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Adres wijzigingen SOK‐leden 
 
Lidnummer: 1026                                   Lidnummer: 35                                                                                               
R. LuttikS. Frissen                                                                                                             Chr. de Wetlaan 
12                                         Klaproos 9                                                                                                                       
1217 JJ Hilversum                                            6245 TP Eijsden 

 

Nieuwe SOK‐leden 
 
Lidnummer: 10603                                                                                 
J.H. de Gier                                                                            
Bosscherweg 30                                                                                 
6219 AC Maastricht 

 

Vorige ledenavond 
De  avond werd  geopend  door  onze  voorzit(s)ter  Suzanne met  een welkomst woord  en  de 
actuele afmeldingen. Verder deelde zij mee dat er nieuwe RRB cursussen staan aan te komen 
voor hen die deze certificaten nog niet behaald hebben. 
Bram Borsboom van de Stichting Ir. D.C .van Schaïk kwam aansluitend vertellen wie hij was en 
wat  hij  zoal  deed  in  zijn  vrije  tijd,  o.a.  het  uitbeelden  van  historische  gebeurtenissen.  Een 
mooie, maar dure hobby. 
Eveneens van de “Van Schaïk Stichting” kwam Wilfred Schoenmakers een oproep doen voor 
een project in verband met veiligheid in de “Apostelgroeve”. Wie interesse had, kon zich gelijk 
opgeven om hieraan mee te werken. 
Nog  voor  de  pauze  begon  Jacquo  Silvertant  aan  zijn  lezing  over  de  steengroeven  van 
Valkenburg uit de 11

de – 12de eeuw. Die na de pauze werd voortgezet  tot het einde van de 
avond.  Het  was  een  rijkelijk  geïllustreerde  voordracht  over  deze  steenwinning  en  de 
geschiedenis van het kasteel, gebouwd met de aldaar gewonnen steen. Hierbij werd ook zijn 
boek “Valckenborgh”, dat over deze materie gaat, te koop aangeboden. 
Na de sluiting van een geslaagde avond werd de kantine, zoals gewoonlijk, als napraat  lokaal 
aangesproken,  waar  men  tussen  pot  en  pint  zijn  (mergel‐  gerelateerde)  ervaringen  kon 
uitwisselen. 
 
Frans Willems 

 
Werkgroep Ontginning Groeven 
 
Medio  2013  is  de  Werkgroep  Ontginning  Groeven  gestart.  De  bedoeling  was  dat 
werkgroepleden  een  eigen  onderzoek  zouden  gaan  uitvoeren  in  een  voor  hen  interessante 
groeve. Voor uitleg,vragen en begeleiding kon men terecht bij de werkgroep. 
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Sinds  de  laatste WOG  update,  in  de  SOK‐Info  van  januari,is  er  geen  enkele  reactie  binnen 
gekomen.  In de maanden ervoor was er ook  slechts geringe  interactie over het onderwerp, 
terwijl dit  juist de  insteek van de werkgroep was. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om met 
de Werkgroep Ontginning Groeven als zodanig  te stoppen. Ondergetekenden gaan uiteraard 
wel  door met  het  onderwerp  en  de  lopende  projecten. Geïnteresseerden  kunnen  ook  nog 
altijd terecht voor vragen en uitleg. Tevens kunnen in de toekomst eventuele activiteiten met 
betrekking  tot  dit  onderwerp  voor  de  gehele  SOK  plaatsvinden  aangezien  het  geen 
meerwaarde heeft om dit te beperken tot alleen leden van de werkgroep. 
 
Peter Jennekens en Kevin Amendt. 

 

De Vereniging 
 
Ik ben al een tijdje bezig met het verzamelen en bewerken van gegevens van de Vereniging tot 
bevordering Wetenschappelijk Onderzoek St.Pietersberg. Een berglopers vereniging die begin 
70‐er jaren van de vorige eeuw een kort bestaan gehad heeft. 
Toen  vormde  deze  vereniging  een  begin  van  een  bundeling  van  de  eigengereide  en  vaker 
solitair  acterende  berglopers  en werd  de  kiem  gelegd  voor  daadwerkelijk  onderzoek  in  de 
onderaardse kalksteengroeven. 
Alle begin is moeilijk, maar de intenties waren oprecht en het enthousiasme groot. 
Nog  steeds maken enkele voormalige  leden deel uit van de SOK  ‐  zelfs de mede‐oprichter  ‐  
maar ook zijn al verschillende leden inmiddels overleden. 
Graag  had  ik  van  de  SOK‐leden  die  over  een  of  andere  informatie  of  fysiek  materiaal 
beschikken dit graag tot mijn beschikking gekregen. 
Als opwarmertje plaats ik een lijstje van in mijn bezit zijnde krantenartikelen en een ledenlijst 
uit de jaren 1972/1973. 
 
John Hageman 

 
Relevante  krantenartikelen  Vereniging  tot  bevordering  Wetenschappelijk  Onderzoek 
St.Pietersberg 
*  eigen archief JH 

 
15.02.1971 *  “Onderwijzer ontdekt kaak Mosasaurus” 

19.02.1971 *  De Limburger“Kindermis in de berg” 

02.03.1971 *  De Limburger“Monsterkaak” 

02.03.1971 *  de Volkskrant“Gave kaak gevonden van mosasaurus”blz.3 

02.03.1971 *  Limburgs Dagblad“Kaak van Mosasaurus nu te kijk in museum” 

03.03.1971 *  Maas en Roerbode“Monsterkaak in Maastricht” 

15.03.1971 *  De Limburger“Fossiel van reuzenschildpad” 

01.03.1972 *  Limburgs Dagblad voor Mergelland en Maastricht“Speuren naar geheimen 
van de Pietersberg” 

06.03.1972 *  De Limburger“Vuur verwoestte kasteel” 
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11.03.1972 *  Limburgs Dagblad“Vleermuizen terug in de Pietersberg?”pagina 27 

16.03.1972*  Limburgs Dagblad“Eerste nummer van Troglofiel verschenen” 

06.09.1972 *  De Limburger“Graven naar egels en mosasaurussen” 

01.11.1972 *  Aachener Volkszeitung“Schloss und Karolinger: “Umgelegt!”seite 9 

02.11.1972 *  De Limburger“Werkgroep wil historie St.‐Pietersberg redden” 

02.11.1972 *  De Volkskrant“Vereniging maakt jacht op oude handtekeningen” 

07.11.1972 *  De  Limburger“Stop  afgraving  van  St.‐Pietersberg”“ENCI  betaalde  halve 
ton voor studie, die niet kwam”pagina 7 

19.11.1972 *  De Post, nr. 1237 (weekblad)“De berg moet weg”blz. 123 t/m126 

17.03.1973 *  De Limburger“Schildpad gevonden in Cannerberg”pagina 29 

12.05.1973 *  De Limburger“Wedloop in St.‐Pietersberg”pagina 3 

19.05.1973 * 
 

De Limburger“Actie voor het behoud van waardevolle  groeven in de Sint 
Pietersberg” 

 
De gegevens van het artikel “Nieuwe vereniging zet mes in St.Pietersberg” ontbreken me. Een 
welwillende lezer? 
 
Ledenlijst02.06.1972 e.v. 

 

  Barten  Arnold  Op het Broek 387  Kanne (B)   

  Bemelmans  Willy / Jo  Glacisweg 72  Maastricht   

  Bochman  Han  Speciedonk 8  Maastricht   

  Bochman  Leo  Crusaatruwe 2  Maastricht   

  Boer den  (Ma)Rinus    Maastricht  23.01.1973 

  Bongers  Harry    Maastricht  23.01.1973 

  Bunnik  Frans  Pr.H. Kasselstraat 2  Maastricht   

  Chambille  Ingrid  Ruttensingel 174  Maastricht  23.01.1973 

  Claessens  Albert  Mergelweg 34  Maastricht   

  Diederen  Jacques  Pr.W.  Alexanderlaan 
59 
Kerkstraat 8 

Valkenburg 
 
Valkenburg 

 
 
23.01.1973 

  Disch  Alfred  Rijskampenstraat 4  Groningen   

  Drummen  Peter  W. Vliegenstraat 35  Maastricht   

  Faut  Martin  Walburg 27  Maastricht   

  Grummer  V.  Wolfstraat 5  Maastricht   

  Hageman  John  St.Monulphusweg 2  Maastricht   

  Hameleers  Hub    Maastricht   

  Hoogers  Paul  Prof.Scholstraat 14  Maastricht  23.01.1973 

  Jamin  Guy  St.Annalaan 18  Maastricht   
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  Jansen  Marcel  Henri Jonaslaan 102  Maastricht  02.10.1972 

  Jansen‐ 
Steinbacher 

A.  Brusselsestraat 34‐36  Maastricht   

  Kamphoven  Hans  P.  Huyssenslaan 29  Maastricht   

  Moes  Jacques    Maastricht   

  Moes  Leo  Rozenstraat 28  Maastricht   

  Moes‐Thijssen  Paula  W. Grachtstraat 16  Maastricht  23.01.1973 

  Ogg  Hans  Catharijnesingel 91b   Utrecht   

  Pletzers  Martin  Aert van Trichtweg 48  Maastricht  23.01.1973 

  Prick  Nico  Athoslaan 8 
Galopiahof 39 

Maastricht 
Maastricht 

 
23.01.1973 

  Rijsselt van  Jo  André Severinweg 57  Maastricht   

  Schellingen  Jan  Luikerweg 50  Maastricht   

  Smitshuysen Sr  Eef  Jekerschans 34  Maastricht   

  Smitshuysen Jr.  Eef  Jekerschans 34  Maastricht   

  Sondeyker  Jo  Akerstraat 20  Maastricht   

  Tilly‐Magnée  Miets  Gr. Looierstraat 4  Maastricht   

  Vallen  Mart  Mergelweg 62  Maastricht   

  Witlox  Aristides  Becanusstraat 41  Maastricht   

  Wijnen  Max  Lage Kanaaldijk 8  Maastricht   

           

      aspirantleden     

  Boer den  (Ma)Rinus    Maastricht   

  Bongers  Harry    Maastricht   

  Cobben  Jos  Busselruwe 21a  Maastricht  23.01.1973 

  Chambille  Ingrid  Ruttensingel 174  Maastricht  02.10.1972 

  Even van  M.    Maastricht   

  Geraerds  H.  Coehoornst 28  Maastricht   

  Hameleers  Hub  Polvertorenstraat 5  Maastricht   

  Heussen  Gérard  Hoenderstraat 15  Maastricht  02.10.1972 

  Heyden v.d.   Leo  Schoolstraat 49  Berg/Ambacht   

  Hoogers  Paul  Prof.Scholstraat 14  Maastricht   

  Leliveld  A.    Delft  02.10.1972 
afvoeren 

  Moes  Jacques  W. Grachtstraat 16  Maastricht   

  Moes‐Thijssen  Paula  W. Grachtstraat 16  Maastricht  02.10.1972 

  Pletzers  Martin  Aert van Trichtweg 48  Maastricht  02.10.1972 

  Rousseau  J.  Aylvalaan 31  Maastricht   

  Stevenhagen  Ed  Kluis 45  Geleen  02.10.1972 

  Wal van de  E.  Hoenderstraat 15  Maastricht  02.10.1972 



7 
 

       

      jongeren‐leden  

  Ceulen  E.  B.Ceulenstraat 80 Maastricht  

  Duchateau G.  B. Ceulenstraat 76 Maastricht  

  Rousseau  Eddy  Quirinaalhof 8k Maastricht  

  Spanje van Wim  Kalfstraat 59 Maastricht  

  Speet  D.  Maastricht 02.10.1972 
afvoeren 

 
De jongeren‐leden 
 
Paul Ras 
Ward Faulhaber 
Frans Brouner 
John Schuffelers 
 
zijn  na  het  onrechtmatig  betreden  van  het  gangenstelsel  Zonneberg  op  15  april    met 
onmiddellijke  ingang geroyeerd en maakten  toen geen deel meer uit  van de Vereniging  tot 
bevordering Wetenschappelijk Onderzoek  St.Pietersberg. Het  bestuur  heeft  dit  besluit  later 
ongedaan gemaakt. 

 

Het bijzondere opschrift (5) 
 
Eenieder die wel eens door een mergelgroeve dwaalt en zijn of haar ogen de kost geeft komt 
ze tegen: bijzondere opschriften. Een opschrift dat de aanschouwer bezighoudt. Ook wanneer 
deze de groeve al verlaten heeft. Het opschrift dat  intrigeert, ontroerd, de nieuwsgierigheid 
prikkelt, verbaasd, doet glimlachen of om een andere reden de moeite waard is. In deze reeks 
staat  in elke SOK‐Info een bijzonder opschrift  in de belangstelling. Het  leuke aan deze reeks: 
iedereen kan meedoen want iedereen kent wel een bijzonder opschrift. Alles mag, er zijn geen 
regels. Een klein stukje  tekst met een  foto kunnen aan de  redactie van de SOK‐Info gemaild 
worden. 

 
Ik was jonk 
 
De bescherming van de duisternis en het gevoel van anonimiteit heeft heel wat bergbezoekers 
verleidt  tot  het  noteren  van  intieme  ontboezemingen.  Poëtisch  of  platvloers,  een  tikkeltje 
ondeugend of regelrecht obsceen. Het onderstaande opschrift staat in de Lacroixberg. De foto 
heb  ik  gemaakt  7  oktober  2006,  tijdens  de  genoeglijke  dwaaldag  van  de  SOK.  Veel  valt  er 
eigenlijk  niet  te  vertellen  over  het  opschrift  en  de  tekst  laat  ook  weinig  ruimte  voor 
verschillende  interpretaties. Er  staat:  “Ik was  jonk en  zij was  jonk en  ik kos gemakkelijk aan 
haar kont”. Klare taal en goed voor een glimlach van de bergbezoeker. 
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John Caris 
 

Een intrigerend opschrift 
 
In SOK‐ Info 163 werd de lezer uitgenodigd om een bijzonder opschrift in te sturen. 
Wel, hier volgt een intrigerend opschrift. Tijdens excursies in het kader van na‐ en bijscholing 
voor  VVV‐  gidsen  in  het  gangenstelsel  Zonneberg  komen  veel  aspecten  aan  de  orde, 
waaronder natuurlijk opschriften. Er  is, op circa 30 meter van St. Sebastiaan, bij de E‐muur, 
een opschrift waar we niet verder mee komen. Wat is dit? Is het een taal of zijn het creatieve 
krabbels?  En  als het  een  taal  is, welke dan? Dan  zijn we  al  veel  verder. Ongetwijfeld  is dit 
opschrift bij veel berglopers bekend. Mogelijk/hopelijk zijn onder de lezers berglopers die hier 
informatie over kunnen geven. We houden ons aanbevolen. 
 
 
Rob Visser 
robvisser@hotmail.com 
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MEET THE UNDERGROUND PRESS 
“Jubileumplaquette  VVV”  (Dagblad  de  Limburger  van  24  februari  2015):  in  1885  zag  in 
Valkenburg  de  eerste  Vereniging  voor  Vreemdelingen  Verkeer  (VVV)  van  Nederland  het 
daglicht.  En  als  je  130  jaar  wordt,  dan  moet  dat  gevierd  worden  natuurlijk.  Met  een 
symposium  in Holland  Casino, maar  daaraan  voorafgaand werd  in  de GEMEENTEGROT  een 
jubileumplaquette onthuld ter gelegenheid van het 130‐jarig bestaan. 
 
“Studenten  geven  concert  in  grotten”  (DdL  van  7 maart  2015):  het Nederlands  Studenten 
Kamerkoor  (NSK)  geeft  drie  concerten  in  de  grotten  aan  de  Luikerweg  in  Maastricht 
(NOORDELIJK  GANGENSTELSEL).  Het  koor  belooft  het  publiek  een  unieke  ondergrondse 
klankervaring. Het NSK bestaat uit 36 studenten, die in oktober via audities zijn geselecteerd. 
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“Steeds meer vleermuizen in de Waterkuil” (Het Laatste Nieuws van 11 maart 2015): dankzij 
de inspanningen van vzw Natuurpunt en de gemeente Heers geraakt de vleermuispopulatie in 
de WATERKUIL  in Vechmaal weer op peil. Normaal overwinterden er  zo’n 360 vleermuizen, 
maar  door  de  kap  van  bomen  in  2007  en  door  veelvuldig  bezoek  van  fossielenjagers  en 
feestvierders daalde dat getal tot slechts 150. “We hebben het vuilnis geruimd en we hebben 
de vijf ingangen afgesloten met kunstige poorten in cortenstaal. Na een jaar was de populatie 
weer gestegen tot 183”, aldus de beheerder Charlie CLAESEN. 
 
“Bedreigde Vale vleermuis gespot in Lekdreef” (Het Belang van Limburg van 18 maart 2015): 
ecologen  van  de  Vlaamse  Landmaatschappij  hebben  voor  het  eerst  sporen  van  de  ernstig 
bedreigde  Vale  vleermuis  gevonden  op  de  grens  van  Averbode  en  Tessenderlo.  Het  is  de 
grootste West‐Europese  vleermuissoort, met  grijsbruine  vacht  en witgrijze  onderbuik.In  de 
winter worden er enkel een paar gespot in de MERGELGROTTEN van Riemst. 
 
“Graafwerk  voor  trap”  (DdL  van  19  maart  2015):  op  de  foto  in  de  krant  haalt  een 
graafmachine  op  een  van  de  hellingen  in  de  ENCI‐groeve  grote  happen  grond weg.  Dat  is 
noodzakelijk om het gebied bouwrijp  te maken voor de aanleg van een veertig meter hoge 
trap en een uitzichtplatform. De graafwerkzaamheden zullen tot medio april duren. Op de foto 
zijn ook de aangesneden gangen van de SINT PIETERSBERG te zien. 
 
“Ondergrondse gangen onder het hele dorp” (HBvL van 25 maart 2015): “Hier in Riemst liggen 
300  kilometer  Mergelgrotten:  82  verschillende  grotten”,  vertelt  Mon  HEYNEN  uit  Zichen 
Zussen Bolder. “De gangen lopen op 15 meter diepte onder mijn huis, mijn straat, mijn dorp.” 
Een  rondleiding  in  zijn grot  (de Kuil onder de  LINDESTRAAT) duurt anderhalf uur.  “Mensen 
zien champignons en witloof, fossielen, 180 tekeningen en fresco’s, kaas die gerijpt wordt, hesp 
die gedroogd wordt. En op het einde kunnen ze  in de ondergrondse cafetaria ons grottenbier 
proeven.” 
 
“Ondergrondse  schuilplaatsen  in  Valkenburg”  (DdL  van  2  april  2015): met  de  Paasdagen 
presenteren vier grotten in Valkenburg het evenement “Ondergrondse Schuilplaatsen; op zoek 
naar veilige plekken”. Uit de periode van de Franse Tijd, toen de kerken gesloten werden en 
het  houden  van  godsdienstige  vieringen  verboden  was,  resten  in  de  eeuwenoude 
mergelgrotten ondergrondse kerken en altaars. Er zijn die dagen speciale  rondleidingen met 
dit  thema  op  diverse  tijdstippen.  De  deelnemende  grotten  zijn  de  SIBBERGROEVE, 
GEMEENTEGROT, ROMEINSE KATAKOMBEN en Mergel Rijk (MOSGROT).. 
 
“Heilig en  schijnveilig  in de grot”  (DdL  van 7 april 2015): bang voor Napoleon, Hitler of de 
bom, dan was  er  altijd wel  een  grot om  in  te  schuilen.  Zo ook de  atoomschuilkelder  in de 
GEMEENTERGROT. Daar worden tegenwoordig ook themarondleidingen georganiseerd. Maar 
dan wel met  een  kritische  blik. Want  volgens  de  gids  is  deze  schuilkelder  uit  de  jaren  ’70 
tamelijk on=nadenkend  in elkaar gezet. Van vreemde stapelbedden tot niet sluitende deuren 
van toiletten, als je erop zit. Meer van dit soort voorbeelden tonen de schijnveiligheid aan van 
dat eertijds geroemde project. 
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Met dank aan de  trouwe correspondenten Ger Beckers,  Johan  Janssen, Gilbert Nicolaes,  Jan 
Paul van der Pas en Herman de Swart 
 
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. 
 

Programma ledenavond 
Na de gebruikelijke mededelingen van het bestuur van de SOK en de Stichting Ir.D.C.vanSchaík 
zal  ondergetekende  een  tweetal  korte  activiteiten  onder  de  aandacht  brengen, waar  SOK‐ 
leden aan deelgenomen hebben: een vleermuistelling  in Noord en een vleermuistelling met 
fotosessie in de keldertjes van Slavante. 
 
Daarna  zullen  Wim  Kneepkens  en  Bram  Borsboom  in  woord  en  beeld  ons  wetens‐
waardigheden van de “NATO‐berg” vertellen. 
Afsluitend  is  een  bezoek  aan  het  museumcafé  een  vanzelfsprekendheid  om  contacten  te 
onderhouden en te leggen met andere “troglofielen”. 
 
John Hageman 

Hoofdingang NATO‐berg 
Foto: F.W. 
 

Speciale dank aan Hans Ogg 
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