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Op zaterdag 23 sep tember 2006 vond tijdens de thema
dag over fossiele zee-egels de presentatie plaats van 
Star ingia 12. De plechtigheid was in het begin van de 
middag in het Audi to r ium van het GAC in Utrecht. 

De voorzit ter van de NGV, de heer Joost Vermee, m e m o 
reerde dat Star ingia 12 een tweede bijzondere uitgave is, 
dat de NGV- leden als onderdeel van hun l idmaatschap 
dit jaar gratis thuis ontvangen. 
Hij liet een plaatje zien met daarop de breukli jnen in 
de ondergrond van Oost-Brabant , die vele k i lometers 
verderop in L imburg opnieuw voorkomen. Het tussen
liggende stuk Belg ië is blanco gelaten, omdat dat geen 

Neder land is, maar de geologie houdt natuurlijk niet 
op bij de door mensen vastgestelde grensl i jnen! Zo is 
het ook met de St. Pie tersberg bij Maastr icht , a l wordt 
deze berg in Be lg ië Montagne Sa in t -P ie r re genoemd. En 
natuurlijk geldt dat eveneens voor het vuurs teeneluvium 
van de St .P ie tersberg . 
In het vuurs teeneluvium zijn zee-egels de meest voorko
mende fossielen. Hierover gaat de nieuwste Star ingia . 

De voorzit ter gaf vervolgens een overzicht van het ont
staan van Star ingia 12 met de volgende woorden: 
"In het ver leden ging de aandacht van de onderzoekers 
voora l uit naar het noordelijk dee l van de St. P ie ters 
berg, waar spectaculaire fossielen werden gevonden, 
zoals s tukken versteend hout, Mosasaurus - res ten en 
reuzenschi ldpadden. 
Het was in 1975 Ludo Indeherberge, die a ls é é n van de 
eersten intensief is gaan verzamelen in het zuidelijk 
deel . Het was het begin van een periode van pionieren 
in een harde maar boeiende steensoort , die fantastisch 
geconserveerde zee-egels bleek te bevatten. 
Daarop begonnen ook anderen te zoeken. De vo lhou
ders verenigden zich in 1988 in de 'Studiegroep Krijt en 
Vuurs teene luv ium' . 

U zag ongetwijfeld a l de bijzonder indrukwekkende 
stand van deze werkgroep?! 
Raymond van der H a m begon in 1983 met zijn onder
zoek. Daarbij was voora l de vergelijking met (eerdere) 
vondsten in het noordelijk dee l een belangrijk aspect. 
Het resultaat van a l die onderzoeken is nu samengevat 
in de nieuwe Star ingia , die we vandaag introduceren. 
Overigens a lweer het twaalfde dee l in de ser ie! 
Topografische en strat igrafische bijzonderheden van het 
vuurs teeneluvium worden beschreven. De publicatie be
vat ook een his tor isch overzicht van de vonds tmeldingen 

van zee-egels in de omgeving van Hal lembaye. 
Er zijn op dit ogenblik 28 soorten bekend, waarvan 7 
regulaire en 21 irregulaire zee-egels . Van a l die soorten 
zijn meerder afbeeldingen opgenomen. 
Star ingia 12 is voora l mogelijk gemaakt door een sub
s t a n t i ë l e f inanc ië le bijdrage van de L imburgse 'Werk
groep voor het onderzoek van Prehis tor ische Vuurs teen-
mijnen' , waarvoor onze hartelijke dank! De rest van de 
kosten wordt gedragen door ons eigen Publicat iefonds. 
En dat is wee r mogelijk gemaakt door de zeer goed 
verlopen verkoop van 'De geologische stad' ; onze jubi le
umuitgave! De eerste oplage van 3000 s tuks is inmiddels 
uitverkocht. Ik raad u aan zuinig te zijn op uw exemplaar, 
want of er een herdruk komt is nog lang niet zeker! 
Uitgaven als deze Star ingia zijn a l leen mogeli jk a ls m e n 
sen de moeite nemen om hun bevindingen op papier te 
zetten. En helaas gebeurt dat nog veel te wein ig! 
Ik roep dan ook iedereen op om de komende herfst- en 
winterper iode te gebruiken om iets te schrijven voor 
ons verenigingsblad Grondboor & Hamer. U zult ervaren 
dat zo 'n bijdrage, eenmaa l gedrukt, uzelf zeer vee l 
voldoening za l geven. En zo'n bijdrage hoeft beslist niet 
diepwetenschappeli jk te zijn. Liever niet zelfs! Ik ben er 
van overtuigd dat het merendee l van onze 1700 leden 
een eenvoudig verhaal , bijvoorbeeld over uw geologische 
vakant ie-ervar ingen, zeer op prijs za l s te l len . 
De redactie van Grondboor & H a m e r zit te spr ingen om 
kopij en za l u graag behulpzaam zijn. 
Probeer het eens! 

Tot slot terug naar de reden van deze bijeenkomst: de 
introductie van de nieuwe Star ingia 12 met a ls t i tel 
'Zee-egels uit het vuurs teeneluvium van Hal lembaye 
(Montagne Saint -Pierre) ' . 
Ik w i l graag afsluiten met een woord van dank aan de 
vri jwil l igers , die door hun inzet deze uitgave mogelijk 
maakten; de sponsors die hun f inanc ië le bijdragen lever
den; de vormgever IdeeMedia uit Groenlo en drukkeri j 
Weevers uit Vorden, die het gepresteerd hebben om a l 
hun werk in een doorlooptijd van s lechts een paar weken 
voor e lkaar te krijgen. Ter i l lustrat ie: vorige week was er 
nog niets gedrukt! 

Maar voora l natuurlijk de auteurs aan wie ik nu graag de 
eerste vier exemplaren van deze Star ingia uitreik: Ray
mond van der H a m ; Ludo Indeherberge; Edwin Defour 
en Roland Meur i s " . 
Een groot applaus sloot deze woorden van de voorzi t
ter af. Vervolgens was het woord aan Raymond van der 
H a m . Hij gaf ons a l een voorproefje op de inhoud van 
Star ingia 12. Zee-egels zijn en blijven een interessante 
groep van fossielen! Raymond, hartelijk bedankt voor 
deze boeiende dialezing!! 
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