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VAN HEERLIJKHEDEN IN EEN GROOTEN PUT. 
In een bui van droefgeestigheid zong De Génestet: 

O land van mest en mist, van vuiien, kouden regen, 
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen, 

Gij — niet op mijn verzoek — ontwoekerd aan de zee. 
Wij natuurliefhebbers zouden protesteerend kunnen dichten: 

Gezegend zij het land van poelen en moerassen, 
Beschermen wij dies trouw de kuilen en de plassen! 

Begeert nu de botanicus, de bioloog, een onberoerd laten van land en water, 
de geoloog ziet graag woelen en diep graven in den bodem: grintkuilen en 
leemgroeven zijn hem een dorado. 

Juist onder de geologie-beoefenaren hoort men vaak klagen, dat in ons land 
het aantal ontsluitingen zoo gering is, dat soms in heele provincies geen kijkje 
in den bodem wordt gegund. 

Ook Groningen, altijd verwend in dit opzicht, klaagt thans mede, en niet 
zonder grond. 
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338 DE LEVENDE NATUUR. 

In mijn nazomer-vacantie zag ik de vroeger zoo prachtige keileemgroeven bij 
Zuidlaren-station zoowel als in het dorp niet meer in exploitatie en grootendeels 
gevuld met water; de zandgraverijen daar in de heuvelen vervallen of door bouw
exploitatie ingenomen. 

In Groningen zelf zijn de terreinen der begraafplaatsen sedert lang geheel 
omgezet; het groote sportpark met zijn vijvers is geheel af; kanalen worden niet 
meer gegraven, de pret der diepe straatsleuven is voorbij sinds men in de binnen
stad met de asfalteering is klaar gekomen. 

Kortom, geologisch gesproken is 't er misère, en mijn vacantie zou in dit 

Foto P. VAN DER LIJN-
Fig. 1. De keileemput van Welters op een rustig oogenbük; reeds een brok 

betonbouw achterin, Aug. 1928. 

opzicht dan ook onvruchtbaar worden. Maar Prof. Bonnema wist wel iets en dat 
iets bleek veel, nog wel vlak bij huis: de keileemput van Wolters aan 't begin van 
de Moesstraat. Bij wijze van spreken midden in de stad, die gelukkige Groningers! 

Hoewel daar veel concurrentie was te vreezen, viel dat erg mee, of tegen, al 
naar gij 't neemt: dagen lang was ik de eenigste liefhebber in den grooten kuil, 
die bijna nooit bezoek kreeg. Er was anders wel ruimte voor excursies van 50 
man en meer, daar de keileemput naar schatting misschien 60 meter lang en 25 
breed moest zijn. 

't Was er een drukte van belang, daar een ploeg arbeiders met schoppen en 
houweelen groeven en hakten in de keileem, telkenmale een viertal wagens in 
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den put afdenderden, die snel werden geladen en dan onder luid geschreeuw der 
karrevoerders, door de sterke spieren- en pezenspannende paarden met zware 
vrachten bij de hellingen werden opgetrokken. 

Een schilderij, waarvan onze etser van de Marnetrekkers, Dupont, zeldzaam 
zou hebben genoten. In zijn verbeelding had hij een ets gegraveerd van kracht 
en arbeid, waarin een lummelende toeschouwer de tegenstelling beeldde. En toch 
trok deze na de hurrie ook stevig aan het werkj neuzend langs de keileemwanden 
of daar wat bizonders in stak, zoekend onder de losgewerkte leem en keien, 

F o t o P . VAN DER I.IJN. 

Fig. 2. Profiel in den put: bovenaan zandlagen met keileem dooreengewoeld in golvend 
verloop der grens, daaronder intact gebleven keileem met kalksteentjes. Ervoor oeroude 

granieten naast een jong menschenkind. 

steenen kapot slaand met een geleenden, veel te zwaren hamer — zeg moker, 
snuffelend hier, snorrend daar. Als een hond in de slagerij kreeg hij soms kluifjes 
toegeworpen, onder de woorden: „Is dat niet wat, mijnheer?" öf: „Ik geloof, dat 
daar wat in zit!" — zelfs dan als zij zelf er niets van zagen, maar ook zelfs 
dan, wanneer zij mijn sigarenkoker reeds lang leeg wisten! 

Die menschen, ruwbasten waren er onder, hadden toch nog wel belangstelling, 
en \Varen goed voor mij. Vier malen heb ik in den put ongezocht een korte 
openbare les gegeven over de herkomst van de keien, over 't ontstaan der schelp-
indrukken in de kalksteenen, over de vorming der keileem. 

Ge moest gezien hebben, hoe zoo'n kalksteen met fossielen, van hand tot hand 
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ging onder uitroepen van verwondering bij diezelfde kerels, die soms zoo vloekten 
en schreeuwden tegen hun paarden, of tegen elkander. 

Ge moest hebben meegemaakt, hoe stil en aandachtig ze stonden te luisteren, 
vooral toen ik vertelde van de ijsbedekking van het Groningerland. En toen ze 

de halzen rekten, om het won
der der fossilisatie te door
schouwen. Zeg nu maar in uw 
studeervertrek, dat geologie 
geen kost is voor kinderen of 
ongestudeerden! 

Geologie brengt juist wat 
romantiek in 't leven, geeft wat 
kleur en glans aan de dagelijk-
sche bezigheden in de natuur. 
Vooral de menschen met aan
geboren zin voor causaliteits-
associaties, zij luisteren dubbel 
gretig naar het waardoor, het 
hoe, het waarom der dingen. 

En telkens moeten we weer 
ondervinden, dat de geest der 
eenvoudigen even fijn besnaard 
is als de onze, als de uwe. 

Maar, ik wilde wat vertellen 
van mijn vondsten daar in dien 
put van Wolters. 

De geheele bodem, tot twee 
en een half a drie meter diepte 
bestond uit zand in de boven
laag, uit keileem in de diepere 
lagen. Wel stonden de wanden 
steil rechtop (zie foto 2), maar 
de doorsneden lieten zien, dat 
in den bovengrond nog al ge
woeld en gegraven was voor 
de fundeeringen van vroegere 
huizen en 't maken van kelders 
en putten. 

Echte zandlagen met ge
laagdheid waren nergens te ontdekken, overal waren die tot een zandmengsel 
geworden. 

Waar de keileem intact was gebleven vertoonde deze bovenaan grijswitte 
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Flg. 3. 

Foto P. VAN DER LIJN. 

Een ongeschonden lagenstelsel in den Hondsrug bij Qasselte. 

Boven: uitgegraven materiaal. 
Eerste vaste laag: heidehumus op stuilzand en oude bodemopper

vlakten. 
Tweede laag: bleekzand, als witte band over de foto. 
Derde: zandoer. de zwarte band. 
Vierde: gelig glaciaal zand met twee keien op gelijke hoogte. 
Vijfde: vlak onder deze kelen 2 Meter bruine keileem, eveneens 

met keien. 
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marmering, daaronder een echte roodbruine effen tint, terwijl op ongeveer drie 
meter onder den putrand deze vrij snel overging in een lichtgrijze kleur. 

Foto's, die een en ander zouden demonstreeren, waren met kans op een beziens
waardig product niet te maken dan op één plaats, waar de wand nu juist erg 
slordig was afgestoken. Zie foto 2. 

Daar we hier te doen hebben met een ingraving in het uiteinde van den 
Hondsrug, waar de stad Groningen voor een groot deel op is gebouwd, mogen 
we veronderstellen, dat een profiel meer zuidelijk genomen, hetzelfde zal ver-
toonen als in Groningen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een ingraving 
buiten de stad, hoe ongunstig de berichten dienaangaande ook waren. 

Tot mijn groote vreugde en 
die van mijn trouwen metgezel 
Pais, vonden wij bij Gasselte 
naast het nieuwe kerkhof eenige 
diepe keileemkuilen, welke blij
kens de leemhoopen langs den 
weg naar Gieten, voor verbete
ring van het wegdek waren 
gegraven. 

De groote vierkante gaten 
geven de prachtigste profielen, 
die men zich denken kan, en ze 
laten zich daar in die omgeving 
rustig kieken. Zie foto 3. 

Van uit Groningen is een 
tochtje daarheen voor Prof. 
Bonnema en zijn studenten, 
maar ook voor de amateur
geologen, wel de moeite waard, 
temeer daar er op zwerfsteen
gebied ook nog een en ander 
valt te vinden. 

Wat de deklagen zoowel als de keileem betreft, vertoont de put van Wolters 
slechts een schaduw van de Gasseltsche kuilen. 

Opmerkelijk was echter het voorkomen der grijze keileem in de vierkante gaten, 
nog weer in den put van Wolters aangebracht. Deze keileem bruiste met zoutzuur 
duidelijk op, evenals de sterk verweerde felroode dolomieten, die er op één plaats 
bizonder veel in voorkwamen als kleine rolsteentjes; met verdund HC1 was er geen 
opbruising te bespeuren, op dezen grond rekenen we die kalksteenen tot de 
dolomieten. Plaatselijk was de grijze keileem door deze sterk afgevende dolo
mieten rood gekleurd. 

De bruine keileem gedroeg zich zeer verschillend: op enkele plaatsen bruiste 

Foto P. VAN DER LIJN. 
Fig. 4. Mooi kalksleentje met schuurkrasscn, 

z.g. „gletsjerkrassen"'. 
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ze op, op de meeste bijna niet of heel niet. Het verschijnsel scheen hier niet 
aan diepte gebonden te zijn, maar op de ongestoorde profielen bleek toch het 
kalkgehalte naar de diepte regelmatig toe te nemen. 

De bekende ontkleuringsstrepen van het Mirdummerklif, de witte marmering 
in de bovenste zone der roode keileem, liet ook in den put van Wolters nog 
mooie staaltjes zien. Bij het afsteken krijgt men een goed denkbeeld van de 
lichamelijkheid der kronkelende ontkleuringzones, die als een massa stalactieten 
in de bovenlaag, naar beneden hangen. 

Oorzaak is de verweering, waardoor de gesteentebestanddeelen of mineralen 
worden omgezet, dank zij vooral koolzuurhoudend water en de zuurstof der lucht. 

We hebben dus in deze bo
venste z.g. grauwe keileem 
een sterk verweerde bruine 
keileem te zien. 

Het keienmateriaal bestond 
overwegend uit granieten en 
kalksteenen. Verder kwamen 
nog voor: enkele diorieten, 
een gabbro, eenige porfieren 
en gneizen, benevens vrij veel 
zandsteenen en kwartsieten. 

De kalksteenen waren in 
den regel niet grooler dan 
een vuist, de meeste vormden 
grof grint, enkele bereikten 
de grootte van een Edammer 
kaasje. 

Dat waren de harde klanten, waar ik met een geleenden moker op los moest 
gaan, om ze te openen. Vruchtdragend was dat werk doorgaans niet, daar die 
dichte, ietwat op vuursteen gelijkende, staalklinkende kalksteenen geen of weinig 
fossielen bevatten. Dit waren dan gewoonlijk zeer verspreide kernen van een 
Ostracode, Leperditia, welke veel aan een boontje doet denken. Terecht heet zij 
dan ook Leperditia phaseolus — hoewel 't meestal Lep. grandis moet wezen. 

Flg. 5. Kelen kloppen, terwijl je „genomen 
handcameraaije. 

Foto J. VAN DEK LIJN. 

' wordt door een 

(Wordt vervolgd). P. VAN DER LIJN. 


