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SCHETSEN UIT EEN ZEER VER VERLEDEN. 
(Vervolg van bis. 414). 

(Slot). 

E reden waarom juist in den Noord-Europeescli-Araerikaanschen 
gordel zoo enorme massa's steenkool bewaard zijn gebleven, is 
van tectonischen aard. Ten zuiden van dezen lagunengordel rees 
langzamerhand, onmerkbaar langzaam in het verloop der eeuwen 
een bergland op over geheel Centraal Europa; een complex van 

hooge ketens, dat zich van Silezië tot in Noord-Amerika uitstrekte: de zoo
genaamde Hercynisch-Appalachische hergen. De geleidelijke opbouw van dit 
gebergte duurde den geheelen ondenkbaar langen tijd, dien wij het Opper-Carboon 
noemen, om eindelijk voltooid te worden in het begin der volgende geologische 
periode, de Dyas of het Perm. Van die geweldige hooggebergten is niets meer 
over, de tand des tijds „de erosie" heeft ze volkomen weggeknaagd, doch zéér 
veel later, in de voorlaatste geologische periode, het Tertiair, hebben nieuwe 
bewegingen der aardschors de oude fundamenten weder uit de diepte naar boven 
geperst. Wij vinden ze thans terug in den Harz, het Thüringerwald, het Schwarz-
wald, de Vogesen, enz.; verder westelijk eindelijk in de Bretagne, in Zuidwest-
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Engeland en Ierland; aan gene zijde van den oceaan in de Alleghany's. Ook in 
zuidelijk België, in Nederlands Zuid-Limburg, om Aken en in zuidelijk Westphalen 
vinden wij overal de palaeozoische gesteenten sterk geplooid, samengeperst en 
opeengeschoven, wat niet anders is, dan de groote randplooien dezer permisch-
carbonische ketens. Zelfs ons vlakke Nederland heeft dus eenmaal aan zijne 
grenzen een hooggebergte gehad: de groote voorketen die zich toen door het 
gebied van Namen, Luik en Aken heeft uitgestrekt, heeft vermoedelijk weinig 
of niet ondergedaan voor de huidige Alpen, terwijl de centrale ketens, verder 
zuidelijk wedijverden met de hoogste tegenwoordige gebergten der aarde, die toen 
echter nog lang niet geboren waren. 

Het is eene eigenaardigheid van ieder hoog plooiingsgebergte, dat er eene 
depressie, een gezonken //voorland" voor ligt. Een gebergte-plooiing is als een 
groote golf; er vóór zinkt de oppervlakte, terwijl achter het golfdal de kam 
oprijst. Zulk een aardgolf is echter een tallooze eeuwen durend verschijnsel: 
aanvankelijk is het een langzame geleidelijke depressie, een onmerbaar inzinken 
van een langgestrekte landstreek, terwijl even langzaam daarachter de opper
vlakte zich naar boven welft; steeds dieper zinkt dan het voorland en steeds 
hooger rijst de bergketen, steeds meer plooit de verschrikkelijke laterale persing 
in de laatste de aardlagen opeen, steeds scherper worden de plooien, tot eindelijk 
een glijden der aardschollen over elkaar begint, waarbij geheele landstreken ge
leidelijk vele kilometers ver over elkaar worden heen geschoven. De jonge geologische 
onderzoekingen in de Alpen hebben de onbegrijpelijke geweldigheid dezer plooiingen 
en opschuivingen leeren kennen en later heeft men in de fundamenten der 
afgeslepen gebergten uit vroegere aardperioden de sporen van dezelfde titanische 
bewegingen teruggevonden, vooral in België en in Noorwegen en Schotland. 

Onmerkbaar langzaam moeten die bewegingen geweest zijn, de onmetelijke 
persing der kruiende aardschotsen werkte langzaam; slechts enkele centimeters 
per eeuw werden vermoedelijk de gebergten opgebouwd; zij werden niet geboren 
in een cataclysma van lava en vuur, doch slechts nu en dan, wellicht nauwelijks 
vaker dan nu, verkondigde hier en daar een aardbeving, dat de aarde werkte, 
gelijk dit thans nog op verschillende plaatsen het geval is. 

Het eeuwig aan de aarde knagende water, tastte dadelijk reeds tijdens hun 
geboren-worden de jonge gebergten aan en sleepte de verweringsproducten naar 
het zinkende voorland, dat even snel werd opgevuld, als daarachter het ge
bergte omhoog rees. Bijna bij alle gebergten bestaat deze opvulling eerst uit 
slib en raergellagen, kiezelkalken en kleischalies, waarop later zandigere sedimenten 
en conglomeraten volgen, wanneer de bergen hooger geworden zijn. Zoo zijn de 
„flysch" en de //melasse" van Alpen en Karpathen, zoo is ook de opvulling van 
het voorland van de Permo-carbonische bergen: vCulm, productief carboon en 
Rotliegende", ontstaan. 

Terwijl dus, als gezegd, reeds vroeg in het carboon in Midden-Europa de 
gebergten oprezen, daalde ook lüer het voorland en werd geleidelijk door de 
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verweeringsproducten opgevuld. De diepe „kolenkalk-zee" werd een ondiepe slijkerige 
en zandige kustzee en eindelijk een drassige gordel van zoet- en brakwater-
lagunen. Tijdens het productieve carboon moet Nederland, met geheel het verdere 
voorland, van Zuid-Rusland tot Noord-Amerika toe, afgezien van klimaat en 
plantengroei, veel overeenkomst gehad hebben met onzen tegenwoordigen toestand 
langs de kusten. Die geheele breede lagunengordel was eén groote drassige vlakte, 
bedekt met tallooze ondiepe plassen en brakke binnenzeeën, terwijl overal waar 
de grond droog, of het water ondiep genoeg was, een eigenaardige weelderige 
moerasllora tierde. In den loop der jaren bedekten die wouden den bodem met 
een dikke laag verveend plantaardig materiaal, door water en dras van de 
atraospheer afgesloten en voor verrotting behoed : geheel hetzelfde wat thans 
met de waterplanten geschiedt in onze laagvenen. 

Het land was echter niet stabiel, doch daalde steeds; telkens kwamen 
ingevolge hiervan groote overstroomingen voor en werden de moeraswouden in 
te diep water verstikt. Van de zuidelijke bergen en het vasteland in het Noorden 
brachten de rivieren voortdurend zand en slib aan, dat in stille lagunen bezonk. 
Wanneer dus een moeraswoud, met de veenlaag, die het in den loop van 
eeuwen gevormd had, door voor den plantengroei te diep water bedekt werd, 
werd het veen spoedig onder afzettingen van klei of zand bedolven. De 
gemiddelde daling van den bodem was zóó geleidelijk, dat het slib dat de 
bergen leverden, die volkomen compenseerde; er kon dus, niettegenstaande de 
voortdurende zinking, geen open zee ontstaan, doch gedurende onafzienbare 
tijden bleef de lagunentoestand gehandhaafd. Op deze wijze ontstond eene 
eindelooze afwisseling van zand- en kleilagen, waartusschen telkens weder 
meer of minder dikke veenlagen werden ingeschakeld, die gedurende perioden 
van betrekkelijke stabiliteit door den plantengroei werden gevormd. Slechts 
van tijd tot tijd kwam het voor, dat de daling iets sneller ging en een aan-
merkelijken voorsprong kreeg boven de aanslibbing; dan brak de zee door in 
de brak- of zoetwatermoerassen. Terwijl de carboon-leien telkens en telkens 
zoetwater-schelpen bevatten, vinden wij hier en daar schalies met een zuiver 
marine fauna: de bewijzen voor deze overstroomingen. 

Deze geheele carboon-flysch, die afwisseling van klei, zand en veenlagen 
is thans tot steen verhard: het zand is zandsteen, het slib leisteen en de 
veenbanken zijn steenkolenlagen geworden. 

Geleidelijk veranderde tegen het einde van het productieve carboon het 
klimaat: het werd drooger en dorder; wat wij zien aan de meer en meer ver
schijnende roode kleur der leien en zandsteenen; de kolenlagen worden zeldzamer 
en verdwijnen eindelijk; ten slotte verschijnen de grove roode conglomeraten 
van het Perm; het „Rotliegende". De afzettingen van deze slotperiode van 
het steenkolentijdvak zijn echter in ons land nergens meer aangetroffen; 
de erosie, die vóór de afzetting van het jongere Perm: de zoutvoerende Zech-
stein, honderden meters onzer carboon-lagen heeft afgeslepen, heeft van dit 
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alles niets meer overgelaten. Wij kennen deze laatste carboonafzettingen 
slechts van andere deelen van den ouden lagunengordel, b.v. uit Engeland. 

Hoelang deze steenkolenperiode geduurd heeft, ontsnapt aan alle berekening. 
Wij weten dat in Westphalen hetgeen van deze lagen-serie nog over is, minstens 
3500 meter dik is en meer dan 100 dikkere kolenlagen bevat, zonder de tallooze 
dunnere laagjes te tellen. Meer dan 3500 meter is dus in dien tijd het voor
land der zuidelijke bergen gezonken en geleidelijk toegeslibt, meer dan 100 malen 
bedekten uitgestrekte wouden eeuwenlang de moerassen en had de plantengroei tijd, 
een verscheidene meters dikke veenlaag te vormen. Geheel hetzelfde is in Noord-
Amerika, Engeland en bij ons in Nederland het geval geweest: onze boringen 
hebben het bewijs geleverd, dat de kolenafzettingen van Westphalen zich zoo 
goed als onveranderd onder Nederland voortzetten. 

Uit in onze huidige veenen begraven Romeinsche overblijfselen weten wij, 
dat zich thans éen meter veen vormt in circa 1000 jaren! Men poge zich dus 
een denkbeeld te maken van den tijd, die noodig was voor de vorming der 
afzettingen uit dit ééne onderdeel der vele geologische perioden, dat wij het 
steenkolentijdvak, het productieve carboon noemen I 

De afzettingen uit den carboontijd liggen thans geenszins meer aan de 
oppervlakte, waar zij gevormd werden. Ik zeide reeds dat de plooiings-
bewegingen, die in het Zuiden de bergen oppersten, waarvan het productieve 
carboon de „flysch" is, eerst in het oudere Perm, tijdens de afzetting der 
conglomeraten van het ,.Rotliegende" hun grootste sterkte bereikten. Evenals 
thans in de Alpen de jongste plooiingen in geweldige mate de oude flysch van 
dit gebergte hebben samengeperst, ja zelfs de oude kern van den keten en bloc 
daarover heengeschoven hebben, zoo ook geschiedde het met de carboon-afzet-
tingen. In de onmiddellijke nabijheid van onze grenzen, in de kolenbekkens van 
Luik, Charleroi en Aken hebben die latere Permische persingen de opvallendste 
sporen nagelaten; hier — en ten deele nog in ons Zuid-Limburg — zijn de 
oorspronkelijke horizontaal afgezette lagen in scherpe zig-zag plooien samen-
geschoven en langs talrijke barsten en breuken geheele aardscliollen op elkaar 
gekruid. Eén dergelijke opschuiving is vooral merkwaardig, de groote //faille 
Eifélienne" der Belgen, die met geringe onderbrekingen van Bristol tot Aken 
vervolgd kan worden, waarlangs oudere devoon en siluur-massa's kilometers 
ver over de kolenafzettingen zijn heengeschoven. 

Niet slechts deze gebergte-persingen hebben de oude carboon-afzettingen 
gestoord en uit hun oorspronkelijke ligging gebracht. De erosie heeft, waar 
deze formaties het sterkst waren opgeheven, duizenden meters dezer lagenserie 
afgeslepen en vernietigd, zóó dat op tal van plaatsen het carboon geheel ver
dwenen is, en slechts devoon of siluur, ja zelfs cambrium wordt aangetroffen. 

Het laatste is b. v. het geval over een groot deel der Belgische provincie 
Brabant, tusschen de kolenbekkens van Luik en Charleroi en dat der Kempen. 
Elders is het carboon niet geheel verdwenen, maar toch voor een groot deel; 
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zoodat alleen nog slechts de onderste kolenlagen der serie bewaard zijn ge
bleven, gelijk wij dit zien in de kolenbekkens van Luik en Eschweiler. 

Tijdens de vele veranderingen, die de wereld sinds de afzetting van het 
carboon ondergaan heeft, is herhaalde malen weer zee ontstaan op de plaats 
waar eenmaal de moeraswouden van het steenkolentijdvak groeiden. Die zeeën 
lieten daarover heen hunne afzettingen achter, die wij de „jonge deklagen" 
noemen. Daartusschendoor werd het gebied soms weder land, en werd onmid
dellijk weer door erosie aangetast, zoodat sommige dier latere zeeafzettingen 
weer bijna of geheel zijn weggevaagd. Zoo dekten achtereenvolgens de bezin-
kingen der zechstein-, trias-, jura-, krijt- en tertiarzeeën onze kolenafzettingen 
toe. Latere barsten en inzinkingen der aardschors deden geheele schollen 
in duizenden meters groote diepte verzinken, waar de kolen ten eeuwige dage 
in de heete aarde voor den mensch onbereikbaar zijn, terwijl enkele andere 
schollen hooger bleven staan, door de erosie van eene overmatige dikte der 
//jongere" deklagen ontbloot werden en nu onze Nederlandsche kolen velden vormen. 

Bij een volgende gelegenheid hoop ik een en ander te beschrijven van die 
//jongere deklagen", voornamelijk den voor ons land ook zoo belangrijken tijd, 
waarin de zechstein-zee ontstond, weder geheel uitdroogde en onze zout-
afzettingen achterliet. 

St. Vincent. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT. 

VOORJAARSBIJEN. 
allerlei mooie, wilde bijtjes, die bijna 

niemand kent. TIIUSSE. 

LS de stedeling half Maart nog midden in zijn muzikale soirees, 
premières, litteraire avondjes, dansende thé's en andere winter
amusementen zit, dan heeft voor ons buitenlui de lente al weken 
geleden haar intocht gehouden. Het was geen bazuingeschal, dat 
haar verkondigde; heel stil, ongemerkt is ze gekomen, in Januari 

al. Het waren de sierlijk bengelende hazelaarkatjes langs den weg, de stijve 
groenwitte pieken van de sneeuwklokjes, die door de tuinaarde boren, de 
pimpelmeesjes, die soms al een hoog, fijn trillertje probeeren, het hegge-
muschje, met zijn lustig, bescheiden liedje; ze geven je een voorgevoel van de 
komende heerlijkheid: Frühlingsahnung! Een goede week later bengelen de 
klokjes, zitten de kauwtjes al knusjes twee aan twee op de dakvorst en laten 
de spreeuwen op een hooge iepenboom in de morgennevel hun zalige fluittoontjes 
glijden. Zoo brengt elke volgende week wat moois, wat nieuws, en half Maart 
ziet de bijenvriend met telkens nieuwe vreugd de zijig zilverblonde wilgenkatjes 
uit hun bruine schubknop zwellen; nog een paar dagen en alles is hier kleur 


