
VROEGERE RIJZINGEN VAN DEN BODEM IN
NEDERLANDSCH WEST-INDIE.

DOOR

K. MARTIN.

De aardschors is voortdurend in beweging; maar de
meeste bewegingen worden niet onmiddellijk als aard-
bevingen waargenomen, omdat ze uiterst langzaam ge-
schieden, zoodat de uitwerking eerst na langen tijd als
„seculaire" rijzing of daling kan worden geregistreerd.
Dergelijke processen zijn in het binnenland niet gemakke-
lijk aan te toonen, maar hier toch ook op te merken. Daar
is b.v. een oude dorpeling, die gewend is van kindsbeen af
op een bepaalden weg naar de kerkte gaan. Hij moet daar-
bij over eenen heuvelrug, van waaruit hij een ver uitzicht
heeft, en daar zag hij in zijn jonge jaren reeds het dak van
de kerk, als grijsaard echter niet meer: de kerk is tenge-
volge eener langzame beweging van den bodem aan het
oog onttrokken. Tal van soortgelijke waarnemingen zijn
bekend.

Veel gemakkelijker zijn bodembewegingen aan het
strand waar te nemen door de verandering, die de stand
van het water ten opzichte van het land kan ondergaan.
Rijst het land, zoodat de zeespiegel voor het oog daalt,
zoo spreekt men van negatieve, in het tegenovergestelde
geval daarentegen van positieve strand verschuiving. Wel
kan hierbij de vraag worden opgeworpen, of het land ook
wel werkelijk beweegt, of dat misschien alléén de zeespie-
gel van niveau verandert; maar deze mogelijkheid laat
ik hier buiten beschouwing, omdat ik onbetwistbare
bodembewegingen in de Westindische Koloniën wilde
behandelen.
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Deze bodembewegingen zijn in de eerste plaats aan de
rotsachtige kusten der eilanden op te merken, en wel door
oude terrassen en strandlijnen, die tengevolge eener nega-
tieve strandverschuiving in opgeheven koraalkalken van
kwartairen ouderdom zijn ingesneden, welke laatste de
eilanden ringvormig omgeven. Wil men het karakter
hiervan goed begrijpen, dan dient men zich eerst eene
voorstelling van het ontstaan der genoemde kalken uit het
levende rif te maken.

Een dergelijk rif bestaat niet uit dicht aaneengedron-
gen stokken van koraaldieren, maar laat zich wat groei-
wijze betreft het best met een verwaarloosd stuk land ver-
gelijken, waar nu eens hier dan weer daar groepen van
onkruid hoog opschieten, terwijl daartusschen lagere
planten of minder begroeide plekjes voorkomen. De
kalkskeletten, door de koraaldieren afgescheiden, zijn me-
nigvuldig van vorm; soms lijken ze op een grooten padden-
stoel, andere zijn meer of minder bolvormig, de meeste op
verschillende wijze vertakt. De poliepen, die deze skelet-
ten bewonen, vormen meestal kolonies, zijn van zeer ver-
schillende grootte en wedijveren in bonte kleuren met den
vormenrijkdom der stokken. Daarbij komen, even bont
als de karaaldieren, de op onderzeese h struikgewas lijken-
de alcyonarien, nu eens grillig vertakt, dan weer elegant
gebogen. Kalkafscheidende wieren worden in groot getal
aangetroffen *); kokerbewonende wormen steken hun
bonte, veervormige kieuwen uit; tal van schelpen, zee-
sterren, zeekomkommers liggen op den bodem. Bonte vis-
schen trekken in scharen door het kristalheldere water,
dat al deze schoonheid der „zeetuinen" tot in de kleinste
bijzonderheden laat waarnemen.

Komt het rif in het bereik der branding, dan slaan de
golven stukjes van de koraalstokken af; deze vullen met
koraalzand vermengd langzamerhand de tusschenruim-
ten van het rif meest geheel op. Maar toch blijven holten
bestaan, die soms aanzienlijke afmetingen hebben. Een
gedeelte van de kalk wordt echter opgelost en bij laagwa-

*) Op Aruba zag ik mandjes, die de meisjes van deze wieren vervaar-
digd hadden, na ze rood gekleurd te hebben.
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ter tengevolge der verdamping weer aan de oppervlakte
neergeslagen. Nu stuift de branding over een onaanzien-
lijk grijs vlak, waaronder al de vroegere schoonheid van
het levende rif is begraven. Wordt deze vorming daarna
boven den zeespiegel gerukt, dan kan de organische struc-
tuur ervan heel gauw veranderen; soms hebben heel jonge
opgeheven koraalkalken reeds eene metamorphose in kor-
relig kristallijne kalk ondergaan, terwijl in andere geval-
len de organische overblijfselen goed zijn bewaard geble-
ven.

Boven den zeespiegel gerukt zijn de koraalkalken intus-
schen dadelijk aan de erodeerende werking der zee bloot-
gesteld. Ook hierbij speelt de oplossende kracht van het
zeewater een groote rol; maar toch is het vooral de mecha-
nische werking der golven, die de rotsen aantast en met
diepe strandlijnen groeft. De koraalkalk toch is, zooals
uit zijn wijze van ontstaan blijkt, een poreuse formatie,
en bij iederen golfslag, die de kust treft, wordt de lucht,
die het gesteente vult, met groote kracht samengeperst;
bij het terugtrekken der golf houdt de druk op om bij
het volgende aanstormen der zee weer op nieuw te be-
ginnen, en zoo wordt langzamerhand de innerlijke samen-
hang van de koraalkalk verminderd. Er vallen brok-
stukken af, die bij hoogwater als projectielen tegen de
kust worden geworpen en nu aan het verdere vernielings-
werk deelnemen.

Zoodoende ontstaat in de hoogwaterlijn een concaaf
vlak, waartegen het water opstuift en waarvan het boven-
ste gedeelte soms bij wij ze van een luifel verre uitsteekt,
een zoogenaamde „Hohlkehle". Deze kan 5 M. en meer
oprijzen, zoodat men langs de kust varende onder het
overhangende gedeelte der rots bescherming tegen de
zonnestralen kan zoeken; maar veelal stort het dak in, en
het water vreet zich, telkens op nieuw aan de rotsen kna-
gende, dieper in het land in. Eindelijk is een schuin oploo-
pend ebbestrand gevormd, waarvan de binnenste grens
met den hoogsten waterstand samenvalt, en nu is de ver-
dere voortgang der erosie gestuit, zoolang geen nieuwe
strandverschuiving plaats heeft.
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Het ligt echter in den aard der groei wij ze van het ko-
raalrif, dat de erodeerende kracht van het water de opge-
heven koraalkalk niet overal gelijk sterk zal aantasten;
want zijne samenstelling is zeer wisselend. Zoo kan het
gebeuren, dat een strand, zooals even geschetst, onder-
aardsch ontstaat, omdat telkens gedeelten van de kalk
blijven staan, die het ondermijnde dek bij wij ze van pila-
ren dragen en tegen instorting bewaren. Zeer leerrijk is in
dat opzicht de oostkust van Aruba: staat men hier aan de
kust op het terras van opgeheven kalksteen, dan ziet men
bij hoogwater de golven onder zijn voeten verdwijnen, en
plaatselijk kan men zelfs waarnemen, hoe die ver binnens-
lands, aan de grens der opgeheven rifvorming en het
oudere gebergte, weer voor den dag komen. Het geheele
plateau, dat het grootste gedeelte der noordkust om-
zoomt, is ondermijnd, en de holen hierdoor gevormd heb-
ben sierlijk concaaf gebogen wanden, ontstaan onder den
invloed der kletsende golven.

Stel nu, dat het land wordt opgeheven, dan zullen oude
brandingsterrassen en meer of minder uitgestrekte holen
boven de hoogwaterlijn verrijzen, waarbij de laatstge-
noemde de vroegere strandlijnen voorstellen. Herhaalt
zich echter de rijzing van het land, dan moeten meerdere
dergelijke vormingen boven elkaar gelegen voorkomen.

Dit nu is het geval op de Westindische eilanden, vooral
aan hunne Noordkust, die aan de wind- en stroomrichting
zonder bescherming is blootgesteld, en het volledigst ziet
men de bewijzen eener herhaalde opheffing van het land
op Curacao, alwaar de oude brandingsterrassen haast het
geheele eiland ringvormig omgeven. Meestal zijn hier drie
dergelijke terrassen ontwikkeld, die zich soms met groote
regelmatigheid langs de kust laten vervolgen, zooverre
het oog rijkt, zoo o.a. bij Hato. Het zijn uitgestrekte plat-
vormen, die onder 2—3° naar zee hellen en van elkaar
door steile stoepen zijn gescheiden, alsof door menschen-
hand geweldige trappen uit het gebergte waren uitgebei-
teld. De stoepen zijn 5—15 M. hoog, geheel of nagenoeg
vertikaal naar den zeekant afgesneden, en aan hun voet
ontwaart men 2—4 M. hooge holen, door de branding ge-
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maakt. De oppervlakte der terrassen is met vele blokken
bezaaid, waaronder er zijn, die huishooge, grillig gevormde
gevaarten voorstellen: overblijfselen van vroeger samen-
hangende en bij het ontstaan van het plateau uiteenge-
scheurde koraalkalken. In het noordwestelijke gedeelte
van Curacao ligt een plaat van opgeheven koraalkalk nog
boven op den St. Hieronimo, 218 M. boven den spiegel der
zee, zoodat het eiland sedert den kwartairen tijd, waarin
de genoemde kalksteen is ontstaan, tenminste even vele
meters moet zijn opgeheven.

Ook op Bonaire zijn de opgeheven brandingsterrassen
voortreffelijk ontwikkeld, en hier komen aan de Noord-
kust, bij Fontein, wederom drie boven elkaar gelegen plat-
vormen voor. Daarentegen ziet men op Aruba haast over-
al slechts een enkel opgeheven brandingsterras, terwijl
sporen van eene oudere dergelijke vorming nog in de na-
bijheid der noordkust op de hellingen van het gebergte
worden aangetroffen.

Het is duidelijk, dat men uit het boven medegedeelde
niet mag afleiden, dat de opheffing der genoemde drie
eilanden ongelijkmatig zou zijn geschied; maar evenmin
mag men aannemen, dat de drie strandlijnen van Curacao
en Bonaire zeker gelijktijdig zouden zijn ontstaan. Want
terzelfder tijd kan zich hier een open, daar een onder-
aardsch brandingsterras hebben gevormd, dat in het land-
schap niet als zoodanig wordt waargenomen. Buitendien
moet ieder jonger terras het oudere geheel vernietigen,
wanneer het verder dan dit deed in het land indringt en
het dak instort. Om deze reden is het uiterst moeilijk uit
te maken, welke strandlijnen in ouderdom precies aan
elkaar beantwoorden, en de samenhang van gelijkwaar-
dige lijnen is ook aan eenzelfde kuststrook soms uiterst
moeilijk met zekerheid vast te stellen. Hiervoor is een
zeer gedetailleerd onderzoek noodig, waarover wij tot nu
toe niet beschikken.

Voordat de eilanden de opheffing ondergingen, die uit
de verspreiding der oude koraalkalken valt af te leiden,
waren ze niet enkel langs de kust verder ondergedompeld,
maar groote gedeelten van het binnenland lagen eveneens
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onder water. Zoo vormde vooral het oostelijke Curacao
een wijde, ovale, door koraalriffen omsloten schotel, en
eerst langzaam dook het heuvelachtige, uit diabaas opge-
bouwde binnenland, dat veel lager is dan het kustgeberg-
te, uit de zee op. Er waren echter insnijdingen in de oude
riffen voorhanden, waardoor het water in- en uitstroom-
de, en door deze insnijdingen bleven enkele diepere ge-
deelten van de schotel in open verbinding met den oceaan.
Zoo ontstonden de eigenaardige binnenwateren, die naar
binnen soms met grilligen omtrek tusschen het heuvel-
land ingrijpen en naar buiten door middel van een kort
kanaal met de zee zijn verbonden. De bladvormige om-
trek van het Schottegat, het Spaansch Water en de St.
Joris Baai is hieraan toe te schrijven. Maar ook andere
binnenwateren moeten op dezelfde wijze worden ver-
klaard, al zijn die gedeeltelijk door oeverwallen, waardoor
het water kan doorsijpelen, van de open zee gescheiden.
Het laatste is het geval in het noordwestelijke gedeelte
van Bonaire.

De holen, welke in de oude strandlijnen zijn gelegen,
waren vroeger gedeeltelijk door Indianen bewoond, die
op Aruba aan de wanden met behulp van roodijzererts
groote figuren schilderden, een oud beeldschrift voor-
stellende. Thans leven daarin in groote menigte vleermui-
zen, ratten en kakkerlakken, waarvan de uitwerpselen en
overblijfselen een aan phosphorzuur rijke, aardachtige
guano vormen. Soms komt deze als een dikke laag voor,
waarin men tot aan de enkels kan inzinken, en de zouten,
die in de guano aanwezig zijn, moeten worden uitge-
loogd, wanneer bij af en toe vallende hevige regenbuien
het water tot in de holen doorsijpelt. Ze dringen in het
onderliggende kalkgesteente en veranderen dit in phos-
phoriet.

Maar ook het aan den dag komende gedeelte der opge-
heven rifkalken is op sommige plaatsen door middel van
thans verdwenen, vermoedelijk van zeevogels afkomstige
guano in phosphoriet veranderd, die in het huishouden
der kolonie een zoo groote rol heeft gespeeld. Daartoe be-
hooren de phosphoriet van den Tafelberg aan de Fuik
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Baai en van den Serro Colorado op Aruba. Hoe men deze
gemetamorphoseerde rifkalken van de phosphorieten der
holen kan onderscheiden en waarom geene wél, deze ech-
ter niet voor ontginning vatbaar zijn, kan ik-hier met het
oog op de beschikbare ruimte niet goed uiteenzetten. *)

Intusschen kan ik de oude opgeheven koraalkalken
niet verlaten, zonder er op gewezen te hebben, dat deze
vorming ook van groot belang als waterreservoir is. Het
poreus en met tal van kleine scheuren voorziene gesteente
zuigt het zeldzaam vallende regenwater als een spons op
en voert het langzaam naar de diepte, totdat het aan de
grens van het oudere, daaronder gelegen gebergte wordt
gestuit. Hier kan men de waterhoudende laag aantappen,
zooals bij Fontein op Bonaire is geschied; men kan het
water echter ook door ondergrondsche dammen stuiten.
Dit denkbeeld heb ik reeds in 1888 geopperd )̂ en het is
later door anderen weer opgenomen ^); sedert ben ik van
de wenschelijkheid eener uitvoering ervan nog meer over-
tuigd geworden door hetgeen ik in de Molukken zag. *)

Keeren wij ons van de westindische eilanden naar Suri-
name, dan ontmoeten wij ook daar de bewijzen eener bo-
dembeweging in jongkwartairen tijd; maar de verschijn-
selen, waaruit die valt af te leiden, zijn van geheel ande-
ren aard en staan in een nauw verband met den geognosti-
schen opbouw van het land en den waterrijkdom zijner
imposante rivieren.

Het binnenland van Suriname is voornamelijk uit kris-
tallijne gesteenten opgebouwd; oude schiefers, diabazen
en vooral graniet spelen de hoofdrol. Daarvoor ligt langs
de kust een breede strook van alluviale gronden, en voort-
durend worden door de stroomen zand en slib naar zee
gevoerd, die voor het grootste gedeelte in de nabijheid van
het land bezinken. De vlakke, modderige zoom van het
continent strekt zich dientengevolge verre in zee uit en is

Zie hierover: K. MARTIN, Bm'cAi wósr ei»« /?«se «acA
PFes/-/wdiett e tc . Teil II, blz. 88 en volgende.

In het zooeven aangehaalde werk, blz. 117.
Zie: Ewcyc/opaedie t>. NerfeW. W«<-/w<tó>, 1914—1917; blz. 738.
K. MARTIN, i?«se» iw rfe» Mo/wA êw, Geologischer Teil, blz. 43.
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door zoo ondiep water bedekt, dat de landing voor groo-
tere schepen bemoeilijkt wordt. Op een dergelijken slik-
achtigen bodem kunnen rifbouwende koralen niet leven;
want deze dieren eischen een kristalhelder water. Vooral
het kwarts, dat uit de kristallijne schiefers en de granieten
wordt aangebracht, is voor de poliepen doodend, omdat
het de weefsels scheurt.

Daarentegen tieren op een dergelijken bodem van de
zee tal van andere dieren weelderig, vooral schelpen, maar
ook echinieden enz. Evenals aan alle vlakke kusten, zoo
worden ook hier schelpbanken gevormd, die zonder regel-
maat met zanderige of slibachtige afzettingen moeten af-
wisselen. De schalen der afgestorven dieren kunnen op
het strand worden geworpen en hier in de hoogwaterlijn
eenen oeverwal vormen; wordt echter het land daarna
opgeheven, dan ontwaart men op eenigen afstand van de
kust vormingen, die in de kolonie als zand- en schulprit-
sen zoo wel bekend zijn.

Hieronder zijn dus opgeheven oeverwallen te verstaan:
lage ruggen, nu eens uit schelpen, dan weer uit zand of
klei gevormd, veelal door moerassen gescheiden en reeds
daardoor in het landschap gemakkelijk te herkennen;
want uit den aard der zaak is de vegetatie op deze ruggen
een andere dan in de tusschengelegen stroken. De schelp-
banken kunnen tot ongeveer 4 M. dikte hebben; maar,
daarin zijn zooals uit de wijze van ontstaan direkt volgt,
niet enkel ongeschonden schalen voorhanden; deze zijn
integendeel veelal gebroken en niet zelden in een fijn
schelpzand veranderd.

Er zijn echter 41 soorten van schelpen gedetermineerd
kunnen worden, en wel 15 gastropoden en 26 lamellibran-
chiaten, die alle nog in de nabijheid leven en zoodoende de
schulpritsen als eene zeer jonge vorming karakteriseeren.
Daaronder komt ook Ltóonna voor, een strandvorm in
engsten zin, die soms boven de vloedgrens leeft, verder

, die ook wel in brakwater wordt aangetroffen, terwijl
eene van uit het land ingespoelde zoetwatervorm

voorstelt.
Aan den linker oever der Suriname-rivier kan men een
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dergelijke schelpafzetting bij laagwater in Paramaribo
zien ontbloot; want een gedeelte der stad ligt op opgehe-
ven schulpritsen, en deze hebben verder een wijde ver-
spreiding. Ze zijn van af de monding van de Corantijn
tot aan die van de Marowijne aangetoond: bij Coronie,
aan de Saramacca en Coesewijne, aan de Commewijne en
Cottica. Meestal liggen verschillende ruggen, die over 't
algemeen evenwijdig aan de kust verloopen, achterelkaar.
Ook nog bij Onoribo aan de Para is dezelfde vorming aan-
getoond, maar verder binnenslands zijn geen schulpritsen
bekend.

Bij Onoribo liggen de schelpbanken volgens de opgave
van Voltz slechts 6 M. boven den spiegel der zee, terwijl
deze afzettingen in de onmiddellijke nabijheid der kust
nog minder hoog zijn opgerezen. De negatieve strandver-
schuiving zou dus, wanneer wij alleen op de schulpritsen
wilden letten, als hoogst onbeduidend moeten worden
aangemerkt, terwijl die bij de naburige eilanden meer dan
200 M. bedraagt, zooals boven aangetoond. Bestaat nu
werkelijk een zoo groot verschil in de mate van opheffing
tusschen Suriname aan den eenen en de eilanden aan den
anderen kant ? Of zijn ook nog verder in het binnenland
van het continent sporen eener vroegere zeebedekking
aan te toonen?

Deze vraag is zeer moeilijk te beantwoorden; want onze
geognostische kennis der kolonie is nog altijd uiterst ge-
ring, en het weinige, wat wij omtrent den opbouw van het
binnenland van Suriname weten, beperkt zich haast uit-
sluitend tot de beddingen der grootere rivieren. Toch zijn
er verschillende aanwijzingen, die het waarschijnlijk ma-
ken, dat in een geologisch kort geleden tijd een groot ge-
deelte van Suriname door den oceaan was overstroomd.

Staat men op den top van den Blauwen Berg bij Berg-
endaal, dan ziet men in zuidoostelijke richting vijf onbe-
duidende bergruggen coulissenachtig de eene achter den
anderen oprijzen, hetgeen op terrasvormingen bouw van
het land wijst. Een dergelijke bouw is ook in de rivieren
aangetoond, daar, waar tal van lage watervallen met wei-
nig hellende gedeelten der beddingen afwisselen. Het is
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mogelijk dat deze vallen *) oorspronkelijk aan de grens
van opgeheven strandterrassen zijn neergestort, al beant-
woordt hun tegenwoordige ligging niet meer hieraan;
want door de insnijdende werking van het water moeten
de vallen in zuidelijke richting verplaatst wezen.

Vroegere zeebedekking zou ook de buitengewoon diepe
verweering kunnen verklaren, die de gesteenten van Suri-
name hebben ondergaan, meer in het bizonder ook het
voorkomen der savannes aan de noordgrens van het berg-
land; want deze zijn door verweering en vergruizing der
oudere gesteenten ontstaan. Dat men in deze streken geen
overblijfselen van zeebewonende dieren heeft aangetrof-
fen, behoeft niet te bevreemden; want dergelijke over-
blijfselen moeten aan de oppervlakte onder den invloed
der atmosferiliën spoedig vergaan, terwijl nauwkeurige
nasporingen met het oog hierop nog nimmer hebben plaats
gehad.

Ondersteund wordt de opvatting, dat de zee in een
geologisch jong verleden tot diep in het binnenland van
Suriname zou hebben gestaan, door de geognostische ge-
steldheid van Engelsch- en Fransch-Guiana. Van belang is
vooral de conclusie, waartoe Brown en Sawkins ten op-
zichte van Engelsch-Guiana kwamen: „It is evident that
the sea at one time covered the whole face of the coun-
try . . . . and surrounded the mass of the Paccaraima
mountains entirely. The perpendicular faces of the great
table mountains of sandstone were evidently produced by
the action of the sea." *) Hiernaar zou de zeebedekking
zich in deze streken tot ongeveer 4° N.Br. in het binnen-
land hebben uitgestrekt, zoodat ook de noordelijke helft
van Suriname er moeilijk aan kon ontkomen.

De toestanden in Nederlandsch West-Indië zijn geheel
analoog aan hetgeen wij in den Oost-Indischen Archipel
waarnemen. Ook hier zijn de kleine eilanden van het oos-

i) Het spreekt vanzelf, dat ik niet voor o/fe vallen een dergelijke
verklaring toepasselijk acht.

*) CH. B. BROWN a. J. G. SAWKINS, /?e/>orts on <Ae pAysica/, <kscr»y>/»f«
and ecowowic gw/ogy o/ BrttoA Gutana, London 1875, blz. 14.
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telijke gedeelte door samenhangende, opgeheven koraal-
riffen met tal van oude strandlijnen omgeven, terwijl deze
in de Java-Zee geheel op den achtergrond treden. Want
naar de kusten dezer zee worden evenals naar die van
Suriname geweldige slibmassa's door groote rivieren afge-
voerd, die voor de rifbouwende koralen ongunstige le-
vensvoorwaarden scheppen. Aan schelpen rijke afzettin-
gen treden hiervoor in de plaats, en dit was reeds in het
jongere tertiair het geval.

In de Molukken, waar de oude riffen het best bekend
zijn, bereiken deze op Ambon meer dan 500 M. hoogte bo-
ven de zee, en begon de negatieve strandverschuiving
evenals op Java in het jongere tertiair, om tot inden
hedendaagschen tijd voort te gaan. Het groote bedrag der
strandverschuiving heeft mij reeds in 1897, toen het nog
bij de meeste geologen als ketterij gold om van opheffin-
gen te spreken, er toe gebracht, het verschijnsel met be-
hulp van dislocatiën in de aardschors te verklaren *•).
Thans zal wel niemand hierbij nog uitsluitend aan eene
beweging der wereldzee willen denken, al is dan de zee-
spiegel zeker niet konstant. De nadere verklaring voor de
opheffing der eilanden in West- en Oost-Indië kan
worden gegeven als volgt:

Uitgestrekte gebieden der aardschors bevinden zich in
een labielen toestand; daartoe behooren ook de streken,
die Azië van Australië en Noord- van Zuid-Amerika
scheiden, beide rijk aan werkende vulkanen. Het even-
wicht van schollen der schors, die men zich mag voor-
stellen als drijvende op potentiël vloeibare, gloeiende en
aan gassen rijke gesteenten, kan door endogeene proces-
sen, waaraan ook de vulkanen hun ontstaan hebben te
danken, gestoord worden. De stoornis kan echter ook in-
treden tengevolge eener aangroeiende belasting; want
heele gebergten worden in den loop der tijden vernield en
als zand en slib naar den oceaan gevoerd. Zoo is ook Suri-
name niets anders dan de kern van een vroeger veel aan-
zienlijker gebergteland, dat wellicht een alpien karakter

*« dew Mo/wA&e», Geol. Teil, blz. 48.
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droeg. Daarbij komen, vooral in de tropen, de overblijfse-
len van kalkafscheidende dieren en planten, die op den
zeebodem geweldig dikke sedimenten vormen.

Door een en ander kunnen gedeelten der aardschors
zinken en o.a. is ook de Caribische Zee door instorting ont-
staan; zij vormt een zoogenaamde „ketelinstorting", en
de grootste, meer dan 5000 M. bedragende diepte ligt be-
noorden de boven behandelde eilanden, d.i. de „Curagao-
diepte". Terwijl de schol op den bodem dezer diepte meer
en meer zonk, werden hierdoor de belendende gedeelten
der aardschors naar boven geperst; ze vormden met ande-
re een voor het eigenlijke Zuidamerikaansche continent
gelegen wal.

Deze oppersing is reeds begonnen lang voordat de op-
geheven rif kalken zijn afgezet. Want op Curacao is het
oudere, tot de krijtformatie behoorende gebergte veelvul-
dig geplooid, terwijl de genoemde kalksteenen door deze
stoornis niet zijn getroffen. Vooral aan den voet van den
St. Christoffel in het noordwestelijke gedeelte van Curacao
kan men waarnemen, hoe oude, in de krijtperiode gevorm-
de schiefers veelvuldig zijn opgeplooid en na de vorming
der plooien nog weer tegen elkaar verschoven. De Chris-
toffel, thans geïsoleerd en slechts ruim 370 M. hoog, is
niets anders dan de onbeduidende rest van een oud plooi-
gebergte, dat geognostisch tot het Zuid-amerikaansche
continent heeft behoord.

De opheffing van Suriname staat, zooals vanzelf
spreekt, met de instorting der Caribische Zee niet in ver-
band; maar naast de oppersing der eilanden heeft eene
rijzing van het geheele noordelijke gedeelte van Zuid-
Amerika plaats gehad. Deze kan niet verklaard worden
zonder aan het reeds medegedeelde ver strekkende geolo-
gische beschouwingen vast te knoopen, die hier niet op
hun plaats zijn.

Leiden, Juli 1920.
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