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Een der eerste vragen, die zich als een gevolg van deze beschou-

wingswijze voordoen, is deze: op welke wijze zijn de groote vastelanden

of continenten ontstaan en uit ivelke periode van de geschiedenis onzer

planeet dagteekent hunne vorming ?

Meer dan vroeger volgt men in den tegenwoordigen tijd bij de

studie der geographie de richting, welke tegenwoordig ook in de

plant- en dierkunde de algemeen heerschende is en welke wij de

ontwikkelingsgeschiedkundige richting zouden kunnen noemen. Terecht heeft

men leeren inzien, dat zich aan de beschrijving der verschillende landen

der aarde een overzicht dient aan te sluiten van de wijze, waarop

hunne tegenwoordige omtrekken in het leven zijn geroepen en waarop

hunne planten en dieren er zich over verspreid hebben. Op deze wijze

opgevat treedt de geographie in nauw verband tot de geologie en

palaeontologie, daar zulk een overzicht niet zonder de hulp van deze

beide vakken kan verkregen worden en moet haar eene plaats in de

rij der exacte wetenschappen worden aangewezen.

De wetenschappelijke geograaf zal nl. niet alleen de stoften, waaruit

de vaste landen gevormd zijn en de verschillende wijzen, waarop deze

stoffen zich tot de vaste aardkorst hebben opgebouwd, moeten leeren

kennen en de veranderingen dienen na te gaan, die zij sedert haar ont-

staan ondergaan hebben, doch hij zal ook om de tegenwoordige toe-

standen te kunnen begrijpen, naar de dieren en planten moetenzoeken,

die in vroegere perioden de aardoppervlakte bewoond hebben.
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Langen tjjd was de algemeen heerschende meening, dat de ver-

deeling der vaste landen en zeeün van de oudste perioden der aard-

geschiedenis af aan de grootste veranderingen onderworpen is geweest;

dat in vroeger tijden uitgebreide continenten op plaatsen bestonden,

waar tegenwoordig de diepste zeeün worden aangetrofï'en , terwijl

omgekeerd op plaatsen ,
die tegenwoordig door do vaste landen worden

ingenomen, onpeilbare diepten aanwezig waren. Niet alleen om de

overeenkomst tusschen de faunen van twee ver van elkander ver-

wijderde landstreken te verklaren, doch zelfs om voor de aanwezigheid

van een enkel geslacht op ver van elkander gelegen plaatsen eene

verklaring te kunnen geven, nam men somtijds de ophefling van

verscheidene duizenden vierkante mijlen aan en dacht zich beide

streken in eene vroegere periode met elkander vereenifjd. Om bijv.

de eigenaardige betrekking tusschen de Europeesche en Noord-Ame-

rikaansche fauna en flora en de aanwezigheid van verscheidene dieren

op de tusschen beide vaste landen in den Atlantischen Oceaan gelegen

eilanden te kunnen begrijpen, nam men tot een hypothetisch con-

tinent — 'tlantis genaamd — zijn toevlucht, terwijl een nu onder de

zee gezonken continent, het bekende Lemuria, dat zich van Mada-

gaskar tot aan Ceylon en de eilanden van den Indischen Archipel

zou uitgestrekt hebben, voor vele zoölogen het eenige middel was

om voor de eigenaardige verspreiding der dieren op deze merkwaardige

eilanden eene verklaring te geven
1 .

Wij merkten echter in ons vorig opstel 3 reeds met een enkel woord

op, dat sedert o.a. semper er op gewezen heeft, dat de overeenkomst

tusschen de faunen van twee ver van elkander verwijderde landstreken

dikwijls ook op eene andere wijze verklaard kan worden, nl. door den

eigenaardigen invloed der zeestroomingen, de tijd voorbij is, waarin

men geheel naar willekeur continenten verrijzen en weer onder het

zeeoppervlak kan laten verdwijnen.

Men verviel nu langzamerhand tot eene geheel tegenovergestelde

meening en w\el tot deze, dat, niettegenstaande do vele veranderingen ,

die er ten opzichte van de verdeeling van land en water op de aard-

oppervlakte sedert overoude tijden hebben plaats gegrepen, de conti-

nenten en de groote zeebekkens toch in hoofdtrekken dezelfde zijn ge-

1 In een opstel van a. n. never (»Vevsunkene Continente”, Deutsche Rundschau, 1881)

wordt de onhoudbaarheid der hypothese van het vroegere bestaan dezer beide continenten

aangetoond.
2 Zie: Album der Natuur

,
1886, blz. 299.
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bleven — eene hypothese , die reeds door denbekenden amerikaanschen

geoloog dana aangenomen werd en onder de jongere natuuronderzoekers

als geikie
1

,
wallage

3
en anderen vele aanhangers telt.

Aan onze belofte, reeds in ons vorig opstel gedaan, willen wij nu

voldoen en trachten onze lezers eenigszins uitvoeriger dan wij toen

konden doen, met deze belangrijke quaestie bekend te maken.

De reeds genoemde natuuronderzoekers putten hunne argumenten,

die hen tot het aannemen dezer hypothese deden besluiten, voorna-

melijk uit de samenstelling der sedimentaire gesteenten, die aan den

opbouw der vaste landen deelnemen en der afzettingen ,
die op den

bodem der diepzee worden aangetroffen.

Alleen dan toch kan de hypothese van de voortdurende plaats-

verandering der continenten eenige waarschijnlijkheid bezitten
,

wanneer

wij aan den eenen kant onder de bekende sedimentaire gesteenten,
die den bodem onzer vaste landen samenstellen, er eenige kunnen

aanwijzen, die ongetwijfeld op den bodem van eene zeer diepe zee

gevormd zijn en wanneer aan den anderen kant in het midden van

den
oceaan eilanden worden aangetroffen, aan de vorming van wier

bodem oudere sedimentaire gesteenten deelnemen en welke dus als

overblijfsels van verzonken continenten beschouwd kunnen worden.

De talrijke in de laatste jaren gedane onderzoekingen van den zee-

bodem hebben ons nu echter geleerd 3
,

dat het materiaal, dat door de

rivieren in de zee wordt geworpen, voor het grootste gedeelte slechts

op een betrekkelijk korten afstand van de kust (50 tot 100 mijlen)

bezinkt, terwijl een zeer klein gedeelte, nl. het fijnst verdeelde mate-

riaal
, nog verder in zee wordt gevoerd. Een grooteren afstand dan 150 tot

300 Engelsche mijlen van de kust schijnen de door verweering gevormde

producten van het land niet te bereiken , doch worden hier vervangen

door de op den bodem gezonken, uiterst kleine, schalen van de in

1
Prof. ATiciiiBAi.D gf.ikie ; Geographical evolution. (Proceedingsof the Royal Society , 1879

P- 426) en Textbook of Geology, London 1882.

2
Alfred nussELt. WALLACE: Island life. Londen 1880, biz. 81—102.

3 Zie vooral de belangrijke verhandeling van joiin hurray en a. renard (Notice sur

la classification
,

la mode de formation et la distribution géographique des sediments de

Wer profonde. Buil. Mus. Boy. Ilist. Nat. Belg. 1884. t. 111 p. 25—62). waarin de

resultaten van de Challenger-expeditie in bet kort worden medegedeeld.
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hoogere waterlagen levende foraminiferen en radiolarien en nog dieper

door een roode klei, voornamelijk gevormd uit de ontleede vulkanische

producten (welke steeds in menigte drijvend aan de oppervlakte der

zee worden aangetroffen) en waarin men dikwijls haaientanden , wal-

vischbeenderen en mangaanknollen vindt. Uit deze verdeeling der sedi-

menten op den bodem der zee, welke op dezelfde wijze verklaard

moet worden als do verdeeling der bezonken stoffen op den bodem

van rivieren — nl. uit het bekende verschijnsel, dat het grofste

materiaal het meest nabij den oorsprong en het fijnste het verst van

dezen verwijderd bezinkt — vloeit nu onmiddellijk voort, dat de

meeste sedimentaire gesteenten , die den bodem onzer vastelanden saraeu-

stellen en wel vooral die, welke duidelijk uit kleinere of grootere

steenbrokjes gevormd zijn ,
zooals zandsteen

, conglomeraten enz. op een

niet grooteren afstand dan 100 tot 300 Eng. mijlen van de kust van

toenmaals bestaande continenten gevormd zijn. 1

Wanneer wij nu de beschrijvingen der verschillende sedimentaire

gesteenten nagaan, dan vinden wij, dat zij bijna allen de karakteris-

tieke eigenschappen bezitten, die wij voor bezinksels op een korten

afstand van de kust hebben opgegeven. Niet alleen de veelvuldige

afwisseling van fijn en grof materiaal, de groote verscheidenheid

wat betreft hunne mineralogische samenstelling, en de talrijke harsten
,

die wij dikwijls aan de oppervlakte der verschillende lagen waar-

nemen en welke volkomen gelijken op die
,

welke wij aan de opper-

vlakte van een opdrogende modderpoel zien ontstaan, doch ook

hunne talrijke overblijfsels van planten en dieren wijzen ons er op,

dat zij in de nabijheid van land gevormd zijn. Zelfs in de oudste

formaties, zooals de silurische en camhrische formatie, komen zulke

gesteenten, die ongetwijfeld door bezinking van de verweerings-

producten van andere gesteenten ontstaan zijn, in menigte voor en

wij moeten hieruit het besluit trekken, dat reeds toenmaals uitge-

breide continenten aanwezig waren; immers, wanneer, gelijk vroeger

algemeen werd aangenomen,
in die oude tijden weinige kleine eilanden

het eenige zich boven het zeeoppervlak verheffende land vormden,

dan zouden de cambrische en silurische lagen bijna uitsluitend uit

kalksteen en tuffen samengesteld zijn.

1 In eenige bijzondere gevallen bezinken de verweeringsprodneten van hel land ook

wel eena verder van de kust verwijderd nl. in grooteondiepe binnenzeeën, welke materiaal

van meer dan céne zijde ontvangen of ook wel op plaatsen, waar diepe zeestroomingen dit

materiaal van groote afstanden aanvoeren.
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Daar wij nu de zooevengenoemde verschijnsels niet alleen aan den

top, doch ook op den bodem van eenige duizenden voeten dikke af-

zettingen ontmoeten
,

zoo zijn wij wel genoodzaakt om aan te nemen,

dat, terwijl zich deze enorme afzettingen vormden, daling gelijken

tred hield met afzetting.

Doch niet alleen de mineralogische samenstelling en do overbljjfsels

van planten en dieren der verschillende sedimentaire vormingen,

ook hare verspreiding over de vastelanden toont ten duidelijkste aan
,

dat zij in de nabijheid der kust gevormd zijn. De vormingen van

een zelfde karakter volgen nl. steeds een bepaalde richting en be-

zitten bij een betrekkelijk geringe breedte dikwijls eene enorme lengte ,

gelijk dit hij alle afzettingen nabij de kust het geval is.

Nu dus uit het voorafgaande duidelijk blijkt, dat over het alge-

meen de sedimentaire gesteenten, die aan de vorming van den bodem

der vastelanden deelnemen, kustvormingen zijn, willen wij ten slotte

nagaan, of er geen enkele uitzondering op dezen regel kan opge-

geven worden.

Het spreekt wel van zelve, dat zoolang nog algemeen werd aan-

genomen
,

dat in vroegere perioden der aardgeschiedenis continenten

op plaatsen aanwezig waren, die tegenwoordig door een zeer diepe zee

worden ingenomen en omgekeerd, een sedimentair gesteente onmid-

dellijk voor een diepzeevorming verklaard werd, wanneer zijne vor-

mingswijze niet goed begrepen kon worden en wanneer het maar

eenige overeenkomst met het tegenwoordig op den bodem van diepe

zeeën gevormde slib vertoonde.

Een voorbeeld van zulk eene vermeende diepzeevorraing is het

krijt, dat deze overeenkomst in zóó hooge mate vertoont, dat de

onjuiste verklaring van zijne vormingswijze ons weinig verwonderen

kan. De voornaamste reden, waarom men aan beide vormingen een ge-

lijken oorsprong toesehreef, was wel deze, dat zoowel het krijt,

als het slib, dat den bodem der zee op een diepte van 250 tot

2800 vademen bedekt, voor het grootste gedeelte uit foraminiferen-

schalen bestaat, onder welke zelfs verscheidene identische soorten

zouden voorkomen, terwijl de aanwezigheid in beide afzettingen van

de eigenaardige coccolieten en discolieten •—■ lichaampjes van een twij-

felachtige natuur — en de overeenkomst, wat betreft de hoogere die-

ren
, op eene gelijke vormingswijze zou duiden. De ruimte laat ons

niet toe, hier uitvoerig bij dit belangrijke punt stil te staan; het

zij voldoende te vermelden; 1°. dat telkens, wanneer foraminiferen-
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slib uit de diepte der zee werd onderzocht, dit in chemische samen-

stelling aanmerkelijk van het krijt bleek te verschillen en dat het

veel hoogere gehalte aan koolzure kalk bij laatstgenoemd gesteente

op een geheel anderen oorsprong van dit mineraal wijst, 1
en 2°. dat

de overblijfsels van dieren, die men in het krijt aantreft, er voor

pleiten, dat dit gesteente in betrekkelijk ondiep water gevormd is;

het uit den bodem van een ondiepe zee afkomstige foraminiferenslib

gelijkt n. 1. veel meer op krijt dan dat uit diepere zeetin (dieper

dan 1000 vademen) 2
en de talrijke weekdieren, die gwyn jeffbies,

een van de voornaamste kenners van schelpen, uit de krijtformatie

onderzocht, moeten bijna allen als vormen beschouwd worden, die

in ondiep water geleefd hebben, terwijl verscheidene geslachten , die

tegenwoordig voor de diepzee karakteristiek zijn, in het krijt schijnen

te ontbreken. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wg naar de beide

reeds aangehaalde artikels van j. ïiuiuiay en naar de uitvoerige be-

schouwing over het krijt in het belangrijke werk van wallage
,
getiteld :

Island life (biz. 87—94), waarin de omstandigheden, waaronder de

vorming van het krijt waarschijnlijk heeft plaats gehad, uitvoerig

besproken worden.

Prof. m. NEUMAYii blijft nu echter in den zooeven verschonen eersten

band van zijne Erdgeschichte 3
nog enkele gesteenten, zooals het krijt,

jur’akalk en eenige andere met ammonieten en brachiopoden opgevulde

kalksteensoorien voor vormingen aanzien
,

die in zeer diep water gevormd

werden, doch is omtrent de aanwezigheid op onze vastelanden van

gesteenten, die met de roode diepzeeklei vergeleken kunnen worden ,

nog in onzekerheid. Het feit, dat dikke afzettingen van een zeer iijne

kleilei, gevuld met haaientanden en mangaanknollen op de tegenwoor-

dige vastelanden nog niet gevonden zijn, is voor den genoemden

geoloog van geen groot gewicht, in de eerste plaats, daar hij moet

aannomen, dat groote haaien niet in alle perioden der aardgeschie-

denis in groot aantal geleefd hebben, en in de tweede plaats, daar

het niet bewezen is, dat de aanwezigheid van mangaan ten allen tijde

een karakteristieke eigenschap van de diepzee geweest is, terwijl hij

1 Het grootere gehalte aan koolzure kalk schrijft dana aan het zeer fijne kalkachtige

slib toe, door de afbrokkeling van koraalriffen ontstaan. In verscheidene koraalriffen

trof hij cene vorming nan , die zoowel in niterlijk als in chemische samenstelling op

krijt geleek ( Geology of the United States Exploring Expedition p. 150).

2 J. MunnAV: On Oceanic Deposits ( Proceedings of liogal Society, Vol. XXIV).

3 Een deel nitmakende van de Jllgemeine Nalurlcunde
, Leipzig 188C.
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20

uit het veelvuldig voorkomen in de bovenste lagen der genoemde

roode diepzeeklei van tanden van haaien , die in de tertiaire periode

geleefd hebben, moet besluiten , dat deze vorming slechts uiterst lang-

zaam in dikte toeneemt en dat dus zeer dunne tusschen dikke kalk-

steen-afzettingen liggende kleilagen, die wij in enkele formaties aan-

treffen
,

zeer goed voor diepzeevormingen kunnen aangezien worden,
die een enormen tijd voor hunne vorming noodig gehad hebben.

Wanneer wij echter bedenken, dat juist do uiterst langzame

diktetoename der diepzeeafzettingen, welke vooral de diepzeeklei ken-

merkt en die ook door murray geconstateerd werd, voor den enormen

ouderdom der zeebekkens pleit, dan getuigen de overal over onze

continenten verspreide sedimentaire gesteenten, zoolang nog geene

voldoende bewijzen voor de volkomen overeenkomst met het, den

bodem der diepzee bedekkende, slib gegeven zijn
,

voor den enormen

ouderdom der tegenwoordige continenten en zeebekkens.

Een gewichtig argument ten gunste van deze hypothese kan ook het

bekende feit genoemd worden, dat in talrijke landstreken uit alle tijd-

perken van de geschiedenis der aarde — zelfs uit het krijt —afzettingen
bekend zijn, die planten en dieren bevatten, welke ongetwijfeld in

zoet water of op het land geleefd hebben. Hoewel men uit de cam-

brische lagen — de oudste afzettingen — nog in het geheel geene over-

blijfsels van landplanten kent, en uit de silurische formatie slechts zeer

weinige, toch kan men uit de toenmaals gevormde zandsteensoorten,

conglomeraten en andere gesteenten , gelijk wij zooeven zagen, tot de

aanwezigheid in deze perioden van uitgebreide landmassa’s besluiten.

Wanneer wij nu ten slotte nog bedenken, dat op geen enkel ver

van liet vasteland gelegen eiland palaeozoische of mesozoische afzettingen

ontdekt zijn 1
— hetgeen ongetwijfeld het geval moest zijn, als in

die perioden continenten aanwezig zijn geweest op plaatsen, die

tegenwoordig door den onpeilbaren oceaan worden ingenomen — dan

kan er bijna niet aan getwijfeld worden of de continenten hebben van

de oudste perioden af steeds dezelfde plaatsen op de aardoppervlakte ingenomen.

Reeds in ons vorige opstel wezen wij er op, dat de vastelanden zich

meestal nog een eind ver ouder het zeeoppervlak uitstrekken en op deze

1 Nieuw Zeeland maakt hier eene uitzondering op. Uit eiland wordt echter door een

uitgestrukte onderzeesche landtong met Australië verhouden eu maakte dus zeer waar-

schijnlijk in een vroegere periode van het groole Australische continent een deel uit.
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wijze raet eene menigte eilanden verbonden worden, die niet ver van

hunne kusten gelegen zijn, en merkten toen reeds op, dat zulke

eilanden, continentale eilanden genoemd, gekenmerkt zijn door liet bezit

van verscheidene diersoorten , welke onmogelijk over zee konden zijn

aangevoerd. Terwijl nu hieruit volgt, dat op die plaatsen do vaste-

landen zich in een niet ver verwijderde periode verder zeewaarts uit-

strekten dan tegenwoordig, moet daarentegen uit het reeds vermelde

feit, dat sedimentaire afzettingen , in de meest verschillende perioden

van de geschiedenis der aarde gevormd, over groote afstanden dwars

door de vastelanden verspreid zijn, opgemaakt worden, dat de zee

deze laatsten in vroeger tijden veel dieper binnendrong dan tegen-

woordig het geval is.

Wanneer wij Europa tot voorbeeld kiezen en de kaartjes raad-

plegen , die de verdeeling van land en water gedurende de verschil-

lende op elkander volgende perioden in algenieene trekken aangeven ,

dan zien wij het zich boven de zee verheffende land steeds meer en

meer in omvang toenemen, hoe meer wij de hedendaagsche periode
naderen. In de lesperiode bijv. werd Europa door een aantal zee-

bekkens doorsneden, waarvan het Anglo-Aquitaansche bekken , dat den

Atlantischen Oceaan met de Middellandscbe Zee, dwars door Frankrijk

en Spanje heen, verbond, het Helveto-Gennaansche bekken, dat zich

van de Middellandsche Zee noordwaarts door Zwitserland en Oostenrijk
uitstrekte, en het Anglo-Gallische bekken, dat, het laatstgenoemde zee-

bekken noord-westwaarts met de zich toenmaals veel zuidelijker uit-

strekkende Noordzee in verbinding bracht, de voornaamsten zijn. In

het laatste gedeelte van de /«raperiode is nu reeds het Anglo-Gallische

van het Helveto-Germaansclie bekken door een breede landtong ge-

scheiden
,

die in de laatste helft van de fcnj/tperiode nog breeder werd

en hot laatstgenoemde zeebekken aanmerkelijk smaller maakte. In de

daaropvolgende perioden hadden steeds voortdurende opheffingen het

terugtrekken der genoemde zeebekkens ten gevolge en zien wij Europa
langzamerhand zijn tegenwoordige gedaante aannemen 1 .

Nadat vvij nu getracht hebben do verschillende geologische feiten

uiteen te zetten, die tot de belangrijke gevolgtrekking hebben aanlei-

ding gegeven:

1 Zie o. II de voordracht van prof. James üeikie, getiteld; The geographical Evolution

uj Europe, in eeue vergadering van het öehotschc Aardrijkskundig Genootschap gehouden

en verschenen in het April-nummer van het Scotl. Oeogr, Magazine 1880 en in Ausland

iN°. 34 en 35, 1886.
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1°. dat de vorm der continenten van de oudste perioden uit de

geschiedenis der aarde af steeds dezelfde is gebleven ,
en

2°. dat die der vastelanden daarentegen, d. w. z. de groote

boven de zee uitstekende deelen der continenten, voortdurend

verandering heeft ondergaan,

blijft ons nog 'over, met een enkel woord de waarschijnlijke oorzaken

t.e vermelden, die tot het ontstaan der continenten hebben aanleiding

gegeven.

Gelijk wij reeds in ons vorig opstel mededeelden, moet de scherpe

afscheiding tusschen de continenten en de groote zeebekkens hoogst

waarschijnlijk worden toegeschreven aan het naar beneden zakken van

enorme stukken der vaste aardkorst langs groote spleten — een verschijn-

sel
,

dat wij niet anders dan door het ontstaan van groote holten onder

de genoemde deelen der aardoppervlakte verklaren kunnen. Vergelijking
der verschillende hemellichamen heeft ons geleerd, dat onze planeet

ongetwijfeld eenmaal in een toestand is geweest, waarin verscheidene

van deze zich nog bevinden nl. in dien van een gloeiend vloeibaren

bol
,

welke door verdichting uit een gaskogel ontstaan is. Door uit-

straling der warmte in de hemelruimte moest deze bol zich lang-

zamerhand afkoelen, zich meer en meer samentrekken en aan de

oppervlakte hard worden. Of tegenwoordig nog in het inwendige der

aarde gloeiendvloeibare of gasvormige stoffen aanwezig zijn, laten wij

m het midden; dat in het binnenste van onze planeet echter een

zeer hooge temperatuur heerscht en dat de heete aardkern zich nog

steeds afkoelt en samentrekt, daaraan kan niet getwijfeld worden.

Het is nu geraakkelijk in te zien, dat door deze steeds voortdu-

rende contractie de buitenste harde korst-voor de heete aardkern ein-

delijk te groot werd en over enorme uitgestrektheden naar beneden

zakte. Het waren in deze naar beneden gezonken vlakten, dat het

water, zoodra het uit den dampvormigen in den vloeibaren toestand

overging, zich begon te verzamelen en tot het ontstaan der groote

zeebekkens aanleiding gaf, terwijl enorme pilaren bij het ineenzakken

der aardkorst staan bleven en de continenten vormden.

Sedert hunne vorming moeten deze continenten door de voortdu-

rende contractie der aarde aan kleinere opheffingen en dalingen on-

derhevig zijn geweest; in de opeenvolgende perioden ontstonden er

over hunne oppervlakte telkens nieuwe spleten, langs welke eene

verzakking der aardkorst plaats vond; telkens werden hierdoor nieuwe
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stukken der continenten onder het zeeoppervlak bedolven en met sedi-

menten
,

waarvan het omringende land het materiaalopleverde, bedekt.

Lange tijden moeten er ongetwijfeld somtijds verloopen zijn, gedu-

rende welke slechts eene geringe daling plaats vond, totdat eindelijk

weder het oogenblik bereikt was, waarop de korst de zijdelingsche

drukking niet langer verdragen kon, ineenzakte of zich in de meest

gecompliceerde plooien buigen moest, welke als bergketenen de randen

of uitgestrekte neergezonken deelen in het inwendige der continenten

begrenzen.

Wij durven van het geduld onzer lezers niet vergen, dat zij ons

nog langer op dit duistere gebied der natuurverschijnsels volgen.

Oneindig veel is er nog, dat door nauwkeurige waarnemingen opge-

helderd zal moeten worden , eer wij van het ontstaan der continenten

en van de vele veranderingen, die zij in den loop der tijden ondergaan

hebben , een duidelijk begrip zullen hebben verkregen. Zooveel hebben

toch reeds de talrijke geologische onderzoekingen der laatste jaren

ons geleerd, dat wij niet alleen het ontstaan der continenten, doch

ook dat der bergketens tot werkingen mogen terug brengen, wier

eigenlijke oorzaak in de toenemende afkoeling en contractie der aarde

moot gezocht worden en dat de hypothese van den grooten ouderdom

der continenten veel beter met de geologische feiten overeenstemt,
dan de oude hypothese, welke men nog zoo dikwijls hoort verkon-

digen en die door vele zoölogen zoo gretig te baat genomen wordt,

om moeielijke dierengeographische problemen op te lossen!

Sneek 1886.


