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SOK en Stichting ir. D.C. van Schaïk
Postbus 2235

6201 HA Maastricht

Het SOK-bestuur:
Ton Breuls             Voorzitter               00-3212454059      tbreuls@skynet.be
Erik Lamkin           Vice-voorzitter        043-3479823         e.lamkin@mecc.nl
Joep Orbons          Secretaris              043-3618793         jorbons@xs4all.nl
Norbert Hensing     Ledencoördinator    043-3264114         n.hensing@wxs.nl
John Caris             Ledenactiviteiten    043-3432174         sonnie@home.nl

E-mail SOK:
sok@nhgl.org

De SOK is geassocieerd met “Subterranea Brittanica”.

Bestuur Stichting ir D.C. van Schaïk:
Joep Orbons                     Voorzitter             043 - 361 87 93
Desirée Schoenmakers      Secretaris             043 - 321 65 06
Pierre Hardy                     Penningmeester    043 - 363 75 91
Erik Lamkin                      Bestuurslid           043 - 347 98 23

E-mail Stichting ir. D.C. van Schaïk:
vanschaikstichting@nhgl.org

Redactie SOK-Mededelingen:
Ton Breuls, Bovenstraat 28, B 3770 Kanne/Riemst, Telefoon 00 - 3212454059

Redactie SOK-INFO:
Fons Leunissen, Wijnbesstraat 105, 6543 TL Nijmegen, Telefoon: 024 - 3781820
E-mail: katja.rodenburg@isvw.nl

De SOK op Internet:
www.sok.nl

SOK-ledenpasjes:
SOK-leden kunnen een SOK-lidmaatschapspasje krijgen dat een jaar geldig is.
De aanvraag moet vergezeld van een pasfoto bij de secretaris worden ingediend.

SOK-Ledenavonden:
SOK-Ledenavonden worden iedere 2e vrijdag in de maanden januari, maart, mei, 
september, en november gehouden in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 
Aanvang 19.30 uur.

Groeven SOK en Stichting ir. D.C. van Schaïk:
De SOK en Stichting ir. D.C. van Schaïk hebben diverse groeven in beheer of een collectieve
vergunning voor een groeve. Informatie in verband met het bezoeken van deze groeven is te
vinden op de laatste pagina van deze SOK-INFO.

Voorpagina: het gedicht van C.E. van Koetsveld, Zonneberg.

Groeven in beheer bij de SOK danwel de stichting Ir. D.C. van Schaïk:
Bovengenoemde organisaties hebben een aantal groeven in beheer of een collectieve 
vergunning voor een groeve.
Voor het betreden van deze groeven moet U contact opnemen met de beheerder:

Bij inbraak in één van deze groeven:
Bij constatering van inbraak en of vernielingen aan een van de groeven dit direkt 
melden, liefst dezelfde dag nog.
Melden van vernielingen bij onderstaande personen. Als de eerste niet bereikbaar is, 
dan de volgende op de lijst.
  1e Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven.
  2e Han Bochman, materiaalbeheer.
  3e Ton Breuls, voorzitter SOK, telefoon: 00-3212454059
  4e Ieder ander bestuurslid. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven.

De SOK en de van Schaïkstichting stellen zich ten doel dat de afsluiting van de groeve 
binnen 24 uur hersteld is.

Bijgewerkt tot 08.08.2001.
Met wederom dank aan onze vaste correspondenten Erik Lamkin, Jacques Maes
en Gilberte Nicolaes.

Voor reacties, kopieën, artikelen, enz. kunt u terecht op het bekende adres:
Bovenstraat 28
B-3770 Kanne  Riemst
Tel/fax  012 - 45.40.59  (00 32 12 454059)
Email: tbreuls@skynet.be

LEDENAVOND VRIJDAG 14 SEPTEMBER 19.30 UUR IN
HET NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT. 

TOT DAN!!!

Groeve:                                                    Beheerder:                    Telefoon:
Koeleboschgroeve                                      Ed de Grood                  043-3505490
Roothergroeve                                           John Hageman              043-3645419
Nieuwe groeve                                           Han Bochman                
Apostelgroeve                                            Ton Breuls                     00-3212454059
Theunisgroeve                                           Giel Bindels                   043-3472560
St. Pietersberg (Noordelijk en Zonneberg)   Erik Lamkin                   043-3479823
Scharnderberg                                           John Knubben               043-3611227
Fallenberggroeve (niet toegankelijk)            Valère Ceulen                043-3211759
Keldertjes Slavante                                     Desirée Schoenmakers   043-3216506
Houbensbergske                                         Erik Honée                    043-3256110



Adreswijzigingen SOK-leden:
• Theo Donders:voorheen Sibemaweg 37E, Maastricht is per 15-4 verhuisd naar: 
• Hoogveldlaan 52, 6135 JD Sittard, tel: 046-4007027
• Norbert Hensing: Per 6 juni: Frederikbastion 16c, 6217 LN Maastricht, 
• 043-3261992.

Programma SOK-ledenavond:
• Mededelingen van het bestuur.
• Het programma van de komende SOK-ledenavond is zoals na elke 
  zomervakantie weer een avond waarop SOK-leden hun vakantiekiekjes, 
  -video’s enzovoort kunnen tonen. Joep Orbons geeft het goede voorbeeld en 
  toont dia’s en een video van kalkgroeven in Denemarken. Wie nog een bijdra-
  ge heeft graag even een telefoontje naar één van de bestuursleden.
• Zeer belangrijk: gezellig naborrelen in het Museumcafé!

Vrijdag 14 september 2001 om 19.30 uur
in het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Belangrijk! Nieuw adres voor SOK en van Schaïkstichting samen
Door de van Schaïkstichting is een postbus geopend voor zowel de SOK als de
van Schaïkstichting. Dit omdat de hoeveelheid post de laatste tijd toenam en er
enkele problemen waren met de bezorgen via het postsysteem van de gemeente
Maastricht. Daarom is het postadres van zowel de SOK als de Stichting ir. D.C.
van Schaik vanaf nu: Postbus 2235, 6201 HA Maastricht.

Bestuursnieuwtjes van de Van Schaïkstichting
De Stichting ir. D.C. van Schaïk, of zoals makkelijker uitspreekbaar, de van
Schaïkstichting, heeft per 1 augustus jl. een nieuwe secretaris. De toegenomen
hoeveelheid werk in de stichting is er de oorzaak van dat er uitbreiding van het
bestuur gezocht is. Wij zijn daarom trots dat het SOK -lid Desirée Schoenmakers
het secretariaat van Erik Lamkin overgenomen heeft. Zij zal zich volledig inzet-
ten om het secretariaat van de groeiende stichting te voeren. Erik zal zich bij
deze herverdeling van taken op PR en interne contacten gaan toeleggen.
Kortom, de van Schaïkstichting is volop in beweging en we kunnen zeker nog
handen gebruiken om de werkzaamheden uit te voeren.

Joep Orbons

Weer een nieuwe groeve voor de Stichting ir. D.C. van Schaïk
Onlangs is het huurcontract afgesloten met ENCI voor de keldertjes van Slavante
in Maastricht. Het zijn twee kleine keldertjes die deel hebben uitgemaakt van het
voormalige klooster van de Observanten. Aangezien er dus weer een groeve bij-
gekomen is zijn we ook weer op zoek naar een beheerder voor deze keldertjes.
De werkzaamheden van deze beheerder, die naast SOK-lid ook rondleidingen
voor VVV-Maastricht in het Zonneberggangenstelsel moet verzorgen, zijn de vol-
gende:
•   De beheerder regelt de toegang tot de groeve; iedereen die de groeve wenst
    te betreden dient dit met de groevebeheerder te regelen.
•   De groevebeheerder controleert minstens eenmaal per twee weken de groeve.
    Verslag van deze bezoeken worden in het groevelogboek opgenomen. 
•   Onregelmatigheden en ongevallen dienen onmiddellijk bij het bestuur van de
    stichting gemeld te worden.
•   De beheerder is verantwoordelijk voor klein onderhoud aan de groeve, zoals
    het vervangen en repareren van sloten, opruimwerkzaamheden en dergelijke. 
    De Technische Commissie van de stichting kan bij deze werkzaamheden de 
    helpende hand bieden.

Oproepen van en naar SOK-Leden‘Studenten hebben iets met Maastricht’ (Dagblad de Limburger - DdL - van
14.05.2001): het ‘verwijt’ van sommige Maastrichtenaren, dat studenten niets
met hun stad hebben wordt door een paar studentenverenigingen bestreden.
Om hun argumenten kracht bij te zetten organiseren ze op 30 mei een muziek-
festival, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Vereniging tot Redding
van de Sint Pietersberg. Want de studenten vinden dat het Jekerdal niet mag
uitdrogen door het wegpompen van grondwater door de ENCI. ‘En de grotten
moeten behouden blijven’.
‘Inspirerende vestingwerken’(De Maaspost van 09.05.2001): in galerie Deps
in Ingber is een expositie te zien van werken van Marjan MELKERT.  Marjan,
die ooit afstudeerde op een project over de onderaardse kalksteengroeven aan
de universiteit in Maastricht, is ook een begenadigd kunstenares, die zich vorm-
de op de Stadsacademie en de Jan van Eyck Academie in Maastricht. ‘In haar
werk is de invloed van oude foto’s zichtbaar en die geven het werk voor oudere
Maastrichtenaren iets herkenbaars. Samenzweerderig bijna. Het gevoel dat dit
voor ons werd gemaakt’.

‘Nederland saneert groeven in Belgisch Limburg’ (Het Belang van Limburg
- HBvL - van 05.06.2001): een klein gedeelte van het NAVO-commandocentrum
in de CANNERBERG ligt op Belgisch grondgebied en heet de NIEUWE KEEL.
In dit deel dient 350 m_ vervuild slib te worden opgeruimd gesaneerd. Een en
ander in overleg met de Belgische en Nederlandse autoriteiten. 

‘Cementfabrieken geven gronden terug’ (DdL van 28.06.2001): De ENCI en
CBR hebben het voornemen om gronden terug te geven aan de maatschappij.
Daarbij zouden ook delen van Caestert horen. Veel mensen vrezen dat met het
afgraven van de Observant de weg voor de afgraving van Caestert open ligt.
Volgens directeur PLUYMEN is die vrees ongegrond, omdat CBR daar helemaal
geen concessie heeft. ‘Maar het wantrouwen is er toch’. Hij zegt wel niet namens
de CBR te kunnen spreken, maar dat er binnen het concern sterke geruchten zijn
om het plateau van Caestert over te dragen.

‘CBR zoekt eigenaar voor gebied Caestert’ (DdL van 30.06.2001): CBR, het
Belgische zusterbedrijf van de ENCI, is op zoek naar een geschikte partij die het
natuurgebied van CAESTERT wil overnemen. Omdat dit deel van de St.
Pietersberg boven- en ondergronds geklasseerd is als natuurgebied en de vleer-
muizen in de gangenstelsels bij wet zijn beschermd, wil het bedrif het terrein
verkopen of schenken. Dat kan aan een natuurorganisatie zijn of aan een
gemeente. Er is hierover reeds overleg met Visé, Bassenge en Riemst. 

‘Verwondering in de onderaardse Grote Staat’ (DdL 0-6.07.2001): grotten-
gids Martha van de VEN is eigenlijk ontzettend bang in het donker. Maar in het
NOORDELIJK GANGENSTELSEL heeft ze haar angst overwonnen. Volgens de
journaliste vertelt ze enthousiast over de historie, de geologie en de verschillen-
de functies die het gangenstelsel heeft gehad. Sinds zeven jaar is ze gids.
Sindsdien is voor haar een nieuwe wereld geopend. Drie maanden duurde de
opleiding als VVV-gids. ‘Het moment dat je weet dat je hier alleen kan rondlo-
pen, is een bevrijding. Dit is het mooiste beroep dat je kan hebben. Altijd zelf
vakantie. Het is heel rustgevend’. 

‘Vijf miljoen voor het goede doel - Een terug- en vooruitblik op het
Preuvenemint’ (De Maaspost van 18.07.2001): een artikel over de opbrengsten
van het Preuvenemint met daarbij de besteding aan gelden voor ‘het goede
doel’. Genoemd wordt ondermeer de restauratie van de KLUIS in de Sint PIE-
TERSBERG waar tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere het schilderij De
Nachtwacht van Rembrandt was opgeslagen. Een fraaie foto van de kluis siert
het artikel.



Een uitgebreide taakomschrijving voor groevebeheerders is verkrijgbaar bij het
secretariaat van de stichting. Het bestuur ziet graag schriftelijke reacties van
SOK-leden die in aanmerking denken te komen voor de functie van beheerder
van de keldertjes van Slavante vóór 30 september 2001 tegemoet. Het nieuwe
postadres is: 
postbus 2235, 6201 HA Maastricht. Voor vragen en informatie kunt u altijd een
van de bestuursleden aanspreken.

Opruimactie keldertjes Slavante
Helaas is in de nieuw verworven groeve nogal wat rommel achter gebleven van
vorige eigenaren. Voordat we deze keldertjes dan ook open kunnen stellen voor
belangstellende SOK-leden zullen we puin moeten gaan ruimen. Iedereen die
een handje mee wil helpen is dan ook van harte welkom op zaterdag 22 septem-
ber 2001 vanaf 10.00 uur. Voor handschoenen, kruiwagens, schoppen en een
container, enz. wordt gezorgd. Natuurlijk zal er ook voor iedere werker een
hapje en een drankje zijn.

Desirée Schoenmakers, secretaris stichting Ir. D.C. van Schaïk.

In memoriam: Jim Bradshaw
Afgelopen juli is onze Engelse collega groeve-onderzoeker
Jim Bradshaw overleden op de leeftijd van 81 jaar. Jim is bij
enkele SOK -leden bekend omdat hij meerdere malen onze
Limburgse groeven bezocht heeft, de laatste maal tijdens
het symposium van 1995. Het beeld van de Engelsman met
zijn ouderwetse helm op zijn nog oudere motor zal velen
bijblijven. Zelf heb ik meerdere malen met Jim ondergrond-
se zaken overal door Europa bezocht. Zijn huis in de buurt
van Dover was een basis waar zowel wij als de hele spele-
owereld altijd heel welkom waren. Want ook in de speleo-
logie was Jim tot het laatst van zijn leven actief.
We zullen ons Jim blijven herinneren als een boeiend ver-
teller die zeer begaan was met archeologie, geschiedenis
en het ondergrondse; zowel de door mensenhanden
gemaakte zaken als de speleologie. 

Foutje, maar alsnog bedankt!
Helaas viel in SOK-Mededelingen 35 de vermelding weg van diegenen die ons
hielpen bij het onderzoek voor, en tot stand komen van, ons tweede artikel over
de kapellen van de Zuid-Limburgse kalksteengroeven. We willen daarom hierbij
alsnog iedereen zeer hartelijk danken voor hun bijdrage, en in het bijzonder:
Frans Bergsteijn, Ton Breuls, Jacques Diederen, John Knubben, Harry Molin, en
Walter Thiessens.

Fons Leunissen en Katja Rodenburg 

Kaartje gezocht
Ooit zag ik ergens een kaartje van het instortingsgebied in het Noordelijk
Gangenstelsel van de Sint-Pietersberg, waarop alle nog “begaanbare” gangen
stonden aangegeven. Wie heeft zo’n kaartje en bezorgt mij een kopie hiervan? 
Eventuele kosten, voor zover redelijk, worden natuurlijk graag vergoed.   

Rob Heckers

Kapellen gezocht
In de zomer van 1970 hield ik een logboekje bij van de ‘verkenningstochten’ die
ik samen met enkele vrienden in het nu grotendeels afgegraven gangenstelsel
Slavante ondernam. Nog niet zo lang geleden keek ik dat logboekje nog eens

re medewerkenden aan deze bij iedereen zo bekende atlas. Wellicht nog leuker
voor Ed is het besef dat in de komende jaren honderdduizenden leerlingen van
zowat het hele voortgezet onderwijs in Nederland vroeg of laat zijn fraaie werk-
stuk zullen bewonderen.....of ze willen of niet!

De redactie

Meet the underground press
‘Mergel vraagt respect dat niet van deze tijd is’ (Style Magazine van maart
2001): kunstenaar Armand MATHIJS uit Geleen restaureert en maakt nieuwe
beeldhouwwerken in (onder andere) mergel. ‘Ik haal de blokken zelf uit een
groeve in Sibbe. Werken met mergel vereist een bijzondere techniek, want mer-
gel is een erg gevoelig en zacht materiaal’.

‘Vuursteenmijn’ (Limburgs Dagblad - L.D. - van 27.04.2001): de gemeente
Valkenburg en de provincie Limburg proberen subsidie te krijgen voor het
700.000 gulden (12,7 milj. BEF) kostende project om de vuursteenmijn aan de
Plenkertstraat toegankelijk te maken voor het publiek.

[aanpassing verwerkt]



door en zag tot mijn verbazing dat we toen een kapel ontdek-
ten die ik in de loop der jaren weer totaal vergeten was. Ik had
er zelfs nog een tekeningetje van gemaakt in het logboek (zie
afbeelding). De bewuste kapel moet volgens mijn aantekenin-
gen tamelijk kort bij de ‘ENCI-looker’ hebben gelegen. Mijn
vraag is nu: wie heeft een foto van deze kapel, of weet er iets
over te vertellen?

Er waren volgens diverse oude beschrijvingen in Slavante nog minstens drie
andere ‘kapellen’: 1) De hemel met de twaalf apostelen. 2) Een door opschriften
zeer beschadigde kapel met een monstransnis en daaromheen getekende
Dorische Zuilen en twee biddende engelen. 3) Een Mariakapel met een taberna-
kel waar ooit een Mariabeeldje in stond. Ook van deze kapellen zoek ik afbeel-
dingen, en eventueel nadere informatie. Alles is welkom, want een op het eerste
gezicht onbelangrijk feitje kan het ontbrekende stukje in de puzzel zijn.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst een artikel over deze kapellen ver-
schijnt.

Fons Leunissen 

1977 - 2002: vijfentwintigjarig jubileum SOK 
In 2002 bestaat de SOK 25 jaar. Uiteraard willen we dat niet ongemerkt voorbij
laten gaan. We hebben als bestuur nog geen vast omlijnde plannen, hoe we dit
heuglijk feit gaan ‘vieren’. Wel weten we dat het een feest van de SOK moet zijn,
van en door en voor de SOK-leden. 
Voorlopig denken we aan een serie van activiteiten gedurende 2002, die in het
teken staan van het 25-jarig bestaan. Dat kan van alles zijn, zoals bijzondere
ondergrondse excursies (waar en door wie?), speciale mensen uitnodigen voor
een aparte lezing of iets dergelijks (wie?), een ‘oude-doos-filmavond’, uiteraard
een knalfeest (met barbecue op een speciale plaats?), fotowedstrijd, gecombi-
neerde beurs/tentoonstelling van ‘waanzinnige’ grottenverzamelingen of -verza-
melaars, een speciale SOK-INFO of SOK-Mededelingen, een smoelenboek, enz.
Over enkele zaken hebben we al voorzichtig nagedacht, andere vallen nog onder
de rubriek spontane invallen. Alle ideeën zijn uiteraard welkom. U zult begrijpen
dat we dat als bestuur niet alleen kunnen. Vandaar deze oproep. Heeft u een
goed idee over de invulling voor dit feestjaar, laat het ons dan s.v.p. weten. Alle
tips zijn welkom. En uw daadwerkelijke hulp is natuurlijk van nog groter belang.
Dat kan variëren van deelname aan een evenement tot zitting in het ‘generale’
feestcomité. In afwachting van de samenstelling van dat feestcomité kunt u met
uw voorstellen terecht bij ieder bestuurslid van de SOK.

Het bestuur

Pow wow in Bemelen
De Stichting Ir. D.C. van Schaïk ziet naast de typisch
beherende taken zoals bijvoorbeeld het onderhouden
van hekken ook educatie als een middel om de gestel-
de beheersdoelen te realiseren. Toen een scouting-
groep die een Pow wow ging houden in Bemelen als
eerste een aanvraag deed werd men toch enigszins
verrast. Dit was immers de eerste aanvraag. En
daarbij, wat is in hemelsnaam een Pow wow? Joep
Orbons liet direct een mailtje rondgaan langs een
aantal SOK-leden waarvan hij vermoedde dat zij hier
wel voor te porren waren. Uiteindelijk zaten er op
zaterdag 26 mei (een heerlijke lenteochtend, bijna jam-
mer om de berg in te gaan) drie ‘educatieve medewer-
kers’ voor de poort van de Koeleboschgroeve.  

hand van aantekeningen van Willem van Schaïk, op
beeldende wijze de soms zeer heikele belevenissen op
de vluchtroute beschreven worden. Daarnaast geeft het
boek een prima beschrijving van hoe de Zonneberg
werd omgetoverd tot een massa-schuilkelder en hoe de
spontaan op gang gekomen evacuatie verliep.

“Ondergronds verzet” is zonder meer verplichte kost
voor iedere bergliefhebber. Het boek begint overigens
zeer schaars te worden en is nog maar bij één boek-
handel verkrijgbaar: Boekhandel van Horssen,
Dorpsstraat 100, 3881 BE Putten, tel: 0341362277.
Om de prijs hoef je het niet te laten, want het boek kost
zo rond de vijftien gulden, hetgeen beslist niet te veel
is voor een fraai ingebonden, met vele foto’s geïl-
lustreerd boekwerk van 180 bladzijden. Als extraatje is
er een grote plattegrond van alle gangenstelsels van de
Sint-Pietersberg bijgevoegd zodat je de vluchtroutes
met het vingertje kunt volgen.

Tot ons genoegen vernamen we overigens dat Fernand Tripels zich inmiddels
heeft aangemeld als lid van de SOK en hierbij heten we deze ‘bergveteraan’ dan
ook van harte welkom in onze gelederen.

De redactie

Fort Sint Pieter

de beschermengel en Cerberus
onverbrekelijk in krijt verankerd
rust ruïneus na gedane arbeid
maar, de wachter houdt de wacht

deze liason is blijvend
de gekluisterde sfinx hoedt
getalloze soldatenstemmen
echoën nog na in de gewelven

de wenteltrap een kurkentrekker
die passanten mergelgangen ontsluit
de drooggevallen waterput beneden
is enkel nog toeristisch functioneel

John Hageman

SOK-lid levert groevekaart voor nieuwe editie Bosatlas
In de Grote Bosatlas worden naast de gebruikelijke kaarten van landen en
werelddelen ook altijd enkele voorbeelden van bijzondere topografische kaarten
en thematische kaarten opgenomen. Dit wordt gedaan om de leerlingen op de
scholen de veelzijdigheid van de cartografie te tonen en om ze een beetje ver-
trouwd te maken met het lezen van diverse soorten kaarten. In de nieuwe, 52ste
editie van de atlas nam men voor de variatie ditmaal ook eens een plattegrond
van een ondergrondse mergelgroeve op. Onze professionele kaartenspecialist Ed
Stevenhagen viel de eer te beurt hiervoor een kaart van de Gemeentegrot te
mogen leveren, zodat zijn naam nu prijkt op de indrukwekkende lijst van illuste-



Joep Orbons zelf, Rob Heckers en ondergetekende wachtten in comfortabele
tuinstoelen op de groepjes scouts. En zoals dat dan gaat werd de tijd gedood
door allerlei bergverhalen van vreuger te vertellen en over lampen.  Toen de eer-
ste scouts arriveerden werden er twee groepen gevormd. De ene ging met Joep
mee, de andere met Rob die al een ‘gidsenverleden’ bleek te hebben. Ik wan-
delde met Rob mee en zag meteen dat hij helemaal in zijn element was. Toen
hij echt op dreef was vertelde hij een verhaal over het gevaar van verdwalen.
Voor een paar van de jongsten was dat net iets te veel... Gelukkig konden ze
nog getroost worden. Nadat ook een volgende ploeg scouts door de berg
geloodst was, kregen wij ieder van de leiding als aandenken een stoffen badge
om op onze jas te bevestigen. De tekst: Pow wow 2001 Bemelen. Na het
afscheid besloten wij na een korte evaluatie dat het een succes was. Tijdens het
inpakken van de lampen en tuinstoelen kwamen een paar wandelaars langs die
zich afvroegen wat er zich achter dat hek bevond. Nu we er toch eenmaal waren,
wilden wij graag even de berg laten zien. Wéér een educatieve rondleiding dus
met zeer enthousiaste bezoekers. Een paar vleermuizen zorgden voor het hoofd-
stuk biologie en hielpen door een paar keer langs te vliegen van deze dag een
succes te maken. Als wij nu ook nog eens wisten wat Pow wow betekent?

John Caris

Een kannibaal in de berg?
Het gangenstelsel Zonneberg bevat veel
merkwaardige opschriften. Zo staat er links
naast de rond 1904 door Simays en Van der
Veur gemaakte tekening van Ahasverus een
opschrift in een bijzonder schrift (zie foto).
Eigenlijk gaat het om twee opschriften, ken-
nelijk geschreven met hetzelfde materiaal.
In beide opschriften is alleen het jaartal
1906 herkenbaar. Het onderste opschrift
lijkt Arabisch. Die taal wordt gedoceerd aan
de Universiteit van Leiden en Jan Schmidt
van de afdeling Oosterse Handschriften was
bereid om voor ons een vertaling te maken.
Het blijkt te gaan om een tekst in het Maleis
in Arabisch schrift, en er staat: ‘Op 9
augustus 1906 kwam ik, Sutan Kesiang
hier’. Deze tekst wordt gevolgd door een
schuin geplaatste handtekening van dezelf-
de naam. Het Maleis is overigens sinds 1945
de officiële taal van Indonesië, en komt oor-
spronkelijk uit Oost-Sumatra.
Volgens Jan Schmidt is het bovenste
opschrift een tekst in Bataks schrift. Het
begint met dezelfde datum als het onderste
opschrift en waarschijnlijk is de rest van de
tekst ook hetzelfde. Er zijn in Nederland
geen, of slechts maar heel weinig mensen
die Bataks kunnen lezen. Het Bataks wordt
gesproken door een volk van nu circa twee
miljoen mensen levend rond het Tobameer
en in het centrale bergland van Noord-Sumatra. Het Bataks kent diverse dialec-
ten en een eigen schrift van Indonesische (hindoeïstische) herkomst. De
Batakkers waren vroeger berucht om hun kannibalistische rituelen. Zou Sutan
Kesiang daar ook aan hebben meegedaan?

Ad Lagas

Interesses en kennis gebundeld in het Cave-Cam project
Onlangs is het Cave-Cam project van start gegaan. Dit project is een samenwer-
king van diverse groeveliefhebbers die naast het berglopen ook interesse heb-
ben in het doen van onderzoek op grote hoogten of diepten in de groeven, en
het verbeteren van de mogelijkheden hiertoe. Het onderzoek behelst in eerste
instantie het maken van video-opnamen en kan zich in de toekomst gaan uit-
breiden naar andere soorten van onderzoek, zoals bijvoorbeeld detectie. De hui-
dige doelen zijn: het opsporen en bekijken van vleermuizen, het opsporen van
opschriften, het mogelijk doen van historische vondsten en het bekijken van wat
er in technisch opzicht gedaan kan worden aan het onderzoek op grote hoogten.

Het project is begonnen met een goedkoop camera-bewakingssysteem (video-
opnamekop, twintig meter kabel en een kleine monitor) en een telescoo-
psysteem (zoiets waar men de ramen mee lapt). Deze installatie is inmiddels uit-
gegroeid tot een bijna professionele telescoop-installatie waarmee een hoogte
tot meer dan elf meter kan worden bereikt. Deze verbetering is te danken aan
het feit dat gaandeweg steeds meer groeveliefhebbers (met name Johan Moors
en Jean Weyers) zich met dit systeem zijn gaan bezighouden. De projectgroep
is inmiddels flink gegroeid en uitgesplitst in een aantal werkgroepen: 

• Beheer en installatie: Deze afdeling houdt zich bezig met onder andere onder-
  houd en reparatie. (Johan Moors en Wim Kneepkens.)
• Stellages en verlichting: Hier worden nieuwe stellages gemaakt en bestaande
  verbeterd. (Johan Moors, Jean Weyers en Peter Brull.)
• Camera obscura: Zorgt voor elektronica en elektronische ontwikkeling. 
  (Joep Orbons, Olav en Norbert Hensing, Guus Seegers en Ad Geraerds.)
• Video montage: (Joop Smit, Henry Geraerds, Ger Goessens en Guus Seegers.)
• Ondergetekende zal de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op zich 
  nemen en regelmatig verslag uitbrengen bij de SOK. 

Onlangs zijn de eerste proeven met succes gedaan. In het komend najaar zal er
meer geëxperimenteerd worden in de Zonneberg. Nadat de kinderziekten ver-
holpen zijn, zal ook in andere groeven onderzoek gedaan worden. Tevens zijn de
eerste video-opnamen gemaakt. Deze zullen hopelijk in het komende najaar
gemonteerd worden, waarna er een presentatie bij de SOK volgt. Mogelijk zal er
ook nog met servo- en elektromotoren geëxperimenteerd gaan worden.

De Cave-Cam werkgroep is bedoeld als samenwerkingsproject voor alle groeve-
liefhebbers. Indien iemand enkele suggesties heeft ter verbetering, of een plekje
weet dat met de Cave-Cam eens nader bekeken moet worden, houden wij ons
gaarne aanbevolen. Nieuwe ontwikkelingen zullen jullie te zijner tijd via onze
SOK-INFO vernemen.

Wim Kneepkens

Oorlogsherinneringen in de Zonneberg
Het recreatieve berglopen in de Zonneberg had op vrijdag 29 juni een zeer bij-
zondere betekenis voor Willem van Schaïk. Die avond was het voor het eerst in
veertig jaar dat hij weer eens met zijn oude bergmaat Fernand ‘Nanke’ Tripels
door het gangenstelsel dwaalde waar ze zoveel hadden meegemaakt tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Ze waren toen een jaar of zestien en hielpen diverse
malen vluchtelingen de grens over via het in de berg gelegen smokkelgat.
Fernand Tripels was verder als gidsenleider betrokken bij het evacuatieplan en
bij de grootscheepse evacuatie in september 1944. Willem van Schaïk werd een
tijdje gevangen gezet door de Duitsers en moest daarna onderduiken in
Rotterdam. Het zou helaas te ver voeren om hier verder in te gaan op alle span-
nende avonturen die het tweetal meemaakte, maar we verwijzen graag naar het
boek “Ondergronds Verzet” van Rik Valkenburg waarin, onder andere aan de



Joep Orbons zelf, Rob Heckers en ondergetekende wachtten in comfortabele
tuinstoelen op de groepjes scouts. En zoals dat dan gaat werd de tijd gedood
door allerlei bergverhalen van vreuger te vertellen en over lampen.  Toen de eer-
ste scouts arriveerden werden er twee groepen gevormd. De ene ging met Joep
mee, de andere met Rob die al een ‘gidsenverleden’ bleek te hebben. Ik wan-
delde met Rob mee en zag meteen dat hij helemaal in zijn element was. Toen
hij echt op dreef was vertelde hij een verhaal over het gevaar van verdwalen.
Voor een paar van de jongsten was dat net iets te veel... Gelukkig konden ze
nog getroost worden. Nadat ook een volgende ploeg scouts door de berg
geloodst was, kregen wij ieder van de leiding als aandenken een stoffen badge
om op onze jas te bevestigen. De tekst: Pow wow 2001 Bemelen. Na het
afscheid besloten wij na een korte evaluatie dat het een succes was. Tijdens het
inpakken van de lampen en tuinstoelen kwamen een paar wandelaars langs die
zich afvroegen wat er zich achter dat hek bevond. Nu we er toch eenmaal waren,
wilden wij graag even de berg laten zien. Wéér een educatieve rondleiding dus
met zeer enthousiaste bezoekers. Een paar vleermuizen zorgden voor het hoofd-
stuk biologie en hielpen door een paar keer langs te vliegen van deze dag een
succes te maken. Als wij nu ook nog eens wisten wat Pow wow betekent?

John Caris
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door en zag tot mijn verbazing dat we toen een kapel ontdek-
ten die ik in de loop der jaren weer totaal vergeten was. Ik had
er zelfs nog een tekeningetje van gemaakt in het logboek (zie
afbeelding). De bewuste kapel moet volgens mijn aantekenin-
gen tamelijk kort bij de ‘ENCI-looker’ hebben gelegen. Mijn
vraag is nu: wie heeft een foto van deze kapel, of weet er iets
over te vertellen?

Er waren volgens diverse oude beschrijvingen in Slavante nog minstens drie
andere ‘kapellen’: 1) De hemel met de twaalf apostelen. 2) Een door opschriften
zeer beschadigde kapel met een monstransnis en daaromheen getekende
Dorische Zuilen en twee biddende engelen. 3) Een Mariakapel met een taberna-
kel waar ooit een Mariabeeldje in stond. Ook van deze kapellen zoek ik afbeel-
dingen, en eventueel nadere informatie. Alles is welkom, want een op het eerste
gezicht onbelangrijk feitje kan het ontbrekende stukje in de puzzel zijn.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst een artikel over deze kapellen ver-
schijnt.

Fons Leunissen 

1977 - 2002: vijfentwintigjarig jubileum SOK 
In 2002 bestaat de SOK 25 jaar. Uiteraard willen we dat niet ongemerkt voorbij
laten gaan. We hebben als bestuur nog geen vast omlijnde plannen, hoe we dit
heuglijk feit gaan ‘vieren’. Wel weten we dat het een feest van de SOK moet zijn,
van en door en voor de SOK-leden. 
Voorlopig denken we aan een serie van activiteiten gedurende 2002, die in het
teken staan van het 25-jarig bestaan. Dat kan van alles zijn, zoals bijzondere
ondergrondse excursies (waar en door wie?), speciale mensen uitnodigen voor
een aparte lezing of iets dergelijks (wie?), een ‘oude-doos-filmavond’, uiteraard
een knalfeest (met barbecue op een speciale plaats?), fotowedstrijd, gecombi-
neerde beurs/tentoonstelling van ‘waanzinnige’ grottenverzamelingen of -verza-
melaars, een speciale SOK-INFO of SOK-Mededelingen, een smoelenboek, enz.
Over enkele zaken hebben we al voorzichtig nagedacht, andere vallen nog onder
de rubriek spontane invallen. Alle ideeën zijn uiteraard welkom. U zult begrijpen
dat we dat als bestuur niet alleen kunnen. Vandaar deze oproep. Heeft u een
goed idee over de invulling voor dit feestjaar, laat het ons dan s.v.p. weten. Alle
tips zijn welkom. En uw daadwerkelijke hulp is natuurlijk van nog groter belang.
Dat kan variëren van deelname aan een evenement tot zitting in het ‘generale’
feestcomité. In afwachting van de samenstelling van dat feestcomité kunt u met
uw voorstellen terecht bij ieder bestuurslid van de SOK.

Het bestuur

Pow wow in Bemelen
De Stichting Ir. D.C. van Schaïk ziet naast de typisch
beherende taken zoals bijvoorbeeld het onderhouden
van hekken ook educatie als een middel om de gestel-
de beheersdoelen te realiseren. Toen een scouting-
groep die een Pow wow ging houden in Bemelen als
eerste een aanvraag deed werd men toch enigszins
verrast. Dit was immers de eerste aanvraag. En
daarbij, wat is in hemelsnaam een Pow wow? Joep
Orbons liet direct een mailtje rondgaan langs een
aantal SOK-leden waarvan hij vermoedde dat zij hier
wel voor te porren waren. Uiteindelijk zaten er op
zaterdag 26 mei (een heerlijke lenteochtend, bijna jam-
mer om de berg in te gaan) drie ‘educatieve medewer-
kers’ voor de poort van de Koeleboschgroeve.  

hand van aantekeningen van Willem van Schaïk, op
beeldende wijze de soms zeer heikele belevenissen op
de vluchtroute beschreven worden. Daarnaast geeft het
boek een prima beschrijving van hoe de Zonneberg
werd omgetoverd tot een massa-schuilkelder en hoe de
spontaan op gang gekomen evacuatie verliep.

“Ondergronds verzet” is zonder meer verplichte kost
voor iedere bergliefhebber. Het boek begint overigens
zeer schaars te worden en is nog maar bij één boek-
handel verkrijgbaar: Boekhandel van Horssen,
Dorpsstraat 100, 3881 BE Putten, tel: 0341362277.
Om de prijs hoef je het niet te laten, want het boek kost
zo rond de vijftien gulden, hetgeen beslist niet te veel
is voor een fraai ingebonden, met vele foto’s geïl-
lustreerd boekwerk van 180 bladzijden. Als extraatje is
er een grote plattegrond van alle gangenstelsels van de
Sint-Pietersberg bijgevoegd zodat je de vluchtroutes
met het vingertje kunt volgen.

Tot ons genoegen vernamen we overigens dat Fernand Tripels zich inmiddels
heeft aangemeld als lid van de SOK en hierbij heten we deze ‘bergveteraan’ dan
ook van harte welkom in onze gelederen.

De redactie

Fort Sint Pieter

de beschermengel en Cerberus
onverbrekelijk in krijt verankerd
rust ruïneus na gedane arbeid
maar, de wachter houdt de wacht

deze liason is blijvend
de gekluisterde sfinx hoedt
getalloze soldatenstemmen
echoën nog na in de gewelven

de wenteltrap een kurkentrekker
die passanten mergelgangen ontsluit
de drooggevallen waterput beneden
is enkel nog toeristisch functioneel

John Hageman

SOK-lid levert groevekaart voor nieuwe editie Bosatlas
In de Grote Bosatlas worden naast de gebruikelijke kaarten van landen en
werelddelen ook altijd enkele voorbeelden van bijzondere topografische kaarten
en thematische kaarten opgenomen. Dit wordt gedaan om de leerlingen op de
scholen de veelzijdigheid van de cartografie te tonen en om ze een beetje ver-
trouwd te maken met het lezen van diverse soorten kaarten. In de nieuwe, 52ste
editie van de atlas nam men voor de variatie ditmaal ook eens een plattegrond
van een ondergrondse mergelgroeve op. Onze professionele kaartenspecialist Ed
Stevenhagen viel de eer te beurt hiervoor een kaart van de Gemeentegrot te
mogen leveren, zodat zijn naam nu prijkt op de indrukwekkende lijst van illuste-



Een uitgebreide taakomschrijving voor groevebeheerders is verkrijgbaar bij het
secretariaat van de stichting. Het bestuur ziet graag schriftelijke reacties van
SOK-leden die in aanmerking denken te komen voor de functie van beheerder
van de keldertjes van Slavante vóór 30 september 2001 tegemoet. Het nieuwe
postadres is: 
postbus 2235, 6201 HA Maastricht. Voor vragen en informatie kunt u altijd een
van de bestuursleden aanspreken.

Opruimactie keldertjes Slavante
Helaas is in de nieuw verworven groeve nogal wat rommel achter gebleven van
vorige eigenaren. Voordat we deze keldertjes dan ook open kunnen stellen voor
belangstellende SOK-leden zullen we puin moeten gaan ruimen. Iedereen die
een handje mee wil helpen is dan ook van harte welkom op zaterdag 22 septem-
ber 2001 vanaf 10.00 uur. Voor handschoenen, kruiwagens, schoppen en een
container, enz. wordt gezorgd. Natuurlijk zal er ook voor iedere werker een
hapje en een drankje zijn.

Desirée Schoenmakers, secretaris stichting Ir. D.C. van Schaïk.

In memoriam: Jim Bradshaw
Afgelopen juli is onze Engelse collega groeve-onderzoeker
Jim Bradshaw overleden op de leeftijd van 81 jaar. Jim is bij
enkele SOK -leden bekend omdat hij meerdere malen onze
Limburgse groeven bezocht heeft, de laatste maal tijdens
het symposium van 1995. Het beeld van de Engelsman met
zijn ouderwetse helm op zijn nog oudere motor zal velen
bijblijven. Zelf heb ik meerdere malen met Jim ondergrond-
se zaken overal door Europa bezocht. Zijn huis in de buurt
van Dover was een basis waar zowel wij als de hele spele-
owereld altijd heel welkom waren. Want ook in de speleo-
logie was Jim tot het laatst van zijn leven actief.
We zullen ons Jim blijven herinneren als een boeiend ver-
teller die zeer begaan was met archeologie, geschiedenis
en het ondergrondse; zowel de door mensenhanden
gemaakte zaken als de speleologie. 

Foutje, maar alsnog bedankt!
Helaas viel in SOK-Mededelingen 35 de vermelding weg van diegenen die ons
hielpen bij het onderzoek voor, en tot stand komen van, ons tweede artikel over
de kapellen van de Zuid-Limburgse kalksteengroeven. We willen daarom hierbij
alsnog iedereen zeer hartelijk danken voor hun bijdrage, en in het bijzonder:
Frans Bergsteijn, Ton Breuls, Jacques Diederen, John Knubben, Harry Molin, en
Walter Thiessens.

Fons Leunissen en Katja Rodenburg 

Kaartje gezocht
Ooit zag ik ergens een kaartje van het instortingsgebied in het Noordelijk
Gangenstelsel van de Sint-Pietersberg, waarop alle nog “begaanbare” gangen
stonden aangegeven. Wie heeft zo’n kaartje en bezorgt mij een kopie hiervan? 
Eventuele kosten, voor zover redelijk, worden natuurlijk graag vergoed.   

Rob Heckers

Kapellen gezocht
In de zomer van 1970 hield ik een logboekje bij van de ‘verkenningstochten’ die
ik samen met enkele vrienden in het nu grotendeels afgegraven gangenstelsel
Slavante ondernam. Nog niet zo lang geleden keek ik dat logboekje nog eens

re medewerkenden aan deze bij iedereen zo bekende  atlas. Wellicht nog leuker
voor Ed is het besef dat in de komende jaren honderdduizenden leerlingen van
zowat het hele voortgezet onderwijs in Nederland vroeg of laat  zijn fraaie werk-
stuk zullen bewonderen.....of ze willen of niet!

De redactie

Meet the underground press
‘Mergel vraagt respect dat niet van deze tijd is’ (Style Magazine van maart
2001): kunstenaar Armand MATHIJS uit Geleen restaureert en maakt nieuwe 
beeldhouwwerken in (onder andere) mergel. ‘Ik haal de blokken zelf uit een
groeve in Sibbe. Werken met mergel vereist een bijzondere techniek, want mer-
gel is een erg gevoelig en zacht materiaal’.

‘Vuursteenmijn’ (Limburgs Dagblad - L.D. - van 27.04.2001): de gemeente
Valkenburg en de provincie Limburg proberen subsidie te krijgen voor het
700.000 gulden (12,7 milj. BEF) kostende project om de vuursteenmijn aan de
Plenkertstraat toegankelijk te maken voor het publiek. 



Adreswijzigingen SOK-leden:
• Theo Donders:voorheen Sibemaweg 37E, Maastricht is per 15-4 verhuisd naar: 
• Hoogveldlaan 52, 6135 JD Sittard, tel: 046-4007027
• Norbert Hensing: Per 6 juni: Frederikbastion 16c, 6217 LN Maastricht, 
• 043-3261992.

Programma SOK-ledenavond:
• Mededelingen van het bestuur.
• Het programma van de komende SOK-ledenavond is zoals na elke 
  zomervakantie weer een avond waarop SOK-leden hun vakantiekiekjes, 
  -video’s enzovoort kunnen tonen. Joep Orbons geeft het goede voorbeeld en 
  toont dia’s en een video van kalkgroeven in Denemarken. Wie nog een bijdra-
  ge heeft graag even een telefoontje naar één van de bestuursleden.
• Zeer belangrijk: gezellig naborrelen in het Museumcafé!

Vrijdag 14 september 2001 om 19.30 uur
in het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Belangrijk! Nieuw adres voor SOK en van Schaïkstichting samen
Door de van Schaïkstichting is een postbus geopend voor zowel de SOK als de
van Schaïkstichting. Dit omdat de hoeveelheid post de laatste tijd toenam en er
enkele problemen waren met de bezorgen via het postsysteem van de gemeente
Maastricht. Daarom is het postadres van zowel de SOK als de Stichting ir. D.C.
van Schaik vanaf nu: Postbus 2235, 6201 HA Maastricht.

Bestuursnieuwtjes van de Van Schaïkstichting
De Stichting ir. D.C. van Schaïk, of zoals makkelijker uitspreekbaar, de van
Schaïkstichting, heeft per 1 augustus jl. een nieuwe secretaris. De toegenomen
hoeveelheid werk in de stichting is er de oorzaak van dat er uitbreiding van het
bestuur gezocht is. Wij zijn daarom trots dat het SOK -lid Desirée Schoenmakers
het secretariaat van Erik Lamkin overgenomen heeft. Zij zal zich volledig inzet-
ten om het secretariaat van de groeiende stichting te voeren. Erik zal zich bij
deze herverdeling van taken op PR en interne contacten gaan toeleggen.
Kortom, de van Schaïkstichting is volop in beweging en we kunnen zeker nog
handen gebruiken om de werkzaamheden uit te voeren.

Joep Orbons

Weer een nieuwe groeve voor de Stichting ir. D.C. van Schaïk
Onlangs is het huurcontract afgesloten met ENCI voor de keldertjes van Slavante
in Maastricht. Het zijn twee kleine keldertjes die deel hebben uitgemaakt van het
voormalige klooster van de Observanten. Aangezien er dus weer een groeve bij-
gekomen is zijn we ook weer op zoek naar een beheerder voor deze keldertjes.
De werkzaamheden van deze beheerder, die naast SOK-lid ook rondleidingen
voor VVV-Maastricht in het Zonneberggangenstelsel moet verzorgen, zijn de vol-
gende:
•   De beheerder regelt de toegang tot de groeve; iedereen die de groeve wenst
    te betreden dient dit met de groevebeheerder te regelen.
•   De groevebeheerder controleert minstens eenmaal per twee weken de groeve.
    Verslag van deze bezoeken worden in het groevelogboek opgenomen. 
•   Onregelmatigheden en ongevallen dienen onmiddellijk bij het bestuur van de
    stichting gemeld te worden.
•   De beheerder is verantwoordelijk voor klein onderhoud aan de groeve, zoals
    het vervangen en repareren van sloten, opruimwerkzaamheden en dergelijke. 
    De Technische Commissie van de stichting kan bij deze werkzaamheden de 
    helpende hand bieden.

Oproepen van en naar SOK-Leden‘Studenten hebben iets met Maastricht’ (Dagblad de Limburger - DdL - van
14.05.2001): het ‘verwijt’ van sommige Maastrichtenaren, dat studenten niets
met hun stad hebben wordt door een paar studentenverenigingen bestreden.
Om hun argumenten kracht bij te zetten organiseren ze op 30 mei een muziek-
festival, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Vereniging tot Redding
van de Sint Pietersberg. Want de studenten vinden dat het Jekerdal niet mag
uitdrogen door het wegpompen van grondwater door de ENCI. ‘En de grotten
moeten behouden blijven’.
‘Inspirerende vestingwerken’(De Maaspost van 09.05.2001): in galerie Deps
in Ingber is een expositie te zien van werken van Marjan MELKERT.  Marjan,
die ooit afstudeerde op een project over de onderaardse kalksteengroeven aan
de universiteit in Maastricht, is ook een begenadigd kunstenares, die zich vorm-
de op de Stadsacademie en de Jan van Eyck Academie in Maastricht. ‘In haar
werk is de invloed van oude foto’s zichtbaar en die geven het werk voor oudere
Maastrichtenaren iets herkenbaars. Samenzweerderig bijna. Het gevoel dat dit
voor ons werd gemaakt’.

‘Nederland saneert groeven in Belgisch Limburg’ (Het Belang van Limburg
- HBvL - van 05.06.2001): een klein gedeelte van het NAVO-commandocentrum
in de CANNERBERG ligt op Belgisch grondgebied en heet de NIEUWE KEEL.
In dit deel dient 350 m_ vervuild slib te worden opgeruimd gesaneerd. Een en
ander in overleg met de Belgische en Nederlandse autoriteiten. 

‘Cementfabrieken geven gronden terug’ (DdL van 28.06.2001): De ENCI en
CBR hebben het voornemen om gronden terug te geven aan de maatschappij.
Daarbij zouden ook delen van Caestert horen. Veel mensen vrezen dat met het
afgraven van de Observant de weg voor de afgraving van Caestert open ligt.
Volgens directeur PLUYMEN is die vrees ongegrond, omdat CBR daar helemaal
geen concessie heeft. ‘Maar het wantrouwen is er toch’. Hij zegt wel niet namens
de CBR te kunnen spreken, maar dat er binnen het concern sterke geruchten zijn
om het plateau van Caestert over te dragen.

‘CBR zoekt eigenaar voor gebied Caestert’ (DdL van 30.06.2001): CBR, het
Belgische zusterbedrijf van de ENCI, is op zoek naar een geschikte partij die het
natuurgebied van CAESTERT wil overnemen. Omdat dit deel van de St.
Pietersberg boven- en ondergronds geklasseerd is als natuurgebied en de vleer-
muizen in de gangenstelsels bij wet zijn beschermd, wil het bedrif het terrein
verkopen of schenken. Dat kan aan een natuurorganisatie zijn of aan een
gemeente. Er is hierover reeds overleg met Visé, Bassenge en Riemst. 

‘Verwondering in de onderaardse Grote Staat’ (DdL 0-6.07.2001): grotten-
gids Martha van de VEN is eigenlijk ontzettend bang in het donker. Maar in het
NOORDELIJK GANGENSTELSEL heeft ze haar angst overwonnen. Volgens de
journaliste vertelt ze enthousiast over de historie, de geologie en de verschillen-
de functies die het gangenstelsel heeft gehad. Sinds zeven jaar is ze gids.
Sindsdien is voor haar een nieuwe wereld geopend. Drie maanden duurde de
opleiding als VVV-gids. ‘Het moment dat je weet dat je hier alleen kan rondlo-
pen, is een bevrijding. Dit is het mooiste beroep dat je kan hebben. Altijd zelf
vakantie. Het is heel rustgevend’. 

‘Vijf miljoen voor het goede doel - Een terug- en vooruitblik op het
Preuvenemint’ (De Maaspost van 18.07.2001): een artikel over de opbrengsten
van het Preuvenemint met daarbij de besteding aan gelden voor ‘het goede
doel’. Genoemd wordt ondermeer de restauratie van de KLUIS in de Sint PIE-
TERSBERG waar tijdens de Tweede Wereldoorlog onder andere het schilderij De
Nachtwacht van Rembrandt was opgeslagen. Een fraaie foto van de kluis siert
het artikel.



SOK en Stichting ir. D.C. van Schaïk
Postbus 2235

6201 HA Maastricht

Het SOK-bestuur:
Ton Breuls             Voorzitter               00-3212454059      tbreuls@skynet.be
Erik Lamkin           Vice-voorzitter        043-3479823         e.lamkin@mecc.nl
Joep Orbons          Secretaris              043-3618793         jorbons@xs4all.nl
Norbert Hensing     Ledencoördinator    043-3264114         n.hensing@wxs.nl
John Caris             Ledenactiviteiten    043-3432174         sonnie@home.nl

E-mail SOK:
sok@nhgl.org

De SOK is geassocieerd met “Subterranea Brittanica”.

Bestuur Stichting ir D.C. van Schaïk:
Joep Orbons                     Voorzitter             043 - 361 87 93
Desirée Schoenmakers      Secretaris             043 - 321 65 06
Pierre Hardy                     Penningmeester    043 - 363 75 91
Erik Lamkin                      Bestuurslid           043 - 347 98 23

E-mail Stichting ir. D.C. van Schaïk:
vanschaikstichting@nhgl.org

Redactie SOK-Mededelingen:
Ton Breuls, Bovenstraat 28, B 3770 Kanne/Riemst, Telefoon 00 - 3212454059

Redactie SOK-INFO:
Fons Leunissen, Wijnbesstraat 105, 6543 TL Nijmegen, Telefoon: 024 - 3781820
E-mail: katja.rodenburg@isvw.nl

De SOK op Internet:
www.sok.nl

SOK-ledenpasjes:
SOK-leden kunnen een SOK-lidmaatschapspasje krijgen dat een jaar geldig is.
De aanvraag moet vergezeld van een pasfoto bij de secretaris worden ingediend.

SOK-Ledenavonden:
SOK-Ledenavonden worden iedere 2e vrijdag in de maanden januari, maart, mei, 
september, en november gehouden in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 
Aanvang 19.30 uur.

Groeven SOK en Stichting ir. D.C. van Schaïk:
De SOK en Stichting ir. D.C. van Schaïk hebben diverse groeven in beheer of een collectieve
vergunning voor een groeve. Informatie in verband met het bezoeken van deze groeven is te
vinden op de laatste pagina van deze SOK-INFO.

Voorpagina: het gedicht van C.E. van Koetsveld, Zonneberg.

Groeven in beheer bij de SOK danwel de stichting Ir. D.C. van Schaïk:
Bovengenoemde organisaties hebben een aantal groeven in beheer of een collectieve 
vergunning voor een groeve.
Voor het betreden van deze groeven moet U contact opnemen met de beheerder:

Bij inbraak in één van deze groeven:
Bij constatering van inbraak en of vernielingen aan een van de groeven dit direkt 
melden, liefst dezelfde dag nog.
Melden van vernielingen bij onderstaande personen. Als de eerste niet bereikbaar is, 
dan de volgende op de lijst.
  1e Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven.
  2e Han Bochman, materiaalbeheer.
  3e Ton Breuls, voorzitter SOK, telefoon: 00-3212454059
  4e Ieder ander bestuurslid. Voor namen en telefoonnummers, zie hierboven.

De SOK en de van Schaïkstichting stellen zich ten doel dat de afsluiting van de groeve 
binnen 24 uur hersteld is.

Bijgewerkt tot 08.08.2001.
Met wederom dank aan onze vaste correspondenten Erik Lamkin, Jacques Maes
en Gilberte Nicolaes.

Voor reacties, kopieën, artikelen, enz. kunt u terecht op het bekende adres:
Bovenstraat 28
B-3770 Kanne  Riemst
Tel/fax  012 - 45.40.59  (00 32 12 454059)
Email: tbreuls@skynet.be

LEDENAVOND VRIJDAG 14 SEPTEMBER 19.30 UUR IN
HET NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT. 

TOT DAN!!!

Groeve:                                                    Beheerder:                    Telefoon:
Koeleboschgroeve                                      Ed de Grood                  043-3505490
Roothergroeve                                           John Hageman              043-3645419
Nieuwe groeve                                           Han Bochman                
Apostelgroeve                                            Ton Breuls                     00-3212454059
Theunisgroeve                                           Giel Bindels                   043-3472560
St. Pietersberg (Noordelijk en Zonneberg)   Erik Lamkin                   043-3479823
Scharnderberg                                           John Knubben               043-3611227
Fallenberggroeve (niet toegankelijk)            Valère Ceulen                043-3211759
Keldertjes Slavante                                     Desirée Schoenmakers   043-3216506
Houbensbergske                                         Erik Honée                    043-3256110
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