In Memoriam
ing. P.C. M. (Cor) Rademakers
31.03.1928 - 13.01.2004
Wiel Schins, voorzitter afdeling

Limburg

mogen we wel zeggen was Cor als
lid van de Werkgroep Prehistorische
Vuursteenmijnen. Als electrotechnicus was hij gedurende de 10 jaar
durende opgraving in het Savelsbos
de man achter de ondergrondse
verlichting en het laten ronken van
de motoren. Nauwgezet registreerde
hij de vele gevonden vuurstenen
werktuigen en publiceerde hij de
resultaten. Hij was ook in Grime's
Graves in Engeland om ondersteuning te geven bij het opgraven
van de ook daar aanwezige
prehistorische vuursteenmijnen.

Een half uur vóór aanvang van de
januari-bijeenkomst van de afdeling
Limburg overleed tot onze grote spijt
op bijna 76-jarige leeftijd ons aller
Cor Rademakers. Hadden wij bij de
jaarvergadering in mei 2003 nog op
gepaste wijze afscheid van hem
genomen als bestuurslid van de
afdeling Limburg en met name als
redacteur van ons blad Sprekende
Bodem, niemand vermoedde dat het
afscheid al zo snel voor eeuwig zou
zijn.
Cor Rademakers was in de afgelopen
decennia erg betrokken en actief op
zowel het gebied van de geologie als
de prehistorie. Zijn activiteiten op
dat gebied waren van een indrukwekkende veelzijdigheid.
Onderzoeker als hij was, hield hij
zich bezig met de zeer kleine
levensvormen (Hystrichospheridae),
die hij aantrof in vuursteen.
Hierover publiceerde hij regelmatig,
onder andere in Grondboor & Hamer.
Vuursteen zou ook op andere wijze
zijn leven mede bepalen. Onmisbaar
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Vereeuwigd is de naam Cor Rademakers ook in en met de vele
prachtige boeken uitgegeven door de
afdeling Limburg waarvan hij de
eindredacteur was. Mede als dank
voor deze forse inspanningen werd
aan Cor ons predikaat lid van
verdienste van de Afdeling Limburg'
uitgereikt.
Gedurende meer dan 10 jaar was Cor
lid van de redactie van Grondboor &
Hamer. Velen waren deelgenoot van
zijn kennis, vaardigheden en met
name bezieldheid. Blijk gevende van
zijn passie schrijft hij in Sprekende
Bodem: Voor wie nooit zijn licht op
wil steken zal het altijd donker
blijven'.
Ondanks zijn verslechterende
gezondheid bleef Cor actief tot het
laatste uur. Hij werkte nog aan een
artikel en maakte nog afspraken
voor publicatie. Wij zullen zorgen
dat zijn laatste geologische wens
vervuld wordt en denken daarbij aan
een themanummer over Cor
Rademakers. Het spijt ons zeer dat
wij Cor niet meer in ons midden
hebben.
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