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Naar do organische overblijfsels te oordeelon, welke men in dit ge-
steente hooft gevonden, behoort het tot de onderste afdoeliug van het

devon. Zooals bekend is vormt deze formatie, met de silurische on cam-

orische, do oudste vormingen der aarde waarin men duidelijke organi-

Wanneer men van Bonn naar Coblentz reist, trekt een klein plaatsje,
Brohl genaamd, aan den linkeroever van den Rijn gelegen, daar waar

een riviertje van denzelfden naam zich daarin uitstort, de aandacht.

Begeeft men zich van daar in het even belangwekkende als romanti-

sche Brohldal, dan bemerkt men, aan de laatste huizen van het dorp

gekomen, dat het dal aan beide zijden door rotsen is ingesloten, welke

uit dezelfde steensoort bestaan, die in het Eifelgebergte wordt aang-

troffen, nl. schiefer, hier en daar door zandsteen afgewisseld. Deze

twee gesteenten bedekken een groot gedeelte van Rijnpruissen, West-

phalen, Nassau, en strekken zich tot ver in België uit. In deze lagen
hebben de Rijn en al de kleinere rivieren, welke deze streek doorsnij-

den, hare beddingen ingegraven; dit moet eerst geschied zijn nadat

de lagen van het Bruinkoolgebergte, behooronde tot de onderoligoceen-
formatie (zie later) gevormd waren, hetgeen wij kunnen opmaken uit

de ligging van de verschillende gesteenten ten opzichte van elkander

en wel voornamelijk in het Zevengebergte.

3
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scho overblijfsels ontdekt heeft Daar in deze streek alle gesteenten,

welke voor de volgende formaties tot aan den tcrtiairtjjd karakteristiek

zijn, ontbroken, zoo moet men aannemen, dat bf dit gebied sedert liet

midden dor devonperiode boven do oppervlakte dor zee is verheven ge-

weest on er daardoor geone sedimentaire gesteenten konden gevormd

worden, óf do jongere formaties, welke hot devonischo schicfergoborgto

bedekken, weggevoerd zijn. Welke van de twee onderstellingen do ware

is, laat zich moeielijk uitmaken; do eerste is zeker de waarschijnlijk-

ste. Men treft deze devonischo schiofors, evenals in België on andere

streken, echter niet in horizontale ligging aan, waarin zij natuurlijk

op den bodem der zee zijn afgezet, doch zij zijn steil opgericht en val-

len naar hot zuiden, zooals de geoloog dat uitdrukt. Stellen wij ons

nu voor, dat eene enorme drukking in do richting van het zuidennaar

liet noorden tegen de horizontaal boven elkander liggende lagen uitge-

oefend werd, toon zij nog plastisch waren, dan moesten zij zicli natuur-

lijk in plooien in de hoogte verheffen, welke loodrecht op do drukrich-

ting stonden, en dus van het oosten naar liet westen liepen. Word nu

naderhand het bovenste gedeelte weggevoerd, dan bleven do overge-

bleven stukken der lagen over in eene ligging, zooals wij die tegen-

woordig vinden. (Fig. 1.) Naar waarnemingen, welke men op andere, in

do nabijheid gelegen plaatsen gedaan heeft, moot die opheffing geschied

zijn in den tijd, welke tusschen de vorming van de steenkool- en permische

lagen vcrloopen is.

Als men eenige minuten zijn weg in het Brohldal vervolgd hoeft,

' Ter herinnering zullen wij hier do verschillende formaties, met do jongste te be-

ginnen, nedcrschrijven:
do moderne of alluviaalformatie,

A, Het nieuwste of kaenolitische tijdperk omvat

\

de quartair- of diluviaalformatie,

de tertiairformatie.

do krijtformatie,

B. Het middelste of mesolitischc tijdperk omvat de juraformatie,

de triasformatie.

dn dyas- of permische formatie.

C. liet oude of palacolitischc tijdperk omvat. ...
de steenkoolformatie,

do devonformatic,

de silurformatie.

do mctamorphische schieferformatie,
1). liet Urgcbergte of archolitische tijdperk omvat de laurentische gncisformatic,

de urgneisformatie,
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ziet men plotseling eeno verandering in liet gesteente. (Zie onderstaand

kaartje.) 1 Derotsen be-

staan niet meer uit die

vaste, donkergrijze of

bruinachtigc schieters,

doch zij zijn hier sa-

mengesteld uiteenwit-

aehtig grijze of licht-

gele massa, welke

eeno geringe vastheid

en hardheid bezit. Op

sommige plaatsen is zelfs de samenhang van dit gesteente zóó gering,
dat het bij liet aanraken als stof uiteenvalt.

Overal ziet men er groote en kleinere brokken puimsteen tusschou

zitten, welke of er innig mede

zijn verbonden, of zóó los, dat

men zo er uit kan nemen.

Somtijds is de puimsteen door

do verwooring geheel vernietigd,

on dan hoeft het gesteente een

poreus aanzien. Vanafzonderlijke
lagen, zooals wij dat bij do schie-

ters on bijna allo sedimentaire

gesteenten waarnemen, is hier

geen sprake; alleen liggen do

puimsteenen somtijds op cenc

zoodanige wijze nevens elkan-

der, dat zij horizontale strepen

vormen.

Onderzoekt men dit gesteente,
dat men “duckstein” of “tras”

noonit, mikroskopisch, dan blijkt
hot hoofdzakelijk uit een aggre-

gaat van zeer kleine puimsteen-

docltjcs te zijn samengesteld. Be-
Jialve de reeds genoemde grootere brokken puimsteen treft men er ook

1
Door ccne vergissing van den graveur staat bij de verklaring van bel kaartje Trias

m plaats
van Tras.

Fig. 1.

Hetgeen boven de lijn aa' ligt werd weggevoerd.

(Naar DRESSEL.)
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stukken devonschiefer, basalt, lava, kristallen van sanidin, augiet,

glimmer cn boornblcndc in aan en, wat moor bevreemding wekt, ver-

koolde boomstammen on bladen.

Deze afzetting vormt in hot Brohldal een 60—100 voet hoog torras,

gedeeltelijk aan eene zijde, gedeeltelijk aan beide zijden van do rivier.

De devonschiefer steekt op de

meeste plaatsen boven deze terras-

sen uit on vormt do hoogerc rots-

wanden. (Fig. 2.) Op sommige plaat-

sen vindt men de tras zelfs eenigo

voeten onder de tegenwoordige ri-

vierbedding
,

op andere ligt zij op

do devonschiefer of op rolstocnen.

Deze ligging kunnen wij niet an-

ders verklaren, dan door aan te

nomen, dat dit dal vroeger in de

devonschiefer tot op eene grootcre

diepte was ingesneden, dat hot toen tot op eene hoogte, overeenko-

mende mot die van liet torras, door tufmassa’s werd opgovuld, on dat

de rivier toon op nieuw in die tuf hare bedding hooft ingegraven. Dit

laatste kan men o. a. daardoor bewijzen, dat men do schiefers meestal

daar den gehoelen rotswand ziet vormen, waar het dal plotseling eene

kromming maakt; zulke plaatsen moesten natuurlijk door do stroomondo

rivier het sterkst aangegrepen worden, en door deze langdurige wer-

king word hier de geheelo trasbodekking woggespoold.

Behalve door de rivier is er ook door ’s menschcn hand veel tras

uit deze stroken weggevoerd, want reeds do llornoincn gebruikten haar

voor architektonischo doeleinden.

Wij zien dus, dat natuur en kunst voortdurend te zamen werkzaam

zijn geweest, om dit gesteente weg te voeren, on dit zou zeker in

nog grootcre mate het geval geweest zijn, wanneer allo “duckstein”

geschikt was tot bouwen en om als tras gebruikt te worden. Daar

dit echter niet liet geval is, zoo zijn er overal aan do wanden van

het dal nog onbruikbare gedeelten blijven staan, waardoor die wanden

een eigenaardig, men zou zeggen ecu uitgevreten uiterlijk verkregen

hebben.

Hoe is dit gesteente ontstaan? In do puimsteen herkennen wij on-

middellijk een vulkanisch produkt; puimsteen is nl. eene door hot

Fig. 2.

Profiel door het Brohldal. (Naar CREDNER.)

a. Devonschiefer.

b. Tras.

c. De rivier.
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doorstroomcn van gassen ontstane blazige wijziging van obsidiaan

Deze puimsteenbrokken liggen, zooals wij reeds gezien hebben, met

stukken van het omringende gesteente (dus devonschiefer) en andere

steensoorten in eene grijsachtige massa, welke uit fijnverdeeldc puim-

steendeeltjes bestaat. Do “cluckstein” is dus een vulkanisch gesteente,

on gelijkt volkomen op de tuffen, welke nog tegenwoordig in don om-

trek van vulkanen gevormd worden.

De vulkanische asschen doen nl. in vereeniging met water de tuffen

ontstaan. Dat hier ook water gewerkt heeft, wordt bewezen door do

Hgging van de puimsteenbrokken in horizontale lagen. Evenals bij allo

tuften zoo kan hot water tot de vorming van dit gesteente op drie ma-

nieren medewerken.

1° Do asch en lapilli, welke meestal tot eene enorme hoogte uit don

krater van een vulkaan worden uitgeworpen, vallen in de zee en

worden op deze wijze in horizontale lagen uitgebreid; wanneer do

tuf' op deze wijze gevormd is, omsluit zij dikwijls overblijfsels van

zeedieren.

2° De waterdampen, welke in grootc hoeveelheid door de vulkanen

worden uitgestooten, verdichten zich tot wolken, zoodrazij in eene

hoogcre en koudere luchtstreek zijn aangeland: als geweldige plas-

regens vallen zij op den vulkaan en zijne hellingen neder, waar

zij de zoooven nedergevallen asch en lavabrokken aantreffen on

deze ver met zich medevoeren. Hierbij komen dan somtijds nog ko-

lossale waterstroomen, afkomstig of van op den vulkaan aanwezige

moren, welke plotseling leeg loopon, of van sneeuw, dat de top

van den vulkaan bedekt,

d" Somtijds ook vloeit er water uit den krater en vormt mot do asch

on lapilli eene breiaohtige massa, welke somtijds nog grootere ver-

woestingen kan aanrichten dan de lavastroomon.

Welke van die drie werkingen hier heeft plaats gehad, is mooielijk
uit te maken, daar hot resultaat altijd hetzelfde is.

Onder de geologen heerschen hieromtrent dan ook verschillendemoc-

nmgen. Voor de eerste theorie schijnt de ligging der puimsteenen in

horizontale rijen te pleiten. Toch neemt men hier on daar enkele onre-

Obsidiaan is eene glasachtige modificatie der trachytiscbe lavasoorten, on wel voor-

namelijk van die, welke rijk aan kiezclznur zijn. Het is ontstaan door snelle afkoeling
der gloeiend vloeibare trachytmassa.
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gelmatig begrensde tufgedeelten waar, zonder deze laagsgewijze struk-

tuur, en deze worden voor technische doeleinden hoog geschat.

De horizontale lagen laten zich dus door cone langzame afzetting

verklaren en in het geheel niet door een stroom, zooals wij die onder

de rubrieken 2° en 3° hebben loeren kennen.

Yon dechen zegt dat die gedeelten, bij welke de puimsteenstukken

niet in horizontale lagen liggen, do theorie van do langzame afzetting

niet doen vallen, daar een fijnkorrelige stof, welke, zooals bijv. do löss

(zie later), uit een langzame afzetting ontstaan is, dikke lagen kan vor-

men zonder laagsgewijze struktuur. Eveneens konden er volgons hem

bij deze tuf zulke gedeelten mot ongosodimonteerden bouw ontstaan.

Hoe men zich ook het ontstaan van deze tuf voorstelt, in ieder ge-

val moest de breiachtige massa zich op de diepste plaatsen afzetten of

liever daarheen vloeien, dus in de dalen, en deze zóó hoog opvullen,
als met de helling van het gebergte, de vastheid van do massa, on de

hoeveelheid daarvan overeenkwam. Op haren weg moest zij natuurlijk
allerlei materiaal aantrclfen, dat reeds vroeger uit do vulkanen van den

omtrek was uitgoworpen; zij voerde dit met zich mede en men vindt

dan ook, zooals wij gezien hebben, brokstukken van verschillende ge-

steenten in deze tuf ingesleten.

Zooals wij reeds gemeld hebben, treft men er ook verkoolde boom-

stammen en bladeren in aan, waarbij hot fijne adcrnct nog prachtig is

bewaard gebleven. Do stammen en takken vindt men niet zelden nog

recht overeind staan. Hoewel het verkoolde hout, waarvan men zonder

veel moeite verscheidene stukken kan verzamelen, er evenals houtskool

uitzict, zoo mag hier volgens vox dechen toch niet aan eene verko-

ling door hoogcre temperatuur gedacht worden. Niet alleen, zegt hij
in zijn Geognostischer Führer zu dein Laacher See

,
dat de meeste stam-

men nog rechtop staan, dat bij velen de bast slechts weinig bruin is

geworden en bet binnenste daarentegen geheel zwart is en geheel op

houtskool gelijkt, maar men vindt ook andere stukken, bij welke slechts

do bast is bewaard gebleven, terwijl hot binnenste geheel met tuf is

opgevuld. De tuf sluit nauw om alle verkoolde stammen en takken heen

zoodat deze nog dezelfde ruimte innamen als toon zij door de tufmassa

werden ingesloten, terwijl bij iedere vorkoling door hoogcro tempera-
tuur do boutmassa ongeveer 'j

3
tot

J /
5

van hot oorspronkelijk volumen

kleiner wordt.

Nog een paar feiten, welke op deze tuf betrekking hebben, dienen
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vermeld tc worden, nl. ten eerste, dat ehrenberg er kiezelpantsers

van infusoriën in vond, hetgeen volgens nögoerath bewijst, dat zij door

eene langzame afzetting ontstaan is, on ten tweede, dat men er ge-

steenten in meent ontdekt te hebben, welke veel gelijkenis hebben met

gneis, glimmer- on hoornblcndesohiefor. Wanneer dit werkelijk zoo is,
z
ou dit bewijzen, dat zich onder de devonische lagen van deze streek

het kristallijne schiefcrgebergto bevindt.

Willen wij den tijd bepalen, waarin do “duckstein” gevormd is, dan

moeten wij zien te weten te komen, op welke lagen hij rust on welke

hem bedekken. Wij hebben reeds gezien, dat hij onmiddellijk op de

dcvonschicfer rust; wij zouden dus moeten besluiten, dat do “duckstein”

in don zeer langen tijd gevormd is, welke sedert do dovonporiodc tot

heden vcrloopen is, ware het niet, dat hij op sommige plaatsen op

löss-lagcn rustte. Löss bestaat uit een aggregaat van zandkorreltjes en

is gedurende do diluviaalperiode voornamelijk op de hellingen derbreede

dalen gevormd, en wel door afzetting van het materiaal dat de rivieren

telkens bij hoog water mot zich mode voerden. Hierdoor laat hot zich

verklaren dat de organische overblijfsels, welke men in de löss vindt,

bijna uitsluitend die van landbewoners zijn, welke gedurende de over-

stroom ingen verongelukt zijn. Uit deze ligging van do tuf volgt dus

onmiddellijk dat zij eene zeer jonge vorming is, hetgeen nog wordt

bewezen door het feit, dat men in hare onderste lagen bladindruksels

van levende planton heeft ontdekt, nl. van Valeriana officinalis cn Ur-

tica dioica.

Met deze bijzonderheden omtrent dit oven belangrijk als nuttig ge-

steente kunnen wij volstaan en verplaatsen ons nu weder in het Brohl-

dal, en wel aan do uitmonding van de Tonnisteyner beek. Hier bevin-

den zich cenige huizen cn een badhotel, waar men voor weinig geld
een rustigen en nuttigen tijd kan doorbrongen. He bron, die men hier

aantreft is ijzerhoudend. In deze streek komen veel van zulke minerale

bronnen
voor; bijna ieder dorp bezit er een. Een deel van de bronnen,

welke hot Laacher Meer van water voorzien, behoort hiertoe. Zij staan

met do vroegere vulkanische werkingen in verband. Het is genoegzaam

bekend, dat hot uitstroomen van koolzuurgas in vulkanische streken

een gewoon verschijnsel is; wij zullen later zien, dat dit gas ook in

deze streken nog op vele plaatsen voortdurend uit den grond opstijgt;
het ontwikkelt zich echter ook in het bronwater, met welke het uit de

diepte aan de oppervlakte treedt. Het in hot water opgeloste koolzuur-
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gas treft op zijn weg hestanddeelen aan, waarmede hot zicli verbinden

kan; daardoor worden aan do gesteenten, die liet ontmoet, stoffen ont-

trokken
,

en het water wordt op die wijze hoe langer hoe rijker aan car-

bonaten (koolzure zouten), voornamelijk aan die van hot natrium, cal-

cium, magnesium en ijzer; zóó ontstaan do minerale bronnen, die ge-

acht worden bij vele ziekten eenheilzamen invloed te kunnen uitoefenen.

Bisschof heeft aangetoond, dat deze bronnen in lOOOjaren 1,593,955,000

pond of G,220,386 kubiek voet oker kunnen afzetten. Deze okermassa

zou eene uitgestrektheid van vierkante mijl 1 voet hoog bedekken.

Dat men echter zulke afzettingen niet vindt, is daaraan toe te schrijven,

dat het water dezer bronnen wegens de helling van hot gebergte wog-

vlocit, alvorens het al het ijzer heeft afgezet.

Niet ver van de bron die wij bezochten, on wol aan den rechteroever

van de Tonnistcyner beek, daar waar deze in de Brohl uitmondt, treft

men uitgcbreido afzettingen van kalktuf of kalksinter aan. Ook deze

hebben haar ontstaan aan do bronnen te danken. Tegenwoordig wordt

er slechts oker, geen kalk afgozet, hetgeen ons leert, dat deze bron-

wateren vroeger veel rijker aankalk zijn geweest, en dat hot koolzuur-

houdende water het eerst do kalksilicaten '
en daarna die van hot ijzer

aantastto, en eindelijk dat in den tegenwoordigen tijd al do kalksilica-

ton ontleed zijn.

Wij vervolgen langs de ïonnistoynor beek onzen weg, die van het

dorp Wassenaeli al hooger en hoogcr stijgend, ons eindelijk op hot

randgebergte om het Laacher Meer voert. Wij zien op deze wandeling

dat de tras dit dal nog tot op eene aanmerkelijke hoogte opvult, doch

even voor Wassenaeli wordt het gebergte lager, onze weg stijgt hier

on voert over eene eigenaardige tuf, welke men puimsteentuf noemt.

Zooals do naam aanduidt, bestaat deze grootendeels uit puimsteenen.

Deze tuf heeft cene groote uitbreiding, hetgeen door de lichtheid van don

puimsteen te verklaren is: één windvlaag was voldoende om dio mijlen

ver weg to voeren. Deze tuf verbreidt zich dan ook naar het Zuiden

en Oosten tot aan den Rijn en de Moezel, hetgeen een blik op ons

kaartje doet zien. Do puimsteénen zijn wit of gedachtig wit, en zijn nu

eens rond, dan weder van scherpe kanton voorzien; de poriën, welke

1 Koolzuurhoudend water ontleedt de silicaten van kalk, kali, natron, ijzeroxyduul

en maugaanoxyduul bij gewone temperatuur, waarbij de carbonaten van deze basen

worden gevormd en kiezelzuur vrij wordt.
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zich in grooto menigte in dit sehuimaclitig gesteente bevinden, zijn nu

ecus rond en gesloten, dan eens lang uitgerekt en dan vormt de puim-

steen oen weefsel van door elkander loopende draden, welke een prach-

tig zijdeaehtigen glans bezitten. Deze struktuur is ontstaan doordien

zich uit de taai vloeibare massa, terwijl zij snel vast word, eene groote
hoeveelheid

gas ontwikkelde. Deze puimsteenen omsluiten oenige mine-

ralen
,

welke dezelfde zijn, die wij ook in de later te bespreken trachyt-
bomben aantreffen. Wij vinden dan ook alle mogelijkc overgangen van

dezen puimsteen in Laacher trachyt en wij schijnen dus hier te doen te

hebhen met een schuimachtige modificatie van laatstgenoemd gesteente.
Dezen puimsteen heeft met die van de tras alleenzijn voorkomengemeen,

en wijkt in samenstelling er geheel van af. Zoo is het ook mot do

lava; vroeger had men geen vermoeden, dat van deze zoovele verschil-

lende soorten zouden bestaan; sints men haar echter nauwkeurig be-

studeerd heeft, is het gebleken dat zij in een aantal soorten moet

gesplitst worden, welke wel in uiterlijk, doch niet in samenstelling
met elkander overeenkomen.

I’jpii oind weegs voorliij het dorp Wassenaoh is onze weg in ocno an-

dere tuf ingosneden, welke donker van kleur is en lavatuf heet. Deze

vormde zich doordien de kleinere on lichtere lavadccltjes hij de uitbar-

sting in grooto uitgestrektheid om don vulkaan werden weggevoerd,
en vervolgens op don bodem nedcrviclen.

Daar do zwaarste deeltjes het eerst, do lichterehet laatstnedervielen,
zoo vertoont deze tuf eene laagsgewijze struktuur, welke men hier zeer

sc hoon aan beide zijden van don weg kan waarnemen. Evenals de groo-
tcre lavabrokkon, zoo bevat deze tuf kristallen van augiot, olivin en

glimmer en stukken van hot doorbroken gesteente, dus dovonschiefor.

Koolzuurhoudend water verandert ook deze tuf geheel en al; hot tast

(l ° silicaten aan, zooals wij reeds gezien hebben, en het eindresultaat

is do vorming van een roodbruine massa (kalk en ijzeroxydhydraat)
welke do verweerde lavabrokjes aan elkander verbindt.

Al hoogor en hoogcr stijgende staan wij eindelijk op den top van

het randgebergte om het Laacher Meer; de weg deeltzich hier in tweeën;
gaat men rechts, dan komt men na een half uur aan hot klooster

Maria Laach, aan do westzijde van het meer gelegen; de weg links

voert naar het dorp Nickenich. Een smal voetpad brengt ons recht voor

ons uit door een prachtig bosch al dalende naar don oever van hot

Laacher Meer. Wij kunnen hier tussohen het riet op ons gemak het
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heerlijk natuurtafereel aanschouwen, on wij willen deze gelegenheid te

baat nomen om den lezer, welke in gedachten met ons mcdowandclt,
iets omtrent dit natuurwonder mede te doelen.

Hot Laacher Moer bezit een ovalen waterspiegel en wordt langs zijn
omtrok door bergen omgevcn, welke aan do zuidzijde het laagst, aan

do westzijde hot hoogst zijn. De oppervlakte beslaat ongeveer '/
6

ge-

deelte van een vierkante mijl en om het moer geheel rond te loopon,
hoeft men 2 uur noodig. Hot heeft geen natuurlijken afvoer van water

en was dus aan aanmerkelijke niveauveranderingon onderhevig, totdat

do tweede abt fxjlbert (1152—1177) aan de zuidzijde, daar waar dus

hot randgebergte het laagst en smalst is, een kanaal liet graven. Do

elfde abt theodoriet von lemen (1256—1295) moest dit echter we-

der opnieuw laten uitgraven, daar hot geheel verzand was, on einde

lijk liet de bezitter van Laach in hot jaar 1842 een geheel nieuw

kanaal maken, dat mot het vroegere evenwijdig loopt on waardoor de

spiegel van hot meer aanmerkelijk lager is geworden.
Aan het grootste deel van don omtrek is slechts een smalle strook

gronds aanwezig tusschen don oever on het steile randgebergte; aan

do zuidzijde is hot echter verder van den oever verwijderd, zoodat zich

van zijn voet tot den oever eene breede lage vlakte uitstrekt, welke

grootcndeols met weidegrond bedekt is.

Het Laacher Moor ontvangt voornamelijk zijn water uit talrijke bron-

nen, welke men op vele plaatsen aan gasbellen kan waarnemen, die

aan do oppervlakte te voorschijn komen. Men zegt dat zjj door 8000

bronnen gevoed wordt; het moet echter zeer betwijfeld worden of ooit

iemand in staat is geweest zo te tollen. Hog moot vermeld worden dat

hot Laacher Meer zeer vischrijk is en hier voornamelijk baars en snoek

gevangen wordt, waarvan men zich kan overtuigen als men in hot

Hotel Maria Laach, dat bij het klooster gelegen is, het middagmaal

gebruikt..

Wanneer wij de aan do oevers afgozetto alluviaallagon en do tufmassa’s

die de inwendige hellingen van het randgebergte bedekken, weg den-

ken
,

dan ligt hot Laacher Meer in eono ketelvormige verdieping, welke

op een ronden trechter gelijkt en waarvan do wanden hoofdzakclijk uit

sedimentaire gesteenten bestaan. De binnenste helling is meestal vrij

steil, de buitenste niet.

Hoe ook de Laacher borgketel op een gewonen krater gelijkt, toch

verschilt hij daarvan aanmerkelijk, daar hij den wal van slakken mist
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en daaruit gcono lavastroomen zijn gevloeid; ook is hij veel grooter

dan de ware kraters uit don omtrok.

Dit heeft de geologen er toe gebracht hier niet van een eigenlijken

krater te sproken; een vulkanische vorming is hij zeker, daar eone

menigte vulkanische produkten uit den oratrek zonder twijfel door hem zijn

uitgeworpen en hij het middelpunt van een groot aantal vulkanenvormt.

liet Laacher Meer bezit de meeste overeenkomst met de maren van den

Kifcl, die wij in een vorigon jaargang 1
van dit tijdschrift hebben loe-

ren kennen.

Wij zagen toen, dat deze waarschijnlijk hun onstaan te dankenhebben

aan don aandrang van ondcraardschc gassen en dampen, die zich met

kracht een uitwegbaanden, waarna de aardoppervlakte zakte. Hiermedegin-

gen zeer dikwijls uitbarstingen van asch en lavabrokken gepaard, welke

dan op do hellingen van do ontstane kctclvormigo verdieping nedervio-

len, zooals wij vroeger hij het Pulvcrmaar hij Gillcnfcld hebben gezien.
Wanneer men de vulkanen van don Eifcl goed bestudeert, dan zal

men van de gewone ketelvormige verdiepingen tot do eigenlijke kraters

allo mogelijke overgangen vinden; uit do eerste is nooit lava gevlooid,
en aan do inwendige helling treedt sedimentair gesteente aan de op-

pervlakte ; wanneer echter aan zijne hellingen lava on slakken de over-

hand hebben, dan moeten wij van oen echten krater spreken.
at nu de vorming van don Laacher borgkotol aangaat, zoo hebben

daaromtrent weder verschillende meeningen onder de geologen gehecrscht.
We, welke tegenwoordig het meest gehuldigd wordt, is deze, dat het

Laacher Meer een werkelijk maar is, dat het wel van vulkanischen oor-

sprong doch geen krater is.

Evenals de maren van den Eifcl, is ook dit waarschijnlijk daardoor

ontstaan, dat door herhaalde onderaardsche dansontwikkeling, do bo-

dem al dieper en dieper zakte. Do tuffen, welke in de nabijheid van

liet Laacher Meer verspreid zijn en die, zooals wij straks ook zien

zullen, niet in éénmaal zijn uitgeworpen, brengen ons er toe, aan te

nemen dat er meer dan ééne verzakking liccf't plaats gehad.
Nadat wij nu een kort begrip van dit maar gekregen hebben, en wij

voor nadere bijzonderheden naar do werken van von dechen
2

en

‘ Zie. “Eene wandeling door den vnlkanischen Eifel” Album der Natuur 1881 p. 21G vgg.
2 Von DECHBN; Oeoijnostischer Führer zu dem Laacher See und seiner Vuilea-

nischen Umgehung. Bonn 1864.
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dressel
1

verwijzen, willen wij liet maar omwandelen, om ons mot

eigen oogon van zijn vulkanischen oorsprong te overtuigen.

Het is ónmogelijk op onze korte wandeling alles waar te nomen

wat in hoogo mate onze opmerking verdient; daarom zullen wij hot

belangrijkste tor beschrijving uitkiezen. Wij kiezen den langsten weg

naar do abdij en wandelen langs een smal voetpad het maar om. Wan-

neer wij daarbij onze oogon goed gebruiken, dan zien wij hier en daar op

den bodem rondo stukken steen liggen, die meestal de grootte van oen

vuist hebben; aan de oppervlakte neemt men weinig bijzonders waar;

slaat men echter zulk een steen door, dan ziet men, dat hij uit oen

eigenaardig gesteente' bestaat, dat de petrographen trachyt noemen; hot

heeft echter oen geheel ander voorkomen als de trachyt, welke wij uit

andere landstreken, o. a. uit het zevengebergte aan do Drachenfels

kennen. Yon deciihn noemde het daarom Laacher trachyt. Het vormt

in deze streken nergens rotsen, doch men vindt het alleen als uitge-

worpen rondo brokken, welke men homben noemt. Meestal is deze tra-

chyt dicht, doch somtijds wordt hij poreus en gaat dan langzamerhand

in puimsteen over, welke, zooals reeds gemeld werd, met die van de

tras alleen in uitorlijk overeenkomt.

Do Laacher trachyt vertoont, evenals die uit andere landstreken, een

porphyrachtigc struktuur; hieronder verstaat men, dat in eene dichte

grondmassa verschillende mineralen zijn uitgekristalliseerd. Bij mikros-

kopisch onderzoek blijkt deze grondmassa echter niet homogeen te

zijn, doch uit zeer kleine deeltjes, microlithcn genaamd, van grooten-
decls dezelfde mineralen te bestaan, welke er als goed ontwikkelde

kristallen in voorkomen; zij bestaat volgons dressel hier uit veldspaat,

augict, hoornblcnde en magneetijzer, en is zonder twijfel uit eene vroeger

plastische massa hard geworden, waarin ook de kristallen porphyrisch

schijnen ontstaan te zijn.

Behalve kristallen van verschillende mineralen (hauyn, noscan, nc-

pholin, leuciet,iolivin, titaniet, zirkon, korund, saphier, spincll enz.)

komen er nog brokstukken van Devonschiefcr in voor, welke, evenals

wij dit bij de schieferbrokken in de lava van den Mozenbcrg zagen

{Album der Natuur 1881 lx.) duidelijk den invloed van do hitte doen

kennen. De bomben kunnen een zeer verschillend voorkomen hebben,

1 L. dressel; Oeognostisch-geologische Skizze der Laacher-Vulkanffegend, Mun-

ster 1871.
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al naarmate do kristallen of' do grondmassa do overhand heeft; zij doen

zich echter allen als een on dezelfde trachyt-variötoit voor, nl. als

oligoklaas-sanidin trachyt.

Behalve deze bomben vindt men nog andere, welke een eenigszins

verschillend voorkomen hebben en uit sanidin-trachyt en kwartstra-

chyt bestaan. Wij zullen deze niet beschrijven, doch alleen vermel-

den
,

dat de sanidin-trachyt waarschijnlijk door poreus worden in do

witte puimsteen van de tras ovorgaat.

Deze trachytbomhen, in grootere en kleinere stukken, vormen hoofd-

zakclijk hot materiaal voor de zoogenaamde trachyttuffen, welke in den

omtrek van hot Laacher Meer verbreid zijn. Wat de witte puimsteen voor

de tras is, dat is de trachyt voor do trachyttuf. Deze laatste kan in

drie lagen ontwikkeld zijn, al naar mate do trachytbomhen en rapilli,

of do grijze trachytpuimsteen of trachytische asch do overhand heeft.

Deze asch kan somtijds door chemische werkingen vrij groote vastheid ver-

krijgen en danop tras gelijken, o. a. aan do zuidzijde van hot Laacher Meer.

Hot voorkomen van deze tuf, nl. do puimsteentuf bedekkende, ener

langzaam in overgaande, schijnt er op te wijzen dat op de puirastoon-

uitbarstingen nieuwe volgden, waarin hoofdzakolijk bomben, rapilli

en asch van trachytisch materiaal werden uitgoworpou. Dat do ver-

andering niet plotseling plaats vond bewijst dc waargenomen ovorgang

van de oone tuf iu do andere. De grootste ontwikkeling vertoont do

trachyttuf aan dc helling van

het randgebergte om het Laa-

chor Meer on hij verdwijnt hoe

langer hoe meer naar mate

men zich er van verwijdert.

Hieruit schijnt te volgen dat

do Laacher borgketol deze

tuf heeft uitgeworpon, het-

geen in overeenstemming is

'net dc ligging der tuflagen. Van die ligging geeft nevensgaand figuur
oone ideale voorstelling.

Op onze wandeling om het meer troffen wij nog lagen van een ge-
steente

aan, dat ons nog niet bekend is. Zij bevinden zich aan de

"oord-oostzijde (zie het kaartje op bl. 35) en zijn aan de rechterzijde
van hot

voetpad goed waar te nemen.

Hot
gesteente is eenc gele klei, en is hoofdzakolijk door een mecha-

Fig. 3.

a devonschiefer ,

b en c tuflagen.



46 EENIGE GEOLOGISCHE WAARNEMINGEN

niscli proces ontstaan, on wel door verbrokkeling van liet dcvonische

seliicfcrgcbcrgto. Wij hebben vroeger roods medegedeeld aan welke kracht

do devonlagon waarschijnlijk bare tegenwoordige ligging te danken heb-

ben. Uit de bovenste dooien van deze steil opgeriehte lagen (zie fig. 1,bl. 35)

vormden zich nl. zoowel door mechanische als chemische processen kwarts-

brokjes, afkomstig van de kwartsgangen in hot schiefergeborgtc, zand

en klei. Dit materiaal werd door do toenmaals aanwezige meren, in

welker omgeving tropische on subtropische planton groeiden, wegge-

voerd en op andere plaatsen weder afgezet. De zwaardere kwartsbrok-

ken vielen liet eerst neder, en het zand en de klei werden hot verste

meogevoerd. Zoo moot liet verklaard worden dat die drie soorten van

materiaal meestal op verschillende plaatsen worden aangetroffen. Wan-

neer do massa echter in eene verdieping terecht kwam, dan werden er

drie lagen hoven elkander gevormd.

Zooals het nu nog geschiedt, o. a. in Amerika, zoo werden ook toon

grooto massa’s drijfhout door de stroomen mede gevoerd en afgezet,

on later weder door zand en klei bedekt. Dit hout was dus afgesloten

van de lucht en verloor langzamerhand zijn waterstof en zuurstof, waar-

door eindelijk een aan koolstof rijke stof overbloof, nl. bruinkool.

Deze tertiaire lagen stellen ons nu waarschijnlijk de overblijfsels van

uitgebreido lagen voor, welke in deze periode op den bodem dor zee,

aan het strand on aan de delta’s gevormd zijn en welke in don dilu-

viaaltjjd niet vernietigd zijn. Naar de planten te oordeolen, welke in de

bruinkoollagen gevonden zijn, is deze klei in liet bovenste oligocoen-

tijdperk
1 gevormd.

In eene groeve, welke zich weinige schreden van den oever van het

meer in deze kleilaag bevindt, ziet men een aantal doode dieren lig-

gen ,
die door koolzuurdampon, welke hier in grooto hoeveelheid uit

den bodem opstijgen, gestikt zijn. Zooals wij roods vroeger zagen, zijn

deze koolzuuruitstroomingen nog het overblijfsel van de vulkanische

werking; en men vindt ze dan ook altijd in den omtrek van uitgodoofde

vulkanen. Do spleten waar het koolzuurgas uitstroomt noemt men mo-

1 De geologen verdeden de tertiairperiode in :

'1 plioceeu 1 . .. .
„

iong tertiair.

3 mioceen )
J

2 oligoceen |
,

, .
* oud tertiair.

1 coceen |
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fotton. Cbedner zegt dat deze met vulkanische verschijnselen in ver-

band staande ontwikkeling van koolzuurgas daarop berust, dat do car-

bonaten van kalk, magnesia en ijzeroxyduul bij hoogo temperatuur door

kiezelzuur ontleed worden. Wanneer dus op met kwarts vereenigd voor-

komende kalkspaat, dolomiet of ijzerspaat kokend water of waterdamp

inwerkt, dan vormen zich de silicaten van kalk, magnesia en ijzer-

oxyduul en hot koolzuurgas wordt vrij.

Wij hebben gezien, dat do Laachcr bergkotel een trechter in het

dovonische schioforgobergto is on dat deze voor een deel door water is

opgevuld, dat hoofdzakelijk door een groot aantalbronnen wordt aange-

voerd. Wegens do tufbedekking (zie lig. 3, hl. 45) treedt de schiefer slechts

op twee plaatsen aan do oppervlakte, en wel aan de noord-oost- en

westzijde. Hot Laachcr Meer wordt door oen aantal vulkanen omgeven,

die later zijn ontstaan en waarvan er zich één, nl. de “Laacherkopf”,

op hot randgebergte verheft; de overigen, nl. de “Yeitskopf”, do “Kruf-

torofen”, do “Tellbcrg”, do “Rotheberg” en de “Künkskopfe” er min

ot moer van verwijderd zijn. Deze vulkanen bestaan, zooals wij dit aan

do “Künkskopfe” kunnen waarnemen, uit afwisselende lagen van grof
on fijn materiaal, slakken en lava, bezitten meestal steile, zijdelings

geopende kraters, uit welke dikwijls lavastroomen gevlooid zijn. Zij vor-

men dus kegels uit gemengd vulkanisch materiaalbestaande.(Zie fig. 4.)

Do opvolging der stoffen is niet aan een bepaalde wet gebonden; dan

oons ligt tuf onder, lava boven, dan weder is do volgorde omgekeerd.
Dp onze wandeling kunnen wij slechts op twee plaatsen lava waar-

nemen, nl. aan do oostzijde en aan do noord-westzijde.
Nadat wij do tertiaire kleilagen voorbijgegaan zijn, zien wij tusschcn

het bosch overal groote blokken verspreid liggen, welke uit ecu bruin-

Fig. 4.

a tufkegel.

b lavakegel.

c asch- en slakkenkegel. (Naar HOCHSTETTER.)
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rood poreus gesteente bestaan, dat veel glimmorblaadjes bevat. Het

randgebergte is bier zeer steil en bestaat uit lava. Wij hebben hier waar-

schijnlijk mot een lavastroom te doen, welke uit de “Krufterofen” ge-

vloeid is, hoewel de samenhang met dezen vulkanischen berg niet

duidelijk is. Men noemt deze lavamassa “dor Lorenzfelsen.”

Evcnzoo troffen wij aan de noord-westzijde van het racer grootc lava-

brokken aan, waarvan hot gesteente dichter en donkerder van kleur

is, on welke waarschijnlijk van den lavastroom afkomstig zijn, die uit

de “Yeitskopf” gevloeid is, Wat den tijd aangaat, waarin deze vulka-

nen en dus ook de lavastroomen ontstaan zijn, zoo kan men deze wel

eonigszins bepalen. Evenals wij bij de bepaling van den ouderdom van

tuffen zagen, zoo moeten wij ook hier nagaan op welke sedimentaire

gesteenten de lava rust on welke haar bedekken. Op deze wijze vin-

don wij, dat de uiterste grenzen binnen welke de uitbarstingen plaats

vonden, aan do eene zijde gevormd worden door den bovensten oligo-

ceentijd, aan de andere zijde door den bovensten diluviaaltijd, waarin

de löss ontstond.

Von deciien nam nog oen ander middel te baat om dezen tijd te

bepalen, nl. de betrekking der lavastroomen tot do dalen, in welke zij

gevlooid zijn. Deze dalen moesten reeds vóór de uitbarsting aanwe-

zig geweest zijn. Daar echter meestal de tegenwoordige bodem van het

dal dieper ligt dan de laagste deelen van den lavastroom on daar die

lavamassa op den loop dor rivier, welke door het dal stroomt, van

invloed moot zijn geweest, zoo ligt liet besluit voor do hand, dat na

de uitbarsting de rivier hare bedding nog niet geheel had uitgegraven.

Hoe hoogcr boven de rivier zich dus aan den rotswand do lavastroom

bevindt, des te ouder is hij. Op deze wijze kan men zeer gomakkelijk

don ouderdom dor lavastroomen ten opzichte van elkander bepalen en

von deciien hoeft dit dan ook voor vele in dezen omtrek aanwezige

gedaan. \

Er zou nog zeer veel op deze wandeling zijn op te merken, waar-

van do beschrijving stof zou leveren tot eene uitvoerige monographic.

Het medegedeelde is echter voor ons dool voldoende, daar de genoemde

werken ons meer bijzonderheden geven. Mocht do schrijver dezerblad-

zijden er in geslaagd-zijn oen duidelijk denkbeeld daarvan te geven en

enkelen onder zijne lozers tot eigen waarneming hebben opgewekt,

dan is het doel, dat hij zich voorstelde, bereikt.


