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insnijdin g, die aan de oudere bloem ontbreekt. 't Is, of de bloem twijfelt, of ze op den
goede n weg is en daar om op haar schr eden terugkeert. Een eenvoudige vergroeiïng is het
dus niet.

't Geval leek me merkwaardig genoeg om er een teeke ning van te maken en het
onze lezers onder de oogen te brengen. ·Misschien kan een of andere Orchideeënliefhebber
ons meded eelen, of iets dergelijks vake r is waargenomen. Mocht een van onze lezers zich
geroepen gevoelen zijn oordeel over deze kwestie uit te spre ken, dan houdt de redactie zich
aanbevolen. v. W.

EEN \ VANDELING L A NGS HET B ANDJIRKANAAL V AN
DE T JILI \VÜNG.

Terw ij l in het berg land kale rotswa nden en diepe insnijdingen van beken ons telkens
cen blik gunnen in de geologische geste ldheid van het terrein, is er in de laagvlakte
uitteraard weinig gelegenheid om onder de bovenste verweer ingslaag het versche gesteente
te ontdekken. Zelfs in de groote rivieren komt het zelden bloot. Alleen de diepe kunst
matige uitgraving en schenken ons hier nog de beste kansen en zoo ste llen wij daarom den
Batavian en onder onze lezers voor met ons eens een wandeli ng te maken langs het nieuwe
bandjirkanaal , dat de Tjil iwong bij hooge vloede n van het teveel aan water moet ontlas ten.
Al is het .dan ook niet zoo heel veel op geologisch gebied, dat wij zullen zien, hier .en
daar valt toch wel wat interessa nts op te merken.

Het kanaa l begint achter de kazerne van Mr. Cornelis, loopt in W.N.W.-richtin g
door het land Menteng en de kampong Doekoe en komt uit in het oude Krekotkanaal.
Even voorbij den inlaat en kort voor den spoorwegda m van de lijn naar Buitenzorg,die
later zal plaats maken voor een brug, nemen we een opeenvolgende serie lagen waar van
Iij ne en grovere zanden, die afwisse len met grintba nken en cong lomeraten, meest afgeslepen
andes ietstukken, afkomstig van den Gedeh of den Salak. Door de cementeere nde werking
van in oploss ing geraa kt en weer afgescheiden kiezelzuur en van carbo naten zijn de
rolsteenen locaal verkit en dan zijn zulke grintbanken vrij hard en resistent.

Zijn in de onderste lagen de rolsteenen op de bre uk versc h, hoogerop, meer nabij de
oppervlakte zijn zij door de inwerking van in het regenwater opgeloste zuurstof en koolzuur
geheel ontleed. Hun vorm blijft nog lang duidelijk herkenbaar, probeert men ze evenwel
uit de laag los te werken, da n vallen zij onmiddell ijk in gruis uit elkaar.

Wij gaan nu den spoorda m over en zien aan de andere zijde daa rvan een profiel
door een aangesneden diepe n zinkput, gehee l gevuld met bladeren en huisafval, die zwart
tegen den wand afsteekt.

We bevinden ons hier op een heuvel, het kanaal is op dit gedee lte daarom zeer diep
ingesneden. Het uitgegraven materia al is aan weerszijden opgeworpen, zoodat het talud
nog bijna eens zoo hoog wordt. Heel mooi zien we op dezen heuvel, hoe de bovenste 3
tot 4 meter van den bodem tot donkerroo-Ie !ateriet zijn verwe erd .

De vorming van deze grondsoort, die zulk een belangrijk gedee lte van de aardoppe r
vlakte in tropisc he gewes ten bes laat, is voor een groot deel nog in het duister gehuld.
Een droog klimaat of in regenrijke streken ten minste regelmatig terugkeerende droogtepe
rioden en in ieder geval een zekere hoogte boven den grondwa terspiegel zijn naast de
sa menstelling van het oorspronkelijke materiaal de voornaamste der voor haar ontstaan
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noodige voorwaa rden. Uit de oorspronkelijke grondsoo rt zijn alkali-en aardalkali-zouten
nagenoeg geheel uitgeloogd, ook het kiezelzuur is voor een groot part weggevoerd, zoodat
ten slotte een aluminium-hydroxyde (hydrargilliet) gemengd met ij zeroxyd, dat er de roode
kleur aan geeft (Fe, 03; haematiet) achterblijft. Een onvruchtbare grondsoo rt, omdat de voor
den plantengroei noodzakelijke zouten er uit zijn verdw enen. Natuurl ijk bestaan alle over
gangen van nog weinig omgezet oors pronkelijk gesteente tot het volkomen gelateritiseerde
product en daarmee wisselt ook de' intensit eit der roode kleur. Bijmenging met humeuze
stoffen geven de lateriet een doffe in het bruine overgaande tint. Men ziet die gewoonlijk
geheel aan de opperv lakte, vlak onder het plantenkleed.

Was de naam vroeger beperkt tot grondsoo rten, die men zeer algemeen in Britsch
Indië, tropisch Afrika en Brazilië aantreft, en die men om het uiterlijk aldus benoemde
(later = lat ijn voor baksteen), naderhand zijn sommige schrijvers den naam ook op
andersgekleurde grondsoo rten gaan toepassen, zoodat die buiten de roode ook een gele
lateriet onderscheiden. ~ Deze zoogenaamde gele lateriet verschilt van de roode daar in, dat
het ijzeroxyde gehydratee rd, dus als limoniet aanwezig is, hetwelk het kleurverschil teweeg
brengt; terwijl ook het uitloogingspr oces er in den regel niet zoo ver in is voortgesc hreden.

Doch laat ons ~e wande ling vervolgen. Zoodra wij den heuvel over en de bocht in
het kanaal voorb ij zijn, zien wij in het talud aan de zuidzijde een dwarsprofiel door een
grintbedding, circa 40. meter breed en in het midden bijna 11/ 2 meter dik, blijkbaar een
gevulde oude rivierloop.

Daarna komt een zwakke terreinverheffing van nog geen 11/ 2 meter, gekenmerkt door
een iets roodere kleur van den bodem. Na den aquaduct, dien we dan passeeren, stijgt
het terrein opnieuw geleidelijk en tevens zwelt ook de laterietlaag aan, totdat zij bij de
eerste brug minstens 4 meter dikte bereikt heeft.

Meestal is in de uitgraving de grond niet zoo hard of hij laat zich met de patjol
bewerken, maar hier en daar op den bodem van het kanaal is hij reeds zoo compact, dat
hij moet worden gebroken. De zandsteen uit de diepte is vrij donker van kleur, soms op
zwart af, tengevolge van het hooge gehalte aan donkerkleurige mineraalfragmenten, voor een
groot deel ongetwijfeld hoornbl ende-en magnetietkorreltjes, dat zijn n1. die besta nddeelen
uit de andes iet, welke aan de verwee ring het langst weerstand bieden.

Verderop 'in het kanaal treden de zanden terug en worden deze vervangen door
grijze en witte 'vette kaolinische klei. Nu eens is deze klei effen van kleur, dan weer
doo rtrokken van een netwerk van grillige fijn e lijnen, van welke uit zij door infiltratie met
uit de gelateritiseerde bovenlagen of wel door oxydatie van het reeds van huis uit daarin
aanwezige ijzer is roodgekleurd, zoodat deze klei een rood en wit gevlamd of gemarmerd
uiterlijk krijgt. Wij hebb en hier waarschijnlijk te doen met omgewerkte puimsteentuffen,
zooals die in groote uitgestrekth eid in Noord-Bantam en zelfs niet zoo heel ver van Batavia
langs de Mookervaart tot aan Tangeran g aan den dag treden.

We naderen inmiddels de volgende brug over het kanaal vlak bij het landhuis
Menteng en beschouwen nu van nabij de laag harde zwarte brokken; die op een paar
meter onder de oppervlakte over een twint igtal meters voortloopt en die zich uit de verte
reeds als een donkere horizontale veeg over den noordelijken kanaalwand afteeke nde. Ook
elders zien we hier en daar enkele van die zwarte streepe n in of vlak onder de lateriet. ·
Dit zijn banken van zooge naamde "tjadas" (soendan.), harde aaneenge klonterde sterk
ijzerhoudende knollen, een extreme vorm van lateriet. De zwarte kleur in dit geval wijst
op een hoog ' gehalte aan mangaan.



-9 -

Wij gaan verder en kOT en aan de terreind epr essie, die door de kali Tjidang wordt
doorstroomd. Zoo fraai als ' een jaar geleden vertoonen de kanaalw anden de kleurverschill en
in de opee nvolgende lagen niet meer. Toen waren de kleuren nog heel frisch, sedert zijn
zij door afglijding van los zand uit de bovenla gen, door de inwerking der zon en ook doo r
een opkomende microflora wat groeze lig geworden. In de vlakte van de kali Tjid ang houdt
de lateriet op, de grond is in het bovenste deel zwart door de impregnatie met humeuze
stoffen, die zich in deze moerassige strook rijkelijk kond en vormen. Niet zoodra echter
nader t het kanaal den heuvel van kamp ong Doekoe, of de zwart e kleur der bovenlaa g wordt
weder door een donke rbaksteenroode vervangen. Het onverande rde gesteente op den bodem
van het kanaal is nog steeds de witte klei.

Voorbij Doekoe kruist het kanaal den weg naar Karet, breekt daarna door den met
een laterietkap gekroonden heuvel, waarop een leerlooierij om vervolgens in het oude
Krekotkanaal uit te monden.

De heuvels verder westelijk van Djati, Selipi en Tandj oeng Tepekong behooren
evenals de doorwandelde strook tot de kwartaire formatie. Buitengeme en scherp steekt de
donkerroode kleur dier heuvels af tegen het grauw der tusschengelegen sawahs, waar het
tengevolge der bevloeiingen niet tot een laterietvorming komen kan. De grens van het
kwarta ir of diluvium met het noordelijk aanli ggende alluvium wordt in het terrein meer of
minder duidelijk gemarkeerd door een verheffing van eenige meters. In Weltevreden stijgt
men o.a. uit de alluviale op de kwartaire vlakte te Tanah Abang Heuvel (Ta nah
Abang = roode aarde) . De terrasrand is in de beb ouwd e kom wel niet overal even abrupt,
maar gewoonlijk toch goed te herkennen. Zoo vindt men hem terug op Kebon Sirih bij
Woning 10 en op Menteng in het begin bij Parapattau . Als men goed oplet, zal men hier
in tegenstelling met het lager gedeelte der stad aan de aarden bermen en aan de slootranden
langs de woningen duid elijk de donkerroocIe kleur waarn emen. Volgens VERBEEK en
FENNEMA (Geo logische Beschrijving van Java en Madoer à) laat zich de trap in het terrein
nog ver oostwaa rts door de geheele resid entie Batavia vervolgen. In een nog zeer jong
verlede n werd de alluviale kuststrook een weinig boven den zeespi egel opgeheven en de
stra ndlijn noordwaart s terugged rongen. Bij den overgang van het alluvium in het kwartair
treedt men in een door laterietvorming gekenmerkt gebied. In laag terrein, waar de grond
waters piegel de oppervlakte nadert, is de bedekkende laterietlaa g zeer dun of ontbreekt zij
zelfs geheel, op de heuveltopp en daarentegen, waar atmosferische agentiën de sterkste
oxydatie en uitlooging hebben kunn en bewerkstelligen, reikt de lateriet tot groote diepte.
Hoe gering daarbij de hoogteverschillen behoeven te zijn om terst ond door een overeen
komstig verschil in de dikte der laterietlaag op te vallen, hoe nauw m. a. w. deze lateriet
Vorming met de topografische vormen van het terrein samenhangt, dat wordt ons door het
in het bandj irkanaal ontsloten profiel zeer duidelijk gedemonstreerd. H. W.

OP 'T PAD.

(Vervolg) .

Nadat de kiek van den Marumia genomen was, liepen wij weer verder, steeds
zoekende. Forsche Rasamalo's (Altingia excelsa Nor.) en Poespa's (Schima Noranhae)
Overwelfden met hun zware kruinen het bosch pad, terwijl elders de indisch e Eik en (Pasa ng
soorten - ouercus spec .) en Kastanjes (Castanea sp. - Sanin tên, Ki-hijoer Toenggeureuk)
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