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Voorpagina: Hoofdgang in de Colinette (foto: Rob Heckers)

Nieuwe leden en adreswijzigingen
Er zijn geen ledenmutaties.

Programma ledenavond 13 september

Op 14 september, de dag na de ledenavond, wordt de bevrijding van Maastricht in de tweede
wereldoorlog gevierd. De ledenavond wordt dan ook een thema avond. Henri Ceha was
in W.O. II nauw betrokken bij de legale en illegale activiteiten, zoals de inrichting van de
Zonneberg voor de evacuatie van de burgerbevolking, in de Sint Pietersberg. U krijgt een
ooggetuigeverslag over hoe het er was en wat er zich wél, en misschien nog belangrijker,
niet afspeelde.
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Verslag Ledenavond op locatie

Het SOK-bestuur doet zijn best om één ledenavond per jaar een speciale ledenavond “op
locatie” te houden. Deze ledenavonden worden ook wel dwaaldagen genoemd. We kunnen
inmiddels van een traditie spreken. Ditmaal waren we te gast in de groeve Trou du Lou (ook
bekend als Trou la Lou) te Eben-Emael. Deze, bij het grote publiek, onbekende groeve is een
van de grotere groeven en beslist een bezoek waard.
Er kwamen een 60-tal leden naar deze dwaaldag die voor de meesten een eerste kennismaking
met deze groeve was.
De dwaaldag was in samenwerking met Frans en Eric van de VZW Underground Adventure
georganiseerd. Helaas was Frans ziek en nam Eric de honneurs waar. Samen met een viertal
helpers vloog hij van links naar rechts door de groeve om iedereen op de bijzonderheden
te wijzen en vragen te beantwoorden. Ook onze voorzitter Rob en secretaris Hans waren
van de partij en ook zij stonden geen moment stil en waren overal in de groeve te vinden
en gaven tekst en uitleg. De registratie aan de ingang werd door Ans, de charmante en
lieftallige, vriendin van onze voorzitter gedaan. Streng noteerde ze iedereen die de groeve
in en uit, ging. Opvallend was het wel dat het hierdoor aan de ingang vaak drukker was dan
in de groeve. Schijnbaar was Ans een grotere bezienswaardigheid dan die mooie opschriften
die deze groeve rijk is.
Gezien de hoge opkomst en vele enthousiaste reacties en vele vragen kunnen we van een
geslaagde dwaaldag spreken.

Excursie in het kader van de werkgroep ‘Het onderzoek
naar de ontginning van een groeve’

In de laatste SOK-info en op de ledenavond werd meegedeeld dat we een werkgroep ‘Het
onderzoek naar de ontginning van een groeve’ willen beginnen. Doel daarvan: volgens een
specifieke methodiek de ontginningshistorie van groeven onderzoeken. Als onderdeel daarvan
kondigden we aan dat we een excursie gaan organiseren waar de onderzoeksmethode aan
de hand van voorbeelden wordt toegelicht en waar deelnemers kunnen aangeven op wat
voor een manier en in welke mate ze willen meewerken. Die excursie zijn we van plan op 26
september 2013 te houden maar de cursisten krijgen nog bericht over de definitieve datum
en tijd. De excursie wordt geleid door Kevin Amendt en Peter Jennekens.
We starten om 19.00 uur vanaf de ingang van Zonneberg; de excursie duurt tot ongeveer
22.00 uur. Voor die excursie, waaraan in totaal maximaal 15 personen kunnen deelnemen,
moet men zich van tevoren aanmelden. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. SOKleden die in deze excursie geïnteresseerd zijn kunnen zich alsnog aanmelden bij Kevin Amendt
via het e-mailadres kevinamendt@gmail.com. Deelname aan de excursie is geheel vrijblijvend.
Het doel is dat geïnteresseerden een beter beeld krijgen van de onderzoeksmethode
waarmee de werkgroep gaat werken. Mocht het aantal aanmeldingen te groot zijn, dan kijken
we of een tweede excursie noodzakelijk zal zijn.
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Zoals we de vorige keer ook meldden: de te gebruiken werkwijze van de werkgroep is geen
‘rocket science’. Er zijn genoeg aspecten die (na uitleg en ondersteuning) voor iedereen te
begrijpen zijn. Weliswaar is er soms specialistische kennis voor bepaalde zaken nodig, maar
we hopen door de breedheid van de werkgroep daarin te kunnen voorzien. Onderzoek
zal men in principe zelfstandig moeten doen, de werkgroep en het SOK-Bestuur zorgen
voor ondersteuning en uitleg over de onderzoeksmethode en bieden hulp waar dit nodig
is. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een handboek waarin de te gebruiken
methode wordt omschreven.
Kevin Amendt, Peter Jennekens, Hans Ogg

Wat maakte de krik wel niet los…..
John Knubben:
In Sok-Info 154 van maart 2013 staat op blz 11 een foto met daarop een krik die in de
groeven van Geulhem gebruikt zou zijn.
Deze krik werd niet gebruikt bij de mergelwinning. De getoonde foto wordt besproken op
blz. 284 van het boek ‘In en om de Geulhemmergroeve’. Op 31 mei 1930 vond bij een van
de rotswoningen een ongeluk plaats waarbij een toerist om het leven kwam. Deze krik werd
toen gebruikt om het slachtoffer onder het uit het plafond gevallen blok mergel uit te halen.
Peter Jennekens:
Op blz. 11 staat boven de foto van een opgevijzelde mergelblok de zin:
“Noot van de redactie; volgens het verhaal van Hans werd de krik hier niet gebruikt. Op de
site ... ... werd door ... ... een foto aangetroffen die uit één van de Geulhemer groeven zou
komen en waarop de krik staat “.
Deze noot slaat op de lezing van Hans (maart 2013, SOK-avond), waarin hij aangeeft dat in
bepaalde groeves in Frankrijk een krik als gereedschap werd gebruikt. De foto moet dan “het
bewijs” zijn dat men deze krik hier echter ook (als gereedschap) gebruikte.
De bewuste foto met krik is reeds eerder gebruikt en wel in SOK-Mededelingen nr. 54, blz.
14. Deze door mij zelf geplaatste foto maakt onderdeel uit van het artikel over dodelijke
ongelukken in de groeven. De op de foto getoonde krik is een zgn. “dommekracht” waarmee
men de mergelblok omhoog heeft gevijzeld om een onder de blok liggend slachtoffer te
“bevrijden”.
De plek van de foto is daarmee ook bepaald. Het betreft nl. een van de inmiddels afgegraven
openingen van de zeer korte gangetjes schuin t.o. de Geulhemermolen.
De dommekracht was een algemeen gebruikt hefwerktuig maar behoorde, in deze regionen,
als zodanig NIET tot de standaard-toolset van de blokbreker. Een suggestie die m.i. door
bovenstaande tekst wellicht wel gewekt wordt.
Kevin Amendt:
Als Piet Visser onder een auto was gekomen hadden ze de domme kracht gebruikt om de
auto op te tillen. Nu is het toevallig een mergelblok geweest dat op hem is gevallen. Ze
hebben simpelweg het eerste de beste gereedschap uit de schuur gepakt om dat blok op
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te tillen, om de ongelukkige eronder uit te halen. De domme kracht heeft helemaal niks
met blokbrekers of mergel te doen. De foto is genomen bij een ongeluk en niet op een
blokbrekerswerkplaats.
Hans Ogg:
Bedankt voor het commentaar. We kunnen het opnemen in de SOK-Info. Overigens was
het niet de bedoeling te suggereren dat de krik standaarduitrusting was van de blokbreker.
Dat het ging om de beroemde instorting vermoedde ik al, maar ik vond het zo bijzonder dat
de krik die ik nooit in blokbrekerskringen was tegen gekomen hier opdook. Maar blijkbaar
werd hij meer gebruikt - wat ik nog niet wist.
Compilatie John Hageman. Voor de leesbaarheid is wat creatief omgegaan met de verzenddata.

1966 Erotische bergavonturen deel 1

Op de middelbare school was René de Beer mijn vaste grottenvriend. Met René had ik in de
lagere klassen van het Gym gezeten. Later was hij naar de HBS gegaan, maar ik bleef met hem
optrekken. De grotten en de kazematten waren een gedeelde illegale passie. Zowel zijn als
mijn vader vonden dat prachtig: mijn vader vond het altijd mooi als ik jongensachtige dingen
deed. Dat ik niet wilde voetballen, zelfs niet nadat hij mij zijn eigen scheenbeschermers,
scheidsrechtersfluitje en short had aangeboden en zelfs nadat ik hem een aantal keren had
vergezeld naar MVV, dat toen nog op het huidige terrein van SAPPI speelde, verdroot hem
zeer. (Ik heb daar nog Abe Lenstra in zijn nadagen zien spelen, rond 1958. Er stond een
eindeloze rij bussen van zijn fans uit Enschede op het toenmalige terrein van Van Gend en
Loos.) De vader van René vond zijn zoon wat braafjes en dat wij ter voorbereiding op onze
grottentochten altijd stiekem een klein flesje whiskey tapten uit zijn voorraad en wat bier
meenamen, had hij wel door, maar vond hij een verandering ten goede.
Om ons toegang tot de kazematten te verschaffen als die weer eens afgesloten waren en
tevens om een geheime vluchtweg te hebben als we weer eens achterna gezeten werden,
hadden we samen met mijn vader het volgende uitgedacht. Een van de ingangen (tegenover
de face van het lunet Dumoulin) was afgesloten met een traliehek. Uit dat hek dat afgedekt
werd door struikgewas, zaagden we een stuk spijl van zeg 75 cm. Mijn vader maakte van
een stroopblik twee hulsjes die precies om die spijl pasten en in dezelfde kleur matzwart
werden geverfd. Daarna werd de spijl terug gezet en door de hulzen te schuiven had je een
opening waardoor je toegang had. Van enige afstand was het niet te zien. Ook gaf hij me
de tip dat ik een spuitbus kruipolie licht kon modificeren en daarmee een vlammenwerper
kon maken die buitengewoon geschikt was om je mensen van het lijf te houden die bijv. je
lamp wilden afpakken. Ook maakte hij voor me een soort verklikkersysteem dat we in een
kruipgang verborgen dat naar onze ondergrondse “hangplek” voerde. Het bestond uit twee
staalborstels die in elkaar konden grijpen en zo een stroomcircuit sloten waardoor een
verklikkerlampje ging branden. Dat geheel was dan verborgen onder enkele rotsblokken
waarover je heen moest kruipen. Ook maakte hij voor me een kistje met daarin een accu,
welk kistje ik kon omhangen. Met een kabel was een reflector eraan bevestigd en zo kon ik
groot en dimlicht geven. Dat laatste was zo’n krachtige lichtstraal (2500 lumen schat ik) dat
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als je er iemand plots mee bescheen, hij
tijden lang totaal verblind was. Tijd
genoeg voor ons om weg te komen.
Spannend en buitengewoon nutteloos
dus allemaal.
De grotten waren toen voor ons
nog verboden terrein. We gingen
ergens langs de westelijke rand van
de Pietersberg, vlak bij het fort, naar
binnen, via een deels ingestorte ingang.
Vroeger was daar de zgn. grote ingang
geweest die in 1917 was ingestort
maar ons, kruip door sluip door, nog
steeds toegang verschafte. We hadden
zaklampen, maar voor mijn dertiende
verjaardag kreeg ik een Camping gaslamp
en van buurman Meijer een plattegrond.
Van toen af begon het verkennen pas
goed. Via de ingang waar we naar binnen
gingen, kon je over de instortingen in
het Noordelijk gangenstelsel komen.
Daar werd wel gepatrouilleerd door de
zgn. Bergmennekes, een groep vrienden
die zich een toezichthoudersrol
hadden toegemeten maar ook om
gezelligheidsredenen de berg bezochten.
Maar het feit dat je moest oppassen maakte het allemaal des te leuker. Al snel gingen we
ook naar de Zonneberg en Caestert. Ik ging ook vaker met mijn leraar Geschiedenis, Stied
Witlox, zelf in zijn jeugd enthousiast bergloper, de berg in. Hij nam me als assistent mee op
tochten waarbij hij MMS-klassen van bevriende leraren uit Amsterdam rond leidde. Op die
tochten deed hij alles wat verboden was. Via het fort ging hij naar binnen. Langs de wenteltrap
met van die helemaal uitgesleten treden gingen we naar de grotten. Al heel snel moest je je
dan door een klein gat wurmen waarna je meteen anderhalve meter naar beneden moest.
Er was een speciale methode om dat klaar te krijgen en daarom moest ik als eerste door
dat gat. Mijn taak was dan die meiden te helpen door ze aan te pakken. Ik vond dat toen
heerlijk werk dat helemaal tegemoet kwam aan mijn hormoonhuishouding. Ik herinner me
nog dat een van die meisjes, Daphne, het leuk vond in mijn armen te springen, waardoor
ik achteruit struikelde en mijn pols verstuikte – wat ik natuurlijk niet mocht laten merken.
100 meter verderop moesten ze dan een paar meter langs een touw naar beneden – een
overbodige maar spannende omweg. (in Noord is nog steeds te zien waar dat gebeurde
aan de insnijdingen van het touw in de rand.) En we kropen met die hele klas door het
zgn. padvindersgat, de enige verbinding tussen Noord en Zonneberg. Ook dat vereiste een
speciale techniek, waarbij ik de in dat opzicht ongeschoolde meisjes moest aanpakken. (Ook
dat vond ik toen) een heel dankbare taak.
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Meestal gingen we op de brommer naar de
berg, reden een stuk naar binnen en zetten onze
brommers neer op een plek waar waarschijnlijk
weinig mensen kwamen, niet ver van de zgn.
kapel in Zonneberg. Van daaruit gingen we
naar Slavante, maar braken we ook wel in in
de kwekerij bij het Padvindersgat om zo naar
Noord te gaan. Ik denk dat ik wel twee keer per
week of vaker de grot in ging. Rond 1965 vroeg
Witlox me of ik op een zaterdagavond mee
wilde gaan, met hem en een collega, Jan Putter,
onze leraar Engels. Uiteraard vonden we dat wel leuk. Witlox had altijd prachtige verhalen en
durfde alles. Helaas belde hij op het laatste ogenblik op om te melden dat hij plots verhinderd
was. Het verzoek was dat René en ik de honneurs waar zouden nemen en met Putter de
berg in zouden gaan. Hij had hem van onze kundigheid in dezen overtuigd.
Zo gezegd, zo gedaan. We startten in Zonneberg, liepen door Slavante en besloten ook maar
naar Noord te gaan. Dat Putter toestemde in alles wat we aan verbodens deden, verbaast
me achteraf wel. Op een kunstige manier braken we de kwekerij open (zodanig dat het
onzichtbaar was en dat we ook op die manier terug konden), kropen door het Padvindersgat
en kwamen zo uit in de aardappelopslagplaats van Adriaans. De volgende hindernis was een
muur van een meter of drie, drieënhalf. Als je daarop klom en dan naar beneden sprong
was je in het Noordelijk gangenstelsel. René zat al op de muur, toen plots aan de andere
kant iemand kwam aanlopen en hem sommeerde naar beneden te komen. Wie het was,
wisten we niet, maar René haalde alvast op mijn advies de vlammenwerper tevoorschijn. Tot
gebruik kwam het gelukkig niet: het bleek een lid van de Bergmennekes te zijn, Tos Hertoghs
hoorden we later. René sprong aan onze kant naar beneden en we renden terug naar het
Padvindersgat terwijl de Bergmennekes ons via de officiële poort achterna kwamen. Waren
René en ik alleen daar geweest, dan was er weinig aan de hand geweest. Voor ze die poort
open hadden zouden wij al lang door het gat gekropen zijn en dan konden ze ons nooit meer
inhalen. Maar met die stijve hark van een Putter erbij lukte dat niet. We verstopten ons dus
zo goed en kwaad als het ging, maar werden natuurlijk gesnapt. Adressen werden genoteerd,
lampen afgenomen etc. De politie zou ingelicht worden.
Nog diezelfde avond werd Witlox ingelicht die meteen zijn netwerk in gang zette. Van
aangifte werd afgezien, Putter kreeg een standje omdat een volwassene en leraar toch beter
moest weten, ik kreeg mijn lamp terug en ik kreeg te horen dat ik in het vervolg bij de heer
Meyer, baas van de Bergmennekes, de sleutel van Noord kon lenen. Nog later heeft Witlox
een officiële vergunning voor alle Nederlandse gangenstelsels in de Pietersberg voor mij
geregeld.
We waren niet de enigen die in de grot rondreden op brommers. Dat deed ook de jeugd van
Blauw Dorp, de groep waarvoor we bang waren en waarvan ik vaker klappen heb gekregen.
Als we hun brommers ergens vonden staan trokken we wel eens de bougiekabels los. Het
kan geen kwaad, het is zo te herstellen, maar voordat je het gevonden hebt, ben je uren
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verder en in die tijd start het ding niet. Wat drastischer was onze gewoonte hun route te
saboteren. Je kon precies zien aan sporen in de zachte mergel wat favoriete routes waren.
Op die route plachten we wel stuk geslagen bierflessen, precies op het spoor, na een bocht
onder en dun laagje mergel te verbergen. Nog iets drastischer was het daar een kuil te
graven.
Ook met een auto kon je goed rondrijden. Champignonkwekers reden er immers met hun
tractoren met aanhangers in. Mijn vriend Guy had een eend en ook daarmee reden we rond.
We hadden zelfs een soort route uitgezet (over Alpha- en Bloemengang) en het ging er dan
om die route zo snel mogelijk af te leggen. Zo hielden we daar kleine races.
Hans Ogg

in de ondergrondse mergelgroeven van het Geuldal

In de hellingen van het Geuldal tussen Valkenburg en Meerssen is sinds de Late-Middeleeuwen
mergelbouwsteen gewonnen. Dit gebeurde in ondergrondse steengroeven.
Het werk in de groeven was zwaar en gevaarlijk. De mensen die er werkten (de blokbrekers)
waren eenvoudige mensen. In de zomer werkten zij doorgaans bovengronds als landarbeiders
of metselaars. De streek was van oudsher katholiek en de bevolking ongeletterd en erg
gelovig. Ook het bijgeloof was wijd verbreid.
De blokbrekers bevonden zich in een uitzonderlijke werksituatie. Hun werkomgeving
was donker, vochtig en de arbeiders waren voortdurend blootgesteld aan het risico van
levensbedreigende instortingen of geologische storingen, die de winning van bruikbare steen
konden belemmeren waardoor er niets verdiend kon worden en men dus ook niet het gezin
kon onderhouden.
Door ook ondergronds uiting te geven aan hun vertrouwen op God hoopten zij op
bescherming door de Voorzienigheid en op dat God hen goede steen zou geven. In de
oude werkfronten van de steengroeven van het Geuldal staan hun gedachten nog steeds
op de eeuwenoude wanden en vindt men ook tegenwoordig nog veel sporen van de
volksdevotie. Het zijn vaak in de wand uitgehakte nisjes waarin men heiligenbeeldjes plaatste
en een kaarsje, zodat er altijd gebeden kon worden. Andere uitingen van dit volksgeloof zijn
Christusmonogrammen, smeekbedes en allerlei religieuze voorstellingen.
Vanaf 1 augustus loopt in de Schatkamer van het Heiligdom St. Gerlach in Houthem een
expositie over dit onderwerp.
De expositie kan dagelijks worden bezocht tussen 10 en 17 uur vermits de ontvangstbalie
van het Heiligdom is bezet. Adres: Heiligdom St. Gerlach, Onderstestraat 1, Houthem-St.
Gerlach.
Institute Europa Subterranea
Secretary: Van Peltstraat 20, NL-6301 JT Valkenburg a/d Geul, The Netherlands
e-mail: europa.subterranea@gmail.com, website: www.europa-subterranea.com
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IHS

I.H.S. Jesus hominum Salvator
“Jezus de Verlosser van de mensen”
I.H.S. in hoc salus
“hierin ligt de zaligheid”
I.H.S. in hoc signo
“in dit teken”
(Misschien al bekend) in SOK-Mededelingen nr 9 , juli 1986 , een relevant artikel van Pierre
Olefs : “In hoc signo “, of de bede der blokbrekers, blz 17 t/m 19. Zeer interessant voor wat
betreft de onderhavige materie.
“IHS , de afkorting van de naam Jezus in het Grieks . Soms ziet men IHC , daar de vorm van
de Griekse S in deze context op een C kan lijken.(...) Op een schrijftafeltje of op een schijf
, omringd door vlammen , is het het attribuut van Bernardinus van Siena ; als opschrift op
een hart , van Ansanus . De sociëteit van Jezus , de Jezuïeten , maakte er haar devies van “.(
blz. 152 )
“......het monogram van de orde(...) , in een door engelen vastgehouden schrijftafeltje gegrift
of in een nimbus ; een met doornen gekroond hart ( het Heilig Hart , het embleem van de
orde ) “. ( blz. 151 )
“Het ‘ heilig monogram’, bestaande uit de letters IHS , was oorspronkelijk een afkorting
van de Griekse spelling van het woord Jezus . Het komt voor op 9de - eeuwse Byzantijnse
munten . De afkorting werd overgenomen door de westerse Kerk en soms werd er , ten
onrechte , de betekenis ‘ Iesus Hominum Salvator ‘ - ‘Jezus , Verlosser van de mensen ‘ - aan
verbonden.
Van het weglatingsteken boven de H , een liggend streepje , wordt wel een kruis gemaakt ,
al dan niet door verlenging van een poot van de H . De afkorting is in die vorm als versiering
gebruikt op allerlei religieuze voorwerpen .
De idee van het monogram als object van verering werd in de 15de eeuw gecultiveerd door
Bernardinus van Siena . In de daarop volgende eeuw maakte de Societas Jesu het tot haar
devies . Voor haar betekenden de letters IHS ook ‘Jesum Habemus Socium ‘ ‘ Wij hebben Jezus als metgezel ‘. ( blz. 1 , 2 )
Citaten uit :
“Hall’s Iconografisch Handboek”, Onderwerpen , symbolen en motieven in de beeldende
kunst .
Primavera Pers , Leiden , vierde druk , 2000 .
John Hageman
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“Gezocht: Groevebeheerder Scheulderbergroeve.

Het bestuur van de Stichting Ir. D.C. van Schaik is op zoek naar een nieuwe beheerder voor
de Scheulderberggroeve. Op dit moment wordt het beheer gedaan door Dhr. M. Rathbun
die dit tijdelijk van de vorige beheerder Dhr M. Slieker heeft overgenomen. Geïnteresseerden
in deze functie kunnen dit schriftelijk kenbaar maken door middel van een korte motivatie
gericht aan het bestuur voor de einddatum van 31-10-2013. Reacties kunnen gestuurd
worden per e-mail (info@vanschaikstichting.nl) of per post (Stichting Ir. D.C. van Schaik,
Postbus 2235, 6201 HA Maastricht). Voor vragen graag contact opnemen met bestuur.”
Moses Rathbun

“Het archeologisch onderzoek in de omgeving van het
prehistorisch vuursteenmijnveld te Rijckholt – Gronsveld.

De resultaten van 2008 en 2009” door J. Deeben, M.E.T. de Grooth, J.W. de Kort, R.C.G.M.
Lauwerier en M.E. ter Scheggel. (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 202), RCE
Amersfoort 2011. ISBN 978-9057991899. Geïll. 303 pag.
De literatuursamenvatting in Westerheem (jrg. 62,
april 2013), een tijdschrift van de Vereniging voor
vrijwilligers in de archeologie, van het artikel (zie titel)
van J. Deeben e.a. over archeologisch onderzoek in
de omgeving van de prehistorische vuursteenmijnen
van Rijckholt en St.Geertruid, lijkt interessant voor
de SOK-leden en de SOK-Info. De vuursteenmijnen
van Rijckholt – St.Geertruid behoren immers tot de
oudste mijnbouwactiviteiten in de Zuid-Limburgse
kalkafzettingen. Recent onderzoek in en om de
mijnen bevestigde nog eens dat deze van circa 4300
tot 2600 v. Chr. in gebruik waren.
Verrassend is de duidelijkheid in het artikel over
de achtergrond van één van de meest intrigerende
vondsten uit de vuursteenmijnen, de menselijke
schedel “Rijckholt l “, die in 1965 uit een van de uitgegraven gangen te voorschijn kwam.
Hierover is praktisch geen misverstand mogelijk. Het is geen neolithische rituele depositie,
maar het gaat aan de hand van een C 14 - datering om een recente schedel van een man,
ongeveer 40 jaar oud, die leefde tussen 1646 en 1937!
Het kan niet anders of grappenmakers hebben tijdens de opgravingen in een uithoek van een
van de aangesneden vuursteenmijnen de van elders meegebrachte schedel verstopt. Hoera
voor de C 14 – dateringsmethode! Jammer dat veel van de onderzoekers, die hielpen bij de
opgravingen in Rijckholt, deze “ontdekking” niet meer meemaken.
Aldo Voûte
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Meet the antiquated “Underground Press”

Dit stukje wil geenszins concurreren met de zeer gewaardeerde rubriek van Ton Breuls.
Misschien komt er hierna nog een, want ik heb nog kisten vol oud papier op zolder. Dit zal
t.z.t. naar het SOK- documentatiecentrum gaan.
1) “Wereldkroniek”. 25 jan. 1930 (Geillustreerd weekblad) Geheimzinnige vondsten in
den St.Pietersberg. “Tribunal Criminel” van Gerardus Rosier. (Die mijn kamer vint die
moetse niet bederve)
2) Limburger Koerier. 13 October 1934. “De onderaardse gangen in den Sint Pietersberg”.
Een romantisch terrein afgesloten. Ir.D.C.van Schaïk
3) Limburger Koerier. 28 November 1935. Mislukte aanval op het Fort St.Pieter.
De bezetting der onderaardse gangen. Ir. D.C.van Schaïk.
4) Nieuwe Rotterdamsche Courant. 30 Juli 1939 . “Een pleidooi voor de vleermuizen.
De grote hoefijzerneus en de ontdekking van de kraamkamer” Ir. D.C.v.S.(deel II)
5) Nieuwe Rotterdamsche Courant. 29 juli 1939. “Een pleidooi voor de vleermuizen.
Een verguisd dier dat nuttigen dienst verricht” Ir. D.C.v.S. (deel I )
6) Limburger Koerier.26 October 1940. “Vier schimmen en een avontuur.Maastricht doet
nog aan romantiek- Onderaardse Genootschappen- De wet de duisternis.” Beschrijving
van tocht door instortingsgebied van Noordelijk Gangenstelsel. Met drietal foto’s.
7) Limburger Koerier. 17 October 1940 “Maastrichts verdediging in vroeger eeuwen”
Werk van beroemde Fransche en Hollandsche vestingbouwers.
8) De Tijd. 22 October 1942. “Met camera en flitslamp in den St.Pietersberg”.
Op het voetspoor van Jules Verne.
9) De Tijd. 6 november 1942. “Oude gangen teruggevonden”
10) Deutsche Zeitung in den Niederlanden. 11 Juli 1943. “In de Grotten von Valkenburg”.
(met foto) “Eine Merkwurdigkeit Südlimburgs-Fundgruben geschichtlicher Zeugnisse”.
Auteur: M. Bronius.
11) NRC Handelsblad . 22 augustus 1975 . “Enci wil op Pietersberg 140 ha als recreatiepark
achterlaten.” “Al dat schoons zal in 1991 als de concessie afloopt opengesteld worden..”
Econ. Dir. W. de Haas
12) Kerstkrant 1976. De Limburger. “Een berg vol verhalen”.
13) De Limburger. 7 mei 1994. “Het jeugdverzet van kwajongens die de grotten op hun
duimpje kenden.
Henri Ceha <ceha@tiscali.nl>
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Van Ankersmit naar Sibelco Europe MineralsPlus

Op bladzijde 17 t/m 22 van Itterse Dorpsberichten, Zomernummer 2013, trof uw redacteur
een artikel aan met bovenvermelde titel.
Ik ben zo vrij geweest relevante informatie integraal over te nemen.
(…..)
Zo begon het 75 jaar geleden….
Eind jaren ’30 van de vorige eeuw was Hendrik Jan Ankersmit,
eigenaar van Ankersmit Textiel Fabrieken, op zoek naar een
terrein dat geschikt was om zijn nieuwe bedrijf te starten: een
carbidfabriek. Maar omdat er nog een bedrijf was dat plannen
had in deze richting, besloten de heer Ankersmit en zijn
rechterhand de heer Gribnau, uit Limburgs krijt gebrande kalk
en poederkalk te gaan produceren. Ze gingen op zoek naar een
locatie langs het kanaal.
Door een gelukkige samenloop van omstandigheden, kwamen ze
in contact met de heer Meyer, de toenmalige burgemeester van
Borgharen. Hij zocht in dezelfde periode naar werkgelegenheid
voor de vele werklozen in zijn gemeente. De heer Meyer liet de
heren een, overigens kletsnat, perceel langs het kanaal zien. De
koop was gauw gesloten en dat was de start van Ankersmit in Borgharen.
Snel daarna, in 1939, verrezen de eerste gebouwen en konden de eerste inwoners aan de
slag in de “Chemische Fabriek”. Van Limburgs Krijt tot Dolokal.
Het oorspronkelijke idee om kalk te branden mislukte en Ankersmit schakelde over op het
vermalen van kalk. De heer Gribnau en de heer Van der Stegen, een landbouwkundige die
inmiddels het team had versterkt, richtten zich op de vervaardiging van kalkproducten voor
de veeteelt en de landbouw. In de beginperiode lag de nadruk op de productie van krijt voor
de veevoederindustrie, maar later kwam het accent steeds meer te liggen op kalkmeststoffen.
De mergel die Ankersmit verwerkte was afkomstig uit de ondergrondse groeve in Kanne
(België) en uit groeves in Cadier en Keer en de Pietersberg. Een deel werd ingekocht. Om
zich te verzekeren van een constante aanvoer van hoogwaardige mergel, sloot het bedrijf in
de jaren vijftig een overeenkomst met de bedrijven Mekog en Nekami voor het gezamenlijk
exploiteren van Groeve ’t Rooth in Margraten.
Vanaf de oprichting heeft Ankersmit geprobeerd in te spelen op de behoeften van zijn
afnemers en gezocht naar gaten in de markt. Productontwikkeling en /verbetering waren
en zijn heel belangrijk. De concurrentie met de Winterwijkse Steengroeve, een latere
dochteronderneming, was dan ook de aanleiding om de bestaande landbouwkalk, Emkal, te
verbeteren met magnesium. Zo werd Dolokal geboren, het product dat de basis werd voor
de groei van Ankersmit.
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Groei
In de opbouwfase van 1945/1960, verwierf Ankersmit een riante marktpositie. Het
productenpakket werd uitgebreid en bestond in de jaren ´50 uit kalk/magnesium/
meststoffen, vulstoffen voor de weg/ en waterbouw, krijtproducten voor de veevoeder/ en
de baksteenindustrie en nog enkele andere, iets kleinere, producten.
De mechanisatie van de landbouw en de sterke stijging van de woningbouw en de
asfaltproductie zorgden voor een stormachtige groei. Het aantal molens groeide mee. De
grote kogelmolens werden ingezet voor de productie van landbouwkalk, waardoor op de
kleinere pendelmolens speciale producten konden worden vermalen. Daarmee startte in het
begin van de jaren ’70 de productie van industriële mineralen.
Ankersmit groeide niet alleen op het terrein in Borgharen. De overname van de Winterswijkse
Steen- en Kalkgroeve in 1961 was de eerste in een lange rij, waardoor ook verkoop, vervoer
en opslag in eigen hand kwamen. Om verzekerd te zijn van voldoende grondstoffen kocht
Ankersmit groeve ’t Rooth in Margraten en de Curfsgroeve tussen Meerssen en Valkenburg.
Industriële mineralen
Met de energiecrisis in het begin van de jaren ’70 kwam een einde aan de groei. De kalkmarkt
was verzadigd. De heren Ankersmit waren inmiddels geen directeur meer, dus de nieuwe
directie moest op zoek naar andere groeimarkten. Die vonden ze in de industriële mineralen:
grondstoffen die worden gemaakt van minerale gesteentes en die worden gebruikt in de
productie van glas, staal, keramiek, verf, kunststoffen, bouw en wegenbouw. De grondstoffen
die daarvoor nodig waren kwamen voortaan uit de hele wereld. De productie werd verder
geautomatiseerd en de laboratoria werden uitgerust met betere onderzoeksfaciliteiten.
Zo ontwikkelde het bedrijf zich gestaag tot één van de grotere Europese leveranciers van
minerale grondstoffen.
Groeve ’t Rooth
In 1989, het jaar waarin Ankersmit het 50-jarig bestaan vierde, besloot de Maastrichtse
cementfabriek ENCI een plan in te dienen om een aanzienlijke oppervlakte (443 km²) van het
Plateau van Margraten af te graven. Verschillende natuurbeschermingsorganisaties kwamen
in verzet en bij een bezoek aan het gebied werd de toenmalige minister Smit-Kroes langs
de al bestaande Groeve ’t Rooth, aan de rand van het plateau, geleid. De gevolgen voor
Ankersmit waren groot. Kon het bedrijf tot dat moment nog uitgaan van een uitbreiding van
de bestaande groeve met 48 ha., door de uitspraak van de minister werd dit helemaal teniet
gedaan. Dat was het begin van een jarenlange juridische strijd. Mergel was immers essentieel
voor het voortbestaan van Ankersmit. Zonder de inkomsten uit mergel zou het bedrif niet
kunnen worden omgebouwd voor de productie van andere grondstoffen. Uiteindelijk werd
in 2004 een uitbreiding van de groeve met 17 ha. afgewezen en kwam pas in 2009 een
definitieve uitspraak waarin Ankerpoort, zoals het bedrijf inmiddels heette, toestemming
kreeg voor uitbreiding van de groeve met 5,8 ha.
Verdere ontwikkeling
Niet alleen het dreigende grondstoffentekort speelde een rol in de verdere ontwikkeling van
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het bedrijf. Wereldwijd ontstonden er samenwerkingsverbanden tussen mineraalverwerkende
bedrijven. Om zich te kunnen handhaven waren ook Ankersmit en Jan de Poorter
(Geertruidenberg) gedwongen de krachten te bundelen en samen verder te gaan als één
bedrijf: Ankerpoort. Het nieuwe bedrijf werd eigendom van Sibelco.
De interne organisaties werden samengevoegd en in het hoofdkantoor, in Maastricht,
werden alle overkoepelende afdelingen gecentraliseerd. Op het terrein in Maastricht zijn
nu Ankerpoort, het hoofdkantoor, én één van de dochterondernemingen, Ankersmit
Maalbedrijven – de fabriek, gevestigd.
Met de fusie werd Ankerpoort weer één van de grootste mineraalverwerkende bedrijven
in Europa. Ankerpoort leverde bulkproducten en specialiteiten. Ankersmit was immers
al actief op de Europese markt en beschikte voor de belangrijkste activiteiten over eigen
grondstoffen. Jan de Poorter richtte zich, vooral met specialiteiten, op de Europese en de
mondiale markt.
MineralsPlus
(…..)
Ankerpoort is door het brede productenpakket lang een “vreemde eend” gebleven binnen
Sibelco, een wereldwijd concern dat zich richt op het leveren van met name zand en klei.
Inmiddels wordt de combinatie zand-klei met industriële mineralen door Sibelco gezien
als een nieuwe basis voor verdere optimalisering en groei. Ankerpoort heeft in deze
ontwikkeling
een belangrijke rol gekregen. Om deze positie te benadrukken hebben we sinds 1 januari
2012 ook een andere (handels)naam: SIBELCO EUROPE MineralsPlus.
(…….)

Te koop aangeboden

uit privé verzameling, diverse petroleumvergassers en carbid lampen.
Functioneel bruikbare modellen en verzamelobjecten van allerhande soorten en merken.
Interesse ? mail even naar : guus.seegers@gmail.com, bellen mag ook maar dan graag na
18:00 u. op 06-54670632
Guus Seegers
St. Maartenstraat 4
6129CV Urmond

Knabbehoup 29
Buitenlandse visies op Maastricht in de vorige eeuwen.
Deze keer nog enkele aanvullingen betreffende de buitenlandse visies op de Sint Pietersberg
bij Maastricht in de vorige eeuwen.
In een in 1899 te Edinburgh verschenen werk van David S. Meldrum:”Holland and the
Hollanders” geeft de auteur een beschrijving van de provincie Limburg, waarvan hij vooral
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het zuiden de tuin van Holland noemt. De kolenmijnen zouden volgens hem juist genoeg
produceren om in eigen behoeften te voorzien. Hij bezocht natuurlijk ook de gangenstelsels
van de Sint Pietersberg, waarin zoals hij zegt in tijden van oorlog de boeren hun toevlucht
zochten. Over de Maastrichtse aardewerkfabrieken beweert hij, dat ze over de gehele
wereld bekend stonden voor mensonterende sociale toestanden.
Goede manieren
Interessant is het reisverhaal van de Engelse dichter en prozaïst Robert Southey (1774-1843),
voorkomend in zijn “Journal of a tour in The Netherlands in the autumn of 1815”.
Hij beschrijft hierin hoe hij te Maastricht in een stromende regen aan kwam en zijn intrek
nam in hotel “Du Lévrier”en dat hij dat niet zo prettig gelegen vond als de hotels aan het
Vrijthof, maar de waardin verdiende ten volle de goede naam die zij bij de Engelse toeristen
genoot. Zij roemden haar hoffelijkheid en goede manieren.
Op advies van een Engelse toerist, met name Locker, die hij in Brugge had ontmoet, wilde
Southey met zijn reisgezelschap de Sint Pietersberg bezoeken. Voor zes francs per stuk
werden twee rijtuigen gehuurd, waarvan er een door de weerspannigheid van de paarden
bijna was gekanteld.
Daar de weg door de hevige regen voor de rijtuigen vrijwel onbegaanbaar was, moest
men te voet verder gaan. Daarbij moesten de dames over het doorweekte en modderige
weggedeelte worden gedragen.
Gedurende de meer dan een uur durende tocht door de onderaardse gangen voelde
niemand van het gezelschap zich bepaald op zijn gemak, behalve natuurlijk de gids zonder wie
zij, nadat zij de ingang uit het oog hadden verloren, reddeloos verloren zouden zijn.
Schrijver vond het onverantwoordelijk de bezoekers door een dergelijk labyrint te laten
begeleiden door slechts één gids, voorzien van maar twee fakkels die ook nog tegelijk
brandden. De schrijver had zich voorgenomen indien iets zou mislopen zich niet van de
plaats te roeren. Men zou hen in het hotel, waar men wist waar zij heen gingen, wel spoedig
missen en hulp zenden.
Op de wanden van de gangen had hij veel handtekeningen gezien van beroemde personen,
o.a. Napoléon Bonaparte en de Prins van Oranje.
Van de daar ook aanwezige wandtekeningen was hem vooral een goed uitgevoerde
uitbeelding van het vagevuur opgevallen.
Zij waren allen zeer opgelucht toen ze in de verte het daglicht weer zagen.
Zij verlieten de gangen aan de Maaskant, waar de gids hun de ruïne van een kasteel wees, dat
volgens hem door Julius Caesar was gebouwd.
Vanaf het daar gelegen klooster der Minderbroeders dat gedeeltelijk als café was ingericht,
had men een prachtig gezicht op de stad.
Dat café was natuurlijk Slavante.
Duitse visie
Heinrich Sanders schrijft in zijn “Reise nach Maestricht in 1783” dat hij logeerde in het hotel
“Au Maréchal de Turenne”.
Hij vertelt hoe hij met zijn vriend kapitein Monarchon, een Zwitser die zijn dienst in het
leger verlaten maar de rang behouden had, op bezoek was geweest bij de heer Reynards om
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diens collectie naturaliën, afkomstig uit de zee bij Cadiz en fossielen uit de Sint Pietersberg
te bezichtigen.
Hij vond de bezitter hiervan een belachelijke figuur, die zijn verzamelingen aan niemand wilde
laten zien.
Alleen door de tussen Reynards en Monarchon bestaande vriendschap had Sanders een
gedeelte van de collectie te zien gekregen.
Jacques Maes, SOK-Gronoma

Meet the Underground Press

“De waterputten van fort Sint Pieter” (De Trompetter/De Maaspost van 24 april
2013): de omgeving van het FORT SINT PIETER wordt flink op de schop genomen.
Bij die werkzaamheden zijn aan de voorzijde de restanten van een van de drie waterputten
van het fort teruggevonden. Binnen in het fort is er de bekende put van rond 1702, die
bijna 40 meter diep tot in het onderliggend gangenstelsel van de SINT PIETERSBERG
is uitgehouwen. Rondom de put loopt een wenteltrap van 90 treden die beneden in de
mergelgroeve nog eens met 18 treden in een rechte lijn is verlengd. In de jaren 1985-1987
werd de put door de Stichting MAASTRICHT VESTINGSTAD leeg gehaald zodat
er tegenwoordig weer kristalhelder grondwater in staat.
“Natuurpunt Riemst herstelt dolines” (Het Belang van Limburg van 27 april 2013):
in het kader van het biodiversiteitsproject “De doline, meer dan een gat in het landschap” heeft
Natuurpunt Riemst op het Plateau van CAESTERT de voorbije twee jaar vier waardevolle
dolines opgeruimd en in hun oorspronkelijke staat hersteld. Ze waren in het verleden
volgestort met sluikstorten. De onderkant van een doline, de zogenaamde orgelpijp, is
veelvuldig in de ondergrondse groeve te zien. De dolines werden grondig onderhanden
genomen en ze fungeren weer als waardevolle kleine landschapselementen.
“Schuilen en pret maken in de spannende St. Pietersberg” (NRC-Handelsblad
van 14 mei 2013): als jochie mocht hij altijd al met zijn vader mee: naar de spannende SINT
PIETERSBERG. Nu reconstrueert hij al zo’n vijf jaar delen van de geschiedenis ervan.
Sinds het einde van de negentiende eeuw speelt het toerisme een rol in de geschiedenis
van de berg en de groeve. Dat had landschappelijk ook grote invloed, ondermeer door de
aanleg van een weg, een uitkijkplatform en een restaurant in chaletvorm. Daarna deed de
cementindustrie definitief het oorspronkelijke landschap op de schop. Onder de titel “De
Sint Pietersberg, de omgeving van hoeve Lichtenberg in de periode 1898-1921” verzorgt
Kevin AMENDT op 15 mei een lezing in Hostel Stayokay in Maastricht.
“Ierse ambassadeur op bezoek om slag Lafelt” (DdL van 16 mei 2013): de
ambassadeur van Ierland in België komt naar Riemst. Aanleiding is een herdenking van
de slag van Lafelt uit 1774 op het huidige grondgebeid van de gemeente Riemst. Daarbij
kwamen meer dan 800 Ieren, die aan Franse zijde streden, om. De ambassadeur bezoekt ook
wijnkasteel Genoelselderen en de GROTTEN VAN KANNE.
“BV Limburg aan de slag in grot” (DdL van 5 juni 2013): BV Limburg mag van
de gemeente Valkenburg licht- en geluidshows maken in de GEMEENTEGROT. Het
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College ziet in het cultureel bedrijf een stabielere partner dan de concurrent Magisch
Valkenburg. Men is al langer op zoek naar nieuwe activiteiten waarmee meer bezoekers
naar de grot kunnen worden gelokt. Vorig jaar waren er dat 90.000 en dat aantal moet
fors omhoog. Twee bedrijven hadden zich gemeld voor het project, naar het voorbeeld
van een soortgelijke geluid- en lichtshow in een groeve in Frankrijk (LES BAUX – red.).
Het evenement dat het eerste jaar een investering van 275.000 euro vergt, wordt een vast
onderdeel van de rondleidingen.
“Plan: lift tot ‘hotel’ Lichtenberg” (DdL van 12 juni 2013): momenteel wordt bekeken
of het mogelijk is om hoeve LICHTENBERG om te vormen tot een hotel dat nadrukkelijk
gekoppeld moet worden aan het toekomstig natuur- en recreatiegebied in de ENCI-groeve.
Om de St. PIETERSBERG autoluw te houden, zouden de hotelgasten straks kunnen
parkeren in de groeve. De verbinding naar boven zou dan gemaakt kunnen worden met een
lift dwars door de mergel. Voordeel daarbij is dat er een extra ontsluiting ontstaat voor de
ENCI-groeve, die in een soort kuip ligt. Eerder al werd een doorgang gegraven bij groeve
DE SCHARK en onlangs werden plannen bekendgemaakt voor een diepe trap de groeve
in aan het einde van de Oude Luikerweg.
“Expositie Rob Scholte in Cannerberg” (DdL van 28 juni 2013): het Odapark,
centrum voor beeldende kunst in Venray, heeft sinds enkele maanden een nieuwe
tentoonstellingsruimte in het voormalige ondergrondse NAVO-commandocentrum in
de CANNERBERG. Het centrum heeft Rob SCHOLTE gevraagd een kunstwerk
te maken voor een pilot in de groeve. Odapark wil namelijk in de Cannerberg een nieuw
cultuurconcept ontwikkelen: beeldende kunst met locatietheater en literaire manifestaties.
De berg is eigendom van de stichting Limburgs Landschap. De stichting wil het aantal
rondleidingen in de groeve gaan opvoeren, in het kielzog van cultuurmanifestaties.
“De Schark” (Berichten van de Broeders van Maastricht, jrg 52 – 2013 – nr 4): ruim negentig
jaar geleden (1921) kochten de broeders “van de Beyart” een stuk grond op de helling van
de St. Pietersberg in Maastricht, de SCHARK. De aanvankelijke bedoeling was om voor
de ontspanning van de broeders een buitengoed te verwerven. Wat ze kochten waren
weilanden en een kale bergwand met mergelgroeve. Deze groeve was in de jaren daarvoor
aangelegd: een eenvoudig gangenstelsel waarvan de wanden door kunstzinnige broeders
konden worden verfraaid. Van mergelblokken werd een huis gebouwd. Niet duidelijk in het
artikeltje is of de blokken daarvoor uit de groeve de Schark werden gehaald. Wel wordt er
aandacht besteed aan de rol van de groeve in de laatste Wereldoorlog.
Met dank aan de trouwe correspondenten Arie Boer, Henri Ceha, Koen Coenegrachts, Rob
Heckers, Gilberte Nicolaes, Herman de Swart en Aldo Voûte.
We zijn nog steeds op zoek naar een of meerdere correspondent(en) uit
de omgeving van Meerssen, Valkenburg, Geulhem e.d. !!
Voor knipsels, kopieën en uittreksels kunt u altijd terecht op het bekende adres: Ton Breuls,
Bovenstraat 28, B 3770 Kanne-Riemst. Telefoon/fax 012-454059. E-mail: tbreuls@telenet.be.
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Volgende ledenavond:
Vrijdag 13 september 2013
Aanvang 19.30 uur!
De SOK-Info redactie heeft het recht om een aangeboden artikel te weigeren. De
geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet automatisch de standpunten van de SOK-Info
redactie of die van het SOK-bestuur.
Groeven in beheer bij de stichting Ir. D.C. van Schaïk:
Bovengenoemde organisatie heeft een aantal groeven in beheer of een collectieve vergunning voor een groeve.
Voor het bezoeken 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 direct
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 hieronder.
2e Olav Hensing, Technische Commissie: 06 - 557 78 846.
3e Ieder bestuurslid van de Van Schaïkstichting. Voor namen en telefoonnummers, zie pagina 2.
De Van Schaïkstichting stelt zich ten doel de afsluiting van de groeve binnen 24 uur te herstellen.
Voor meer informatie: www.vanschaikstichting.nl
Groeve:
Apostelgroeve
Fallenberggroeve
Gewandgroeven
Heerderberg
Heideberggroeve
Houbensbergske
Groeve de Keel
Koeleboschgroeve
Groeve Eys
Keldertjes Slavante
Nieuwe Groeve
Roothergroeve
Scharnderberg
Scheuldergroeve
Theunisgroeve

(niet toegankelijk)
(niet toegankelijk)

Beheerder:
Ton Breuls
Pim Houben
Hub Geurts
Jan Laumen
Hub Geurts

Telefoon:
00-3212 45 40 59
00-3212 21 33 42
043-601 24 16
043-364 18 03
043-601 24 16

Luc Walschot

00-3212 44 13 50

Ger Wishaupt
Wil Ramaekers
Stefan Jerzykowski
John Hageman
John Knubben
Marco Slieker
Paul Magielse

046-475 13 99
043-364 52 39
043-364 54 19
043-361 12 27
045-522 39 74

De Sint-Pietersberg:
De Sint-Pietersberg wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. De SOK heeft een collectieve
onderzoeksvergunning voor de Zonneberg, het Noordelijk Gangenstelsel en het gebied onder het Fort.
Onderzoeksaanvragen moeten ingediend worden bij het secretariaat van de SOK.
Toezichthouder van de beide groeven is Harm Hovens, telefoon: 06-558 25 192.
Bij onraad of calamiteiten kunt u ook de boswachter, Tim Koumans, contacteren, telefoon: 06-832 15 415.
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