
Onderzoek naar de waarden van hoogveen
SAXI: nieuw onderzoek voor het Guianaschild in Suriname

Ontdekking van een fossiele rock-ster
GeoUtrecht 2020: crossing virtual borders
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 Virtuele evenementen / De zomer is ten einde - 
normaliter een tijd om terug te blikken op interessante veld-
werken en vakanties en om de draad van het gewone leven 
weer op te pakken. Helaas blijft de coronapandemie de 
wereld in haar greep houden en is weinig zoals normaal. 
Vakanties zijn aangepast, veel veldwerken en conferenties 
zijn uitgesteld. 

Gelukkig zijn aardwetenschappers vindingrijke types. Het 
activiteitenniveau is, na de initiële periode van afzeggingen, 
nu weer terug op een heel behoorlijk peil. Eind augustus 
vond het GeoUtrecht-symposium ‘Earth! Treasures, Threats, 
Transitions’, georganiseerd door de DGGV (onze Duitse zus-
tervereniging) in samenwerking met de Universiteit Utrecht 
en het KNGMG, geheel virtueel plaats. Meer dan 620 collega’s 
uit 54 landen namen deel aan een divers symposium, met 
virtuele veldwerken en uiteenlopende bijdragen over geolo-
gisch modelleren, mijnbouw, de energietransitie, de evolutie 
van zoogdieren tijdens het Cenozoïcum, en meer. Het sterke 
programma, het virtuele karakter, de zeer solide IT-organisa-
tie, en de gratis toegang speelden allemaal een rol in het 
succes van het symposium. Zo zijn er meer programma’s 
geheel virtueel gegaan: lezingen van de Petroleum Geologi-
sche Kring, van Gaia, van de EAGE en van de ONS (Offshore 
Northern Seas Foundation). Dit zijn maar enkele voorbeel-
den van organisaties die relevant zijn voor mijn eigen vakge-
bied; via de vernieuwde website en de Linkedin-groep van 
het KNGMG valt nog veel meer moois te ontdekken. 

Voor mij is dit een grote meerwaarde van het netwerk en de 
activiteiten die het KNGMG biedt. Na een mooie studietijd in 
Utrecht, die mij kennis liet maken met velerlei aspecten van 
de aardwetenschappen, heb ik mij lange tijd steeds verder 
gespecialiseerd. Hoe interessant is het dan om de blik weer 
te verbreden en te zien hoe machtig mooi, interessant en 

belangrijk de aardwetenschappen zijn voor vele natuurlijke 
en maatschappelijke vraagstukken. Ik zou een ieder dan ook 
willen aanraden om vooral gebruik te maken van het gene-
reuze aanbod aan laagdrempelig te bezoeken virtuele evene-
menten. Juist ook van aardwetenschappelijke kringen waar 
u anders wellicht niet naar toe gegaan zou zijn. We hebben 
veel van elkaar te leren!

Op 30 oktober organiseert het KNGMG de Staringlezing, dit 
jaar gehouden door prof. dr. Jelle Reumer. Tijdens dit evene-
ment zullen er meerdere sprekers zijn, reiken we het nieuwe 
eerbewijs ‘de kern van het KNGMG’ uit, en houden we ook de 
Jaarvergadering. Ik hoop daar dan ook officieel geïnstalleerd 
te worden als penningmeester van het KNGMG, want hoewel 
ik in praktijk al sinds 1 januari in functie ben, hebben coro-
namaatregelen ook de jaarvergadering vertraagd.

Het op afstand werken en de virtuele evenementen bieden 
natuurlijk één ding in mindere mate: de mogelijkheid tot 
persoonlijk contact. Bestaande contacten overleven deze 
periode wel, maar nieuwe contacten maken blijft lastig. Op 
de stand die het KNGMG bemensde in de virtuele ‘exhibition 
hall’ van GeoUtrecht bleef het angstvallig leeg. Desalniette-
min hoop ik velen van u virtueel te leren kennen tijdens de 
jaarvergadering of andere virtuele evenementen, en, zodra 
het weer mogelijk is, ook persoonlijk te kunnen begroeten.

Annemieke van den Beukel
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Virtuele evenementen bieden één ding  
in mindere mate: de mogelijkheid tot 
persoonlijk contact
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Het KNGMG hoofdbestuur heeft besloten de 
jaarvergadering op vrijdag 30 oktober online te 
laten doorgaan via MS Teams. De jaarvergade-
ring zal worden gehouden van 11.00 tot 12.00 
uur. Toegang tot de jaarvergadering kan worden 
verkregen door een e-mail te sturen naar: 
kngmg@kngmg.nl met als onderwerp ‘Jaarver-
gadering 2020’. Hierop ontvangt u een pass-
word voor de MS Teams-sessie.

Hybride vorm / De op de jaarvergadering 
volgende Staringlezing met symposium en de 
eerbewijsuitreiking ‘Kern van het KNGMG’ zullen 
in hybride vorm doorgaan. Dit houdt in dat we 
gebruikmaken van een auditorium bij Deltares in 
Delft, dat in corona-proof opstelling ruimte biedt 
aan 30 mensen. Verder nodigen we geïnteres-
seerden uit om de middag digitaal via MS 
Teams te volgen. Ook hiervoor geldt dat online 
toegang kan worden verkregen door een e-mail 
te sturen naar: kngmg@kngmg.nl met als 
onderwerp ‘Staringlezing 2020’.

Staringlezing / De Staringlezing zal dit jaar 
worden gegeven door Jelle Reumer, hoogleraar 
Vertebratenpaleontologie aan de Universiteit 
Utrecht. Het symposium dat aan de Staringle-
zing vooraf gaat heeft als titel ‘Paleontology in 
the Netherlands’ en laat een dwarsdoorsnede 
zien van paleontologisch onderzoek uitgevoerd 
door Nederlandse onderzoekers.

De toegang is gratis, meer informatie op de 
KNGMG website: www.kngmg.nl

AANKONDIGING

Online Jaarvergadering / Staringlezing / eerbewijsuitreiking

Programma:
11:00 – 12:00 
KNGMG Jaarvergadering

12:00 – 13:00 
Pauze

13:00 – 13:20 
Openingswoord + eerbewijsuitreiking 

13:20 – 13:45 
Presentatie
Pim Kaskes, Vrije Universiteit Brussel
Unravelling the mysteries of the  
Naturalis’ Triceratops bonebed

13:45 – 14:10 
Presentatie
Frank Wesselingh, Naturalis 
Molluscs

14:10 – 14:35
Presentatie 
Bas van de Schootbrugge,  
Universiteit Utrecht
A balmy Arctic Ocean teeming  
with Jurassic life

14:35 – 14:50
Pauze

14:50 – 15:00 
Introductie Staringlezing

15:00 – 16:00 
Staringlezing door Jelle Reumer,  
Universiteit Utrecht
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Onderzoek naar  
   de waarden van      hoogveen 
Ooit werd meer dan de helft van Nederland bedekt door veen. Van dat oerlandschap 
zijn nu nog maar enkele plukjes hoogveen over. Hoe gaan we daarmee om, en welke 
waarde hechten we aan hoogveen? Het is het onderzoeksterrein van Roy van Beek 
die als universitair docent verbonden is aan zowel de leerstoelgroep Bodemgeografie 
en Landschap als de leerstoelgroep Culturele Geografie aan de Wageningen 
Universiteit. Hij is tevens de eerste archeoloog die een aanstelling aan deze 
universiteit kreeg. Het tekent zijn interdisciplinaire aanpak. Geo.brief zocht hem op.

Roy van Beek in Dartmoor, 
Engeland.
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Hoogvenen vormen het studieobject van vele 
vakgebieden. Ze zijn de vindplaats van bijzon-
dere archeologische overblijfselen, waarbij 
veenlijken en bijvoorbeeld het tempeltje van 
Barger-Oosterveld in Drenthe veel indruk 
maken. Organische artefacten blijven in venen 
heel goed bewaard. Van een plankenpad tot 
kleding tot een bolletje wol: venen bieden ons 
een venster op het dagelijks leven van weleer, 
waarvan de resten elders allang zijn vergaan. 
Hoogvenen worden ook bestudeerd vanwege 
hun unieke ecologie, of, bijvoorbeeld vanuit 
de hydrologie, vanwege hun bijzondere rol in 
de waterhuishouding. Vreemd genoeg zijn die 
verschillende academische invalshoeken nog 
maar sporadisch met elkaar gecombineerd. 
Maar om de interactie tussen mens en land-
schap te begrijpen, zul je verschillende vakge-
bieden met elkaar moeten verbinden. 

 Landschapsverandering / Roy van 
Beek ontving in 2017 een VIDI-beurs om onder-
zoek te doen naar de ruimtelijke groei en cul-
turele betekenis van hoogvenen in Nederland. 
Ook leidt hij een internationaal onderzoek 
naar de dynamiek van wetlands en de invloed 
van omgevingsfactoren op niet alleen de land-
schappen zelf, maar vooral ook op de culturele 
overblijfselen die daarmee zijn geassocieerd. 
Die overblijfselen kunnen zowel materieel als 
immaterieel van aard zijn, zoals bijvoorbeeld 
spreekwoorden en gezegden, of bepaalde 
gebruiken of verhalen die vormend zijn voor 
de identiteit van een bepaalde streek. Land-
schapsveranderingen oefenen daar invloed op 
uit, en de vraag is op welke manier.
Wetlands is een verzamelterm voor allerlei natte 
landschapstypes, zoals moerassen (laag- en 
hoogveen), wadden, kwelders en andere over-
stromingsgebieden. Naast studies in Nederland 
wordt ook in Ierland en het Verenigd Konink-
rijk onderzoek gedaan. Maar nergens ter wereld 
is de invloed van de mens op wetlands zo duide-
lijk en zo sterk als in Nederland. Bovendien is 
die beïnvloeding opmerkelijk vroeg begonnen – 
al in de tiende eeuw: een reden waarom in 
Nederland nog zo weinig hoogveen over is. Het 
maakt de vraag hoe we met de overgebleven 
stukjes veen omgaan des te dringender. 

Kaart van Nederland in 500 BC: meer dan de helft 
van Nederland wordt door veen (bruin) bedekt.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, TNO en Deltares 
2020: Paleogeografische kaarten - Atlas van Nederland in het 
Holoceen. Website: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/
bronnen-en-kaarten/overzicht/begraven-landschappen

Veenweidegebied bij Landsmeer: een duidelijk voorbeeld van de systematische 
ontginning van het landschap. Bron: Google Earth

 Grote Ontginning / In den beginne 
bepaalde het landschap het gedrag van de 
mens. Onze voorouders bewogen met het 
landschap mee, ze richtten hun bestaanswij-
ze in op het landschap en de daaruit voortko-
mende mogelijkheden. Tijdens de Middeleeu-
wen sloeg dat om: onder leiding van geestelij-
ken of feodale heersers, en later de veencom-
pagnieën, gingen Nederlanders de veengebie-
den steeds grootschaliger ontginnen. Daar is 
naast organisatie- en samenwerkingsvermo-
gen ook techniek voor nodig: veenontginning 
is een Nederlandse uitvinding. Al in de tiende 
eeuw werd dat systematisch aangepakt: de 
ontginning van de moerassen in Midden- en 
Zuidwest-Nederland, die plaatsvond tussen de 
tiende en dertiende eeuw, staat bekend als de 
Grote Ontginning. Niet langer bepaalt het 
landschap ons, maar wij bepalen het land-
schap. Misschien moesten we wel: doordat 
Nederland onder invloed van een stijgende 
zeespiegel steeds natter werd, hielden we wei-
nig land meer over om op te wonen en wer-
ken. Wat begon met het graven van een afwa-
teringsgeultje eindigde in een inmiddels 
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weidegebied als gevolg van ons grondwater-
peil-beleid harder dan de zeespiegel stijgt. De 
vraag is nu hoe we dit alles gaan beheren.

 Hoge bevolkingsdichtheid / Als 
aardwetenschappers zijn we sinds Charles 
Lyell bekend met het principe ‘The present is 
the key to the past’: het heden is de sleutel tot 
het verleden. Maar andersom, in hoeverre kan 
het verleden sleutels voor het heden bieden? 
Nederlanders gaan al vele eeuwen met veran-
dering om. Wat valt daarvan te leren? Uit 
veenontginningen blijkt dat we niet alleen 
succesvol waren door ons vermogen tot orga-
niseren en samenwerken (het ‘polderen’), 
maar ook door ons technisch vernuft, de ont-
wikkeling van nieuwe technieken. We lijken 
daarbij pragmatisch te werk te zijn gegaan en 
ons voortdurend te hebben aangepast aan ver-
anderende omstandigheden.
Sommige bevindingen zijn verrassend. Zo 
brachten Chris de Bont en Roy van Beek in 
kaart dat de Vriezenveeners in Overijssel tus-
sen 1100 en 1700 met de ontginningslijn van 
het veen zijn meeverhuisd, met kerk en al. 
Maar liefst drie keer schoven zij hun lintdorp 
een aantal kilometers op. 
Ook verrassend is een gegeven uit onderzoek 
dat Van Beek eerder in Bretagne deed: daar 
bleek dat een hoge bevolkingsdichtheid niet 
ten koste hoeft te gaan van de biodiversiteit; 
het mozaïekvormig landgebruik in een in de 
Romeinse tijd dichtbevolkt stuk Bretagne 
bleek de diversiteit aan planten juist te heb-
ben vergroot. Kleinschaligheid en afwisseling 
zijn daarbij doorslaggevend. Tegenwoordig is 
een grotere biodiversiteit vaak het streven. 
Niet alleen vanwege de soortenrijkdom, maar 
ook omdat het resulteert in een minder 
kwetsbaar systeem dat beter op veranderin-

De Vriezenveeners hebben hun lintdorp in de  
loop der eeuwen meerdere keren verplaatst. 
Bron: Van Beek, R. (2015). An Interdisciplinary Approach 
to the Long-Term History of Raised Bogs: a Case Study  
at Vriezenveen (The Netherlands). Journal of Wetland 
Archaeology 15, 1-33. doi.org/10.1080/14732971.2015.
1112591

Studenten Marte Stoorvogel en Tom 
Harkema doen boringen en beschrijven  
de stratigrafie in het Fochteloërveen. 
Promovenda Cindy Quik (niet op de foto) 
doet in dit gebied onderzoek naar de 
laterale groei van hoogveen. Foto: Roy van Beek

beroemd geworden cultuurlandschap. En in 
ons beroemd geworden ‘poldermodel’.

 Spreekwoorden / Hoe bepaalt ons land-
schap onze identiteit? Wat willen we behou-
den, en hoe en waarom? De ontginning van de 
laagveengebieden met de daarop volgende 
aanleg van polders, is voor veel Nederlanders 
een bekend verhaal. De molens die daarbij een 
hoofdrol speelden zijn een oer-Nederlands 
symbool. Toch lijkt de ontginning van hoog-
veengebieden zo langzamerhand uit ons col-
lectieve geheugen te verdwijnen. Onderzoek 
van promovendus Maurice Paulissen wijst juist 
uit dat hoogvenen al vóór de commerciële 
grootschalige vervening door de mens werden 
geëxploiteerd; boeren wonnen bijvoorbeeld 
kleine hoeveelheden veen voor eigen gebruik. 
Aanwijzingen voor het economisch belang 
van veen vinden we niet alleen ‘in het veld’, 
maar ook in toponiemen, spreekwoorden en 
gezegden: “In het veen kijkt men niet op een 
turfje”. We zijn veelal vergeten dat ‘het bruine 
goud’ (veen dat als brandstof werd afgegraven 
en verkocht) ons in de zeventiende eeuw veel 
welvaart heeft gebracht. En door moerasgebie-
den om te zetten in cultuurlandschap hebben 
we daarbij tevens ons woon- en werkgebied 
aanzienlijk vergroot. Tegelijkertijd hebben we 
daarmee het niveau van flinke delen van ons 
land verlaagd. Daar gaan we tot op de dag van 
vandaag mee door: momenteel daalt het veen-

De ontginning van 
hoogveengebieden lijkt 
langzamerhand uit ons collectieve 
geheugen te verdwijnen.
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Luchtfoto van Schokland, kijkend naar het zuiden. Duizenden jaren 
landschapsdynamiek in één beeld gevangen. Te zien zijn de vorm van het voormalige 
eiland, de natte zone die sinds de jaren negentig aan de oostzijde (links van het eiland) 
ervan is aangelegd, en rondom het eiland de zeer regelmatige verkavelingen vanaf de 
jaren vijftig. Foto: Wikimedia / Jan Willem Schoonhoven 

de wetlands. Welke culturele landschapsele-
menten zijn daarin aanwezig, wat is het belang 
daarvan? Welke elementen zijn het behouden 
of zelfs het benadrukken waard? Postdoc Rowin 
van Lanen brengt nu Schokland in kaart om 
welke landschapselementen het daar eigenlijk 
gaat. Denk daarbij niet alleen aan zichtbare 
landschapselementen, maar ook aan prehistori-
sche vindplaatsen die zich onder het maaiveld 
bevinden. In Wageningen is het Nederlands 
Centrum voor Luminescentiedatering (NCL) 
gevestigd. Deze techniek kan worden gebruikt 
om het laatste moment te bepalen waarop sedi-
mentkorrels aan licht hebben bloot gestaan, 
van enkele tientallen tot honderdduizenden 
jaren geleden. 
Zo kan met luminescentiedatering bijvoor-
beeld worden vastgesteld wanneer een dijk 
werd aangelegd. Als eenmaal goed in kaart is 
gebracht welke elementen nog in het land-
schap aanwezig zijn en welke rol die hebben 
gespeeld in de geschiedenis, is goed onder-

bouwd beleid op te stellen om erfgoed te behe-
ren. Daarin zullen wel keuzes gemaakt moe-
ten worden.

 Twistgebieden / Wetlands vormen 
‘twistgebieden’ bij uitstek: het zijn dynami-
sche, kwetsbare, bijzondere gebieden op de 
grens van land en water. Meningen hoe 
ermee om te gaan lopen sterk uiteen. Ook 
daar is een deel van het onderzoek van Van 
Beek op gericht: hoe kijken de verschillende 
‘stakeholders’ tegen wetlands aan? Zo inter-
viewt onderzoeksmedewerker Floor Huisman 
voor het Werelderfgoed Schokland de betrok-
kenen om in beeld te krijgen welke visies er 
onder hen leven ten aanzien van wetlands en 
de bijzondere culturele elementen die ze 
bevatten.
In de praktijk gaan archeologie en ecologie goed 
samen: ecologisch gezien is het gunstig gebieden 
nat te houden, wat ook belangrijk is voor het 
behoud van de veelal organische archeologische 
vondsten die zich in de bodem bevinden. Simpel 
gezegd: zolang archeologische resten onder 
water blijven liggen rotten ze niet. Alleen is dat 
in strijd met agrarische belangen: om het land 
goed te kunnen bewerken zijn boeren gebaat bij 
een lager waterpeil. Maar daarmee kunnen we 
in enkele decennia onbewust het zicht op een 
belangrijk deel van onze geschiedenis vernieti-
gen. Hoeveel draagvlak is er om miljoenen te 
investeren om de boel nat te houden, terwijl boe-
ren het hoofd financieel nauwelijks boven water 
kunnen houden? Hier speelt ook de bodemda-
lingsproblematiek nog doorheen.

 Toekomst / In Van Beeks onderzoek wor-
den dus flink wat prangende vragen gesteld. 
Er is meer kennis nodig om het landschap en 
het daarin aanwezige erfgoed beter te kun-
nen beheren en goed onderbouwde beleids-
keuzes te kunnen maken. Met een interdisci-
plinaire aanpak kunnen we het landschap en 
onze plek daarin beter begrijpen. Dat verrijkt 
ons beeld van waar we vandaan komen en 
wie we zijn. Nederlanders vormden het land-
schap; het landschap vormde de Nederlan-
ders. Dat we de zaken graag naar onze hand 
zetten lijkt diep te zijn geworteld in onze 
aard.

Ceciel Fruijtier

gen kan reageren. Een grote biodiversiteit en 
een hoge bevolkingsdichtheid kunnen onder 
deze omstandigheden dus prima samengaan!

 Waarde van wetlands / Landschappen 
veranderen altijd en voortdurend. Het gaat 
Van Beek erom dat je snapt waarom en hoe 
landschappen veranderen, hoe mensen daar in 
de loop der tijden op hebben gereageerd, en op 
welke manier je daarmee rekening kan of wil 
houden in het beheer. Daar is meer kennis 
voor nodig. Zo weten we bijvoorbeeld niet hoe 
snel het veen zich indertijd over het Pleistoce-
ne zandlandschap heeft uitgebreid. Veldonder-
zoek met de AMS-methode (een 14C-methode 
die gebruik maakt van massaspectrometrie) 
waarbij de basale veenlaag zal worden geda-
teerd moet hier meer zicht op gaan geven.  De 
AMS-methode werkt sneller dan de conventio-
nele 14C-methode en bovendien kunnen er veel 
kleinere monsters mee gedateerd worden.
Ook is er meer zicht nodig op de waarden van 
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Nadat lange jaren het geologisch onderzoek in het 
binnenland van Suriname op een laag pitje had gestaan, 
staat er nu een ambitieus onderzoeksprogramma in de 
startblokken dat de tektoniek, architectuur en ertsgenese 
van het gehele Guianaschild omvat: SAXI – het South 
America Exploration Initiative.

. onderzoek

East Pay Caro pit van IAMGOLD Rosebel-
goudmijn. 
Foto: Salomon KroonenbergDe aanjager van het initiatief is de Australi-

sche netwerkorganisatie AMIRA, die al twaalf 
jaar lang een soortgelijk onderzoeksprogram-
ma uitvoert in twaalf landen in West-Afrika 
(WAXI), in samenwerking met lokale institu-
ten en universiteiten, en gesponsord door een 
groot aantal mijnbouwmaatschappijen, voor-
al werkzaam in de goudwinning. Daar zijn 
meer dan honderd PhD en MSc-projecten van 
vooral lokale studenten en meer dan honderd 
internationale publicaties uit voortgekomen. 
AMIRA heeft nu de ogen gericht op met name 
de Proterozoïsche greenstone belts van het 

Guianaschild, die de directe voortzetting vor-
men van de grote goudproducerende Birimien 
greenstone belts in West-Afrika. Een eerste  
fase van vooronderzoek is al achter de rug, 
gesponsord door negen goudmaatschappijen 
en vele lokale instellingen uit de vijf landen 
van het Guianaschild. De resultaten daarvan 
zijn februari 2019 gepresenteerd op de elfde 
Inter Guiana Geologische Conferentie in Para-
maribo, die bezocht werd door bijna 200 deel-
nemers uit tien landen. Ook veel afgestudeer-
den van de succesvolle MSc-cursus Mineral 
Geosciences van de Anton de Kom Universiteit 

van Suriname (AdeKUS) hebben op de confe-
rentie een presentatie gegeven of een poster 
getoond. De proceedings kunnen gedownload 
worden van de SAXI-website. 

 Tweede fase / De tweede, driejarige fase 
van het SAXIproject is op 1 oktober 2020 van 
start gegaan, aanvankelijk alleen gericht op 
Suriname en Guyana, en gesponsord door de 
bedrijven Barrick, Centamin en AngloGold 
Ashanti. Als er meer bedrijven aanhaken kan 

SAXI Nieuw onderzoek voor 
 het Guianaschild in Suriname



G
eo

.b
rie

f 8
 / 

20
19

9
De greenstone belts en goudmijnen van het Guianaschild en van West-Afrika. 
Bron: Wong, Kroonenberg, Augustinus (2017): Geologie en Landschap van Suriname

het programma uitgebreid worden naar de 
andere landen van het Guianaschild. Belangrij-
ke thema’s zijn de lithostratigrafie, de magma-
tische evolutie en petrogenese, de ertsafzettin-
gen en ertsgenese in de greenstone belts, en de 
grootschalige structurele en thermotektoni-
sche analyse van het gehele Guianaschild. De 
MSc Mineral Geosciences opleiding van Ade-
KUS wordt versterkt en geïnternationaliseerd.  
In Suriname zijn de deelnemende instellin-
gen AdeKUS en de Geologisch Mijnbouwkun-
dige Dienst (GMD). Verder zijn bij het onder-
zoek betrokken de Guyana Geological and 
Mining Commission, de Universiteit van 
West-Australië, de Laurentian University in 
Canada, de universiteiten van Nancy en Tou-
louse en de Universiteit Utrecht (UU). Ver-
scheidene andere instellingen werken in een 
wat losser verband mee. Het onderzoek zal 
worden uitgevoerd door postdocs, PhD-stu-
denten en MSc-studenten, deels uit de landen 
van het Guianaschild. 

Er is een positie voor een Surinaamse PhD-
student van AdeKUS, die binnenkort gewor-
ven zal worden en die zal promoveren bij 
prof. Paul Mason in Utrecht. Ook Surinaamse 
en Nederlandse MSc-studenten kunnen  mee-
werken. Er bestaat al een langjarige samen-
werking tussen de UU en AdeKUS, met ver-
scheidene promovendi en masterstudenten.  

 Ontoegankelijkheid / Het is niet ver-
bazingwekkend dat er zoveel belangstelling is 
voor het Guianaschild, zeker nu de goudprijs 
de 2000 US$ per troy ounce (circa 31 gram) 
aantikt. West-Afrika produceert drie maal 
zoveel goud als het Guianaschild over een 
ongeveer even groot oppervlak met een verge-
lijkbare geologische structuur. Het Guiana-
schild is een van de minst onderzochte schild-
gebieden op aarde, vanwege de ontoeganke-
lijkheid door het dichte tropisch regenwoud, 
de diepe verwering en de vrijwel totale afwe-
zigheid van infrastructuur. 

Het laatste diepgaande onderzoek van de Geo-
logisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) in de 
greenstone belt van Suriname dateert van 
zeventig jaar geleden. De verkenningen van 
de GMD voor de geologische kaart van Surina-
me in de jaren 1960-1977, in het spoor van de 
openlegging van het binnenland door de 
‘Operatie Sprinkhaan’, concentreerden zich 
vooral in gebieden buiten de greenstone belt. 
De GMD heeft in 2018, met steun van TNO, 
wel een nieuwe digitale geologische kaart van 
Suriname gepubliceerd. 

 Porknockers / Lokale exploratie van de 
multinationale maatschappijen IAMGOLD en 
Newmont heeft geleid tot twee industriële 
open-pit goudmijnen in de greenstone belt, 
en er zijn er naar schatting 40 duizend klein-
schalige goudzoekers (porknockers) werk-
zaam in het binnenland. Die laatsten nemen 
meer dan de helft van de goudproductie van 
Suriname voor hun rekening -  maar zij rich-
ten ook enorme milieuschade aan door het 
gebruik van kwik, en laten een vuurrood 
woestijnlandschap achter met hopen restge-
steente (tailings), kapotte machines, drijf-
zand, dode poelen en vervuilde kreken. Je 
moet er niet aan denken hoe onbegaanbaar 
dat gebied wordt als het regenwoud er weer 
vat op heeft gekregen. 
Het valt te hopen dat de ontdekking van nieu-
we voorkomens door het SAXIproject ook 
leidt tot een strakke regulering van de conces-
sieverlening en de goudwinning. Nu er geen 
winbare bauxiet in Suriname meer is, is goud 
het voornaamste exportproduct van het land, 
en het zal nog een aantal jaren duren voor de 
recente offshore olievondsten ook bij zullen 
dragen aan de ontwikkeling van het land. 

Het Surinaams-Nederlandse SAXI team
Theo Wong, Salomon Kroonenberg  

(Anton de Kom Universiteit van Suriname)
Paul Mason, Leo Kriegsman  

(Universiteit Utrecht)

Website: www.saxiproject.org
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De man 
     van de berg

In 1852 stelde de Nederlandse regering een 
Duitse viermanscommissie in om de mogelijk-
heden te onderzoeken voor een Duitse volks-
planting in Suriname. Dit was één van manie-
ren die men zag om de kolonie te kunnen blij-
ven exploiteren zonder slavernij, die steeds 
controversiëler aan het worden was en uitein-
delijk in 1863 door Nederland zou worden 
afgeschaft. Eén van de commissieleden was 
de Hessische geoloog Friedrich Voltz, die in 
het voorjaar van 1853 naar Suriname afreisde 
en daar als allereerste geologisch onderzoek 
uitvoerde. Hij had met dit pionierswerk 
beroemd willen worden, maar stierf op 6 
augustus 1855 in Paramaribo aan de gele 
koorts voor hij er uitgebreid over heeft kunnen 
publiceren. Nog geen 28 jaar oud is Voltz 
geworden. Van zijn Surinaamse werk resteert 
slechts zijn correspondentie, een collectie 

geologische en botanische monsters, en 
natuurlijk de naam Voltzberg die postuum 
werd gegeven aan de welbekende Inselberg. 
In zijn nieuwste boek, De man van de berg, 
maakt Salomon Kroonenberg een prachtig 
eerbetoon aan deze bijna in vergetelheid 
geraakte natuurwetenschapper.

Het boek bestaat uit de combinatie van hertaal-
de Duitse briefrapporten die Voltz in Suriname 
schreef en de correspondentie van anderen, 
ingeleid, verbonden en becommentarieerd door 
Kroonenberg, die dit natuurlijk als geen ander 
kan. ‘De man van de berg’ is een kameleon. 
Lees je het als geoloog, dan leer je in detail hoe 
een vakbroeder moest werken onder volstrekt 
andere omstandigheden dan de huidige. Ken je 
Suriname of de Surinaamse geologie, dan is het 
een (soms bevreemdend) feest der herkenning. 
Het bredere publiek, dat ik het boek ook nadruk-

De Voltzberg, gelegen in het Centraal 
Suriname Natuurreservaat
Foto: Greg Pigalle / Flickr

kelijk aanbeveel, krijgt een persoonlijk, gedetail-
leerd, en tegelijkertijd intiem en onthutsend tijds-
beeld geserveerd, dat kleur en geur geeft aan 
wat in de geschiedenisboeken staat over Surina-
me, kolonialisme, het slavernijverleden en de 
negentiende eeuw in het algemeen. 
Al lezend realiseer je je om te beginnen hoe fra-
giel het leven destijds was: ziekte en dood lagen 
in het tropische Suriname constant op de loer. 
De belangrijke wetenschappelijke grondslagen 
voor de moderne geneeskunde zouden pas 
later die eeuw gelegd worden; de manier waar-
op Voltz schrijft over kwalijke moeras-uitwase-
mingen en nevelvormingen is nog regelrecht 
geworteld in de miasmatheorie. Een tweede 
indruk die je opdoet is er een van grootsheid. 
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11De man van de berg – Friedrich Voltz (1828-1855), jonggestorven 
natuuronderzoeker in Suriname • Salomon Kroonenberg • 2020 • 
Walburg Pers, Zutphen • 319 pp • ISBN 9789462495029 • €24,99

Voltz betrad een al even indrukwekkend als 
onbekend gebied, gewapend met maar weinig 
van de wetenschappelijke kennis die we nu 
onontbeerlijk vinden om zo’n expeditie te vol-
brengen. Hij wist niet wat hij kon verwachten. 
Alle waarnemingen en beschrijvingen, hoe 
basaal ook, waren nieuw en deden ertoe. Het 
telde voor Voltz op tot een overweldigende erva-
ring, waarvoor de moderne geoloog zo onge-
veer naar Mars zou moeten reizen. Het maakt 
Voltz, en andere ontdekkingsreizigers van die 
tijd, eerst en vooral dapper; je kunt je niet ont-
trekken aan bewondering voor zijn gedreven-
heid, nieuwsgierigheid en taaie veerkracht. 

 Kleingeestigheid / Een derde indruk, 
die vreemd contrasteert met die grootsheid en 
dapperheid, is er één van kneuterigheid en 
kleingeestigheid. Voltz behoorde in het negen-
tiende-eeuwse Europa, en nog meer in Surina-
me, tot een kleine elite wier interacties kenmer-
ken vertonen van een besloten dorpsgemeen-
schap. Voltz’s eerste correspondentie over zijn 
Surinaamse avonturen bijvoorbeeld, was een 
privébrief aan een Duitse collegawetenschapper, 
die vervolgens zonder Voltz’s medeweten gepu-
bliceerd raakte in het Neues Jahrbuch für Mine-
ralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-
kunde. Winand Staring (dé Staring) leest dit, 
wordt boos omdat bevindingen en resultaten 
van de commissie eerst naar Nederland zouden 
worden gestuurd, schrijft hierover aan de Minis-
ter van Koloniën, die op zijn beurt de Gouver-
neur van Suriname schrijft, die Voltz kapittelt, die 
op zijn beurt Staring schrijft: veel en vooral lang-
durend gedoe om iets dat neerkomt op een mis-
verstand. 
Of dit: de commissie vertrekt de ochtend na een 

ruzie op een plantage waar zij onderdak had 
genoten met stille trom, en laat bij wijze van ver-
goeding twee flessen wijn achter voor de planta-
gehouder. Deze is beledigd en stuurt een loop-
jongen met de geweigerde flessen en een boze 
brief achter de Duitsers aan. Voor zij hun aftocht 
vervolgen geven ze hem een beledigende brief 
mee terug, die uiteindelijk met een introductie 
op hoge poten terechtkomt in het Surinaamsch 
Weekblad. Het zijn interacties die doen denken 
aan het getwitter van een zekere wereldleider, 
maar de traagheid van de negentiende-eeuwse 
communicatie geeft het een hilarische koddig-
heid. 

 Ongecensureerd en onversneden 
/ Je krijgt zo wel een wat volatiele indruk van de 
man van de berg en degenen met wie hij van 
doen had. Afgezien van de jeugdige leeftijd van 
Voltz zelf, lijkt dat te wijten aan de moeilijke 
omstandigheden waaronder ze leefden en werk-
ten. Kroonenberg concludeert dat de commissie 

door conflicterende persoonlijkheden en ambi-
ties in feite disfunctioneel was; ze heeft haar 
opdracht dan ook niet weten te volbrengen. Wat 
je leest is dus geen gedistantieerde beschrijving 
van een geslaagde expeditie. Nee, Kroonenberg 
laat de betreffende negentiende-eeuwers hier 
zelf aan het woord terwijl ze met hun opdracht 
en elkaar worstelen, ongecensureerd en onver-
sneden. 
Wat mij daarbij nu meer dan anderhalve eeuw 
later vooral in het oog springt, en wat het boek 
hier en daar pijnlijk maakt om te lezen, is het 
diepgewortelde racisme, dat natuurlijk een con-
ditio sine qua non was voor het slavernijsys-
teem. Voltz vond slavernij immoreel, maar maak-
te wel degelijk gebruik van hem ter beschikking 
gestelde dwangarbeiders. Hij noemt de vijftig 
zweepslagen die na een door hem beschreven 
incident werden toegediend een “welverdiende 
straf”. Alleen mensen die hij gelijkwaardig acht 
beschrijft hij als persoon. Op alle anderen, die 
ook merendeels anoniem blijven, vrij of onvrij, 
werpt hij een vooral utilitaire blik; hier doet Voltz 
denken aan een veeboer die de verschillen tus-
sen Lakenvelders en Blaarkoppen toelicht. In 
zijn afkeuring van slavernij was Voltz progres-
sief, maar hij was ook een kind van zijn tijd, dat 
met zijn negentiende-eeuwse opvattingen over 
sociale verhoudingen op ons niet anders dan 
moreel ambigu kan overkomen. ‘De man van de 
berg’ vertelt eerlijk en indringend hoe het was. 
Je leert niet alleen veel over de negentiende-
eeuwse wetenschapsbeoefening en de allereer-
ste stappen van de aardwetenschappen in Suri-
name, maar ook waar de nog altijd problemati-
sche rassendiscriminatie in Nederland vandaan 
komt. Dat maakt dit boek belangrijk.

Michiel van der Meulen
TNO, Geologische Dienst Nederland

Voltz betrad een al even 
indrukwekkend als onbekend 
gebied, gewapend met maar 
weinig van de wetenschappelijke 
kennis die we nu onontbeerlijk 
vinden
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 ongeveer 38°31’55” Noord en 0°05’24” West / De Sierra 
Helada (‘bevroren berg’) ligt langs de Costa Blanca in Zuidoost-Spanje. 
Deze prominente bergrug is ruim zes kilometer lang, vanaf de Punta 
Bombarda in het noordoosten, nabij de fraaie vuurtoren van L’Albir 
(gebouwd in 1863), tot aan de Punta de la Escaleta in het zuidwesten, 
nabij de badplaats Benidorm. Verschillende kalksteengrotten in de Sierra 
Helada hebben Neolithische vondsten opgeleverd. Voorts liggen aan beide 
uiteinden van de bergrug enkele kleine mijnen waar ten tijde van de 
Phoeniciërs en Romeinen oker (ijzeroxiden) werd gewonnen. Later, in de 
16e – 17e eeuw, werden hier twee stenen torens gebouwd, als onderdeel 
van een lange keten van wachttorens die langs deze kust werd aangelegd 
in verband met aanvallen door Barbarijse piraten uit Noord-Afrika.

Sinds 2005 vormt deze bergrug, samen met de aangrenzende kuststrook, 
een paar kleine eilanden en de omringende ondiepe zee, het bijna 5600 
hectare grote ‘Parque Natural de Serra Gelada’ (formele naam in het Valen-
ciaans). De fauna in de Sierra Helada wordt vooral gekenmerkt door vogels, 
met name geelpootmeeuwen, aalscholvers en valken. Verder komen er pad-
den, hagedissen, slangen, veldmuizen en egels voor. Het mariene reservaat 
is rijk aan dolfijnen, octopussen, zeegrassen en zeeanemonen, en vanwege 
het heldere water is het reservaat populair bij duikers en snorkelaars.

De Sierra Helada behoort geologisch tot het Prebeticum, de externe 
zone van de Betische Cordilleren die met name gedurende het Mioceen 
meerdere fasen van deformatie onderging. In deze bergrug zijn sedi-
menten uit Boven Jura tot Onder Krijt ontsloten, met een totale dikte 
van meer dan 800 meter. De opeenvolging bestaat voornamelijk uit 
(zandige) fossielrijke kalken, mergels en rossige zandstenen, die twintig 
tot dertig graden naar het noordwesten hellen.

Bijgaande foto, genomen op een hoogte van ongeveer 250 meter bij Alto 
de la Montera in het zuidelijk deel van de bergrug, toont de steile kust-
kliffen en het eilandje Mitjana. Op de achtergrond zijn een aantal zend-
masten zichtbaar op het hoogste punt, El Governador (438 meter). Op 
Mitjana zijn grijze Boven Jura kalken ontsloten met Clypeina (fossiele 
groene algen); de dikte van deze eenheid is minstens vijftig meter. Daar-
op volgen in het klif goed gelaagde, veelal lichtrode Onder Krijt (Aptien) 
afzettingen, bestaande uit 140 meter kalken en mergels met onder meer 
ammonieten, en 200 meter zandige kalken en kalk-arenieten. De daarop 
volgende sedimenten (Albien) zijn zachter, en vormen de glooiende, licht 
beboste westelijke hellingen van de bergrug.

De zeewaarts hellende, lichtgekleurde lagen die op de foto over een 
afstand van honderden meters het onderste deel van het klif bedekken 
zijn Kwartaire eolianieten, waarvan de ouderdom wordt geschat op 75 
duizend tot 18 duizend jaar (Weichselien). Deze jonge duinafzettingen 
bereiken lokaal een hoogte van bijna 200 meter langs de bergrug; ze wer-
den gevormd door sterke winden die zand aanvoerden vanaf de aangren-
zende, droog liggende nauwe continentale shelf tijdens de laatste ijstijd.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com
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Nieuwe onderzoeken aardobservatie gehonoreerd
NWO heeft negen nieuwe 
onderzoeksvoorstellen op 
het gebied van aardobser-
vatie gehonoreerd. Het 
onderzoek valt binnen het 
GO-programma (Gebrui-
kersondersteuning Ruimte-
onderzoek), dat het Nether-
lands Space Office NSO 
uitvoert in opdracht van 

NWO. De gehonoreerde onderzoeken richten 
zich onder meer op aardwarmte, de navigatie 
van zangvogels en historische luchtopnames 
van het Antarctische schiereiland.

Het GO-programma biedt financiële ondersteu-
ning aan in Nederland werkzame onderzoekers 
bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte 
voor aardobservatie en planeetonderzoek. 
Negen projecten op het gebied van aardobser-
vatie dienen het wetenschappelijke en maat-
schappelijke belang op gebieden als het klimaat 
en het milieu. De beoordelingscommissie heeft 
in deze ronde 45 aanvragen beoordeeld. Met de 
hieronder kort toegelichte negen voorstellen is 
ongeveer 2,6 miljoen euro gemoeid.

Fingerprinting vertical land motion from the 
earthquake cycle above subduction zones 
Hoofdaanvrager: Dr. R.M.A. Govers, Universiteit 
Utrecht
De zeespiegel verandert voortdurend en soms erg 
snel in kustgebieden waar de allergrootste aard-
bevingen voorkomen. Dit komt door de bewegin-
gen van het land en de zeebodem door de aard-
bevingscyclus. In dit project wordt een nieuwe 
methode onderzocht om deze bewegingen te 
schatten. Dit is van belang voor bijvoorbeeld het 
ontwerp van havens en kustverdediging.

PACE-ACI: Using the PACE mission for impro-
ved quantification of aerosol-cloud interactions
Hoofdaanvrager: Dr. O. Hasekamp, SRON
Aerosolen zijn kleine stofdeeltjes in de atmo-
sfeer die het klimaat beïnvloeden door zonlicht 
terug te kaatsen (direct effect) en de vorming 

van wolken (indirect effect). Dit project onder-
zoekt het effect van aerosolen op wolkenvor-
ming en gebruikt daarvoor de nieuwe NASA-
satelliet PACE.

A fully-focussed SAR altimetry coastal water 
level processor - application to the Rhine 
region of freshwater influence 
Hoofdaanvrager: Dr. ir. D.C. Slobbe, TU Delft
Dit voorstel ontwikkelt een verwerkingsmethode 
voor het verkrijgen van hoge-resolutie water-
standen in kustwateren uit SAR altimeterdata. 
Met de data kunnen we de hydrodynamica van 
het water in het mondingsgebied van de Rijn 
beter begrijpen en modelleren.

A Geothermal hotspot detection from Space 
Station-based ECOSTRESS data (GeoHot)
Hoofdaanvrager: Dr. C.A. Hecker, Universiteit Twente
Aardwarmte is één van de duurzame bronnen 
die ons in de toekomst van energie zullen voor-
zien. Dit onderzoek bestudeert op een innovatie-
ve manier hoe je satellietdata van het Internatio-
nale Ruimtestation ISS kunt gebruiken om kleine 
temperatuurverschillen aan het aardoppervlak te 
meten. Daarmee kunnen nieuwe aardwarmte-
systemen in kaart worden gebracht.

Satellite subsidence and sea-level data assimi-
lation for mean high-water line assessment in 
the Bangkok area 
Hoofdaanvrager: Dr. ir. F.C. Vossepoel, TU Delft
Bodemdaling door de productie van grondwater 
en zeespiegelstijging door klimaatverandering 
veroorzaken veranderingen in de kustlijn van 
Bangkok, Thailand, en vergroten daarmee het 
risico van overstromingen. Metingen van satel-
lieten gecombineerd met modelvoorspellingen 
kunnen een betere schatting geven van de 
bodemdaling en zeeniveaustijging en zo over-
stromingen helpen voorkomen.

Towards understanding the migratory system 
of birds: a modern displacement experiment 
using the ICARUS ISS Utilization 
Hoofdaanvrager: Dr. H. van der Jeugd, NIOO-KNAW

Met nieuwe ICARUS-technologie vanuit het ISS, 
bouwt dit project voort op een klassiek veldex-
periment. Dat onderzoekt hoe zangvogels navi-
gatie ontwikkelen vanuit een klok-en-kompas 
systeem. De onderzoekers gaan duizend migre-
rende zangvogels voorzien van een zender. Een 
deel wordt verplaatst naar Zwitserland  om te 
onderzoeken of vogels hiervoor kunnen corrige-
ren en hoe ze reageren op andere verstoringen.

Antarctic Time Machine: unveiling five decades 
of ice sheet changes
Hoofdaanvrager: Dr. ir. B. Wouters, TU Delft
Dit project gebruikt historische luchtopnames 
van het Antarctische schiereiland om hoogtever-
anderingen sinds de jaren zestig in deze regio in 
kaart te brengen. De resultaten geven inzicht in 
de respons van de gletsjers op een snel veran-
derend klimaat.

Regions of HIgh SeismiC Hazard: IdentificatIon 
of Fault Deformation Transients in the Neotec-
tonic Framework of Central and North Sulawe-
si, Indonesia (RISC2IDNSI)
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. P.N.A.M. Visser, TU Delft
Dit project gebruikt ruimtegeodesie en geavan-
ceerde geofysische modellen voor de bestude-
ring van het het seismische gedrag op lange ter-
mijn (1992–2022) van de Palu–Koro breuklijn in 
Sulawesi (Oost–Indonesië). Deze actieve breuklijn 
veroorzaakte in 2018 een grote aardbeving (mag-
nitude 7.5) in de stad Palu en een onverwacht 
verwoestende tsunami in de aanliggende baai.

Looking from space to lower levels of the food-
web in Wadden systems
Hoofdaanvrager: Dr. E.A. Addink, Universiteit Utrecht
Waddensystemen zijn belangrijke voedselgebie-
den voor vogels en vissen, maar worden 
bedreigd door economische activiteiten en zee-
spiegelstijging. Het monitoren van de beschik-
baarheid van voedsel, een kwaliteitsmaat voor 
het ecosysteem, is lastig omdat veel slakken, 
wormen en schelpen ondergronds leven en het 
gebied met vloed overstroomt. Dit project gaat 
dit daarom vanuit de lucht/ruimte onderzoeken.
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Paleontologen van de natuurhistorische musea in Maastricht en Luxemburg hebben een 
tot nog toe onbekende slangstersoort ontdekt. Het zeesterachtige diertje kwam ooit voor 
in de warme, ondiepe zee die aan het einde van het Krijt grote delen van het huidige 
Nederland overspoelde. Nazaten van deze groep dieren leven tegenwoordig in de 
diepzee. De fossielen van de nieuwe vondst werden al meer dan twintig jaar geleden 
verzameld, maar pas dit jaar is komen vast te staan dat het om een nieuwe soort gaat. 
Ook opvallend is de naam die de nieuwe soort is toebedeeld: Ophiomitrella floorae, een 
eerbetoon aan de Nederlandse metalzangeres Floor Jansen. Het is zelfs voor het eerst 
dat een in Nederland gevonden fossiel wordt vernoemd naar een Nederlandse artiest. 

Ontdekking van

  een fossiele 
rock-ster

Het armsegementje (holotype) van de nieuw 
beschreven slangster, Ophiomitrella floorae. 
Bron: Thuy et al., 2020.
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Net als veel andere spannende ontdekkingen 
werd ook deze nieuwe soort lange tijd niet als 
zodanig herkend. Een verzamelaar ontdekte per 
toeval het kleine, zeesterachtige diertje tijdens 
een excursie naar de wereldberoemde groeve 
van ENCI-Heidelberg Cement Company, ten zui-
den van Maastricht. Het gevonden exemplaar 
viel amper op omdat het veel kleiner was dan 
de andere slangsterren die af en toe op dezelfde 
plek werden gevonden. Dr. John Jagt, paleonto-
loog aan het Natuurhistorisch Museum Maas-
tricht, herkende het exemplaar als een zoge-
naamde brokkelster met oorspronkelijk lange 
stekels. “Ik was van mening dat het exemplaar 
tot een groep slangsterren behoorde die heel 
zeldzaam is als fossiel, maar de echte identiteit 
kon niet tot in detail worden vastgesteld,” ver-
telt Jagt. “Echter, toen microfossielen uit dezelf-
de laag als de slangster werden bekeken, vond 
ik microscopisch kleine skeletfragmentjes die 
tot dezelfde soort schenen te horen”.

De noordoostelijke hoek van de voormalige ENCI-groeve in Maastricht, foto uit 2019. Het niveau 
met de bandensporen correspondeert grofweg met de Kalksteen van Gronsveld in de Formatie van 
Maastricht waarin de fossielen van de Ophiomitrella floorae werden ontdekt. Foto: Mart J.M. Deckers

Voor het eerst is een Nederlands 
fossiel vernoemd naar 
een Nederlandse rockster

Floor Jansen ontvangt de Ophiomitrella 
floorae plaquette uit handen van John Jagt.
Foto: Andrea Beckers

Andere invalshoek / Twintig jaar later 
kreeg Jagt gelijk toen dr. Ben Thuy en dr. Lea 
Numberger, paleontologen van het Natuur-
historisch Museum in Luxemburg, de Maas-
trichtse slangsterren vanuit een andere 
invalshoek bestudeerden, en daarbij een 
beroep konden doen op de laatste stand van 
zaken voor deze groep dieren. “We hadden 
ongelooflijke mazzel dat we zowel de micro-
scopisch kleine skeletonderdelen als een 
compleet bewaard fossiel van dezelfde soort 
ter beschikking hadden,” aldus Thuy. 
Het ontdekken van een nieuw soort is op 
zichzelf al spannend genoeg, maar de ontdek-
king bracht meer verrassingen. Interacties of 
associaties tussen fossiele soorten worden zel-
den gevonden, maar bij deze ontdekking was 
dit wel het geval, waardoor onderzoekers kon-
den zien hoe het nieuwe dier had geleefd. 
“Het fossiel was namelijk gewikkeld rond de 
steel van een zeelelie. We mogen daardoor 
aannemen dat de soort samenleefde met deze 
bloemachtige stekelhuidige dieren, en zich 
zelfs daaraan vasthield, boven de zeebodem,” 
vertelt Jagt. 
Daarmee moet de nieuwe slangster in een 
warme, ondiepe zee hebben geleefd, terwijl  
moderne verwanten alleen in de diepzee wor-
den gevonden. “Het laat zien dat er een groot-
schalige verandering in het voorkomen van 
deze groep plaatsvond de laatste miljoenen 
jaren,” denkt Thuy. 
Het wetenschappelijk artikel dat de nieuwe 
soort beschrijft is gepubliceerd in het toon-
aangevende wetenschappelijke online tijd-
schrift PeerJ, en is vrij te downloaden.
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jongste toevoeging in de reizende expositie 
‘Rock Fossils on Tour’. Deze tentoonstelling, 
die paleontologie en rockmuziek met elkaar 
verbindt, reist al rond sinds 2013 en is 
momenteel in het   Natuurhistorisch Museum 
Maastricht te bezichtigen. Het is voor het 
eerst dat de collectie van fossielen die naar 
rockbands en rockmuzikanten zijn vernoemd 
te zien is in Nederland. 
De expositie toont onder andere het fossiel van 
Kalloprion kilmisteri, een prehistorische ring-
worm die werd opgedragen aan Motörhead’s 
Ian “Lemmy” Kilmister. Ook zijn er fossielen 
vernoemd naar onder andere Mark Knopfler, 
Mick Jagger en Sid Vicious. Nightwish, de 
metalband van Floor Jansen, is zelfs tweemaal 

Nog levende verwanten van de slangster, zoals de Ophiomitrella 
mensa, worden in de diepzee gevonden. Bovenstaande slangster is 
afkomstig uit het zuidwestelijk deel van de Stille Oceaan, in de buurt 
van Nouvelle-Calédonie, op een diepte van 500-510 meter.   
Foto: Museum national d’Histoire naturelle, Parijs

Vergelijking van de armsegmentjes van de Ophiomitrella floorae met 
Ophiomitrella granulosa, een nog voorkomende slangster. Foto: Thuy et al., 2020

Het fossiel was gewikkeld 
rond de steel van een zeelelie

Rock Fossils on Tour / Wanneer weten-
schappers een nieuwe soort vinden, hebben ze 
het voorrecht deze een naam te geven. Vaak 
verwijzen soortnamen naar een vindplaats of 
een speciaal kenmerk van het fossiel. Anderen 
worden vernoemd naar collega’s in een 
bepaald studiegebied. In het geval van de Maas-
trichtse slangster, besloten Jagt, Thuy en Num-
berger hun gezamenlijke liefde voor fossielen 
en hardrock te combineren en de Nederlandse 
metalzangeres Floor Jansen van de Finse band 
Nightwish te eren. Ook dit vormt een primeur: 
voor het eerst is een Nederlands fossiel ver-
noemd naar een Nederlandse rockster.
Het fossiel Ophiomitrella f loorae bevindt zich 
inmiddels in een uitstekend gezelschap, als 

in de collectie vertegenwoordigd: ook een fos-
siel van de uitgestorven krab, Tanidromites 
nightwishorum, werd dit jaar vernoemd naar de 
band. Floor Jansen en Nightwish krijgen met 
een extra paneel hun eigen plek in de opstel-
ling. De tentoonstelling, inclusief de rock-
slangster Ophiomitrella floorae, is tot begin janu-
ari 2021 in Maastricht te zien.

Bron: NHM

Website Rock Fossils on Tour:  
nhmmaastricht.nl/exposities/rock-fossils.html

Thuy et al., 2020: peerj.com/articles/9671
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  Porta zandsteen  /  De steen die het niet heeft gehaald  
Wie door het centrum van de Hanzestad Bremen loopt, ontkomt er 
niet aan: Obernkirchener zandsteen alom, vaak nog met Neder-
landstalige inscripties ook. Deze zandsteen is, aangevoerd over de 
Wezer via Bremen, op grote schaal ook in Nederland toegepast  (zie 
Geo.brief 8, 2015). Opmerkelijk is dat de andere zandsteen die in 
Bremen veelvuldig voorkomt, de Porta zandsteen, Nederland niet 
heeft gehaald. In Bremen zelf maakt deze steen een aanzienlijk 
deel van de bouwmassa van veel prominente gebouwen uit, zoals 
de St. Petri Dom en Unser Lieben Frauen Kirche. De Porta zandsteen 
had over dezelfde waterwegen naar Nederland aangevoerd kunnen 
worden als de Obernkirchener. Kennelijk waren er handelsbelem-
meringen of men vond de steen niet mooi of goed genoeg; de druk-
sterkte is met circa twintig N/mm2 amper een kwart van die van de 
Obernkirchener.

De Porta zandsteen is een afzetting uit het Onder Callovien (Mid-
den Jura), voorkomend in een smalle reeks dagzomen tussen de 
Porta Westfalica in het oosten en Lübbecke in het westen  (in de 
deelstaat Noordrijn-Westfalen, niet te verwarren met Lübeck aan 
de Oostzee). Het is een dik gebankte, middel- tot grofkorrelige 

zandsteen met een overwegend ijzercement, en daarnaast carbo-
naat. Typische bouwstenen hebben circa 74 procent kwarts, twaalf 
procent ijzer(hydr)oxides, zes procent calciet en vijf procent kleimi-
neralen (kaoliniet, dickiet). De kwartskorrels zijn veelal enkele kor-
rels; aggregaten zijn veruit in de minderheid en gesteentefragmen-
ten komen vrijwel niet voor. Lokale concentraties van Fe- en kleimi-
neralen geven de steen een vlekkerig patroon op een grauwe 
grondtoon. Gezien de aanwezigheid van deze zandsteen in de fun-
dering van de Dom van Minden in Westfalen moet de ontginning 
teruggaan tot de tiende eeuw. De steen is daarna veelvuldig 
gebruikt aan Romaanse gebouwen langs de Wezer. In de tweede 
helft van de negentiende, begin twintigste eeuw beleefde het 
gebruik een opleving, met toepassingen aan vele bruggen, stations 
(onder andere in Minden), et cetera. In die periode vond winning 
deels ook ondergronds plaats. De laatste groeves sloten in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw.  

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Porta zandsteen aan de Unser Lieben 
Frauen Kirche, Bremen.

Detail van de Porta zandsteen aan de 
St. Petri Dom, Bremen.
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Figuur 1  Gitzwarte steenkool  
uit de put Hengevelde-1.

Laatst kwam het lijstjesfetisjisme van Neder-
landers weer eens in de krant. Je kon het zo gek 
niet bedenken of iemand maakte er wel een 
ordelijke opsomming van. En wanneer de 
Nederlandse lijstjesdrift tekortschiet is er 
altijd nog het Guinness Book of Records als 
top-exponent van lijstjes. In onze herinnering 
kwamen op geen van die lijstjes ‘top of the list’-
stenen voor. Een omissie die we in deze corona-
(kom)kommertijd recht kunnen zetten: wat is 

het xx-ste stukje steen (naast het mooiste) uit 
het kernhuis?

De witste steen heeft u al kunnen bewonde-
ren in de tweede aflevering van onze serie, 
over de Chalk (Geo.brief 2, april 2020). Dan 
mag, in de heden ten dage gepolariseerde 
zwart-wit discussie, het donkerste equivalent 
niet missen. Figuur 1 laat de meest zwarte 
steen uit het kernhuis zien: een steenkool uit 

de boring Hengevelde-1. De dikste kern uit 
het kernhuis is circa zeventien centimeter 
in diameter (Figuur 2). Ik zie u al denken: 
“wat vet!” Maar nee, de vetste kern is 
afkomstig uit het reservoir van het Hel-
der-olieveld (Figuur 3), waarbij je bij het 
aanraken van de kern al een vettige, brui-
nige drek op je vingers krijgt. 

Schatten van het Kernhuis

In de serie Schatten van het Kernhuis schrijven Harmen Mijnlieff en 
Nora Witmans voor Geo.brief over hun mooiste stukken kern die bewaard 
worden in het kernhuis van de Geologische Dienst Nederland. In deze 
vierde aflevering stellen zij een lijstje samen van uitersten over de oudste, 
diepste en vetste boorkernen die in het kernhuis te vinden zijn.



De vetste kern is 
afkomstig uit het 
reservoir van het 
Helder-olieveld
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Het diepste stukje kernmateriaal komt uit de 
nagenoeg verticale boring Tjuchem-2-S1 van 
5808 tot 5815 meter diep (Figuur 4). Het diepste 
gesteentemonster, een zakje cuttings in dit 
geval, ook afkomstig uit de boring Tjuchem-
2-S1, komt van een diepte van 6010 meter. De 
diepst genomen kern ‘Along Hole’ is van 6572 
meter uit de put Lauwersoog-2, deze is ‘slechts’ 
circa 4075 meter TVD (true vertical depth) 
(Figuur 5). Het diepste gesteente in de zin van 
diepte-gesteente is de graniet uit A17-1 (Figuur 
6). Deze kern is tegelijkertijd het meest unieke 
en het enige aangeboorde voorkomen van het 
Nederlandse kristallijne basement. 

Wat is de oudste kern uit de Nederlandse 
ondergrond? Het lijkt erop dat dit de kernen 

zijn uit de put Vorden, geboord en genomen 
begin 1902 (Figuur 7). Het werkelijk oudste stuk 
steen gevangen in een kern is dat uit de put 
O18-1 waar (vermoedelijk) Silurische sedimen-
ten zijn opgediept (Figuur 8). En wat is het 
grootste tijdgat gevangen in een kern? Wij den-
ken dat dit het hiaat is in de boring Slochte-
ren-4 op een diepte van 2855,25 meter. Het con-
glomeraat is de Slochteren Zandsteen van Laat 
Perm ouderdom, circa 265 miljoen jaar. De 
zandsteen die er direct onder ligt is van Car-
boon-ouderdom uit de Ruurlo Formatie van 
circa 312 miljoen jaar. Dit zou een tijdgat van 
meer dan 45 miljoen jaar markeren (Figuur 9). 

Iets heel anders: wat is de meest gevraagde 
kern? Volgens onze administratie is dat de 

kern van L5-4 (Figuur 10). Deze kern bevat een 
regelrechte kijkcijferhit: het laagpakket de 
Posidoniaschalie. Zo zijn er meer hits te vin-
den. In de vierde Geo.brief van dit jaar (juni 
2020) stond een verhaal over de Mulciber, de 
vuurgod die zijn tong uitstak in de Noordzee. 
Wat denkt u van de volgende “hot stuff”: Hep-
haistos in Heinenoord-1 (Figuur 11) of Vulca-
nus nabij Vlieland (Figuur 12)?

Harmen Mijnlieff en Nora Witmans

2 3 4

6 7 8
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Bovenste rij, van links naar rechts: Figuur 2: Dikste kern uit het kernhuis van de put Corle-01, geboord tussen 1921 en 1923. Figuur 3: Detail van de vetste 
kern, de olie ligt er nog als een laagje vette drab op. De kern komt uit het Helder olieveld. Figuur 4: De diepste kern uit Nederland: kleisteen uit de put 
Tjuchem-01-S1. Figuur 5: De diepste kern Along Hole met ontkleurde Slochteren Zandsteen uit de put Lauwersoog-2.  
Tweede rij, van links naar rechts: Figuur 6: Het enige gemonsterde dieptegesteente uit Nederland: graniet uit de put A17-01. Figuur 7: Oudste kernstukjes uit 
de kernloods in Zeist van de boring Vorden uit 1902. Figuur 8: Het oudste gekernde gesteente uit Nederland: sedimenten uit (vermoedelijk) het Siluur. 
Figuur 9: De Base Permian unconformity: een hiaat van circa 45 miljoen jaar. Figuur 10: Stukje uit de meest populaire kern: kleisteen van de Posidonia 
Formatie.  
Onderste rij, van links naar rechts: Figuur 11: Magmatisch gesteente, mogelijk een lava uit de put Heinenoord-1. Figuur 12: Vulcano-klastisch gesteente van de 
Zuidwal vulkaan nabij Vlieland.

5

9 10
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GeoUtrecht 2020: crossing virtual borders
The GeoUtrecht 2020 conference, held from 
24-26 August in Utrecht, was initially planned 
as the regular yearly conference of the Ger-
man Geological Society DGGV. However, when 
corona measures came into effect in the 
spring, the organising committee decided to 
turn the event into an entirely virtual, free-of-
charge conference. The KNGMG, the sister 
society of DGGV, and Utrecht University deci-
ded to help. The results show to be overwhel-
mingly positive.

When the Deutsche Geologische Gesellschaft – 
Geologische Vereinigung (DGGV) was confron-
ted with the Dutch lockdown measures starting 
in March and April, the organizing committee of 
the conference, led by Jurgen Grotsch and Liviu 
Matenco, decided to proceed with the organiza-
tion of GeoUtrecht 2020 as a virtual conference. 
A brave decision, considering that many others 
remained on the sidelines, waiting for better 
times. Grotsch reached out to the KNGMG and 
we decided to help organizing. We used the 
reserved budget to support the technology 
necessary for this online event, and to enable 
free access to the conference.

 Highlights / In the end, the GeoUtrecht 
2020 conference hosted in total more than 620 
participants from 54 different countries. The con-
ference included a virtual field trip day, four daily 
parallel scientific sessions on a variety of diffe-
rent topics, plus twelve public and plenary talks 
from, among others,  Martin Ecclestone, Michiel 
Van den Broeke, Daniel Palmowski, Maarten 
Kleinhans, Jelle Reumer, Wilco Hazeleger and 
Helen Glaves. The plenary speakers highlighted 
in their presentations some key challenges like 
climate change, impact of sea-level fluctuations 
on deltas and coastlines, and the energy transi-
tion. Digitalization of geological data, and the 
management of this exponentially growing data 
resource, received special attention. The plenary 
talks remain freely available online for viewing 
on the GeoUtrecht 2020 website. The presentati-
ons held in the parallel sessions can also be 

found (as PDF) and accessed on the website.

The conference brought many captivating sub-
jects to the attention of a wider public, including 
the following highlights: 

Deep geothermal projects 
Numerous talks highlighted the topic of deep-
geothermal energy, whereby the importance of 
the availability of 3D seismic, well, and other 
subsurface data was pointed out. Many coun-
tries in the European Union (EU) have subopti-
mal solutions for making this data available, with 
data either widely distributed or not accessible, 
resulting in high uncertainties around project 
evaluations. Particularly, the presentation of EBN 
(Dutch state-owned energy company) stressed 
the importance of transferring subsurface know-
ledge for the benefit of renewable energy, such 
as hydrogen storage, carbon capture and stora-
ge (CCS), and geothermal project development. 
Key message: don’t repeat the mistakes such as 
encountered in geothermal projects in Basel 
(Switzerland) and Staufen (Germany), or in EU-
funded Castor projects.

Data management solutions 
Helen Graves from the British Geological Survey 
and Massimo Cocco, director of the European 
EPOS project, pointed out that data manage-
ment solutions for our scientific and subsurface 
data and information are required on a large 
scale. Various initiatives are ongoing within the 
EU (e.g. EPOS, EGDI, INSPIRE projects), but 
technical solutions remain missing. Establishing 
a European, world-leading company in cloud-
computing services was perceived as one of the 
challenges.

Subsidence 
The Rhine-Meuse delta in the Netherlands is 
subsiding at a rate of one centimetre per year. 
Coastal and river protection by dams is preven-
ting a natural build-up of delta sedimentation 
and peat growth which would counteract such 
subsidence, Maarten Kleinhans from Utrecht 

University illustrated in his presentation. The 
effect of subsidence is much larger than the 
effect of current 

Virtual field trips
A virtual field trip day, plus associated events and 
presentations, attracted pioneers and many glo-
bal experts in this growing field of expertise. The 
rapid developments and interest during times of 
pandemic for such new forms of meeting and 
learning were made clear.

Role model 
Huge credits go to all who helped support the 
GeoUtrecht 2020 conference. For the KNGMG, 
organizing the event together with the German 
DGVV culminated in a resounding success, exem-
plifying that cross-border cooperation of geologi-
cal societies is key to tackle global challenges like 
climate change and the energy transition.
Also, the overwhelming amount of positive feed-
back received after the conference clearly indi-
cates that this interactive, virtual conference is 
seen as a role model for future online editions. The 
low carbon footprint and low cost of these online 
conferences should also encourage early-career 
geoscientists to join these online gatherings. 

KNGMG Board

Website: geoutrecht2020.org

Videos of the twelve public plenary talks can be 
viewed back here:
geoutrecht2020.org/public-plenary-sessions.html

The conference brought many 
captivating subjects to the 
attention of a wider public
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In verband met de coronamaatregelen biedt 
de Geo.brief agenda een beperkt overzicht 
van (uitgestelde) evenementen

30 oktober 2020
(Online) symposium ‘Paleontology in the 
Netherlands’ en Staringlezing door Jelle Reumer.
Per e-mail aanmelden om digitaal bij te 
wonen. Info: www.kngmg.nl

3 november 2020
KNGMG Noord lezing: ‘Log Correlation using 
the Briggs Colour Cube’. De lezing wordt 
gepresenteerd door Jan Lutgert en wordt online 
gegeven van 17:00 tot 18:00 uur. Aanmelden 
via een e-mail naar kngmgnoord@gmail.com

1 december 2020
KNGMG Noord lezing: ‘Hydrocarbon volume 
prediction performance in the Dutch subsurf-
ace’. De lezing wordt gepresenteerd door 
Guido Hoetz en wordt online gegeven van 
17:00 tot 18:00 uur. Aanmelden via een e-mail 
naar kngmgnoord@gmail.com 

8 – 9 april 2021
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 
(NAC) 2021. Vindt digitaal plaats.

14 – 17 juni 2021
Annual Meeting EAGE: De 82e EAGE Annual 
Conference heeft als thema ‘Delivering for the 
Energy Challenge’. Locatie: Amsterdam RAI, 
Europaplein 24, Amsterdam.
Info: eage.eventsair.com/eageannual2020

17 – 21 mei 2021
Tenth International Symposium On Land Sub-
sidence (TISOLS): internationale conferentie 
over bodemdaling. Locatie: Delft
Info: tisols2020.org/tisols2020

13 november 2021
Verplaatst naar 2021. Reünie GeoVusie: vie-
ring van het achtste Lustrum van studiever-
eniging GeoVUsie. Locatie: Vrije Universiteit 
Amsterdam, Wis- en Natuurkundegebouw. 
Info: www.geovusie.nl

. agenda

Derde call DeepNL

Het DeepNL onderzoeksprogramma  van NWO 
richt zich op inzicht in de dynamiek van de 
diepe ondergrond onder invloed van menselijk 
ingrijpen. Binnen de derde call kunnen onder-
zoekers financiering aanvragen voor een 
onderzoeksproject met de omvang van onge-
veer één PhD- of postdocpositie. 

Het langlopend onderzoeksprogramma DeepNL 
streeft naar een geïntegreerde multidisciplinaire 
benadering waarbinnen projecten uit de verschil-
lende calls elkaar aanvullen en een coherent pro-
gramma vormen. In de huidige fase ligt het 
zwaartepunt van de onderzoeksvraag op de 
dynamiek van de diepe ondergrond als gevolg 
van gasproductie in het Groningen reservoir.

 De derde DeepNL call biedt mogelijkheden voor:
•  relevante en veelbelovende onderdelen van 

voorstellen die niet gefinancierd konden wor-
den in de eerste DeepNL call;

•  het vergroten van de samenhang en de impact 
van DeepNL door kennishiaten te adresseren;

•  het verbreden van het netwerk met nieuwe 
onderzoekers en expertise.

Financiering kan worden aangevraagd door 
hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of 
onderzoekers met een gelijkwaardige positie, die 
in betaalde dienst zijn bij een Nederlandse uni-
versiteit of een door NWO erkend onderzoeksin-
stituut. Per aanvraag kan een bedrag van maxi-
maal 350.000 euro worden aangevraagd. Kosten 
die voor financiering in aanmerking komen: per-
sonele kosten (promovendus, postdocs, niet-
wetenschappelijk personeel en vrijstelling tijd 
aanvragers), materiële kosten, kleine investerin-
gen en kosten voor kennisbenutting, internationa-
lisering en Money follows Cooperation. 

De deadline voor het indienen van aanvragen is 
17 november 2020 voor 14:00:00 uur CET. De 
volledige voorwaarden en criteria zijn te vinden 
op de NWO website:
nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/
DeepNL

.kngmg
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Onderscheiding:  
Kern van het KNGMG
Het KNGMG bestuur presenteert ‘de Kern van 
het KNGMG’, een nieuw eerbewijs om leden 
die actief zijn of zijn geweest erkenning te 
geven voor hun inzet voor het KNGMG.

De Kern van het KNGMG, 
1.   De Kern van het KNGMG is een eerbewijs dat 

door het hoofdbestuur kan worden toegekend 
aan een lid dat zich voor het KNGMG verdienste-
lijk heeft gemaakt. Richtlijnen zijn: onderschei-
dende en/of zichtbare en/of herkenbare verdien-
sten over een substantiële periode (> 3 jaar).

2.  Uitgesloten van toekenning zijn de leden van  
het zittende hoofdbestuur.

3.  Ieder lid van het Genootschap, inclusief de  
leden van het hoofdbestuur, kan een voorstel tot 
verlening van het eerbewijs schriftelijk indienen.

4.  Het voorstel dient duidelijk te omschrijven  
welke activiteiten zijn uitgevoerd gedurende 
welke periode.

5.  Het eerbewijs bestaat uit een uitsnede van  
een boorkern.

6.  De kern wordt uitgereikt tijdens een ledenverga-
dering of tijdens een andere aangekondigde 
activiteit. De voorzitter doet mededeling van het 
besluit en de motivatie die daartoe heeft geleid 
en overhandigt de prijs.

Namens het KNGMG bestuur

.nwo
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