bezoek aan de Katacambeo "as vergelijkbaar me• dat in 

de Gemeentegrot. De Franse delegatie heeft zovat ieder plaatsje in de Kata

komben op eigen gelegenheid bezocht. 

',{aar de Fransen wel voor te vinden waren, was het gezamelijk diner in het 

ondergrondse restaurant van de Steenkolenmijn . Hier werd een uitgebreide maal ti.jd 

genoten, af en toe onderbroken door een snel bezoek aan de museum 1rinkel. 

In de Geulhemmergroeve werd de groep los gelaten op de ondergrondse schuilkerk 

en de grotYoningen. Dit was de mooiste plaats die ze ondergronds te zien kre

gen , "at gewaardeerd werd met menig kilometer film. Laat op de avond werd de 

terugreis naar hotel en pension aanvaard. 



1e vol ; ende mor~en werd na bet ontbijt een bezoek ~ebracht aan bet nieuwe 

merge l museum in de IToorensberg onder bet Sprookjesbos. Hier wer d de rond

leiding verzor~d door onze voorzitter Ton Dreuls. Di t was voor onze Franse 

gasten de eer ste keer dat weekend, dat ze een rondleiding kregen in hun 

eigen taal. Dit , gecombineerd eet een schitterend auseum, was de climax 

va n het 'ieekend. Voor enkele leden van de delegatie was het museum nog niet 

groot genoeg. Zij zochten op slinkse wijze bun heil in bet gedeelte achter 

bet museum, maar stuitten daar op enkele SOK- leden , ,;aaronder Jacques Die

de ren, die daar aan het meteo war en. Tot gr ote teleurstelling van de groe~ 

"ontsnapte" Fransen wer den ze meteen terug ~:estuurd naar het .,ublieksgedeelte 

van het museum. 
rret bezoek kan in zijn geheel als ~eslaa~d ~enoemd ~<orden . De dele~atie heeft 

de pl aatsen bezocht die voor hun doe l bet oeest geschikt \iare n. Daar hebben 

ze een ui,gebr eide studie van gemaakt. Het deel van de groep, dat ,;as meege

komen om foto's te maken hee f t die foto's (vaak t ot ongenoegen van de bege

leidende gidsen) ook gemaakt , alhoewel er hierdoor van een groepsgewi jze 

rondleiding eigenlijk geen spr ake oeer was . Voor ons als ber glopers is wel 

begri jpelijk , maar voor de gidsen was het totaal nieuw en een ramp om met 

een stel ronddwalende Fransozen een rondleiding te doen. Misschien een 

oorale tip voor de toekomst. Brengt Uw gids niet in verlegenheid en blijf 

bij de groep, hoe moeili jk dat s oms ook moge zi jn. 

De contacten tussen hun en onze studievereniging zijn door dit bezoek in 

ieder geval wel weer stevi~er geworden en een stuk br eder. 

Joep Orbons 

'lc:n on.:c oenl4ggn~c 
1 VALK..ENBURC - Oe Ce· 
, Cl\ftotc-rro&. Ul Va lkcabt..~r~: 

wa.s alcdopeo ut.t:rdacuud· 
dac cvco 'La Crotte Com
muaa le'. EÀD Ul tccbnide d.c-
tc~tt.he - vijltic persooeo 
llcrk - uit het Fl"IID.H ll.J)' les 
~ouli.nc-•u.x. e-en voo rstad 
no t-.n js. dwaalde vol boe-

; woadennc door- de kilocne· 
1 te..rs taoce ~:aacca vao de 
J (TOt. E:o welhouder lt<:a6 Si· 

moa.s va,.a. Valk.eab~ kwam 
baoden, '~'Ooetco en fran:sc 
woordco tekort om de hea
tallen vncca Va.D de o..icuws
f 1c-n c e fra..o..J.eo to beaat· 
woorde:.a. 

He~ ~e-ul.Kh.ap w t tssy !e-s 
~ou.!:ncau.x was ~et %Oma ar 
'lOOt' een "ezeUig dagJe wt 
~-ur Valkenburg gekomen. 
_., ê.e omgeVV\g va.n he t 
F:"U'--R nad)t, :J.tt &tbled 
~u.).Jc-n Panjs en Ven.aille-s 
Uuen ook UJ.tgt:bt"'tldt grot~ 
~cnste!seLs.. teuw~g ~ 

1 û.ar :u...Lks'-..ect. ilP' en 
Z&J\dst~n g~onnen voor ée 
!>ouw 'tUL WDN:lJi{e:l en pe· 

lssy les Moulineaux wil eigen 
groetenstelsels beter benutten 

g~Jcopatffd :tou m~ten ot 
kuM~n worden. Maar van 
eUcaar leren. dat kan nooat 
kw .. <l..'" 
Oe F'r'a~ deletatie - vert._ 
g~nwoord.igers van het ge
m~ntebt-stuu.t. ~h.tusche tn 
culturele a.rnbtenann. e:'\ de ~ 
coUe-ga 's va.•'\ de Franse if'Ot· 
ten· Studiegroep - he-elt lA bet -
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!s.sy tn !o<cx.i.l.l.D.uux Vln.d.t ~
van w•l. .;Ne h~o~n hHl 
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de- gOotd.e als van d e s lechte :\, 
<hnten <li.e !f: elden net. kun ; 
!e ;t t"C:.:_ maar le:-en... ,.. 



~o~ even dit •• •• •• door Joep Orbons 

)e internationaal s~sium over ondergrondse groeven 

""!!"et" begiat een traditie te worden. Deze keer is "bet" in Napels. 

'"Ret" belooft veer een zeer interessante bijeenkomst te worden. 

"Het" is van IO t/m I4 juli I99I. 

\vat is dat "het"? "Het" is het derde internationaal symposium over 

ondergrondse groeven. Nadat het eerste symposium door Eef en Margriet 

Sm.i tshuysen in ~laastricht gehouden was ea het tveede door onze zuster

vereniging in Parijs is het nu de be~ aan onze Italiaanse zusterver

eni~ing Club Alpino Italiano (CAI). Deze CAI is een verenigiag die al 

120 j aar bestaat en zich bezighoudt !!let allerhande serieuze "adventure" 

sporten. Sr is dus ook eea afdeli~ k\mstmatige ~rotten zoals de groeven 

in Italil! genoemd "'orden. Vooral de sectie ~apels is erg actief in onder

; rondse ~roeven omdat er in die streek veel ~angen, groeven, ?Utten etc. 

te vinden zijn. Deze zi j n heel vaak van Romeinse oorspro~ (ditmaal on

omstotelijk bevezen) . 

ITet voorlopige programma ziet 

:;oensdagochtend I O j uli I99I 

c.iddag 

Donderdagochtend II juli I99I 

" middag " 
avond 

Vri j dagochtend I2 juli I99I 

" !!lidd~ 

avond 

Zaterdagochtend I3 .i uli I99I 

oiddaa: 

avond 

Zond~ochtend !4 juli I99I 

::lid dag 

er als volgt uit: 

Opening 

Discussie over allerlei zaken 

betreffende groeven; 

Offici~le opening 

Bezoek aan ondergronds Napels 

Film en dia's ; 

Discussie over allerlei techni

sche zaken 

Bezoek aan ondergronds ~apels 

Voortzetting van discussies; 

Voortze tti~ van de discussies 

3ezoek aan onder~ronds Napels 

Fi lm en dia's; 

Voortzetti~ discussies en af~ 

sluiti~ sycposi~ 

nezoek aan onder~ronds ~apels . 

J it is nog een voorlopig ?rogramca. Om van de laatse informatie op de hoogte 

te bli j ven, =al ik ~og re~e~tig in deze Sok-info over dit symposium berichten. 

:·lens en die :>u al i nteresse hebben om c ee te ~aan naar :-lapel~ , kunnen zich bij 

ondergetekende aanmelden. ITet liefst zo snel mogelijk , zodat ik iets kan regelen 

:~et vervoer. Hoe meer, hoe gezelliger, hoe goedkoper. ~locbt er nog iemand vra~en 

hebben, dan kan hij of zij daar al tijd bij :~ij voor t erecht. 
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