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SCHETSEN UIT EEN ZEER VER VERLEDEN. 
(Een en ander uit de geologische voorgeschiedenis van ons land). 

|N de verschillende aardlagen, die in den bodem elkander opvolgen, in 
de rotsen der gebergten ligt de wordingsgeschiedenis der wereld 
gegrift. Deze uit die steenen bladzijden te lezen, is het doel der 
geologie on dit maakt de aardkunde tot zulk een boeiende wetenschap 
voor den ingewijde. Die rijen van grauwe gesteenten in de laden 

onzer musea, waartusschen slechts hier en daar een kleuriger mineraal schittert, 
die kasten met stoffige fossiliën, dit geheele materiaal dat den leek zoo bij 
uitstek ^droog* voorkomt, voert den ingewijde iii den geest terug naar de 
ontelbare eeuwen achter ons liggende kinder- en ontwikkelingsperioden der aarde, 
naar lang gedroogde zeeën, verdronken continenten en weder tot vlakten afgeslepen 
hooggebergten, die geen menschenoog ooit heeft aanschouwd. 

De voorgeschiedenis der aarde is eene voortdurende herhaling van hetzelfde 
proces, dat wij thans allerwege om ons heen in werking zien. De ondergrond 
wordt overal — ook in ons //modderland// — gevormd door gesteente, dat, waar 
het soms boven de oppervlakte uitsteekt, rotsen vormt. Daaroverheen ligt vaak 
een soms maar weinige meters, elders weder zéér dikke laag van losse gronden, 
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afzettingen uit meer recente tijden. Deze jongere losse gronden, naar de fijnheid 
hunner verdeeling en hun samenstelling grint, zand of klei genaamd, zijn bijna 
uitsluitend het product van de verwering der oudere gesteenten, waarvan het 
gruis door den regen van de rotsen wordt afgespoeld of door gletschers afgeslepen, 
door beken en rivieren verder gevoerd en steeds meer gerold en vermalen, 
eindelijk — voor zoover het niet door de rivieren zelf reeds op het vasteland 
wordt afgezet — in zee terecht komt en daar bezinkt. 

Op geheel gelijke wijze zijn de oudere rotsgronden ontstaan: ook deze 
gesteenten waren eenmaal dergelijke losse gronden, die eerst later door mechanische 
en chemische processen tot ^steen" verhard werden: do leisteenen waren eenmaal 
klei, de kalksteenen kalkig zeeslib, de zandsteenen en conglomeraten zand en 
grint. In den loop der tijden zijn deze tallooze lagen van slib of ander meer 
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grover materiaal over elkaar afgezet, hetzij door rivieren, gelijk wij dat thans 
voor onze oogen gebeuren zien, hetzij in zeeön of meren. De oude rivier
afzettingen waren natuurlijk heel wat uitgestrekter dan die, welke nu nog, in 
een beschaafd land tenminste, ontstaan kunnen, want geen dijken beiemmerden 
die oude stroomen in hun wilden loop; telkens wanneer het water zwol, ver
spreidde het zich allerwege over de vlakte en bedekte alles met slib of zand of 
wel met grint en keien, die water en ijs bij groote vloeden in hun woeste vaar*-

medesleepten. Zoo wordt in zee en in de delta's der beneden-rivieren laag op 
laag afgezet, doch stroomopwaarts wordt dit materiaal aan de hoogere landen 
onttrokken, worden de dalen steeds verder uitgeschuurd en geleidelyk de bergen 
geslecht, tot er niets meer van overblijft en een eentoonig golvende vlakte de • 
plaats inneemt van vroegere trotsche ketens, waarvan de hooge kammen eenmaal 
de wolken stuitten in hun weg. 
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Naarmate de aldus afgezette grondlagen dieper onder de steeds meer en 
meer daarboven opgehoopte latere sedimenten begraven worden, neemt de druk, 
waaraan zij worden blootgesteld, toe; geleidelijk zetten de sterk gemineraliseerde 
wateren van de diepte andere stoffen tusschen de korrels af, of worden reeds 
aanwezige mineraliën in andere verbindingen omgezet; de aardwarmte, die ook 
met de diepte steeds grooter wordt, begunstigt meer en meer dit „versteenings-
proces", tot eindelijk na eeuwen en eeuwen in plaats van losse gronden lang
zamerhand de steengrond, de rots ontstaat. Aldus zijn de meeste gesteenten in 
de diepte ontstaan; veel minder veelvuldig vindt men daartusschen andere, die 
in gesmolten toestand naar boven gekomen zijn: granieten, porphyron, basalten, 
lava's en dergelijke. 

De wijze, waarop de grondlagen zijn afgezet, brengt mede, dat hun oorspron
kelijke ligging volkomen, of nagenoeg volkomen horizontaal is. Het is echter 
een ieder, die op een reis door een berglandschap goed heeft rondgezien, opgevallen, 
dat de lagen in de rotsen langs den weg veelal sterke hellingen vertoonen, ja 
soms in geweldige plooien zijn samengevouwen: een sprekend bewijs van de 
titanische krachten, die bij de vorming der gebergten optreden. Men behoeft 
slechts even onze grenzen te overschrijden, om overal in het gebied om Aken, 
Luik en Dinant van dergelijke plooiïngen de prachtigste voorbeelden te ontmoeten. 
Dergelijke plooiïngen en ook soms opheffingen of inzinkingen in geheele blokken 
langs geweldige barsten in de aardschors, hebben de in de diepte gevormde 
steenlagen weer naar boven geperst en als rotsen aan de oppervlakte gebracht. 
Waar dit niet het geval geweest is, ligt uit zijn aard de vaste steengrond zeer 
diep onder de nog niet verharde jongere afzettingen bedolven. Deze naar boven 
geperste verwerende rotsen leveren dan, gelijk wij zagen, weder het materiaal 
voor steeds nieuwe grondlagen. 

De oppervlakte der aarde maakt dus eene voortdurende metamorphose door, 
een kringloop van gesloopt worden en van wedergeboorte. De aanleiding daartoe 
geven de voortdurend werkende tektonische krachten, tengevolge waarvan er 
eene herhaalde wisseling is tusschen opheffingen en inzinkingen van den bodem. 
De opgeheven streken vormen het land, in de gezonken terreinen verzamelt zich 
het water en golven de zeeën. Het nieuwgevormde land wordt echter weldra 
weder aangetast door die gecombineerde werking van verwering en water, die 
wij „erosie" noemen en de producten daarvan vullen geleidelijk de zeeën op, 
totdat deze weder, door nieuwe oscillaties van den bodem geholpen, op hare 
beurt droog land worden, het water de continenten van eene vorige periode be
dekt en op hun afgeslepen oppervlakte de sedimenten afzet, die de rivieren van 
het nieuw-gevormde land medebrengen. Met dit alles zijn onbegrijpelijk lange 
tijdvakken gemoeid, gedurende welke de erosie reusachtige gebergten, die voor 
de tegenwoordige Himalayas en Alpen niet onderdeden, tot volkomen vlakten 
heeft afgeslepen zoodat de oorspronkelijke bouw nog slechts uit de geweldige 
plooien, die nog in de fundamenten zichtbaar zijn, kan afgeleid worden. 
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In de steenlagen liggen de planten afgedrukt, die in de steenkolen- en 
bruinkolenwouden groeiden; wij vinden er tal van schelpdieren en andere be
woners der zee, die ons niet alleen de ontwikkeling en opeenvolging der soorten 
loeren, door alle perioden der schepping, maar ook aangeven, hoe zee en land 
elkaar afwisselden in scherp omlijnbare tijdvakken, ja het zelfs mogelijk maken 
de diepte van die zeeën der voorwereld voor bepaalde punten te schatten. Zoo 
vinden wij nu eens de zandige afzettingen van eene ondiepe kustzee, met een 
strandfauna, die nooit in diep water voorkomt, met hier en daar de brakwater-
schelpen van een breeden riviermond; elders vinden wij fossile koraalriffen, weer 
elders het kalkige foraminifeeren-slib van een open oceaan, met de versteende 
overblijfselen van zuiver pelagische wezens; eindeliik zelfs het kiezel-radiolariënslib 
van abbyssale diepten, gelijk dat thans nog bezinkt in 6000—8000 Meter diepe 
oceanen. 

Op andere punten, of in weder andere grondlagen vinden wij de sporen van 
groote woestijnen uit den voortijd, waar het heete zand enorme vlakten bedekte 
en door den wind voortgejaagd de rotsen facetvormig afsleep, terwijl de ver
zengend heete drooge lucht geheele zeebekkens tot droog deed verdampen en 
overgaan in honderden meters dikke banken steenzout, op hunne beurt wederom 
door het stuifzand bedekt, tot eindelijk de zee terugkeerde en het geheel toedekte 
met nieuwe lagen oceanisch kalkslib of blauw-grauwe diepzee-klei. 

Aldus is de aardkorst als een boek, waarvan de opeenvolgende bladen 
bestaan uit de afzettingen, telkens gevormd in de opeenvolgende perioden van 
de ontwikkeling der aarde; ieder dergelijk blad bevat eene geheele geschiedenis 
van „Werden und Vergehen", van afwisselende landschappen en bewoners. 

Helaas echter zijn die steenen bladen niet meer volledig, het boek vertoont 
vele hiaten, in den loop der tijden ontstaan — op andere plaatsen is de tekst 
zeer duister en beginnen wij eerst nauwelijks die eenigszins te verstaan. 

Schier nergens zijn geregeld door alle geologische perioden heen sedimenten 
afgezet, doch schier alle streken hebben nu eens langere dan weder kortere 
tijden als droog land boven den zeespiegel gelegen, zoodat niet alleen geen 
afzettingen daarop ontstonden, maar die uit vroegere perioden door erosie weder 
geheel of gedeeltelijk verdwenen. Slechts uit kleine, toevallig gespaard gebleven 
resten kunnen wij soms nog besluiten, dat een of andere geologische formatie 
ergens werkelijk eens vertegenwoordigd is geweest. 

In zeer veel landstreken eindelijk zijn de oudeie, dus bij ongestoorden bodem, 
diepstliggende grondlagen, overal door de jongere bedekking aan het oog onttrokken. 
Zij zijn slechts daar zichtbaar, waar latere grondbewegingen de regelmatige 
ligging gestoord hebben en de oudere ondergrond ten deele naar boven geperst 
is. Dergelijke toestanden vinden wij derhalve schier alleen in een bergland, terwijl 
in de vlakte de diepere lagen meestal nergens aan de oppervlakte komen. 

Ons vaderland is wel het prototype eener dergelijke vlakte. Er was een tijd 
dat in het tegenwoordige Europa de bijzonder sterke bewegingen der aardschors 
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plaats hadden, die de Alpen en Pyreneeën, of liever de ketens waarvan die 
tegenwoordige bergen nog de resten zijn, omhoog stuwden, een tijd die behoort 
tot de voorlaatste geologische periode, het tertiair, die onmiddellijk aan de tegen
woordige quaternaire tijden vooraf ging; in datzelfde tijdvak hadden elders 
algemeene inzinkingen plaats, voornamelijk in de tegenwoordige Noord-Duitsche 
vlakte en het gebied der huidige Noordzee, dus ook in de streek waar thans 
Nederland ligt. De bodem zonk daar weg, er ontstond zee en in deze zee zetten 
zich die honderden meters dikke tertiaire sedimenten af, die, met het later 
daaroverheen gelegde Diluvium en Alluvium, thans het oude vasteland aan het 
oog onttrekken. Die oude ondergrond van Nederland was dan ook tot voor 
kort volkomen terra incognita, eerst sedert men meende te mogen verwachten, 
dat daarin steenkolen zouden kunnen voorkomen, is een nader onderzoek door 
kostbare boringen ingesteld en is tengevolge van dien eindelijk iets bekend 
geworden van den hoogst interessanten bouw der diepere grondslagen van ons 
land van zand, turf en klei. 

In eenige volgende artikelen wil ik een en ander schilderen van hetgeen 
thans over de voorgeschiedenis van Nederland bekend geworden is en eenige 
bladzijden met u ontcijferen uit het groote steenen boek der natuur. 

Ik kan u niet spreken over die ondenkbaar ver achter ons liggende grauwe 
morgen-periode der aarde, waarin gedurende duizelingwekkende rijen van eeuwen 
de oudste azoïsche en palaeozoïsche formaties werden afgezet en onder meer 
het zoogenaamde Caledonische systeem van gebergten werd opgeplooid en weer 
geslecht, waarvan wij o.a. nog dicht aan onze grenzen de sporen terugvinden 
in de scherp geplooide Cambrische glimmerleien van het Hooge Venn. Over die 
oudste tijden is voor wat ons land betreft, zoo goed als niets bekend. De lagen, 
welke in die perioden werden afgezet, liggen kilometers diep onder onze voeten 
en zijn nimmer door een boor bereikt. Die gesteenten zullen wel nooit door een 
menschenoog worden gezien, want waar zal het menschelijke geslacht zijn, 
wanneer wellicht eenmaal in de verre toekomst nieuwe stuiptrekkingen der 
aardschors in deze lage landen een hooggebergte zullen oppersen en de aarde 
die oudste lagen weder eenmaal diep vanuit hare ingewanden naar het daglicht 
zal opstuwen ? In een volgende aflevering wil ik beginnen met het carboon, de 
steenkolen formatie, het tijdvak aan welks schatten van opgehoopte fossiele brand
stoffen wij te danken hebben, dat eindelijk iets over onzen ondergrond en onze 
verste voorgeschiedenis is bekend geworden. 

WATERSCHOOT VAN DER GRACHT. 


