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Secretariaat SOK-Mededelingen SOK-INFO Algemeen adres 

Ed Rousseau Ton Breuls Joep Orhons Natuurhistorisch 
Papenweg 116 Bovenstraat 28 Roserye I 09 D Genootschap 
6212 CJ Maastricht 3770 Kanoe/Riernst 6228 OK Maastricht Postbus 882 
Tel: 043-251475 Tel : 00-3212454059 Tel: 043-618793 6200 A W Maasnicht 

De stuurgroep van de SOK bestaat uit: 
Ton Breuls Voorzitter en SOK-mededelingen 
Ed Rousseau Secretaris 
Ed de Grood Vergunningen 
Han Bochman Materiaalbeheer 
Joep Orbons 
Rik Bastiaens 
Roger Reinanz 
Olav Hensing 
LucWalschot 

Internationale contacten, bibliotheek 
Ledenadministratie 
Bibliotheek 
Bibliotheek 
Inventarisatie 

De SOK is geassocieerd met "Subterranea Britannica". 

SOK-Groeven 

Q0-3212454059 
043-251475 
043-293067 
043-433355 
043-618793 
043-211674 
043-215292 
043-218473 

De SOK heeft een aantal groeven in zijn beheer of een collectieve vergunning voor een groeve. Voor het 
betreden van deze groeven moet U contact opnemen met de beheerder: 

Groeve Beheerder Tel: 

Koelebosch groeve Ed de Grood 043-293067 

Roother groeve Annelies Heynen 043-611357 

Nieuwe groeve Han Bochman 043-433355 

Apostelgroeve Ton Breuls Q0-3112454059 

Theunisgroeve Giel Bindc:ls 043-472560 

St. Pietersberg (Noordelijk en Zonneberg) Ed de Grood 043-293067 

Fallenberg groeve (Nog) Niet toegankelijk -

Bij inbraak in SOK groeve: 
- Bij constatering van inbraalc eo/of vernielingen aan een van onze SOK groeven dit direct melden, liefst 

dezelfde dag nog. 
- Melden van vernielingen bij onderstaande personen, als de eerste niet bereikbaar is, dan de volgende op de 

lijst. 
I' Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven. 
2' Han Bochman, materiaalbeheer, 043-433355 
3' Ed de Grood, groeveopzichter, 043-293067 
4' Ton Breuls, voorzitter SOK, Q0-3212454059 
5' Ieder ander stuurgroeplid. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven. 

De SOK zal er dan voor proberen te zorgen dat de afsluiting van de groeve binnen vierentwintig uur 
hersteld is. 

Voorpagina: 
Op de voorpagina staal een tekening genomen uil de "Faujas Saint Fond, 1802" 
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Oproepen van en naar SOK-Leden 

Oproep pijpekop vondsten 

Geachte lezer(es) , 

Sinds twee jaar hou ik me intensief bezig met archiefonderzoek naar Maastrichtse pijpenmakers 
en de produkten die zij gemaakt hebben. Van ca. 1650 tot het einde van de 19e eeuw zijn er 
pijpenmakers werkzaam geweest in Maastricht. 
Het is me bekend dat tijdens onderzoek en verkenningen van gangenstelsels regelmatig 
pijpekoppen worden gevonden. Het spreekt vanzelf dat ik dit materiaal dolgraag eens zou willen 
zien en documenteren. (tekenen, beschrijven) Daarom wil ik graag in contact komen met 
personen die weleens dergelijke vondsten hebbeo gedaan en deze nog in bun bezit hebben. 
U kunt mij overdag bereiken op: 043-217051 

Bij voorbaat dank, 

Thomas Baas 

P.S. Ik werk bij het Rijksarchief in Maastricht. De ene dienst is een andere waard ..... 

Oproep blokbrekers 

In verband met een publicatie over mergelwinning in 1846 vraag ik de lezers van SOK-INFO 
om informatie betreffende bet volgende: 1n welke groeve hebben de volgende blokbrekers 
gewerkt: 
Pierre Pieters uit Oud Vroenhoven, Gilles Bargie uit Oud-Vroenhoven, Math Geerarts uit 
Vroenhoven, Ger Moors uit Oud-Vroenhoven. Het moet een zeer uitgestrekte onregelmatige 
groeve geweest zijn die een goede kwaliteit mergel opleverde. De eigenaar van deze tot nu toe 
onbekende groeve was Renier Bastiaans woonachtig op de Louwberg. 

In welke groeve hebben de volgende blokbrekers gewerkt: 
Gerard Theunisen en zoon uit Vroenhoven, Guill. Hertogen en Pierre Hertogen uit Vroenhoven, 
Pascal Buerts en zoon uit Oud-Vroenhoven, Hubert Dubliche uit Vroenhoven, Math Dolmans uit 
Vroenhoven, Pierre Lennaerts uit VroeDhoven en N. Hertogen uit Vroenhoven. 

Indien er mensen zijn die mij hierover meer informatie geven kunnen zij mij bellen onder 
telefoonnummer: 043-611227. Foto's betreffende opschriften van deze blokbrekers zijn ook 
welkom. Bij voorbaat dank. 

John Knuhben 
Bombeydaal 7 
6228 GT Maastricht 
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Oproepen van en naar SOK-Leden 

Nieuwe SOK leden 

Wij heten als nieuw SOK-lid hanelijk wellcom : 
Geraerds A., Geuldalweg 12, 6231 CD Meerssen, Tel: 043-646637 
Kerbusch M.J .A.M., Pandectendonk 46, 6218 HB Maastricht, Tel: 043-47847 1 
Leunissen A.M.P., Wijnbesstraat 105, 6543 TL Nijmegen, Tel: 080-781820 
Rathoun M., Postweg 102, 6121 HR Bom, Tel: 04498-54925 
Weijers J., Burgemeester Lortye straat 4, 6231 HC Meerssen, Tel: 043-642696 

Adreswijzigingen SOK leden 

Penders J., Kasteel Aldengoorstraat 5F, 6222 WH Maastricht, Tel: 043-630167 
Grood, de E., Schophemerheide 355, B 3798 'S. Gravenvoeren (8), Tel: 043-293067 

Volgende SOK-Ledenavond 

Er is nog geen datum vastgesteld voor de volgende SOK-Ledenavond na de 
zomervakantie. Zodra we voldoende hebben om een ledenavond te vu11en, zu11en 
we u dit met een SOK-INFO laten weten. 

Tovenaar van Fop 

... ' . ! P!' .. ' 
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Uit 1930: 
DE INSTORTING IN EEN ROTSWONING 

Hoe het ongeluk te Geulhem gebeurde. 

Een scholier door rotsblokken gedood 

BERG EN TERBLIJT, - Zooals we reeds meld· 
den in een deel onzer vorige oplage, heeft er in 
Geulhem onder de gemeente Berg en Terblijt 
een ernstig ongeluk plaats gehad, waarbij een 
jongeman het leven verloor en een drietal jonge· 
lieden gewond werden, waarvan óón ernstig. 

Bij nadere informatie kunnen we over de 

toedracht van het ongeluk 

nog het volgende melden. 
Sinds een vional dagen logeerde een troepje 

leerlingen van de Rijkskweekschool te Haarlem • 
ongeveer tachtig jongens en meisjes · in het 
hotel Schaapkons-van Sint Fvt on maakton 
onder leiding van hun leeraars uitstapjes in do 
omgeving van Valkenburg. 

Zaterdagmorgen tegen elf uur werd een 
bezoek gebracht aan de grotwoningen te Geul· 
hem, die • sinds lang niet meer bewoond • niets 
anders zijn dan holen in den sandsteen-wand. 

Terwijl de meeste leerlingen zich vergenoeg
den met eon kijkje aan den buitenkant, zonder
de een 20-tal zich van den hoofdgroep af om 
zoo'n rotskamer eens van binnon te gaan bekij
ken; • een roekeloosheid, waanoe alleen onvol· 
doende bekendheid met den toestand aldaar, 
gepaard aan jeugdige nieuwsgierigheid, kan 
verleiden. 

De jongelui gingen door de open deur van 
een bergplaats van materialen en kwamen langs 
kleine trapjes in één der rotswoningen. Daar 
werd natuurlijk van alles bezichtigd on door het 
rumoer of door stooten mot stokken, of hoe 
dan ook, kwam er beweging in de mergelmas· 
sa, die 't gewelf der kamer vormde. Verschil· 
lenden brokken vielen naar beneden en ondanks 
een overhaaste vlucht werden oenige leerlingen 
onder 't neerstortend gesteente bedolven. 

Eén der meisjes viel naar beneden en hoe
wel zij een beenfractuur opliep, mocht ze toch 
nog van geluk spreken, dat ze z66 aan het 
gevaar dor noorvallende mergelmassa ontkwam. 

Do scholier P. Vissers uit Zandvoort. die 
omstreeks 17 of 18 jaar oud moot zijn, kwam 

onder een reusachtig rotsblok 

torrocht, dat con gewicht had van naar schat· 
ting 1000 K.G. Don jongeman word do borst· 
kas verplouord. Hij was terstond dood. Zijn lijk 
werd naar Heerlen overgebracht. 

De eveneens ongeveer 18-jarige J. Ueven 
werd aan 't been getroffen, en wel zoo ernstig, 
dat dit nog zaterdag in 't ziekenhuis Calvari· 
enberg te Maastricht moest worden geampu· 
teerd. 

Twee meisjes, de jongedames A. Jolleman 
on L. Weesma zijn met minder ernstige been· 
fracturen in 't zelfde ziekenhuis opgenomen. 

Zooals we reeds meldden, werd voor 

't reddingswerk 

de reddingsbrigade van de O.N. I te Heerlen 
gewaarschuwd. Verder waren de marachaus· 
soes en 't Roode Kruis spoedig ter plaatse, 
torwijl ook do burgemoester en andere autoritei· 
ten op 't terrein aanwezig waren. Geneeskundi· 
ge hulp kon eveneens spoedig worden ver
leend. 

Uit opmerkingen van menschon uit de om
geving bleek. dat velen zich afvroegen hoe 't 
mogelijk was zich op een z66 gevaarlijke plaats, 
als die. waar 't ongeluk gebeurde. vrijelijk te 
kunnen bewegen. 

Nu het te laat is. zal natuurlijk een betere, 
meer doeltreffende afsluiting van dit gevaarlijk 
torrein worden overwogen. 

Do toestand der gewonden. 

MAASTRICHT. - Na informatie op 't zie
kenhuis kunnen we mededeelen, dat de toe
stand van de meisjes A. Jolleman en L. Wees· 
ma Zondag zeer bevredigend was te noemen. 

Behalve twee jongelui, die nog oenige ver· 
wondingen hadden opgeloopen, werd nog een 
meisje opgenomen, eveens leerlinge der Rijks· 
kweekschool te Haarlem, die door 't zien van 
het ongeluk z66 overstuur raakte, dat eenigen 
tijd rust voor haar dringend noodzakelijk werd 
geacht. 
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Ursulinenweg 

I Zwerflcei 
2 Parkeerterrein 
3 EPV -tennisbanen 

(met parkeerterrein) 

Recollectenweg 

\\ 
4 Fort Sint-Pieter 
5 Hoeve Zonneberg 
6 Kerk met begraafplaats 
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Door de Raad van de gemeente Maastricht werd een op de 
westelijke rand van het plateau van de Sint-Pietersberg 
gelegen weg genoemd naar Ir. O.C. van Schaïk. 
Een idee van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven 
voor plaatsing van een tot nog toe ontbrekend straatnaam
bord werd door de Stichting Oud Sint Pieter uitgewerkt en 
met medewerking van ENCl Nederland BV werd aan het begin 
van deze weg een zwerfkei geplaatst, met daarin gebeiteld 

Ir. D.C. van Schaik 1888-1972 
pionier van bet Sint-Pietersbergonderzoek. 

Op vrijdag 24 juni a.s. zal deze zwerfkei worden onthuld. 

Uw aanwezigheid wordt op hoge prijs gesteld, zowel bij de 
onthulling, als op de aansluitende receptie in de kantine van 
de EPV-teonisbanen aan de Schutterijweg, waar ook een kleine, 
aan Ir. Van Schaïk gewijde, expositie is ingericht. 

U wordt verwacht bij de te onthullen zwerfkei om 4 uur. 
Parkeergelegenheid vindt u op het plateau of bij de EPV
kantine. Op nevenstaande plattegrond zijn de zwerfkei, de 
EPV-kaotioe en de parkeerterreinen aangegeven. 

Stichting Oud Sint Pi eter, 
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven, 
ENCI Nederland BV. 
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