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Wanneer wij in onze korte aanteekeningen over den bodem
in onze kolonie niet zoozeer een volledig wetenschappelijk beeld
beoogen van hetgeen het geologisch onderzoek tot hiertoe aan
het licht heeft gebracht, doch meer in het bijzonder de aandacht
willen vestigen op die verschijnselen en factoren, die voor eene
toekomstige vestiging van belang zijn te achten, dan zullen wij
in aansluiting aan ons eerste opstel (zie aflevering i van 15 Mei)
nog eenige regels moeten wijden aan de zandruggen, die met de
vette vruchtbare kleigronden langs de kust het ontwijfelbare
zeealluvium samenstellen.

Met deze bodemverheffingen, die om hare gedaante en hare
samenstelling in de kolonie zand- en schulpritsen genoemd wor-
den, maakt de geoloog, die de hoofdstad tot uitgangspunt
zijner waarnemingen kiest, het eerst kennis, want Paramaribo
is voor een groot deel op zulke ritsen aangelegd.

Terwijl deze ruggen in het algemeen in O.-W.-richting, dus
evenwijdig aan de kust, uit de kleigronden van het lage kust-
gebied oprijzen, nemen zij hier plaatselijk een N. W.-Z. O.-rich-
ting aan, in verband waarmede de stad door in gelijke richting
loopende breede straten doorsneden wordt, die met de huizen-
rijen op de ruggen zijn aangelegd, terwijl de tuinen met de soms
uitgestrekte erven de laagten tusschen twee naburige ruggen
innemen.

De bodem van deze ruggen bestaat niet alleen uit zand, doch
bevat ook doorgaans schelpen (meestal in fragmenten), die
plaatselijk in zulke hoeveelheden opgehoopt liggen, dat het
zand geheel op den achtergrond treedt, en een schelpbreccie
gevormd wordt, die in de omgeving der stad voor de herstelling
der straten hier en daar wordt uitgegraven.

Deze zandruggen zijn, evenals de omringende klei, voort-
brengselen van het jongste of hedendaagscjie tijdperk, want,
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evenals in de zee langs de kust nog steeds over groote uitge-
strektheden klei tot afzetting komt, de bekende modderbanken
vormende, die tot verplaatsing van het stadje Nickerie meer
landwaarts aan de rivier en tot het isolement van het district
Coronie aanleiding gaven, zoo hoopen zich nu nog plaatselijke
(bijv. tusschen Coronie en Nickerie) zand- en schelpbanken op,
zooals dit ook in andere landstreken vóór lage kustgebieden
het geval is. Hiertoe is noodig, dat het sterk bewogen water,
kalmer water ontmoet, waardoor natuurlijke dijken ontstaan,
die veelal zóó stevig zijn, dat zij door den golfslag niet ver-
nietigd worden. Opgebouwd door de kracht der stormen en bij
spring vloeden, verheffen zij zich ten slotte meerdere meters boven
de hoogwaterlijn.

Deze nu nog zich vormende zand- en schelpbanken of strand-
wallen wijken in geen enkel opzicht, ook niet in de weekdier-
soorten, die het kalkmateriaal voor deze banken leverden, van
de uit de zee verrezen ritsen in het alluviale kustgebied der
kolonie af, terwijl tenslotte ook de ontdekking van Indiaansch
aardewerk in eenige der schulpritsen van Paramaribo op een
vorming wijst uit het jongste verleden onzer aarde.

Hoe verspreid deze strand vormingen te midden der klei-
landen aan de kust zijn, leeren wij reeds uit de kaart van
Cateau v. Rosevelt en v. Lansberge, die vooral in het Oostelijk
deel der kolonie een groot aantal schulpritsen aangeeft. Dat
zij in het Westelijk gedeelte niet even talrijk zouden zijn, is
moeilijk aan te nemen, en een nader onderzoek in het met
ondoordringbaar bosch bedekte land zal ongetwijfeld nog
vele zulke geringe bodem verheffingen aan het licht brengen.
Van Drimmelen ontdekte op zijn reis op de Marakakka, zij-
rivier van de Nickerie, een met rood zand bedekte schulprits
even ten Noorden der Bigi-bere-kreek, waarvan wij op onzen
Nickerie-tocht de voortzetting beneden de Karapana aan-
troffen. Volgens hem is deze de zuidelijkste in het Nickerie-
district.

Voorzoover bekend, bedraagt de grootste dikte dezer zand-
en schelpophoopingen ^ 4 Meter, en verheffen zij zich zelden
meer dan 3 Meter boven den zeespiegel.

De meest zuidelijke in het Oostelijk gedeelte der kolonie is de
door Voltz ontdekte schulprits van Onoribo aan de Para ; deze
verheft zich 6 Meter boven het zeeoppervlak.
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Dat deze strandwallen — waarin door de werking van het
koolzuur op de kalk der schelpen deze tot een vaste, aan de kracht
der golven weerstand biedende brecciesamengebakken worden —
op de richting der rivieren in het uitmondingsgebied niet
zonder invloed zijn gebleven, is zeker niet te verwonderen en
zoo zien wij dan ook, dat een aantal rivieren en zijstroomen,
zooals de Nickerie, de Saramacca, de Coesewijne, de Cottica
en de Commewijne in haren benedenloop evenwijdig aan de
kust stroomen — een verschijnsel, dat de Hoogleeraar Martin
in zijn meer uitvoerige mededeelingen over de zand- en schulp-
ritsen nader verklaard heeft. (Bericht über eine Reise nach
Niederlandisch West-Indien).

De samenstelling en de hoogteligging doen tegenover de om-
ringende kleigronden een afwijkendenoraverwachten. Wij weten
hieromtrent echter nog weinig. Dat de bolletree, die de balata
oplevert en die een goed doorlatenden bodem eischt, in het
Noorden der kolonie op vele dezer zand- en schulpritsen (ver-
moedelijk waar zand het hoofdbestanddeel vormt) de over-
heerschende boomsoort is, zoodat de tappers, de z.g. bleeders,
van balatariffen spreken, verdient wel het meest onze aandacht.

Ook voor de vestiging van den mensch zijn deze zand- en
schulpritsen verre te verkiezen boven de omringende lage
kleilanden en het is dan ook aan de beide genoemde factoren,
de hooge ligging en den goed doorlatenden bodem te danken,
dat Paramaribo als een der gezondste steden in de tropen
bekend staat.

Veilig mogen wij dan ook voorspellen, dat bij eene uitbreiding
der cultures de zand- en schulpritsen de plaatsen zullen zijn,
waar de kolonisten zich zullen vestigen. De waarde der kalkrijke
gedeelten voor grondverbetering,vooral op de vette kleigronden,
mag daarbij niet uit het oog verloren worden.
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