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I. HEX TERTIAIRE GEBERGTE OP JAVA.

1. Inleiding.— 2. Uitgesti ektlieid en algemeene zanienstelling

der formatie. — 3. Dikte. — 4. Wijze van ligging, opheffing,

(Land en beigvorming). —• 5. Ouderdom, (Fossile dieren- en
plantenwereld). — 6. Bijzondere afdeelingen en beddingen der
formatie. Lagen van puinbrokken. — 7. Verkiezelde boomstara-
men.— 8. Fossile kolen.— 9. Kalksteen en daarin voorkomende
holen. — lO.Endogene rotsdoorbraken.— 11. Mctamorpbisclie

rotssoorten. Contactverschijnselen. — 12. Ertsen.

II. POST-TERTIAIRE FORMATIEN.

1. Rolstecniagen in de nejHunische dalbodejiis. — 2. Zo(^t

water-formatien. (Daannede gevuldc meerbekkens.}

III. HEDENDAAGSCHE VORMINGEN.

Verschijnselen en (jeheurlcn'men hi de nafuiir, veroanaakt iloo,

krachten, welke steeds werkzaam zijn en hivloed uitoefencn op de vor

ming m vcrvorming van de oppervlukle des bodems, zoowel met be

frckhinn fnf Java ah tot de averiqe eihimlen ran den ludischen archi
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pel. — 1, OpliefRrig van gecleelteii der oppervlakte van den
bodem, vorming van iiieuwe lieuvelen door liydrostatisclie

drukking.—% Ophooging van deelen der oppervlakte van den
Lodeni, vorming van nieuw land door aanslibbing. Verbree-

ding der stranden en vooruitgang der kiisten in de zee. Opvul
ling van bekkens.— 3. Vcrhooging van deelen der oppervlakte

den bodem en vorming van nieuw land door koraler

bouw. — 5. Veroveringen door de zee, (Wegslaan van kiisten

door de golven).— 6. Bergvallen, welke gewoonlijk plaats g
pen ten gevolge van sterke en aanlioudende regens. IN

ten geheele bergwanden in, namelijk, steilafloopende terassen,

dan glijden sleehts aardlagen en w^ouden benedenwaarts, wclke
steile bellingen bedekken. — 7. Stormen, orkanen.— 8. Over-

stroomingen na sterke regens en verwoestingen er door aange-
gcrigt. —- 9. Het inslaan en het veroorzaken van brand door
den Miksem. — 10. Hacelbuiien in de verzen^de lucbtstreek.

TOEVOEGSELEN EN BIJLAGEN TOT HET WERK JAVA

Opmcrkcnswaardige verschijnselen en gebcnrtcnissen, in IS

hid

1. Zeldzame vcrscliijnselen in den dampkring; meteoren.
Epidemien. ~~ 5. Brand. — 4. Merkwaardijrheden van allei

lei aard

//. Nieuwe gchcurlcnisseii in de naliiur in Neerlandsch Indie,
[welke hehhcn plaats gehad sedert de uUgave van dil wcrk)

III Dcschrijvende catalogus der sfcensoorlen van Java, verzamcld
lot nplteldering van den geologise/ten bouw van dat eiland engemng-
schikt in 's rijks museum van natuurUjke historie, te Leiden. De ca-

is bevat I. van bladz. 1—296: de steensoorlen der vulka-
3 kcgcls en van liunne lava-stroomen, in eelijk

>5

&""J"" ^""5
d in acht genomen , bij de bescbrijving dicr vulk

in de tweede afdeeling van dit werk. — II. 297—546: fossile
kolen en fossile bars. ^ III. 547—566. fossile planlcn, %ci-
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sleend lioiit, afdruksels van bladcrcn; deze worden Learbeid
door professor ri. h. goeppert, te Breslau.— IV: de fossile dicren

der tertiaire forjiiatic, wier aaiital soorten tussclien 700 a 1,000
bedraagt. Afzoiidcrlij ke verzameling iu dc afdecling van het
museum: ongewervelde dieren. — V. 367—1569: rotssoortcn

der tertiaire forma lie, benevens liare yulkaniscbe en plutoni-

sclie eruptie-gesteenten en nietaniorphiscbe vormingen. . Dcze
zijn in verscbeidene onderafdeelingcn, — gcologiscb-topogra-

phiscbe groepen, — vcrdeeld, welke van het westen naar bet
oosten van bet eibmd zijn gerangsebikt en geregeld zijn ge-

worden naar de wijzc, waarop zij in de natuur voorkomen,
bet plaatsebjke verband, waarin zij tot elkander staanofde
geologiscbe betrekking, welke zij tot elkander bcbbcn. De ver-

zameling volgt dcrbalve de verscbillendc vormen van bet ter-

rein, — de land- en bergindividu's, waarvan de uiterbjke ge-

daante steeds van den inwendigen bouw afbankelijk is,

—

stap voor stap door lie I ganscbe eiland van de West- tot aan
de Gostkust.

NB. Alle nummers en aanwijzingen, welke hetzij in deze
dcrde afdeeling of in de laatst voorgaande van ditzelfdc wert
voorkomen en waarvoor de letter L. is gcplaatst, hebben be-

trekking op de steen- en rotssoorten door niij op Java verza-

meld en in den catalogus bescbreven. De letters LP. daaren-
tegen duiden aan de versteeningen uit bet dierenrijk, welke
ikin bet tertiaire gebergte bebgevonden; deze verzamelii

afzonderlijk gennmmerd geworden.

"^m^
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HET TERTIAIRE GEBERGTE.

Algemccn en beknopt overzigt over het fertimre geberyte op Java

,

met hijzondcre venneltUng der vooruaamste hesianddeelcn en go-

wigtigste vcrschijnsclcn , naar onderzoekingen, sederI 184p, in

h et iverli gesteld.

I. IN LEI DING.

EuropVerkrijj^^en de geologisclic stiulien, zoo in

dere bcscliaafde landen, steeds ecne nieuwe toeliclitin^ i••11
mijiiscliacliten, steeiigroeven

, putLorJugen, timncls, insii

dinseii tot het aaiilcorfrpTi vnn wf^rrpji en andore kunstmatijgv.il i,»^i, iiv.i, n«iij^,j^gr:jii V rtil i'<-j-i

C

o

ntblootingen van rotsen, op Java daarentegen is dc rcizigf

ie den geologisclien bouw des lands wenscht te leercn kc

nen, bijna uitskiitend beperkt tot de natuurlijke ontblootin

Zijne eerste taak bestaat derlialve bierin: de natuurlijke

blootingen van bet rotsgesteente op te sporcn en die naauw-
gezet te onderzoeken.

De scboonste en prachtigste ontblootingen worden in het
vulkanische gebergte gevonden, namehjk, aan den binnen-
waarts gekeerden wand der ringmuren , welke de kraters om-
sluiten; in het neptunisclie gebergte daarentegen zijn het
hoofdzakelijk de volgenden: lo. De wanden van enkelvondige

(
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t)f Jiibbcle oplieffingen (splijtiiigstlaleii) der iieplimisclie ge

Lergtcn. Door dergelijke opheffingcn van laagsgcwijs gebouwd
gebergten , welkc aan dc eene zijde allcngs oprijzen en vervol

gens eensllaps afbreken, worden steile wanden gevormd, di

mcerendeels 100 a 500 voct boog zijn, ja, waaronder velei

worden aaneetroffen ter booete van 1,000 a 1,300 voet. Zii ziii^V. »,X W.XV.X^ ..^1 iXVV7g 1

»^-P lijk slecbts ten deele kaal; menigwerf
genstaande hunne aanmcrkelijke steilte, met plantcntooi be-

dekt.— 2", Steile murcn aan de zuidkust. In velestrekenlioiidt

liet land eensklaps op en vormt bet loodregte wanden , wier
voet bier door de golven wordt bespoeld, elders door een smal
strand is onizoomd. Dergelijke kustwandcn rijzen gewoonlijk

100 a 500, in cnkele gedcelten zelfs 1,000 voet en boogerboven
den Spiegel der zee. — 3". Kalksteenbanken , welke holen om-

o k aan bunne zijden naaktc
den vormen.— 4". Bergstortingen,—^aardverzakkingen (oeroek),

vvaardoor steile rotsbellingen worden ontdaan van de aardla-

gen en de daarop groeijende plan ten. — b^ Rivier- en bcckklo-
ven, welke deels splijtings-, deels erosiedalen zijn, en dc effenc

of zacbt glooijende oppervlakte van bet neptuniscbe gebergte

,

ter diepte van 100 a 1,000 voet, bebben doorgroefd. Op vele
plaa tsen daalt de bedding dezer beekkloven plotsclin« 100 a 700
voet, en vormt dezelve enkele of wel verscbcidcne terrasscn,trap-

pen, langs wier wanden de beek als waterval(tji-oeroek, zaam-
getrokkeh tj oeroek) naar benedcn stort. Uitboofde deze wanden
meerendeels kaal zijn, door liet water afgescbunrd
V bckkens en overwelfde bogten iiitgeliold zijn gew
den, zoo mogen zij voor den natuuronderzoekcr op
van bet lioogste gewigt worden besclionwd.

Bebalvebij deze bier opgenoemde plaatselijke terrcin\ ormcn,
worden op Java niets anders dan aardlagen waargenomcn,
welke niet slecbts de oppervlakte des lands en de kruin der
Lergen, maar zelfs alle Iiellingen bedekkcn, die niet loodregt
oprijzen, en uitboofde van bet gelijkraatige bekleedsel, dat
bicrdoor ontstaat, de waarneming van den inwendi^en rots-

boiiw onmogelijk maken. De aardlagen zjjn gevormd uit ver-
weerde rotssoorten, welke in kleiaarde en Iccm zijn overgegaan,
of uit vulkaniscbe aseb, die door de kratcrs uiteebraakt en on

,^
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( I'Alc des bodems is ncergevalleii
, gcdurende de tieii-

tallen van eeuwen, welke ongetwijfeld zijn voorLij gegaan,
sedcrt de opheffing van liol gebergte. De dikte der laag be-

draagt nu eens sleclits 2 voet, elders neemt zij toe lot 25 a 30
voet en is, naar gelang men hare oppcrvlakte nadert, meer en
mcer vermengd met vermobiide plantaardige zelfstandigheden
en overgegaan in eene donkerbruinc teelaarde. Een wclig, digl
zaamgegroeid plantaardig bekleedsel bedekt dezc aardlaag;
hierbestaat hetzelve iiit grassoorten(Alang en Glagab), welke

e van 5 a 10 voet bereiken, elders nit struiken of&
booggrooijend woudgeboomte, welke elk onderzoek bcmoeijc-
lijken, en eene wildernis vormen, waardoor bet liakmes slccbts

een pad kan banen en waar zelfs aan bet opdelven en door^ra-
ven van den grond , door bet vleebtvverk van dooreen gewarde
wortelen, een onovcrkomelijke liinderpaal wordt gesteld.

Uit dien hoofde zijn de 6ecAA7om? in de meeste gevallcn bet
eenige Imlpmiddel, dat den nalimronderzoeker overblijft, al-

waar bij
, hetzij aan de wandcn of, wanncer ook deze met aarde

bedekt en met wouden overscbaduwd zijn, in derzelvcr bcd-
dmgen, met grond kan bopen de gcwenscbte opbelderini^cn
oratrent den gcologiscben bouw des lands te verkrijgen. Dat
gedeelte van de oppervlakte des bodems, lietwelk voor bebou-
wing vatbaar of werkelijk bebonwd is, ligt gewoonlijk 100 a

500 voet hooger dan bet bed dezer kioven ; en bet is over den
smallen bodera der kioven, dat de reiziger, die daarbij mi door
bet water wadcn, dan weder van den ecnen blok op een andcr
moct springen, docb steeds drnipnat, zijn logt vervolgt, ter-

wijl ter wcdcrzijde de steile wanden, gevormd door de koppon
der afgebrokene lagen, verre boven hem oprijzen. Want slccbts
weinige kioven worden door de inlanders bezocbt of bieden,
beneden op den bodem , eene voldoende ruimte aan , ten einde
tussclien bet water en de steile wanden een voetpad te kunnen
aanleggcn. In den regentijd, voornamelijk gedurende de maan-
den December, Januarij en Februarij is bij daarenbovrn nog
blootgcsti'ld aan bet gevaar om door een plotseling bergafwaarts
snellendenbanier overvnllf'n on mpdpap<jloM^h tn wnrA.^r, ,,r««

ik, de wanden vlieden.

^

f geene boomen jrpvonden worden, waar bii in klnnreren k
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Ilet zeldeii vooik '"•' —»''- '-—-11, de moeiieliiklieid

verboiideii uaii liet opsporen van dezeiyen, de afstand I)

&=b iwijs gevormde bergen zijn gelegen van die streken
welke bebouwd en door Europcers zijn bewoond geworden.
bet ongebaande in de neptunischc gebcrgten, welke zicb voor-
naniebjk uitbreiden in de zuidelijke helft van bet eiland,in
een verzengend beet, ongezond kbmaat en daarenboven met
wildermssen zijn bedekt, — voegt men bierbij,dat bet terrein
geene versclieidenbeid van scboone vormen aanbiedt, dat geene
hooge pieken in deze gebergten worden ontwaard, maar dat zij

slecbts gevormd zijn iiit Linge wrongen of breede bergketenen,
die zelden booger rijzen dan 3,000' en veelal slecbts een dui-
zendtal voeten, ja, eene veel geringe boogte bereiken, — en
bovenal de moeijelijkbeden gepaard aan bet doorkmipen der
beckkloven, bonderden van voeten beneden de oppervlakte
van bet aaiigrenzende land, dan zal men zicb de redenen kun-
nen verklaren, dat bet bestaan eener neptuniscbe formatie,
hoe groot bare dikte moge zijn, boe kolossaal zij zicb moge
ontwikkeld bebben, bijna aan alle vroegere reizigers, even als
aan mij gedurende de eerste jaren van mijn verblijf op Java,
gebeel en al onbeken'd wa s gebleyen.

De weinige reizigers, die eenige berigten onitrent de geologic
van Java bebben medegedeeld i), verkeerden in den waan, dat
Java slecbts uit vulkaniscbe formaticn (uit viilkanen en bunne
producten) bestond

;, bet kon niet anders , of zij moesten in deze
dwabng vervallen

, dewijl zij geene andere dan vtdkamsche ber-
gen badden gezien, met uitzondering misscbien van den witten
wand van de eene of andere kalkrots, welke door bet aebla-
derte der boomen zigtbaar was,- derbalve van een fragment
dier talrijke kalkbanken, die als bet bovenste lid der tertiaire
formatie boven op de overige lagen gelegen zijn en, op mcnige
plaats, als steile rotsen uit den bodem oprijzen. Het neptuni-

P
De Heer C. G C. Reinwardt, Over de gesteldheid der bergen in de PreansrerRegentschappen

,
m deVerh. v. h. Batav. Genootsch. t IX - Dr * IT Z

T

S ""^telf'T 'T"^ T'^"^
''''' -''^-^ insult Le, Sp\d:Batr1826. - Zelfs L. Horner: Reis haar Bantam, (in de Verh. Bat. Genootsch t XVTlVkende den laagsgewij^en bouw der gebergten niet en hield staande d«f

^!" ,\/^'
van pikkolen bij Bodongmanik slechts kleinT nesten waren

' ^' ''""""
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kaiakter ecliter, do i gsgevvij/e boti

itgestrekste gedeelte van Iiet eilaiid, dit allcs
m__^ bekend

Maar even ligt zou een ander reiziger in den waan hcbbcr
kutmen geraken, dat liet gansclie eiland van zuiver neptuni
schen boiiw is, wanneer hij, zonder bet vulkanische binnen-
land te hebben bezocht, eensklaps aan de zuidkust van Java
werd aan land gezet. Bevond bij zicb dan aan de zeewaartj
gekeerde raonding van eene der groote dalkloven, dan zou zijn

oog bet binnenste des lands aanscbouwen als bet ware dooi
eene groote poort, gelegen tusschen plateauvormige boogtcn;
gedurende bet ebgetijde zou bij zijne scbreden rigten over een
breed strand van gebrokene zandsteenvlotten, welke in ccnc
sclieeve rigting landwaarts oprijzen, verderop afgebroken zijn

scberpe kannnen dat de
kamnien zich in eene lijnregte rigting mijlen ver nevens elk„,.
der uitstrekken, — bij zou aan den kustmuur en aan de zij-

wanden der kloof een colossalen, laagsgewijzen bouw bewon-
deren, misscbien zou bij eenigen der steenkolen-beddlngcn
bespeuren, die daar ginds tusscben grijzen scbiefertbon^en
zandsteenlagen zijn gelegen, en ligtelijk zou een dergelijk reizi-

kunncn ovcneden, dat liij zicb in een der groote vlol-
gebergte-streken van Duitscbiand, ofineensteenk
bevond

generg t(
•

Maar bet oordeel van dezen reiziger zou even eenzijdig zijn
als van gene, die zicb in bet vulkaniscbe jjebied des eilands
bevond.

2. UITGESTRERTHEID EN MINERALISCHE ZAMENSTEL
LING (PETROGRAPIIISGH KARAIiTER) DER FORMATIE

IN HET ALGEMEEN.

Wat betreft de uitgestrekfheid der verscbillende gebergtefor-
ktien, de borizontale uitgebreidbeid van dezelven, in zoo-
rre zij aan bare oppervlaktc ontbloot, door geene andere
matien bedekt zijn, zoo bcstaat ongeveer een vijfde gedeelle
n de oppervlaktc van bet eiland Java n'lt aJIuviaalbodeni:



tleze wordt vooiuainelijk gevoiulen In liet noordelijke gedeelte

van liet eilarid, in de nabijlieid der noordkust en lieeft land-

waarts in, te rekencn van dc kust, afvvisselend eene breedt^
van 1, 5 a lOEngelsclie mijlon; Vs bostaat uit de viilkanisclie

kcgels en liunne naastbij gelegene stroken, alwaar de dieper

liggende gcsteente-vormingen met vulkanisclie producten over-

stelpt zijn; deze kegels worden lioofdzakelijk in het Linnenste
gedeelte des eilands gevonden en stiekkcn zicli, menigwerf in

een dubbcle rij, van liet westen naar bet oosten uit, terwijl drie

vijfde van de oppervlakte van Java uit bet tertiaire gebergte

bestaat.

Dit tertiaire gebergte ouiringt de vulkaanrij allerwege aan
twee zijden, zoowel aan de zuidelijke als aan de noordelijke zijde,

met oplieffingen verscbillcnd van vorm, zoodat het opgedre-
vcne gedeelte bier eene vlak wrongvormige gedaante vcrtoont,
elders in verscbeidene parallel nevens elkander loopcndc rig-

tingen, als scbotsen,is opwaarts gcrezen. Zelfs de vulkanen,
welke in bet oostelijke, smalle gedeelte van Java worden aan-
getrofFen, te rekenen van den Ardjoeno af, maken bierop gecne
uitzondering, dewijl bet eiland Madoera en de kleinere eilan-

den, welke op betzelve volgen, uit een geologiscb oogpunt
bescbouwd

, nicts anders zijn dan de voortzetting der tertiaire

landwrongen, — breede bergketenen, — welke, langs de
noordelijke zijde der kegels Lawoe, Wibs, en Keloet beenloo-
pende, van den Oengaran en Merbaboc af zieb uitstrekken tot
in de nabijbeid van Garesik, bij Soerabaja. Op gelijkc wijze

»

^ rOengaran, Dieng, Slamat, Tjcriniai en alle Prean^
vulkanen, zelfs de Cede en Salak, insgelijks aande noordclijk
zijde omringd door tertiair land, dat zieb voor dczelven uit-
strekt. Deze tertiaire landstrooken zijn ecbler aan de noordelijke
zijde der vulkanen vecl smaller dan aan de zuidelijke zijde, zij

vornien niet een dergelijk zaamverbonden gebeel, worden ber-
baaldebjk aPgebroken, terwijl zij zich in de rigting van bet
noorden verliezen , uitboofde zij voortloopen onder den allu-
viaal bodem

, waardoor zij worden bedekt; deze geringe bori-
zontale uilgestrektbeid staat in een regtstreeks en genetiscb
verbandmet de geringe boogte, welke bet tertiaire land

^m m d m

(

aan
amplijl^, aan dc noordelijke zijde Lezit, iiitlioofde liet
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niet zoo lioog is opgedreven gewordeu als elders lietgevalis,

ja, op vele plaatsen slechts zulk eene geringe opheffing lieeft

ondergaan, dat alleen hct bovmsie lid, de halkhmiken, b. v. de
gocnoeng Sewoe bij Buitenzorg, g: Grobogan bij Djapara, en

g: Palimanan aan den noordelijkcn voet van den Tjerimai, aan
de oppervlakte van bet eiland zijn te voorscbijn gekonien. Uit
dien hoofde ziet men, dat gewoonbjk de horizontale ligging
dezer noordebjke tertiaire strooken weinig, of volstrckt geene
verandering heeft ondergaan , maar dat zij zich als platte berg-
wrongen i^trckken.

Eene veel grootere ontwikkeling beeft bet tertiaire gebergte
aan de zuidzijde der vulkanen verkregen, zoowel wat betreft
de boogte

, waartoe bet is opgedre^en , als de borizontale uit-

breiding, welke bet bezit. Het veelvuldigst wordt betzclve
-waargenomen in den vorm van scbotsen, waarin bet gcspleten
is, welke naar de emie zijde, naar bet noorden, dat is, naar
den kant der vulkanen , allengs booger rijzen en aan bunnen
boogsten rand 2 , 3 , j a , 4,000 voet boog zijn opgelieven
len. Van dezen noordelijken, boogsten rand af, beslaaic

g

ganscbe land tot aan de zuidkust, terwijl zij naar de zuidzijde
been allengs dieper afdalen en eindebjk meteen steilen, meni^-
werf verscbeidene bonderd voet boogen muiir zicb in den oce-
aan storten.' Enkele deelen van bet tertiaire gebergte komen
voor in de omstreken der vulkanen Patoewa, Tiloe, Wajan^r,
en zijn aldaar zelfs tot op eene boogte van S a G,000 voet op4-
beven geworden.

Naar bet scbijnt, maakt slecbts een enkele berg, de goenoi
Moerio op Java, eene uitzondering op den regel: dat niet slcrli

aan eene, namelijk, aan de zuidzijde tcrtiair land voor de vi
kanen is gelegen, maar dat zulksinsgelijks aan de andcre d.

1̂

rr

B^ H
de noordzijde bet geval is. Deze vulkaan tocb

al buiten de rij der overige vuurbergcn; daarenboven maakt
bij slecbts in scbijn eene uitzondering op den algcmcenen regel
dewijl de eilanden Carimon Java, welke noordwaarts vai
denzelven, zijn gelegen, zonder twijfel uit tertiair land be
slaan en eene derde neptuniscbe verbeffingsstrook aanduiden
die

Bawean, ligt, en grootendeels noq met water bedekt

ni eene oostelijke rigtmg, naar de zijde van bet eiland
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Wij zien clerlialve, dat |. gedeelte van Java — en indien

erbij gevoegd Avorden de streken, die iiit alluviaalbodeni zijii

yorrad, welke waarschijnlijk op eene tertiaire grondlaag

rust, vier vtjfde gedeelte van liet eiland, bestaat uit laagvormige

bergmussas, die in het water ztjn afgezet geworden; dat deze tot

de tertiaire periode beliooren, zuUen wij in bet S'^'^ kapittel bc-

wijzen. Alle vulkanen te zamen genomen beslaan ongeveer het

overige een vijfde gedeelte van de oppervlakte; zij vormen
slechts kleine eilanden in de gedaanfce van kegels, klokken, die,

!r oprijzen, maar eene v(^l geringereel B

s

uitgebreidhcid bezittcn. Buitendien worden inlietneptuniscli<

gebergte zelf zoowel vulkanisclie als pliitonisclie eniptiege

steenten gevonden; deze bestaan ten deele sleclits uit smalle

met scberpe grenzen van lict oniringende gedeelte des bodem
afgescbeidenc gangen,. welke alsdan ^een invloed op de vor-

ming en de gedaante der oppervlakte hebben uitgcoefend, —
ten deele uit werkebjke bergketenen van geringe uitgebreid-

heid , of viit gei'soleerde bergklompen , die zich door hunne
eigenaardige gedaante, welke op eene andere plaats zal worden
toegeliclit, met een oogopslag laten onderscbeiden van hot

neptunisclie gebergte, dat zij liebben doorbroken.

Meer naauwkeurige, tot in bijzondcrbedcn afdalende berig-

ten, ten opzigte van de uitgestrektlieid en verbreiding der
neptunisclie formatie op Java, bebooren tot de topographische

bi^scbrijving van het eiland en van het neptunische geberg
in het bijzondcr ^

In dit overzigt zullen niet de bijzonderlieden, hetzij van
plaatselijken of anderen aard, worden vr^meld, maar datgcen,

helwelk van algemeene tocpassing is; de wctten, waaraan de
vorming van land en berg onderworpcn was, zullen op den
voorgrond gesteld en door yoorbeelden aanschouwelijk ge-

jiiaakt worden.

Tot liiertoe liebben wij slechts nagegaan, welke uitbreiding
deze formatie op Java heeft verkregen; zij reikt van de uiterste

Deze bebchrijviug zal door mij in een ander werk worden geleverd, behoorende
totde kaartvau Java, met welker bearbeiding , op eene schaal van 1: 350,000, ik thans
onledigben; hierbij zal tevens eene geologische kaart, doch op eene kleinere schaal
dan de zoo even gemelde, worden gf-voegdk
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wes elijke kaap, aan straat Soenda, tot aan den laalsten zuid
telijken hoek van Java: goenoeng Proa , ten ziiiden van Ban

oewangi en van de zuider- naar de noorderknst: aan de
c 'kust woidt zij o rider anderen gevonden tusschen Pekalon

Samarang, wijders bij Lasem, Toeban, Sedajoe en opande
n

<

Maar zii strekt zicli veel verde bet
dat zij onder water door den ganschen Indischen Archipelis \er-

breid, dewijl overal, waar deelen der aardkost binnen degren-
zen van dezen arcbipel bovcn den spiegel der zee zijn opgehe-
ven geworden, tevens de neptunische forma tie is aan den dag
gekomen. Met zekerbeid is niij zulks slecbts ten opzigte van
noordelijk Sumatra bekend, in Avelk eiland bet tcrtiairc ge-

bergte in de Battadanden wordt aangctrofFcn. De eilanden in
de baai van Tapanoeb, benevcns de aangrcnzende lagc kust-
streken van Sumatra en, ten deele althans, de bergen bij

Toeka en in andere streken bestaan uit zandsteenlagen, *} welkc
meer of min zijn opgedreven geworden en waarin, hoewel in
geringe boevcelbeid, tertiaire zecdieren (scbeJpen) worden aan-

getroffcn. Op Singapoera vond ik zandsteenen en conglomera-
ten, welke veel overeenkomst badden met de Javascben; zij

bevatteden eeliter geene fossile overblijfselen. De nasporingcn,
door deenscbe natuur-kundigen =*) in bet werk gestcld, bebben
bet bestaan eener neptuniscbeformatie op de Nicobar-eilanden
aan den dag gebragt en tevens boven alien tvvijfel verlieven,

dat dezelve insgebjks van eene tertiaire vormine is; uit officiele

regberigten, door de plaatscbjke beambten aan de Indiscl

ring ingezonden, blijkt, dat benoorden Makasar, op Celebc
bruinkolen worden gevonden; ook op bet eiland Laboean zij

bruinkolen getrofTen; op bet eiland

fossile scbaaldieren verzameld geworden, welke ik in bet Mu
seum v. b. Batav. Gcnootsebap lieb gezien; overigens is mij nie

met zekerbeid bekend, of de vlotbeddingen van fossile kolen

welke aldaar worden aangetroffen en die op last der Neer
landscb Indische rcgering reeds sedert 1844 nwl goed gevo

den geexploiteerd, tot de tertiaire, dan we1 tot
»

eene ou-

') AUeen het eiland Doengoes nasi bestaat uit trachiet.

-) Die flp rp.h roiulom de aarde maaktcn met het schip Galathea
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dcre forma tie Ijehooren, welke misschieii onder de eerstge-

noemde is gelcgeii, Uitlioofde van de overeenkomst , welke tus-

sclien deze en de Javasclie steenkolen bestaat, vcnnoed ik, dat

liet tertiairc steenkolen (briiinkolen) zijn ^),

Geene petrefacten hebben tot hedcn het bcwijs geleverd,

dat, belialve de tertiaire vorming, nog oudere formatien op de
genoemde eilanden aanwezig zijn. Timor alleen scbijnt hierop
uitzondering temaken en, behalve bet tertiaire gebergte, ins-

gelijks nog oudere bergformatien tc bevatten.

In zijne Verbandeling over Timor, (zie de Verhand. v. d.

Natuurkundige Commissie, Land- en Volkenkunde, p. 299 en
very., en de daartoe behoorende „ geologische" kaart) telt

Dr. Miillcr vijf verscbillende ncptuniscbe bergsystema's op,
welke, volgens hem, op Timor voorkomen. In het middei
deelte van het eiland plaatst hij de Grauwacke-forma
welke hij voorstelt als omvat door een ring van musschel
kalk

; dezen muschelkalk omringt hij door een grooteren ki

van Jura-gebergte, docb schuift tusschen deze beide laa

vormingen een klein " segment der Krijtformatie, dit alles

wordt omsloten door eene buitenste en jongste vorming de
nog „hedendaags ontstaande" formatien. De tertiaire vorming
die werkelijk ^) op Timor beslaaat, wordt door hem met
geen enkcl woord vermeld.

De bewijsstukken welke den grondslag van deze vooronder-
stelhng uitinaken, bestaan in een aantal steenbrokken, welke
door den overledenen Dr. maclot op Timor zijn verzamcld
ge^vordcn en met eliquelten voorzien, welke steenen later
door den beer muller naar Europa zijn overgcbragt geworden.
Deze steenen, voorkomende in liet rijksmuscum voor natuur-

lijkc historic te Leiden, afdecling mineralogie, (Neerlandscb
Indie no. 60 tot n". 127 Tinmr) heb ik onderzocht Daaronder
bevmden zich 8 stukken kalksteen welke sporcn van organi-
sche overblijfselen bevatten; het bestemmen echter van verre

') Wij mogen vcrwachten, riat dit punt door het onderzoek van Dr. schwaner op
eene voldoende wijze zai worden opgehelderd.

-) Ten huizevan den overledenen botaniciis Spanoghe, in leven resident op Timor
heb .k rotssoortfin gezien, afkomstig van gcbergtcn van dat eiland, waarin tertiaire
conchylicn voorkomen.
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weg Let groolste gedeelle is ondoeiilijk, terwijl \ eleii oaherken-
baar zijn. Zij komen vooronder de volgcnde niiinmers: no. 80. (Na-
gelkalk. Stukken uit debeek (soengi) Oisain.») Een bruine kalk-
steen, bevattende fragmenten van lichtkleurigc CrinoiJen-ste-
len, welke alsbrekzie zijn y/damaehakkcn. Onbestembaar.—No.106.

(Muscbelkalk. Uit debeek (soengi) Leumety , indenabijbeid van
Batoe gede.) Helder gekleurde, barde, cenigzins poreuse kalk',

waarin een aantal kleine afdrukselcn van scbelpcn van verscbib
lendc, soort voorkoraen, welke gebeel en al een tertiair voorkomen
bezitten. KleineVnivalvenvan Ilclk-vortn en ccne Turritella-achtig
No. 127. („ Zerbackter" kalksteen. Van den Fatoe Tobe in dt
nabijbeidvanLamakoceb.) Kalksteen van ongelijkvormige struc-
tuur, waaivan de breukA lakken voorzien zijn met witte, scbijf-

vormige vlckken, die een straalvonnigen bouw bezitten. Onbe-
stembare organischc vormen.—^o. lol.(Roodenagelkalk nietscliel-
pen. Aanzienbjke beuvclen aandezuidelijkezijdevanKampono
Roimeu.) Brninioode kalksteen, gebeel en al verviild van licbt^
kleurige, vrij ongescbonden gcblevene CHnoiden-stelen (Trocbi-
ten), die als eene brekzie door kalk zaamgebakken zijn. Apincri-
nites rosaceus Schlotheim.— No. 15^. (Losse kalknagelWcrden
strooid gevonden op den bodem bij de negorij AVeloeli , te La-

kueb.) Eene mcnigte losse Trocbiten ter lengte van i a 1

ver-

fc^^ •"" f
duim. EmrinUes moniliformis Miller, Goldf. Tab. 54,— Ap
elongatus Miller, A. rosaceus Schloth.en A. .Profundus Miller, Goldf.
Tab. 55, 5G

, Cyathocrinitespinnatus Goldf Tab. m,
fig. 7, 9, en nog

anderc broksiukken van Encriniten-stckn, ivaaronder een vijfhoekig
stuk met ronden siralenkrans. Ookcene TurbinoUa,misschicnelongata
Michel.'-^^o, 166.(Kalkstcen met zwavel, afkomstig uit eenuitge-
doofden krater op bet eiland Samaoe.) Uilgeknaagde kalksteen
met organiscbe ovcrblijfselen , welke ecbter zeeronduidelijkzijn,
benevens zwavelbcslag. Onbestembaar.^'^^ 175. (Muscbelkalk!
blokken afkomstig uit de beek (soengi) Mas.) Witte kalk, be'
vattende een aantal afdrukselen van verscbillende soort. Drie

') Iletgeen achter de nummcrs tusschen haakjes voorkomt , is overgenomen uit de daar-
loe behoorende lijst

, opgemaakt door Dr. maclot. Het overige is door mij daarbijgevoegd
De cursijf gedrukte bestemmingen der fossile overblijfsclen zijn van de hand des heeren
Br. J. A. HERKLOTS

, conscrvator aan het museum voor de ongewcrvelde dieren , die het
onde^^oeken dezer nummers verpligtend op zich lieeft gelieven te nemeu.

3
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Bivahm ^ namelijk , Canlium-soorten , de species niet bestenibaar.

No. 202. (Kalksteen^bevattende fossile koralen en sclielpen, af-

komstisf van den berg Semara, aan de Zuiderkust bij Teres.)

Witte kalksteen met zeer raoeijelijk te herkennen organiscbe

overblijfselen. Onbestemhaar (een SpatangusFy

In gcen der andere steenen AYordt eenig spoor van organiscbe

overblijfselen aangetrofFcn; zij liebben de meeste, ja,inderdaad

verrassende overccnkomst met analoge gesteenten der tertiaire

forniatie op Java. Met welk regt aan deze gesteenten de bena-

mingen van: ^jGrauwacke, Musebelkalk, Jnra, Rrijtforraatie

zijn toegekendj die vermeld zijn in de daarbij beboorende lijst,

en tot grondslag dienen van bet gevoelen van den Heer S. Miil-

ler^ ontwikkeld in de VerbandeL der Nat. Commissie, 1. c. zal ik

door eenige voorbeelden nader aantoonen. — N*^. 196. (Krijt,

s

rolsteenen,) N^ 207. (Krijt- Een, stuk, afkomstig nit eene beek.)

Nocb in bet eene, nocb in bet andere dezerbeidestukkenwordt

eenig spoor van koolzure talk (krijt) aangetroffen ; bcide zijn

witte , kleur afgevende //jon-aarde, waarnit 7Ailk een groot aantal

tertiaire lagen op Java bestaat. Men vergelijke b. v. L. n''l 394,

755, 767, 1249. — No. 218. (ThonscMefer met kwartsgangen.

Groote scliiefer- forma tie in de omstreken van den bere Mioe-

ihafFoe, waarscbijnlijk bet moedergesteente van het goud, bet-

welk in de rivier wordt gev'onden. Alle beken , vv^elke deze scbie-

fer-formatie doorstroomen , bevatten goud.) N". 110. (Gewone
kwartsme t ijzertbonen ijzerglimmer.) Beidenumracrs218 en 110
zijn eene en dezelfde steensoort, volkomen gelijkcnd op den ter-

/?Vmx*wlbonopJava:L. no. 1295 tot 1500, welke,tcngevolgevan
een doorgebrokcn ganggesteente verbard, in eene talkachtige

rotssoort overgegaan is ci iwaardoor kwartsaderen bccnloopcn
No. 219. (Talkacbtige scbiefer, doortrokken met kwarts, beboo-

rende tot de scbiefei--forma tie no. 218.) Is betgroene, talkacb-

tige, gabbroacbtige gesteente van Java: L. no. 1289, namebjk, ver-

anderde tertiaire tbon evenals de volgcnde nnmmcrs.— N®. 72.

(Talkscbiefer.) Is de metamorpbisclie talk-scbiefer L. n". 1290,
1291 van Java— N". 76. (Tbonscbiefer.) Isde gewone grijskleuri-

ge tertiaire l]ion,welke veelalinrbombiscbestukkenbreekt.
No. 95. (Grauwacke.) Zandacbtige kalksteen, welke op Java me-
aigvuldig voorkoml.— N". 10i.(0vergangskalk.) Deze steensoort
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bevat geene petrefacten. — i\o. 109, (Overgaiigskalli.) Eene
lalkbrekzie waarin geene petrefacten voorkomen, — No, 121,

(Tlionschiefer.) Een groenaclitig grijze, llionachtige mergel,

welke de treffenclste overeenkorast lieeft met cle tertiairelaeen,

voorkomende in Let district Kawasen, afdeeling Soeiapoera

in de Preanger-Regentscliappen: L. no. 1115 en 1116. — Even
zoo zijn no. 142. (Grijskleurig „Todlliegendes") eene vulkani-

sclie gloedbrekzie ; — n^. 148. (Kiezelschiefer) een veranderde,

met kwartsaderen doortrokken tlion; — no. 156, 157, 158
(Overgangs kalk) gelijkvormige digte kalksteen, waarin geen
spoor van fossile overblij fsclen wordt aangetrofFen en welke
zoodanig met vcle lertiaire kalksteensoorten van Java overeen-

konien, dat zij naauwelijks van elkander knnnen ondersclicidcn

worden ;— n". 185. (Scliiefertlion) komt gelieel overeen met vele

verliarde , zwarte tlionlagen op Java;— n". 212 (Grijs „Todtlie-

gendes") eene brekzie-soort, welke op Java menigvuldig wordt
gevonden en n". 214. (Hornblende scliiefer) een verbarde, ge-

vulkaniseerde zandsteen.

Wanneer wij de vroeger vermelde bestemmingen van fossile

overblij fselen , welke in een paar stukken kalksteen, van Timor
afkomstig, voorkomen, gaafannneinen, dan zou zulks ten be-

wijze strekken, dat de liierna genoemde formatien, op Timor
werkelijk worden aangetroflfen. Het aanwezen aldaar van de
Jtfra-vorming zou worden bewezen : door bet voorkomen van
Apiocrinitcs rosaceus Scblolb., elongatus Miller en rotundus
Miller (synoniem met A. Parkinsonii Bronn), welke laatste bui-

tendicn nog wordt aangetrofien in de kryt-^oynmile; de Mrtschel-

fca//:-vorniing door Encrinites liliiformis Lam. (synoniem met
E. moniliformis Miller); de Gramvacke-formalie doorCyatbo-
crinites pinnatus Gold. Deandcreoverblijfselenkunnentotver-

scbillcnde vormingen bebooren, en zijn niet met zekerbeid te

bcste

Zonder iets te willen te kort docn aan de talenten van den
ijverigen conchylioloog, die getracht beeft deze overblijfselen te

bestemmen, zoo benik er verre af eene beslisseiide waarde aan
de gedane bestemmingen te becbten en wel op grond biervan:
lo. dewijl dezelven op niets anders steunen dan op bet voor-

komen van Crinoiden-s/e/e» ; uitboofde 2° dpze stelen slecbts in

mmen.
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word
korte brokstiikken, veelal ter lengte van | a jduim

aaiigetroiFen; S'* dewijl de exemplaren, die er liet best

en de ineeste lioop geven om bestemd te limnen worden

elijk 11°. 158 ikken ziin , welke los en op den bodem

ond ieze bebben ecbter yecl ^e\edverstrooid zijn gevonueii ; uez,e iic-Liuci^ ^^.^xu... , ^^^^

)lge van Avrijving en bet is derbalve mogebjk ,
d

vorra ziin veranderd; de boeken en uitstekende deelen
ev

fgesleten of door verweering Veiloren gegaan; 4° uit-

boofde bet kanzijn, dat de stukken zicb op eene secimdaire

liggingsplaats bevinden, dat zij afkomstig zijn van verbiijzeble

gebcrgten van andere landen, b. v. van Nienw-Holland, van-

waar dczelven door voormaKge vloedcn der zee denvaarts kun-

nen zijn been gespoeld en in den diluviaal-bodem kunnen zijn

begraven geworden. Inderdaad, zoowel n". 80 als n". 131 beide

bebben al bet voorkomen van eene brekzie, van een conglonie-

raat-gesteente.

Het zoo even vermelde zalvoldoende zijn om met waarscbijn

bjkbeid aantetoonen, datbet Icrtiaire gcbcrgtc voorkonitopd<

Nicobar-cilanden , op Sumatra, Laboean, Borneo, Celebes en Ti

5

derbalve over eene uitgestrcktbeid, vs'elke bijna d

Europa evenaart, terwijl bet ten opzigte van /

telligste is bewezen. (vergelijk boofdstuk 5.),— wijders, datbet

bestaan van oudere {voor-tertiairc) formatien op Timor, nitboofde

vandebierboven onder 4°, aangebaalde redcn, twijfelacbtig is.

Wat betreft dcmineralogiscbe zamenstelling, zoobestaatdeze

formatie op Java boofdzakelijkuitlicbtgeklcurde ihon;Wcrgch,

en zandslccn-movh'n, welke nu eens kalk bcvattcn en bros zijn,

dan wcder kwartsacbtiii ziin , en een aaiimerkeliikcn eraad var

V 1 bezitten; wijders uit fijnkorrebge, ofuit grofk

puinbrokkcn van vulk 1 g

iriaal bebben geleverd. Nu eens komen aid

betzelfde oord voor, met laassccwiize amis

ling, dan weder Ts eene derzelven tot zulk eene dikte ontwikkeld

geworden, datdeze alleen bet petrograpbiscb kaiakterderstreek

bcpaalt. Java levert in dit opzigt in zijnc verscbillende deelen

f

ulk eene groote verscbeidenbeid en afvvisseling , dat slecl

loor eene afzonderlijke bescbrijving aan dit ondcrwerp te w
door Inndscbap voor landsrbap na te gaan, dc rijkd
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YoiJiicn op eeiie voldoende wijze kaii in hct lichl woidcii ge-

steld, tcrwijl men zicli in ccn algeniccn overzigt, gdijt da I, Iiet-

Welk tlians door ons wordt beliandeld, moct ver^enoegen met&"'*^^?5

het bijbrengen van eenlge voorbccldcn tot toelichting dcr boofd-

yerscheidenbcden. De grooteyerscbeidenhcid, welkcin de soor-

ten van gcstcente dezer formatie wordt waargcnomen in de ver-

scbillende strcken van bet ciland, zou aanleiding kunncn

geyen tot de veronderstelling, dat men gebeel verscblUende

formatie-groepen, b. v. tertiaire vormingcn, krijt, jura en andc-

ren onder bet oog bad, ware betniet, dat de ingeslotenc fossile

overbbjfselen overal tot dezelfde (tertiaire) soortcn bcboordcn.

Bebalve de opgcnocmde rotssoorten treft men nog een digtcn

kalksteen aan; deze, als bet jongste bd der ganscbe formatie,

wordt slecbts gcvonden aan de oppcrvLakte, makcnde banken

uit, die bovep op de andere beddingen bggen (zie lager).

YooRDEELDEN. P* In eeni^e strcken van Java , b. v. in de ireber"-b'^"*o
ten noordwaarts vanKeboemcn, in Begalen gelegcn, worden,

in zeer groote boeyeelbcid ,' tbon-, mergel- en fijne, tbonacbtige

zandsteen-soorten, in lagen van |- a 2 voet, docb zelden dikker

aangetroffen, wclke elkander zondcrbepaaldeordcofregebnaat

afwissclen; zijbcbben steeds ecne liclite, gewoonbjk geelacbtig-

bleekekleur, ja, zijn dikwerf over ecne uitgcstrcktboidvan vcr-

scbeidcn mijlen verhlindcnd wit van kleur even als bet zuiverste

krijt; deze witte mergelsoorten, met zuren bebandeld, bruisen

zeer weinig op, zijn in den regel zeer fijn, ligt van gewigt; uit-

boofde zij ecbter zccr vast zijn, latcn zij zicb gemakkelijk bewer-

ken en kunnen tot inenigerlei cinde in de bouwkunstgebezigd

worden: L. n**. 1249, — In de middcnste streken van Bantam

Vindt men een krijtAvitten tbonmergel, wclke ecne zeer groote

iiitgebrcidbeid en tcvens eenezeer groote diktebezit:L. n*". 594.

In bet ziiidebjke gcdeclte van Tjidamar worden dikke berglagen

van eene dergelijke, fijne, witte mergelsoort aangetroffen, zie

L. n^75D, 761 en 767. — 2l In andere gedeelten,namelijk,

in de wesLelijkc belft van bet eiland Noesa kambangan en inde

;ebergten, welkc bet Tj itandoi-dal tenwesten bcgrenzen , komen

barde zandsteenen voor, welke nictzeer grofkorrelig ennu eens

zoo dun als planken zijn, dan weder lagen ter dikte van 1 a 5 voet

vormen en met zeer fijne, barde klei- en mergelsoorN n van
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gelijke dikte afwisselen^ Al deze lagen zijn ^roentleurig; die,

welkeuitklei bestaan, hebben eene donkergroene, de andere

lagen eene heldergroene kleur, die op vele plaatsen in hetwitte

overgaat: L. n^ lllS, 1116, 1117, 1198,1209.-3^. In vele

streken, b.v. in de noordelijke bergjukken yan de centraalketen

goenoeng Kendeng, zuidoostwaaits van den Tjerimai (afdee-

ling Roeningen) komt yeelvuldig voor een sclioone , blaauw-

aelitig grijze, fijne of altbansnict zeer grofkorrelige , kalkacli-

tige zandsteen, welke, boezeer vast van structuur, ecbter ligt

verweert en alsdan van elkander brokkelt, (met zuren bebandeld

bruist liij op); bicrendaar bevat deze zandsteen eene groote *

hoeveelbeid zeescbelpen en koralen. Hij is verdeeld in vlotten

ter dikte van 1 a 2 voet , welke Avordcn afgewisseld met klei-

lagen van veel geringere dikte, namelijk, van ^ h, 1 voet; deze

laatsten bebben dezelfde kleur, zijn bard en bestaan veelal uit

eene glinsterende bitumineuse klei en vormen, onder gestadige

afwisselincrmet de andere lagen, boose bergwanden. De zand-^*.^W^ ^^ ^^^^^.^ ^^^^.*, „.,^^V. -'v.x^

steenlagen laten zicb ligtelijk in platen ter dikte van 1 a2 duim
splijten : L, no. 1124, 1128, 1129, 1141 en volgenden. — 4^. Een
dergelijke,fijne, tamelijk brosse kalkzandsteen, welke eene groote

boeveelbeid petrcfacten bevat, wordt in zeef groote uitgebreid-

beid in de westelijke streken van Zuid-Bantam aangetroJBTen ;bier

ecbter korat di t gesteente niet voor in dunne lagen, welke met la-

gen van kleiafwisselen, maar gewoonlijk in zcer dikke banken.

Is dezelve eerst voor korten tijd uitgegraven, dan beeft bij eene

blaauwaebtig grijze kleur; bij is ecbter ligt aan verweering on-

derbevig en neemt alsdan een geelacbtig of bruinacbtig grijs

koloriet aan en laat zicb tusschen de vineers fiin wriiven: L. no.gersnjnwrrjven
380 — 385, 585, 586.— 5*>. In andere streken, zooals b. v- in

de zuidelijkegedeelten der distrikten Djampang tengab en koe-

Ion, westwaarts tot aan de monding der tji Karang, ontwaart
men, zelfs tot beneden in de diepste beekkloven , niets anders
dan een bruinacbtig of grijsaclitig gelen, brossen, ligt verbrok-

kelenden, zandacbtigen kalkmergel, — eene soort vangroikalk,
welke eene zeer groote boeveelbeid fossile scbaaldieren bevat
en eene uitgestrektheid van verscheidene dagreizen bezit; geene
onderafdeelingen in lagen komen bij dit gesteente voor: X. no.

712, 713. Het noordelijke uiteinde van deze mergelbank vindt
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men in de naLijheicl van hel dorp Dolok, lu8i>clion Rajiipalii en

Sajarahten; liet smal toeloopende uileinde der bank rust ^) op

eene vulkanisclie puinlaag, welke uit grove hiokkcn beslaaten

waarop de mcrgelbank is afgezet geworden , tijdens een gedeelte

van deze puinlaag bet zeestrand vormde. Deze wijze van on-

derlinge ligging der beide beddingen tan men bespeuren in

verscbeidene bolen^ waardoorkleine beken haricii kronkelcnden

loop mijlen ver voortzetten en die liaar onderaardscb bed jviist

te dier plaatse bebben gevormd, waar de grens der beide for-

matien wordt gevonden: L. n*^. 724, 725. — G^. In andere stre-

ken b. v* in de zuidwestelijke gedeelten* van Djampang koelon

verkrijgen de lagen van onze formatie ccn ganscb verscbillen-

den aard; de tbonlagcn zijn aldaar bard als stcen; dedunncrcn
klinken, wanneer zij met den bamer in stukken worden geslagen^

als scberven aardewerk; de lagen mcrgel en zandsteen, welke
met de zoo even gemeldcn afwissclen en nu eens slccbts eene

\

clikte van een enkelen duim, elders van 1 a 3 voet bebben, zijn

even hard gew^orden; zij bebben zelfsecnekwartsaclitige hoe-

danigheid verkregen, uithoofde liunne korrels zieh ten decle tot

een geheel bebben vereenigd , Avaarin zieh niet dan met moeite^^..V.^. ..^..^V... ,^.V.^...j^

de losse aj^cjlomeraten van zandkorrels, welke met den liamei

zoo ligtehjk verbrokkeld konden worden, laten berkennen en

wier zamenbang door een bindmiddel van klei of kalkaarde,of
4

uit beide zelfstandiglieden te gelijk, slecbts zeer gering was. hi

verscbeidene gedeelten zijn deze lagen werkehjk reeds verkie-

zeld en overgegaan in hoornsteen, welke, met bet staal gesla-

gen, vonken van zicbgeeft. De kleur, welke zij vroegerbezaten,

hetzij wit, geel, bruin, grijSj roodaebtigof groenacblig, is be-

bouden gebleven; de overgangen, welke zieh bier voordoen

,

zijn van zeer veel gewigt voor de kennis van den aard dezer ver-

andering. Eene dergelijke verbarde hoedanigbeid van alle lagen

der formatie vertoont zieh in verscbeidene streken over eene iiit-

gestrektbeid van 3 a 4 mijlen, zonder dat een eruptie-gesteente

of eenige storing van aanbelang in de wijze van ligging ^ieli er-

gens laat bespeuren: L. n^ 646, 647, 659 tot 666.— 7o. Elders

b. y. in diestreken^ welkeaanlietzuidoostelijke strand der Wijn-

^) ,,Ubergveifend."
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koopsbaai grenzen, worden }3anken van vvilkanische rotspuin-

brokken aangelroffen, welke sleclits weinig afgerond zijn;deze

banken strekken zich mijlen ver uit en hebben, althans ten deele

eene 'verbazende dikte, hoewel zij onder water zijn afgezet en,

betgeen zicb duidebjk laat bewijzen, als een lid der tertiaire

forniatie mogen bescbouwd w orden: L. n^. 617 en volg. n^. —
8^. In eenige andere streken, b. v* in de oostelijke gedeelten van

Zuid-Bantam worden grijze, fijne of altbans niet zeer grove,

barde kwartsacbtige (met zuren niet opbruisende) zandsteenen

gevonden, waarvan de lagen eene dikte van 2 a 3 voet bebben;

ter plaatse waar dez6 lagen afvvisselend voorkomen met lagen

van bitiimineusen scbiefer-tbon en met werkelijke kolen-vlot-

len , die eene donker zwarte kleur en stcrken glans bebben , doen

zij eerder aan de steenkolen-formatic denken, dan aan eene

jongere vorming, waarin de bruinkolen worden aangetroffen:

L. n^. 497, SOI en andere nummers. Inde kalkachtige zdiiidsteen-
m

soorten, vcrmeld onder n^. 5 en 4, worden nimmcr kolenbed-

dingen aangetroffen, ten lioogstc vindt men daarin afzonderlijke

nesten ofdunne aderen van fossile kolcn. — 9^ In zeer vele oor-

den bezitten de zandsteenen eene kogelvormige structiiur, welke

zij onvcranderd over eene groote iiitgestrcktbeid vertooncn, Zij

bestaan alsdan uit knollen, van de grootte van eene vnist tot die

van eenboofd, zijn meer ofmin kogclrond en bebben alien, na-

melijk die, welke in dczclfdc strcck worden gevonden, bijna eene

gelijke grootte. Zij berinneren ons aan de kogelvormige afzonde-

ring van vele dioritcn en basalten, en ligsfen nu eens meer, dan& bb
wedcr minder zaamgepakt op elkander. Zij bestaan of uit eene

gelijke, namelijk, tamelijk lossc, grijze zandstecnmassa als bet

gesteente, betwelk de ruimtcn vervnlt, die tusscben dezelven

worden aangetroffen, of zij bezitten eene mecrdcre bardbeid; is

zulks bet geval, dan vcrtoont de niassa , welke de tusscbenruim-

ten vervult, eene meer grijsaclitige klcur, terwijl de kogels een

bruinacbtig grijs kolorict bebben, Zij zijn, namelijk, gekleurd

geworden door ijzeroxyde-bjdraat. Zij bebben steeds eene regel-

matige scbilferacbtige structuur, even als eene ui, zoodat zicb

de eene scliil na de andere laat losmaken , totdat eindelijk de

kern wordt aangetroffen, welke immerbarderisdanbetoverige

grdeelte, docb gewoonlijk insgplijksuitzandsteenbestaat; som-
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wijleii ecliter is het een kleine tlionijzerstecii, ceix rolsteen.

Gewoonlijk laten zich de zandsteenkogels gemakkelijk van

de omringendc Jiiassa ontdoen , met andere woorden, laten zicli

^ M kkelijk daarvan bevrijden, vooral dan wannecr d
welke de tussclieniuimten vervult, reeds begint te verweeren.

Het bindingsmiddel der zandkorrels is gewoonlijk tlion of ijzer-

thon, zelden is het van kalkachtigen aard: L. n^. 696. *)

Onder dergelijke door de zee afgezette zelfstandigbeden
, gelijk

vermeld zijn onder n*>. 1 tot 9, worden hoofdzakelijk w^eeke,

geelacbtig gckleurde mergelsoorten, ligt verwrijfbarezandstee-

.nen en thonsoorten aangetroffcn; ook ten opzigte van de dikte

.bekleeden zij de voornaamste plaats , terwijl zij mede de eigen-

scbap bezitten, dat zijaan bunne oppervlakte , terplaatsewaar
zij met de lucbt in aanraking komen, veelal in tainelijk regel-

meer ofmin teerlingvormige of langwerpige stukken
uit elkander vallen of in dergelijke stnkken kunnen gebrok

worden. Vermengd met liarden zandsteen , vormen zij onder an
deren in die streken van ZuidJava, welke zicb uitstrekken var

de Wijnkoopsbaai tot aan Noesa kambangan , een neptuniscb ge

bergte, dat nocb door vlakten, nocli doortusscben betzelve oprij

zende cruptie-gestecnten wordt afgebroken en bet grootste, aan
eengescliakelde neptuniscbe gebcrgte uitmaak t van gebeel Java

Onder degenoemdc rotslaifen konit onder andcren voor eei

glo raat, •

—

' eene soort van nagelfne, — bctwelk
mindere nitgebreidlieid bezit dan de vorigen

\ 2el gei'ingeren invloed op de landvorming becft uitgeoefend

dit conglomeraat bestaat uit rolstecnen van de gfoottc van ba
zehiooten tot die van okkcrnooten, van kwarts- of boornsteen

met een kwarts-tbonacb tig verbindingsmiddel: L. n°. 648, 649
gewoonlijk vindt men betzelve slecbts in dunnc strepcn tus

scben zandsteenvlotten en slecbts op eene enkele plaats op Jav£

als een vrij boogen berg: goenoenglviara djadjar. Nog zeldzamei

komen voor brekzien, gevormd uitserpentijnacbtigesteenbrok

ken: L. n^ 744, — een digte kalksteen, waaringroote kwarts

*) Het ontstaan dezer schilferachtige kogels ran zandsteen en hmine ophooping tot

uitgcstrekte banken, laat zich moeijelijk verklaren op dewijze, "waarop lyeli (Princi-

ples, Duitsche Vertaling I, p. 181, enz.) de vorming van den kogelvormigen traverrin

,

bij Tivoli voorkomende, tracht op te lessen.
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liristallen (bipylamidale dodecaeders) bij wijze van brekzie

gebakken: L. n''. 1264, — terwijl ijzerkies, dat in bet g

steente gesprenkeld ofin aderen en in dunne lagen racnigvuld

voorkomt,— zwavel, waamiede eene zandstcenL^j^ ... ..^. ^

bergte van Karang bolong gebeel en al doortrokken is: L. r

1229. — fossile boomhars, retinit: L. n . 344, — benevci

kleine aderen en nesten van fossile kolen: L. n°. 540, 541 , 342,
P

343, meer als toevallige bijraengsclen en bijvocgsclcn der ge-

noemde steenlagen zijn le beschouwen.

De laatstgenoemde invoegselen, namelijli, de nesten van fossile

kolen, komen in vele streken afzonderlijk tussclien de gesteen-

telagen voor, benev ens in deziilken, welke fossile zeeconchylien

en koralcn bevatten. Het zijn 1 a 3 voet langc, ^^latgedmhte frag-

menten van stammen en takken van dicotyledonisclic boomen,

welke nu cens in doffe, matte: L. n^ 335, 346, dikwerfin eene

lunker zwarle, blinkende pikkool zijn overgegaan. Wa
lijk ^jn dczelven ontstaan iiit drijfbout, hetwelk door den

stroom tot op verre afstanden was weggcvoerd geworden. Dat

zwavelznur invloed uitocfendc op de vcrandering vanditliont

in kool, bij een zwaren pelagischen druk, zu.lks laat zicli dui-

delijk zien nit de kristallen van zwavelijzer, welke nu eens af-

zonderlijk of in groepen vereenigd^ dan weder in dunne lagen

aan de oppervlakte dezer „verdwaalde'^ boomstammen voor-

komen^ of sonitijds door de voegen tot in bet binnenste door-

dringen en aderen vormen. Van gelijken oorsprong en voorko-

men als deze veidwaalde — „erratisclie" — kolen, zijn de

brokstukken van verkiezelde boomstaniinen en takken, welke

in lagen van zeer versebillende steensoorten afzonderlijk voor-

komen. Zij zijn overgegaan in lioornsteen, vuursteen^kwartsof

agaat, somtijds bezet met zwavelijzer en dikwerfvan eene kool-

zwarte kleur; is dit bet geval, dan komen zij, wat bunuiterlijk

betreft, met de stukken van fossile kool overeen; zie L, n^ 547,

548, 549. In het midden van sommige dier zwarte, verkiezelde

massa's, waarin de vezelen van het bout nog herkenbaar zijn,

treft men fraaije amandelen van chalcedoon aan, welke met

eene dunne schaal van ijzerkies zijn overtogen: L. n^ 737.

De fossile kolen, die in de gedaante van regelmatige, dikke

vlotten voorkomen, — de verkiezelde boomstammen, welke
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gansche baiAen vormeii, — benevens de congloracraten van
Villianische steenbrokken, zullen in een andcrhoofdstuk afzon-

derlijk worden beliandeld. Hier zou derhalve slccbts nog eeii

lid der tertiaire formatie, betwelkeen aanzicnlijk bcstanddeel

van dezelve iiitmaakt, in aanraerking moeten komcn, name-

lijk: de koolzure, digte kalksteen; maar dit gesteenle neerat

insgelijks zulk een aanmerkelijk aandeel in deze vorming, dat

\vij een afzonderlijk hoofdstuk aan de beliandeling van liet-

zelve zullen wijden, en bier alleen in bet voorbijgaan willon

wijzen op deze bijzondeibeid: dat dit gestecnte gebeel gciso-

leerd aan de oppervlaktc van alle andere gesteentelagen voor-

komt. Uitboofde van deze bijzonderbeid is bet, dat wij geene

melding bebben gemaakt van deze steensoort, bij gelegenbeid

van de beliandeling der overigc leden van bet laagsgewijs ge-

vormde gebergte, namelijk, van de thon-, mergel- zandsteen-,

en grovcre conglomeiaat-lagen. De baide, digte, liclilgele of

witte kalksteen, waarin insgelijks zeeconcliylien en koralen

worden aangetrofFen, komt, namelijk, op Java nimnier laagsge-

wijs, tusscben of afwisselend met dc overige leden dezer for-

matie voor, maar wordt steeds gei'soleerd, in de gedaante van
banken, als dekkende laag op de andere gevonden. Niettegen-

staande de groote uitgestrektbeid der banken, vvelke dit ge-

steente vomit, niettegenstaande de ontzaggelijke dikte, welke
deze banken bezittcn, namelijk, van 100 a iOO voet, en uit

vvelkcn boofde deze een niet onaanzienlijk gebergte op zicli zelf

vormen, zoo is deze steensoort ecbter iiiets anders dan bet bo-

venste, bet jongste lid der tertiaire formatie^

Op gelijke wijze als wij in de mineraliselie zamenstelling de-

zer formatie eene groote verscbeidenlieid in de verscbillende

deelcn van bet eiland waarnemen, zoo merken wij insgelijks

eene groote afwisseling op in de dikte barer enkele lagen. Wan-
neer in de meeste gevallen de gewone dikte mag gezegd wor-

den tezijn 1 a 3 voet, zoo bebooren ecbter scbilferacbtig dunne,

naauwebjks J duiili dikke, en 10 a 25 voet dikke lagen in geenen

deele tot de zeldzaambeden; somtijds worden, tusscben 10 a

lo voet dikke lagen van weekentbon, platvormig dunne, docb
barde zandsteenlagen aangetroffen, of tbon-lagen ter dikte van

y a 1 duim tusscben zandsteenen, welke 10 voet dik zijn; ter-
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wijl dc viilkanischc, docli ondcreeiie dekkende ^\*aterlaaguit'

gebreide, laagsgewijs vcrdeelde coiiglomeraten aan liet zuid-

oostelijkc strand van de Wijnkoopsbaai dc verLazende dikle

bezittcn van meer dan een lialf duizend voet^

3. DIKTE.

fde putten op J

worden geLoord , zoo is liet niet doenlijk om over de gansche

dikte der tertiaire formatie te oordeelen, dat wil zeggen, eene

voldoende oplieldering over de dikte der tot een geheel yereenig-

de lagen dezer formatie te bekomen. Het resultaat, betwelkook
de natunrlijke ontblootingen opleveren, betreft slecbts dat ge-

deelte van liet gebergte, lietgeen opgebeven is geworden hoven

de oppervlakte van den aangrenzenden bodem, — de dalbo-

denis, — en leert ons slecbts bet minimum der dikte kennen,
welke aan deze formatie moet worden toegekend.

—

Voorbeel-

DEN. 1°. Balgroeven, erosie-dalen , welke de formatie tot op zekere

diepte doormijden. Het ontstaan dezer dalen werd vvaarscbijn-

lijk bevorderd door oorspronkebjke reten in de oppervlakte der
aardkorst, zoo mede door spleten, welke ten gevolge vandeop-
heffing van bet gebergte geboren werden. Sommige streken van
bet neptuniscbe gebergte vormen meer ofmin convexe wron-
gen, die zicb mijlen, ja, dagreizen ver uitstrekken. Tijdens aan
de formatie deze wrongvormige gedaantewerdgegeven, ten ge-

volge van opbeffing van dezelve, zoo moest de oppervlakte,

welke bij gevolg eene grootere uitgestrektbcid verkreeg, op vele

plaatsen berstr'n, scbeuren. Moge de aanleidende oorzaak tot

de vorming der dalen, waarvan bier sprake is en welke alle

lagen in eene dwarscbe rigting doorsnijden, namclijk, in de
rigting, in welke het gebergte ncderwaarts daalt, d. i. gewoon-
lijk van bet noorden naar bet zuiden, — gezocbt moeten wor-
den in bet bestaan van dergelijkc oorspronkelijke spleten, zoo
isbet niettemin als zeker te bescbonwen , dat die dalkloven bare
tegenwoordlge gedaante en verbazende grootte slecbts bebben
verkregen door de wTgspoeling van bet gesteentc (erosie) , ter-

wijlde beken, welke indie kloven stroomden , steeds diepere

;
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insnijdingeii maakten, ten gevolge waarvan de zijwanden al-

lengs instortten. Ziilke tamelijk evenwijdig ne^ens elkander
loopende dalen keiiinerken a ooral lict gebergte, dat aan dezui-
delijke zijde voor de vulkanen der Preanger-Regentschappen
gelegen is en lielwelk in de rigting van het noorden naar het
zuiden tot aan de kust allengs afdaalt, (het distrikt Tjidaniar
en het westehjke gedeelte van het rcgentschap Soekapoera).

De diepte van de meeste dezer dalen heh ik gemeten door raid-
del vanharometer-waarncmingen, welkeopden bodem vanhet
dal en op den hoogsten rand van hetzelve werden gedaan. Ik zal

de grootste dezer dalen, in de rigting
het westen naar het oosten voortgaande, opnoemen, dat wi
zeggen, de namen der beken, welke daar doorstroomen: tji Sa
dear 1,125, Laki:'840, Lajoe:700, Sangiri: 1,625, i) Kaengan er
tji Longan: 1,670 voet diep. Velen dezer dalen zijn niet breedei
dan hunne diepte bedraagt; zij vormen alsdanijzingwekkende
woest pittoreske kloven, welker wanden men sleclits kan op
en afklauteren langs de spranten van rotan, door de Javanen
aan boomstammen of rotsen vastgehecht Hoc diep zij ook mo
gen doorgroefd zijn,zoo vertoont zich echter nergens, zelfs niel
op de laagste plaatsen van derzelver bodem, eenig ander ge.

steente, dan deze zelfde neptunische, meestal mergelachtigt
lagen, welke insgelijks aan den hoogsten rand der dalen wor
den aan^etrofFen. Tcr plaatse waar twee evenwijdige kloven
elkander in haren bogtigen loop zeer nabij komen, wordt dt
landstrook, welke tusschen dezelven oprijst, veranderd in eenen
smallcn kam, in eene lijst, waarover de reiziger, wien steile-

afgronden ter wederzijde aangapen, slechts met vrees kan
voortgaan.— Zie hoofdstnk 4 Zesde landvorm.

llieruit volgt, dat de dikte der formatie daar ter plaatse nicer
dan 1,670 voet moet bedrasen.

'

2». Erosk-dakn in het neplunhche gehergtc, wclkc tot op
een vreemdsoortig (cndogcen) gesteente zijn doorgroefd geworden.
Iliervan heb ik op gansch Java slechts vier voorbeelden

•) Zoo hoog ligt liet dorp Garoeng, aan <le westelijke of regter zijde van het dal , boven
deszelfs bodem. Aan de oostelijke zijde van hetzelve verheft zich dc rand, iroenoenc
Lantjang, slechts 1,3 i5 voet.
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getroffen, welke ik

gaande, Iiier nader zal beschrijven.

a. In de nabijheid van de groote rivier Serajoe, aan den zuidoos-

telijken voet van liet „Tj elatjap-gebergte," ligt het dorp Keling

,

aan den oever eener beek van gelijken naam, op een geringeA
afstand van de plaats, waar deze uit eene kloof van bet geberg-
te is te voorscbijn getreden, om zicb weldra in de Serajoe te stor-

ten. Den loop dezer beck in eene noordwestelijke rigting berg-
opwaarts volgende , bereikt men ongeveer een lialf uur later bet
dorp Sawangan, dat ter linkerzijde dezer kloof is gelegen. Be-

neden dit dorp is de plaats, alwaar, in de bedding der'kali Ke-
ling, bet gesteente eenige duizend voet ver ontblootis, en de
hypogene grondslaag, waarop bet neptuniscbe gebergte rust,
zicb duidelijk aan bet oog voordoet.

De laatstgenoemde formatie bestaat uit fijne (verbarde) tbon-
en zandsteenlagen, en vormt, ter plaatsewaardekoppen dwars
zijn afgebroken, den steilen regteroever der beek, welke ongeveer
eene boogtc van 50 voet bereikt. De lagen zijn van bet oost ten
zuidennaar het west ten noorden gerigt en dalen, met eenboek
van 200, naar het zuid ten westen. Onder dezelve wordt een
bazaltacbtig tracbiet-gesteente gevonden, hetwelk, naar de lin-

kerzijde onder een gelijken boek oprijzende, eene zacht glooi-
jende vlakte vonut, die slecbts door eenige regtboekig loopende
spleten en reten doorsneden is; deze reten en spleten worden
allengs enger, naarmate zij dieper in bet gesteente indringen.
Het is in platten of banken ter dikte van 2^ k 3 voetafgezon-
derd, waarvan dc bovenste lagen van den linkeroever, die met
geboomte zijn bcgrocid (derbalve ontdaan zijn van bet voorma-
lig daarop rastend neptuniscbe bedeksel), weder op nieuwin
enkelemccr ofmin kubieke stukken zijn afgedeeld door spleten,
welke clkander onder regte boeken kruisen. Een aantal der bui-
tenste stukken, die bet naast aan den rand zijn gelegen, zijn van
de andere losgeraakt en liggen tbans afzonderlijk; de overige
stukken sluitcn vast aan elkander. Dat diezelfde bijna teerling-
vormige afzondering insgelijks in bet binnenste gedeelte dezer
banken aanw^ezig is, wordt aangeduid door de straks reeds ver-
melde reten, welke alleen de gelijkmatig zacbteglooijing van
het rotsplat afbreken. Het gesteente bestaat uit een beldergrij-



\

31

1

zen, digten ofalthans zeer fijn korreligen, bazaltachtigen aman-
delsteen, — eenelava-soort, —

^ waarin sleclits afzonderlijk
en verstrooid liggende kristallen van glasachtigen veldspaath
(zonder dat andere bestanddeelen zigtbaar zijn) worden aange-
troffen, benevens bolvormige of onregelmatige blaasruimten
die de gedaante van spleten bebben) , welke deels met kalk-
spaatb, deels met een zeoHtiscb mineraal zijn opgevuld.
De spleten, welke de banken van boven naar beneden door-

oopen, ten gevolge waarvan de teerlingvormige afzondering is

ontstaan, snijden de scbeidings-vlakken onder regie boeken.^De
neptuniscbe lagen bebben eene gelijkvormige ligging op de lava-
bank. Uit dezc feiten mag bet volgende besliiit worden opge-
maakt: 1 o de lava w erd, gelijk ik bereids op eene andere plaats met
enkele woorden beb vermeld (zie Il^e afdeeling, bladz. 1122)
ondcr water over eene borizontale vlakte uitgestort en bekoelde
tijdens zij in deze rigtinglag, (dewijl debenedenste tbon-lagen
wel een aanmerkelijken graad van bardlieid bebben verkregen,
docb overigens gebeel en al onveranderd zijn, zoo moet de lava[
tijdens de tbon-laag afgezet werd, reeds bekoeld zijn geweest);
2° op deze borizontale liggende bank zetteden zicb nedcrplofse-
len nit de zee af en deze vormden de tbans albier aanwezicr

groep van neptuniscbe steenlagen, welker dikte, boven
de lava-bank, te dezer plaatse slecbts eenige bonderd voet be-
draagt; 5" nadat deze lagen waren gevormd geworden, werd
bet ganscbe gebergte ,— de lava-bank , benevens de neptuniscbe
lagen

,
— ten gevolge van deze ofgene oorzaak, WTlke ons onbe-

kend is, uit zijnc borizontale rigting gebragt en ondcr een boek
van 20o naar bet noord ten oosten opgedreven.

Tot staving van bet door ons beweerde, trekken wij er tbans
alleen dit bewijs uit: dat de neptuniscbe lagen , welke «fl bet
uitvloeijen dezer lava werdcn afgezet en die op dezelve rusten

,

200 voet dik zijn; want, daar in de beek, beneden de bier be-
doelde plaats, nog diepere insnijdingcn in bet neptuniscb ge-
bei'gte zijn gevormd, ecbter geene lava-bank meer wordt waar-
genomen, maar alleen neptuniscbe lagen , zoo volgt bieruit ten
duidelijkste: dat de lava-stroom op neptuniscbe grondlaoen is

uitgestort geworden, op een bereids voorbanden zijnde nep-
tuniscb gebergte, wclks dikte beneden doze bank welli'^t 10
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maal de dikte van het daaiboven liggende gedeelte overlreft.

k Onder de erosie-kloven, welke in de westelijke streken van

het dislrikt Karang (Soekapoera) worden gevonden, zijn er twee,

die tot op de liggende laag van endogeen gesteente doordrin-

gen; even als alle andere kloven van dit gebergte zijn zij van

het nooiden naar het zuiden gerigt De eerste kloof is die der

tji Bale, gelogen tusschen de doi pen Tjikalong ten oosten en Tji-

poetat ten westen; de tweede kloof is die der iji Pa/oe^/a, tus-

schen het zoo even genocmde dorp Tjipoetat ten oosten en Nag-

rok ten westen, Deze dorpcn liggcn op de platte hoogten,

welke tusschen de kloven oprijzen; de kloof van de tji Patoedj

a

heeft eene diepte van 470 voet, en eenegelijke dikte heeft tedier

plaatse de vlotformatie. In het laagst uitgespoelde gede'elte de-

zer beide kloven, welke, overdwars genomen, ten hoogste 1|

paal van clkander verwijderd zijn, ontwaartmenop denbodem

derzelve een zeer vast en hard massa-gesteente, hetwelk perk

heeft gesteld aan een diepcr uitspoelen des bodems. In de tji Pa-

toedj a vornit dit gesteente een bed ter breed te v an 200 voct, het-

welk, uithoofde der kleine oneffenheden, hobbelig ruw is; eene

menigte van clkander kruisende retcn ofnaauwe spleten geeflt

aan dit gesteente eene geheel en al onregelmatige afzondering,

welke slechts eenigermate overeenkomt met eenen rhombischen

vorm. Aan zijne oppervlakte bezit dit gesteente eene grijze, van

binnen, op versche brcukvlakken, eene fraaije blaauwachtigo

kleur en bestaat hot uit een fijn korreligcn trachiet, welke zeer

hard is en waarin bijna gecnc hornblende wordt aangetrofFen;

in het vcldspaath-deeg , dat voor het'blootc oog eene geheel digte

massa vormt, ontwaart men slechts kleine, liclder glinsterende

kristallen van glasaclitigen veldspaath en insgelijks witte glim-

merblaadjes.

Uithoofde dczc kloven in gccnen deeie tot de diepste behoo-

ren, en op den bodcm van andere in de nabijhcid liggende klo-

ven, welke tweemaal diepcr zijn dan dcze, geenc andere dan
neptunische lagen worden aangetrofFen, zoo is het waarschijn-

lijk, dat ook deze trachietische bodcm der tji Balo en der tji

Patoedj a gevormd worden door de oppervlakte v an een lava-

stroom, welke slechts eene geringe nitgebreidheid bezit; wijders,

dat dezelve onder water wcrd uitgebraakt en zich uitbreidde
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op ceiie rccds voorliaiiden zijnde gi'oep van iieptunisclie lageii,

die misschien cciic grooLcre dikte bezittcudaii de Lovcnste etage

van liet gebcrgte, die later is afgezet en slcclits 470 voct dik is.

c. Ditzelfde is Avaarscliijnlijk lict gcval in de kloof der tji

Oepih, oostwaarts docli in de onmiddellijkc nabijhcid va]i lict

dorp Kolamperes. Dit dorp ligt in hot bovcngcdccltc van mid-

den-Tjidamar, ten oosten van de grootc tji Sadea-kloof. Ilet

gcbergte bestaat aldaar hoofdzakelijk uit een wcckcn, fijncn

zandstcen van blaaiiwaclitige kleur, welkc eene zccr grootc

boeveelbcid mcerendcels gcbrokcn scbelpcn bevat; dczc zand-

steen is doorgroefd gcwordcn tot op liet viilkaniscbc liggcnde

gesteentc, hetwelk op lict diepste gcdccltc der kloof zigtbaar is.

d. Zoo wordt mode eene vnlkanisclie lij^Sfende laag aanijctrof-

fen m de kloof der tji Kaso, gelegen aan dc grenzen van Djam-
pang tengali en koelon en der tji Soro, westwaarts van dc vo-

rige, namelijk, tnssclien die kloof en bet dorp Tanglar (in Djam-
pang koelon.) Eene bank, bestaande uit een ver verbrciden,

lossen, korrelig-poreusen kalk, van vuil gele klenr, eene soort

van grofkalk, namelijk: L. no. 712, 713, die vol is van mcer of

min vcrbrijzelde scbaaldieren en koralen en op vclc plaatscn

uit eene massa Foraminiferen is zamengestcld: L. n". 720, dcze

kalkbank wordt door de zoo even genoemdc kloof, ter diepte

van 500 a 400 voet, doorsneden tot op liet vulkaniscbe ge-

steente, dat op de laagste plaatsen der kloofbedding te voor-

scliijn komt; bet bestaat aldaar, nainelijk, op den bodem der

tji Kaso, uit eene gelijkvormige, zwartblaauwe basaltacbtige

lava, waarin eene menigte blaasruimtcn worden aangetroflen:

fj. n**. 722; in de tji Soro on twaart men eene menigte glasacb-

tige veldspaatlikristallen in de zwartblaauwe grondmassa,

welke aldaar niet proreus is: L. n". 721. In beide bekcn lieeft

het gesteente aan de oppervlakte eene afzondering in kleine

stukken ter grootte van \- a 1 voet, welke nu eens de gedaante

hebben van vierkaiite rbombisclie of vijflioekige stukken, el-

ders daarentegen knodsvormigzijn, dat is, naar bet eene einde

smal toeloopcn. De oppervlakte van dit gesteente is zeeronetfcn,

bobbelig en de kalkmergel — of de kalkbrekzie — is gelieel

en al onveranderd ter plaatse waar zij met bet vulkaniscbe

gesteente in aanraking is. Hooger bergopwaart's, namelijk, ten

I
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de tji Kaso, in DjaDipaiig teiigali, worcll

kl

le laag van vnlkaniscli conglomeraat aangetroifen 6, dat u
iiie vierlvaiite stukjes bestaat, ter grGotte van | a 1 duin

Ike laag tussclien liet vulkaniscKc inassagesteente a en Ik

daarop rustende noordelijke uiteinde dcr kalkbank c is inge-

sclioven, gelijk in /. ///. Figiiur 17 wordt aangetoond* Ook vc»r-

der oostwaarts van deze plaats is liet vulkanische liggende

gesteente: L, n**. 724 onder de kalkbrekzie: L. n"*. 725, blootge-

legd, welke laatsle aldaar bijna gehecl en al uit verbrijzelde

scbelpen en koralcn ])estaat, namelijk, in de holen nabij het

dorp Dolog, b, V. in bet bol (gowab) tji Kopejab en andeie,

welkc door onderaardscbe be^kcn, langs de grenzen derbeide

formatien beenstrooniende, zijn nitgespoeld geworden. Het

scbijnt derbalvc, dat dc vulkanische liggende laag albier, te

rekenen van de tji Soro-kloof tot in de nabijbeid van Dolog

eenc groote horizontale uitgebreidbeid bezit. Wij Aveten ecbter

niet of bet slecbts eene dunne lavadaag is, rustende op nog
lager liggende tertiaire lagen, dan wel of het de oppervlakte

is van eenc zccr dikke vulkanische bergmassa, waarop de kalk-

mcrgcl is afgezet geworden, welke beiden in een later tijdperk

gezamenlijk werden opgcbeven.'

^.Breukranden van eenzijdige opheffngen. Fragmenten van het

ptunische gcbcrgte^die de gedaante hebben van scbotsen,

docli overigens eene breedte en eene lengte bezitten van v

scheidenemijlen, en sleclitsaan eenezijde, naar eene ligting t

opgeheven werden. Aan de breukranden,— steile wanden,
ziet men de koppen der lagen ontbloot. Eene tallooze menigte
van dergelijke wanden komt op Java voor. Ik zal liier slecbts

een d er groolsten opnoemen : gocnoeng Brcnglreng.— Deze naam
wordt door de Javanen pcgeven aan een steilen berswand,
welkc naar licl noordcn en noord-nooidoosten is eekeerd: dezo
IS tevcnh bijna het eenige mij bckcnde voorbeeld, dat een uitge-

strcli t berg-individu , be twelk eene lengte van verscbeidene dag-
reizcn beeft met een algemeenen iiaam wordt bestempeld en niet

tclkens, bij elken nieuwen rotstop ofboekpunt van naam ver-

aridert; dit is reeds op zich zelf meer dan voldoende ter aan-
duiding, dat de pbjsiognomie van dezen bergwand zelfs in die

deelen, welke het verst van elkander verwijderd zijn, de groot-
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steovereenliomstbeziLlJclnepliiiiisclie land van Tjidamarrijst,

namelijk, van Iiet zuiden naar het noorden allengs opwaarls in

de gedaante van eene glooijende vlakte, die, welis waar, door

een aantal groole en kleine kloven wordt doorgroefd, docli in

het algemeen genomen zoodanig is gevormd, dat de landstroo-

ken tussclien die kloven, alien nageiioeg op eene gelijke lioogte

liggen; op die wijze vcrlieft zicli de Lodem inimer nieer tot aan

een lioogsten rand, die vervolgens censkhips 700 a 900 voet in

eeneloodregteofhijna loodregte rigting en daarop met eene ter-

rasvormige lielling nog vcrder 400 a 600 voet diep afdaalt tot in

de bedding dcr tji Bocni, welke lioofdbeek den voet des wands
in zijne gansclie uitgcstrektlieid bespoelt, De koppen der af-

gebrokene lagcn van dezcn kolossalen Avandlaten zicli reeds op
een grooten afstand ondersclieiden , dewijl sommigen derzel*

ven wit, anderen geelaclitig, doch alien licht gekleurd zijn en

in lange, liorizontale, evenwijdigc strepcn voortloopen. Wei is

waar, de rand strekt zicli niet in eenelijnregte rigting uit, maar
besclirijft een aantal bogten naar bet zuiden en vooruitsprin-

gende hoeken naar bet noorden, derlialve bogen, wier stralen

nu eensl paal, dan weder slcclits 200 voet lang zijn; terplaatse

waar liij uit bet booggcbergte te voorscbijn komt, namelijk,

zuidwestwaarts van den Patoewa, docli in de nabijlieid diens

bergs verloopt liij, algemeen genomen, aanvankclijk in eene

zuidwestelijke rigting, later wendt bij zicli van bet oostennaar

bet westen, om ten laatste weder eene zuidwestelijke rigting

aantenemen; naar gelang deze wand zijn loop voortzet, daalt

bij allengs lager tot aan de mending der tji Boeni, alwaar bij in

de nabijbeid der zee uitloopt, zoodat zijne rigting, in haar ge-

heel genomen, mag bescbouwd worden te zijn: van bet oost-

noordoosten naar Let Avestzuidwesten. Hij vormt over zijne gan-

sclie uitgcstrektlieid de grenssclieiding tussclien bet distrikt

TjidaniarendedistriktenDjampang wetanen koelonen bestaat

van zijn boogsten rand tot op bet laagst gelegene gedeelte van
het bed der tji Boeni, waarin digt bij bet dorp Doegoe eenfos-

sile kolenvlot wordt aaiiijetroff'en,— uit zandsteen en mereel-o
lagen, Avelke eene zeer groote overeenkomst met elkander beb-

ben, en veelal bros en ligt verwrijfbaar zijn, en bevat zoowel

in zijne bovenste als in zijne benedenste lagen volkomen de-
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/elide soortenvan fossilc schelpen en koralcn, zonder dat op

den bodcm van Iict dal, lietwelk zicli aan den voet des wands

uitstrekt, ergens eene andere formatie kan waargcnoracn wor-

den, De dikte dcr formatie bcdraagt dcrlialvc bij Tandjoeng,

ongeyeer bet middcngedeelte van den Brengbreng,— bovcn

den dalbodcm, d. i. van den voet tot aan den rand ^ van den

Brengbreng-w^and , volgens barometer-meting =1,355 par. voeL

Hoe diep de formatie zicb heneden den dalbodem, naar bet bin-

nenste dcr aardkorst uitstrctt, dit is ons niet bekend.

Op ecn afstand van een paar engelscbe mijlen tegenover den

breukrand, rijst een tracbietische berg, goenoeng SoebangiL.

n^ 758, 759, iiit den bodem van bet dal opwaarts, terwijl de

ruimte, gelcgen tnsscben dit eruptie-gestecnte en den neptuni-

scbcn Avand, met rolstce||en en alluviaalbodem is vervuld.

4. Steile kustmuren. Wij zullen ons bepalcn tot bet aanbalen

van ecn enkel voorbccld en slecbts een van de kolossaalstc de-
b^

zer murcn bcscbrijven; en wel te meer nit boofde de zeewaarts

gekeerdeuiteinden dcrkalkbanken, d, i. dcr loodregte murcn,
waarmede zij in de baren der zee nedcrstorten, later afzonder-

lijk zullen bebandeld worden.

In de zuidwestclijkste streken Yun bet distrikt Djampang koe-

lon, wclke de Wijnkoopsbaai (Pajaboean ratoe) aan de zuidzijde

begrenzen, bestaat de formatie boofdzakelijk uittamelijkbarde,

niet zeer lijnkorrelige zandstcenlagen , waartusscben ecliter veel-

^^ildig grovere conglomcraten , benevens fijne tbon- en mergel-

soortcn voorkomen. Zij bezitten, algcmeen genomen, eene effenc

oppervlakte, welke door zachtglooijende , kronkelende beekgroe-

yen wordt doorsnedcn en zicb tusscben dczclvc in eene wrong-
vormige vlakte nitstrekt ; bicrdoor ontstaat derbalve een golf-

vormig, beuvelacbtig plateau.Tcr plaatse waar op de kaart van
Raffles de naam „Mandra" (eiland) gelezen wordt, ligtccne rui-

me nevenbaai , welke naar bet oosten een rond toeloopend strand

1) Bat pimt van den rand namelijk, van waar de weg vanTjidamar, bencde(\Avaarts

naar Tandjoeng voert. Vele van de hoogten, wellce in deze 3de afdecling zullen me-
gedeeld worden, zijn eerst kortelings bcrekend en hevinden zich niet :n de ,, lijstvan

hoogten," die op bladz. 90 tot 123 der Iste afdeeling voorkomt, Daar liet getal van
hoogten, door mij op Java geineten, bij de duizend bedraagt, zoo zal ik van tijd tot

tijd ^upplemfnf-lijiten mededeelen, ten einde die opgaaf vollediger te maken.

\
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bezit, en de Tjiletoe-baai (Zand-baai op de kaarteii van van du

Velde en le Clercq) wordt gelieeten; haar zandige oever veree-

nigt zich oostwaarts met eenc alluviaal-vlakte, weltc zich naaii-

welijks boyen den spiegel der zee verlieft en door woudgeLoom-
te, dat liier en daar door Alangvelden afgebroken is , wordt over-

scbaduwd; dcze vlakte beeft in de rigling ven liet westen naar

bet oosten eene lengte van S a G palen, terwijlbare breedte van
bet zuiden naar bet noorden 4 a 5 palen i) bedraagt. Deze vlakte,

die vroegereene zeer fraaijebogtmoet bcbben gevormd, is op
veleplaalscnnog zeer moerassig enscbijntin zeerlaten (post-

terliairen) tijd ontstaan tczijn, tengcTolge van eene niveaii-

vcrandcring van ter naauwernood 5 voet ten opzigte van den

spiegel der zee. Rondom dezc glocijend becte vlakte loopt bet

zoo even genoemde plateau, en bereikt zijn boogste punt op de

noordzijde, en zijn laagste punt ten zuiden van de vlakte; niet

door middcl ecncr belling gaat dit plateau in delage vlakte

over, laaav plotseling met een kolossalen muur, zoo steil als ^varc

bij met een mcs afgesneden, endeze is bet, Avelkc de grensscbei-

dingtusscben vlakte en boogland vomit ^—^Zic J. ///. Figuurlo.

Deze mijlen lange muur, vvelke aan beide uiteinden in eene

kaap eindigt, oedjoeng Karang badak en Rarang belang ten zui-

den en oedj oeng Karang talio ten noorden, omsluit in een balven

kring dczelandbogt; van den rand van dczehmuur stortcn zicb

zes groote watervallen, de boogstcn op Java, jiederwaarts

,

waarvaan sommigen over voorwaarts springende trappcn wor-

den yerdubbcld, namelijk: lo. tjoeroek tji Marindjocng, 2o. tj.

Tjangkore, 5^. tj-Ngalabi, 4o. tj. Gompong,5^ tj, Sodong, Q^. tj.

Rante en 7o. tj.Pontjakmanik, welker liggingmen op Figuurio

door deze getallcn, bcncvcns den naam der rivieren opgogeven

vindt Ter plaatsc v^'aar deze watervallen naar bencdcn storten,

springt de muur dieper dan op anderc plaatsen acbterwaarts;

bij wordt allcngs door de seburing van bet water uitgcgrocfd

en aldaar berscbapen in eene kloof; duidelijk verklaart zicb bet

ontstaan dczer kloven door den steeds verdcr acbteruitgaanden

waterval zelf, die zicb steeds meer en nicer van den boofdwand

Een Java^che paal heeft 1,800 rijnlaud^chc '.'^t.
«
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Yervvijderl 0. Het dorp Tjikaiide ligt op cen afstand van onge-

veer 3 palen van den biunenwaarts gekeerden,noordoostelijkeii

oever der baai, inde nabijheid \ an den voet van liet noord-

noordoostelijkegedeeltevan denmuiir,en hoven op lietlioogland

ligL liet dorp Tjatol; bevindt men zicb aan het uiteinde van een

der bouwvelden tot dit dorp behoorende.dat het naast aan den

rand des mnms gelegen is, dan ziet men neder op de dakcn van

het dorp Tjikande, hetwelk 142S voet lager gelegen is dan

het eerstgenoemde, Dit is namelijk de hoogte van den mnur

en de dikte , welke de laagsgewijze formatie in deze streek bezit

,

voor zoo verre zij hoven den spiegelder zee of hoven de vlakte iiiU

steekt

Laat ons thans door het aanvoeren van daadzaken beproeven

om aan te toonen, dat het gedeelte der laag5ge\Yijze formatie,

dat onder de oj^pervlaktevan den'bodem der tji Letoe-vlakte is

verborgen, nog veel dikker is dan lietgeen'zich boven de opper-

vlakte verheft. Men plaatse zich aan den voet van den beneden-

sten waterval tjoeroek Sodong der tjiKande (pp. 5 op Figuiir 13),

welks ter zijde vliegend waterstof in het gesteente eenegrot.

eene overwelPde bogt indelagen heeft gevormd, en men zal

ontwaren, dat deze lagen onder een hoekvan 25 a 50 graden

naar hetnoord- noordoosten invallen. Begeeft men zich nu naar

het oost-znidoostelijke gedeelte des mniirs, alwaar de waterval

der tji Lctoe zich reeds | paal van den rand des muurs terug-

getrokken en cen klein Niagara-dal gevormd heeft, dan ziet

men, dat de lagcn onder een gelijkenhoek afdalen, doch in eene

verschillende rigting, namelijk, van hetwcsten naar het oos-

tcn; terwijl zij in het ziiidelijke gedeelte des muurs, bij den goe-

noengBadak, in ccne zuidelijke rigting dalen. Het schijnt der-

halve, dat de lagen, vvaamit de halfkringvormige muur aan

zijae verschillende zijden bestaat, in cenebijna divergerende

rigting uit een gcmeenschappelijk middelpunt, namelijk, het

^) Ilooger landwaartsin, doch in de nabij held, vvorden noghvee watervallcn aangetrof-

fen , TN-elke insgelijks over dergelijke rotstrappen nederploffen , namelijk: tjoeroek tji Ka-
woeng en tj. Pontjak djeroek der tji Letoe ; behalve dat vindt men nog vele andere hooge
en fraaije water\'allen, welke op een grooteren afstand van bier gelegen zijn en de geueigd-
heid tot de vorming van loodregte trappen genoegzaam aanduiden , welke aan de zaiuktceu-
formalie van DjampangkorloTi zoo hijjjpnder cigen is.



39

centrum der onislotene vlakte, naar buiten afdalen- in dit mid-

dengcdcclte yerlieft zicli, bijria geheel en al gei'soleerd, in de

duisteie scliaduwen van een oorspionkelijk woud, een rond-

aclitige berg van geringe lioogte, goenoengRiaradjadjargeliee-

ten. Bij lict betreden van dezen berg, verlceerde ik in de stellige

verwachting aldaar eruptie-gesteenten te zullen aantrefFen; de

gansche berg bestond ecliter, van zijnen voet tot aan zijnen sclie-

del uit een boop van hlokken van verbrijzelde nepluniscbe steen-

banlien, nanielijk, uit blokken van een conglomeraat, Let>velk

over eene uitgestektlieid van dagreizen ver in bet rend te ver-

geefs wordt gezocbt en slechts op een paar plaatsen, in den

vorm van onderlagen in verscbeidene zandsteenvlotten, ter

<likte van een of twee dulm wordt gevonden; bet Is eene soort

van Nagelfluli. (Rolsteenen van witte kwarts, van de grootte

van eene bazehioot tot die eener okkernoot, benevens van an-

dere keisooiten, boornsteen, van verscbillende kleur, verderen-

kele steenbrokken, welke dolerietacbtig van aard zijn,— deze

komen echter zelden voor, — zijn tot een conglomeraat veree-

nigd , waarvan lie^ eenige verbiudingmiddcl bestaat in eene fijne

massa van kwartsacbtig zand, ^vaarin geen kalk aauAvezig is.)

Wanneer Avij niogen aannemen, 1. dat deNagelflub-acbtige

conglomeraten van bet centraalgebergte Kiara djadjar,— dewijl

zij nergens elders in deze streken voorkomen, —-sleclits moeten

bescbouwd worden als fragnicnten van banken der formatie,

welke veel dieper liggen dan alle andcre, en die medeopAvaarts

werden gcdrevcn door een eruplie-gestccnte, dat benedcn deze

banken lag; 2. dat de ringmuur goenoeng Linggoeng^— dat is de

naam, welkcn de Javanen aan denzelven gevcn,—• met zijne la-

gcn, welke onder een bock van 20 a 50 graden bultenwaarts

dalen, ontstond ten gevolge eener oplicffing, veroorzaakt door

diezelfde eruptieve kraclit, die, in de rigting van onderen naar

boven op bet middenpunt der toenmaals welligt nog weeke,

in eene zekere mate veerkraclitige laagsgewijze massa werkte,

deze opwaarts duwde, baar uiteendrcef en een onvolkomen
ringmuur vormde, — zoo moet de afstand tusscbcn detegen-

over elkander gesteldc gedeelten van den muur in aanmerking
worden genomen,— deze bedraagt, in de rigting van bet noor-

den naar bet zuidcn, 4 a 5 palen, — tevens moeten wij in 't oog
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liouden, dal lusiiclieiidezelveii, namelijk, tiisschende break

randen, geen enhel vrecmdsoortig, ^een eriiptie-gesteente aai

de opperv lakte is te yoorscliijn gekomen,— en wij zuUen liet

ditalles overweeende, waarscliijnlijk vindeii, dat deze mureilie «XiV.^ v^T v.. TT^J^—— , .. J—J" ^

icli tot op eeiie groote diepte beiiedcn de oppervlakte de

dems Yoortzetten en dat de gansche dikte der formatie aller-

mlnsthet drie a Yijfdubbcle moet bedragen van de dikte dei

lagen, welke zicli boven de oppcrvlakte des bodems ycrtoonen.

Dat opbefFende en uiteendrijrende (pliitoniscbe) kracbten bare

iiitwerking dcden gevoelen op deze laagsgewijs gevormdc mas-

sa's, ziilksblijktuitde eriiptie-gesteenten, welke zicheeniiit-

weg bebben gebaand zooAvel door de groep van lagen, die in der

gocnoengLinggocng eindigen, als op andere nabij gelegene plaat

Zie de diallag-porpliicr: L. n^. 671, de syenietacbtige poi

pbier: L. n^ 650 en de fraaije augiet-porpbicr: L, n^. 658, welk

laatstgcnocmd gcstecnte in bet beddcr tjilvawoengen tji Ma-

rindjocng, nabij dewatervallen (zicFigimrlo), de zandsteenla-

gen in den vomi van een smallen, muuracbtigen gang in dwar-

scbe rigting doorloopt- (Deze endogene steei^oorten zullen in

bet 10^^ boofdstuk wordcn bescbreyeii-) Opmerkenswaardig is

bet, datbier een koudebron word t aangetroffcn en wel in den

acbtergrond der overwelfde, als eene grot gevormde bogt, voor

welke detjoeroek Sodong nederstort, namelijk, in bet bed der

tji Rande aan deii voct des miuirs, — den hmnhrand der neptu-

niscbe formatie. — Het water dezer bron beeft sleebts eene tem-

peratunr Yan 10,0 Reanmnr ; betzelve yerbreidt ecbter eeii ster-

ken reuk yan zwav elwaterstofgas en zet een zwayelig-kalkacbtig

beslag af.

5°. Slrckciiy alivaar de formatie omgchanteld is,waar de vloilen

op het hoofd staan (de breuhranden naar bovcn gekeerd,) iiktar zij

eciie verticale rigting hebhen. In bet centralc gedeelte "van bet

eiland, zuidoostwaarts \an den Tjeriniai (aldeeling Roenin-

gan) worden gebergten gevonden, welke uit lange evenwijdige

ketenen bestaan, wier getal ten minste drieis;dikwerf treftmen

dezelve aan in eene zesdubbele rij , welke, in bet algemeen geno-

men, yan bet west ten noorden, naar bet oost ten zuiden, som-

migen bijna west en oost gerigt zijn, zicb nitstrekken yan bef

Malemhong-gebergte tot in de nabijlieid yan denSlamat, en
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tussclien den Tjerimai en den Sawal lieenloopen. Zij onisliiilcn

lange parallcl-dalen, wier Lodem gewoonlijk eenc voldocude

breedte bezit om voor de rijst- (in sawa's) boiiwende Jayanen

boYOonbaar te zijn. In cone gelijkc rigting als dcbergketenen en

de op mcnige plaats steilopstaande lagen verloopen, stroomen

de beken dezer dalcn, of van bet westen naar bet oosten o/*yan

bet oosten naar bet westen tot op de plaats, waar zij zicb onder

een rcgten bock wenden en, betzij naar bet noorden ofnaar bet

zuiden vlietcnde, door dwarskloyen, door j)oo;7e«^stroomen,

die ncrgcns op Java in zoo grootscben yorm, zoo talrijk worden
aangctroffen als in dit gcbergte.

Door een dier dalen, yoorbij dc dorpcn Tjantilan, Selagam-

be, Peroeng en anderen, stroomt de lioofdbeek (tji) DJoIang aan-

yankelijk yan bet westen naar bet oosten tot aan bet dorp Tjoe-

roek; yan dit punt af rigt zij zicb ziiidwaarts door bet oyerige

gcdeelte yan bet dal, betwelk yeel breeder geworden is dan
'^Toeger, iiltboofde een aantal eycnwijdige neyenketenen zicb

met baar uiteinde albler yerder dan elders teruggetrokken beb-

ben. In een aantal bogten zet dc beek liaren gekronkelden loop,

met een gelijkmatig, zaclit veryal, algemeen genomen naar bet

zuiden door deze vlakteyoort en bespoeltdedorpenJanglapa^

Tjigintoeng en Bandardendeng; kiest men nu bet drooge ge-

deelte yan baar rotsbed^ ncyens de centrale met water ce^^ilde

gleuf der kali tot yoetpad,, dan kan men baren loop yeryolgen

an bet dorp Tjocroek afonafgebroken lot aanbarc dwarsdoor-
r

braak in de Soebaiigketen^ door welke engc poort bet water tus-

sclien toren^boog op elkander neergestortc puin]>rokken yan

zandsteenlagen, met donderend geweld al scluiimeiid beenspatj

om yeryolgens een nieuw, docb yeelenger parallel-dalingelijke

rigting als vroeger, namelijk^ yan bet westen naar bet oosten te

doorstroomen. Deze ganscbe weg, te rekenenyan bet dorp Tjoc-

roek tot aan de poort^ waaryan de lengte in de rigting yan bet

y

noorden naar bet zuiden ongeyeer 5 palen bedraagt^ wordt
afgelegd over de koppen yan dwars afgebrokene lagen > welke

als neyens elkander geplaatste planken yolkomen verticaal

gerigt zijn^ of altbans slechts eene uiterst geringe belling

bezitten; deze lasen bebben veelal eene dikle van 1 a 3, ande-

ren van Oj sommigen sb( lits van l voet en vormen bet bed dei
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ri vicr. Door de werliing der baudjer's liebbeu zij eerie 3 a 4 maal
grootcre ontblootinq verkregen dan Iiet eigenlijke bed der kali

bedraagt; nu eens vormen al deze uiteinden van lagen eene ef-

fene vlakte, dan weder steken soinmigen als lijsten,— stompen
muren —

•
boven de anderen uit , en dit pescbiedt

melijk ter plaatse "waar liarde zandsteenlagen worden afgewis-

seld met ligter oplosbare tbon-lagen , alwaar zij zicb dan in de
gedaante voordoen als boekdcelen van ongelijke grootte, welke

elkander op eene bibliotheek-plunk staan; indie slrek

waar de kronkelende beek van bet noorden naar bet zuiden
vloeit, vormen zij dwars gerigte, A;or/e lijuen in de beekbed-
ding, en lange, met den oever evenwijdig loopende lijnen, waar
de beek, in eene barer krommingen, van bet westen naar bet
oostcn of in eene omgekeerde rigting voortstroomt.

Hooidzakelijk komen albicr voor meer ofminder iSjnkorrelige

zandsteenlagen, welke door dunnere tbonlagen worden afge-

wisseld; alien bebbcn eene grijze kleur en zijn in eene regelma-
tig verticale of bijna verticale (SQo—85o) en tevens evenwijdioe
rigting geplaatst en hierin beb ik, zoover bet mij mogelijk was
zulks na te gaan, over eene uitgestrcktbeid van 2|- paal in de
breedte, niet de geringste afwijking kunnen ontdekken; bet zui-

delijk gedeelte der dalbedding, betwelk niet zoo gemakkelijk
genaakbaar is, wordt bier niet onder begrepen. Van den mond
der tji Gintoeng ecliter westwaarts, docb in de onmiddellijke
nabijbeid van bet dorp Bandar dendeng, tot aan gene zijde van
bet dorp Tjocroek, d. i. tot aan de dwarspoort der nevenbeek

Moentik, beb ik tweemaal denzelfden weg docade bcdd OP

o
afgelcgd,nitboofdebetvoorkomendezer lagen in zulkeeneboo^c
mate mijne verwondcring trok, — en de afstand dezer beide
punten in eene regte lijn van bet zuiden naar bet noorden, der-
halve in eene bijna dwarsclic rigting ten opzigte der lagen,
welke van bet westen 10» ten noorden naar bet oosten 10 ten
zuiden loopen, bedraagt ten minste 2[ paal of 10,800 rijnl.

voet. Over deze gansebe uitgestrektbeid zijn de lagen overal
mnig met elkandar vereenigd, sluiten zij naauw aan elkander,
zonder dat ergens eenige stoornis in deze aaneenscbakeling te
bespeuren is

, zclfs niet op die plaatsen aan den oever, waar deze
tut eenelsoogte van 5 a 20 voet oprijsten de laeen, die als bori-
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zoiilale lijiien door liet dieper uitgespoelde Led dur beck loopen,
iii eene verticale rigtiiig wordeii waargenomen ; nergens wordt
men eenige afwijkiiig in de legwijze, eenige stoornls ofafbreking
der lagen gewaar, nergens bespeurt men puinbrokken of wrij-

go^^^xig sliiit

hel ondersfe hoven. Niet waarscbijnlijk is het, dat zulks ontstaan
zij door het verplaatsen en aan elkander sluiten van een groot
aantal stukken eener gebrokene, niet zeer dikke formatie; had
b. V. eene dergehjke formatie eene dikte gchad van 2,000 voet,
dan had zij in 5 stukken moeten breken, deze behoorden zich
dan tevens alien te hebben opgerigt, zich vervolgens volko-
men evenwijdig nevens elkander te hebben gcplaatst en zoo
mnig met elkander te hebben vcrcenigd , dat nergens voecren
of sporen van oneffenheid overbleven, zonder ergens wrijvint/s-
pumbrokken of eenig spoor van een Hggend-, een eruptie-ge-
steente, — (waardoor het bersten der formatie veroorzaakt
werd

,)— raede aan den dag te brengen ; een dergclijk verschijn-
sel zou aan het wonderbaarlijke grenzcn; daarenboven wordt
de verklaring van hctzelve steeds moeijelijker, wanneer er wordt
aangenoraen dat de formatie, welke verbroken en verplaatst is

geworden, nog dnnner dan 2,000' was. Uit dien hoofde blijft er
geen andere weg open dan aan te nemen, en wel voornamelijk
dewijl ook de gesteldheid en vorming der nabij gelegenc ber-
gen niets aantoont, hetgeen met deze opvatting in strijd is:

dat de door ons behaiidelde vlot-formalie in deze streken van
zuidelijk Gheribon eene dikte heeft van minstens 10,000 (tien
duizend) voet. Overigens moet ik bekennen , dat het mij steeds
moeijelijk te'begrijpen valt, hoe het raogelijk is gewccst, dat
een stuk dczcr zoo dikke formatie, hetwelk toch ten minste
eene breed te moct hebben gehad van eenpaarpalen, zoc
en al omgekanteld is geworden, zonder dat tevens eenig g
deelte van het voormahge liggende gesteente daarvan is te
voorschijn gekprncn. WcUigt laat zich liet verschijnsel op deze
wijze het best verklarcn: door aan te nemen, dat er eene scheur
is ontstaan, welke eensklaps edne wijde gaping heeft veroor-
zaakt en dat, tcrwijl het eene stuk A van de 10,000 voet dikke
formatie, ten zuiden dezer spleet. boven hetopdringendeerup-
tie-gestecnte, naar de ccne zijde toe opwaarts rees, het andere

b
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stuk B niet zoozeer werd opgelieven, maar veeleer aan de eene

pzijde: * *> naar beneden zonk^ terwijl het om liet punt: 0, als om
eene as omwentelde, gelijk in /. ///. Figuur 1 wordt afgeLeeld.

Het stuk A vormt de tegenwoordigc Soebang-keten, beneyens

het Rantja-plateau, met zijue naar bet zuiden liellende lagen;

de breukrand a—b van bet stuk B maakt de yrocirer bescbre-

vene streek van liet tji Djolang-dal uit, met de op den kop
staande lagen, Bebalye de op- en nederwaartscbe beweging
scbijnt ter verklaring dezer verscbijnselen noodig te zijn, dat

insgelijks bet plaats bebben eener zijwaartschehevfegmg vfovde

aangenomen.

Wanneerde bier a^ooj afga'ande bescbouwinsen noeb de alire-

heele— absolute— dikte derdoor ons beliaridelde formatie mo-
gen hebben aangetoond, noch ons de vercischte kennis liebben

verscbaft onitrent liet daaronder liggende gesteente, zoo volgt

tocb daaruit: lo. dat het niet waarscbijnlijk is, dat nog eene
andere, oiidcre normale, (neptuniscbe) formatie tot grondslag aan
de door ons bebandclde vorming dient. Talrijk mogen de daadza-
ken gcnoenid \\ otdcn on wel vereenigbaar met de eigcnaardige

liocdanigbeid der vulkaniscbe producten van dit eiland, welke
aanduiden, dat alliier eene giondlaag van graniet of syeniet

aanwezig is, welk gesleente dan ook in de Batta-landcn op Su-
matra als zoodanig werkelijk is te voorscbijn getreden. Nopens
de overeenkomst, welke er bestaat in de fossile organiscbe over-

blijfselen, in alle verscliillende etages dezer formatie, sla de
lezer op boofdstuk 5 ;— 2o. zien wij er uit, dat de dikte der for-

matie ten minste 2 a 3,000 voet, en in een gcdcelte van Java
10,000 voet bedraagt Wanneer men ontwaart, dat een groot

gedeelte der tertiaire aardkorst, zoo als die van het distrikt

Tjidamar, naar de eene zijde over eene uitgestrektbeid van 4
a 5 geograpbiscbe mijlen geltjkmatig opgcstegen, vervolgens af-

ebrokeniscndat debrcukvlaktc 1,350 voet dicp in den bodcm»
dal is neergestort, gelijk het geval is met den B

breng in bet IjiBoeni-dal, dan is bet noodzakelijk , ten eind
de gelijkvormigbeid eener zoo groote opheffing in bare gan
sche uitgestrektbeid te verklaren, dat de dikte der ganscbe for

ma tie minstens op bet dul^bele gesteld worde van bet zigl

bare gedeelte dcrzelve, hetwelk zich boven den bodem vaj
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liet dal verlieft, — dan is het, zeg ik, noodzakelijk, dat de

gezamenlijke dikte minstcns op 2,700 voet wordc gerckend.

Wanneer wij,mct ter zijde stelling van liet besluit, hetwelk

wij uit de zoo cyen medegedeclde Lcscliouwing licbbcn getrok-

ken, en van de waarscliijnlijkheid, wclke doze op zicli zclve moge
hezittcn, — streng vastlioiiden aan de gedane waarhemmjeii

^

ten opzigte der ziglbare ontblootingcit, zonder daaruit de min-

ste gevolgtrckkingen af te leiden, dan zicn wij, datdediktc
der formatie in de verscbillende gedceltcn van bet eiland, wat
betreft de opgenoemdc A^oorbeelden, stcllig 700, 840,1,125,

1,355, 1,625 en 1,670 voet bedraagt.

Dezc kolossale dikte van bet gebcrgtc staat in verhouding
tot dcszelfs aanmerkebjkc borizontale uitgcstrektbeid, waarover
in lict vorige boofdstuk is gebandcld gcworden. Wanneer dcze

formatie op bet eiland Java niet als een aaneengescbakeld ge-

beel voorkomt, maar daarentegen wordt aangetroffen in de
gedaanle van scbotsen ter lengte van | a 15 geograpbiscbemij-

len, in welke zij gcbrokon en opgcbevenisgevs^orden,zoobczit

tocb zelf dat gedeeltc], betwelk boven den spiegel der zee opge-

dreven en droog land geworden is, aldaar reeds eene nitgcstrekt-

heid gelijk staande met die van bet gansclie iberiscbe scbierei-

land, terwijl de nitgestrektbeid van de gebeele formatie, gelijk

wij zulks vroeger aanscbouwelijk bcbben getraclit te makon,
vvaarscbijnlijk grooter is dan die van gebcel Europa.

Zoowel in dikte als in nitgestrektbeid ondersebeidt zich der-

balve bcl door ons bebandelde gebergte van de tertiairefoniia-

tien in Europa, welke gewoonlijk slecbts in bekkcns van gerin-

ge nitgestrektbeid, op oudere laagsgeAvijs gcvormde format ien

zijn afgezet geworden en eene dikte van eenige weinigebon-

derd voeten niet te boven gaan ^

Wat baar uiterlijk voorkomen betreft, komt deze formatie

veel raeer overeen met de oudere vlotgebergten dan met de ter-

tiaire vormingen en vervangt in den Indiscben arcbipel, ab

*) Zoo is ook de tertiaire formatie in Xooi'd-Amerika (eene miocene volgeus lyell),

niettegenstaande hare groote uitgestrektbeid , niet dikker dan 100 a 150 voet. Vol-

gens de mededeelingen van darwi^t, heeft het tertlaire geLergte in Patagonie eeue

dikte van 950 voet.
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liet ware, de 2)laats der secundaire forma tieii, Avclke in Europa

wordcii aangetrofFen en welke hier, althans op Java, gelieel en

al schijncn te ontbrcken. Hare verbazend groote kalkbanken

komen overeen met den Jura-kalk; de mergel- en zandsteen-

gebergten dezer formatie, welke dikwerf steile wandcn ter

Iioogte van 1,000 voet vornien, brengen bet beeld voor on-

zen geest der Bonte zantlsteen of der Quaderzandsteen-forma-

tie in Europa, terwijl hare koolbcddingen, benevens de lagen

waar tusscben deze liggen, wat bun uiterbjk betreft, meer
overeenkonien met de steenkolen-gebergten dan met de bruin-

kolen.

Op die wijze vervangt de tertiaire formatie op Java de plaats

der ouderc bergformatien, welke in Europa Avorden waarge-

nomen; op eene niet onwaardige wijze treedt zij als plaatsver-

vangster der zoo cvengcnoemde gebergten op, want die ge-

deelten der formatie, welke door vulkaniscbe en plutoniscbe

kracbten zijn opgelieven geworden, welke zicli tlians lioog in

den danipkring verbeffen, hebben den gewigtigsten invloed

uilgcoefend op de gedaante van een zeer groot en scboon ge-

deelte van de oppervlakte der aarde, gelijk deze gedaante,

deze bijzondere wijze van configuratie van bet land,— weder
op bare beurt een grooten invloed beeft uitgeoefend op de

komst, de verbreiding, ineensmelting der volken, ofde afscbei-

ding derzelven van de naburige volksstammen, zoo mede op
bet lot, dat zij in bare ontwikkeling ondergaan bebben.

4 WIJZE VAN LIGGING, OPRIGTING. -^ LAND- EN
BERGVORMING.

De ervaring leert ons, dat do uiterlijke vorni der land- en
bergmassa's steeds in een naauw verband staat met de in-

wendige bouwordc, — met de vulkaniscbe of neptuniscbe

zamenstelling, en in bet laatste geval met de Avijzc van lig-

ging der gesteenten; ja de ondervinding beeft ons doen zien

,

dat de uitwendige gedaante dermate van de inwendigc struc-

tuur afbangt, dat bet in vele gevallen voldoende is, ^nadat
wij de wetten bebben leeren kennen, aan welke deze we-
derzijdscbe afhankelijkbeid van vonn en bouw onderwo^pen
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-ecu enkeleii blik te slaan op de gestalte cens bergs, or

de viilkaiiisclie of neptiiiiisclie Loedaniglieid dcr rotsgesteci

ten, -vvaariiit liij Leslaat, de wijze van ligging der laatstg(

noemden, de rigting waarin de vlotten zicli uitstrelilicn ei

dalen, zoo mede ongcveer den liociv waaronder zij dalcn , me
eene zekere mate van juistlieid te kunncn Lcpalcn; uit diei

lioofde kan dc beschrijving van den niterlijken vorm , — d
gcograpliie — niet worden afgcsclieiden van die der innerlijke

structuur en der wijze van ligging— der geotomie. — Beiden
zullen wij dcrliaUe gelijk bcliandelen. '

Hoewel in de wijze van ligging der neptuniscbe gebergten,
op den eersten blik eene oneindige verscheidenlieid wordt
waargcnomen, zoo laten zicli ecliter alle vormen tot een be-
paald aantal grondvormen, — typen,— terngbrengcn , welke
met racer of mindcre afwijking (van een ondergescliikten,
niet belangrijken aard), ovcral onder gelijke omstaridigheden
worden tcrnggevonden en welke in bet midden van bcrgge-
vaartens, waar alle regelmaat scbijnbaar ontbreekt, ecbter zoo
duidelijk den stempcl dragen der wet, der norma, waar-
naar zij wcrdcn gevormd, dat bet onmogelijk is voor Java een
grooter aantal dan iwaalf dcrgelijke landvormcn en legerings-
typen der formatie aan te nemen. De bescbrijving der bon-
derde of duizende land- enber£/£festalten,— bergindividuen^^^oc...^^xl, ^Clg
welte ten gevolge biervan zijn ontstaan, beboort tot de bij-

zondere topograpbie des lands. Hier ecbter, in bet geologisch

overzigt, kan slccbts van elke type miafzonderlijk gcval, als

voorbeeld ter aanwijzing van den vorm der overige tot die-

zelfde soort beboorende, worden bijijebraet.Jo o
Reeds vroegcr bebben wij de aanmerking gemaakt, datbet

tertiairc-gcbcrgte aan de noordelijke zijde van bet eiland, voor
bet grootste gedeelte zijner uitgestrektbeid met alliiviaal-bo-

dcm is bedekt, welke in dikte toeneemt, naar gelang bij de
kust nadert; verder, dat bet gebergte in bet jniddengedeelte

des cilands berbaaldelijk door vulkaniscbe kegels wordt afge-

broken, maar in de zuidebjke helft van Java zijne grootste ont-

wikkeling bccft verkrcgen en bet boogst is opgedreven gewor-
den. Hier wordt bet meerendeel der land- en berg-individuen,

te rckenen van dc vulkanen en hunne tnsscbeniukken af tot
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aaii de zuidkust, door deze neptunische forma tie daargesteld, en

liet is derlialvc hier, dat lict eigenlijlve veld onzer onderzoekin-

geii gelegen is.

Wij zullen in den loop van deze verhandelmg, ten opzigte van de lagen en der-

zelver legioijze^ steeds de navolgende uitdrukldngen bpzigen voor de verscUUende toe-

standen of verscliljaselcn, welke dlenaangaande worden opgeincrkt. In de volgende

lijst zullcn wlj aclitcr de hollandsche woorden die wij zulleu bezigen, tot betere op-

Tatting, tevens die woorden aanhalen, welke de lioogduitsche taal als vaste geolo-

gisclie termen aangenomen hceft,

Laag, vM, vlotbcddhig: Scbiebt nnd Flotz; — Hggingr Lage; — legunjze , iegering ,

wijze van ligging: Lagerung; — laagdppling: Scliichtung; — diJcie: Macbtigkeit

;

hei liggende (gesteente), de laag waarop de andcre rust: das Liegende; — het han-

gende, de laag waarvan de andere beilekt is: das Hangende; — scheld'mgsdiakken , de

evenwijc^ge spletcn tusscben bet liggende en liet bangende: Scluebtungs-kliifte;

de happen der lagen y de afgebrokene , smalle uiteindcn der lagen: die Scbichten-

kopfe; — het utfgaande^ de plaats waar de koppen aan den breukrand van, bet ge-

bergte ontbloot zijn: das Ansgebende; — de rigtwfjze, rigting, strekking der lagen:

das Streichen; het invallen, de daling der lagen: das Einfallen; — steil invallen:

einscbiessen; — onderdlej^en , onder den rand dalen van eene andere laag en zich

bencden deze laag voortzetten: unterteufen; — overgriypen, bet tegenovergestelde

van bet vorige, bovcn eene andere laag eindigen: iibergreifen ; uitwiggen, vrig-

vormig te niet loopen: auskeilen; — afgehroken^ afbreking: nntcrbrocben^ TJnter-

brecbung; — uM elJcander rukking en verplaafsing der lagen: Yerriicknng, Verwer-

fung der Scbichten; — lut hun verhand geruMe en verjplaatste lagen: ver\vorfene

Scbicbten; — gerukte lagen, in 't algemeen genomcn: verriickte Scbichten; — Ao-

rizontale lagen: sobiige Schichten; — loodregfe, op den kop staande lagen: saigere,

anf dem Kopfe stebende Scbicbten ; — omgeworpen , omgekanteld: umgeworfen , um-
gekippt; — omiverping: Umwei-fung ; — opheffing: Erbebang; — oprigting : AufrJch-

tung; opdnjvhig: Auftreibung; — opgehemn^ opgerlgt ^ opgedreven; 'euz, —• Zoo als

dewarc laagdecdhig: Sclncbtung, alleen in bet neptunische gebergte te huis beboort,

zoo komt dc afsdlmding, afzondering: Absonderung, slecbts in vulkanische en pluto-

nische gebergten voor en bctcekcnt de verdeeling der rotsen in afzonderlijke ^ docb

zamenhangende stnkken , ten gevolge van naauwe reten , afscheidings-sjyleten
,

waarmede zij doorkliefd zijn. Andere nitdrukkingen zoo als splijting, klieving , door-

klieving, gekllefd, doorkliefd enz. verklaren zich of van zelf of zullcu later, inaan-

merklngen worden toegelicht.

Tlianszulienwij do Lwaalf Iioofdvormen, typcn, omsclirijvm

en van elken voriii een voorLecld bijl)rengcn. tJ. IIL Fignnr 2

geeft eene voorstolling van elk dczer verseliillende vorrrifii.

EERSTE VORM

De wijze van ligging is bijna of gehecl en al horizon taal, de

lagen licbbon eene zeer geringe of volstrekt geene daling, en

de vorm waaronder zicli het land voordoet is vlak, ecnlooning, de
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Oppervlakle der formalie vormt eeiie effene streek ofplateau, flat

meer of niin golfvorraig of door erosie-dalen kan doorsnedeii

zijn. Door de werking van uitspoelende of andere kracliteii

,

welke zich later helDben geopenbaard, of doordicn van een ge-

scheurde kalkbankcn op de forraatie zijn gelegen, kan de uiter-

lijke gedaante der oppervlakte, altbans op eene kleine scliaal,

zeer Lultig, oneffen zijn; in dat geval echter liggen de scliedels

der verschillende onelfenbeden van lict ncptunische gebergte

ongeveer op gelijke lioogte,— vormt liet land in liet algemeen

,

als een gelieel bescliouwd , eene vlakte en verloonen zich aan
zijnen zoom, op een grootcn afstand gezien

, geene onelfenhe-

den. Deze laudvorm heeft op Java, in liet tertiaire gebergte,

zelden eene aanmerkclijkc uitgestrektheid. Bijna alle groote

vlakten zijn liedendaagsclie vormingen, namelijk, alluviaal-

bodem. Daarentegen worden vlakke stakken der tertiaire for-

matie van geringe uitgestrektheid, wclkc liier en daar voorko-

men, tussclien verbrokkelde en tiit bun verband gerukte gedeel-

ten van bet gebergte veelvuldig aangetroffen. Als Voorbeelden

van een vlak-tertiair gebied van groote uitgestrektheid mogen
dicnen: a. vcle streken in Noord- en in Gentraal-Banlam. Aldaar

vindt men golfvormig-vlakke landschedels^ welke eene gemid-

delde hoogte boven de oppervlaktc derzechebben vanSlT voot,

waartusschen labirintisch kronkelende rivierdalenheenloopen,

wier vlakke bodern nu eens smaller, dan Aveder breeder wordt,

op de breede plaatsen bewoond is en gcmiddeld slechts 75^voet

boven de oppervlaktc der zee ligt.— b. Het land gelegeu tusschen

de noorderkust en dc kali Solo, hetwelk met eene meni^tc van
kalkbanken is bedekt en, van den oostelijken voet der bergeu

Oengaran en Merbaboe af, zich uitstrekt door bet gansche eiland

Java en Madoera , ja , nog verdcr oostwaarts reikt door middel

d

van eene menigte kleine, vlakke eilanden (Sapodi, Kan
andere,) welke eene rij vormen, waarvan het uiteir^

nabij den goenoeng Api, ten noordcn van het eiland Wetter,

wordt gevonden.

Wat de kalksteenbanken betreft, dezc zu]1(mi wij later afzou-

derlijk behandeleu.

Mo.Bot. Garden,
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TWEEDE VOIIM.

Do layen licLLen slecbts eerie zeer geringe, allceii op verre at-

slaudeu bemerkbare en alsdan trapsgewijzc verbefling, ten ge-

volge waarvan de landvorm zicli vertoont onder de getlaante

van platten, terrassen.Van de zuiderkust afrijstdeoppervbikte

naar bet noorden allengs opwaarts, vormt vlakke, slecbt

zacJjt glooijendepLitten, die tnsscbeneenigzinssteilero, kortere

bellingcn, landwaarts in, naar bet noorden, trapsgewijs boven
elkandcr oprijzen. GewoonHjk is dit land in de rigting van bet

noorden naar bet zuiden, derbalve in de rigting waarin bet

gebergte afdaalt, met erosie-kloven doorpbjegd en ten gevolge

daarvan in strooken afgedeeld, welke cene gebjkc rigting beb-

ben. Terwijl de kloven landwaarts in, naar bet gebergte been,

steeds dieper worden en zicb tevens tnssclien liare wederzijdscbe

randen allengs verbreeden, worden de trapsgewijs dalende
landstrooken, tusscben die kloveningeslotcn, gedurig smaller,

en gaan dczc bij bet allengs boogcr rijzen in bet noordclijke ge-

deelte van baren loop, waar zij den voet der vulkancn mecr
r nadercn, eindelijk niet zelden over in zeer smalle,

scberpc bergkammen, die, uitboofde van baren smallen
nok en de steiltc barer zijwanden, meer overeenkomst beb-

ben met de traebict-ribben der vulkanen, dan met laagsge-

wijs gcvormdc bcrgmassa's. Zij zijn dan somwijlcn een ofmeer
duizend voet van elkander verwijderd, terwijl bet ganscbe
tertiaire land, dat tusscben dczelven aanwezig was, door de
Averking van bet water is wcggespoeld, waardooreene kloof

is gevormd die, tusscben de beide boogste randen, de straks

gcnoemde breedte beeft Dcze kloof loopt op baren bodem
even smal toe als de nokken der jukken, welke baar be-

grcnzcn. Door erosie, ten gevolgc van bet allengs instorten der
zijwanden, en bet wegspoelen der nedergestorte massa's, werd
die kloof door de heck, welke scbuimend over baren bodem
bruist, in bet aanzijn geroepcn. In /. ///. Figmir '5 en i (de

borizontale en verticale projectie) is a—h de belling van bet
bcnedenstc plat, namelijk, de oude 50 a 50 voet booge kust-
muur, — * * * jiijii Je daarop volgende trappcn der allengs

naar bet noorden opstijgende platten ,,en c—d is de tcgenwoor-

•
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den
d

b en c—d)

welker niidden eene rij van cvenwijdig loopcnde mocrassen
is f,^elegcn. Aangcnomen, dat de platten ontstaau zijn ten rrc-

volge van oplieffingen, welke van Ujd tot tijd, docli lierhaal-
delijk, trapsgewijs hebbcn plaats gcliad en de trapvormige licl-
lingen tusschen dezelven door de werking der branding, dan
zal,-^ in geval de verheffing nog voorlduurt, c—d eenmaal
a—b worden, en de ruimtc tusschen deze twee lijnen zal als-
dan een nieuw plat vormcn.
Voorbeelden: a. Oost-Tjidaraar en Wcst-Soekapoera , name-

lijk, het distrikt Kendeng wesi, en bovenal in de omstreken
der tji Kautang (tusschen de tji Pantjong en de tji Laoetoron);—
b. wijders het regentschap Poerbolingo, hetwelk van den voet des
Slaraat en van de tusschenketcn dcs Slamat-Dieng, in breede,
vlakke terrassen naar het bed der kali Serajoe afdaalt. Deze
streek heeft nict zulke diepe kloven als de vroeger genoemde.

c. Tot deze m der oppcrvlakt
ligging der formatie behooren insgelijks verscheidcne slreken
van het distrikt Djampang koelon (Preanger-Regentschappen)

,

welke in de nabijlieid der zuidkust zijn gelcgcn, vooral die
door welke de tji Karang vloeit en welke tusschen de moara
tji Kaso en de baai Palaboean genteng liggen; deze slreken
verhcfFen zich van de kust af, landwaart^s in, in hrecde, vlakke
terrassen. Op dergclijke terrassen zijn b. v. gclegen de dorpen
Tjn-adjap, Tjilandak, Tjiboengoer, Tjikarct djadjar, Tjadas
ngambar, Tjipitjoeng, Tjigangsa, en anderen. Dc overgang van
het eene plat in het andere/welke aan de oppcrvlakte des lands
m lieverlede geschiedt , heeil nienigvuldige malen in de bcck-

beddingen plaats door loodrc'gte trappen, omdat achteruil-
landc watervallcn het gesteente hebben afgeknaagd; ten ge-

volgehiervanzijn kolossale trappen gevormd, welke het vlakke
bed,— dathoogerop,bovenden waterval, tusschen vlakke oe-
versis ingesloten,— eensklaps herscheppcn in een rotskanaal,
waarvan de bodcm onmiddellfjk eenige hondcrde voetcn lager
ligt dan de rand van de beekhedding. Op die wijze stort we'st-
waarts, evenwel in de onmiddellijkenabijheid van het dorp Tji-
gangsa, distrikt Djampnng koelon, de bedding der beck van «^elij.

\

B
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kciinaain in vijf trappen beuedenwaarts, welke, tussclien de

meer ofinin breede voorsprongen, eene lioogte van 20 a bOyoet

Lereiken. Als men van liet zoo even gcnocmde dorp, lietzij langs

den oever, of over de bedding der beek zelve, d. i. over de opper-

vlakte der zandsteenlagen, welke aldaar sleclits trappen vormen

ter hoogte van ^kl voet, benedenwaarts gaat, dan zietmen zicli

in deze overigens zoo eentoonige , vlakke , dorre streek , eensklaps

verplaatst aan een rand, waar de bedding plotseling wordt af-

gebroken, die zich eerst op eene loodregte diepte van 235 voet

bencden den rand weder voortzet. Zoo diep is de kloof, waarin de

vroeser vlakke bcddin^j, nu tussclien steile wanden besloten

,

eensklaps is lierscliapen geworden. Van den rand van dozen

„tioeroGk t]i Gangsa" ontwaart men b

sclien vlottcn-Louw, welke een des te dieperen indriil op den

bescLouwer maakt, naar gelang de vorm der trappen, die liier

als een kolossaal niuurwerk afdalcn, rcijtlioekiger is, — Zie
&^^-"^^"^b

/. ///. Fujuur 5. De cerste trap daalt van 1 tot 2: twintig(en van

1 tot 5: zeventig) voet diep,— de tweede daalt van 2 tot 3: vijf-

tig (en van 2 tot 4: negentig,)— de derde daaltvan 5 tot 4: veer-

tig (en van 3 tot 5: negentig,)— de vierde daaltvani tot5: vijf-

tig,— de vijfde daalt van S tot 6: vijf en twintig (en van 5 tot

7 : vijfen zeventig) en de zesde daalt van 6 tot 7: vijftig voet diep

benedcnwaarts. De rnimten tussclien de wanden , vvelke liier

tot de zoo even vermclde hoogte oprijzen, vormen vooruitsprin-

gende terrassen, zandsteenplatten, die ongclijk van brcedte,

docli zoo effen zijn als eene tafel. Hot cijfer 7 duidtdenlaagsten

bodem aan, welke 235' diep bencden den rand 1 gelegen is.

Tot op liet vijfde plat loopen de trappen dwars teij opzigte der

beckbedding; maar van den voet van den vijfden trap af loopt,

in eene gelijkc rigting als de gebcclc dalkloof, eene smallcgeul,

welke tussclien de ter wederzijde gelegene zandsteenplatten

n''. 6, vijftig voet diep is. Besloeg de beek, terwijl liaar water over

bet plat n". 1 stroomde, nog de gansclie breed te van liaar bed,

betwelk gelieel en al vlak was, of altlians sleclits eene die|)te

van eenige weinige voeten had, thans daarentegen vloeit zij

door de enge geul n*'. 7, over een bed, dat, uitlioofde de zand-

steenlagen eensklaps afgebroken zijn, in eene dalkloofter diepte

van 235 ^ oct herschajion is. Naar mij door de Javanen verzc-
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Lerd weid, breng den rcgciitijd, g
keeringen te weeg. Jaar iiit jaar in storten gedeelten van d
dsteenplatten neder, de gedaantfe der wanden en der terras

verandert en de waterval treedt, ten gevolge yanzijnerug
irtsclie Leweging, liet dorp Gangsa steeds nader.

DERDE VORM

In andere streken daarentegen, alwaar de lagen insgelijks

onder een geringen lioek dulen, heeft de oppervlahle niet de ge-

daante van terrassen, maar rijst en daalt zij, bij wijze van golven,

met zachte glooijing en vorrat dezelve op die wijze tallooze vlak-

bolronde heuvelen en heuvelrijen; de huujsgcwijze stnicluuryer'

toont eene gelijke, zachte afwisseling, de gesteente-banken lig-

gen horizontaal in liet midden tiisschen de lieuyelen of op den
vlakken scbcdel der beuvelen, docb hebben aan bare bellin-

gen eene zachte glooijing. Ten einde dit verschijnsel te verklaren

,

moet men aanneraen: dat de formatie door eene beneden de-

zelve aanwezige oorzaak, welke hare working op vele plaatsen

uitoefende, door ophelling de gedaante heeft verkregen van
heuvelen en wrongen, zonder daarbij te zijn gebersten; ofwel:
dat zij te eeniger tijd , tijdens zij nog niet geheel en al verhafd
was, door eene zijwaartschc drukking is in een gedrongen en
genoodzaakt geworden, plooijen aan te nemen, d. i. eene f^olf-

eedaantc te verk

8

VooiiBEELDEN. Die strckcn van Djampang koelon, welke west-

ahrts, docli in de onmiddcllijkc nabijheid van hcL straks

;noemde landschap gelcgcn zijn, waardoor slechts kleine

beekdalen zich heensHngcrcn , die zacht glooijcndc bellingen
hebben.

De ligging der gcsteente-bankcn in Gentraal-Bantam is, alge-

meen genomen, vlak, doch niet voortdiirend zoodanig; binnm
zekere bepaalde grenzen ivordt herhaahklfjk afwisseling imargeno-

imn, tfen gevolge waarvan alle regelmaat in bet landschap
wordt gemist en hetzelve in allerlei rigtingen oprijst in duizend-

vondige heuvelen, wier schedels meest alien vlak zijn. Merk-

waardige dalcn, welke zich in de zondcrlingstc rigtingen

kronkelcn, in soinmisjp gedeelten zeer breed zijn en wier
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vlak locloojiende bodem slcclits eene gcringe giooijing liceft

wordcn daarlusschen aangetroffcn. Dcrgelijke dalbodems ziji

grootcndoels bcwooiid. Hoewcl de groolte-scbaal, waaroj

dcze dalen zijri gcvormd, zeer gcriiig mag geiioemd word

enbuniic dieptc bcneden het omring-ende land, gemiddeld ge

men, niet mcer dan 440 voet bedraagt, zoo stiekken zij z

ill t d nvi eens eene

aanmerkelijke breedtc, versmallen zicli later weder tot eene engi

kloof, maar verloonen in Imnnen kronkelenden loop overa

gelijke vormen. Derlialve biedcn zij den beschouwer veel roman

tiscli sclioon aan, dat liem de dalvormen van veel oudere forma

tienvoorden geest brengt, zoo als bij voorbeeld, het Moesel-dal ir

de Grauwacke forma tie, en de kleincre dalen van den Ilnnds

riieken. Dergelijke dalen in Ccntraal-Bantam, afdeeling Lebak

zijn die der beken (tji) Oedjoeng, en (tji) Limoet; ook in Zuid

Bantam komen eeniire derireliike dalen voor, b. v. bet sclioon(

Silii-d

VJEIWE VORM.

Ilet laagsgewijze gebergtc stijgt van de zuidkust met eene

gelijkiiiatige, docb steilere belling dan in de beide vorige gcval-

leii, naar bet noorden opwaarts; in diezelfde rigting, derbalve

van bet noorden naar bet zuidcn, wordt betzclve door splcten

doorgroefd, welke, door later plaats gebad bebbende erosie,

zoowel vvijder als dieper geworden, tbans 500 a 4,000 voet

diepe iiisnijdingeH in bet gebergte vormen, betzelve in af-

zonderlijke ^ a 11 paal breede, doeb zeer lange stukken,

slrooken, — verdeelen, welke evenwijdig nevens elkander in

de rigting van bet noorden naar bet zuidcn afdalen- In de

nabijlieid der liooglanden, welke den voet der vulkancn om-
1

m
trekt zieb de oppervlakte dezer bergdeelen gewo
n eene borizontale rigting; nadat zij zieb ccbter

tot zekeren afstand naar bet zuiden bebben vo«

gezet, bcginnon zij van bet noorden naar bet zuiden tot aan

de kust te dalen. Hier komt derbalve nict slecbts eene cen-

zijdige verbeffing naar lie't noorden in aanmerking, maar
eene vvrongvormige, meer of niin coavexe opdrijving in die
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rjgting. Buitciidicn bozitLen vorsclicidoiie van deze Jx^rj^Joe-

len, wamieer zij als een gchecl, in liumie gaiisclie uitgesliekl-

Iieid, welke vele inijlen bedraagl, worden Lcscliouwd, nog
cenc, hocwel gcringo bolrondhcid in cene tcgenovergestcdde
ligting, namclijk, van bet westen naar het oosten; zij doen
zich voor als buUvormigc opheffingen, wier oppcrvlakte, die

gevolgc daarvan, eon eenigzins splie-

m Ycrkreeg, en door die nr

moet genoodzaakt zijn geworden open te bcrstcn. llet is

vooral in bet middengedeelte dezcr wrongcn, alwaar dc op-

beffing zicb bet sterkst opcnbaardu, dat dergebjke reteu

nioesten onlstaan. Is dcze voorstelling, ten opzigte van de
vorming dcr zoo even gcnocmde groote landwrongen, juist,

dan moet welligt dc oorzaak van bet ontstaan dcr groote
erosie-kloven, welke deze formatie tbans doorgrocvcn, worden
gezocbt in de gapcnde retcn, welke bij bet opbeffen dcr gan-
scbe massa werden gcvormd. Deze kloven locb moestcn de
afvlietende watermassa tot bed vei-strckkcn. — Voorbeelden,
Vele strcken van Soekapoera en van Tjidamar, alwaar deze
en de vorigc, namelijk, de o*^" wijze van ligging en van land-
vorm, ten deele in elkander overgaan, zich aan bare gren-

zen met elkander vereenigen. Van bet noordelijkste nicer of
min borizontalc gedeelte der opdrijving, dat ongevccr | van
bet gebeel beslaat, d. i. in de rigting van bet noorden naar
bet zuiden, worden merkwaardige bewijzcn aangctroiFcn in

de, ten deele altbans, gebeel en al vlakke hooglandcn, —
plateaux, —welke de vulkaanrij van den Tiloe tot aan den
Tjikorai aan de zuidzijde omringen, en wel voornaml^lijk de
landwrongen zuidwaaits van Penggalengan, Tjimanoek en
rjikatjaiig. Van de splijtings-dab.'n , welke door crosie zijn

Verbrccd geworden, zal ik bier slecbls eenigen dcr grootstcn

noemen, namelijk, die waardoor de volgende bcken stroo-

men: Iji Lojigan, tji Balo, tji Pafoedja, tji Kacngan, tji Pa-

baloekan, tji Sangiri, tji Kaso, tji Palaboe, tji Kanlang;doov
dergelijke dalen wordt de gemeenscbap in cene dwarscbc rig-

ling, van bet oosten naar bet wesLcn, zeer bemoeijelijkL Wan-
neer men zicb op den eencn rand bcvindt, is dc aJidcre som-
tijds nict vcrd^r dan een biikscnscbof daarvan verwijdcrd

,

\
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en nietlegeiisLaande dit liecft men uren tijds noodig om den
weg door de daar^ tussclien liggende groote dalkloof af te leg-
gen, waartoe men in zigzag langs den steilen wand naar b
neden moet klauteren, vervolgens over de smalle bedding
tussclien pulnbrokken en rolsteenen beenwadende, aan de
overzijde weder tegen den wand moet opklauteren. Zoodanig
is bet grootste gedeelte ran Soekapoera gevoimd. De tji Kaen-
gan, in bet zuiden 18« ten oosten van den g: Tjikorai, biedt
de volgende merkwaardigbeden aan: ecn gedeelte der kloof ver-
naauwt zicb zoodanig, dat tusscben dewanden, zamengesteld
uit een congloinciaat van verscbillende soortenvangesteente,
waaronder insgelijks syenietwordt gevonden, eene rotspleet ont-
staat ter diepte van verscbeidene bonderde voeten, welker wan-
den vroeger door eennatuurlijkgewelf;— eene brug,— met el-

kander werden verbonden ; dcze door de natuur ^ebouwde b
rk:^„l,„ I . }> • . . ... 9Dioekannf b bezoek in 1847. d

eengrootenbandjer weggeslecpt; brokstukken van deze brug
ter grootte van 25 a 50 voct,— kleinc bcrgen op zicb zelven!
liggen tbans op den bodem der kloof verstrooid in bet rond.
Menigvnldige oerock's verwijden deze kloven nog dagelijks,

doordien de wanden op vele plaatsen afscbilferen en vervol-
gens de puinmassa, die op den bodem nederstort, door bet af-
stroomcnde water wordt weggespoeld. Een dergelijke oeroek
overstelpte onder anderen, den -i'^- i) September, 184 i, bet gan-
scbe dorp Tjikanjere, waarbij bet grootste gedeelte zijner 176 in-
woners onder bet neergestorte puin bcdolvenwerd; betlagin
bet westelijke gedeelte van betdistriktKarang, ter plaafse waar
dit aan Nagara grenst (regentscbap Soekapoera), in de nabij-
heid van den voet van een zandsteenwand, bet iiileinde van
een vlak boogland. De uiterste strook van dit boogland stortle
m, breidde zicb uit aan den voet des wands en overstelpte bet
dorp met al zijne buizen en vrucbtboomen, waarvan, tijdens
ik deze plaats in 1847, bezoclit, geen spoor meer le vinden
was. De daarop volgende strook van bet boogland daalde bij
die gelegenlieid in eene verticale rigting ongeveer 150 voet la-

') Of rlen S"" September; de gebeurtcnis had volgens de Javancn plaats, op een
Djngsflag, dcs avonds ten 9 ure.

t «
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liet ware eeii Ira

p

welke lager ligt dan de boyenste rand Tauten wand. (Zie

lager: bergmllen. Ook in Kap. 10 van dit tcgenwoordlge hoofd-
stuk, waar de nietamorpliisclic gesteenteh worden beliandcld,
ziillen wij deze streek nog eens Lezocken.)

De geringe mate van zanienliang der zandsteen-, thon i) en
mergellagen, waaruit liet tertiaire gebergte op Java voornanie-
lijk bestaat, is juist geschikt tot liet doen ontstaan van derge-
lijke oeroek's, welke misscbien nergens ter wcrcld zoo menig-
viildig voorkomen als bier; tevens is bet gemakkclijk oplosscn of

losrukkcndezersteensoorlcn door bet stroomcndc water, als de
oorzaak te bescbouvven.der nienigte breedc en verbazend diepe
erosie-dalen, welke zoo eigenaardig in sommigo streken van

beboorcn, zoo als b. y, in Tjidamar en in Soeka-
Menigwerfscbeiden zich verbazend g

ed dg

\

beel — zonder in bunncn yal yerbroken te worden. In de
bijbeid der tjocroek tji Limboeng, boven bet dorp Garoeng (in
bet distrikt Nagara ^j van bet regentscbap Soekapocra), zag ik
op den 27^'^" Augnstus, 1847, ecn vierkant kolossaal rotsbfok,
eenen teerling, Avelke aan iedere zijde stellig 70,missc]iienl00
voet' breed was en aau de steile bcrgbelling in zulk eene stel-

bug slond, dat zijn yal slccbts belet werd door 5 groote woud-
boonien, waar bij met zijn bovensten, overbellendenrand tegen
lennde. Zie ,/. ///. Figuiir 6.

VIJFDE VORM.

De Imiim der vlottcn is zeer £?cliik

zeer groole nitgestrektbeid lands naar eene zijde op vvaarts,

ten gevolgc eener eenzijdige oplicffing — en de Icmdvunn is eene
glooijende ylakle, w^elke of met kloven is doorploegd of zicb

zijd

o
e

ebroken voortzet; dcrgelijke vlakte wordt naar de

punt bereikt Jiebbende

1) Thon of klei zijn woorden , die wij bij afwisseling bezigen.

') De tji TJmboeng, door het gebergte van denzelfden naam stroomende, vormt de grens
tusechcn de distrikten Nagara en Batoewangi ; westwaarts van den waterval iigt, op een
geringen afstarid van daar, insgelijks degrejis van het distrikt Kendeng whi.

I
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eindigt zij plotseling in een steil nederdalcnden wand. De rand

strekt zich zeldcn volkomen lijnregt uit, maar lieeft gewoonlijk

een gekerfden vorm, springt hier in bogten riigwaarts, elders

steekt liij tussclien deze bogten in lioeken weder vooruit. De

koppen der afgebrokene lagen vertooncn zich allerwege, als

evenwijdig op elkander liggende strepen, aan den wand of

muur, in welken de gcnoemde rand nederstort.

VooRBEELDEN. u. Het gansche westelijke land van liet dis-

kt Tjidamar, dat naar bet noord-noordwesten op

den goenoeng Brengbreng eindigt; deze berg loopt als steile

wand, met een scberpen rand, van bet oost-noordoosten naar bet

west-zuidwesten, en beeft eene lijnregte nitgestrektbeid van 45

palen. Nergens op Java wordt een kolossaler voorbccld eener

eenzijdige verbefTing gevonden dan dezewand oplevert, waarvan

wij den lezer reeds vrocgcr eene bescbrijving bebben medege-

deeld ; zie bladz. 34.— h. Te rekencn van bet noordelijke gedeelte

van het dal der tji Boeni , die langs den voet van den Brengbreng

stroomt , bcGfint zich bet terrein reeds weder te v erbcffen ; even

als het distrikt Tjidamar oprijst, op gelijkc docli minder regel-

matigewijze, wordt oot hier het terrein steeds hooger en wel in

de rigting yan het noorden; het yormt dehergachtige streek,

wclke de distrikten Djampang (wetan, tengah en koelon) en

Tjikondang uitmaakt. Op gehjke wijze als het distrikt Tjidamar

in den Brenghreng eindigt^ zoo gaat ook eindehjk het distrikt

Djampang over in een hoogsten iioordelijken randof hergketen:

goenoeng Rendeng, welke steil en op vele plaatsen met een

loodregten muur in het Avijde dal nederdaalt, dat den zuidelij-

kcn Yoct van den vulkaan Gede afscheidt van deDjampang-

gebergtcn. Zien wij aan de binnenzijdc van den hreukrand der

cerste zuidelijke ophefGng van het landscliap Tjidamar, een

trachict-herg , den goenoeng Soehang, opwaarts rijzen, een

berg, welke slechts eene hoogte van TOO^voethereikt en geen

krater heeft, ook op de noordchjke^ eigcnlijk noord-noordwcs-

telijke zijde der tweede, veel grootere en hoogcre bergschots

ontwarcn wij een vulkanischcn berg en zien wij dezen berg,

tcgcnovcr den neptunisclien brcukrand oprijzen tot eene hoog-

te van 9,500 voet. Ilct is de groote kegel Gede met zijneu nog

steeds werkzainen krater.
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llet clal, lietwclk dezeii kegel afsclieidt

den neplunisclieii beigmuur, verheft zicli het lioogst in zijn

middengedeelte , dat zuidoostwaarts van den vulkaan gclegcn

is. Alliier, namelijk, rijzen midden tussclien den neptunischen

breukrand en den Cede drie tracliitisclie voorbergkoppen:

goenoeng Manglajang, Ran tj ana en Rrikil opwaarts;lmnne rib-

ben vereenigen zich zoowel met den Gede als met den neptuni-

scben breukrand en vornicn een tusscbenjuk, Avaardoor bet

dal in twee bclften, stroomgebieden, wordt gescheiden. Ilet is

vooral dit middenste, boogst gelegene gedeelte, ter wederzijde

van bet middenjuk, alwaar de bodem van bet dal met lava-

stroomen en andere vulkaniscbe producten is bedekt, en daar-

door in zacht ^looijeiid.c plattcn is berscbapen ; liierisbet, dat

dc vrucbtbare distrikten Tjimabi, Soekaradja, Soekaboemi en

Tjandjoer zijn gelegen. Omdat deze vlakten, platten, van den vul-

kaan af tot aan bet Djampang-gcbergte allengs lager dalen,

zonder deze belling ergens afgebroken te zien, zoo vloeit de

hoofdbeek in iedcr van deze beide daleh bet digtst langs den

xoeiYnn den nq)timischen breukrand en neemt zij de dwars gerigte

beken op, die van de belling des vulkaans afstroonien. De

hoofdbeek van bet oostelijke dal is de tji Rondang, welker loop

van bet westen naar bet oosten is gerigt en die in de tji Sokan

uitwatert, na alle beken, waardoor de Tjandjoer-vlaktc wordt

doorsneden , te bebben opgenomen. De hoofdbeek van bet wcs-

telijkc dal, de tji Mandiri , loopt van het oost-noordoosten naar

het west-zuidwesten; zij heeft derhalve, ten opzigtc dcr zoo

even genoemde bcek, cene gclieel tegenover geslclde rigting en

ontlast zich in de Wijnkoopsbaai, nadat zij aanvankclijk langs

dc grens tusschen den vulkanischen en den neptunischen

bodem, doch eindelijk in liaar benedengcdcclte slechts door

neptunische streken haren Snellen loop heeft voortgezet.

Zietmen aan den voet van den zuidclijken breukrand .Brcng-

brcng, in de dalkloof tusschen dezen rand en den vulkanischen

bergSoebang, eene warmcbronuit den bodem opwellcn, zoo

merken wij ook een dergelijk verscbijnscl op aan den voet van

') Deze brnn ligl oiigeveer in het mUUhm lusschcu de liooftiaoipen Doepnc' <-»

TaiuliocT)?.
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den noordelijken hreiikrand: Djampang, namelijk, de warme
bronnen bij Soekaboemi in de nabijlieid der bedding yap de tji

Mandiri (ziewarme bronnen), terplaatse, waardegrens tusscben

dezen breukrand en den vulkaniscben bodein van den Gede is ge-

legen. Oyerigensverdientalbier in aanmerking te worden geno-

raen, dat de noordebjke Djanipang-wand sleclits ten deele een
enkelvoudige neptuniscbe verbeffings-wand mag genoemd wor-
den, dewijlin vele gedeelten vidkanisclie gang-gesteenten aan-

deel in den laagsgewijzen bouw bebben genomen en bier en daar
in den vorm van zijribben, bjsten, aan de belling buitenwaarts
springen. De zandsteen- en mergelsoorten, waaruit de wand aan
de linkerzijde van de tji Mandiri boofdzakelijk bestaat, zijn in

verscbeidenc streken ten gevolgc daarvan verbard, ja, zijn ten
deele verkiezeld. Deze vulkaniscbe .eruptie-gesteenten, in bet
neptuniscbe gebergte aanwezig, zijn ouder dan de vulkaan.
(Zic boofdstuk 10.) ^- c. De bergketen , welke noordwaarts van
Reboemen, in de residentie Bagelen allengs oprijst, en veryol-
gens afdaalt in bet boogste gedeeltc van betLoAvok-oelo-dal,
dat van bet oosten naar bet westen is gerigt. Dit merkwaardige
dal, welks bodcm zecf breed is en bewoond wordt, zet zijnen
kronkelenden loop door alle ketenen van bet gebergte \oort, en
wcl, in 't algcmeen genomen, in de rigting van bet noorden
naar bet zuiden, boewel de bergketenen zelven van bet westen
naar bet oosten zijn gerigt. — d. Hot zuidergebergte van J(3»ja-

kerta. Op gclijke wijzc als bet landscbap van Tjidamar inecn
Avandficdcrdaalt, welks *steile zijde naar den vulkaniscben
noeng Soebang is gerigt, — de Djampang-gebergten in
steile belling eindigen, die naar den vulkaan Gede is gckeerd,
en vele andere neptuniscbe opbcfllngen, b. v. die, wx'lke aan
de noordebjke en zuidelijke zijde van den Tangkoeban praoe (zie

dezen vulkaan) voorkomen, onder gebjken vorm en in gebjke
ting worden waargenomen, even zoo rijst bet zuidergebergte

van Jogjakerta allengs van de zuidkust af naar bet noordwes-
ten opwaarts; aanvankelijk is de breede rug van dit gebergte
bcdckt met cene ontzaggelijkc kalkbank, wier oppervlakte een
waar doolbof vormt, namelijk de duizend bergen, goenoen^
Sewoe, — daarop verbrcedt bet gebergte zicli in een aantal
ruime \laktcn, met aarde bedektc zandstecnplaltcn, zoo als
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b. V. liet plaL, waarop licL dorp Awoe-awoe gelegeii is, (^n ein-

(ligL ten laatste in een stcilen wand, — in den lioofdbreulvrand

van liet schotsenvonnig gelieel, — welke rand^ veelbeteeke-

nend, naar den vulkaan Merapi is gekcerd. Ilet begin van dezen

rand rijst op in de nabijbeid van de mending der kali Opak,

aan de znidkust bij Depok en strekt zich vervolgens uit in de

rigting van liet noordoosten over Imogiri, Belilaran, Pedjoengan

tot aan de berijen van Prambanan, Ook dezen niuur, dit voor-

beeld eener eenzijdige opheffiiig, — een der grootsten en kolos-

saalsten, die op Java worden aangctroffen, — bebben wij den

lezer reeds op eene andere plaats van dit werk bescbreven.

(Zie de IF'^ afdeeling, bladz. 575 en verv. Merapi Figuur 15.)

Tervvijl do zuidebjke belft der gebergte-schots met kalksteen

bedektis, waarin vele groote bolen, b. v. Rongkop voorkomen,

zoo is bet zandsteen, welke in bet noordelijke gcdccltc aai>

de' oppervlakte des bodcins te voorscbijn is getrcden; dit is

boofdzakebjk lict geval aan den brenkrand, alwaar fijn- en

^rofkorrelige zandstecnen met Avitte, ligte mergelsoorten af-

wisselen. Ganggesteenten, Avelke in de Djampang's worden

aangetroffen, mist men bier gelieel en al. Maar even als aan den

voct van de Djampangs de tji Mandiri, aan den voet van den

Brengbreng de tji Boeni in eene west-zuidwcstelijke rigting

stroomcn, zoo vliet ook, langs den voet van lict znidcrgebcrgte

van Jogjakarta, eene lioofdbeek, do kaliOpak, naar bet znid-

westen en diiidt de grens aan tusscben bet neptuniscbe land

en den voet des vulkaans, welks dwars gerigte bcken zij op-

iieeint.

Ja, de overcenkomst strekt zicli nog vcrdcr uit. Ligt aan den

zuidoostclijken voet van den Cede een tussclienwrong, waar-

door liet dal in twee deelcn ^vordt gesplitst, zoo ontAvaart men

insgelijks aan den zuidoostclijken voct van den Merapi, wel is

waar^ geen tusschenjuk, maar ccliter vinden wij ook aldaar

eene waterscheiding, — al wordt dczelve gevormd door eene

vlakte; deze weinig liooger rijzende en tamelijk efFene vlakte

sclieidt de dalvormige ruimte tussclien liet neptuiiisclie ge-

bergte en den voet des vulkaans in twee vcrschillende water-

systemen. Tcrwijl de Opak aan de eene zijde der walerschei-

ding, — der vlakte van Prambanan,— naar liet zuidvvesten is
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gerigt, zoo stroonil aaii de andere zijrle derzelve eerie tweed

e

lioofdbeek naar liet noordoosteii: liet begin van de kali Solo,

ZESDE VORM.

\V\] deze tvijze van liggiug rijzen de lagen allengs naar eene zijde

opwaaits en wel zoo zaclit, dat de veilieJEng sleclits op verre

van elkander verwijderde punten bemerkbaar is; de landvorm

is eene eentoonige vlakte, welker zaclite glooijing zicli ternaau-

wernood laat bespeuren; niaar deze vlakte woidt doorsneden

door breede, sclierp begrensde erosie-dalen, wier horizontale bo-

dem eene Iweede vlahte heneden de eerstgenoemde hooger gelegenevlakle

vormL Dergelijke dalen, tussclien plateau-vormige lioogten, wor-

den gevonden in de middenste streken van Tjidamar. Aldaar

verbeft zieb de bodeni, van de kust af, in de rigting van bet

noordwesten en gaat hij eindelijk over in den Brengbreng. In

de rigting van bet noorden en noordoosten daarentegen , meer
landwaarts in dan bet lioofddorp Sindangbaran, blij ftdebodem,'

tot op een afstand van S a 10 palen van daar, efFen, rijst

sleclits van lieverlede opwaarts en vormt vlakten, vvelke ter

hoogte van 2,5 a 500 voet boven den spiegel der zee zijn gele-

gen; deze vlakten zouden zeer eentoonig zijn, werdenzij niet

door diepe, breede en zonderling kronkelende dalkloven door-

sneden. Door dergelijke dalen strooraen de tji Sadea en andere
daarin uitw^aterende beken, als de tji Pandjoesoepan, de tji

Rantji, enz. Beneden in deze dalen vindt men sclioonc, effene

1 a 2,000 voet breede vlakten, vvelke den bodem van bet dal

vormen en veelal volkomen liorizontaal zijn; zij zijn met eene

frissebe grasvegetatie bedekt, welke, bij wijze van een park,

door enkele verstrooid staande ofgroepsgewijs groeijende boo-

men is bescliaduwd. Door dezen vlakken dalbodem kronkelt zieb

de beek in dier voege, dat zij, telkens drielioeken besclirijvcndc,

nu eens den regter-, dan weder den linkerwand bespoclt en

&

de beide niters te punten, alw^aar zij zicli onder

oek omwcndt, steeds in de rigting der diasonaal

bijgevolg in zigzag door bet dal vloeit; hovendeze

dalen ziet men — mijlen ver— even zoo vlakke pi
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riiimlcn, wclko insgelijks met gras begrocld en door vorstrooid

staandc boomcn en boomgrocpen , benevens klcine boscbjes

zijn bcscbaduwd; en tiisschen beidcn wordt cen loodregte, 200

a 400 voet boogc, zoowel boven aan den rand als beneden

aan den voet scherp begrensde wand aan getrofFen, eenmuur,

welke van de bovenste vlakte eensklaps, met een enkelm

sprong , naar de verscbeidene bonderde voeten lager liggende

vlakte afdaalt. De gesteente-lagcn , welke aan deze w^anden

zigt])aar worden, bestaanboofdzakelijkuitde ligt verwrijfbare,

cene groote boeveellieid petrefacten bezltteiide kalkzandsteen:

L. n». 760, 761. Over eene uitgestrektbeid van vele mijlen kron-

kelen deze vlakke dalbodems zicli tussclien 2 a 400 voet liooger

gclegene landplatten been; zij maken de vreemdsoortjgste wen-

dingen, zoodat men nn eens twee kloveninbarenbogligen loop

zoo nabij elkander ziet naderen, dat slecbts een smalle ham

van land tussclien dezelven overig blijft, terwijl zij zicli op an-

dere plaatsen weder mijlen ver van elkander verwijdercn. In

vereenlging met de vele nevendalen, welke er in uitloopen,

vormen zij een waar labirint van vlakke, met elkander zaam-

verbondene dalbodems; uitlioofde zij zicli allerwege gelijk van

breed te en met scberpe grenzen voortzetten, scbijnen zij figuren

te zijn, welke uit bet vlakke land zijn uitgcsneden geworden.

Gedurende bet natte jaargetijde, wannecr, na aanboiidenden

regen, bandjcrs uit bet booggebergte met donderend geweld

naar beneden storten, is de bodem dezer dalen in zijne ganscbe

breedte bedekt met water, met vlietend water, dat den voet der

» zijwanden bespoclt en gcdeelten daarvan afknaagt, waardoor

de daarop rustcnde lagen instorten, de kloven breeder worden,

de bodem eene meer en meer cfFenc gedaante verkrijgt en bij

steeds booger met alluviaal-raassa's wordt bedekt; deze massa's

bestaan uit niets andcrs dan uit de minerale zelfstandigbeden

van dit zelfde tertiaire gebcrgte, welke op nieuw verplaatst en

veniiengd zijn geworden met vulkaniscbe rolsteenen en met de

puinbrokkcn van dc vcrbrijzelde tertiaire zeescbelpen.

In de booger liggende , noordelijke gedeelten des lands verliest

de bodem dezer kloven zijnen vlakkcn vorm. In die streek, al-

waar de dorpcn Rawa kondang en Kalapa noenggal, bet eerste

aan de regter- of westelijke zijdc, bet andere aan de linker- of
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ooslelijke zijde tier Leek gelegen ziju, namelijk , in liet dal d
tji Sadea— -wcstwaaits van het tji Oepi-dal,— hestaat de b
dem uit pulnbrokkcn van verbrijzelde zandsteen- en mero^e

lagen, —^een puinbodem, welke eenige honderd voet boog
ligt dan de laasfste midden-kloof der beck. en. nnar bpf sr-biin

ontstaan is, ten gevolge van herliaaldelijk ingestorte gedeelten
der zijwanden (oeroek's). Deze wanden liggen bier op een af
stand vaneene geograpbisclie mijl van elkander. Zie /. ///. Figuur
18. De oostelijke wand loopt in een balven kring oni dit plat,

betwelk uit eene puinmassa is gevormd en waarop bet dorp
Ralapa noenggal ligt. De westelijke wand daarentegen , welke
goenoeng Tana berem beet, vormt een miuir, welke zicb lood-

regt ter lioogte van 500 .voet boven dit puinland, — dezen voor-
sprong,— verheft en die zicb over eene uitgestrektbeid van vele
palen in eene lijnregte rigting voortzet. De rand van dezen reus-
achtigen muur, welke uit verscbeidene bonderde, borizontaal
op elkander liggende vlotten van meestal licbtgrijze mergel- en
brosse zandsteen-soorten bestaat, Hgt te dezer plaatse 1,125
voet lioog boven de beekbedding. Terwijl in andere streken van
het dal bandjers aan de wanden knagen, de formatieverbrijzelen

en het dal steeds verwijden, zoo wordt te dezer plaajse, name-
lijk aan den goenoeng Tana berem,—waarvan bet gesteente veel
weeker is en welks voet zelfs door den boogst stijgenden stroom
niet wordt bereikt,— bet verwoestin«swerk door oeroek's ver-

t,nadat zware regens het gesteente hebben doorweekt. Langs
dehbovensten rand van dezen muur loopt, van Rawa kondang
naar Tjirangkong een voetpad, dat met ieder jaarmeer west-
waarts raoet worden verlegd, iiitboofde zieb de wand sLeeds

verder rugwaarts beweegt en afbrokkclt, ten gevolge waar-
van het puinveld aan zijnen voet, door de nedcrstortende dee-
len, voortdurend in grootte toenccmt; dit alles is het werk der
oeroek's, die bier en daar uit de gebrokene vlotten gansche pi-

ramiden hebben gevormd, welke weder op nieuw met geboomte
zijn begroeid.

/
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De erosiC'Ixlovcn in de lertiaire formalie op Java

verdieiieii in Iiet algeineeii cciie nauuwkeiirige bescliouwirig,

niet sleclits uitlioofde van den eigcndommelijken, nienigweif

uiterst scliilderaclitigcii , woest pittoreskcn landvorm, welken

zij doen ontstaan en de Lelangrijke ontLlootingcn, waartoe

zij aanleiding gev^en, maar vooriiamclijk wegens de wijze

waarop zij zijn ontstaan en hare vorming steeds wordt voorl-

gezet; bij den grooten toevloed van water, datin den regentijd

iiit de liooger gelegene streken des eilands langs dezen sterk

hellendcn bodem benedenwaarts stroonit, beeft bet laatstge-

nielde nog jaailijks en onder bet oog der besebouwers plaats.

Ik kan bier slecbts op eenigcu der giootsten en diepsten in bet

voorbijgaan opnicrkzaani maken; van verscbeidenen beb ik

reeds vroeger met cen enkel woord gesproken. Van bet westen

naar bet oosten gerekend, zijn bet de volgenden: tji Soro^iji

Kaso, in bet distrikt Djanipang koelon. De andere liggea

alien in de oostelijke belft van bet distrikt Tjidamar en in de

westelijke belft van bet rcgentscbap Soekaj)oeia, tot aan de

bc6k (tji) AVoelan. Deze streken kenmerken zicb voornamcHjk

door diepe erosic-klovcn. Binnen deze uitgestrcktbeid verbcft

zicb, namelijk, noordwaarts van bctneptuniscbc land, van den

Patoewa af tot aail gene zijde van den Tjikorai, de G a9,000 voct

booge vulkaniscbe bodem. De beken,Avelkc deze klovcn door-

stroomen, lieetcn: Iji Sadca.tji Ocpik, tji Tawonentji Damar;

ook deze beide laatstgcnoemden zijn verbazend diepe, steile

erosie-dalen^ welke zicb ten noorden van bet dorp TjitaAVon tot

eene klooFvereenigen. Hier begint de dalbodem breeder te wor-

den, de zijwanden vcrwijderen zicb steeds mcer en meervan

elkander en er ontstaat eene drieboekige vlakte, gevormd door

puinmassa's (zand- en rolsteen-lagen,) welke door de bandjers

zijn bijeen gespoeld en verbreed, —;-een delta-land, welksbreede

basis de ziiidkust is. Ook verscbeidene van de volgende kloven

hebben dergelijke breede niondingen aan de zeezijde, kleino

delta- vlakten, waarop bet bergpuln, dat door de bandjers naar
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beiiedLii is gevoerd, Llijft liggeii. — Tji Laki, eeiie groote woeste
kloof, welkc noordoostwaarts van Tjitawon, op een afstand

van ongevccr 3 uren van gemelde plaats. In de streek waar het

dorp Batoer gelcgen is, eenc diepte lieeft van 840 voet. De bene-

denste dalbodem, voor zoo ver Lij gelieel enalvlakis, lieeft

aldaar eene Lreedte van 1,000 voet; daarop volgt een plat ter

o 10 voet, hetwelk uit eene rolsteenbank best

&

alsdan verliefFen zlcli ter wederzijde de wanden, welke ten

gev olge van oeroek's in versclieidenc trappen zijn afgedceld. De
gansclie middenrniinte tussclien de rolsteen-platten is, gedu-
rende den regenlijd, jaarlijks cenige malen met water ge-

vuld. Op den ll*^*^" September, 1847, trof ik de gelegenlieid aan
om zulk een bandjer bij te wonen. Voor mij ontwaarde ik een
pijlsncl benedenwaarts stroomend meer, dat eene breedte van
1,000, bij eene diepte van 10 voet liad en betwelk verscbeidene
palen lang was; ik zag eene menigte woudboomen met onweer-
staanbaar geweld door den stroom voor tslepcn; deze knaagde
met zoo veel kracbt aan den rand der rolsteenbank, waarop ik

; Javanen bevond, ten einde van daar bet woeste
scliouwspel waar te nemen, dat ik berbaaldelijk genoodzaakt
was mij zoo snel mogelijk van daar te vcrwijdcrcn, dewijl
groote gedeelten van de bank met een donderend geklots naar
beneden stortten en door den woedenden stroom werdenvoort-
gesleept. Wclke erosie, welke verplaatsing van materiaal, welke
verwocsting van vrocger bestaande, welke vorming van nieu-
we lagen en rolsteenbanken kan niet door een cnkelen bandjer
van dicn aard worden te weeg gebragt! — Tji Lajoe, oost-

waarls van de tji Laki gclegen; hoewel deze kloofniet de diepste

is, dewijl zij 2 uren westwaarls van bet dorp Tjiringin, slecbts

700 voet diepte lieeft, zoo is zij ecbtcr, bij eene gelijke diepte, smal-
ler, beeft zij steilere wandendanandercinzandstccncn conglo-
meraat-lagcn nllgespoelde kloven. Den bodem der kloof kan men
slecbts bereiken met belnilp van rotan-spranten, welke door
de Javanen langs den wand gespannen en vastgeliccbt zijn ge-

worden aan uilstekende lioekcn der rots ofaan boomstammen.
Merkwaardig is deze kloofdoor bet vnlkanisch gesteente, dat,
in kolossale, loodregt staande zuilen afgczonderd, bier doorge-
brokeniscn dat tbans op verscbillcndc plaatscn in de £;edaante
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van pilaren of torens, ter hoogte van 2 a 500 Yoet, aan de wan-

den uitsteekt. — Tji Pantjong, aan de grenzcn van Tjidamar en

Soekapoera; dcze buitengcwoon steile, smalle kloof is lussclien

de dorpen Tjiringin en Bocmboelan, tcr diepte van ongcveer

500 yoet, in zandstccn en conglomeraat-lngen nitgespoeld ge-

worden. — Tji Kantang,m liet dislrikt Kendeng wesi (rcgent-

scliap Soekapoera, gelijk al de volgcnde). Tji Laoetoron, aan

de grenzen van Kendeng wesi en Nagara, lieeft, even als de fji

Palaboe en de tji Kaso, eene geringerc diepte dan de anderen.

Tji Sangiri, ten oosten van den goenoeng Limboeng, beeft eene

diepte van 1,625 voet. (Zie vrocger bladz. 29) Tji Pahaloekaii.

Tji Kaengan, even als de laatst vooigaande, in bet dislrikt

Nagara. — Tji Balo en tji Paioedja in bet distrikt Rarang. (Zie

vroeger bladz. 32). Tji Longan, 1,670 voet dicp, in bet distrikt

Tradjoe; deze laatste werd gemeten op barcn bodem in de na-

bijlieid van Dedel, bet boofddorp van bet distrikt, benevens

op den zuidwestelijken rand van bet dal, op den zoogenoem-

den goenoeng Batoek, bet paspunt van den weg, wclke van

Dedel naar bet meer westwaarts gelcgene tji Raengan-dal
r

voert.

Bcbalve de bier boveri genoemde groote, en cen groot aantal

kleinere eroi/e-dalen , waarvan bier geene melding is gemaakt,

maar die, —• bieraan mag niet worden getwijfcld, —•
alien

bun ontstaan te danken bebben aan de bekcn, wclke door

dezelven stroomen, komen nog andere dalen in bet tertiaire

gebergte voor , die niet gelieel en al zijn ontstaan ten gevolge van

liet uitspoelen des bodems, door de werking van bet water ; dit is

1 bet gcval in do booger gelegene streken van dit gebergte,

naraelijk, in de nabijbeid der vulkancn; die dalen zijn, altbans

jdeelte bunner diepte, gevormd door oorspron-

kelijke splijting des bodems. Ten decle vormcn ook opgedrcvcne

vulkaniscbe rotsen liunne wandcn, en de neptuniscbe (mer-

"V

i^.wut^

gelacbtige, zancllicbtige) lagen zijn , menigw erf over eene Z(

groote nitgestrektbeid, verbard ofgebeel verkiezcld. Slecbts

bet voorbijgaan kan bier van deze soort van dalen, wder oi

staan aan meer dan eene oorzaak moet worden tocgescbrevt

gewag worden gemaakt; men treft dergelijke dalen onder i

deren aan in die streken, naar welke bet i,000 voet booge plate
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Pciiggaleiigan afdaalt, Leneveiis Jen 6,000 voet lioogen berg'

wrong, welke lielzehe aari de zuidwestelijke zfjde oiiigeeft

Door deze iiaar liet ziiidon en zuidwesten afdalende streker

loopt de noordelijke lielft van liet voolpad, lietwelk van Tjita

won (in Tjidaniar) Lergopwaarts naar liet zoo even genoenid(

plateau vocrt, en dat zonder twijfel Let ruwste en moeijelijkstt

pad is, hetwelk op ganscli Jav dt gevonden
gens op lict oansclie eilaiid worden reusaclitiger dalen en d
kloven aano'ctrolTen. nereens zulkb f le berg

jnkken, ribbcn, loodregte muren, lioog oprijzende

bcrgtoppen gezicn als liier, nergens zijn de dalen zoo ontzagge
ijk diep en ten deele gchcel en al ontoegankelijk als gene, waar
door de beken (tji) Lak
loop

bovens te ged 1

— tji Meragan en Koeripan stroomen

bergjukken, gelijk die van den goenoeng Kasonget, Le-
madjang, Sangkoer en anderen, welker wanden zicb in eene dui-

zellng-wekkende diepte nederstorten. Hier worden, verholen
in de dalspleet der tji Koeripan, de dorpjes Tjikoepa en Sn-

lawi aangetrofFen, en nicmand zal dezelven bezoeken zonder op
de levendigste wijze te worden getroffen door de sombere,
woeste en scbrik inboezcmende grootheid der ornringende na-
tnur. (ZieKap. 11.)

t

ZEVENDE VORM.

De irijze van ligging is eenzijdig; op geiingc afstanden van
kander konien herhaaldelijk opheflingen voor en de landv(

bestaat uit ecn aantal kleine, evenwijclig ten opzigte van elk

der loopende berg- en lieiivelrijen, waarvan deeenezijde,
elke vcelal eene zaelite glooijing b de buitenste opper

vlakte der bovenste laag, de andere, die steiler daalt, dc breul

rand der formatie is. Deze breukrand vertocftit de koppen der
afgekrokene lagen. Wij zien bieruit, dat de formatie te dezei
plaatse is verbrijzeld geworden door middel van lange spleten,

Ike meerendeels evenwijdig. ten opzigte van elkander
gengt, d
geliad, waarv an de enkele brokstnkk

kelijke .9c/fo/s-vorming liecft pi

zijn

welke veelal slecbts

I
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I al paal breed zijn,— doch iiienigwcrfccno Icnglc kunlicn lieb-

ben \an 5 a 15 palen, alien meer of min gelijkmatig iiaar ecne

en dezelfde zijde zijn opgelieven ge^vordcn en lange, evcn^^•ij-

dige bcrgrijen vormen; de geringere steiltc dezcr bergstrooken

of ketenen aan de eene, en grootere sleilte aan dc andere zijde

han«t af van de ijrootle van den lioek waarondcr de lacfen da-

len, welke gewoonlijk tussclicn 15<> a 20*^ afwisselt, docli zelden

die van lO*' en 50<* overschrijdt; is liet een hoek van 450, dan

hebben bcide zijdcn der scliotscn, — der bergkctencn ,
— ecne

even stcrke helling en vertooncn zij den omtrek van een spitsen

kegelberg of dien eener piramide, vvanncerdezelvenworden ge-

zien in de rigting barer as; is de helling slechts 5*^ of nog n)in-

der, dan heeft men plateaux voor zich, die Irapsgewijs, het cone

plat naar het andere, afdalcn. Een dergclijk plat vorint de

vlakte van Tadjem, welke afdaalt in het kleine plat van Mad-

jenang, gelijk dit eindelijk overgaat in de vlakte van Madocra

(distrikt Dajoe lochocr, oostwaarts van de alhiviaalvlakte der

tji Tandoi). De randen dezer vlaklen, — breukrandeii , trap-

pen ,
— n— mogcn bcschouwd worden als even zoo vele ophelTings-

n , welke zich bij wijze van dammcn , ter naauwernood eeni g-

zins gekcrfd , met regelmatige evenwijdigheid len opzigte van el-

kander, mijlen ver in de lengte uitstrekken.

Bij dezen landvormwordt in de liggingswijze der verscl.illende

scliotsen, ten opzigte van elkander, eene groote gelijkvormigheid

waargenomcn; de opgehevene breukrand is gewoonlijk naar

het noorden d. i. naar het vulkanlsche middenpunt van bet ei-

land gerigt. Zij doen zich voor als eene verveelvoudiging —
meermalen twintigvoudige herhaling— van den vijfden berg-

vorm, ter plaatse waar de o])hdVin^duizcnde voeten bedraagl, die

echterenkelvoudig is, terwijl bier, alwaar de opheilingbinucn d

grenzen van homlenle voeten valt, het aantal der opgerigtc schol

sen dcs te £rrooter is. Deze schotsen hebben alsdan eene g(

e

ge grootte en liggen nader bij elkander. Zij 1 voor

kt

b
ge stiikken is gwelke i

bersten

Gewoonlijk heeft deze zevendewijze van ligging den karakte

ken vorm van een srheefgerigten frff/)ofdie eener groep
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van 3, 4 tot 12, ja, van een £>rooter aantal nevens elkauder se-

plaatste bergrijen, die alien aan dezelfde zijde eene liellende

vlakte, aan de tegenover gestelde zijde een meer of niln steilen

wand vorraen.

VooRBEELDE-\: tt. Vcrscheideue deelen van Oost-Soekapoera

;

zoo is mede de schoone kultniir- vlakte van Manondjaja , Singa-

|>arna, enz., welke den voet van den vulkaan Galoenggoeng
omringt, zuidwaarts door den breukwand van dergelijke, een-

zijdig opgelicvene bergketenen begrensd. — b. De bergketenen

op Nocsa kambangan. — c. Het „Tjelatjap-gebergte/' tusscben

de stroomdalen der tji Tandoi en der tji Serajoe, distrikt

Dajoe laboer,Madienan" en anderen.— f/. Deelen van bet „Zuid-

Serajoe-gebergte/' tnsscbcn de zuidelijke vlakte van B
mas, Basrelen en de kali Serai oe.

ACHTSTE VORM.

Dewijzevan ligging is, ten gevolge van bet verbrijzelen van het
gebergte en de verplaatsing der nit bun verband gerukte stuk-
kcn, herbaaldelijk binncn eene geringe idtgestrektbeid aan af-

wisseHng onderbevig, en de hergvorm bestaat uit eene nienigte

op elkander volgende booge en lage ketenen, rijen, welke onder
zeer verscbillende graden van belling naar tegenover gestel-

de zijden afdalcn, Deze bergvorm is slechts ontstaan ten ge-

plaatsing en omwerping dci

stukken, welke den laatst voorafgaanden ,^.... ,^....^^...^ ^^x^-

maken en komt in de zoo even genoemde gebergten op enkele
plaatsen voor. Velen der enkele stukken, der scbotsen, staan
volkomen loodro.ot. stnan r n den kop
De duidelijkste wijze, waarop men zicb een denkbccld kan

vorraen van bet broken der formatie in louter enkele stukken,
van liet verjplaatsen , uit bun verband rukken en opbeffen dezer
stukken, die op zicb zelven elk een berg- ofbeuvelketen vor-

men, is door middel der drie volgende Figuren.— /. ///. Figuurl
It M werkelijke verticale dwarsprofiel, in de
bet zuiden naar bet noorden, eener oostelijke streek

bet „Tjelatjap-gebergte," in bet zuidwesten van Adjibarang
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(residentie Banjoeinas) geteekend, gelijk de zoom der kelenen

en dalen, van ter zijde gezien, in de verlengde rigting dor as zicli

oog oordoet. De lioofdstrekkiner, waaiiii de talriik

ketenen zicli Ycrlengcn, is van hot westen naar hot oosten, en

de daling bij de meesten van liet noorden naar liet zuiden gerigt.

Figiiur 9 geeft eene afLcelding der formatie alvorens dezclve

gobroken en verplaatst was viitgaande van de veronderstclling,

dat zii eenc dikteheeft van 1,500 voet Fiquur 8 stelt voor de

wijze van ligging en laagsgewij^ze verdecling van bet gebergt

/

Fignur 7 Dedoeld, gebjk zulks wcrMijk

worden; de voorstelling is slecbts in zooverre dcnkbeeldig

zii beneden hot niveau des bodems is voor &
hieruit gewaar, boedanig de scberpe kanten en bockcn der for

matie door wrijving en door puinhoopcn, ontstaan ten gevolgc

van nedergestortc oerock's, zijn afgerond geworden, en boeda

nig de smal tocloopende bodcm, tusscben twee naburigo berg-

ketenen eelcjjcn, door rolstcen-laoen, alluviaal massa's en ten

gevolge van andere oorzaken in ccn breeden, bewoonbaren dal

bodem is berscbapen.

NEGENDE YORM.

De ivijze van ligging is eene eenzijdige, steile opbefling, spbjling

en oprijzing in boekige toppen, en de landvorm bestaat uit eene

aaneenscbakeling van steil oprijzendc, naar boven steeds smal-

ler wordcnde en vervolgens ccnsklaps scberpboekig afgebro-

kene, bijna dricbockige scliotscn, landvormige toppcn , — welke

van ter zijde tegen eene bcrgketen gelennd staan, als bet ware

op de belling liggcn en in eene gelijke rigting als die, waarin

deze bergketen zicb voortzet, in eene lange rij acliter elkander

staan- Zie /. /// Fignur 10.

Dergclijke groote, boekige gebergte-toppen, welke in de rig-

ting van bet' zuiden naar bet noorden oprijzen, ziet men ten

zuiden van de verbindingsketen tusscben den Slamat en den

Dieng, alwaar zij in grooten getale van bet westen naar bet

oosten op elkander vol gen. (Regentscbap Poerbolingo van dc

residentie Banjoemas.) Hierdoor komt de bergketen, name-
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lijk, dat gedeelte derzelvc, hetwelk tusschenden Slaiiiaten Let
landscIiapKarangkobar ligt enlielwelk tot de noordelijke Stre-
ken van PoerLolingo helioort, als uitgetand , zaagvormig voor;
vandezuidzijdegezien,doeiidezc toppen zicli aan het oog voor
als even zoo vele kegclbcrgen ofpiramiden, wier tussclienkloveii
ware Lergspleten mogen genoemd worden, besloten gelijk zij

zijn aan Ixjide zijden door Lijna loodrcgtc wanden, welke ter
diepte van 1,000 a 2,000 voet nedci dalen en slcclits over de
beddingen der beken, waaraan zij bij wijzc van poorten tot
uitwateringskanaal strekken, den toegang tot Iiet binnenste
van bet gebergte vrijlaten. Als dergclijke toppen mogen be-
scliouwd worden: de goenocng Pelana, g: Poelosari, g: Djam-
boe, tnsscbeh welke de beken (kali) Tontong goenoeng, kali
Laban, kali Koening al scbuimend beenstroomen , benevens
de goenoGJig Labet i), op welks top bet beilige j>Tafvan den
Pangeran Wali Djamboe Karang gele

Zuid de topvormige oprigtingcn worde
vlakke land van Poerbolin

genomen, welke bij wijze van trappen evenwijdig ten op
zigte van elkander, met cene glooijing van naauwelijks eei
paar graden oprijzen.

TIENDE VORM.

Depze van ligging is eene dubbele, evenwijdig ten opziptc
van elkander gerigte oplieffing, op beide zijden van eene pyroli-
tisclie centraalketen, met tegenovergestelde, d. i. van deze cen-
traalbjn afgewende daling der lagen, en de landvorm beslaat
behalve uit een aantal kleine nevenketenen, iiit lange evenwij'
dige bergrijen

.
welke mmsfens ten getale van drie hoofdleteneu

worden aangetroffen; de beide uitersten dezer ketenen , welke
op een grooten afstand van elkander verwijderd zijn , vormen
zacht glooijende vlakten, of kleine plateaux, terwijl bare bin-

fdalend
g naar de centraalk

•j Deze berg moet nict worden verward met den trachiet-pilaar van gelijlweJke eene schelvormige structuur heeft en beneden Karang kobar oprijst

/

.i^
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totwlveerd; de siiialle kaiii dezer ceiitraalketeri rijst gcwooiilijk

boveii alle aiidere ketenen op. Tussclien dezedikwerfyenecl-

voudigde hoofd- en nevenketenen, welke door niiddcl van

dwarsjvikken Lij wijze van cen traliewcrk zijn Tcrcenigd, ten

gevolge waaryan nil ccns deze dan gene bcrgrecks als cen-

traalkani oprijst, — worden lang uitgcstrcktc dalcu gevonden,

wier bodcms vlak zijn en Lcwoond wordcn; liet zijn ware trog-

vormige valleijen, die gewis cen gelijk aantal meren zouden ge-

vormd licbben, in geyal geene dwarsspleten in dc ketenen

werden geyonden, cnge rcten,— poorten, ^— Avaarvan er eo/i6'

in elk trogvormigdalwordt aangetroffen, waaruit de.boofdbeek

stroomt, en die zoo eng zijn, dat in lict jaargetijde, waarin de

bandjers bergafwaarts storten, bet water yoor dezelyen wordt

opgestuwd en bet benedengedeelte yan bet dal werkebjk in een

meer wordt berscbapen.

Het schijnt, dat deze merkwaardige dwarspoorten tot bet

wezenbjke karakter bebooren yan deze soort yan niinstens drie-

voudige parallel-bergketenen en dalvormiiig.

VooRBEELDEN. Het zoogenaaiiide Kendeng-gebergte in de

afdeeling Koeningan, residentie Gberibon, zuldoostwaarts yan

den yulkaan Tjeriniai; de ketenen en lagen yan dit Kendeng-

ebergte loopen meerendeels in de rigting van bet oost ten zui-

den, docb vertoonen, in de nabijbeid der cejilraalketen, eene

grootere afwissebng ten opzigte van den Jiork, waaronder zij

bellen. De lezer vergebjke bieromtrcnt /. Ill Figuiu 11 eni%
In Fignur 11 wordt de topograpbiscbe gesteldlieid afgebeeld

van dat gedeelte van bet Kendeng-gebergte, lietwelk ten zui-

den tot bet stroomgebied der tji DjoL^ng beboort en ten noor-

den tot de tji Sangaroeng. Deze streken liggen znid-zuidoost

tot znidoostwaarts van den vulkaan Tjerimai. Op deze scbets,

genomen naar eenc afzonderbjke kaart *) dezer landstreek,

ontwaart men de verscbillende bergrijen , zoo mede de neven-

ketenen, waarin zij zicb splitsen, wijders de dvvarsjukken.

i) Tegenover bladz. 137 afd. TI. werd reeds eene figurative schets gegeven , ten einde

de ligging der bergketenen, tusschen den Sawal en den Tjerimai, ten opzigte dezer

kegelbergen , voor te stellen en haren loop in het algcmeen aanschouwelijk te ma-

ken. De tegenwoordige Figuur toont de speciale vertakkingen aan, waarin dezeberg-

ketenen zich splitsen en wel voomamelijk wat betreft de afdeeling Koeningan,
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welke dezelveu onderling verLinden, en de dwarspoorten, die
de ketenen doorsnijden. Van delaatstgenoemden zijn eryooral
vier zeer duidelijk op de schets zigtbaar. Onder de mcnigte Tau
bergketenen, welke zich door de tiisschen dezelven gelegene da-
len of beekbcddingen als zoodanig voordoen en die tamelijk
evenwijdig ten opzigte yan elkander naar bet oosten, of
gelijk met de meesten bet geval is— naar bet oost ten zuiden
gerigt zijn, rijzenerdric boven de oyerigen op. Deze drie boofd-
ketenen, welker betrckkebjke boogte met nicer juistbeid in
Fi(juur 12 is aangeduid geworden, zijn«; de zuidebjke ncptu-
niscbe opheffing, welker lagen naar bet zuiden bellen,name-
lijk, de rand van bet plateau Rantja, welke bet tji Djolang-dal
ten zuiden begrenst en, oostwaarts van dit plateau, de goe-
noeng Soebang, die met steib;r belling dan bet plateau volko-
men in de gedaante van eene scbols naar bet zuiden daalt.
b. Be noordelijke neptuniscbe opbeffing,— de voortzetting van
den goenoeng Scla, — welker lagen naar bet noordenbellen;
duidelijk kan men ontwaren, boe deze lagen zigb tot in bet bed
der tji Sangaroeng voortzetten, alwaar zij onderduiken onder den
vulkaniscben bodem, namelijk, onder den zuidoostelijken voet
van den vulkaan Tjeriniai, die zijne lava-stroomen tot aan deze
plaatsbeeft doen vloeijen; ten gcvolge biervan isde tertiairebo-

t)

dem met de uitwerpselcn des vulkaans tot op eene aanmerkelijk
boogte overdekt gewordcn. Alliier beeft de tji Sangaroeng zi(

een bed, eene kloof, gcgraven tusscben beide formatien; zij wij:
derbalve de juistc grcns tusscben den neptuniscben en vulk
nisclien bodem aan. Dc vulkaniscbe massa's zijn in eene scIu-p.

rigting langs de belling der neptuniscbe bergketenen a

slroomd en bebbcn bare grootste uitgestrcktbeid verki
de rigting van bet oost-zuidoosten (ten opzigte van den top des
vulkaans); zij zijn, namelijk, voortgestuwd gewordcn tot in de
nabijbeid van eene andere neptuniscbe bergketen, welke door
bet centrale boofdgebcrgte naar bet noord-noordoosten word t

afgezet. In diezelfdc rigting stroomt de tji Sangaroeng van
Loeragoeng tot aan Meningt^ng, welke ook bier Avcder de grens
tusscben beide formatien daarstelt; zie Figuur 11. Aan baren
Imkeroever genaderd, eindigt de vulkaniscbe bodem plotseling
en vormt bij eene tamelijk steile, op vele plaatsenmuurvormi-e

1
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helling, ter hoogte van 150 a 200 voet, wclkc in F'ujuur 1

fgebeeld geworden , van de kromming dc

goeng, tot aan Meningteng. Aycst\Yaarts van deze helling is de

tertiaire formatie allerwege met ccn vulkanischen bodeni ovcr-

dekt, maar ten oostcn van deze streek, bij voorbecld, in de na-

bijlieid van Tjiwaioe, ziet men, in de gansclie lengte van het

tji Taiil-dal, de lagen even diiidelijk naar het noorden inyallen,

als zulks het gcval is op de keten h zelve. — c. Eene hoogste

centrale keten in het midden tusschen de beidc oplielTingen a

en h van het laagsgewijs gevormde gebergte. Alliier wordL tra-

chiet en op eene andcre plaats aan het paspunt van den weg

over den goenoeng Pocgak, een grof korrelige dioriet: L. n^.

1134 gevonden, wclke eene groote hoeveelheid zwavelkies be-

vat en even als het eerstgcnoemde gesteente in het midden der

wijde dalspleet tusschen a en & d\Yars door de neptunische for-

matie is heengebroken. Op die wijze zijn twee evenwijdige

hoofddalen ontstaan, vvier breedte aan hunne bovenste randen

van a tot c: 4^- en van c tot & 5J geographische minutcn be-

draagt. De bodem dezer dalen is echter geene onafgebrokene

vlakte; nevenketenen strekken zich door dezelven uit, die in

dat gedeelte, alwaar de doorsnede genomen is, voorgesteld in

Figuiir 12, ongeveertot 4- van de hoogte der hoofdketen oprij-

zen, doeh overigens evenwijdig ten opzigte van dczelve gerigt

zijn. Deze nevenketenen bestaan insgelijks uit het neptunische

gebergte, wiens lagen hier in de meest mogelijke verscheidcn-

heid ten opzigte van haren graad van helling, tot aan volko-

men regtop slaanden worden aangetrofFen; ten einde dit vcr-

schijnsel te kunnen verklaren, is men genoodzaakt aan te

nemen, dat de tertiaire aardkorst tusschen dc puntcn a en 6 in

eene menigte enkcle strcepvormige stukkcn is verbrijzeld ge-

worden, bij gelegenheid dat de doorbarsting van de endogene

centraalketen c plaats greep en de twee groote zijtakken a en &

werden opgeheven. Vele fragmenten van dit laagvormige geberg-

te, welke in de onmiddellijkenabijheid van de centraalketen Poe-

ak en tamelijk hoog aan hare helling zijn gelegen, dalen

iet in eene tegenover gestelde rigting van die bcrgketen, dat

5, buitenwaarts, zij hellen daarentegen binnenwaarts, dat is,

aar de zijde der keten been.— De uitgestrektste ontblooting
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der opgorigte, loodrogt staaiide lageii viiidl men aan dc zindc-
lijke zijde der keten, d. i. aan de noordelijke zijde yaii het tji

Djdang-dal. Aldaar ligt de neyenkloofvan de tji Koetjang, aan
welker wanden men aanvankelijk loodregt opstaande zuilen
meent te ontwaren; met bewondering aanscliouwt men deze
zuilen, die, hondcrd voet, ja, liooger oprijzende, liior gelieel en
al lijnregt zijn, ciders een slangsgewijs gebog'enen vorm lieb-
ben; bet zijn ecbter niet anders dan de ko])pen van loodregt
staande zandsteenlagen, die aan den wand in den vorm, van
lijsten, als de smalle zijde van muren, 2 a 5 voet ver bniten-
waarts uitsteken, uithoofde de tusscben dezelven Hggende
tbonlagen tot eene gelijke diepte uitgespoeld en in gleuven
herscbapen zijn. Vcrder zliidwaarts been ziet men deze la-
gen, — aan den linkervvand der kloof van deze beek,^ in
hare bovenbelft balf kringvormig, bij wijze van een 'koepel
omgebogen, zonder gebroken te zijn. Deze streken bggcn aan
bet benedengedeelte en aan den voet der Poegak-keten, ten
noorden van de poort n". 2 op Fi<yuur 11.

In bet zuiden en in bet ztiidoosten van dit gedeelte van den
voet des bergs ligt de streck, waar de bodem van bet tji Djo-
lang-dal zicbbet verst uitstrekt en alwaar bij tevens breeder en
vlakker is dan elders. Het is dat gedeelte van den dalbodem,
betwelk gelegen is tusscben de poorten n". 1 en no. 2 en dat ten
westen wordt begrensd door den 900 a 1,100 voet boog oprijzen-
den wand van bet Rantja-platcau. Aldaar treft men, in de rig-
ting van no. 1 naar no. 2 genomen, in de nabijbeid van del
oever der tji Djolang, de volgcndc dorpen aan: Bandar denff-
^^'"g' Tjigintoeng, Janglapa en Tjoeroek.

anderen, welke, verder van den oever verwijderd dan'd
gen, in den dalbodem zijn gelegen. In de zoo even eenoemd

g eemge

ting, namelijk, van bet zuiden naar bet noorden, door deze
eek gaande, komt men over eene uitgestrektlicid van ver-

palen, onafgebroken over lagen, welke volkomen
loodregt

Ik lit voorbeeld aan als een bewijs van de ontzaggebjke
dikte der formatie, waarvan ik reeds vroeger in betderde ka-
pittel, bladz. 41 beb gesproken. Verder oostwaarts van deze
plaats ziet men nieuwe voor]>ee]den van loodregt staande la-
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mm in Jrle vlakke licnvelstrookeii hiiiiu^ii liel hoofddal, welke,

naar liet scliijnl, door erosie der tussclien dezelven liggeiide

deeleii zijn gevormd; ten gevolge liiervan /ijn de kleine neven-

dalen ontstaan, door wolke lliansde beken (iji) Soebang , t. Awi

,

t Tansj^il en t. Moentik stroomen.on
Laat ons tlians nog een blik wcrpcn op de streken, gelegen

aan den oosl-zuidoostelijken yoet van den Tjeiimai. Hier zien

wij de noordelijke belling van bet opgelievcne neptunische ge-

bergte b bcdekt met vulkaniscl>c gesteenlen en uitvs erpselen.

De voet des vuurbergs strekt zicli ecliter niet met eene gelijk-

niatige glooijing naar de bedding der tji Sangaroeng uit, maar

Tormt, in de zone van 1 a 2,000 voet, breede voorsprongen,

welke met eene zacbte glooijing en bij wijze van terrassen af-

dalen. Deze trapvormige gedaanteverkreegde belling misscbien

door bet neptuniscbe gebergte, iiamelijk, door de voortzctting

van de noordelijke belling der kctcn b inFigviur 12, welke on-

der den voet des vnlkaans verborgen ligt en ecrst met lava-

stroomen moest bedekt, met vulkaniselie puinbrokken moest

overstelpt worden, alvorens de voet des vulkaans zicb naarliet

oost-zuidoosten tot aan de tji Sangaroeng kon uitstrckken. Over

dezen in terrassen voorwaarts springenden, vlakken voet van

den Tjerimai, is de groote weg van Cheribon naar Kocningan

aangelegd, welke op bet profiel in Fignur 12 met eene gestipte

lijn is aangeduid.

Men ziet bieruit, dat bet de Tjerimai niet kan gewcest zijn,

welkd de dubbele opbeffing van bet neptuniscbe gebergte ver-

oorzaakt en bet splijtings-dal bceft doenontstaan, datbegrensd

. wordt door de twee, tor wcderzijde oprijzende ketenen aenb;

dat integendeel de groote opbeffing van bet tertiai re gebergte

reeds bad plaats gebad, dat de beide ketenen, namebjk, ook de

kcten h, reeds aanwezig was, toen de vnlkaan uit eene meer

noordwaarts gelegene spleet oprees en door zijne eigene

prodacten langzamerband tot een kegel aangroeide, die

tbans viermalen de boogte bercikt van de centrale keten, welke

zicb boven de omringenden verbeft. Deze keten, waarin ook

oudere, naraelijk, dioritiscbe gesteenten worden aangetrofFen,

was bet, welke, langen tijd voor devorming des vulkaans plaats

greep, de bergketenen a en b opAvaarts dreef.
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Dat het neptunische gebergte, in een tijdperk, hetwelk tei]

opzigte van den Tjerimai t;oorvulkaniscli mag genoemd wor-
den, aan de oppervlakte dcs Lodems nog verdcr naar liet noor-
den Hep, alwaar hetzehe tlians onder de vulkanisclie opper-
vlakte verborgen ligt, hiervan vindt men een klaar Lewijs in

het bestaan van eene derde, noordelijkste en laatste verbefTmgs-
lijn van bet tertiaire gebergte: goenoeng Meningteng, d in Figuur
11 en 12, welke in haar oostebjkste gedeelte onbcdekt is geble-

ven. Verre in bet noordoosten van Loeragoeng en op een groo-
ten afstand van de keten b rijst dit juk gebeel geisoleerd op-
waarts,bet loopt in eene evenwijdigerigting ten opzigte van dit

laatstgcnoemde voort en verliest zidi in bet westcn onder den
vulkaniscben voet van den Tjerimai, die bet bedekt, terwijl
het aan zijne noordebjke zijdc onder den — overstelpenden
alhiviaal-bodcm verdwijnt. Dit bergjuk bestaat boofdzakebjk
uit een fijncn, blaanwacbtigen kalk-zandsteen, welke eene
buitcngcwone bocveelbeid scbaaldieren en koralen bevat, en
in hardhcidaan marmer gelijk staat; belzelve vormt eene smal-
le, volkomen regte kam, die naar de buitcnwaarts gekeerde
zijde, naar bet noorden, eene zacbt glooijende belling beeft,
raaar aan de binnenwaarts gekeerde zijde, d, i. naar lietzuiden,
waar de breukrand ligt, met een steilen nuuir afdaalt; op eene
enkcle plaats wordt deze kam door eene enge kloofdoorsneden

,

waardoor de tji Sangaroeng uit bet binnenwaarts gelegen dal
naar de noordclijke alluviaai-vlakte stroomt K) Deze kloof, wier
doorbraak 220 voet diep en zeer eng is, kenmerkt zich door
zulkc vlakkc wanden en scberpe kanten, zij vormt zulk een
naauw rotskanaal, dat men, bij liet bescbouwen dezer kloof,
zicb niot dan met moeitc kan overreden, dat dezelve, in vorigen
tijd, niet kustmatig is daargcsteld, ten einde op die wijze aan
het bmnenmeer, — dat de riv ier aan de binnenwaarts gekeer-
de zijde van den kam ongetwijfeld vormde, alvorens eene door-

eene uitwatering te verscbafFen. Allc po-braak ^,,^„.^

>) Zoodra de rivier deze poort is doorgestroomd , wordt zij bevaarbaar en verkrijgt
zij den naam van kali Losari. Bij een lagen waterstand wagen het vele inlandsche
vaartuigen

, — praoe's, — zelfs door deze rotspoort te stevenen , niettegenstaande de

Loeragoeng le bereiken.
heenbruist



79

gingen echter, door do Javancn in de laatsl veiloopeiie jareii in

liet work gesteld, cm cene watcrleiding in den binncnwaarts

gelicerden wand d(?r kloof te liouwen, liebben scliipLreuk ge-

ledcn op de Liiitengewone hardlicid van het gesteente.

Wanneer men de lijn, Avaarin dit noordelijkste neptunisclie

bergjuk uitgestrekt is, van den breukrand afdenkbeeldig ver-

lengt, dan loopt /ij in de nabijlieid van den lop des Tjerimai

noodwaarts Aoorbij deiizelven; veel waarscbijnlijkheid Avoid

t

daardoor bijgezet aan de verbndiustelling, dat deze vnlkaan

aan de binnemvaarls gekeerde zijde van den breukrand dezer

opbe/Iiiig is nitgebarsten en dat liij, door zijne eigene massa

steeds in boo^te te doen toenemen. tevens al liet tertiaire land

in een wijden omvang met zijne uitwerpselen Leell overdekt.

Bijna nergens op Java wordt eene plaats gevonden, alwaar bet

tertiaire gebergte, dat zoo rijk is aan petrefacten, zooduidebjk

onder de ribben eens vulkaans voortloopt, — onderduikt,

—

als bier in verscbillende gedeelten van den omtrek des Tjeri-

mai, die eene boogte van 9^ duizcnd voet bereikt, bet geval is.^

In dit opzigt verdient vooral bet noordebjke juk Meningteng

met zijne poort, zoo mede de kloof dcr tji Sangaroeng in bet

bpvengedeelte van baren loop door de distrikten Kadoe gede

en Koeninean de aandacbt van rciziwrs, die later deze oorden

zullen bezoeken, want in die strcken loopt zij steeds langs de

grenzen van den neptuniscben en vnlkaniscben bodem. Aan

deze grens, namelijk, aan den regteroever dezer beck, welke

reeds tot bet neptuniscbe gebied beboort, ontspringt uit kalk

acbtigen zandsteen eene warme bron (tji Panas), die op ongc-

yeer een paal afstands zuid-zuidoostwaarts van bet boofddorp

Koeningan is gelegen. Ilct bekken is eerst 4' diep nitgebouwcn

in eene vulkaniscbe brckzie, en \ervolgens nogS'dicpcrinkalk-

acbtiqen zandsteen (fijne zandkorrels door koolzuren kalk ver-

bonden). Het w^ater beeft eenen warmtegraad van 50^ Reaum,

Somtijds ontAvikkelt zicli zulk eene groote boevcclheid kool-

znur uit dit water, dat Javanen, die zicb er in wiJdcn baden,

ten gevolge daarvan stikten. De zandsteenlagen, welke aan den

linkeroever dcr beck onder den voet des vulkaans onderduiken,

zijn aldaar bedekt met een 10 voet dikke vulkaniscbe brekzic.

Hierop liggen losse vulkaniscbe puinbrokken, en dan volgtde
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Lovenste aardkorst. Tussclieii dczc vulkaiiisclie brekzie en den
zandsteen heeft het water, in rcrre Iiet groolste ecdcclte des

brojinen)

.

leuf uitgespoeld. (Zie Afd. III. Hoofdst. 5. War

Verder westwaarts van Meningteng, langs den noordelijken
voet van den Tjerimai, ontwaart men nergens eenig spoor yan
het neptunlsche gebergte; waarscliijnlijk is liet aldaar bonder-
de, ja, misscbien diiizende voctcn boog door vulkaniscbe
iiitwerpselen overstelpt geworden, welke den vulkaniscben,
als een puntigen boed gevormden kegel daarstcUen en aan den
breeden rand van dczen bocd den neptuniscben bodem bedek-
ken, -^ overstelpen. — Eerst op eenigen afstand van den
noordebjken voet des vulkaans komt bet neptuniscbe geber<xte
wederom te voorscbijn; aldaar verbeft zicb, namebjk, een m-

van bet 6oycw/e Hd der neptuniscbe formatie, bet kalk-
gebergte van Pabmanan, dat als geisoleerde, dikkc bank steil
en puntig opwaarts rijst en waarscbijnlijk ten gevolge van den
grooteren afstand waarop bet van den vulkaan gelegen is en
uitboofdcvan zijnen steil oprijzenden vorm, niet door den voet
des vulkaans, die zicb steeds meer en mecr naar alle zijden
uitbreidde, is bedekt geraakt. Uit verscbillende bolen stiiat

daar ter plaatse koolzuur op, wordt eene bcete bron aang
troffen, welke kalkspaatb afzet en sijpelt aardolie op veelvu
d]ge plaatsen uit den bodem.

dividu

Aan den noordelijken voet van den Tangkoeban praoe, ii
de nabijbeid van den Slamat, Merapi en Lawoe, merkt men vol
komcn gelijke verscbijnselen op, betgecn ten bewijze kan strek
ken, dat de Iiier opgenocmde 9 a 10,000 voet booge vulkani
scbe kegelbergen van een lateren oorsprong zijn dan bet teriain
gebergte in Imnne omstreken gelegen.

Andcre daadzaken toonen aan, dat dit tertiaire gebergte nici
overal te gelijker tijd werd opgebeven, maar dat die opbeffii.^
m de verscbillende deelen van bet eiland in verscbillende tijd
perken plaats greep; zij doen zien, dat betzelve in verscbeidene
deelen des eilands reeds opgebeven en door plufonische gang-
gesteenten doorbroken was (zie lager boofdstuk 10), alvorens
de nabij gelegene vulkanen werden opgeworpen, terwijl we-
derom m andere streken andere gedeelten van bet neptuniscbe

or
t5
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gebetgte, namelijk, de liooger gelegene, boveiisteafdeeliiigeii der

formatie, — etagcs, groepen van lagen, — ofnog iiioL wareii

daamesteld of cerst ontstonden lijdeiis de yulkancii, in de na-

bijlieid er van gelegen, reeds werkzaani waren, en deze linnnc

lavastrooinen iiitLraakten; men onLwaart, namelijk, dat som-

mige groepen van lagen dezer formatie, zoo als h. v. die, welke

aan de kali Keling voorkomen (verg. lioofdstuk 3), op lava-

stroomen rusten.

Onder de fossile koralen en sclielpen, welke de kalkzand-

steen van Meningteng in groote menigte bevat, en waaronder

gansclie banken,— strepen in bet rotsgesteente, — van ocstcrs

worden aangetroffen, komen vele soorten voor, die tot de nog

hedendaagsclie, in de Javasclie zee levende soorten bebooren.

(lie hoofdstuk 5.) Deze zee is tbans door eenc alliiviaal-vlakte,

ter breedte van 10 Engelscbe mijlen, van den goenoeng Mening-

teng gescbeiden.

AFWIJfiING VAN DEN TIENDEN VORM.

De bijna kringvormige wijze van ligging en landvorming,

welke men in de oplieffing van den goenoeng Linggoeng rondom

de bogtvormige vlakte van Tjikande en Tjilctoe waarneemt,

zou men als eenen eigendommebjken vorm kunnen bcscboiiw en;

de bier bedoelde streek liebben wij reeds in bet vorige boo fd-

stuk, bladz.57met korte woorden bescbreven. Aan de meeste

zijden dalen de lagen in eene tamelijk divergerende rigting van

bet middenpunt der ingeslotene vlakte benedenwaarts; zij val-

len onder eenen boek van 25" a 50" naar de buitenzijde, en de

landvorm is een balfkringvormige, loodregte mnur, Avelke ter

hoogte van 1,000 a 1,125 voet oprijst en Avaarvan de rand in een

golfvormig plateau overgaat. In die streken, waarin de acbter-

uitgaande, steeds verder rugwaarts, landwaarts in tredende

watervallen zijn gelegen (zie vroeger), rijst de muur in ver-

sebcidene terrassen opwaarts, ^velke door smalle, vL^kke voor-

sprongen zijn vereenigd, d.i. bij verbeft zicb trapsge\vijs;overal

elders waar geene nederwaarts stortende beken worden aan-

getroffen, waardoorinsnijdingen in den wand worden gemaakt.
6
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stijgt hij eensklaps op naar den hoogsten rand, als ee'ne vertikale

vlakte, namelijk als de breukrand van de gansche massa lagen,

Avelke men hier ontbloot ziet.

Maar ook deze muur Linggoeng, die een gedeelte van eenen
kring, of, juister gezegd, in zijn gelieel genomen, eene ellips he-

sclirijft, waarvan het west-noordwestelijke uiteinde geopendis

bogt der Wijnkoops-baai

&

(

de Tjiletoe-baai

ormt, ook deze muur, zeg ik, r-^^xoiigi. ^±^^l xiacn i^wc

vergeslelde zijden' naraelijk, naar liet west- noordw
ost-zuidoosten, en geeft daardoor duideHjk te kennen, dat de
Igemeenewet, waaraanhetbersten der aardkorstscbijnt te zijn

nderworpen geweest, namelijk, de lijnregte splijting, de vorming
an lange, regt loopende spleten, ook bier haren invloed beeft

oen gevoelen. Uit dien boofde is bet, dat ik dezen vorm slecbts

Is eene onderverdeeling van den tiendcn vorm meen te mogen
beschouwen, en zulks wel te meer, dewijl d
beeld is, betwelk over de ganscbe uitgostrektbeid des eiland

daarvan wordt aangetroffen

/. ///. FifjuurVo bevat eene copij van een gedeelte eener kaart
van deze landstreek, voorstellende den muur, bencvens zijne

omstreken, naar opmetingen, welke ik beb verrigt. Het noor-

delijke en oostelijke gedeelte van den muur, te rekenen van den
waterval der tji Marindjoeng tot aan dien der tji Letoe, d.i. van
no. 1 tot n". 7 op de Figuur, is steil als een muur en op vele

plaatsen volkomen loodregt; van n". 1 tot aan Karang tabo
dattrentegen, gaat dezelve, gelijk mede aan de zuidzijde bet geval
IS, gerekend van die streek af, welke ten zuiden van bet cen-

traal-gebergte Kiara djadjar is gelegen, in de rigting van bet

Wfcstcn allengs in eene bellinpf over, die min-
der

Het boogland, waarin de rand overgaat, beeft aan zijne noor-

deiijke en oostelijke zijde eene lioogte van 1,200 a 1,500 voet;

aan de zuidelijke zijde daalt de rand, welke nog eene hoogte
van 800 a 1,000 voet beeft bebouden, steeds lager naar de
zuider kust. De ingeslotene vlakte, welke door den muur wordt
omringd, is moerassig, zeer laag en slecbts weinige voeten bo-

ven den spiegel der zee verbeven, welke laatste naar alle waar-
schijnlijkbeid de ganscbe rnimte, de ganscbe bogt tot aan den
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voet des muurs eenmaal heeft hedekt, alvorcns deze door den

alluviaal-bodem, medegevoerd door de zeven in watervallen

van den miiur afstortende bekcn, was opgelioogd gewordcn.

Deze opliooging moet, uit een gcologiscli oogpunt bcscliouwd,

voor zecr korten tijd liebben plaats gegrepen, want bet kleine,

tbans nog met water gevulde gedeelte der bogt, namelijk, d.e

Tjiletoe-baai, wordt nog steeds enger, de kust strektzicb merk-

baar verder naar bet west-noordwesten uit, de voomiabge

mondingen der tji Marindjoeng en der tji Kande, welke zicb

nog voor eenige jaren bij de punten * en f in Figuur 13 regt-

streeks in de zee onllastten, zijn nu reeds door droog land van

de zee gescbeiden, de riviercn bebben baren loop veranderd,

ja, gedurende bet ebgetijdc treedt de zee ongeveer een diiizend-

tal voeten terug en laat ecne zandige moddervlakte na.

Deze streek. die wel is waar, woest en weinig bewoond is,

maar tot de merkwaardigsten van bet neptunisclie gebergte op

Java beboort, vooral de kolossale Linggoeng-muur met zijne

watervallen, raad ik alle geologen en beminnaren van scbil-

deracbtige en verlievene natuurtooneelen aan niet onbezocbt

te laten; twee dier watervallen storten zicb Van grootere boogte

dan eenige andere op ganscb Java.

ELFDE VOmi

Het gebergte is omgekanteld, de lagen staan loodregt ofab

thansbijna loodregt, de koppen Hggen alien in een en betzelfde

borizontale vlak, en de landvorm is eene vlakte, daargesteld niet

uit de op elkander liggende, maar uit de nevens elkander staan-

de koppen der afgebrokene lagen; zet' men zijnen weg o\er

deze koppen voort, dan gaat men als bet ware over eene rij

planken, welke, met bare smalle zijde naar boven gekeerd,

verticaal nevens elkander zijn geplaatst, ten einde te droogen,

gelijk bij zaagmolens dikwerf gescliiedt. Voorbeelden. Plekken

waar deze landvorm, docb in geringe uitgestrektbeid wordt

waargenomen, komen veelvuldig voor, namelijk, in die deelen

van bet gebergte, alwaar de formatie in eene buitengewone

mate verbrijzeld en doorecn geworpcn is; loodregt gerigte,
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ann de Lovenzijde vlakke gedeelten der formatie daarentegen,

welke eene aaumerhelijke uitgebreidlieid bezitten , worden zel-

den aaiigelroflfen. Tot deze laatste soort belioort dat gedeelte

van den ylakken bodem van het tji Djolang-dal, waarin de dor-

pen Bandar dengdeng, Tjigintoeng, Tjoeroeken anderen ge-

legen zijn. Zie vroeger hoofdstuk 5, bladz. 41 enhoofdstuk 4,
bladz. 73, enz.

TWAALFDE VORM.

Het gebergte is omgekanteld, de lagen staan loodregi of al-

thans bijna loodregt, de koppcn verbefFen zicb groepsgew^ijs

ncvens elkander tot verscbillende boogte en de landvorm be-

staat uit verscbeidene, evenwijdig nevens elkander oprijzende
smalle, steile bergkammcn , welke door enge, slefcbts in eene
geringe mate ontwikkclde dalen, van elkander worden ge-

scbeiden en die menigwerf afgebrokcn zijn en zicb als-

dan in de gedaante van torens verbeiTen. Deze dalen of klo-

ven tusscben de steile kammcn, namelijk, tusscben de loodregte
stiikken der formatie, zijn gewoonlijk ontstaan ten gevolge van
erosie. Slecbts een enkel, docb uitstekend voorheeld van deze
merkwaardige wijze van bgging is mij voorgekomen , namelijk,
le bergwal, welke bet plateau van Bandong aan de westelijke
ijde begrenst en betzelve van de 1,200 voet dieper liggende
lakte van Badjamandala scbeidt. i) Aan de eene zijde, name-

c

g-»UlIXill^

doosten, verbindt dit gebergte zicb d

.

zadel met den voet van d
vulkaniscbcn berg Boerangrang, terwijl bet aan den anderen
kant, d. i. in bet zuidwcsten, in den noordelijken Djampang-
wandovergaat, waarvan wij reeds op bladz. 58 bebben gespro-
ken, en derbalve als de voortzetting van deze noordelijkste ver-

heffings-lijn der Preanger-Regentscbappen mag bescbouwd

») Het tegenwoordige verschil in het niveau tusschen de vlakten van Bandong en
Radjamandala is ten deele door eene zoetwater-formatie daargesteld , welke het bek-
ken van Bandong vervult, hetwelk vroeger niet veel hooger kan gcweest zijn dan
de vlakte van Radjamandala.
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wordeiL Versclieideiie, somtijds drie of vier evenwijdige ketc-

nen worden alliier nevens elkander gevoiideii. Ter plaatse waar

de lioofdbeek tji Taroem zicli d wars door de grenskcten eeiie

kloof heeft heengebroken, die geeiie geriiigere diepte lieeft dan

1,663 voet, ten einde zicli een uitweg te baneii iiit Let plateau

van Bandong naar dc zijde van Radjamandala, worden in liet

benedenste gedeelte, nabij de bedding van deze kloof de zand-

steenlagen: L. n^ 854—859, perpendicvilair nevens elkander ge-

rigt, aangetrofien,liiervangangen vandiorietiL. n^, 814—817,

elders van gangen van basalt en dergelijke eruptie-gesteenten:

L- n^, 821 J 822 doortrokken en ten deele op eene lioogst merk-

waardige wijze veranderd. Uithoofde de basalt-gangcn in platten

afgezonderd en loodregt tusschen neptunische lagen gt^rigt

zijn, welke insgelijks loodregt staan, zoo doen zij zicli scliijn-

baar voor als dccleii van liet neptunisclie gebergte. Want vele

neptiinisclie lagcn liebbcn eene gelijke dikte alsdebasalt-lagen,

namelijk , afvvissclend van 1 duim tot 1 voet, zij liebben zulk eene

verandcring ondergaan, en zijn zoo bard en kristallini sell ge-

worden: L. n^ 824 a—g, dat men dezelven ter naauwernood

kan ondersclieiden van de wcrkelijke basalt- en plionolitli-plat-

ten: L. n^ 820—823, wegens de grooteovereenkomst, welke

uiterlijk tusschen liaar bestaat.

Hct laagste gedeelte des bodems van de tji Taroem-kloof,

tvissclien de beide lioeken van liet doorbrokcne zandsteenge-

bergte: goenoong Lanang, aan den linkcrkant of ten wcstcn,

en goenoeng Tjisampan, aan de regter- of oostclijkc zijde,

wordt Sangjang lieloct gelieeten, Alliicr stroorat de aanzien-

lijke rivier, die wcldra bcvaarbaar wordt, door eene rotsengte,

welke niet breeder is dan 10 voet, docli waarscliijnlijk eene

groote diepte heeft. Aan de zijwanden dezcr schrikbarend

woeste en diope kloof is liet, dat de sclioonste ontblootingen

worden gevonden van bet gebergte, hetwclk grootendeels uit

zandsteen bestaat eu de bergkanimen vomit, welke zich ter

regterzijde der kloof verder naar hct noordooslen, in de rig-

ting van den Boerangrang iiitstrekken. Zij doen zich uit dezen

hoofde aan liunne oppervlakte voor als afgezonderde stukken,

dewijl erosie-dalen tusschen dezelven zijn uilgespoeld, wier

ontstaan misschien werd bevorderd door oorspronkelijke scheu-
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Ten, ontstaan ten geYolgevan het uiteen splijten van het gebergte

tijdens zijne opheffing; deze jultken en de verschillende gedeel-

ten derzelven zijnLijde inlanders bekend onder de namenvan:
goenoeng Lanang, g. Tjisampan, g. Panindjoean, g. Kasor, g. Peti

en anderen. Op den Lodem der kloof: Sangj ang lieloet liebben de

zandsteenlagen eene dikte van 3 a 5 voet; zij staan niet volkomen

loodregt, maar zijn onder een lioek van 75 a 80^ opgelieven ge-

worden en bezilten eene zeer groote mate van liardheid. Zij zijn

aldaar van het west ten noorden naar het oost ten zniden

gerigt, en dalen naar het zuid ten westen. Uithoofde weekere

lagen ter diepte van 3 a 5 voet, tusschen de hardere zandsteen-

lagen zijn uitgespoeld geworden, zoo steken deze laatsten met
hare scherpc kanten, aan den wand, even zoo ver vooruit

en hebben zij opdie wijzeveelovereenkomst met folianten, die

op eene boekenplank nevens elkander staan, maar afvvisselend

voor- en achterwaarts springen; vergelijk /. III. Fignur 14. Op
eene plaats naderen de scherp uitstekende kanten der lagen

elkander tot op 10 voet en door dezeengte stortzich de gansche

zoo aanzienhjke watermassa der tji Taroem, welke beneden deze

rotspoort al schuimend tegen een gladden wand aanbruist,

die insgelijks uit steil opgtrigte zandsteenlagen bestaat De

puinlioopen van een bergval liebben op zekere plaats aan den
wand eene helling gevormd, waarover men naar beneden tot

in de nabijheid van den spattenden stroom kan afklauteren,

welke nergens door een oever van de steile, of volkomen lood-

regt oprijzende wanden wordt gescheiden, Deze helling bestond

uit schotsen van gebrokene zandsteenlagen, waaruit zich hier

en daar nog eenige stompen van geknakte boomstammen
ter hoogte van 10 a 20 voet verhieven, welke met de pninbrok-

ken te gelijker tijd naar beneden gestort waren. Verdoofd door

het gebulder van den woedenden stroom, en vervuld van
vrees voor het ontstaan van instortingen, deed ik eene barome-

ter-waarneming, nadat ik mijne instrumenten aan een dier

afgeknotte boomstammen had opgehangen. Volgensberekenin

gen naar deze waarnemingen gemaakt, heeft de kloof te dezer

plaatse de aanmerkehjke diepte van 1,665 voet De bodem van
Sangjang heloet, de bedding der kloof, ligt, namelijk, 990
voet, het dorp Tjatjabang, aan den linkerkant der kloof, aan



87

\

de binnenwaarls gekeerde zijde vande doorbrokene keten, der-

halve nog in liet hoogland, 2126 voet, en de lioogste lioek van

het doorbrokene gebergte, — de wegpas over den goenoeng

Lanang, welke van liet zoo even genocmde dorp naar desa Goc-

wab voert,— 2,655 voet boven bet niveau der zee. Het verval

der tji Taroem, van bet 2,100 voet booge plateau van Bandong

tot aan deze plaats, bedraagt derbalve 1,110 voet, niettegen-

staande de lijnregte afstand van de tjocroek Djompong tot bier

slecbts op 7 palen kan gerekend wordcn; dit verval beeft

meerendeels plaats over loodregte trappen: tjoeroek Djompong,

t. Lanang, t. Djoekang rawon, t. Alimoen; onder alle water-

vallen van Java is de tjoeroek Alimoen: de ,,stuif- of nevelval'*

de grootste; bet scbijnt ecliter, dat bij, bebalve door mij, nog

nimmer door een Europeer is bezocbt gewordt^n.

Geene enkele der d\\ arskloven, welke ik op Java beb aange-

troffen, mag, w^at bare diepte betreft, met de dwarsdoorbraak

door deze Laiiang-keten: Sangjang beloet worden vergeleken

;

zij is dieper, enger, woester,liuiveringwekkender en wordt door

eene grootere rivier doorstroomd dan eenigeandere kloofop bet

eiland, terwijlmen slecbts met gevaarvan zijn leven liaren bo-

dem kan bereiken, wanneer men, uitgaande van bet dorp Tjitja-

bang, langs den steilen wand benedenwaarts klimt. Heeft men
eenmaal den dicpen bodem der kloof bereikt, is men als bet ware

tot in de ingewanden van bet gebergte doorgedrongen, dan

worden bet gevaar en de moeite, aan dien togt verbonden, rijke-

lijk beloond door de kennis, welke men nopens bet geologiscb

zamenstelsel van bet gebergte aldaar kan verkrijgen.

Aan de buitenwaarts gekeerde zijde dezer zandsteenjuk-

ken, naar de zijde der lager gelegene vlakte van Radjaman-

dala, treft men steile kalkgebergten aan; eenigen rijzen gebeel

geisoleerd, sommigen zelfs als pilarcn of torcns omboog, gelijk

de goenoeng Mesigit; de meesten ecbter, zoo als de g. Noeng-

nang, Boendoet, Awoe, vormen smalle rotskammen , ter

breed te van slecbts 5 a 400 \oet, die zicb ecbter ter lengte

van verscbeidene palen uitstrekken, en wier wanden, zoowel

de binnen- als de buitenwaarts gekeerden, loodregt of bijna

loodregt staan. Zij vormen geen onafgebroken gebeel , zij wor-

den berbaaldebjk door opene ruimten afgebroken, maar zij
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verht'ffcii zich overal op gelijke afstandeii vande binnenwaart:
gelegene zandslcenketen en vormen gezamenlijk eene rij, welk<
zich evenwijdig ten opzigte van de zoo even genoemde ketei

en den zoom van lict gebergtc voortzet. Als waren zij door eei

gelieimzinnigen band aan lict zandgebcrgte verbonderi, zijr

zij overal even ver van bctzelve verwijderd, terwiji zij aan dei

buiteukant van betzche voortloopen. Aan de binnenwaart;
gekeerde zijde worden zij door cnge dalspleten, die al bet niter

bjke van kloven bebbcn, van dczezandsteenjukken gescbeiden
tervvijl bun voet aan de buitenwaarts gekeerde zijde, door mid
del eener glooijende belbng, in de vlakte van Radjamandab

gaat Even als de zandsteenketenen, welke eene g
hoogte bereiken, loopen zij eerst in de rigtine A^an bet zuidwe
ten naar bet noordoosten en wenden zij zicb vervolgen:
den goenoeng Boendoet af gcrekend, van bet westen
bet oosten. In de opgegevene rigting zijn bet: g
IN gnang, — dit is de eenige, welke aan de bnkerzijde
van de tji Taroem-kloof is gelegen, terwiji de volgenden aan de

ijde bggen,— g. Batoe gede, Goewab, Boendoet, Ay
deze laatstgenoemde zet zicb voort in de rigting van bet 005

ten en daalt af in bet plateau van Bandong. Te rekenen van d
plaats waar deze rij van kalksteenkammen zicb naar bet oos
ten wendt, naraelijk, van den Boendoet af, scbijnt betzelv
verdubbeld toe. Op eenigen afstand van deze eerste rij, name
lijk, verbelt zicb ten noorden eene andere rij van kalkrotsen
welke uit gebeel geisoleerde, steile eri rotsacbtige, als toren
oprijzende, boogst scbilderacbtige massa's bestaan: zii loonm

opzigte van de

Tandbet oosten en worden g
joeng, Mesigit, Karang paranten. fusscben" de laastgenoemde
noordelijke rij, welke uit afzonderlijke, torenacbtig oprijzende
rotsen en de eerstgenoemde meer zuidwaarts gelegene, die uit
kamvonnigc, lange rotsen bestaat, loopt de groote weg vaji Rad-
jamandala naar Bandong; aan dezen weej, welke allenjrs liooser

poststation Tjisitoe. llet hoogste punt van den
bgt 2,567 boveil den spiegel der zee. Den geelacbtig wit-
barden, digten. van petrefacten rijk voorzienen kalksteen,
'uit al deze rotsen bestaan , ziet men in L. no. 840—865. Op
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hunne bovensle vlakkeii,— nokkcn,— zijn de kalksteeii-kam

men, vooral de goenoeng Goewali, Boendoet en Awoe, welk(
Let minst verbrijzeld zijn, wel lioLbelig-ruw en getand, maa
in liet algemcen genomen plat, liet bovenvlak gaat onder eei

regten hoek in de wanden over; verder merkt men op, dat d*

sclieidings-vlakken,diedezelvenafdeelenen die Lij demeesten
vooral bij den goenoeng Goewab, in de nabijbcid der mei\
waardige bolen (Hang) Silanang en Tjikasang, ccnc duidelijL
onderafdeeling der banken in lagen ter dikte van 8 a 10 voe
te weeg brengen, dat, zeg ik, de scbeidings-vlakken vcrticaa

zijn gerigt, terwijl de menigte bolen, die in deze kalkberger
worden gevonden, bunnen mond bebben opdebovensteplatt(
vlakte der jukken en perpendiculair, van boven naar beneden
bij wijze van scliacbten, in bet gestcente loopen.

De zoo even genocnide kanimen van kalkrots zijn, namebjk
opgemjte banken; zij staan gehed of hijna loodrcgt, met hunm
smalle zijde naar bovcn gekeerd, ztj vormen den buitensten bergzoom

of Strook van het op gdijke ivijze gerlgtc,— op den kop staande

zandsteengehergte, waarvan zij vroeger het bovemte, horizontaal lig-

gcndc lid uitmaakten. i)

Het ganscbe gebergte, of, beter gezegd, de ganscbe groep
van lagen der'tertiaire formatie, welke wij bier voor ons beb-

ben, moet derbalve bij bet omkantelen een boog minstens van
90 graden bebben doorloopen en, in plaats van bare voormalige
borizontale rigting, ecne verticale rigting bebben verkregcn;

de breukrand, welke bij deze gebeurte-&""""&

de omkanteling plaats greep, de

de oppei'vlakte vanafgebrokenc gebergte vormde, tlians aan

het land gebragt. De kalkbanken, welke vroeger bet b

3 a 400 voct dikke bekleedsel van bet gebergte uitmaakten
zijn tbans dc biiitcnste rij der bergkcten geworden.

Niet altijd wordt de torenvorm der neptimiscbe rots-gcberg

») Dit gebergte , zoomede het gansche plateau van Bandong, benevens zijne omstreken

,

zijne neptunische , vulkanische en plutonische gebergten , welke op de verschillendste

wijze met elkander zijn vereenigd, zijn, nit een geologisch oogpunt beschouwd, zoo

merkwaardig, maar tevens zoo ingewikkeld, zoo rijk in vormen, dat slechts eene

uitvoerige, afzonderiijke beschrijving, welke ik daaraan hoop tewijden — in staatis

hetzelve op eene voldoende wijze te verklaren.
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ten, door eene loodregle rigting der omgekantelde lagen daar-
gesteld, gelijk het geval is met de kalkbergen van dengoenoeng
Noengnang af gerekend tot aan den g: Awoe. Die vorm is som-
tijds het gevolg van eene verbrijzeling van voormalige kalk-
hanken, Avelke, waarschijnlijk door de werking van de baren
der zee en door latere verweering zoodanig zijn afgenomen,
dat slechts een dun stiik in de gedaante van een toren is over-
gebleven, virelke zicli tusscben kleinere puinbrokken en over-
blijfselen der vroegere bank verbeft. Tot eene dergebjke ver-
brijzeling der Javasche kalkrotsen moest bare bankvorm. die

ijden steil is afgebroken, zeer medewerken. Al
voorbeeld van dezen torenvorm mag de goenoeng Camping,
bij Jogjakerta, worden bescbouwd, welke ter boogte van an-
derbalf bonderd voet gebeel geisoleerd uit de vlakte oprijst.
Zie de pittoreske teekening goenoeng Gamping in den atlas,
welke tot dit werk beboort.

Onder eene dergelijke gedaante, die van een toren, komen
ook enkele vuJkanische rotsen voor, welke als eruptie-ges teen-
ten in bet neptuniscbe gebergte worden gcvonden. Hiert oe be-
hooren vele gedeelten van bet tracbictiscbe porpbier-gebergte,
hetwelk bet plateau vanBandong aan de zuidwestelijke zijde be-
grenst, namelijk, aan de linkcrzijdc der tji Taroem, ten zuiden
der tjoeroek Dj6mp6ng, distrikt Rongga. Die, welke bet mecstm aanmerking verdient tc komen, is batoe Soesoen, waarom-
trent wij in bet 10^« boofdstuk van bet lertiaire gebergte in
nadere ontwikkeling zuUen tredcn. Zie /. ///. Figuur U, w aar-
in de gansclie 500 voet booge rots van de voorzijde en Figimr
15, waarin de top van de acbterzijde is afgebeeld. Beneden de
pits te rekenen van bQt punt tz: , is deze rots verbonden met de

noordelijke helling van den f^oenoeng B

#

w
J

Als dertiejiden vorm zouden wij nog eene zeer onregelmatige
wijze van bggjng kunnen optellen, welke voorkomt in streken,
alwaar dikke gangen, ja, zelfs gansche jukken ofbultvormige ge-
vaarten van hypogene, vooral vulkanische steenmassa's bet nep-
tuniscbe gebergtebebben doorbroken, de laagsgewijze verdeeling
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veranderd, de lagen uit haar verband gerukt, verplaalsl en een

zeer zamengesteld, uit dooreen geworpene Deptunische en vul-

kanisclie deelen bestaand gebeel bebben gevormd. Dit koml

voor in de gebergten vanOostelijk Bantam, in de nabijheid van

de Wijnkoopsbaai en den Salak, gelijk mede in de zuidweste-

tebjke streken van Bandong, en de bergen rondonl den Toem-

pak roejoeng, in de noordoostebjke streken van Tjidamar, waar

de dalen van de tji Meragan en tji Koeripan Hggen, en elders,

alwaar vele aanmerkelijke doorbraken van bypogenc gcsteen-

ten worden gevonden, welke meer ofminder booge kegeltop-

pen, torcns, stompe bulten, wrongen of smalle ribben vormen,

gelegen tusscben scbotsen van bet opgebevenc en dooreen ge-

worpene, laagsgewijze gebergte, waarmedczijafwissclendvoor-

komen; wijders worden er voorbeelden van gevonden in deu

noordebjken Djampang-wand, welke naar den Cede is tocge-

keerd, alwaar scberp gespletene ribben tegen de belling steii-

nen en bet eenvoudige, neptimiscbe karakter van ccn wand,

door eenzijdige opbeffing ontstaan, waarvan wij de onvermcng-

de type bebben leeren kennen in den Brengbreng en in bet zui-

dergebergte van Jogjakerta, gebeel v.eranderen en onkenbaar

maken.

Omdat echter geene bepaalde grenzen zijn aan te wijzen

ten opzigte van de mate van omwerping of verplaatsing van

bet neptuniscbe gebergte en bet aandeel, dat de eruptie-ge-

steenten in bet zamcnstcl van betzelve bebben verkregen, de

wijl zij nu eens als dunne aderen door bet scdiment-j

zijn gedrongen, dan weder als dikke gangen, bergribben of bult-

vormige massa's in de laagsgewijze structiiur van bet gebergte

voorkomen, zoo mogt ecne verdere vcrdeeling, ondersclieiding

van vormen volgens typen, als onnoodig worden bescbouwd,

en zulks te eerder, dcwijl ook de door ons reeds omsclire-

vene 42 liggings-typen veelviildige malen ineen smelten,

omdat zij even dikwerf in elkander overga'an, als zij onderling

afvvisselen, en juist uit dien hoofde die buitengewoon talrijke

versclieidenbeid van land- en bergvormen daarstellen, welke

wij op Java waarnemen. Gewoonlijk ecbter ontwaart men, zelfs

bij de meest zamengestelde vormen, een der 12 typen als boofd-

vorm. en wel wordt de viifde en zevende vorm als zoodanig

&
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het menlgvuldigst aangetrofFen; bij het schijiibare geniis aan
regelmaat, uithoofde van min gewigtige afwijkingen en afwis-

selingen in de wijze vanligging, zal ecliter weldra de eene of
andere der 12 typen, als de hoofd\ orm van een en lietzelfde

landscliap, uit al de overigen lumnen herkend worden.
De lioogLe, waartoe Iiet neptimisclie gebergte is opgedreven

geworden, gaat sleditsin dePreanger-Regentschappen, name-
bjk, in de streken, die zuidelijker dan de Cede zijn gelegen en
zicb uitstrekken van de Wijnkoopsbaai tot aan den meridiaan
van den berg Sawal, dikwerf die van 3,000 voet te boven;
ja, in enkele gedeelten dczer Regentscbappcn, naraelijk, in de
omstreken der bergen Patoewa en Tiloe, is bet neptimiscbe ge-

bergte ter boogie van 6,000 voet opgebeven geworden ; maar
overal elders op Java komt bet niet tot in de zone van 2,000
voet, ja, betbeeft in de mecste gevallen eene nog veel geringere
boogte. Dit gebergte wordt derlialve in boogte op gebjke vv^ijze

door de vulkanen te boven gegaan, als betzelve deze laatsten&^&
in borizontale uitgebreidbeid overtreft. Op gelijke wijze als de
verbouding van bet neptuniscbe gebergte tot de vulkanen in
dit opzigt,— dat is, tot de oppervlakle, welke alle vuurbergen
van Java gezamenlijk beslaan,~ staat als 4 tot.l, zoo zien wij,

dat ook de boogte der vulkaniscbe kegels, — wanneer deze
gemiddcld op 9,500 voet worden aangenomen, — tot de ge-
middelde boogte van bet neptuniscbe gebergte,— dat wij op
1,900 voet mogen stellcn,— in eene gelijke verbouding staat,
namelijk, in rede als i tot 1.

Door de veelvuldige berbaling der 12 tertiaire landvor-
men, de wijze, waarop zij zicb metelkander vereeni^en, door
alluviaal-vlakten worden afgewisseld of door vulkaniscbe ke-
gelbcrgcn worden vaneen gcscbeiden, wordt bet groote gebeel
zamengesteld, — bet eiland Java, dat een zoo grooten rijkdom
aan bergen en dalen van verscbillcnden vorni bczit; wat be-
treftzijne gedaante en boogte-ontwikkeling in bet algemeen,
ontstaan uit de vereeniging van al zijne land- en bcrg-indivi-
duen, dit onderwerp bebben wij reeds bebandeld in bet eerste
hoofdstuk der l^te afdeeling (zie I.bladz. 1—87, benevens de
hoogte-kaarten n". 1—12.). Gelijk wij daar ter plaatse slecbts
bet oog gevestigd hadden op de uiterlijke gestalte van bet

f

#
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eiland en, — met het doel om ons zijncn vorm en hoogte-ver-

houding duidelijk voor den geest te stellcn en het overzigt ge
makkelijk te maken, — ons het ciland Java in acht verschil-

lende hoogte-toestandcn of ont"\Yikkelings-phascn roorstclden,

700 hebben ayij in dit lioofdstuk getracht ons bekcnd te maken
met de innerlijke structuur, welke ten grondslag aan den uiter-

lijken vorm vers trek t.

b. OUDERDOM. ^ FOSSILE DIEREN EiN PLANTEiN.

„Nederploffingen in warmere lucht<;treken, uit ecn later tijdpcrk afkomstig,

kunnen gelijke overblijfselen bevatten als die, welke in koudere luchtstrcken met
dan in de afgezettf^ gesteente-lagen van een vroeger tijdperk worden aange-
troflen."

(h. g. BRONX, Lethaea, IT, 793.)

Ten eindc ons eenig licht te verschaiTen ter beoordeeling van
den oudcrdoni der thans door ons behandelde formatie, in

vergehjking van anderc reeds bekende laagsge-svijze gebergte-

systemen, zullen wij ecrst de daadzaken vermelden,— namelijk,

de boLUYStoffen, defossilc overblijfselen beschrijven, en daarna

beproeven cr gcvolgtrekkingen uit af te leiden.

Wat de dicreii betreft, deze bcstaan, naar de tot hedon ee-

maakte bestemmingen, in eene reeks van ongeveer 500 soor-

ten, als: Criistaceen (11), Annulaten (7), MoUuskcn met enkcle

schaal (250), Mollusken met dubbele schaal (159), Ecliinoder-

men (26) on Poljparien (40), benevens eenige nog onbestcmde

ligchamcn, — dcrhalvc voor bet grootste deel uit Gonchylien,

welke ik in de verscliillende laagsgowijze grocpon der formatie

en in verscliillende gedceltcn van Let eiland Java heb doen op-

graven en zelf lieb verzameld. Zij bcvindcn zicli thans in het

Rijks-museum van natuurlijke historic te Leiden, in de afdeeling

„Wervelooze dieren" en zijn reeds voorloopig bestemd en gei'n-

ventariseerd gcworden door den beer j. a iterklots, Phil. Doct,

Conservator bij deze afdeeling van het museum. Met zijne voor-

kennis is het, dat ik van deze bestemmingen gebruik maak.
Oelijk door hem wordt aangemerkt, mogen de geslaclitsnamen

alien als juist worden besehouwd, zoo mede die bestemmingen
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der soorten, bij welker namen geen yraagteeken is geplaatst.

Versclieideneii waren reeds door mij op Java bestemd.

Vooreerst zal ik een systemaiisch ovefzigt mededeelen der ge-

slacliten en soorten en daarop, iri eene tweede lijst, de topogra-

phische verbreiding der fossile dicren in deze formatie belian-

delen. De fossile verzameling zal steeds Avorden aangeduid door

L. P. (no. 1—508), ten einde haar te ondersclieiden van mijne

geologisclie verzameling Letrekkelijk Java: L. (n^ 1—1569),

A^velke zicli in de mineralogisclie afdceling (Conservator Dr. E.

M. beima) van liet museum te Leiden bevindt In de eerste lijst

,

welke liieronder voorkomt, duidcn de getalmerken, acliter de

geslaclitsnamen gevoegd, bet smutalverschiUende soorten (species)

aan , welke in de verzameling worden gevonden, docli welke

nog niet bestemd zijn; gecne andere soorten worden in deze

sysLematiscbe lijst bij naam vermeld, dan die, omtrent wier

bestemming^ecw twijfcl meer bcstaat. In de tweede, namelijk, de

topograpbisclie lijst worden de soorten naaiiwkeuriger opgeteld

en de nommers vermeld, onder welke zij in de verzameling voor-

komen en op den inventaris zijn gesteld geworden (bijna elke

soort telt verscbeidene, de meesten vele exemplaren). Uitboofde

dezelfde soort menigwerf op verscbeidene plaatsen is aange-

trofTen, zoo zijn de plaatsen waar zij voorkoraen, in de ver-

zameling en op den inventaris met kleine letters acliter de ge-

talmerken aangeduid. De localiteilen zijn slecbts op den in-

ventaris acbter ieder nommer en bare kleine letters aange-

duid geworden met groote letters A tot Z, dcAvijl de ver-

scbillende plaatsen waar zij voorkomen, in de tweede lijst, onder

bet opsclirift A tot Z zijn bescbreven. Voorheeld: de Balanus-

soort no. 10 wordt in de verzamebng op de volgende wijze aan-

geduid:n^ 10. a, b,c en d, en op den inventaris staan (in de ko-

lom voor de plaatsen waar zij voorkoraen) acbter 10, a: de kapi-

tale letters K, 10. b: R, 10. c: M, 10. d: P, welk een en ander

aanduidt, dat de exemplaren a werden gevonden te Tjidamar

h te Tjilaoetoron,c te Tjingoemboet en d in de nabijbeid van

Lio tjitjangkang, gelijk men uitvoerig zal bescbreven vinden,

wanneer in de volgende 2*^^ lijst de letters K. R. M en P worden
nageslagen.

Dewijl bet mogclijk is, dat bij een later, meer naauwkeu-
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1

rig onderzoek der bouvvstotfeii, versclieideiic iiomniers, weike

thans naar de voorloopig gedaue bestemming als verschillende

soorteii zijn opgegevcn, lot eene cnkelc zullcn moeten te za-

men getrokken worden, terwijl daarentegen anderen, welke

tLans sleclits een nommcr licbbcn, in twee vcrscliillende soor-

ten zullcn beliooren geplitst te wordcn, zoo zal ecne latere

verificatie der yol^endc bcstcraminsren, met bctrckkiiii; tot de
kj iD O

locale verbreiding der fossile ovcrblijfselen in dczc formatie

sleclits op deze wijze uitvocrbaar zijn: indicn de bearbeider

der verzameling aclitcr den naam van clke species, welke bij

zal bcscbrijvcn, dc nommcrs, bcnevens dc kleine letters bij de

nomraers beboorendc (10- a. b. c. enz.), opgceft, onder welke

nomraers dc fossile ov^erblijfselen tlians in de verzameling en

op den inventaris (die ten grondslag bggen der navolgende

medcdeelingen) voorkomen. Hoe volstrekt noodzakelijk deze

maatrcgel is, beboeft niet te worden betoogd; bet gewigt ccner

juiste opgave der localiteiten zal clkcn palaeontoloog duide-

lijk zijn, die bet wezenlijke nut zijner wetenscbap, namelijk,

de resultaten, welke voor de geologic daaruit worden afgeleid,

niet uit bet oog verliest.

Niet slecbts kunncn van eene en dezelfde soort, bijv. der

Balanus n^*. 10, verscbillende varieteiten voorkomen op de ver-

scbillende plaatsen (a, b, c, d), naar gelang van den verscliil-

lenden localen invloed, waaraan zij blootgcsteld waren, maar
bet is mogelijk, dat alle soorten niet gelijkmatig door alle dee-

len der formatie verbreid zijn, — dat zekere streken oflaags-

gewijze groepen zicli kenmerken door bijzondere soorten, welke

in anderen te vergeefs worden gezocbt; met andere woorden,

dat bet laagsgewijze gebergte op Java uit verscbeidene etages,

laagsgewijzc groepen, afdeelingen, bestaat; mogen nu deze af-

deellngen alien later zijn gevormd geworden dan bet krijt, zoo

kan zulks locbplaats gegrepenliebben In verscbillende tijdper-

ken,wier onderscbeiding door geen ander middel kan worden be-

werkstelligd dan door de petrefacten, welke zij bevatten. Ten
einde dergelijke etages te onderscbeiden en te bestemmen, ver-

warring ten opzigte der localiteiten te vermijden, zoo is bet noo-

dig,dat, bij eene latere bescbrijying der versteende ovcrblijfselen,

de tbans op den inventaris voorliomende nounners, gelijk de-
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zelven laki bij de verscliillende localiteiten zullen worden nie-

degedeeld, gevolgd worden.

Zulhs ivordt den bearbeider der verzamding door dc wetenschap ge-

biedeud voorgeschreven.

1. SYSTEMATISCH OVERZWT DER GESLACHTEN
EN SOORTEN.

2

Crustacea: Cancer (cane.) 6, Leucosia 2, Gonoplea 1, Balanus
AnnulATa: Sabellaria 1, Serpula 5, Karang Soe-

roemboeng (door de Javanen gelieeten) 1 soort. — Mollusca
univalvia: Nautilus 1, Conus sulciferus Desb., Conusdiversifor-

mis Desh., Conus 24 andere soorten, Oliva Branderi Sow.,01iva
15 andere soorten, Terebellum convolutum Lm., Ancillaria

buccinoides Lm., Ancillaria dubia Desb., Ancillaria 1 andere
soort, Cypraea 6, Yoluta 7, Mitra scrobiculata Dcfr., Mitra 2
andere soorten, Terebra 7, Buccinum costulatum Brocc, Bucci-
nura 6 andere soorten, Doliuin lo, Harpa 3, Cassis texta Bronn,
Cassis cancellata Desb., Cassis 2 andere soorten, Cassidaria? 1,

Strorabus coronatus Defr., Strombus 10 andere soorten, Ptero-

cera 1, Rostellaria 3, Murcx trunculns L., Murex 10 andere
soorten, Triton pyraster Desb., Ranella 1, Pyrula reticulata

Lm., Pyrula 6 andere soorten, Fusus polygonus Desb., Fusus
minax Lm., Fusus abbreviatus Desb., Fusus subcarinatus
Desb., Fusus 8 andere soorten, Cancellaria elegans Desb., Pleu-
rotoma 1, Ceritbium serratum Brug., Ceritbiura rusticuni
Desb., Ceritb. convolutum Desb., Cer. plicatulum Desb., Ceri-

tbium andere soorten, Turritella fasciata Desb., Turritella 7
idere soorten. Turbo 1, Trocbus mitratus Desb., Trocbus ag-

utinans Desb., Trocbus monilifer Desb., Trocbus 7 andere
soorten, Solarium plicatulum Desb., Sol. marginatum Desb., So-

larium 1 andere soort, Delpbinula 2, Magilus antiquus Lm., Si-

garelus canaHculatus Desb., Natica daucinoi'dcs Desb., Natica

1

andere soorten, Nerita 3, Ampullaria acuminata Lm., Ampul
(ria 5 andere soorten, Paludina? 1, Gyclostoma? 3, Bulla lig

naria Lm., Bulla 8 andere soorten, Parmopborus 1, Patelb
costaria Desb., Patella 1 andere soort, Dentalium 1. Nog niel

«
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bcstemtlc goslaclitcn van Univahcn 38 soorten. — Mollusca

bivalvia: Pliolas 1, Solcn % Paiiojjaca 2, Lutraria 1, Madia 1,

Corbiila 3, Tellina scalarioides Lm., Tellina 3 andcre soorfen,

Luciiia imcinala Desh., Luc. concfiitrica Lm., Luciiia 7 aiidore

soorten, Sangiiiiiolaria 1, Gyrciia 1, Cyprlaa scutcllaris Dcsli.,

Cyllicrea sulcataria Dcsli., Cylliorca 15 anderc sooiteu, Venus

14, Venericardia % Gardium grauulosuin Lm., Gardium 27 an-

dere soorten, Isocardia 1, Area diluvii Lm., Area 14 andere soor-

ten, Pcctunculus 5, Chama gigas Desh., Tridacna 3, Modiola

subcarlnata Lm., Modiola lilhopliaga Dcsli., Mytilus 2, Pinna

margaritacca Lm., Pecten 17, OsLrea 4, Anomia 1, Terebratula

bisinuata Lm., Terebratula 1 andere soort, Conglomerala van

Bivalven, waarondcr ToornamclijkCytlicrea, Gardium, Lucina,

Corbula, Ostrca en Area in 14 verschillcnde rotssoorten voor-

komen. — Echixodermata: Gidarilcs 2, Tripneustes 1, Temno-

pleurus 1, Glypeastcr grandiflorus Lm., Glypeaster 1 andere

soort, Laganum 1, Scutella 3, Amblypygus l,Spatangusl4.

Foramimfera: (Cephalopoda Foraminifera d'Orb.) verseheidene

soorten. — Polyparia: Turbinolia cuneata Goldf., Turbinolia 3

andere soorten, Sarcinula 5, Maeandrina 2, Astraea 2, Galamo-

pora 1, Agaricia lobata Goldf., Favosites 4, Madrepora 5,? Ma-

drepora 5, Fiingia 6. Nog niet bestemdc koralen 8.— Ham-tan-

den, 1 soort (Garcharias megalodon).

2. TOPOGRAPHISCHE VERSPREIDING DER FOSSILE
DIEREN IN DE FORMATIE.

Groepering naar gclang der localiteitm {A tot Z)

dczelven wcrden aangctroffcn.

Jk, De lieuvelrijen van West-Bantam, in de nabijhcid dcr

zuidkust, bestaan voornamelijk uiteencnweekcn,fijnkorreligen

kalkzandsteen, die ligt verweert: L. n". "580—385, 585,386;

deze zandsteen bevat vele, doch slecht bewaard geblevene zee-

schelpen, vvelke ligt verwrijfbaar ziju ; onder dczelven Avorden

vooral Bivalven aangctroffcn. Men zie deze overblijfselen, die

hoofdzakelijk ult Gardium, Gytherca en Arca-soortcn bestaan.
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ondcr de opgcgeveiie nommers in de geologische verzamcliiig iia.

. Ill de oostelijke strekcn van Ziiid-Bantam, welke aaii de

Preanger-Regentschaj)pen grenzen , worden in de nabijlieid dcr

kust zeer dikke banken van digten, harden kalksteen aangetrof-

fen, wicr kleur gewoonlijk wit is,— g. Tanggil nabij Sawarna
en andcrcn: L. n". 528—550. Versclieidcnc dcclen der rots: L. no.

531, zijn vol gecalcinecrdc zeesclielpen en koralen van zeer ver-

Icnde soort. In den cerstgenoemden kalk "wordt gevondcn:
Cancer 5. i)

€. In de oostelijke streken van Djampang koelon, welke in de
iiabijheid der zee tusschen de rivieren tji Karang en tji Kaso
gelegen zijn, Avordt onder andercn ook in de omstreken der dor-

pen Palaboean en Landak eene zeer uitgestrekte, mccr dan 100
voet dikke bank aangetrofFcn , bestaandc iiit ongelijkvormigeu,

korrelig-poreuscn kalksteen en talkmergcl: L. n". 711.—714;
dit gesleente, in lietwclk velc bolcn worden aangetrofFcn, is

geelaclitig bleck van kleur; ten gevolgc van verweering wordt
lietzeUe zeer w^eek en brokkelig; bet bevat de volgendc fossile

overblij fselen : Cancer 3. Cancer 4 Leucosia 6, b. Lcucosia 7, a.

Abdomen cancroidis 8. Balanus 11, b. Serpula 16, a. Conns 22,
b. Conns 23, b. Conns 42. Conns 43. Voluta 72, a. Terebra 82,
b: overeenkomcnde met de diniidiata Lm. Terebra 88, a. Cucci-
num 89, d. Dolium 99. Dolium 100, a. Dolinm 103, b. Dolium
104. Harpa 112, a. Rostellaria 133. Pyrula 147, a. Fusus 166,
b. Trocbus 189, a.Solarinml97, a. Ampnllaria (overeenkomcn-
de met de celebensis) 213. Ampnllaria 214. Nog niet bestemde
Univalven 234, 240, 250, 251. Panopaea 272, welke ovcrccn-
komt met de Fanjasii Goldf! Corbnla 276: overeenkomcnde
met de rostrata Lm. Tellina 283. Tellina 286, b. Lncina 291, a.

Venus 315, e. Venus 316, d. Venus 523. Cardium 330, e. Cardium
337. Cardium 346. Cardium 354, c. Cardium 556, b. Isocardiu
559. Ai^a 266, a. Area 375. Pcctnnculus 376, b: overeenkomcnde
met de angusticostatns Lm. Pcctnnculus 579. Pcctcn 596. a:

') Elk nommer, achter een naam gevocgd, drukt (in L. P.) eene verschillende
soort van liet voorafgaandc geslacht uit, die daar, waar de species-naam lact is op-
gegeven, nog niet is bestemd geworden. Zijn er geene letters: a, h, c, enz. bij de
nommers gevoegd, dan moet zulks als een bewijs worden opgevat, dat de soort in
ffeene andere localiteit is gevonden. — Be letter L. voor de nommers gei)laatst

,

duidt de geologische verzameling aan.
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uitniuntcnd bcwaard cxemplaar. Pccten 397, a: ovcrecnkoincn-

de met den ornatus Dl^sIi. Pectcn 400. Pccten 401. Pectcn 402.

Pectcn 403. Pectcn 405, c. Pccten 406, a. Tercbraliila bisinuata

Lm. 412, b. Conglomeraten van Bivalvcn 420. Temnoplcurus

431. Sciitella 435. Spatangus 448, c. Turbinolia 455, crover-

eenkoniende met de coniplanata Goldf,

In eene streek, welke meer landwaarts in gelegen is, die bij

gevolg verder van bet zeestrand is verwijderd, nanielijk, in de

beuvelen in de nabijbeid van Tanglar, bestaat deze kalk, Avaar-

in de bier opgenoeinde organiscbe overbbjfselen wordcn ge-

vonden (eene soortvaa ,,grofkalk^*), bijna gebeel en al uit nii-

croscopiscbe organisnien, nanielijk, nit verscbeidene soorten

van Foraminifercn (Gcpbalopoda foraminifera d'Orbigny),

vs^aaronder slccbts enkele grootere Nunimubtcn en anderc soor-

ten w^ordcn aangetroffen ; zic de geologiscbe verzanieling: L. n^.

720 en vcrgelijk daarniede L. P. n*>. 453.

Nog verder landwaarts in, namclijk, aan de oostelijke

grenzen van Djanipang koelon, in de kloven der tji Soro en tji

Kaso, wordt dczc kalkniergel nieerdanbonderd voet diep door-

sneden. In de rigting tusscben de dorpen Tanglar en Rampabi

doorsnijden de genoemde kloven den bodem tot op een viilka-

niscb massa-gesteente: L. n^. 721, 722, betwelk op bet laagste

gedeelte des dalbodems te voorscbijn komt en derbalve bet

liggende gesteente van den kalkniergel uitniaakt, welke laatste

geene verandering lieeft ondergaan, ter plaatse waar bcide ge-

steenten met elkander in aanrakinii komen. Hier en daar wordt

tusscben beide forniatien een vulkaniscb conglonicraat aange-

troffen: L. n**. 725. In deze streek ^ namclijk, nabij de tji Kaso,

verzanielde ik in den kalkmcrcrcl: Strombus 126, b. Rostellaria

I

132. Trocbus 189, b. Pectcn 599, a. Pccten 406, b.

E. In bet middengedeelte A^an bet distrikt Djampang tengal

zijn, ter plaatse waar de grenzen van bet kalkconglomeraat

(grofkalk) en bet vulkaniscbe gesteente gelegen zijn, — der*-

balve tusscben de dekkende en de liggende laag,— lange bolen

door bet water iiitgcspoeld gcworden, \v aardoor onderaardscbe

bekcn stroomen. Een dezer bolen is de gowab tji Ropca, gelegen

in de nabijbeid van bet dorp Dolog, De liggende laag is bier

L. n^. 724, en de dekkende, een kalksteen, een witacbtig gi ijs of
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gtTlachtig Lleek conglomcraat , ecn strandprodukt, hetvvelk
geheel en al iiit mccrcndcels vcrbrijzeldc sclielpen, Balaiicn,
koralen en Ecliinodennen bestaat:L. no. 725. In hei gewelf van
liet hoi wordt in dezcn talk eene (gave) Terebratula-soort,
namelijk, T. bisinuata Lm. 412, a. gevonden. Op vele plaatsen
bestaat de kalk lioofdzakelijk, indien zulks niet bij uitslulting
Lot geval is

, uit Forammiferen, welkc slecbts de groottc liebben
van [ a

I
lijn: 455.

F. Tusschen Dolog en Sajaranten, noordwaarts van liet

zoo even genoemde bol, vormen Bivalven van verscliillende
soort,— krijtwitte scbclpen , welke tot een zeer harden, fijnen,

vaal grijzcn zandsteen zijn zaamgebakken, — menigwcrf de
ganschc raassa van liet gesteente : 424.

CJ. In hct tji Bocni-dal, in de nabijheid van bet dorp Docgoe,
gclcgen aan den voet van den hoogen breukrand g. Brengbrcng,
distrikt Djampang tengah, in mergel- en tlion-bcddingen,\vaar-
tiisschen insgclijks een steenkolenvlol: L. n". 530 Hgt, wordcn
gevonden: Lutraria 274, a. Onbestembare Bivalven in ecn
zachten, ligt verwrij fbaren mergel: 422. — In andere lagen
aan den voet van den g. Brengbreng komen voor: conglomcraat
van kleine, gladde Bivalven, Cythcrea-soorten van krijtwitte
kleur, welke door cene zeer fijnkorrelige, grijze zelfstandiglieid
zeer vast zaamgebakken zijn en zoo digt hijeen hggen,dater
bijna geene tussclienruimte overblijft: 423. — In eene 590
hoogcr liggende laag van den Brcngbreng-wand wordcn de fos-
sileplanten:L. n^354—564 gevonden.

.
In bet binnenste gedeclte van Djampang wetan rijst ecn

viilkaniscli bergjuk op: L. n". 729, uit de ncptunische opper-
vlakte van bet gebergte, hetwclk alliicr ongevcer 5,000 Yoet bo-
ven den spiegel der zee is gclegen. Aan den voet van ditjnk,
g. Karang geheeten, noordoostwaarts der distrikts-lioofdplaals
Soekanagara, worden in lagen van grijsklcurigcn plaslischen
thon gevonden

: Fiingia 478 en verbriizcldc Bivalven.
I. In het westelijke gedeclte van Tjidamar. ^ De kloofder

tji Oepih, nabij bet dorp Kolaniperes, tusschen dcii Breng-
breng-wand en het hoofddorp Sindangbaran van het distrikt
rJKlamar, doorsnijdt een zachten, blaauwachtigcn kalkzajid-
stecn tot op het vulkanischc liggende gesteente, hetwelk in
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het diepste gedeelte des dalLodcms te voorschijn koiiil. Alliiei

zijn de kleiaciitige
, weeke, grijskleurige zandsleenen vol uicl

verLrijzelde scliaaldiereii, waarondcr enkele gave exeniplaren
wordcn_aangelroffen: Gardiiim 330, d. Gardiiim 351 Pectun-
cuius 377.

K. Het westelijke gedeelte van Tjidamar. Het lieuvelland,
hetwelk zlcli van de zuider kust in de rigting van het noorden
verlieft, benoorden het hoofddorp „Sindangbaran" van het
distrikt,en hetvvelk door de kloven der bekcn (tji) Kadoe, Ba-
dak, Sadea en anderen w^ordt doorsneden, bestaathoofdzakelijk
uit zeerdikken, fijnkorreligen, kalkachtigen zandsteen; indicn
dezelve korteHngs is uitgegraven, dan is deze zandsteen liard en
heeft hij eenc blaauwachtig grijze kleur; later cchter, wanneer
hij begint te verweeren, vrordt hij gcelachtig of witaclitig grijs

van kleur, week, ligt verwrijfbaar en niergelaehtig: L. no. 760.
Hij is vol gave zeedieren. Buitendicn komt alhier een donker
grijs, ten deele zeer hard, maar ongelijkvormig zandsteenachtig
conglonieraat voor, waarin vcle vulkanisclie steenbrokken wor-
den aangctroffen en dat vol is van overblij fselsen van schelpen,
die tot de verschillendste soortcn behooren; op sonimige plaat-

sen bevat dit gesteente bijna niets anders dan eene menigte Ba-
lanen (no. 10}.

Leucosia 7, 6. Gonoplea 9. Balanus 10, a. Balanusll, a en
c. — Socrocmhocng 14, a. en b. zie K. k; de holHgheden der pij-

pen zijn opgevuld met een zandsteenachtig conglomcraat.
Serpula 16, b. Serpula 17. Serpula 18. Conus sulclferu

Desh. 20, b. Conus 22, a. Conus 23, a. Conus 27. b. Conus 29
Conus 51. Conus 55, b. Conus 34. Conus 56. Conus 3
benevens n". 5i en vele andcre organische overbhjfselen ii

een grofkorrelig zandsteenachtig conglomeraat , hetvvelk een<

grijze kleur heeft. Oliva 46, d.: komt in hetzelfde conglomeraa
voor. Onva4S, b. Ohva 51. Oliva 52, b. Ohva 54, a. Oliva 56. Oli

va 57. Oliva 59. Oliva 61. Terebellum convolutum Lm. G2
Cypraea 66,^ b. Voluta 72, d. Voluta 74. Voluta 77. Voluta 78, a

Terebra 83, a. Terebra 87: in het reeds genoemde donker grijze

harde conglomeraat. Terebra 88, b. Terebra 89, c. Bucciniuu 91
a: komt overeen met het reticulatum Lm., en wordt in hetzelfde

conglomeraat gevonden. Buccinum 92, b. Dolium 97, a. Do
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iium 102, a. Dolium 105, a. Dolmml05:degrootstesoort, welke

is gevondeu, lieeft eene lengte van ongeveer f voet en komt

vooi- in een fijnkorreligen, wecken zandsteen van grijze klcur.

D(jlium 106. Dolium 108, Dolium 110, a. De Doliumsoorten be-

hooren in deze streek tot de gemecnste fossile overblij fselen

van liet gebergte; bet aantal individu's is zeer groot, docb

niec'Stal zijn bet slecbts stcenkcrnen. Harpa 111, a. Harpa 113.

Cassis 112, b. Strombus 120. Strombus 124, b. Strombus 126, a.

Strombus 129, a. Ptcrocera 150. Murex 157. Mmex 159. Murex

144.Ranella 146,c.Pymla 147, b. Pjrula 149. Pyiula reticulata

Lm. ISO, a. Pymla 152. Pyrula 155. Fusus polygonus Desb.

154, b. Fusus 155, a. Fusus 165. Fusus 165. Fusus 166, a. Turri-

tella 181. Turbo 184, b. Trocbus agglutinans Desb. 188, c. Tro-

cbus 190, a. Trocbus 191. Trocbus 192, b. Trocbus 193. Trocbus

monilifer Desk 194, a. Solarium 197, b. Delpbinula 199. Magi-

lus antiquus Lm. 200. Natica 204. Natica 207. Ncrita 210.

Paludina? 215, a. Bulla 223. Parmopborus 227. Patella costaria

Desb. 228. Patella sp. 229. Nog niet bestemde Univalven231,

253, 241, 242, 244, 248, 251, 252, 255, 255, 256, 259, 260, 261,

262, 265, 264, 205, 267.— Solen 271, a: met vele andere over-

blij fselen van scliaaldieren in een fijnkorreligen, docb onge-

lijkvormigcn zandsteen zaamgebakken. Mactra275. Tellina282.

Tellina 285. Lucina ? 288. Lucina 290, b : met vele andere soor-

ten in bet gesteente zaamgebakken. Lucina 291, b. Lucina 293.

Lucina 294. Sanguinolaria 290: overeenkouicnde met de ru

gosa Lm. Cytberea 506: komt benevens de beide volgenden

voor in bet straks vermelde zandsteenacbtige conglomeraat.

Cytberea 307. Cytberea 308. Cytberea 312, a. Venus 515, c. Ve-

16, a. Venus 317, b. Venus 322. Venus 325, Venus 326, a.

Venericardia? acuticostata Lm. 328. Venericardia 329, b. Car-

dium 330, b. Cardium 331. Cardium 540. Cardium 342. Cardium

343. Cardium 345. Cardium 347. Cardium 348. Cardium 550.

Cardium 351. Cardiiim 354, b. Cardium 355. Cardium 356, a.

Cardium 560. Area 365: in de barde zandsteenacbtige brekzie,

komt deze laatste soort op sommige plaatscri bijna uitsluitcnd

en in eene zeer groote hoeveelheid voor; is daarbij zeer gaaf.

Area 564. Area 366, b. Area 274, a. Pectuncubis 376, a: overeen-

komende met de angusticostatus Lm. — Pectunculus 378. Pe-
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580:benevens Let fVagiuent van eeii afdriik >

sclielp. Mytilus 588. Peotea 590. Pcctou 591

I

I

a

92, a. Pccteii 593, b. Poctcn 59G, h. Pcctcn 597, b: o\ ercc

Ivotnende met cle oriiatus Dcsh. Pectcii 398, b. Pcctcn 599,

Pecten 40 i, a. Pecten 405, b. Ostrea 409. Ostrea 410, e. Tcrcbr

lula 415. Gongloraeratcn van Bivahen, voornanielijk van Ca

(liiini-soorten 419. Nog nict bestemdc Bivalven 425. Citlarit

429. Tripneustes 450. Cljpeastcr grandifloriis Lra. 452, b, Sp

tangvis 440. Spatangus 441. Spatangus 442, b. Spatangus 445

Spatangus 446. Spatangus 448, a. Spatangus 452, a. TurbinO'

lia 455, b: overeenliomcnde met de complanata Goldf. Turbi'

nolia 457, c. Turbinolia 458. Fungia 480. Een afdruk van eei.

onbcstemd ligcbaam, waarvan de oppcrvlakte cene aflosban

korstvormten gebeelcnal in kleine, rogebnatig- Gboekigestuk-

ken is verdeeld: 498. Haaitanden, Carcbarias megalodon: 499

Een beenacbtig bgcbaam, betwclk eene dikte van | bjn bcefl

en aan de zijdcn met acbtcruit staande, zaagvormige stekcls voor-

zien is, 500: in vorm eenigzins overeenkomende met de LomatO'

ceras Bronn , Letb. p. 55, tab. 1 lig. 13.— Twee cylindervorraigt

men, aan bet eeneeinde knobbelachtig uitgearoeid: 507
a
K. k. Aan de zuidkust van Java, namebjk, in bet distrikt

Djampang koelon wordt oostwaarts van bet scbiereiland Gen-

teng (oedjoeng Andjol), ongevecr in bet midden tusscben oed-

joeng tji Karang en oedjoeng gowab Oeroek, de monding (moai

vonden der kleine beck (tji) Kalapa o^Kalapa tjondotifj. V

en ter zijde van dcze „moara Kalapa tjondong" ligt eene kora

bank, een breed rif, Karang itam gebeeten, welke sleclits t

gedeelte uitmaakt van den zoom der koraa 1rilFen , welke zi

juijlen ver langs dit gedeelte der kusl uitstrekken en die sleel

aan de rivicrmondingen wordi>n afgebroken. Op cene enk

plaats der „Rarang itam," welke gedurende bet vloedgelij

8 voet ondcr water staaten zelfs bii bet ebo;etijde

i

tt^" J D

(loor de branding der zee wordt geteisterd, dat i

groot gcvaar de met gaten doorboordc, in topp

kljppen nadei a lijk door dc

bevvoners dcs eilands wordt verzekerd, ncrycns ciders op de

kust van Java, leeft een sclielpdier, welks pijpvormige, ver-

sdieidene voeten hnm' scbalen een deel uitmaken der rots (van
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Let rif der koiaalbank) en die bekend zijn onder den naam vaf

karang Soeroemhoemj. i) Deze pijpen staan regt overeind of slecht

zeer weinig gebogen, •— op gelijke wijze als de pijpen van eei

oroel, — en zoo digt nevens elkander, datliet aanwezen derw^, ^" ^^^
"**t)

dc oppervlakte der rots, welkc zij zelven vormen

ch sleclits op het gevoell^iat ontwaren aan de menigte klein

gaatjes (de openingen der pijpen), terwijl de scliuimend

brandinsf slechts zelden het oo^ vemunt een duidelijken blik

in de diepte te slaan. Uitboofdc zij zeer digt nevens elkander

staan en bimne basis waarseliijnlijk aan de rots, welke zicb

daaronder bevindt, is vastgegroeid, moesten de exemplaren,

die ik daarvan verkreeg, er met geweld afgeslagen, uitgebakt

of ultgebroken worden; ten gevolge daarvan bekwam ik slechts

brokstukken, waarvan de langste twee voet was, welke aan de

beide uiteinden bijna volkoraen even dik waren. Het beneden-

gedeelte dezer stukken was bijna niet smaller dan het boven-

einde, zoodat zvilks in exemplaren, ter lengte van een voet, ter

naauwernood kon worden waargenomen, en de gelicele pijpei

van het boven- tot aan het ondereinde, waarmede zij op den

bodem der zee, op de koraalrots, zijn vastgeworteld, ten minste

cene lengte van vier a vijfvoet moeten hebbcn. In een vijfligtal

exemplaren, die het mij gclnkt is af te broken, was nergens

i

eenig spoor van een levend dicr te bekennen. Alle kamers der

pijpen waren ledig en droog. Hieruit ontstond bij mij het ver-

moeden, dat de diertjes, welke ongetwijfeld de bovenste, open-

staande kamer het laatst hadden bcwoond, dezclven hadden

verlaten, ofwel waren uitgestorven, toen dc pijpen, ten gevolge

van den steeds hooger wordenden boiiw derzelven, zoo lang

waren geworden, dat zij aan de oppervlakte des waters reikten,

alwaar zij, -— dc diertjes— bij gelegenheid ecner lagc eb, met den

dampkring in aanraking moesten komen en sterven. Pijpen met

Icvende diertjes zal men derlialve waarschijnlijk lager, beneden

de oppervlakte van het zeewater, moeten zoeken. ^) Onder nt>- 15

*) lu de Soeiulasche taal beteekent Soeroeml^oeng : Vokev^ pijp en karang: rots,

vooral koraalrots; beide woorden te zamen gevoegd, hebbeu derhalve den zhi van;

rotskoker of pijpvormige rots,

*) Niettegenstaantle alle pogingcn, door dc iiibotjriingen in bet work gcsteld, kon-

A<tn zij mij geen dergelijk dicrfjc bezorgen.
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\

liomen de levende exeinplaren van Karang itam in de verzaine-

ling voor. Fossile exeniplaren van dergelijke weekdier-hiiizen

of sclialen lieb ik slechts in brokstukken ter lengte van 2 a 4

duim gevonden, namelijk, in de weeke zandsteenlagcn van liet

gebergte nabij Sindangbaran, in bet distrikt Tjidamar, bet-

wclk oostvv^aarts, docb in de onmiddeUijke nabijbcid gelegen is

der streek, alwaar zij levend worden aangetroflen, Zie de fossi-

len onder n . 14. a en h: de scbeidingswanden zijn gebroken en

de pijpen met eene zandsteenniassa gevuld geraakt. (Zij zijn

overgegaan in steenkemen]|.

Beschrijving van den karang Soeroemhoeng

,

welke waarscbijnbjk een nicuw geslacbt der M, Trachelipoda

phytopbaga zal vormen, die bet meest overcenkomt met

Vermetus. De bescbrijving en afbeelding: J. III. Soeroemboeng

Figuur !•—-9 wcrden door mij, op Java, naar de 7a'm(/e exeni-

plaren ontworpcn.

Testa adulta elongata, tubiilosa, recta aut subflexuosa, epar-

tibus lateralibus septorum concreta, inde concentrice lamel-

losa et stratificata, crassa, extus transversim striata et suban-

nulatim rugosa et aspera, saepius subtuberculosa et inaequa-

lis, intus laevissima, nitida; — (testa junior ad basin infi-

mam attenuata et? spiraliter torta ;)

—

- sepia immversa viimolix,

impcrforata, tenuissima, tubuloso-liemispberica (cupuliformia,)

invicem aniplectentia (superiora inferioribus incunib

pai laterales in testara concfetae: basis rseplorum) libere

proniinula, clausa, bemispberica, j^apjraceo-tenuissinia, fragi-

lis, rarius bemispberico-conica et subobliqua; -— habitus ortbo-

ceratito'ides, sed sipho nnUus.

Dedikle der pijpen — der ganscbe doorsnede •— bedraagl

af\\isselend 8 a 14 lijnen en komt veelal op 10 a 12 lijnen; de

dikte der sclmlcn is afwissclend | a 2 en bedraagt veelal 1 a 1|

par. lijnen. De binnenkamers — vakken— bebbon nieercndeels

een diameter van 6 a 7, zelden van 8a9 lijnen; de leiigtc daar-

enlegen, dat is, de rniinie lusscliende verscliillende scbcid n

w len ''tusscbenscbolten), in de lingtr dvv kamers geno-
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jueii — is zeer ougelijk eii hcclraagt afvvisseleiid | a 2 cluiin^

terwijl de hoveiiste, opeiistaande kainor, waarin bet weekdier

het laatst moet gewooiid hebbeii, meiiigwerf eeiie lengtc van

3 diiim beeft Vcelal zija deze pijpen regt, of vveleenigziiisgebo-

geii, gebjk wordt afgebeeld in Figuur 1; zelden is deze kroni-

naingaanmerkcbjkte noonien, of zijn de pijpen, even als dannc
opgeblazene darmen, gekronkeld, gebjk Figuur 2 voorstelt;

slecbts een exemplaar beb ik gevonden, waarvan de vorm van
de oyerlgcn afweek, betwelk wordt afgebeeld in Figuur 3. In

Figuur 4, 5, 6, 7, 8 zijn de stukken scbeefgeplaatst en in die

stelling afgebeeld geworden, ten einde in bet onderste, afgebro-

kene en bij gevolg openstaandc gedcelte te kunnen zien ; men
ontwaart aldaar bet stompe ondcrcinde der in elkander steken-

de pijp- of peperbuis-(toot-)yormige woningen ; in Figuur 6 en 7

is bet balfbol- of eivormige uiteinde gaaf, derbalvc gesloten

afgebeeld; in Figuur 5 is bet balf gebroken voorgcsteld, ten

(unde in bet binnengcdeelte te kunnen zien; ditzelfde exemplaar
n^ 5 is in Fi"[uur4in eene nog meerborizontaleristinirirebraet

dan vrocger, ten einde bet oog er nog dieper te laten indringen

;

l)innen de eerste gebrokene toot ziet men nog ccnc tweede,
welke gebeel gaaf is gebleven, terwijl men in bet scbeef afge-

slagene stuk n^ 8 vier dergelijke toten gewaar wordt; de bin-

nenste is gebeel en al gaaf, de twee daarop volgenden zijn ten

deele gebroken, terwijl van de vlerde ofbuitenste toot slecbts

nog een paar puntige fragnienten acbter den benedensten rand
van de derde scbaal overig zijn. In Figuur 5 ziet men twee kaniers

aan bet boyeneinde van eene pijp; deeene toot is balfafgebroken

en van de andere is slecbts nog een gering gedeelte oyergeble-

ven. Figuur 9 stelt voor eene lengte-doorsnede van bet gedeelte

eener pijp, ten einde den lezer een denkbeeld te geven van bet
innerlijke zamensteL Terwijl zicb telkens eene nieuwe toot,

de eigenlijke scbaal van bet weekdiertje, •— aan de binnenzijde

van de vorige, lager gelegene toot of scbaal vastbecbt, waar-
scbijnlijk doordien bet diertje zic^) booger opwerkt en eene
ledige ruimte, ter grootte van de tegenwoordige kamers,
acbterlaat, ontstaat de buitenste, pijpvorinige scbelp; deze
bestaat derbalve uit lange, pijpvormige scbilfers, lamellcn,
wclkc in eene scliet^ve rietine van do ])iriMen- naardebuitenb""'b
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zijde loopcn en die, ter plaatse waar zij eindigcii, aau dc buiten-

zijde, eene streep, eene kleine ringvormige verhevciilioid, door

de teekens * * "^^ in Figuiir 9 aangeduid, daarstellen. Dc ring-

vormige strepen, welke aan de buitenzijde voorkomcn, zijn

overigens vccl talrijker, liggen digter Lij clkander dan dc bin-

nenste scbeidingswanden, —• afdeelingen, de uitcindcn der

toten, — die verder vaneen zijn venvijderd. Dewijl dc buiten-

zijde, ten gevolge der zoo even genoemde ringen, mw is, zoo

vertoont zich de binnenzijde en bet gebeele uiteinde der toten

geheel glad-

Men kan de boogst eenvoiidige structiiiir dezcr pijpvorniige

buisjes met nicts beter vergebjken dan met halve schalcn^ belzij

van duivcn- ofvan kleine kippen-ey e/ tv? ; wanneer men die los in

elkander steekt en op die wijze een groot aantal er van aaneen

becht, zoodat zij eene soort van pijp vormen; alsdan becft men
men de type voor zicb van dc door ons bebandelde Molkisken-

woning,

Het is natuurlijk, dat nimmcr meer dan eene enkele scliaal

(toot), namelijk, de bovenste of jongst gevormde kamer van

elke pijp, te gelijkertijd kan bewoond geworden zijn , te^^Yijl de

lange recks der overige kamcrs als doode, ledige buisjes door

het steeds hooger stijgende diertje werden verlaten; ten gevolge

biervan zou de pijp tot in bet oneindige zijn verleiigd gewor-

den, ware het niet, dat het diertje aan de oppervlakte der zee,

zoodra, namebjk, zijne woning die hoogte had bereikt, in aan-

raking ware gekomen met de dampkringslucht en daardoor

zijn dood gevonden en de opbouw der pijpen een einde geno-

men had.

Zou de Amplexus coralloides Sow. (Bronn, Syst. der urwelt-

licben rilanzentbiere und Conebjbcn, p. 8, 1. 1, fig. 13) niet ccr-

der tot den door ons behandelden Soeroeniboeng Lebooren,

dan tot CyatbopbylUini flexuosum Goldf., die door B

dc Letb. p. 50 als zijn synonieni wordt opgegevcn? Van de An-

neliden, namelijk, van de dikkere Serpula-soorten der fossilc

verzameling n^ 16, 17, en 18 is de Soeroemboeng door zijn

bouw, wat bet genus aangaat, duidelijk ondcrschciden ; bij is

kalkspaaecbler verwant met het geheel massive, m
gegane schaaldier n''. 200, dat de Heer Ilerklots als Mag
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Ills aiitiqiius hccft bcstemd en dat in dc gebcrgten van Tjl-

damar voorkorat,— vcrder met een Vcrnietus, \v clken ik slcclits

levcnd lieb aangctroffen aan de zuidcr kiist, doch deze is voel

kleirier en spiraalvormig gekronkeld. Van veclhokkige scliel-

pen (M. cephalopoda), welkc doorbrokene scheidings-wandcn

(tiissclienschotten), namelijk, eenc siplio liebben, liiervan wordt
op Java slecbts een enkel fossiel voorbeeld aangetroffen, name-
lijk

, de Nautilus n*'. 19 en slecbts een levend voorbeeld: de kleine

Spirula Peronii Lra., welke door de Soendanezen, Tooroetoes d. i.

boom, wordt gebeeten; deze soort wordt in groote menigte aan
le zuider kust van de Preanger-Regentscliappen aangetroffen. ^)

li. Het middengedeelte van Tjidaman Indeze strekenbestaat

let gebergte, dat in de rigting van liet noorden oprijst en door
le ontzaggelijk groote'^^kloven der tji Daniar, tji Tawon en van
ndcre beken wordt doorsneden, afwisselend nit lagen van
hon, merwl en weeke of barde zandsteensoorten. welke biina

c

(

s
alien eene heldergrijze kleur liebLeniL. u**. 765—770; levens

zijn zij alien, en wel voornanielijk L. n*'. 7G8 en 769, zeer rijk

aan petrcfacten. Zoowcl de gebcrgte-massa's, die tusschen de
bcide Tolgende plaatscn: Sindangbaran en Tjitawon zijn gele-

gen, als die, welke zicli van dc cerstgenocmde plaats naar het
oosten uitstrekken en van de zuider kust af in de rigling van
het noorden hooger rijzen, bestaan alien nit gelijke ofmet de
opgenoemden overeenkomende gesteente-lagen. Noordwaarts
van het dorp Tjitawon, en wel voornamelijk ten westen van
de beek van gelijken naam,zijn de volgende soorten uitgegra-

ven: Cancer (cane.) 1. Cancer 2. Leiicosia 6, a. Leucosia 7, c.

Balanus 11, f: vastgchccht op een Trochus agglutinans en n*'.

11, g: eene zeer groote varieteit. Serpula 13, b: overeenkomen-
de met de dentifera Lm. Conns 45. Oliva 46, b. Oliva 58. Bucci-

luira 95. Doliuiu 96: groote soort. Dolium 97, b. Dolium 98, Do-
liura 102, b. Doliuinl07. Harpa 111, b. Harpa 112, b. Turritella

180. Ti-ochus agglutinans Desh. 188, d. Trochus 190, b. Trochus
192, a. Trochus monilifcr Desh. 194, b. Magllus antiquus Lm.
200. Bulla 22o, b.Nog nic tbestemde Univalven 266. Gorbnla 280

:

^) Ook deze en andeie levende soorten hcb ik vcrzameUl , ten einde dezelvcu met
de fossilcn te vergelijkcn; zij zijn alien gedeponeerd in Iiet Museum tc Leiden.
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met boorgalen in de sclielp. Lucina 290, a. Lucina 295, h. Cy-
llierca 511. Venus 315, d. A'enus 316, c. Cardium 330, c. Gar-

dium 339. Gardinm 351, a. Mytilus? 387. Pecten 395. Pecten

599, h. Ostrca 410, d: in kalkachtigen zandsteen. Cidariles 428.

Clypcaster grandiflorus Lm. 452, a. Clypeaster 455. Laganum
454. Scutella 457. Amblypygus 458. Spatangus 439. Spatan-
gus 442, a. Spatangus 444. Spatangus 445. Spatangus 447. Spa-
tangus 448, b. Spatangus 449. Spatangus 450. Spatangus 452,
b, Turljinolia 455, a: overcenkoniende met de complanata
Goldf. Turbinoba 457, b.

M. Het oostclijke gedeelte van Tjidamar. Aan de westelijke

zijde van de Tjingoemboet, welke zicb in de tji Lajoeuitstort,

tiisschen de dorpcn Tjitawon en Tjiringin, konit een blaauw
iicbtige, bgt Vcrwrijfbare kalk-zandsteen voor, w«lke, ten ge-

volge van verwccring, cene geelacbtige kleur beeft vcrkregen;

deze steensoort is volscbaaldicren:

Balainis 10, c. Buccinum 91, c: mot vele andcre scliclpcn,

€yt!ierea 512, K Conglomeratcn van Bivalven, voornamelijk

van Ostrca 418.

N. In dc bankcn van witkleiirigen, harden kalksteen, welk<

;jan de gienzcri van Radjamandala, de buitenste rij derwes
telijke Lergkctencn van Baiidong vormen en die in den cata-

logus der gcologische verzameling voorkomen onder L. n^

' V

840—863, b. V. in'de'omslreken van het poststation Tjisitoe:

Xi. n*^. 856—863, worden afdiaikken gevonden van Conchyhen
til koralen^ die men echter, uithoofde van de hardlieid van
liet' gestcentc/ slechts in gering getal gaar(?n in een bestemba-

Ten toestand kaii bekomen. In dezen zeei harden, menigwerf
^hcel en al shaathachtigen kalk, van Tjisitoe tot aan Batoe-^

gede, in de zone van 2,000 a 2,500 voet, komen voor: Turritella

185. Trochus mitratus Dcsh, 185, b. Nog niet bcstemde Unival-

ven 256. Pecten 392, b. Pecten 394. Conglomeratcn van Bival-

ven, vcornamchjk Cardinm 421. Calamopora 467, b. Favosites

470. Favosites alveolata Goldf. 471. Favosites 472. Nog niet

bestemde koralen 494 en 495.

i O. Het zuidwcstchjke gedeelte van het 2,100 voet hooge pla-

teau van Bandong, namehjk, het distrikt Rongga aan de zuide-

hjko zijde der Tjitaroem-kloof, tusschen den eersten watcrval
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(tjocroc'k)Djonipong en de tloorbraakcloor de i^rensketeii, welke

zich uitstiekt tussclien Bandong en Radjaraaiidala; dit zuid-

westclijkc gcdeelte wordt in liet zuiden begrensd door eene soort

van „SuLapennijncn-gebeigte/' dat als liet ware leunt tegen de

helling van een hooger, meer znidwaarts gelcgen beigjiik, dat

ten deele van vulkanisclien oorsprong is. Van Lio tjitjangkang

af in eene westelijke rigting voortgaande tot aan den goenoeng

Sela, ont^\aart men, dat dit voorgebergte bestaatnitlagenvan

then en blaauwkleuiige, weeke, raenigwerf mergelachtige

zandslcensoorten: L. n*^. 873—876, die buitengewoon vele en

uilmunteiid goed bewaard gcblevene fossile overblijfselen be-

vattcii. Hoogte bovcn de zee: 2,S00 tot 5,000. Het zijn vooral de

zijwanden dcr tji Lanang-kloof, opwaarts tot aan den g. Sela,

waarin men eene groote mcnigte petrefacten kan aantrcffen;

ja, reeds Iict water der beek, die door de kloof stroomt, beeft

vele fossile overblijfselen uitgespoeld, welke tlians op bet bed

der beek verstrooid in bet rond worden aangetroifen.

Nautilus 19, a: ovcreenkonicnde met den simplex Sow. Co-

nns sulciferus Desb. 20, a. Conus 24. Conus 25. Gonus 26, a en

b: overeenkomende met den ponderosus. Conus 27, a: de groot-

ste soort, w^elke van dit geslacbt is gevonden. Conus 28. Conus
50. Conus 55, a. Conus 40. Oliva 46, c. Oliva Branderi Sow. 47.

Oliva 48, a. Oliva 49. Oliva 50. Oliva 55. Oliva 55. Aneillaria

buccinoides Lm. 65. Aneillaria dubia Desb. 64. Aneillaria 65.

Cjpraea 66, a. Cypraea 67. Gypraea 68. Cypraea 69. Cypraea? 70.

Cypraea 71. Voluta 72, b. Voluta 75. Volula 76, Voluta 78, It.

Mitra 80. Mitra 81. Terebra 82, a: overeenkomende met de dimi-

diata Lm. Terebra 84. Terebra 85, a. Buceinum costulatum

Brocc. 90. Buceinum 94. Dolium 101, b. De scbalen der Dolium-

soorten, welke in dezc streek worden gcvonden, zijn zeer gaaf,

terwijl gelijke soorten in Tjidamar (K) slechts als steenkeriien

zijn overgebleven. Dolium 110, b. Cassis 115. Cassis textaBronn

116, b. Cassis cancellata Desb. 117. Strombus coronatus Defr.

119: is de grootste van alle Univalvcn, welke zijn gevonden

;

zij bereikteene lengte van 1 voet Strombus 121. Strombus 122.

Strombus 125. Strombus 125. Strombus 127. Strombus 129, b.

Rostellaria crassilabrum Desb. 151- Murex 154: groote soort.

Murcx trunculus Lin. 155. Murex 158. Murex 140. Murex

\ fc
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141. Murcx 142. Murex 145. Triton pyrastcr Desli. 145. Ranclla

146, a. Pyrula 148. Fusus polygonus Desh. 154, a. Fususl55,b.
Fusus 156. Fusus minax Lm. 157: kkiiie varieteit, liomt vecl-

Tuldig voor. Fusus 158. Fusus ab'reYlatus Desli. 150. Fusus
subcarinatus Dcsli. 160, a: wordt bencvens n^ 179 in deze
s'ttc^k bet mcnigvuldigst onder de fossile overl>lijfselen aange-
troffcn. Fusus 161. Fusus 162. Fusus 164. Cancellaria elegans
Desb. 167. Pleurotoma 168: overeenkomende met liet babylo-

^licuiii Lni. Ceritbium serratum Bruguierc 169, a: is de grootste

sooit, welke van dit geskcbt is gevondcn. Ceritbium 171. Ce-
ritbium rusticum Desb. 172. Ceritbium conVolutum Desb. 173.

Ceritbium 174: kleine soort. Ceritbium plicatulum Desli. 175:
kleine soort, welke vechuldig wordt aangetrofFcn. Turritella

176. TurrileHa 177, a. TurriteUa 178. Turritella lasciata Desb.?

var. 179: overeenkomende met de rotifera Desb., met dit on-
derscbcid, dat de radvorniige spiraallijsten (/?///^e/zijn; indeze
streek van bet gebergte 2,500 a 3,000 voet boven den spicgcl

der zee wordt geene scbelp zoo veelvuldig aangetroffen als

deze; in vele weckc zandsteensoorten komt zij in zulk eene me-
higte voor, dat men gebeele korven er mede zou kunnen vul-

len. Turritella 182: overeenkomende met de terebra Lm. Tro-

cbusl86. TrocbusagglutinansDesb. 188, b. Sigaretus canabcu-
latus Desb. 201. Natica glaucinoides Desb. 202. Natica 205:

overeenkomende met de mamilla. Natica 206, a. Nerita 208:

overeenkomende met de plica ta. Nerita 209. Bulla 221. Bulla 222.

Bulla 225, a. Bulla 226. Nog niet bestemde Univalven
239, 243, 247, 249, '2^ en 258, -^ Solen 270. Panopaea ? 27

Lulraria 274, b. Corbula 278: in groote menigte zaamgebakken
door eene zandsteenmassa. Corbula 279: met boorrraten in de

]

L'belp. Tellina scalarioidcs Lm. 281. Tcllina 284. L
ata Desli. 287. Liicina200, c. Lueina 292. Cyrena 297.Cyprina

seutellaris Desb. 298, b. Cyllierea sulcataria Desb. 299. Cytlierea

300. Cytberea 501. Cytberea 305. Gytberea 304. Cytlierea 305.

Cylberea 308, b. Cytberea 310. Cytberea 313: deze isbebalvede

Cbaraa (381) de grootste Bivalve, welke sevonden is geworden;
zij beef't eon diameter van } voet. Venus 514: de grootste soort

beeft 3 tluim middellijn. Venus 315, b. Venus 516, b. Venus 517
a. Venus 318. Venus 519. Venus 320. Venus 521. Venus 524

*:
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Venus 527. Cai Jliim 332, a. Cardiuin 355. Cardium granulo
sum Lm. 336, a. Cardium 341. Cardium 344. Cardium 349
Cardium 332. Cardium 558: gelieel en al overgcgaan in kalk-

spaatli. Area diluvii Lm. 361. Area 567. Area 368. Area 569
Area 570. Area 371. Area 37i2. Area 375. Gliama gigas Desh. 581.

Tridaena 582: kleine soorf.. Tridama 585: zeer g
10-Tridaena 384. Modiola subcarinata Lm. 585. Modiola lill

pha^a Desh. 586. Pecteri 405, a. Ostrea 407: ovcreenkomende
met de angiista D^sli. Ostrea 408: overeenkomende met de
crista galli L. Ostrea 410, b: te zamengebakken in grijskleu-

rigen kalkzandsteen. Conglomeraten van Bivalven, voorna-
melijk van Cytherea 414: krijtwitte sebalen in een grijzen mer-
gelaebtigen zandsteen zaamgebakken. Seutella 456. Turbinolia

Fungia 475, a: overeenkomende met de patellaris Lm.
Fungia 476. Nog niet bestemdc koralen 488 en 489. Dergelijken

490:aande oppervlakte der rots uitstekende fignren vormende.
Dergelijken 491: digt ineen gedrongene cylinders, op de wijze
van Equisetum-soorten gestreept. Nog niet bestemde koralen
492 en 495. Een groot kogclvormig ligchaam, waarin, naar liet

scliijnt, eeri exemplaar van Strombus coronatus zit, omluild
door een hard zandsteenachtig conglomeraat: 501. Een groot,

bijna volkomen kogel-rond, zeer zwaar ligchaam, met eene
gladde oppervlakte, dat eene zwart-blaamve kleur heeft: 502.
Een groot, plat-kogelvormig ligchaam, dat zwaar van gew^igt
is, welks oppervlakte aan de ^ene zijde, door splcten in vakken
afgedeeld, op het buikstuk eencr kreeft gelijkt, terwijl de kcer-

zijde met eene in vakken afgedeelde sehildpadschaal overeen-
komt 503. Een kogelrond, zwaar, van ondercn platgedrukt
ligchaam, hetwelk Ceritliien omshiit: 504. Twee pijpvorm
ligehamcn, welke beenderen van groote diercn schijnen te

zijn: 506. Er wordt in dit gebergle een buitengewoon groot
gctal kleine en ten deele zeer kh.-ine, doeh fraaije en'goed bewaard
geblevcnc eenschalige Gonehylien aangetroffen, die mcestal
tot de gcslaehten: Cerithium-, Turritella, Pleurotoma, Oliva,
Ovula, Volvaria, Marginella, Voluta, Mitra, Fusus, Buccinum
e. a. behoorcn, doch die in de verzameling nocli niet alien zijn

gerangsehikt.

P. Tn het oostelijke gedeelte van dit Voorgebergtc wordt eene

^^
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kalkhank s^evondcn, vvelke eeiie oolfVormio-heuv eladiti^t

pervlakle heeft. Zij hestaat ten deele uit ecu ongclijkvormi^

poreusen, geelaclitiir bruinen en vasten kalksteen, ten d

t

slechts uit kalkstecniroMm (puin): L. n". 864—872; Leidc zijii

'leer rijk in fossile ovcrblijfsclcn, lietwclk vooral lict geval is

n^et de puinLrokken, die in de nabijlieid van Lio tjitjangkang

gegraven en tot liet branden van kalk gebezigd w^orden. Tus-
sehen deze puinbrokken worden eene mcnigte losse Concbylien
en koralen verstrooid in bet rond gevonden; cr worden ccbter

slecbts enkele gave individu's onder zeer vele bescbadigdcn
aangetrofFen. Vele giootc blokken scbijnen gcbeel en al uit

koralen zaracngesteld te zijn.

BalanuslO, d. Balanus 11, d. Serpula 15, G (? dentifera Lni.)

Conus 41. Strombus 128. Fusus subcarinatus Desli. 160, b.
r

Cerithium serratiim Brug. 169, b: de grootste der gevondeue
soorten van dit geslaclit, welke nergens elders dan te dezer

plaatse en in liet vroeger genoemde ooid (0) is aangelrofien*

Cerithium 170 Troclius mitratus Desh. 183, a: waarvan een
exemplaar gelieel en al in kalkspaath is ovcrgegaan. Delphi-

niila 198: overecnkomende met de laciniata Lm, Ampulla ria

211. Ampullaria 212. Paludina? 215, k Cjclo-

V

216. Cyclostoma? 217. Gyclostoma? 218: dez

Ipen komen veelvuldig voor, doch
als kernen; zij zijn overgegaan in kalk of kalkspaath en de
meeste exemplaren zijn in stukken gebroken. Lucina concen-

trica Lm. 289. Cai dium 338. Area 565. Pinna margaritacea Lni,

589, b. Sarcinula 462. 3faeandrina 463: overeenkomende met
de labyrinthica Lm! Asftaca 466. Agaricia lobata Goldf. 468,

Favosites (Golumnaria) 469. Sarcinula 475, a: overeenkomende
met de perforata Lm., ten deele gelieel en aHn kalk-spaath over-

gegaan. Madrepora 474. Fungia 475, b: overeenkomende met
de patellaris Lm. Madrepora 481, b. Madrepora? 482.

P. p. Ill het voorgebergte, dat voor den noordelijkcnvoet van
de noordelyke Baudongsche vulkaanketen lieenloopt, "wordt in

eene noordwestelijke rigting van den goenoeng Boerangrang,

in de nabijlieid van het dorp Tjampaka, beneden hetgrooterc

doip Taringgoel (tusschen Wanajasa en Poerwokerta), een

yAvartbruinc, bit nniineuse koolzure kalk gevonden , die, wan*
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iieer liij wordt gewieveii ofmet cleii hamer geklo|)t, eeii onaan-

geiiamen reuk verspreicll. Hi) lijst op in dikke banken, die ech-

ter verbrijzeld en gespleten zijn en bijna geheel en al uit kora-

len en Annulaten van zeer verschillende soort bestaan: L.

n^. 900—912. Het voornaamste bestanddeel dezer rotsen is:

eene Sabellaria-soort n^. 12, overeenkomende met de crassis-

sima Lm.

€1. Noordwaarts van den kolossalen rotstoren van bet trachi-

tiscbe porpbier-gebergte: goenoeng Parang, ongeveer in bet

midden tusscben de vulkanen Gede en Boerangrang, docbmeer
noordwaarts dan deze kegelbergen, heeft de tji Taroem zicb

een doorgang gebaand door eene buitenste en noordebjkste

neptunische bcrgketen, — door den noordebjken zoom van
bet boogland van Bandong en Tjandjoer; v an de buitenwaarts

gekeerde zijde der doorbraak af, in de nabijbeid van Tjikao

(residentie Krawang), v^ordt deze rivier bevaarbaar. Het zijn

voornamebjk lagen tbon, mergel en fijnkorrelige kalkzand-

steen: L. n*^. 927—951. Is dit laatstgenoemde gestcente eerst

kortelings uit de rots gebouwen,dan beeft bet eenehcldcrgrijze

of blaauwacbtig grijze kleur; begint bet eebter te verweeren,

dan verkrijgt het eene geelacbtig briiine kleur. Uit dergebjke

lagen bestaat de noordelijkste tertiaire bergkcten, welks noor-

delijkc zijde onder bet alluviale land van Krawang onderduikt.

Aan de doorbraak der tji Taroem, in de nabijbeid van Tjikao,

werden in den zandsteen gevonden: Conus 38. Conus 44 Tro-

X

h h

b
chus 189, c. Cythcrca 309. Pecten 391, c. Pecten 393, a. Pecten

398, a. Pecten 404, h. Ostrea 410, c. Sarciniila 461, b. Fungia
477. Afdrukken? van Fungia, schijfvorrfiige ligcliamen met
regelmatlge conccntrike kringen 479: komen menigvuldig
voor en kenmcrken het karakter van den bruingelen kalk-

zandsteen.

R. Gelijk in vele andcre strekcn van Tjidamar en Soekapoera

het geval is, zoo eindigt het gebergte insgelijks tusschen de

mondingen der riviercn (tji) Kantang en (tji) Laoetoron ,— dis-

trikt Kendeng wesi in Soekapoera,— in een steilen, doch niet

hoog rijzenden wand. Ter pkatse waar de kleine beek (tji) Ka-
rang, heoosten het dorpje Tjiore, zich in de zee iiitstort, be-

staat de wand aan zijn beneden gedeelte uit een fijnkorreligen,
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geeladitio valeii, siiijdharcn niergcl: L. no. 945; lioogcr op trci\

men een vuil grijsbruinen, grofkorreligen, zacliten, veelal
aardachtigen en ligt verLrokkelendcn zandsteen aan, waarin
vele fragmenten van lioruLIende-kristallcn \Yorden aangctrof-
fen, welk gesteente eene nog grootere mcnigte gave koralen en
schelpen bevat dan de mergel, waarvan velen zelfs hunne oor-
spronkelijke kleur hebben beliouden. Onder een vijftal excm-
plaren wordt gewoonlijk eene gave scbelp aangetroffen. In de
smalle strandvlakte, gelegen tusschen den tegenwoordigen De-

nver der zee en den straks genoemden voormaligen oevcrwand,
namelijk, langs de bcek (tji) Karang, wordt eene bcdendaag-
scbe formatic gevonden, eene bank van pas gevormdcn zee-

za^dsteen: L. n". 946—955, waarin insgelijks eene menigte
sclielpen en koralen worden aangetroffen; bare liggcnde laag is

een tertiaire mergel, welke ontbloot voorkonit in de bedding
der zoo even genoemde beek. In de tertiaire lagen werden gevon-
den: Balanus 10, b. Balanusll,e. Conns diversifbrmis Dcsb. 21.
Gonus 32. Conus 35: met vele andere gave overblijfselen. OUva
46, a. Oliva 52, a. Oliva 54, b. Oliva 60. Mitra scrobiculata Defr.

9. Terebra 83, b. Terebra 86. Buccinum 89, b. Buccinum 91, b.

Buceinum 92, a. Doliuml01,c. Dolinra 109. Cassis 114, a: over-
eenkomende met de glauca Lm. Cassis texta Bronn 116, a. Gas-
sidaria? 118. Murex 156. Banella 146, b. Pjrula reticulata
Lm. 150, b. Pyrula 151. Fusus poljgonus Dcsb. 154, c. Turbo
184, a. Trocliusl87: fraaije soort met lange speekvormige ver-

Icngselen. Trocbus agglutinans 188, a. Trocbus monilifer Dcsli.

194, c. Solarium plicatulum Desb. 195. Solarium marginatum
Desb. 196. Natica 206, c. Bulla liffnariaLm.219.Dentalium
Nog nicL bcstemde Univalven 255, 258, 245. Solen 271, b. Tel-

lina 286, a. Gardium 350, a. Gardium 552, b; met vcrscbeidene
andere Bivalven. Gardium 555. Gardium granulosum Lm. 536,
h. Gardium 353. Area 566, c. Gonglomeraten van Bivalven,
vooral Gardium, Lucina 415. Turbinolia 455, d. Turbinolia

Goldf. 456. Fungia 475
S. Dat gedeeltc van bet neptuniscbc gebergte, betwelk £

zijne westelijke zijde wordt begrensd door de dalkloofder
Kaengan en aan zijne oostelijke zijde door bet dal dei- tji L(

gan, neemt, ongeveer op bet middens^edeelte zijuer oostwaa

1
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gekeerde holliji'>, dc gedaante van eeii plateau aan, alvorens

deze in liet dal dcr tji Longan afdaalt. In dit dal is liet, dat de

hoofdesa van liet district Tradjoe, namelijk, desa Dedel is ge-

Icgen. Op dit plateau— of vlakken voorsprong, — westwaarts

van Dedel, vvordt in een grofkorreligen, zandsteenachtigen kalk-

steen of kalkbrekzie: L. no. 981, 982, het liol (gowali) Lingo-

manik gevonden, aan v\'elks ingang, als ook in zijn binnenste

gedeelte liet gestecnte ontbloot is. Het vormt liier de boven-

ste, dekkende laag van Let gebergte en bestaat uit eene bank,

welke minsleus eene diktc van 50 voet lieeft en welke, altlians

op de meeste plaatsen, gelieel en al uit mikrbskopisch kleine

sclielpen is /ainengesteld, najiielijk, Fomminiferen (Ce])lidloj)0-

da Foraminifeia d'Orb.}, die sleclits de grootte van zandkorrels

bezitten en waartussclien sleclits weinige andere fossile over-

blij fselen van grootere sooit wordcn aangetroffen. •—
• Eene derge-

lijkc kalkbrekzie van vaal witte kleur, geheel en al bestaande

uitForaminiferen ter grootte van -^ a 1 lijn is nP. 454: deze scliel-

pen, zoo als zij zich aan de oppervlakte voordoen, hebben eene

groote overeenkorast met zekere soorten van bet zwam-ge-

slacbt Hystcrium,

T. In bet boogste, noordelijke gedeelte van haren loop

stroomt de tji Bei'em tussclien tweeparallellebergkctenen, die

zich in de rigting van bet vvesten naar het oosten uitstrekken;

zij zijn gelegen in het distrikt Karang in Soekapoera, De wan-
den van dit dal, aan welks oostelijke uiteinde bet dorp Kan-

kareng is gclcgen, bestaan uit eene meer dan bonderd voet

dikke bank van kalkmcigel of kalkzandstcen: L. n^, 1027—
1032; dit gesteentc hceft uitcrlijk eene geel briiine kleur, ter-

wijl liet onverwcerde binncnste gestecnte, *- voet van de op-

pervlakte at gerekcnd, grijsaclitig blaauw is gekleurd. IleLzclve

bevat insgelijks erratisclie kolen (kolennesten uit platgedrvikte

boomstammen gcvormd): L. n". 555— en komt op een aantal

plaatsen van de regterzijde van liet dal in een veranderden

toestand voor, namelijk, gelieel en al overgegaan in kiezel-

scliiefer: L. n". 1057. Deze bank rust op een bard gewordenen,
plastisclien tbon van grijze kleur : L. n". 1027, welke in den
dalbodcm, zoowel in de bedding, als nabij den linkeroever

dcr bock ojilbloot wordt aangetroffen; zij bevat de volgende
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duizciidfossile overhlijfsek'ii: Buccinum 95: wordt bij

de bedding dcr beek gevonden. Natica 203: ovcrccnkomenc
met de epiglottina Dcsh., welke veelvuldig \ oorkonit. Lucii
295, a: overeenkomendc met de edenlula Lm,, wordt bij dii

zenden aangetroffcii. Cytherca 502. Venus 526, b. Cardium35
Area 374, b: in den kalkmergel. Ostrea 410, a: zaam^o-
bakken in grijzen kalkzandsteen. Anomia 411^ b: benevens
andere Bivalven in zecr harden, groenacbtig grijzen kalkzand-
steen. Madrepora'481, a: wordt bij duizenden aangetroffen
in de tbonlaag, welke onder den kalkzandsteen ligt.

IJ. Aan den regteroever dcr tji Woelan, op een afstand van
5 palen zuidoostwaarts van bet boofddorp Tjibalong van
bet distrikt Paroeng, — in Soekapoera, — vornit de voet
der westelijke bergkelcn eene groep van rotsen, welke door
loodrcgte wanden zijn omgeven en allerwege door steil ne-
derdalende, veelal loodregte spleten zijn doorgroefd ; aan bet
noordelijke einde van dit kleine rotsgebcrgte welt eene warme
bron iiit den grond op. Het gesteente is een geelaclitig

\

witacbtig grijze, fijnkonelige kalkmergel: L. no. 1049—1051,
welke allengskens in bardbeid toeneemt en door de trapsf^c-

wijze tusscbenvormen : L. n". 1052—1056, van lieverlede over-
gaat in eene volkonicn verkiezelde steenmassa, welke met
het staal geslagen wordcnde, vonkon van zicb gccft, — na-
melijk, in een poreusen, rood, zwart en grijs gevlektcn lioorn-

steen en kwarts: L. n«. 1057—1062, waarin de aaman-
kelijk menigvuldig voorkomende fossile ovcrblijfselen, als:

Cardium, Arca-soorten en andere Bivalven, Fungia patellaris,

Calamopora en Paludinen?, geheel gaaf zijn behouden gc-

blevcn. -— Ik verzamelde bier: bleeke kalkniassa, hijna gch eel

end bestaande uit Bivalven, welke ten deele slechts indriikken

en Icdige vornien (reten en spleten) van geelachtige kleur beb-
ben overgelaten: 426 (en L. n**. 1065, a). — Dezelfde rotssoort,

dochin geheel verkiezelden staat, waarin de zoo even genoemde
fossile overblij fselen in een volkonien gaven en bestembaren
loestand ziin overgeblevcn, komtvoor onder 427 fenL. n". 1065.
b,, een groote rotsbrok). Wijders Calamopora 467, d: benev
Fungia pa v kiczeldc gcst

V. Aan do westelijke zijde van bet tji Woclan-d
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dan dc vroeger genocmde pkuits, aan de helling van Let ge-

Lergte, hetwelk aldaar uitgcstrektc , vlakke voorspi ongen

vormt, bestaat de riiwe, hobbelige oppervlakte over eene

groote uitgestrektiieid uit een digtcn, harden, witachtigen

kalksteeii, welke niet slechts in de beddingen dcr beken,

maar daarenboven op velc andere plaatscn ontbloot wordt

aangetroffen* Men koint aldaar over een zeer uitgestrekten,

trapsgewijs rijzenden en dalenden rotsbodem van kalk, die

mijlcn vcr nit niets andcrs dan uit koralcn van zeer verschil-

Icnden aard schijnt te bestaan; .deze soorten zijn nu eens

takvormig, kogelrond of langwerpig, dan weder scbijf- of

stervormig. De gansche rotsbodem vertoont zich aan zijne

oppervlakte als met half-verheven figuren bedekt, omdat de

vormen dcr koralen bovcn de oppervlakte uitsteken; zij

schijnen dcrhalve minder spoedig te verweeren, of door bet

regenwater opgelost te worden, dan de overige kalkmassa. Zij

loopen zeer duidelijk in liet oog en zijn gaafbewaard gebleven.

Sarcinula 459: overecnkomende met de astroi'tes Goldf. Niet

besteradc koralen 460. Sarcinula 461, a. Astraea 465: zeer gave

exemplaren. Madrepora 483. Madrepora 484, Madrepora 485.

IV. Een beuvelrug, welke de kleine vlakte van Kali poet-

jang*— lioofddorp van lict distrikt van gclijken naam, in Soe-

kapoera •— aan de oostelijke zijde begrenst en liaar afscheidt

van de tji Tandoi. In de hoogere streken van dczen beuvel-

rug, welke ongeveer 250 voet hoog is, bestaat bet gesteente

uit een harden, digten, aan de oppervlakte met gaten door-

boorden en spits gekroesden kalk, die bolder van kleur is

en vooral vclc, zeer bestembare, getakte koralen bevat; deze

koralen (Galamopora) vormen holle, aan de wanden korre-

lige of straalvormige pijp(>n in bet gesteente. In de bene-

dcnste gedeelten dcr belling daarentegcn vindt men een wee-

ken, zandacbtigcn kalksteen, welke insgclijks vele scbclpcn

en koralen bevat; nog lager aan den voet des bergs gaat dit

gesteente over in een grijskleurigen zandsteen: L. n^ ;1118

In dc Calamoporen-kalkstcen worden aangctroffen: Voluta 1% c.

Strombus 124, a. Nog nivl bestenideUnivalven 257, 268. Maean-

drina i6i. Calaniopora 467, a : overoenkomende met de spongi-

tes Goldf, is een kmrncrkead bcvSlanddrvl \ an dozen knlk Ic Kali

\
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I KaiiiUaii-poetjang, zoo mede ophet nabij gelegene eilaud Nocsa kaiiil

gan. Madrejpora? 486. Madrepora? 487: Beneyens Univalv en.
X. Aan de noorder kust van Noesa kambangan, in dc ooste-

lijkste streken van genoemd eiland, zijn do groenaclitige tlioii,

zandsteen- en conglomcraat-lagen , waaruit de opptr\ lakle der
aardkorst aldaar hoofdzatelijk bestaat, bedekt met een vaal

gelen, zandigen, insgelijks laagsgcwijs verdeelden kalksteeii;

deze kalksteen vangt aanoostwaarts van bet dorp Karang bale,

doeb in deszelfs onmiddcUijke nabijheid, en strekt zicb van
daar uit tot aan bet oostebjke uiteinde van genoemd eiland: L.

1214. In den uitersten noordoostebjken uitboek

eiland ecbter worden deze lagen bedekt door eene bank, welkc
uit een meer zuiveren kalksteen bestaat, waarin bet bol (go-

wab) Rempak wordt gevonden; deze kalk bevat: nognietbe-
stemde Univalven 246: in witten, harden Calamoperen-kalk.

Galamopora 407, c. benevens Serpula soorten.

Y. Die streken van bet gebergte, waaraan ik den naam van
Tjelatjap-gebcrgte beb gegeven, Avelke tusscben Madoera en
Sinde,— de beide boofddesa's der distrikten Dajoebjeboer en
Pagatingan, — zijn gclegen en onmiddellijk grenzen aan de
oostebjke zijde der alkiviaal-vlakte der tji Tandoi, zijn bij de
Javanen bekend onder den naam van ». Soeroe en Tela^a. Al-

daar ligt onder andercn liet dorp Malo en de pasanggralian

Tjisoeroe- Deze bergen bcstaan van den voet tot aan liunnen

schedel uit een fijnkorrcligen, grijskleurigen, harden, ja, ine-

nigwerf zeer harden zandsteen, ter dikte van meer danlion-

derd voet; in dcnzelven wordt geene onderafdceling in lagen

waargenomen, zoodat hct gesteente geheel en al gehjkvormig

schijnt te zijn. De grootste ontblooting van hetzclve wordt ge-

vonden in de bedding der tji Malo; het bevat: Conns 59.

Buccinum 89, a., waarbij vele andcre fossile overblijfselen inge-

bakken voorkomen. Corbnla277. Cyprina scutellaris Desh. 298,

a. Area 362. Ostrea 410, f. Conglomcraten van Bivalven, voor-

namclijk Corbula, benevens Univalven 416. Conglomeraten

van Civalven, voornamelijk Ostrea 417,

2-. De noordelijkste keten van het tertiaire gebergte, in het

legentseliap Koeningan der residentie Cheribon gclegen, welker

noordelijke voet onderdiiikt onder de alluviaal-vhikte, terwijl
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haar westelijk iiiteinde door den voet van den Tjeriniai wordt
overstelj>t, is de reeds vrocger op bladz. 78 vcnnelde smalle
kani, waarin de dwarsspleet „MeninPteng" wordt gevonden.
Deze naam wordt door de Javanen gegeven aan de doorbraak
der tji Sangaroeng of kali Losari. Het gesteente is een lielder

grijze, fijnkorrelige, kalkaclitige, buitengewoon harde zand-
steen, waarin ziilk eene overgroote menigte Serpula-soorten,

koralen en schelpen der verschillendste soorten worden aan-
getrolTen, dat vele gedeelten der rots, naar liet scliijnt, uit niets

b'estaan, dan uit organisclie overblijfselen; de binnenruimte
der Goncbjben is steeds gevuldjmet de zelfstandigheid , waar-
uit de zandsteen is gevormd. Langs den regteroever der beek
ontwaart men, iets hooger dan bet niveau der beek, in de

ganscbe banken van fossile (vlakke, scbijf

I

welke banken eenedikte van 2 a 5 voet bebben. Het was vooral
aan den liukerwand der kloof, waar de volgende soorten wer-
den verzameld: Serpula 15, a : overeenkomende met de denti-

fera Lm., welke in liet blaauwacbtig grijze gesteente pijpen van
krijtwitte kleur Vormt. Nautilus 19, b. Oliva 48, c. Voluta 75.

Dolium 100, b. DoHum 101, a: de witte scbalen zijn in den grij-

zen kalkzandsteen gaaf bewaard gebleven. Turritella 177, b.

Natica 206, b. Bulla 220. Nog niet bestemde Univalven 252.
Pliolas 269: benevens andere scbeljien in kalksteen, welks op-
pervlakte met vele kleine boUigbeden is voorzien. Venus 515, a:

benevens andcrcn in kalkzandsteen. Venus 517, c. Venericardia
529,a. Pinna margaritacea Lm. 589, a. Pecten591, a.AuomiaMl,
a: overeenkomende met de placenta Lm. Sarciiiula 475, b: voor-

komende in bet kalkgebergte oostwaarts van Meningteng.
Z. %, Bij bet boren van den artesiaanseben put in bet fort te

Wcltevreden, op ecu afstand van 5 paleji landwaarts in van bet
strand, bij Batavia gelcgen, drong men door tot op eene diepte
van 500 voet; tot op deze diepte vond men geenc andere lagen
dan weeke, ligt verwrijfbare alluviaal-formatien. Velendezer
lagen bevattcden eene groote boeveelbeid verbrijzelde scbelpcn
van nog levende soorten, terwijl in anderen fragmcnlen van
boomtakkcn werden aangetroffen. Zie de boedanigbeid en aan
renscliakeling der lagen in <le/<e^W/fmf/-sr/?cvormingen: boo Hist.

\\\ dczcr afd. Uit diepten van 1 ^^x 500 voet zijn berkonishg:

V
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ecne doos gevuld met Bivalven, meercndeels fraginciileii,

^vaaionder Anomia placenta 496. Ecne doos gevuld met Bival-

ven k V. Cardium-soorten en Univalven b, v. Turritella-soor-

ten , meerendeels fragmenten 497,

3. FOSSILE PLANTEN.

inWat betreft de plantaardige overblijfselen, vooikonrend

Let neptunisclie gebergte van Java, ten dezen opzigte zullen

wij slechts eene belnopte besclirijving wijdcn aan de afdrukkefi

van bladeren. Over bet versteende bout, betwelk in vele strckcn

en in zeer verscbillende lagen dezer formatie in afzonderlijke

stukken wordt aangetrofFen, gelijk mede over de verkiezeld(*

boomstammen, welkc in bet centrale gedeelte van bet regent-

scliap Lebak, residcntie Bantam, in zekere lagen dezer vor-

ming bij duizenden worden.gcvonden, •— deze stamraen be-

booren tot dicotyledonische boomen, •— en bi'erover zullen wij in

bet 7^e hoofdstuk bandelen. Op gelijkc wijze zullen de fossile

kolcn, welke in vele streken afzonderlijk, bij wijze van nesten,

en in Zuid-Bantam als regelraatige vlotten, ter dikte van 3 a

6 voet, worden gevonden, in een bijzonder boofdstuk besclire-

ven w orden. (Vergebjk boofdstuk 8.)

Slecbts op drie plaatsen heb ik afdrukselen van plan ten

gevonden:

1^, Aan de linker- (zuidoostelijke) zijde van bet tjiBoeni-dal,

(in liet distrikt Djampang wetan van betPreanger-regcntscbap

Tjandjoer) ligt bet dorp Tandjoeng op een voorsprong, welkc

daar ter plaatse wordt gevormd door den reeds vroeger ver-

raelden wand van den goenoeng Brengbrcng, d. i. den breuk-

rand van een eenzijdig opgebeven gedeelte van bet gcbergtCi

Op een geringen afstand van bet zoo even gemelde dorp loopt

de beek (tji) Gembong, nadat zij scbuimend van den Breng-

^

r»
wand is nedergestort, over bet vooruit springend

deelte van den wand,— over bet terras, — waarop bet boven-

genoemdc dorp is gcsticbt; aldaar is bare bedding vlak en do

oevers i Zood

k genndeid is aan den rand van bet lerras, lietwrlk

4
4
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punt af, op I paal afstands ten noordoosten van het dorp

gelegen, nog 590 voet lager in het tji Boeni-dal nederdaalt,

wordt hare bedding eensklaps herschapen in eene kleine, door

steile wanden eng ingeslotene klooi, waardoor het overige ge-

deelte der helling tot heneden in den hodem van het dal wordt

doorsneden. In haar hovenwdcelte van" t deze kloof aan met

eenen dwars gerigten trap , een wand, waarvoor de heek als een

waterval nederstort- Aan dit gedeelte van den wand, hetwe^k

940 voet heneden den hoogsten Brenghreng-rand en 590 voet

boven den hodem van het dal ligt, is het, dat de ontbloote laag

wordt gevonden, waarin de hedoelde afdrukselen van bladeren

voorkomen. De laag bestaat uit eene aardachtige massa, die veel

overeenkomst hezit met tuf, en wier donker grijze kleur liier *

en daar in het hlaauwachtige overgaat, terwijl zij aan de

oppervlakte, zoo mcde in het hinnenste gedeelte van hot ge-

steente, nadat hetzelveis gebroken, ten gevolge van verweering.
allengs een vuil geelachtig bruin koloriet vcrkrijgt. In dit ge-

steente worden vele brokstukken aangetroffen ter dikte van
1 lijn a 1 duim , die echter zelden de dikte van | voet bereiken;

zij zijnhoekig en van eene lichtere, zoo niet gelijke kleur als het

gesteente, de tuf, waarin zij voorkomen; uiterlijk gelijken zij

op vulkanische steenbrokken, maar zij zijn week en laten zich

met een mes snijden, gelijk het geval is met de overige massa
van den tuf: L, b9. 554—564, Deze laag is zoowel duidelijk

onthloot aan den dwarstrap, voor welken de waterval neder-

stort, als aan de zijwanden der kloof, welke met den zoo

even genoemden trap aanvangt; zij heeft eene dikte van 15
voet en hare liggende laag bestaat uit een grofkorrelig

conglomeraat, hetwelk aan den voet van den wand, achter

den nederstortenden waterstraal, in den vorm cenergrotis

uitgehold, ten gevolge waarvan de tuf-bank als een dak of

gewelf over de bogt uitsteekt. Meer binncnwaarts van het

Tandjoeng-plat afgerekend, volgen op dezen tuf, doch hooger op
aan den Brengbrcng-wand, losse mergel-beddingen; de geheele

groep van lagen, welke deze tulbank bedekt en die eene

dikte van 940 voet bereikt, bestaat voornamehjk uit derge-

lijke soorten van gesteente, Vele kalkachtige mergel-soortcn

van deze groep bevatten een rijten \oorraad van zcoCon-
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cliylien ^); hier en daar koinen hardeie zandsteenlageii liis-

schen dezelven voor. Even als de tuf-laag hellen zij alien onder

een hoek van 15 a 20*^ naar liet zuidoosten. Op den voorsprong

zelven, welke gedeeltelijk bebouwd wordt, is de tuf-laag ecliter

bedekt door lagen van detritus, welke de beek hier lioeft afge-

zet; moge zulks niet allei wege bet geval zijn, zoo vindt dit

ecbter plaats in de nabijlieid der beek; dezelven liggen in eene

horizon tale rigting langs den oever der beek op elkander. Bo-

ven op vindt men eene vrucbtbare aardlaag, bicrop volgt eene

rolsteenlaag ter dikte van 5 voet, en bieronder wordt cen bol-

der bruine aardlaag aangetroffcn, welke eene dikte van 3 voet

heeft en als dekkende op de tuf-laag voorkomt.

Deze tuf-laag schijnt bare wording verscbuldigd te zijn aan

een verbarden, v|^kanisclien modderstroora en bcvat eene

groote menigte afdrukselen van bladeren; deze liggen, wel is

waar, in alle mogelijke rigtingen, en zonder eenige regelmaat

in de tuf-massa verstrooid, velen zijn gebogen, anderen in den

vorin van een halven kring,-—-ja, zelfs spiraalvorinig gedraaid,

ecbter worden zij, altbans de kleinere soorten, gaafen onbescba-

digd aangetroffen. Slecbts de grootere Palm- en Scitamineen-

bladeren komen voor in fragmenten ter lengte van -^- a 1 voet.

De gedaante dier bladeren, ja, zelfs de lijnste aderen zijn gaaf

gebleven; zij vertoonen zicb in de aardaclitige, dofkleuiige

tuf-massa als gladde, sterk glimmende afdrukselen, welke

zwartacbtig van kleur zijn. Deze glimmende zelfstandigbeid

(bitumineuse kool?), een overblijfsel van bet ligcbaam der

bladeren, bezit eene te geringe dikte dan dat men in staat zou

zijn dezelve door meting te bepalen. Bebalve de genoemde af-

drukselen van bladeren, worden erinsgclijksoverblijfselcn van

takken en stammen in aangetroffen. Wij zuUen albicr eene

beknopte vermelding dcrzclven doen volgen ^).

*) Zoo heeft mede liet steeukolcnvlot: L. n**. 330, hetwelk lager in het dal, in

de nabijheid van het dorp Doegoe wordt aangetroffen, tot dekkende eene thon-laa

welke eene zeer groote hoeveelheid verbrijzehle zee-schelpen bevat , naraelijk, Bi-

valven. L. P, n^ 422.

*) Alle fossile plantaardige overblijfselen , welke ik op Java heb gevoiulen , bene-

vcHS stukken van de door mij aangetroflfene steenkolenvlotten opditeiiand , bevinden

zicb in handcn van Prof. h. r, goeppkrt , die het onderzoek en de beschrijving

dezer overblijfsclen vvehvillcnd np zich heeft gelicven te nemcn.
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L. no. 554: monocotyledonische bladeren, overccnkoinqnde
met Scitamincen- (Elettarien) bladeren. L. n^. 353: monocoty-
ledonische bladeren, welke op die van Palmcn, namelijk, van
Licuala-soorten gelijken. L. no. 556—361: zes verschillende soor-
ten van dicotyledonische bladeren. L. n". 362 : fossilc Stengels en
dunnetakken. L. n". 365: versteendc dikke takken en stammen.
L. n". 364: slecbts ten deele versteendc, meerendeels vcrmolm-
de wortelcn, met zeer gave, lichtklcHirige, witaclitige vezelen,
welke in lange betzij regte ofgekromde pijpvormige lioUiglie-

den van bet gesteente, even als bundels dimne touwtjes, be-
sloten liggen. Deze pijpen, zulks is ten duidelijkste blijkbaar,
zijn de afdrukselen van voormalige wortelen, waarvan, nadat
dezelven gedeeltelijk vermobnd zijn geraakt, deze bolle ruiraten
overgebleven zijn. Somtijds zijn deze draa^jundels door een
koker van zwavebjzer omgeven; op enkele plaatsen beeft bet
bout slecbts eene geringe veranderinsr ondcreaan, zelden is

door kalk-spaatb versteend gewordcn, gewoonlijk d
bebalve de draden, slecbts een bruinkleurige molm

m de boUigbeden overgebleven. De draden bezitten nog eenen
aanmerkelijken graad van vastbeid en kunnen als baarbundcl
ter lengte van f a 1 yoet uit deze boUigbeden getrokken worden.

Dat albier, in eene tertiaire laag,"welke ter boogte van 940 voet
door andere, •— overblijfselen van zeegedierten bevaltende —
lagen is bedekt, plantaardige zelfstandigbeden voorkomen,
die zulk eene geringe mate van verandering bebben ondergaan,
laat zicb misscbien verklarcn uit de tbonacbtige boedani»beid
van bet medium, dat dezelven omsluit; dit medium toch bevat
slecbts eene geringe boevccliicid koolzure kalk of kiezelzuur,
welke als middel ter versteening hadden kunnen dienen.
Zwavebjzer ecbter wordt niet zelden in deze tuf-massa aange-
troffen, ja, de fossile boutdeelen zijn niet zelden bier en daar
bedekt met dergebjke kristallen, welke eene dikte van 1 duim
bebben. Nadat deze plantaardige zelfstandigbeden eenraaal
overtQgen waren met modder en deze was verliard geraakt,
kon nocb lucbt, nocb water tot dezelven doordringen.

Het woud, betwclk te dezcr plaatse door een vulkaniscben
modderstroom, zaamgespoelde vulkaniscbe ascb en gruis,
wcrd oversfrdpt, vorwoest en in d«Mi niodd«n- begraven. bc-

%
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stolid derlialve ten itiiiiste iiit 8 verscliillende sooi ten van go-

Looiiite. Wanneer dc met steenLrokken vermeni>de Jiiodder,

welke in October 1822 iiit den krater van den Galoenir^oeniz

bergafwaarts stroomde, (ycrgelijk IL bladz. 125) en waardoor

eene ylakte, die zich mijlen ver uitstrekte, met al de zicb daarin

bevindende dorpen en vruclitboomcn, ter lioogte van 60 a 70
voet werd bedekt, wanneer, zeg ik, die moddcr ccnmaal zal

verbard zijn, zal bij eene dergelijke, docb veel dikkei c tnflaag

vormcn dan de zoo even vermelde tertiaire laag, welke in de

nabijbeid van Tandjoeng wordt gevonden.

2*>, — In bet centrale gedeelte van bet distrikt Djampang
koelon (in bet Preanger-regentscbap Tjandjoer), in de nabij-

beid van bet dorp Pesawaban, worden afdrukselen van blade-

ven aangetrofTen jan 3 verscbillende dicotyledoniscbe booni-

soorten in eene laag als geelacbtig briiinen, tbonacbtigen

mergel: L. n^, 551-^353.

5^, — In bet booger gelegene gedeelte van bet tji Djolang

dal, namelijk, aan den oever der ncvenbeek (tji) Piiiang, in de

nabijbeid van bet dorp Sela gambe, regentscbap Roeningan

der residentie Cberibon, wordt een bitumineuse, zeer zacbte,

ligt verkruimelende zandstcen gevonden; dit gesteente be-

vat eene meniete kleine aderen en nesten fossile bars: L. n*^-

344, en insgelijks enkelebier endaar verstrooid liggende nesten

fossile kool, in steenkool ovcrgegane, platgcdrukte boomstam-
men: L. nP, 340- In dezen zandsteen worden platgedriikte,

cilinder-vormige ligcbaraen, •— 2 Conifercn-vrucbten aange-

trofTen, welke zoo in gcdaante als grootte bet meest ovcreenko-

men met de bloemkolven van zekcre Freycinetia-soorten. Zij

zijn berscbapen in glinsterend zwarte pikkooL

4 ALGEMEENE OPMERKINGEN,

nopens de wijze waarop de dierlijhe fossile overhJijfselen voorkomen,

de mate hunner gaafJieid en hunne verbreiding in deze fonnatie.

Gebjk uit bet bier voorafgaande blijkt, zijn slecbts 50 soor-

ten der verzameling met zekcrbeid bestemd geworden; bet is

derbalve nog niet mogelijk Meruit gevolgtrekkingen af te ki-

I
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den ter bepaling van eerie mogelijke versclieidenheid

gebergte in de verscliillende streken van Java; men kan nog
niet aantoonen of zekere gedeelten van het gebergte zicli ken-

merken door zekere bepaalde soorten van fossile overblijfselen,

welke niet in andere deelen van bctzelve worden aangetroiFen.

Eerst dan, wanneer alle gevondene soorten bestemd zullen

zijn, zal het mogebjk worden hieromtrent nadere ophelderin-

gen te erlangen. Dan zal het bhjken, ofdat er een verschil ten

opzigte van den oudcrdom , hetzij in de verschillcnde deelen

van het gebergte of der streken van het eiland bestaat, dat ze-

kere groepen, onderafdeelingen, vastgesteld en d6or de orga-

nische overblijfselen, welke zij bevatten, gekarakteriseerd raoe-

ten worden, dan wel dat de verscliillende soorten van fossile

overblijfselen gelijkmatig door het gansche eiland, in alle dee-

en van liet gebergte, zijn verbreid en dat, ten gevolge daarvan,
deze gebeigten als een geheel, dat gelijktijdig werd afgezet,

moeten beschouwd worden. Maar ook dan, wanneer alle soor-

ten, welke zich thans in de verzameling bevinden, zullen be-

stemd zijn, zal men, ten opzigte van de hier bedoelde gevolg-

trekkingen, met de meeste omzfgtigheid behooren te werk te

gaan, 1°. dewijl het gebergte, ten opzigte van bet aantal soor-

ten van organische o^verblijfselen, welke hetzelve bevat, op
verre na niet als nitgeput mag worden beschouwd; 2^. en wel
voornamelijk nit dezen hoofde, deAvijl wij alle deelen des ei-

lands niet met gelijke naauwkeurigheid hebben kunnen onder-
zoeken. Nu eens waren geene voldoende ontblootingcn van
het gesteente voorhanden, dan weder veroorloolde de woeste
onLoegankelijkheid der streek geen langdurig oponthoud, of
werd het verzaraelen van een groot aantal fossile overblijfse-

len bemoeijelijkt door de liardheid van het gesteente, dat de-

zelven bevat. Ik ben derhalve genoodzaakt mij tot de navol-
gende opmerkingen te bepalen.

Wat betreft de mate van gaapieid der fossile overblijfselen,

deze is in de verschillcnde deelen des eilands aan zeer vele af-

wisseling onderhevig. In vele streken, zoo als in P., is het mee-
rendeel der schelpen, welke in dezelven worden aangetroffen,
zoo zeer verbrijzeld, dat onder een 25 tal slechts em gaaf,

onbeschadigd exemplaar wordt gevonden; vooral zijn het de

I
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zaclite, dunue schalen der zoetwater-Coiichylien, als: Paludiiu'n,

Cyclostomen, Ampiillarien, welke bijna niet andors dan ver-

brijzeld wordeii aangetroffen, als Lrolistuliken, welke zijn over-

gegaan in steenkernen van kalk en kalkspaatli. In andere stre-

kcn, als in E., wordt onder een hondertal gebrokene scLelpen,

fialanen, Echinoderracn, koialen, slechts een gaaf exempiaar

gevonden; in die streken vindt men gansclie lagen, welke

lioofdzakelijk uit verbrijzelde massa's van dc zoo even genoem-

de zeegedieiteri zijn gevormd; zulks mag als een bewijs woiden

beschouwd, dat de zee aldaar eene sterk golvende bewcging

dat dezelven waarscliijnlijk werdcn afgczet in de

bijbeid eener kust, waartegen eene hevige branding klotste. In

andere streken daarentegen, zoo als in R en in 0, zijn zij mee-

rendeels gaafbewaard gebleven, ja, de kalkaclitige scbalcnver-

toonen alsdan menigwerf nog de lijnste teekeningen; in nog

andere streken daarentegen, zoo als bij voorbceld in K en in L,

vindt men de Conchylien in zckere lagen, waarin zij voorkonien,

sleclits in den vorm van steenkernen, niettegenstaande deze

lagen uit eenvolkbmen gelijksoortigen, kalkaclitigenzandsteen

bestaan dan die, welke in de vroeger genoemde oorden, bij 0.,

wordt gevonden en waarin de sclialen zoo gaafbewaard zijn gc-

bleven. Opmerkenswaardig mag liet geacjit worden, dat op die

plaatsen, alwaar in de fijnkorrelige zandstcenen de Concliylien

slecbts voorkonien als steenkernen, gelijk bij K en L, de sclia-

len van dezelven ofvan gelijk soortige Concbylien als de vroeger

genoemden, in een zeer grofkorrelig, liard conglonieraat mee-

rendeels zeer gaaf bewaard zijn gebleven; zie n^ 10, 563 en

anderen. Dergelijke streken, alwaar de aanwezige scliaaldiffren

gaaf worden aangetroffen, doen, in tegenstelling van E., liet

vermoeden ontstaan, dat de zee te dier plaatse stil en dicp was-

Dat de Mollusken-schalen,ja, zelfs hare teederste deelen lieL

gaafst zouden zijn bewaard gebleven in de fijne, gelijkvormige

massa van den digten kalksteen op Java, deze veronderstelling

doet zich liet gereedelijkst aan den geest voor, en het is ook

wa dat zij met de werkelijkheid instemt

daarin ecliter zoo innig met het omringende medium verbon-

den, zij zijn zoo zeer tot een homogeen gelicel zaamgesmolten

en deze rots is zoo liard, dat de organischc ovcrblijfselen, welke

I
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zij bevat, slechts als brokstukken met het gesteente zelf, maai
niet afzonderlijk kunnen verkregen worden. Hoe rijfc dezedlgtc

kalksteen van Java dan ook moge zijn aan organische overblijf

selen, zoo is het den palaeontoloog editer onmogelijk daaruit eer

laiimen voorraad te verzamelen; ja, meestal eerst nadat hel

gesteente begint te verweei en, toont lietzelve zijn rijkdom aai

koralen, wanneer, namelijk, de bardere, meer spaa

standigheid der voormalige polypenstokken bcj

ken, — figuren in bas-relief aan de oppervlakte der rots beg
te vormen, uitboofde de digte kalkmassa, welke de
tusschen de koralen vervult, eerder dan deze laatsten aan ver-

weering onderhevig is en door bet rcgenwater wordt opgelost.

Zijn deze tusschenruimten tot op zekere diepte uitgcliold, dan
komen de omtrckken der voormalige polypenstokken, welke
tot de meest verscbillende soortcn bebooren, steeds duidelijker

te voorscbijn; zij doen zicb alsdan aan bet oog voor, als groei-

den zij op uit de oppervlakte van de starre rots, die op nieuw
van allerhande zeegedierte scbijnt te wemelen. Zij vertoonen
alsdan op bet gebergte van bet boog gelegen binnenste gedeelte

des eilands den rijkdom van dierlijke gestalten van den
verre verwijderden oceaan, bier in bet licht der zonnestralen,

die verblindend wit door de kalkwanden worden teruggekaatst.

Zonder petrefacten is in dit gebergte geen enkel gedeelte, dat
slecbts eenige uitgestrektbeid beeft. Mogen de vroeger opge-
telde localiteiten van A. tot Z. slecbts een gering aantal pun-
ten van bet eiland Java uitmaken, alwaar ik petrefacten heb
gegraven en verzameld, zoo beb ik tocb op vele andere daar-

tiiSScben gelegene plaatsen, van de straat Soenda af tot Inde
nabijbeid van Patjitan, gelijke of daarmede overeenkomende
fossile verblij fsclen gevonden, die ik niet lieb bewaard. Groo-
ter is bet aantal afzonderlijke lageu der forma tic, waarin geene
petrefacten worden aangetroffen, dan dat der gebeele streken,

welke dezclven missen. Tot die lagen mogen worden gerekend
de tbon- en kivartsachtige zandsteen-hvyen in de nabijbeid

Bodjongmanik, Tjisibi, Tjimadoer: L. n". 396, 400, 467—469
489, 501, 508—510, waarin de vlotten van fossile kolen L. n"
297, 300—321, worden aangetroffen; in deze lagen wordt bijnj

geen enkel dicrlijk overbbjfsel gevonden, terwijl vele lagen

«.
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\X)\ zijn met verkiezelde boomstammcii, en de kalkhankcn,

welke op de stcenkolen houdende zandsteenlagen rusteji>

eene menigte zeesclielpdieren en koralen bevatten. Wijders de

zuidwestelijke strcken van lictdistriktDjampangkoelon, welke

in den reeds vroeger vermeldcn Linggoeng-muur cindigcn (zie

bladz. 57 en 81) en die evenzeer, althans voor em gcdeelie, uit

kwai tsaclitigcn zandsteen bestaan: L. no. 655^—657, 642, 644,

t)f uit zandsteen met brokstukkcn van hornblende kristallen:

L. n«. 654, of uit nagelflue: L. n^ 655, 648, of die gebeel en a]

verliard en verkiezeld zijn: L- no. 659—666; in deze streken

worden de fraaiste en talrijkste gangen van eruptie-gesteenten

nangetrofFen, als van augiet-porpliier : L. n^. 658, dialag*poi pbier,

L. n^. 671 en anderen. — Arm aan petrefacten, zoo zij niet ge-

heel en al er van ontbloot moeten beschouwd worden, zijn

eindelijk de groene thon- en zandsteenlagen in de oostclijkc

streken van het gebergte van Soekapocra: L. n*?. 1115^—1118

en in het gebergte van Noesa kambangan: L. n^. 1198, 1205,

hoewel de kalkbanken, welke als dekkende lagen daarop voor-

komcn, vele zeeschaaldieren en koralen bevatten, namelijk, de

zoo zeer kenschetsende koraal: L. P. 467 (eene Calamopora)

,

welke vooral te dezer plaatse wordt aangetroffen.

In verre wcg het grootste aantal streken van het gebergte

,

benevens in het meerendeel der lagen van hetzelve (in de

thon-, mergcl-, zandsteenlagen, ja, zelfs in de zeer grofkorrelige

conglomcratcn, digte kalksteenbankcn) wordt een grooter of

geringer aantal zeeschelpen en koralen aangctroften, die, algc-

meen genomen, in rijkcn voorraad in de gcsteente-massa ver-

strooid voorkomen. In vele streken, zoo als bij K., L., 0., Z.,

wordt zulk een voorraad van fossile ovcrblijfselen indever-

schillende lagen aangetroffen, dat men uit een steenklomp,

ter groote van een paar kubick voet, zonder mocite eenige do-

zijnen verschillende soorten kan uitzoeken, zoodra men het

gestccnte heeft fijn gestooten, ja, vele lagen bestaan uitniets

anders dan uit zaamgebakkene sclielpdieren, nu eens van eene

en dezclfde soort: 425, dan weder van verschillende soorten:

426 en L. n^. 1065, a. De zachte, kalkachtigezandsteenenechter .

bevatten eene groolcrc hoeveelheid pelrefacten dan andere ge-

steente-soorten, terwijl de schelpen tevens gewoonUjk helhest
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in deze steensoort zijii ]j(?waard gebleven. Uithoofde dezc steeii-

soortcii zeer week zijn, zoo wordoii de fossile oveil^lijfselcii

meiiigwerf verstrooid in dc bedding der beken aangf^lrofTen,

onidat zij reeds door bet water uit bet gesteente zijn losge-

spoold.

Dc boogtc, waartoe deze streken tbans boven dc zee zijn op-

gedre\cn, de afstand, waarop zij van bet tegcnwoordigc strand

verwijderd zijn, staan in geen ycrband met dc mate van gaaf-

beid en den voorraad vaji Concbylien, die In dezelveu worden
aangetroffcn, want wij zien, dat bet gebergte 0., betwelk in

het midden des eilands ligt en dat eene boogte van 2^ a 5

duizend voct bercikt, bnilengewoon rijk is aan gave fossile

overbbjfsclen.

Wat betreft de soorten, welkein zekere streken het meest voor-

kamcUy ten dezcn opzigte Liat zicb nicts grondigs zeggen, zoolang

nict alle soorten zijn bcstenid geworden. Ik zal den lezer sleelils

op een paar voorbeelden opnierkzaam makcn, naniebjk, op
dezvilkcn, waarin de individuen, tot eene zekere soort beboo-

rendc, op eene in het oog loopoide Avijzc in een grooter aanlal dan
die van andere soorten worden gevondcn. In dcnzaebtenzand-

steen van K. worden vooral Dolinm-soorten aangetrofien , mee-
r>

1 endcels in den vorm van platgedrukte steenkerncn: 97^—110,

benevens Echinodcrmen: 429^—-452. De Balanus-soort: 10 wordt
aldaar insgelijks in eene tallooze mcnigte aangetroffen, docli

slechts in ccne conglomeraat-laag. Zoo zijn de Dolium-soorlt^ji

bij L. insgcbjks verre het talrijkst. In de gebergten 0. zijn

bet twee soorten, namebjk, Turrritella 179 (faseiata Desb.)

en daarop volgt Fusus subcarinatus Desb. IGO, a., welke
niet slecbts mcnigvuldig, maar in grooter aanlal dan andere

soorten yoorkomcn. Bij P. daarentcgcn zijn bet zoetwaterschel'

peUy die veehnldiger dan andere soorten worden aangetrof-

fen: Ampullaria acuminata Lm. 211, Amp. 212, Paludina?

215, b., Cyclostoma? 21G, 217 en 218; deze soorten, na-

mebjk, met iiitzondering der Palndina 21S, welke insgelijks

bij K- Voorkomt, worden bijna nergens elders dan Ic dczo

plaatse op bet eiland Java gevonden, zij zijn ecbter vcrmmgd
met een groot aantal soorten van zeesclielpen en koralendie
bijna alien, zoowel de zoetvvaler- als de zeesebdpen, in ver-
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ten ') toestaud wordeaaangetrofTeihOpmcrkcnswaardig

dat jiiist Iiier, in de nabijiieid van Lio tjitjangkang (P.),

insgelijks liet nieerendeel der zeesclielpen verbrijzeld

is, t lie UcjjeJistaa ride dezc soorten steviucr en dikker ziin db

€

de andereii, teveiis zulk eeiie groote hoeveelheid zoetwater-

schclpen wordt aangetroffen; want, mag de verbrijzelde toe-

stand, waarin de eersten voorkomen, als een bewijs wordeii

beschouwd, dat dcze plaats eemnaal in de nabijiieid der kusf

was gelegen, — dat de zee bier sterk golfde, dat Tiier eene be-

vige branding stond,— zoo leidt liet aantreffen der laatsten te

dezer plaatse insgelijks tot de verondcrstelling, dat alliier

in voormaligen tijd eene kust, eene riviermonding gevonden
werd, dewijl zij slechts door een zoetwaterstroomnaardezelfde

ligplaats der zeebewoners konden beengevoerd worden. De
boedaniglicid der laag, waarin zij voorkomen, stemt met de
beide bierboven opgenoemde feiten volkomen overeen; zij is

eene ten deele iiit losse puinbrokken bestaande kalkbank, die

lerbalve naar waarschijnlijkbeid een koraalrif, eenstrandrif

1 geweest. In de meer westwaarts gelegene strekenyandat-

dfde gebergte, in de nabijiieid van 0., alwaar de lagen nit

icliten zandsleen bestaan, zijn de zeesclielpen gaafenongc-
^bonden gebleven, niaar te dier plaatse worden onder dezelv en

x'ne zo(*lwalersclielpen aangetroffen; zij zijnderbalve boogst

aarscbijnlijk op een grooteren afstand van de kust, in diepcr,

iller water afgezet geworden. — Slechts bij 0. en Z. en dan
og zeer zelden werd Nautilus 19 gevonden, ter grootte van de

N. unibilicaris Desh-, die ook wijders veel overecnkorast met de

laatstgenoeinde soort Leeft Van bet geslaclit Terebratula wor-

den slecbts twee soorten aangetrojOfen, namelijk, T. bisinuata

Lni. 412, bij G. en E. en Terebratula 413 bij K.

Foraminifercn, in zoo verre zij in inassa worden aangetrof-

fen, gansebe lagen vormen, werden slecbts op de drie vob
gendc plaatsen waargenonien; vermengd met andere fossile

overblijfsclen, komen zij stellig in vele andere gesteentelagen

voor. Het laat zicb vermocden, dat de nog kleinere, micros-

J

(

^} Soorten # bcliooreiide tot^het geslacht Melauia, wordcu aldaar gevonden onder
zeer klfinp soorten en exemplaren van Cerithium , Turritella en Plcurotoma : waar-

schijnlijk is het, dat zij thans iu de verzamcling nog alien bjcculiggcn
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copi Diat den gcYondcn in d

aclite, elders weder schieferacl

gc'lsoorten op Java, zoo als het gcval is in de tertiaire lagcn der

NicoLaren-eilanden, gelijk de onderzoekingen van efirenbeug

reeds aan den dag liebben gebragt Het zou ligt mogelijk zijn,

dat versclieidene aldus gcvornide lagen onzer formatic, lietzij

gelieel of altlians meerendeels, uit kiezelsclialige Bacillarieii

bestaan^ i)

Foraminiferen zijn bijna de eenige bestanddeclen: l^. van
menig gcdeelte der kalkbeuvelen bij Tanglar (zie C): L. no. 720;

de kalkbank, welke bet aewelfvonnt van bet bolb b
Tjikopejab, betwelk in de nabijheid van bet dorp Dolog, zie E,,

wordt gevonden, bestaat gedeeltebjk nit niets anders dan uit

Foraminiferen: 455; 5^. de scboonsteexemplaren wordenecbter
gevonden in de kalkbank: 454, waarin bet bol Lingomanik
ligt ; zie S. ; liier zijn dezelven in dier voege bij niillioenen zaam-

ebakken, dat de meer dan 50 voet dikke. uit^estrekte kalk-a t)

bank bijna uit geen ander bestanddeel is gevormd; aan de op

pervlakte van bet gesteentc komen zij te voorscbijn en vertoo

nen zich als kleine, dubbel-scbijfvormige ligcbamen, welke ii

bet middengedeelte met eene smalle spleet zijn voorzien er

middellijn bebben van |, boogstens 1 lijn. Vergclijk

olina Coscii, Bronn, Letb. p. 1148, tab. 42, fig, 34 en Desb. coq

foss. II, tab. 101, fig. 16, met welke soort zij de meeste overeen

komst bebben. Onder de tallooze exemplaren van deze soor

m nog andere Foraminiferen-soorten voor; maar slecbt;kom
enkele grootere Nummuliten en andere scbelpen.

Uit de hierboven mcdcffcdeelde liist volet reeds ten duide
lijkste: d dezelfde soort, species, niet sleclits k

voorkomcn in zecr verscbillendeen verre van elk

eiland Java en op zeer verscbillendederde strekcn van bet

hoogten bovcn de oppervlakte der zee, maar ook
ten, die, wat bare minerale boedanigbeid betreft, zeer vai

elkandcr verscbillen , als, tbon, zandstcen. kalk. Zoo vond ik

VerscWIIencle exemplaren dezer steensoortcn zijn in de door mij bijeengebragte
geologische verzameling, betrekkelijk Java, in het museum te Leiden voorhanden en
kunnen door elk deskuudlge worden onderzocht.
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0111 sleclils een paar voorbeelden Lij te breugen, aaii dcii vocL

van den Brengbieng-wand^ in bet dal nabij Doegoc, vclc fossile

overblijfselen, welke tot dezelfde soorten beboorden, dieik ter

boogte van 1,550 voet boven den bodem van bet dal, aan dc op-

pervlakte van bet gebergtc aan denzelfden breukrand verza-

melde; Oliva 48 komt voor in een grofkorrelig conglomeraat

in de nabijbeid der zuiderkust, in West-Java (distrikt Tjida-

mar), zoo mede in de residentie Cheribon, inden fijnkorreli-

gen kalkzandsteen bij Meningteng. Trocbus agglutinans 188
wordt gevonden in die strekeii, welke in de nabijbeid der kust

te Tjilaoctoron zijn gelegen, in ecnen aardacbtigen zandsteen

en tevcns in bet 2^ a 5,000 voet booge gebergte van Rongga, in

bet binnenste gedeelte der Preanger-Regentscbappen , terwijl

de Pecten-soort 592, zoowel in de conglomcraten en wecke
zandsteensoorten van Tjidamar voorkomt, als in de marmer-
barde, witte kalkrots tusscben Radjamandala en Bandong. Ilet

aantal dezer algeineeii verspreide soorten is groot en kan uit de
bovengemelde lijst met een oogopslag worden opgemaakt uit

de kleine letters a, b, c, d, die op de getalmerken volgen en
welke de verscbillende localiteiten aanwijzen. Geene soorten

sebijnen zoo algemeen over ganscb Java verspreid te zijn als

zekere Area- en Cardiuni-soorten. Vele anderen wcrclc'ii slecbts

op eene enkele plaats aangetrofFen. Uitlioofde ecbtcr de gevon-

dene soorten nog niet naauwkeurig bcstemd en gerangscbikt

zijn geworden, zoo is bet m)g niet mogelijk, dat de verbouding
tusscben dc soorten, welke algemeen verspreid zijn en die,

welke slecbts op zekere plaatsen worden aangetrofFen, — g^'bjk

dezelve uit de vroeger medogedeelde lijst zou voortvloei-

jen, — als deugdelijk en juist zij te bescbouwen, ten eindc

daaruit rcsultaten af te leiden; en zulks te minder, dewijl bet

t mogelijk is, dat deze of gene soort, welke door mij in

zekere localiteiten met werd aangetrofFen, aldaar ecbter bij later

plaats liebbend oiiderzoek en verdere opgravingen zal gevon-

den worden. Ilctgeen door mij wordt gelevcrd, is slecbts cene

geringe bijdrage, een begin om lot de kemiis van dit merk-
waardiw gebergtc te gerakcn.o o o r? '

Algemeen bescbouwd, niag, naar ik mccn, zonder vrccze van
te verrc af te wijken van dc waarbeid, worden aanccnomen:

,-4

"S
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dat
I
dcr gevoiideiie soorteii in alle deeleii van Iieteiland, op

alio Iioogten en in alle laagten van liet laagsgewijs g(;voniide

gebergte, in zoo verre dezelven toegankelijk waren en onder-

zoclit konden wordcn, van tot op eene lioogte van 3,000 voet

boven het niveau der zee, gelijkmatig is verspreid, dat men
derhalve een en Iietzelfde gebergte-systeem , een synch roniscJf

gchccl voor zicb heeft.

5. OVER DEN GEOLOGISCHEN OUDEHDOM DER
FORMATIE IN HET ALGEMEEN.

In de vorige paragrapben bcbben wij de gelijkmatige ver-

spreiding van talrijke soorten van fossile scbelpdieren over bet

gansclie eiland Java aangetoond, terwijlwij zulks ten opzigte

van vele anderen waarscbijnlijk bebben gemaakt. Hierdoor

hebbcn wij bet bewijs geleverd, dat op bet eiland Java geene

andere dan alleen deze neptiiniscbe berg-formatie wordt ge-

voiiden, welke allerwege, in alle deelen des eilands dezelfde

is. Tbans ziiUen wij beproeven den geologischen ouderdoni te

bepalen dezer formatie in bet algemeen, met betrekking tot

andere laagsgewijze gebergte-sjstemen.

Het aantal der tot beden met zekerbeid bestemde soorten is,

wel is waar, niet groot, docb met uitzondering van twee soor-

ten (zie lager) bebooren zij alien totdiegenen, welke slecbts

in bet tertiaire gebergte-systeem zijn aangetrofFen geworden.
Ilet groote aantal der overige soorten beboort tot geslacbten

,

welke, uitgenomen vier derzelven (zie lager), bij uitsluiting

betzij tot de tertiaire periode of tot bet bedendaagscbe tijdperk

bebooren, of altbans met bet meerendcel barer soorten in de-

zen tijdkring vallen, terwijl slecbts enkele soorten van de
meesten dezer geslacbten in de gebcrgten, bcboorende tot ou-
dere geologlscbe tijdperken, worden aangetrofFen; aliecnvier

geslacbten komen in bet Javascbe gebergte voor, die met al

biimic soorten uitsluilend bebooren tot eene fbrmatie, welke de
Icrlian-e vormnigis voorafgegaan. Ncrgens op Java bebikeenig
spoor gevonden van Ammonilen.Inoccramen, Hippuriten, Bacu-

/
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liten, Belemnitcn ^); ciezclfde opmcrking geklt omtrcnt dc Cri-

iioi'den, Orthoceraliten en Trilobitcii,

Aan de andere zijde bestaat er geeii de miusle Uvijfeljdat

fossile iiidividuen van zeer vele sclielpdieren en koi alcn in dit

gebergtc worden aaiigetroffen, belioorende tot die sooiten,

welke thans nog op de oppervlakte der aarde leven. Uillioofde

hot mij belangrijk toeschcen die soorten tc kunnen bostciiiineii,

en in staat gesteld te worden, om de verbouding le bepalcn,

welke er bestaat tiissclien de reeds uitgestor\ ene en nog le-

vende soorten, beb ik zoowel aan de zuiderkust van Java een

aantal levende zeescbelpdieren en koraalsoorten, als nog een

grooter aantal levende zoetwater- en landscliel2)eii in de ge-

bergten des eilands verzanield; deze gansche colleclie is door

mij in bet nuiseuni te Leiden gcdeponeerd, ten einde op die

wijze de gelegenbeid te verscbaffen, om de daarin vooikomende

exemplaren te knnnen vergelijken met dc fossile soorten, welke

ie nabij gelcgene gebergten zijn aangetroffen. Ik bob gc-ni ae

meend, dat zulks van te mcer gewigt mogt geacbt worden

omdat van de eene zijde, wat dc fossilen betrcfl, niel waar

scbijnlijkbcid mag worden aangenomcn, dat bet tcrtiaire ge

bergte vele nieuwc, onbckende soorten 2) bevat, terwijl mei

aan de undcrc zijde mag vcrniocden, dat ook de levende scbelp

diercn, zoowel diegcnen, welke in dc Javasclie zeeen,opbe

land en in bet zoete water op! Java voorkoraen, nos nie

grondig zijn onderzocbt geworden en dat alle bestaande soor-

ten nog niet bekend zijn.

De zoctwatcr- en land-scbelpdicren zijn afkonistig nit de

woudrijkc gebergten der Preajiger-Regentsebappcn, welke tot

aan de zuidcr kiisl n^ken en wier kristal-beldere beken een

f^
ijkdoin van soorten l)czitten, Missebien worden onder

soorten aanffetroffen. welke identiseb ziin met de fos- *

J) De stckels (aculei) van versdiillcudc Eehiiiiiicn, zoo als u'\-120, liebben op

hct eerstc gezigt cenc groole ovcrccnkomst met zckcre Lclcmiiitcn , b. v. Bch mu-

croiiatus Hr.

=
) AUc soorten, welke uigciulommclijk in hct Javaschc gcbcrgtc tc huis belioorcn

,

zullcii onbckcud, geliccl nicuw zijn, en dat wel om deze ccnvoudige reden: uit-

hoofdc de fossile over])IijfscIcn van dit gcbcrgtc niet alicen nininicr zijn bcschrevcn

geworden , maar dewiji hct bestaan zelfs van dit gcbcrgte in Euroim ten ecnenmale

nnbekond is.
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silen; zie vroeger Ainpullaiia 211, 212, Paludina 215. Cycla-
stoma 216—218.
Onder dc zeesclielpdieren, waarvan dezelfde soorten in fos-

silcn toestand in liet terliaire gebergte en te gelijkcrtijd levend
wordcn aangetrofFen, mogen de volgenden geteld worden:
Miircx trunculus Lin., Pyrnla reticulata Lm., Magilus anti-

quus Lm., Natica glaucinoides Desli., Bulla lignaria Lm., Area
diluvii Lm, (361) en Modiola lithopliaga Desh.

Vele fossile soorten worden als uitgestorven bescliouwd,
dewijl men de levenden niet kent. Het is ecliter zeer waar-
schijnlijk, dat vele dier soorten nog leven in de tot lieden

weinig onderzochte zeeen, die zuidwaarts van den acquator
liggcn. Naar ik vermoed, komendevolgendefossilenvolkomen
overeen met soorten, welke aan de zuidkust leven en waarmede
k dezelven hcb vergeleken. Solarium marginatum Desh. 196,
Trochus mitratus Desli, 185, Natica 203: overeenkomende met
de epiglottina, Natica 204—207, Dolium-soorten 96—110,
Harpa 111—113, Cassis texta Bronn 116, Fusus suhcarinatus

1

Desh. 160. De kleur van de fossile excmplaren der zoo even op-
genoemde Solarium- en Trochus-soort, even als die der Area
diluvii, was Lij velen zoo uitmuntend goed bewaard gebleven,
dat men dezelven ter naauwernood kon onderscheiden van de
levende exemplareu, die aan de zuidkust waren g6vonden
niettegenstaande de eerstgenoemden in een 2 a 3,000 voet hoog
rijzend gebergte waren opgedolven geword

Dat het laagsgewijze gebergte op Java jonger is dan de krijt-

formatie, dat het tot eene nieuwere, tertiairc periode hehooi% tot

dit besluit mogen wij komcn, op grond dat de hier boven op-
gelclde fossile dierlijkc overblijfselen in hetzelve worden aan-
getroifen, niettegenstaande 1*. de groote geographische uilge-

strektheid, welke dit gebergte bczit en de aanmerkelijke lioogte

boven de opperviakte der zee,— die tot de zone van 3 a 6,000
voet rcikt, — waartoe het is opgedreven geworden, zie hoofd-
sluk 2 en i; — 2<'. de aanzicnlijke dikte der formatie, die meer
dan 5,000 voet moet bedragcn, zie hoofdst. 3;— 3". niettegen-
staande dit gebergte doorbroken is door gangen van zooge-
naamde ouderc, pi

prophicr, zie hoofdst 10 en hetzehc in vele strek

dioriet, aug
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pen geworden in kiczclschiefer,injaspis, ja, ingliminerscliicror

zic lioofdst. 11 *) ; — i". niettegenstaaiitle liolzelvc bedekt is dooi

kalkbanken, die dc Jura-kalk in hardlioid iijn in dikte te boven

gaan, zie hoofdst. 9 •— en 5''. vulkaniscbe traeliiet-gi^boigteE

door spleten van deze formatie zijn opwaarts gerezen, wier kegeb

zicb ter boogte van 9 a 10,000 voet boven dezelve bcbbon ver

heven, zie Java, S*^" afdeel. en vergel. daarniede bladz. 77 enz. dci

3'^'' afdeel. ; — nieltegenstaande al deze opgenocmde verschijO'

selen, welke tot beden zoo in Europa als in andcrc wereldde

meerendeels slecbts in dergebjke gebergten zijn waargcnomcn

geworden, dieouder zijn dan de krij ifonnatie, docb welke alien,

gelijk in de aangeliaaldeboofdstukkenwordt aangetoond, tot bet

eigendomnielijkeonzer formatie beliooren, meenen wij ten ^tdie

geregtigd te zijn, om.liet bierboven mcdcgedeelde rcsultaataf te

leiden uit bet voorkomcn der opgenoemde fossile overblijfselen.

Slecbts vier koraalgcslacliten, wier overblijfselen in den dig-

ten, harden kalksteen gevonden werden, waarnit zoo vele en

zulke dikke banken op Java bestaan, zijn in strijd met de ge-

volgtrekking, vvelke wij bierboven bebben medegedeeld. Dit

zijn: 1°. soorten van bet geslacbt Sarcinula 459—462 en 4

2". Agaricia lobata Goldf. 468; S^*. Favosites alveolata Goldf.

471, Favosites 469, 470 en 472 en 4«. Galamopora Goldf. 467.

Naar betgeen ik beb gevonden in de palaeontologiscbe wer-

ken, die ik onder mijn berelk beb, ten einde mij cenig licht te

versebaffen nopens de verspreiding der fossile overblijfselen in

de verscbillende formatien, komt 1°. Sarcinula slecbts voor in

/wra-gebcigte of in nog oudere gebergte-groepen

cia lobata in bet J?ira-geb(ngte (Coral rag); 5". Favosites wordt

slecbts aangetroffen in de Grauwacke-tormniie (in bet siluriscbe

systeem), derbalvein hetoudste, petrefacten bevattende gebergte

en 4". Calamopora insgelijks in de Grauwacke-\ovming. Op Java

daarentegen vindt men lo. Sarcinula 459: overecnkomcndc

met de Astroites Goldf pi. 24. fig. 12 en Sarcinula 401 vcr-

') De geriiigc mate van hanihcid rler gcsteeutclagcn , welke aaii vcrschillcudc oor-

zakcn wordt toegeschreven cu die zulk ccnc kcniucrkcnde IiocJanighcid is der mccst

(crtiaire vormiiigcn in. Europa, wordt op Java slcchts hier en daar opgcmcrkt. In veic

strckcn van dit eiland kiuincn deze lagen in hardhcid wedijvercn met die der schic-

fer-fornmtie.

*



138

^

m

meiioj met Astraea, Madi epora-soorteii en aiidcrc nog oiibc-

steiiule koralen; in vereeniging met dcze laatsten vormen zij

eene zeer dikke kalkbank aan de westelijke zijde van het Tji

woelan-dal; zie V. Aan de ^ppervlakte dezer hank steken de
minder verweerbare polypenstokken uit, op de wijze van fi-

guren in veiheven beeldwerk. (Ook bij tji Kao, zie Q., konit 461
voor.) — 2". Sarcinula 462 en Sarcinula 475: overecnkomende
met de perforata Lm., wordt in vcreeniging gevonden met
Agaiicia lobata Goldf. 468: Goldf. pi. 12, fig. 11, benevcns Fa-
vosites (Colnmnaria) 469 in de kalkbank bij Lio tjitjangkang
(P.) aan de zuidwestelijke zijde van het plateau van Bandong;
tevens treft men alhier aan Balanus-soorten, Lucina concen-
trica, Area diluvii, verselieidene soorten van zoetwatcrschclpen,

eene Fungia, waarschijnlijk de patellaris Lm., henevens nog
vele andere zeeschelpen en koralen, die vroeger, onder P., zijn

opgeteld geworderi. De Sarcinula 473 wordt nog op eene andere
plaats gevonden, namelijk, in de kalkbanken oostwaarts van
Z. (Meningteng.)— 3". Favosites 470, Favosites alveolata Goldf.
(pi. 24, fig. 7) 471 en Favosites 472 worden, henevens Calamo-
pora 467, in vereeniging gevonden met TrochusmitratusDesh.,
Turritella, Pecten en Cardium-soorten in den witten, harden
kalksteen bij N., namelijk, in de banken, die het plateau van
Bandong aan westelijke zijde omzoomen en die in de nabijlieid

van het poststation Tjisitoe, meerendeels in de gedaante van
torens, vcrscheidene honderd voet hoog bovcn den beganen
grond oprijzen. — 4**. Calamopora 467: overeenkomstig de
spongiles Goldf. pi. 28, fig. 2 kenmerkt hijzonder den digten,

liarden kalksteen, waaruit de 50 a 100 voet dikke banken in
de nabijheid van Kalipoetjang en aan het oostelijke uiteinde
van liet eiland Noesa kamhangan gcvormd zijn. (Deze soort

wordt insgelijks aangetrofien in den kalk van IV ; zie vroeger).

Op de eerstgenoemde plaats vindt men tevens Voluta, Strombus^
Maeandrina-soorten en tot heden onbestemdc Univahen; zie

vroeger onder W, terwijl in het laatstgcnoemde oord tcvcns
Serpula-soorten en nog niet bestemde Univalven worden ge-

vonden; zie X. — Wijders wordt deze Calamopora aangetrofil^n
bij U., en wel vermengd met Cardium, Arca-soorten, Fungia
patellaris en anderen ; deze alien komen voor in cen en dcMizelf-
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den blok kalksleen, welke bijna gelieel en al uii orgaiiisclic

overblijfselen is zaamgebakkeii:426endietergenoeiiulc plaatse

tevens in een geheel verkiezelden toestand, als kwarts, word I

aangetrofFcn, waarin dezelfde soorten fossile overblijfselen gaaf

en bestembaar zijn bewaard gebleven: 427. Zie U en vcrgolijk

daarmede L. no. 1063 a en b (grootere exemplaren van datzelfde

rotsgesteente.)

Uitlioofde deze lot 4 verscliillende geslacbten bchoorende

koraalsoorten, volgens de tot beden verkregene ervaring, ner-

gens elders dan in veel ondere, ja, raeerendeels sleclits in de

oudste gel>ergten worden aangetroffen, dewijl zij op Java eeliter

niet alleen in eene en dezelfde kalksteenbank, maar zelfs in

een en lietzelfde stuk der verzameling zijn gevoiiden, in ver-

eeniging met dergelijke fossile overblijfselen, die bekcnd zijn

als tebehooren tot de nieuwe, tertiairc formatien, of gelijk Area

diluvii, tot die soorten, welke tlians nog leven, zoo heeft Dr.

J. A. HERKLOTS bierin aanleiding gevondcn om dezclven aan een

lierbaald onderzoek en eene nieuwe vergelijking te onderwer-

pen; liet resultaat, bierdoor verkregen, beeft slecbts gestrekt

tot bevestiging van de jiiistbeid der vroeger gemaakte bestcm-

ming. Ik beb derbalve niet geaarzeld, op grond van bet onder-

zoek door den Heer herklots in bet werk gestcld, bet hierboven

vermelde resultaat mede te deelen.

Het scbijnt, dat bet vermoeden van den sclirijver der „Le-

tbaea,^^ betwelk hij uitdrukte in de woorden aan bet boofd

van dit kapittel als motto gesteld, opJava is bewaarbeid ge-

worden. Wij zien ons uit dien boofde gedrongen de niogelijk-

heid te erkennen van bet aantreffen van dergelijke soorten en

geslacbten, vooral van scliaaldieren en koralen, tusscben de

keerkringen, — in welke bemelstreek Java ligt,-— die in een

kouder klimaat reeds yoov lang waren uitgestorven, docb

welke in de eerstgenoemde, warraere streken nog in de

periode leefden en tijdgenooten zijn der Area diluvii-

Niettegenstaande deze afwijking nopens bet aantrcffen van

een aantal koralen, bbjven wij, voorloopig allbans, steeds bij

bet gevoelen, betwelk wij vroeger bebben te kennen gegeven,

nanielijk: dat bet laagsgewijs gcvormde gebcrgte van Java een

lerliair g(d)ergle is.
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Tot welkc afdccling cler tertiairc periode hetzclvc iiioet ge-

agt worden, kan nict met grond worden bepaald, zondcr
dat eene voUedige bestcmraing van alle fossile soorteii, die het
bevat, zij voorafgegaan ; de beslissing van dit vraagpnnt is te

moeijelijker, uithoofde de bepaling nopens den ouderdom der
tertiaire groepen, gelijk die door lyell en andcren is aangeno-
men en deze hiernaar worden verdeeld in eene oudere, iniddel-

bare en jongste groep, i) meer enmeer als tv^ij felacli tig wordt
bescliouwd en aan de anderc zijde steeds meerdere bijval

wordt geschonken aan het gevoe|en, dat deze verscliillende

groepen te gelijkertijd werden gevormd en dat liet ondersclieid
in de organisehe overblijfselen', welke zij bevatten, niet grooter
is dan het onderscheid, hctwelk wordt opgenierkt tussehen de
soorten der thans bestaand Fauna in verre van elkander ver-
vjrijderde localiteiten. Deze opmerking geldt evenzeer ten op-
zigte der lagen, welke het zoogenaamdo bekken van Londen,
van Parijs, Weenen, de sub-appennijnsche formatie vormen;
ook deze bevatten gemeenschappehjk een aantal schelpdieren

,

maar daarenboven velen, welke aan elk dier bekkens eioeri-

dommelijk zijn en die van elkander afgescheiden, in ver-
schillende deelen der zee, hoewel echter gelijktijdig hebben
kunnen leven; zulks kan te eerder het geval zijn geweest, in-
dien deze zeeen bij wijze van bogten orasloten waren.
Eene nadere bepaling nopens den ouderdom onzer Javasche

tertiaire formatie, naar gelang der fossile schelpdieren, welke
zij bevat, eene bepaalde en afzonderlijke vergelijking van dit
gebergte met andere reeds bekende tertiaire gebergten van Eu-
ropa, moet derhalve worden uitgesteld, totdat de fossile verza-
meling voUedig zal zijn bearbeid geworden.

Uit het vroeger vermelde heeft men gezien, dat, onder de
tot hcden bestemde soorten, zoowel diegenen worden aange-
troffen, welke een onderscheidend kenmerk zijn van het bek-
ken van Parijs, d. i. van den grofkalk, namelijk: Terebellum
convolutum Lm., Ancillaria dubia Desh., Cassis cancellala
Desh., Strombus coronatus Defr., Fusus polygonus Desh. , Ceri-
thium rusticum Desh., convolutum Desh.,*'plicatulum Desh.,

') De zoogcnaam.lc Eo-'Mio- en riiocen-formatic.

I
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Tiochus agglulinaiis Desk, Patella costariaDesh., Lucina uii-

cilia ta Desli., Cyllierea sulcalaria Desh., -—•benevcns andercii,

welke in die tertiairc vormingcn in Europa , b. v. in de sub

appennijnsclic formatie voorkomcn, die gewoonlijk als jongei

wordcn bescliouwd; deze zijn Mitra scrobiculata Brocc., Buc-

ciiium costulatum Brocc, Cassis texta Bronn, Tercbratula bl

sinuata Lm., Clypeaster grandiflorus Bronn, Turbinolia cunealj

Goldf., terwijl nog andere onzer Javascbe fossile soorten op dci

huidigen dag onder de levende soorten in de tropiscbe zeecii

worden aangetroffen, gelijk wij reeds vroeger op bladz. 136 beb

ben vermeld.

6. VERDERE OVERWEGINGEN. GEVOLGTREKKINGEN.
OP FEITEN GEGROND.

a. Verschil ten opzigte van den tijd, tvaarin de ncderplof/ingcn in de

verschiUende streken van Java hebben plants gegrepen. Ilerhaaldc

stoornis en afbreUnfj, welke de formatie Jiceft gcleden. Bewfjzcn

van afwisselende opheffingen en dalingen der aard-oppervlakte.

In vele streken van bet eiland Java werd de regclmatigc op-

volging van de vcrscbillendc leden der tertiaire formatie gedu-

rende langcrc of kortcre tusscbenpoozen gestoord en afgebro-

ken, ten gcvolge van gebeurlenissen, welke gepaard giogcn met

uitbarstingen. Hierdoor wcrdcn de reeds bestaande groepen

van lageii o/ door ccn lava-stroom overstelpt (gelijk op bladz.

50 en volgenden is besebreven gcworden), deze verbardde tot

ccne bank van basaltacbtig of tracbitiscb gcsteente, werd later

bcdekt met nieuwe lagen, die door bet zeewater wcrdeu afgc-

zet en zij scbijnt tbans, uitboofde geene omwerping of sLoornis

van cenigen anderen aard in de ligwijze der lagcn lieeft plaals

l-Cll 111^gevondcn, als tusscben beide afdeelin

gewordcn, zij scbijnt eene laag te zijii van het scdimcnl-gc

bergte zelf; of de reeds aanwezige laagsgcwijs gevormde mas

sa\s wcrden nit bun vcrband gerukt, ten gevolge van bet door

brekcn van eruptie-gesteenten , verplaatst en mcnigwc rf ii

den vonn van scbotsen, kanimcn ot ketenen opwaarts gerigt
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(Lie ceil aantal vooibeclden van dezeii aaid in het 4**'' lioofd-

stiik dezcr afdeeling.)

Deze oorzaken, welke zich gedurende de leeks van jaren, dat
dc langzaam voortgaande nederploffing van dc verschillcndc
lagen dezcr fonnatie j^^aals greep, menigvuldig hebben licr-

haald, deden de afscheiding der vorming ontstaan in vcle
afzondcrlijke stukken, — afdeelingen", bergscbotsen; deze bc-

vatten nu eens een grooter, dan weder een geringer aantal la-

gcw. — ledcn van bet ganscbe zamenstel,-—^ naar gelang die
afscbeiding, dit isoleren tot een zelfstandig geheel, in een
vrocger of later tijdsgewriclit van den ganscben formatie-kring
beeft plaats gegrepen. In andcre streken van Java daarentegen
vornicn aHe lagen der formatie een onafgebroken gelieel; naar
bet scliijnt, w^crden zij aldaar, zondcr eenige stoornis ten dien
opzigte te ondervindcn, acbter elkander afgezet, zonder dat
eene dier verwoestende gebeurtenissen , waaidoor in andere
oordcn bet laagsgewijzc gebergte uiteen werd gedrcvcn on
sinkken, welke eene uitgestrcktbeid bczitten van versebeidene
niijlcn, bet onderste boven werden gekeerd, — aldaar plaats
grt'pcn en de gelijkvormigbeid barer ligging stoorden. Allcen
door bet gelijkmatig voortgaan van bet bczinken, gedurende
een f ijdsverloop van vele tientallen van ceuwen, kon deze for-

matie die verbazendc dikte verkrijgen, die men onder anderen
bij den Linggoeng-muur — bladz. 81 ^ en bij den Brei
breng— bladz. 34 •— en op andere plaatsen bewondert.

Uit bet bestaan van stecnkolcn-nesten (voornialig drijfliout)

1 deze, gebeele steenkolen-vlottcn in gene gedeelten onzer for-

matie, zoo mcde in bet aantreilen van zoetwaterscbelpen in
eenige localiteiten, laat zicb met derneeste zekeibcid opmaken:
deels dat vele streken van Java reeds droog land vonuden en
wonden droegen van boomen, welke niet veel vandebeden-
daagscbc Flora van bet eiland verscbillen, alvorensdie lange
reeks van lagen, waaruit andere deelen van bet eiland bestaan,
onder bet zee\xater waien afgezet, dat derbalve de opbefiing
van liet land niet censklaps, maar stuksgewijs gesebiedde en
berbaaldelijk plaats greep, ~ deels dat vele opgebeveue ge-
deelten des eilands op nieuw onder den spiegel der zee daalden
en er eene berliaalde afwisselinp in liet niveau van land en zee

f)

1
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I'l wijdt'rs dat al deze geboui LcnivSseii , b(;lrekkclijk

okeii, in een zeer latcii iijd wscliicdden, alllians biiineii

IkriJig, welke te kort van duur was
dc soort der bcwcrtluiadc 1

ken

In de nabijlicid van bet dorp Docgoe, aan den voet van den

brcukrand g. Brcngbrcng, komt een steenkolenvlot voor: L. n^,

530, betwelk 390 voet lager ligt, dat is, dieper in dc formatir

dan de plantcn-afdrukselcn nabij Tandjoeng. Reeds vroegei-

liebbcn wij de opmerking gemaakt, dat de laag, waarin deze

afdrukselcn Avorden gevonden, nog 940 voet boog door andere

lagen wordt bcdekt, waarin een groot aantal zeesclielpen

wordt aangetroffen.

Wanneer men zicb mag overluigd bouden, dat steenkoleii-

vlotlen g^lijk de zoo even vermelde bij Doegoe, slecbts koiiden

ontstaan in ondiepe boglen, in de nabijbeid van liet strand, dat

net woiiden bedekt was, aan de niondincf eener rivier, waar vcelJ

LIrijrhont aanspoelde, of zelfs in liet binnenland, in een nioeras

dat door geboomte was overscliaduwd, dan moct men, ten

einde de opgegevene bijzonderlicdcn te verklaren, aaimemen:

l^dat liet steenkolenvlot, nadat bet op de oppervlakte des

lands gevormd was geworden, — vcrondcrstellen wij, dat

zulks op gelijke boogte met den spiegel der zee liad plaats ge-

liad, — weder 590 voet dicp beneden bet niveau der zee daal-

dc, dat liierop nieuwe lagen door de zee op hetzclve werden

afgezct, tcr dikte van 590 voet, toldat de bovenste laag droog

kwam te staan en met nieuwe wouden Averd bedekt; 2^. dat

deze wouden werden vcrnietigd en overstelpt door een vulka-

niseben modderstroom, die biter lot tuf verlianlde, waarin de

overblijfselen van bet woud tlians worden aangetrofTen. De

vcronderstcllinn, dat deze bladeren dooi den stroom van aan-

zienlijlxc rivicren tot op grootc afstaiiden in de zee zijii vooii-

gedrcYcn jrewoideii, wordt wedersproken doordelioedaiiiglicid

dier overblijfselen, die wel is waar, in allerlei rigtingcn door

clkander li«ecn, inaat- gaaf hewaard wblevcn en niet gebroken

zijn geworden; veel waarscbijnbjker daarcntegen is de opvat-

lii]g, dat zij door den modderstroom plotseling zijn omliuld

gowonb^n en t(T plaatso waar deze wonJen groeiden of alllians
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iiict op ccn grooten afstaiid van daar, in den modder zijn be

dohcn geworden; 5^. dat de oppervlakte des lands in laterei

tijd, nadat dc modderlaag in zoovei re was verliard geworden

dat zij door liet zeewater niet meer kon weggespoeld worden

andermaal daalde en wel allemiinst ter dieptc van 940 voe

beneden den spiegel der zee, dat wil zeggen, zoo diep dat all

gezamenlijke gesteentc-lagen, welke tlians yereenigd deze dikt<

bcreiken, namelijk, tot aan den rand van den Brengbreng, doo

liet zeewater op de laag konden afgczet worden en het steenko

lenvlot bij gevolg ter diepte van minstens 1,530 voet benedei

bet mveau der zee daalde, en eindelijk: 4^ dat de ganscb

groep van lagen vcrvolgens weder 1,530 + 580 voet, —
dat is tbans de boogte van bet dorp Doegoe boven bet niveai

der zee, — opwaarts werd gebeven en dat wel bij wijze vai

scbotsen, sleebts aan de eene zijde der bij die gelegenbcid ont

stane spleet, ten gevolge waarvan bet steenkolenvlot tban

580 voet boven den spiegel der zee gelegen en aan den voet vai

Icn breukwand zigtbaar geworden is, welks boogste rand —

I

1

iS
de bovenste laag van den Brengbreng — nog 1,350

ligt..)

Ware zulks noodig, dan zou bet mij zeer gemakkelijk va]

een aantal dergelijke voorbeelden bij te brengcn. Ten eiodc

vorming der talrijke steenkolenvlotten, die, bij voorbceld

den goenoeng Madoer in Ziiid-Bantam in grooten getale boven

elkander worden aangctroffen, en die bier door zeer dikke zand-

steen-, elders jiloor tbon-lagcn van elkander gescbeiden zijn, te

verklaren, is bet volstrekt noodzakelijk aan tenemen: datde

I

*) De waargcnomene barometer- en fixe eu vrije thermometcrstand in x>arijsclia

lijneu en graden van Reaumur was van den 27steu tot den SOsten Novemljer, 1847,

aan de zuider kust van Tjidamar, te Doegoe, Tandjoeug en aan den Brengbrcng-

rand, ten 9| ure als volgt: 338, 25. 23, 0. 22 , •S- — 331, 10. 22, 8, 22, 5,

326, 26. 20, 8. 21, 2. — 315, 10. 20, 7. 20, 0. — Hieruit vindt men, volgcns

dc tables h}Tisometriques van j, c. houxer, dat de hoogte van Doegoe boven het

niveau der zee bedraagt: 580, die van Tandjong: 970 en van den Brengbreng-rand:

1,910 voet- Dcrhalve ligt Tandjoeng 390 voet hooger dan Doegoe en de Brengbreng-

rand 940 voet hooger dan Tandjoeng; deze rijst derhalve ter plaatse waar het pas-

punt gelegen is van den weg, welke van Tandjoeng naar Tjidamar voert, en al-

waar deze nog geenzins zijn hoogste punt bereikt, 1,330 voet hooger dan de bodem
van het dal der tji Boeni , in de nabijlieid van Doegoe. Ilet verval des bodems van

dit dal van de streek bcncdcn Tandjoeng af tot aan Doegoe, wclkc plaats verdcr

benedenwaarts in het dal is gelegen, kan hoogstens 50 voet bedragen.

\
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iiardoppcrvlaktc aldaar eerst laiigzaam, trapsgcwijs en hoy-

liaaldelijk is gedaald en dat zij later tot de lioogte, welkc

zij tlians boven het niveau der zee bereikt, weder isopgcdreveii

«Gword en.

plaats gehad kebbende omkeenngen , welke gepaard zij

met de vorming van het laagsgcwtjze gebergte, hcbbcn

slechts over eene geringe uitgestrekthcid der aardop-

)lakte doen gevoelen en bijgevolg allecn op de naaslhij

qeleqene strcken haren invloed uifgeoefend.

Hoc groot de omkeeringen, die op Java gedurende het

jongste tertiaire tijdperk zijn voorgevallen, ook mogen toe-

schijnen, wanneer wij die op zicli zelven beschouwen :
— 45

vulkanen zijn opgerezen uit spleten, ontstaan in het tertiaire

gebergte, zij hebben zich tot eene hoogte van 8 a 11 J duizend

voet ojigehoogd, het ncptunische gebergte zelf is op honder-

den van plaatsen tot ontzaggehjke bergketencn opgcdrcvcn,

nadat het gespleten en door ganggesteenten van verschillcndc

soort doorbroken was geworden, — iiiettcgenstaande dit alles

treffen wij vele schelpdiersoorten, wier voorvadcren in de

bergketenen bedolven liggen, nog heden levend aan in d

nabij gelcgene zeeen. Hieruit mag met waarschijnlijkheid wor-

den opgemaakt, dat al de vroeger bedoelde gebeurtcnissen, als:

liet ontstaan van hooge gebergten, het opwellen van gesmol-

tenc steenniassa's, het uitstroomen van vulkanische (zure, me-

phitische) dampen uit den schoot des oceaans, of langzaam

liebben plaats gehad, van licverledc, zonder gepaard te zijn

gegaan met dergelijke hevige krachts-ontwikkelingen, die ge-

gewoonlijk worden verondersteld onafscheidelijk'daaraan ver-

bondcn te zijn geweest, — of wel dat de verwoeslende, doo-

dende working op het pelagische gedierte uitgeoefend, zich

slechts in eene beperkte ruimte heeft doen gevoelen.

Geen enkele der vulkanische kegels op Java is onder water

gevormd geworden; alien, zonder eene enkele uitzondering,

heblmi zirh door hunne eigene producten,— welke uit de open

ijeblevene «'(( gebe

10



146

wcrden uitgebiaakt, — van lieverlcde opgchoogd, nadat de

terliaire omstreken, waarop zij als op eene basis schijnen le i ns-

teii, reeds in droog land waren overgegaan, dat is, boven den

Spiegel der zee waren opgeheven geworden.

c. Nog dagelijks pimts grijpende afzettingen.

Wannccr men den blik vestigt op de kusten van Java, dan

verkrijgt men weldra de overtiiiging, dat de vorming van

hct neptunische gebergte nog dagelijks wordt voortgezet, dat

nieuwe lagen worden nedergeplofd! Men ontwaart niet slcclits,

dat de kust, ter plaatse waar groote rivieren in de zee uitwate-

ren, met ongeloofelijke snellieid in de zee voorwaarts treed t,

en uitgestrekte, moerassige of zandige delta's vormt, die of

vroeger bestaande bogten opvullen of daar, waar de kiist voor-

malig in eene regte rigting voortliep, uitstekende landtongen

^oedjoengs" daarstellen; dergelijke delta's vindt men vooral

aan de mondingen der volgende rivieren: tji Oedjoeng, tjiDani,

tji Taroem, tji Manoek, kali Solo, kali Brantes aan de noorder en

oosterkust en aan de monding der tji Tandoi, welke aan de zui-

dcr kust des eilands wordt gevonden
;
ja, men ziet dit evenzeer

op plaatsen waar geene groote rivieren in de zee uitwateren

;

ook daar treedt de kust steeds voorwaarts en verbreedt zicli

het land. Dit voorwaarts treden der kust heeft, volgens officiele

berigten van den hoofd-ingenieur van den waterstaat J. tromp,

te Batavia, scdert de vestiging der Nederlanders aldaar, gemid-

deld genomen, jaarlijks bedragcn: drie en twintig voet. ^

Terwijl de massa's zand, modder, grnis, door de werking

der stroomen naar dergelijke punten heengevoerd, op de vroe-

ger aanwezige lagen worden afgezet en nieuwe lagen vormen,

zoo brengen op andere plaatsen koraalbanken het liare toe

om de zeeen ondieper, de stra ten enger en de kusten breeder

te doen Avorden. Men is ecbter gewoon dergelijke nieuwe lageit

^) Dit aantal was echter in de verschillende jaren zeer ongelijk , en bedroeg in

den eenen nacht van den 4 op den 5 January, 1699, toen de Salak zulk eene ontzaggc-

lijke hoeveelheid asch uitwierp, grooter dan in den loop van 5 andere jaren; zie 2^^^ afd,

biz, 13 en verge!, het 3^^ hoofdstnk dezer afdeeling „ Iledendaagsche vormlngen."
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don iiaam van rruartairc, postdiliuiale, hedcndaaiisclie ofb

alluviaal-\ onuingen le ondersclieiden. Maar indicn dc oppcr-

vlakte van hct tertiaire gebcrgte ondcr ccn Lock van naauwe-

lijks 5 gradcn oprijst, gclijk aan de noordcr kusl van Java hct

pcval is. of indicn zii zicli in eene horizontale rioting bcncdcn& """b

t

\

in spiogel der zee uitstrekt en vervolgcns landvs^aarts in van

lieveilede opwaai ts rijst, — waarvan op vcrscheidene pun ten

van die kust voorbeelden wordcn aangetrofFcn , — hoe zal men

aldaar dc nieuwe lagen, welkc of gelieel en al of bijna gclijk-

vormig op de oudere lagen zijn afgczet gcworden, van deze

kunnen onderscbeiden, wanncer zij eenmaal zullen verba id

zijn, wanneer de vette modder, vvaarin de scbepen op de rcede

te Batavia thans hunne ankers werpen, in llion-banken, de

losse Zand- en gruismassa's, welke de rivieren aldaar aanspoc-

len, in vaste gesteente-lagen zullen zijn ovcrgegaan, dewiji

:?lc fossile scbelpdieren van bet tertiaire gebcrgte nog bedcn

in de Javascbe zeeen leven en bij gevolg in de nieuwere lagen,

ten dcele altbans, gelijke organiscbe overblij fsclen zullen aan-

getrofFcn wordcn als in de lagen dcr vrocgere formatie?

Hier, in den Indiscben arcbipcl, is bet volkomcn ondocnlijk

eene grens aan te wijzen tusscben de afgezette lagen. Niet

slecbts dat de rivieren voortdurend een bezinkscl ^an

Zand en modder doen ontstaan, hetgeen voornamelijk hel ge-

val is gedurende den regenmoesson, wanneer zij allcs onder

water i^ctten en verbazende massa's van vcrweerdc of losge-

spoelde dcelen van bet gebcrgte naar de kusten afvoeren,—maar

van tijd tot tijd levcren de 108 vulkancn dcs arcbipels eene

buitengewoncboeveclbeiddicrbouwstofFen, wanneer een bun-

ner, gelijk de Salak, in 1699, door zijne uitgeworpene stoffen

gebeele moddcrbanken aan de kust doet ontstaan, of gelijk de

Tomboro, in 1815, zulk eene massa ascb uitwerpt, dat verre

van denzclven gelegene eilanden ter boogte van 2 voct cr mede

wordcn ovcrdekt, of gelijk de Galocnggoeng, in 1822, die niet

alleen de vlakte aan zijn voet gelegen 30 tot 60' hoog met uit-

geworpene stoffen lieeft bedekt, maar die ook bet meeste er toe

bijgedragen beeft, om dc Kinderzee onbevaarbaar te maken,

doordien ontzaggelijke boevcelbedcn van den vulkaniscben

modder door de tii Tandoi naar die binnenzeewcrden gespoeld,
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en gelijk de Keloet, die lierhaalde malen verLazeiide zaiid-

iiiassa's iiitgebraakt liccft, wclke door de kali Brantes iiaar Ifot

delta-land van SoeraLaija zijn heengevoerd, (Zie omtrcnt deze gc-

Leurtenissen de 2*^^ afd. vanditwerL) Diivirt deze werking nog

eenige millioenen van jaren voort, dan moet daaruit eindelijk,

als een noodzakelijk gevolg, voortyloeijen, dat de gansclie Java-

sclic zee zal gevuld warden (lietgeen zal gcpaard gaan meteenc
steeds afnemcnde hoogte der gebergten), gelijk zulks reeds wcr-

helijk heeft plaats gehad met den zeeboezeni van Modjopait, en

met de Kinderzeetusschen JavaenNocsa kambangan, benevens

met de straat tussclien Jai a en Madocra, welke ten gevolge der

allu^ laal-formatien door de grootc ri\ ieren Tandoi, Solo, JBran-

tes aangevoerd, voortdurcnd ondicper en engcr wordcn. De zanieii-

smelting der eilanden Noesa kambangan en Madoera met Java

zal liiervan, in minder dan 200 jaren, het onvermijdelijke ge-

volg zijn, dat door geene menscbelijke kraeliLcn kan worden af-

gekeerd, want tlians reeds is lict vaarwater, in de sraalle geulen

tussclien genoemde eilanden, zoo naauw, dat zeescliepcn er

niet dan met de grootste omzigtiglieid gebruik van kunnen
maken, en binnen bet verloop eener halve eeuw zal liet zoo

ondiep en snial zijn geworden, dat bet volstrekt niet langer

bevaarbaar zal zijn,

Wanneer de aangespoelde massa's, welke den zeeboezeni van
Modjopait gevuld en het delta-land der k^li Brantes gevoimd
liebben en waartoe vulkanische viitvverpselen, als zand en
asch, voornanielijk van den Keloet, het lioofdbestanddeel heb-

ben gelcverd,— wanneer deze massa's eenmaal zuUcn verbard
zijn, wanneer de boomstanmien, die bij gclegenheid der

overstroomingen bij dLiizenden medc in zee worden gcsleurd,

hetgeen onder anderen nog kortelings bij de uilbarsting van
deii Keloet op den 16 Mei, 18i8, plaats ]iad (zie 2*1^ aid- bladz,

092), terwijl Jiet water der rivicr zuuracbtig was en een zwa-
velreuk had, wanneer deze boonistammen, zeg ik, in dergelijkc

kolennesten zulleii overgegaan zijn als die, welke in de tertiaire

forma tie op Java zoo menigvuldig vooikomen, •— wanneer
dan deze nieuvv gevormde nederplofselen in een toekomstig
tjjdp-rk der aardvorming zullen opgehevcn en tot droog land
7jju geworden, — wic zal alsdan in slaat zijn de nicuwe ge-
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nden

matie te onderscheiden, waarop zij in g(*lijkvorniige of bijna

gelijlivonnige wijze van ligging werd afgezet, dewijl Letter-

tinirc gebeigte aan de oostelijke en nooidelijkc zijde van Java

gelieel horizontaal ligt of slcchts onder een lioek van zeer wei-

nlge graden licit. De fossile sclielpdiercn zullen gecn ondev-

schcidend kenmcrk oplevercn; men zal in de op elkander vol-

gende lagen een overgang waarnemcn, welke nict dan van

lieverlede plaats giijpt en in de bov

missen, welke, sedert den tijd dat de beneden

den afi

[kcle beendcicn, lictzij van linisd

gebleven, die bij gelegenheid der v

tbarsting van den Keloet m L?l UUIC llieillt:

loor de bandjers naar zee zijn gesjjoeld, dren (

ecne grenslijn kunnen getrokken eii eenige bepaling, ten op

van den oiiderdom, kunnen gemaakt worden. /)cT//e/7)7tC

deroii zoudcn in de oudste lagen niet worden gevonder

die laag af, waarin dergelijke bcenderen bet eerst wci dei

getroffen. zou men alsdan aannemen, dat de nieuivc for

boewel bet zeer mogelijk is, dat de

pende laa^r van die, welke de mensclien-beenderen b

slecbts weinig tijds vroeger is afgezet en daarcnbovcn nog vcle

anderen, die, naar beneden gcrekend, op liaar volgen, tot bet-

zelfde geologiselie tijdpcrk bebooren- Slecbts te dicr plaatse,

waar op bet tertiaire gebcrgte bankcn van digtcn kalksteen

zijn afgezet -— voormalige koraalriffen, vooral kanaalrifFcn,—
zou men in staat kunnen gcraken eene grens te li'ckken ti

scben de oudere lagen en de jongeren, welke op de eerst <

noemden zijn afgezet gewordcn.

Het mag als nicer dan waarscbijnlijk worden bcscbouwd, dal

dezelfde kracbten, welke werkzaam waren tot bet doen out

staan dcr oudsle, laagst gelegcne lagen van liet Javasche tertiain

gebcrgte, op gelijke wijze als yroeger nog thans blijven voort

werken, zoo raede dat in de fossile organische ovcrblijfselei

der mnniote lagen, waaruit do vei scheidcne dui/end voeldikk(

etage der Icrtiaire fomiaticbeslaat, tolopdenjongstcnzeezand

steen, welke nog lieden wordt ge\orind ofde tlion- en nieigc]
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lagen, die voortdurcnd uit bijeen gespoelde v ulkanisclie asch ont-

staaii, dat daarin, zeg ik, cen trapsgewijze, docli bijna onbcmerk-

baar langzamc overgang plaats gnjpt. Zoo worden vulkanische

inodderstroomen, welke tot tufverhardcn en viitgestrekte ban-

ken vormen, gelijk dienabij Tandjoeng (ziebldz. 121enyolg.),

waarin de afdrukselen van bladeren voorkomen, menigwerfnog

op den huidigen dag uit regenwater en vulkanische asch gevoi md.

Zulks geschiedde onder anderen bij de uitbarsting van den

Galoenggoeng, in 1822 (zie bladz. 125), toen het aangrenzende

land mijlen ver ter hoogte van 50 a 60 voct met steenbrokken

en modder werd bedekt en eene ontzaggelijke massa niodder,

benevens lijken van menschen en dieren en boomstammcn van

verbrijzelde wouden door de boofdbeken dier street, namclijk,

door de tji Woelan en de tji Tandoi naar zee werden been ge-

stuwd. Vooral was het de tji Tandoi, welke dezegrootehocveel-

heid uitgeworpcne stoffen naar zee spoelde, nanielijk, naar de

binnenzee „Segara anakan," tusschen Java en het eiland Noesa

kambangan, hetwelk daardoor eensklaps, binnen een tijdver-

loop van eenige weinige dagen, veel naauwer en ondieper

werd, ^) dan de aanslibbing door de daarin uitwaterende rivie-

ren, het toenemen der Simping-schelpbanken^) en de groei der

Rhizophoren— drie oorzakeiiy welke alhier opeeneontzaggelijk

groote schaal werkzaam zijn om droog land te doen ontstaan,

binnen even zoo vele jaren zouden hebben kunnen bewerken,

7. ALGEMEENE VRAGEN,

welke slechts kimnen opgelost warden door een naauwkeurig onderzock

der gebergte-formatien, tusschen de keerkringen gelegcn, benevens

van de fossile overhltjfselen , die zij bevatten.

Op grond van de overeenkomst, welke er bestaat tussclieu

ie organische overblijfselen, welke in deze formatie en in an-

% '.

*) Eenige jaren voor deze gebeurteiiis
, gedurendc het Engelsche tusschenbcstuur,

Kiiidcrzcc

latjap gestevend, Thans daarentegen is het smalle kanaal tusschen Java en Noesa
kambangan slechts voor kanen bevaarbaar, en wordt de modder op vclc pikatscii

reeds door riemsjagen in beweging gebragt.

^) Zie lager: hedendaagsche vormingen.
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dere, bekende gebei gte syslciiicn wordeii aaiigctroffen, stctulf

de gevolgtrekking, welke ik in een voorafgaand gedeeltc van

dit werk heb medegedeeld: dat de door mij bcschrcvene laags-

gewijze formatic van Java eene tertiaire vorming is.

Met betrekking tot de bier boven bedoelde overccnstemming

zal deze gevolgtrekking allezins juist mogen geacbt worden,

in zooverre de scbelpdieren, wier fossile overblijfsclcn daarin

voorkomen, deels eene groote overeenkomst hebben met de

reeds beschrevene scbelpdieren, gevonden in Europescbe ter-

tiaire vormingen, deels \vat de soort bctreft, identiek dezelfdcn

zijn en er wijders gccne organiscbe overblijfselen, met uitzon-

dering van eenige koralen, in worden aangetrofFen, die eigen-

dommelijk te huis bebooren in oudere dan tertiaire gebergte-

systemen. Maar e^ne andere vraag is bet, en bierop werd reeds

gedoeld in bet motto, voor dit kapittel geplaatst, ofuitde over-

eenkomst der fossile Fauna van twee verscbillende gebergteii,

bet besluit mag getrokken worden dat de vorming van beiden

toteenenbetzelfde tijdperkbeboort, ofnanielijk de Javascbe en

de Europescbe formatie syncbroniscb dezelfden zijn, ofde onzc

op Java te gelijker tijd w^erd afgezet, en deze de dierbjke over-

blijfselen, welke zij bevat, ten zelfden tijde opnam als gene ter-

tiaire vormingen in Europa, die, wat bare geograpbiscbe lig-

ging betreft, zooverre van baar verwijderd zijn, zoo alsbij voor-

beeld: bet basin van Parijs, betwelk ruim 54 graden noordclij-

ker ligt? — Dan wel of misscbien dezelfde soorten van scbelp-

dieren, die in de nabijbeid van Pafijs reeds sedert lang warcn

uitgestorven, nadat de aanvankclijk booge temperatuur in

de noordelijkc zonen reeds merkbaar was bekoeld, nadat bet

klimaat aldaar kouder, meer overeenkomstig bet tbans be-

staande was geworden, of deze op Java, — waar dc tempera-

tuur geene verandering onderging, waar nog beden Palmen

tieren, — niet eenige tien of bondcrd duizenden van jareii

langer konden blijven bestaan, en of derbalve de gebergte-

lagen, waarin de scbelpen dezer dieren bedolvcn gcraakten,

niet even zoo vele tien ofbonderd duizenden van jaren later

dan ^ene afgezet kunnen zijn geworden?

Ik vcrstout mij niet om eene poging te wagen ler oploshing

dezer vragen, welke lot de moeijebjksten uit bcl gebied der
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natuurkermis beliooreii, en wel vooral dewijl ik dooidrongeii

ben van de ovei tiiiging, dat sleclits een naauwkeurig onder-

zoek van alls neplimische gehergten tiisscheri de keerkringen gelegen

en voornamelijk der fossile overhlijfselen, die zij bevatten, gepaard

met eene veigelijking dezer overblijfselen met die van meer

noordelijk gelegene gebergten, de bouwstofFen,— de feiten, —
kuniien leveren, waardoor bet mogebjk wordt die vragen op te

lossen. Ik vergenoeg mij met bet bevvustzijn eene gcringe bij-

drage tot deze bouwstoffen te bebben geleverd, een aanvang te

bebben gemaakt met bet geologiscb en palaeontologiscb onder-

zoek der neptuniscbe foj niatien in den Indiscben arcbipel, wel-

ker laagsgewijs gevoimde gebergten, bebalveop Java, insgebjks

w^orden aangetroffen op bet Maleiscbe scbiereiland, op Sumatra,

Timor, op de eilanden tusscben Timor en Java gelegen, op Cele-

bes, de- Molukken en op Borneo, en waarvan tot beden nog zoo

weinig bekend is!—^^Weik een rijkdom vanorganiscbc vormen,

bcboorende tot nitgestorvene scbepsclen nit verscbillende tijd-

perken, moet niet iii die gebergteii bedolven liggen?

Het komt mij evenwel nuttig voor de bedoelde vragen albier

beknopt mede te deelen, dewijl zij met de voorafgaande be-

scbouwing in eene zoo naauwe be trekking staan en onidat

eene juiste kennis der vraagpnnten, bij later plaats bebbend

onderzoek, bevorderlijk kan zijn tot bet opsporen van feiten,

die tot opbeldering en verklaring derzclven kunnen leiden.

A. Ik ga vooreerst uit van dc vcronderstelling, dat bet cigen-

dommclijk karakter van pl*iiten en dferen afbangt van bet kli-

maat, van den bodeni, den warmtegraad, de vocbtigbeid of de

droogte der luobt, waarin zij leven.

Gelijk algemeen bekend is, wiesscn, tijdcns de stcenkolen-

vorming in midden- en in noordelijk Europa, b. v., -^ om
eene bepaalde plaats tot punt van vergelijking te nenien, — in

de nabijheid van Lulk, belialve andere tropisebe gewassen, ijis-

gebjks boomvarens en falmen^ welke tbans slecbts tusscben

de keerkringen liercn, alwaar zij, namelijk, de kokos-palmenop

de kust van Java, eene gemiddelde jaarlijkscbe tempera tiuu

genielen van 81,5^ F. Naar alle waarscbijnlijklieid bcerscbte

to dicr tijde eene gelijke temperaluur te Luik, welke slad op
50" 59 noorder breed te Vwl en iewnwoordig eein^ *?(Diiddelde
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tenipcratuur van sleclils 51,5« F. lieeH. Dcslijds inocl licL Ic

Luik bij gevolg 51 gradeii warmer zijii gmveest dan ihaiis.

Naar het algemeeii gevoL'leii liiiig deze lioogc tGilipcratimr

af van de meerdcro wariule, nainelijk, van dc glociliitte van

het hinncnste van den aardbol zelven, welker oppcrvlakke sleclils

allen^^s bekoelde, ten gev oke waarvan, na verloop van cenig

mill de gemiddelde temperatuur m uic

streek tot op 51,5o F. daalde. Nu rijzen de volgende vragen:

1«. Werden, ten gevolge dezer lioogere temperatuur van liel

binnenste der aarde. alle deelcn barer oppervlaktc, onverscliil-

lit^ op welke breedte deze waren gelegen, derbalve ook Java,

op eene gelijkmatige wijze verbit? Indien dit werkelijk bet ge-

val was en de rlgting der as van den aardbol en de boedanig-

beid van den dampkring destijds, betgecn zeer waarscbijnlijk

dezelfde

den der zon reed

\

ten te wecg brengcn in klimaat, dat, wel is waar, allerwcge

warmer w^as dan tbans, maar niettemin in de verscbillcnde

zonen onderHng verscbillend moest zijn; was bet derbalve

destijds te Luik 31 graden warmer, en oefcnde dc zon eene ge-

lijke wcrking uit op de aardoppervlakte als wij tbans waarne-

men, dan moet zulks insgelijks te Datavia bet geval zijn geweest

en aldaar, in de steenkolen-periode eene tcmperatuur bebbcn

gebeerscbt van 81,5 + 51 graden. Bij gevolg mocten op plaatsen,

welke op eene verscbillende breedte warcn gelegen, ook andere

dieren en planten liebben geleefd, op gclijke wijze als zulks

tlians in de verscbillende zonen der aardoppervlakte bet geval

is, en ijeUjhtijdhje gebergte-nedcrploffingcn te Luik en op Java

mocten versckiUciide organiscbe wczens bevatten. En is dit bet

geval geweest,.dan kan, op grond dat dc overblijFselen, welke

zij bevatten, met elkander overecnkomen of gebeel en al aan

elkander gelijk zijn, de synclxronismus der formatien slecbts

') Volgeus BisscHOF zijn, sedert het bestaan rkr steenkolen-fonnatie , 8 milliuea

jaren verloopen.

*) Reeds veel vrocger, in de zoogonaamde avergangs-periodc ,
leefdcu visschcn en

TiiloLUen. De wijze, waarop het gezigtsorgaan dezer laalsten is gevorma, heeft eene

verrasscnde overeenkomst met dc oogen der Ihans levciulc Crustaccen ,
waaru.t zich

liet besluit laat opmakcn , dat de hoedanigheid en doorzigtighcid der lucht en van hot

zoewater destijds en thans overcenkouieii.

I
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die gebeigteii worden besterad, welke on gelijkc breedte

in gelijke zonen Hggen, en ook dan nog sleclits in een beperkten

ziu, dewijl liet ondersclieid in dieren en planten, en der klimaten
vvaarin zij leefden, destijds, ^Yaat'scliijnlijk evenmin als tlians,

niet blootelijk afhing van dc afstanden der streken van den
aequator, niaar insgelijks van den graad van lengte waarop zij

waren gelegen, benevens van vele andere oorzaken. Gesteld,

dat in den Indisclien arcliipel nederplofselen w^erden aangetrof-

fen, die zich in eene onafgebrokene reelisliaddcn voortgezetvan
den toennialigen tijd tot op den huidigen dag, gedurende den
lijd dat de temperatuur der aardoppervlakte daalde van 111, 5
tot op Sl.S^'F., en dat het onderscheid in de organische wezens
voornamelijk afhing van de tempcratnur, dan volgt hieruit,

dat al deze afgezette lagen overblijfselen moetcn bcvatten,
welke verschillend zijn van de gelijktijdig te Luik bestaan heb-
bende schepselen, teiwijl de hedendaagsche ofde jongste ter-

liaire lagen op Java gelijkc fossile voorwerpcn zouden moeten
omsluiten als die, welke te Luik wcrden gevornid, tijdens al-

daar, in de steenkolen-periode, eene teniperatuur van 81, 5" F,
heerscli te en er palmen tierden. Dit scbijnt ecliter niet het f^eval

te zijn. Het is waar, er worden palmen in de steenkolenbed-
dingen te Luik aangetroifen en op Java groeijen thans nog tal-

rijke soorten van palmen; het microscopiscli onderzoek, door
H. R. GOEPPERT in bet werk gesteld, zal ons doen zien uit welke
boomsoorten de steenkolenvlotten, die ik in de irebei&—^5-" van
Java heb aangetroffen, meerendeels zijn zamengesteld, of dit,

nanielijk, mono- ofdicotyledonische boomsoorten zijn; •—maar
de schelpdieren in de Javasche formatic aanwczi", komen niet

vcrccii-

overeen met die, welke in de oudere Europesche foi

worden gevonden, zij hebben in tegendcel eene grootcre o

komst met dc latere tertiaire vorming in Eiiropa, met de zooge-

naanidebruinkolen-formatie, waarin insgelijks palmen worden
aangetroffen-

se Ofhad de tropische zone, gelijk vele geologen b. v. gilpln,

LYELL i) bewcren, destijds eene andere ligging en lieersclitc er in

») Ten gevolge der alleiigs plaats grijpcnde slonping der gebergten en het ontstaan
van nieuw land, — eener omzettvuf , — hecft cr, volgcns het stelsel van tvELt, in
de onderlinge ligging der vaste landen en zeeen eene periodieke afwisse^ing piaats

,

f'
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tie gcwcslcn, welke tliaiis ondcr den acquator zijii gclegcn,

een nicer gcmatigd klimaat als tc dier tijdc in nieer noord-

waarts gelegcne zecen liet geval was, alvvaar, bij voorbeeld in

die landen, waar dc grootste hoevcellieid stecnkolen zijn ge-

Yormd, cenc tropische warnile lieerschte? Maar ook dan zou de

gelijktijdiglicid der vorming van neptunisclie lagen en forma-

tien, welke op eene verschillcnde breedte zijn gelegen, niet

bepaald kunnen worden naar de pelrefacta, die zij beVatten.

In dat geval zouden de fossile overblijfselen \an zeer omle hi-

gen, welke in tropisclie zonen worden aangetroflen, niisschien

overeenkomen met veel jongere sedimentaire gesteente-vormin-

gen in noordelijke'streken der aarde en met de organische we-

zens, die zij bevatten- — Het scliijnt ecliter, dat de onjuistheid

dezer bypothese door talrijke feiten wordt aangetoond.

5^. Of was er destijds, namelijk, gedurende de steenkolen-

periode, aUerwege over de gansche aardoppervkkte eene gcUjkma'

lUje temperatuur verbreid, overeenkomende met den tegen-

woordigen tropischen warmtegraad; = 81, 5^ aandekusten

van Java; •— oefende de verscliillende loodregte of sclieve

stand der zon, ten opzigte van plaatsen op verscliillende

breedte gelegen, destijds niet een verscliillenden invloed uit,

moest daardoor niet een verschil in warmtegraad aan de opper-

vlakte der aarde geboren worden, en werd bet later aanwezige

onderscbeid van klimaat, naar gelang van bet verscliil in

breedte, waarop de aardzonen zicli bevinden, vooral sedertde

tertiaire periode, eerst daardoor veroorzaakt, doordien de aard-

oppervkkte allengs bekoelde, een grootergedeelte barer eigene,

uit bare ingewanden voortstroomende warmte, verloor en wel

ie mate, dat de eenige temperatuur, welke de oppcrvlakte

der aarde tfians noi; bezit, baar biina uitsluitend wordt mcdc-

gedeeld door de stralen der zon, zoodat deze alleen tussehen

de keerkiingen, door baren loodregten stand, nog eene warnite

HI i

ten gevolge waarvan het vnste land nu in de nabijhcid van den aequator, dan \vc-

der digter hij de polen ligt. De verscliillende mate van geschiktlicid, wclkc land en

zee bezittcn om door de zonncslialen tc worden venvarmd, en die het land in

een veel hoogcren graad bczit dan het water, is, naar zijn gevoelen, de oorzaak van

liet verschil in klimaat en in gemiddeldc tcmperadutr van elkc zone ; deze ondergaan

ccnc periodieke afwisscling, wicr terugkoer niet dan na verioop van milliocnen van

jaren plaats grijpt.
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onlwikkflt vail 81, 5^ welke aaiivankelijk over de gaiisclie

aaixloppervlaklc gclijkinalig was versprekl?

Caat men van doze veronderstelling uit, dan moest in de

nabijlieid des aequators, van de oiidste geologisclie tijden af

aaa lot op den liuidigen dag, de temperatuur onveianderd

dezelfde zijn gebleven (namelijk 81, 5^ F.). Nenien vvij nii te-

vens aan, gelijk wij reeds vroeger hebl^en niedegedeeld, dat

Let eigenaaidige karakter van dieren en planten lioofdzakelijk

afhangt van liet klimaat, van de gcniiddclde temperatuur, zoo

zou daaruit volgen, dat de Fauna en Flora van liet eiland Java

van de oudste tijden af aan tot lieden toe, gecne verahdering

zou licLben kunnen ondergaan*, -^ met andere woorden: tus-

schen de fossile overblijfselen, vvelkc in den Indiscben arcbipcl

in de aldaar voorkomende gcstecnte-lagen bedolven zijn gcraakt,

lijdens den duur der steenkolen- of eener nog vrocgere periode

en die, welke tlians nog leveud aldaar worden aangetrolTon,

zou geen onderscheid kunlicn bestaah. Eene rangscliikking der

aldaar aanwezige gebergtc-formatien, naar gelang der fossile

overblijfselen, Avelkc zij bevatten, zou bij gevolg onmogelijk

zijn en terwijl in de noordclijke zoncn des riardgordels, waar de

temperatuur (van 81, 5 )allcngs daalde, de formatien, welke, te

beginnen met bet Silurisclic systeem en de latere Steenkolen-,

Koperscbiefer-, Musschclkalk-, Jura- en Krijt-formatien, tot op

de tertiaire groepen, op elkander volgen, zicli kcnmerken door

bijzondere organische vormen, die deels aan sommigcn gelieel

eigen zijn en nocb vroeger, noeli later wordcn aangetroffen en

waardoordezelven gekarakteriseerdkunnen worden; zoozouden

daarentegen onder den aequator, b. v. op Java, de fossile over-

blijfselen in al de lagen, welke g<'bjktijdig met de zoo even gc-

noujude Europeselie formatien zijn afgezet geworden, volko-

men tot dezelfde soorten bcliooren, d. i. identiek zijii niet de

organiscbe overblijfselen, voorkomende in die formatien van

Europa (kolengrocp, bergkalk), welke afgezet werden, tijdens

er aldaar eene temperatuur lieerscbte van 81,5o F. En moge er

eeiiige versebeidenbeid bestaan in de gelijktijdige Fauna en

Flora van twee versebillende streken der aarde, niettegen-

slaande in beiden bet klimaaat en de temperatuur met elkan-

der o\ereenkonion, men zou tocb in b(»t denkbeeld verkeercn,
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dat alUians eemyen vari de eigeiidoniHU'lijke vornieii der oudore

Eiiropeschc gobeigle-systeinen niet slcclits als fossile overldijf-

seleii in liet iieptuuisclie gebergte van Java moosten voorko-

nien, inaar aldaar nog levend aanwezig iiioesten zijn, •— men
zou er alsdan cenigo Orthoceias-, Grinoi'den- Calyniene-soorlen,

Animonitcn en dergelijken behooren aan to treffen, hetgeen

echter in geenen decle liet gc^ al is. In tegcndeel de fossile over-

blijfselen der Javasclie lormatie licbbcn ecne zeer groote over-

eenkomst met de jongcre Eiu^opescbe vormingen, met de to7/-

aire formatie en gaan zonder bepaaldc grenzen over in die,

welke tbans, zoo op Java als in de zecen, die dat eiland omrin-

£[en, noii levend worden aangetroIFen.

u. Of was tijdens de steenkolen-periode, — welk tijdsge-

wricbt wij tot punt van vergelijking Iiebben gekozen, — de

verlioogde warnitegraad der aardoppervlakte over den gan-

scben aardbol gelijkmatig verdoeld en bleef hij van die periode

af aan, eene geringe vermindering daargelaten, onveranderd

dezelfde tot op liet tertiaire tijdperk; -— ontstond liet tegen-

vvoordig bestaande kontrast tvissclien bet klimaat der versebil-

lendii aardzonen eerst in al zijne Vmcht seder t bet tertiaire tijd-

perk?— bing de groote verscbeidenbeid in de organiscbe scbep-

selen, welke waargenomen wordt in de op elkander volgcnde

geologiscbe formatien, te rekencn van de ondste silnriscbe la-
Jh^^'^^t)

1gen af aan tot aan de tbans levende scbepping, niet af van dei

warmtegraad en bet klimaat, welke destijds bcerscbteii, maar

werd daarentcwn dcze verscbeidenbeid vcroorzaakt doorge-

weldige gebcurtenisscn, wicr invlocd zieli allenvcgc deed gevoe-

len, door verwoestende omkceringcn, waarvan de aardopper-

vlakte ten scliouwplaats strekte en waardoor bet vroeger ge-

scbapene gehccl en al werd vernietifjd, nieuwe scbepselen werden

gevornid, die ook later een gelijk lot ondergingen, teneinde

weder plaats te maken voor anderen, die door onbekende

kracbten, maar, gelijk duidclijk blijkt, naar een regelmatig ont-

wikkelings-plan werden in bet aanzijn geroepen en op de vori-

gen volgden, totdat eindelijk bet jongst gevormde sebepsel,

de menseb, met de nog levende dieren en plantensoorlen, waar-

over bij gebied voert, zijn aanwezen verkreeg?

\hi sebijnt, dat dezelaatste wijze van l>escbou\\ing (H'meer
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M XB. Op de mecste plaatscu in het voorafgaarule 5'^*' kapittel zijn de lettor:5

T-. P. vinir de nommcrs der palacontologisehe ver/.aineliug, bckortingshalvc wcggclatoii,

docK is ({q geoloy'ische vcrzaiuoling door de letter I. voor de nommers kenbaar gemaakt.

V
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6. DIJZONDERE LEDEN DER FOUMATIE. BEDDINGEiN

VAN VERBRIJZELDE GESTEENTEN.

Ten einde hct laagsgewijze gebergte van Java zoo volled

mogelijk tc leeren kennen wij deszelfs verscliillende

fcone^lomeratenV de fossileleden, de verbrijzelde gesteenten (congl

boomstammen, fossile kolen en kalksteenbanken, waaruit bet

zelve bestaat, elk in bet bijzonder aan een naanwkeUrig onder

zoek onderwerpcn. Op gelijke wijze zuUen wij later de \ ulka

e en pUitonisclie ganggesteenten, welk

gtc bebben dooibroken, de verand metamor

pbosen, die in bet gesteentc bier en daar worden waarg

men,

biizond

benevens de daai in voorkomcnde metalc^n elk

Ten einde ecbter den omvang van bet werk nict te zcer te docn

de verscliillende oorden, alw cle be

doelde ledcn of deelen der formatie zich duidebjker dan eld

aan bet oosf voordoen
t)

tblooting de rigting

gevolge d

t)
kelen dei

an voorbeelden, op eene hehiopte wijze bcscbrijvcn, in

zoo verre ziilks tot regt verstand van den (jeoloijhchen bonw des

eilands vereiscbt wordt. Eene mecr breedvoerige en volledige

bescbrijvini]; der plaatscn,w^av die ontblootingen worden aan-

» medegedeeld worden in de bijzondere

b Ive eene algemeenc kapbie van Java, waarbij,

Java, afzonderlijke kaarten der belangrijkste streken van bet

eiland ziillen gevoegd worden. *)

Vangen wij de optelling aan met de verbrijzelde gesteenten,

conglomeraat-banken en brekzien. Met uitzondering vanenkele

soorten, die zicb kenmerken door de eigendommclijkbeid of

«) De kgrte duur van raijn oponthoud in Europa nooJzaakt mij van een meer

naauwkeurig oryktognostisch onderzoek der niedegebragte rostsoorten af te zicn. De

beminnaren der wetenschap verwijs ik ten .dfezcn opzigte 7iaar de verzameling , welke

in hat Rijks-museum te Leiden is gedcponeerd , waarvan do nommers bij elke steen-

soort zullen worden aangehaald.
11
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zeldzaainhcid Imnner beslanddecleii, zuUeu wij geene melding

maken van dc fjukorrdige conglomeraten, de zandsfeenm, niaar

oiis bepalcn tot dc brekzien, die uit grove stukken bcstaan.

Wilden wij bet ondernemen eene bescbrijving te leveren van

al dc verscbillende zandsteensoorten, wclke nu eensbestaan

uit stukken ter grootte van eene erwt, en elders, uitboofde der-

zelver bestanddeelen bij trapsgewijzen overgang in omvang

afncmen, zamengesteld zijn uit liet fijnste stof of zand, •— wier

kleur veelal grijs, blaauwacbtig grijs, geelacbtig giijs, ja, som-

tijds wit is, en die door bet vermindcren der grootte van de

puinbrokken, waaruit zij bestaan, allengsovergaan in de fijnste

merge!- en tlionsoorten, waarvan bet bloote oog dc afzondcr-

lijke bestanddeelen niet meer kan onderscbeidcn, —- wilden

wij, zeg ik, al deze afzonderlijke soorten leeren kcnncn, zoo be-

boorden wij bet ganscbe eiland te bescbrijven; geene stecnsoor-

ten tocb zijn meer algemeen verbreid in bet tertiairc gebergte

van Java dan de met elkandcr afwisselende tbon-, m
zandstecnlagen, welkc laatsten nu eens kwartsacbtig

der. en iiiderdaad bet mcnigvuldigst, door koolzuren kalk

g

verbondon en die gezamenlijk verre bet grootste gcdeelte der

neptuniscbc gebergtemassa van bet eiland uitmaken. Wat

betrcft deze fijncre sedimentlagen, biervan bebben wij reeds

in bet tweede kapittcl, van bladz. 20—28, een kort ovei^zigt

gelcverd.

A. VULKANISCIIE CONGLOMERATEN.

I. Bcddingen van groole puinbrokken, iiit viUkanische {tm^^

hasaltischc en daarmcde verwante) steensoorlen hestaande, die aan

de oppervlahte ontbloot zijn, en eene aanmerkelijke diktc bezitten,

dock wier liggcnd gesteente by de meesten onbekend is.

!*»• De zuidoostclijke zijde der Wijnkoopsbaai wordt bijim

in hare gansche uitgestrcktlicid omgeven door een golfvoiinig,

oncfFtn hoogland, hetwelk een gcdeelte uitmaaltt van liet dis-

trict Djampang Ivoclon, in liet Preanger-Regentscliap Tjandjoer.

In het middcngcdeclte der baai, ter plaatse waar het strand

tussclien de mondingen der tji Awar en der tji Saar van liet
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noordoosten naarhct zuidwoslon loopt, rijstde baai buitcngc*

woon steil iiaar liet liooglaiid, op hetwelk do dorpen Tjigoeloc-

soer en Tjidjapoen, bcncveiis aiidereii, zijn gclcgen. Zij wordcii

besproeid door de tji Goeloesoer, welkc beck op ecu afstand van

y miiiuut ten zuid-zuidwesten, namelijk, stroomafwaarts, van

het zoo even gcnoemde dorp en | minuut bovcn de eerstgc-

mclde dcsa een waterval vomit Ilicr aan dezcn tjocrock tji Goe-

loesoer vormt de bedding der rivier, welke aanvankelijk sleclits

ecnc geringc dicptc bad, versclieidcne kort op elkander vol-

gende, docb niet gelieel en loodregtc rotstrappen, wnarvande

hoo2ste onacveer 50 voct bereikt: de beek verkriict bierdoor

1

val van 'SO a 100 voet en ziet liaar bed van de

^nc kloof herscbapen, welke eene gelijke diep

de boogte van den waterval bedrang

Zoo diep is al}iier een grofkorrelig puingestecntedoorsncd

ibloot: betzelve bestaat nil rotsstukken, die b

bebben van | a 1 voct, deels afgerond zijn, en ten deelc nog

zeer sclierpe kantcn bezitten. Tussclien de zoo cvengenocmdcn

komen enkele brokstn^kken voor, welke ecnemiddellijnbcbbcn

van 5 voet, en deze laatsten zijn steeds van sclierpe kanten

voorzien.Eenige dicr puinbrokken bestaannitccnc diorietiscbe

steensoort, waarin vccl ijzcrkies vermcngd voorkomt; vclcn

bevatten groene of zwarte hornblcnde-kristallcn, die zicb op

de breukvlakkcn aan lict oog voordocn als langwerpig vicr-

kante vlekken, ter erootte van 2 a 3 lijncn; vene weg dc

basaltischen aard. Hoewel zicb

op bet oog geen verbindingsniiddel laat besi^curen, zoo zijn

zij ecbter alien iniiig zaamgcbakken en vormen zij cene zeer

hobbelig-boekige, oneffcne oppervlaktc. Zie L. n». 617.

Ditzelfdc conglomeraat vindt men, belialve in de beddii

der tii Goeloesoer, insgclijks in dicdermeer oostwaarts stic

ft

mendc tji Pendar, gelijk niede in bet bed der tji Mas, welk<

verder ziiidwaarts wordt gevonden; wijders is zulks lict geva

in de tji Marindjoeng, waarin de eerstgenoemde beken hare nil

watering hebben, tocb welke aanvankelijk tussclien de beide be

ken Goeloesoer en Mas in bet midden stroomd. Vcrdcrbeneden

waarts, namelijk, in de rig ting vanbetzuiden en zuidwcslen,laai

zich dit conj^lomeraat bespeu! en lot voorbij bet dorp Tjidjengko
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in hct Marincljoeiig-dal; op gelijke v^iyie wordt liet in eene

noordoostclijko rigting van Tjidjapoen ontbloot aangetroffen in

de bedding van dc tji Awar en in die der tji Soro,

Ondcr nieer andere ontblootingen van het gesteente wordt

de sclioonste aangetroffen, ter plaatse waar de tji Mas zich ver-

eenigt met de tji Marindjoeng, welk oord ongeveer 2 minuten

ten zuiden van den vroeger genoemden waterval is gelegen-

Niet sleclits de bedding der beide beken, maar insgelijks de

100 a 150 voet booge, nicerendeels loodregt oprijzende wan-

den der kloof, waardoor zij 'stroomen, bestaan ter^wederzijde

viit een dergclijk conglomeraat, dat zicb op vele plaatsen bult-

of-streepvormig in de bedding der beek verbeft en baar in

twee armen deelt. Onder deze stukken, die alien meer ofmin
seberpboekig zijn en van de grootte van 1 diiim tot die van 5

voct diameter worden aangetroffen, vindt men: fijnkorrelige

augietporpbier: L- n^. 624, — een porens, diorietacbtig ge-

steente, dat oorspronkelijk eene blaauwacbtig grijze kleurbeeft,

docb, zoodra bet begint te vcrweeren, er vaalgiijs uitziet en

vele bornblendekristallen : L. n^. 625, somtijds insgebjks vele

kleine ijzerkieskristallen: L. n^. 626, bevat, — mecrendeels

ecliter zijn bet puinbrokken van basaltiscbe: L. n^ 623 en

tracbietische steensoortcn, welke nu eens digt, elders met
blaasruimten doortrokken zijn. Hier en daar worden stukjes

chalccdoon tusscben de vorigen aangetroffen.

Laat zich te dezer plaatse aan de meer dan bonderd voet

booge conglomeraat-wanden der beekkloof gecne duidelijke

laagsgcwijzc verdeeling waarnemen, dit is daarentegen wel

bet geval, wanncer men zich, in eene zuidwestelijke rigting, op

een afstand van 1| minuut stroomafwaarts van dc straks ge-

nocmde zamenvloeijing der beide rivieren bceft verwijdcrd;

eene dergelijke laagsgewijze verdeeling ziet men, namelijk, aan

den oeverwand der ncvenbeek tji Kontang, terwijl de booger

liggende lagen van het conglomeraat-gesteente, waarvan de

basis uit grove brokstukken bestaat, veel fijner en meer zand-

stcenacblig van aard zijn: L. n^ 622.

Laat zicb nit de opgenoemdc ontblootingen, die in verre van
elkander verwijderde oorden zijn gelegen, de groote iiitgestrekt-

heid van bet piiingesteente, in eene horizorttale ^gting be-
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schouwd, opmakcn, hetwelk van het noordoosten naav liel

ziiidwesten, langs de Wijnkoopsbaai gcnomen, 7 a 8 minuteii

lang en in eene tegenovergestelde rigling van den rand des

hooglands, verder landwaarts in, 3 a 4minuten breed is, zoo

kan men uit de hoogte van den wand des hooglands, die

naar de zeezijde— naar de baai — is gewend, de verbazende

dikte dier bank beoordeelen.

Zet men zijn weg van het dorp Tjidjapoen (zie vroeger) |

minuut ver in eene westehjke rigting voort, dan bereikt men
eene plaats, waar het hoogland eensklaps eindigt en alwaar

het met steilen wand niet minder dan 1,862 voet diep naar

den oever der Wijnkoopsbaai afdaalt.

De rand, waarin het hoogland aldaar eindigt, is schcrp en

vormt, wel is waar, verscheidene bogten, niaar gaat toch,

over het algeraeen genomen, in eene evenwijdige rigting voort

langs het strand der baai, van waar hij 1 J a 21 minuten verwij-

derd is. Aan de beide uiteinden, namelijk, in het noordoosten

en in het zuidwesten, biiigt de rand zich halfkringvormig

ora, loopt voort in de rigting, waarin zich de baai uitstrekt,

doch behoudt allerwege eene gelijke hoogte, totdat hij eens-

* klaps eindigt en naar het strand afdaalt- Het noordoostelijke,

gebogene gedeelte, „goenoeng Gedogan." geheeten, eindigt aan

den mond der tji Awar, en de zuidwestelijke kroraming „goe-

noeng Sangaranten,*' aan de moara tji Saar, welke beide beken

aan de binnenwaarts gekeerde zijde der genoemde Avanden

naar beneden stroomen. Overal elders blijft de rand van het

hoogland, gelijk wij reeds vroeger hebben doen opraerken, 1^

a 2 minuten van den oever der baai verwijderd. De ruiinte, be-

sloten tusschen de beide monden der zoo evengenoemdc be-

ken, welke eene lengte-uitgestrektheid van omtrent 2 minuten

bezit, wordt ingenomen door een gebergte, dat zich vcrheft

tusschen den oever der baai, waarmede dit gebergte in eene

evenwijdige rigting voortloopt, en den rand van het hoogland;

hetzelve rijst op in drie steile jukken, die als een traliewerk

met elkander zijn vcrbonden en waarvan het hoogste juk goe-

noeng Mesigit wordt geheetcn.

Dat gedeelte van het hoogland, hetwelk tegenover het Me-

sigit-gebergtc gelegen is, slort zich v an den rand tot ongcveer

(
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ter hclft van dc gaiisclic lioogte, diis 900 voet diep, als een

mmir zoo steil, ja, bijna loodregt beiicdenwaarts; op die hoogte

zet hetzelve vervolgens smalle lijsten af, die even als ainien

iiit liet benedengedeel te van den reusachtigen wand nitsteken

en zich alien in eene noordwestelijkerigtingiiitstrekken, der-

halvedvvaisgerigt zijn, tenopzigte vande strijklijnder Mesigit-

jukkcn, Slechts door middel van eene dier lijsten is liet

meest binnenwaarts gelegene Mesigit-juk met onzen muur ver-

bonden, waardoor de afgrond in twee deelen wordt afgedeeld,
n

welke ter wederzijde een watersjsteem, een stroomgebied vor-

men- Aan de eene, naraelijk, aan de noordoostelijke zijde is de

tji Pitjoeng dc hoofdbeek, welke zich in het benedengedeelte

van haren loop vereenigtmet de tji Awar, terwijl de hoofdbeek,

welke aan de andere zijde ligt, tji Saar wordt geheeten; beide

stroomen zij in zigzag over den sniallen bodem dezer diepe

dalspleten; al kronkelend slingeren zij zich, namelijk, tusschen

de lijsten, welke door deri muur van het hoogland worden af-

gezet,en dc zijribben van het Mesigit-juk been, die nu eens van
dcze, dan weder van gene zijde, dus beurtelings, in den dalbo-

demuitsteken.

Wij kunnen in deze beschrijving slechts een vlugtigoverzigt

geven van de onderlinge topographische veihouding van de

verschillende deelen dezer streek; geen enkel gedeelte van Java

biedt zulk een rijkdom van vormen, zulke woeste kloven aan,

wicr kolossale wanden en duizeling wekkende, steile jukken

bijna gecne wcderga op dit eiland vinden.

Zoo ver de muur loodregt benedenwaarts loopt en dit is

meerendcels ter halve hoogte het geval, ja, in zijn zuidweste-

lijk gedeelte, aan den goenoeng Sangarantcn, daalt hij van de

hoogsten rand steil naar den immer met duistere schaduwcn
bedekten bodem der tji Saar-spleet, tot zoover ])cstaat hij

uit vulkanisch puingesteente; en toch is de hoogste rand, vol-

gens barometer-waarnemingen, l,86o voet boven den spiegel

der zee verheven, terwijl de bodem der tji Saar-kloof niet raA
hooger dan dc oppervlakte derzeeliggenkan.Ditpuingesleente

is in vcle strekeji, namelijk, aan den straks verinelden, verba-

zend hoogen Sangaranten-wand, zeer duidehjk laagsgewijs af-

gedeeld; lijiicre en grovcre puinlagen wisselen beurteJings



165

met elkander af, tervvijl lict gras, lictwelk op de smallc voor-

sprongen tusschcn de verschillendc bantcn wortcl lieeft ge-

schoten,inhorizoiitaleen ten opzigte van elkander evenwijdige

strepen voortloopt, wier liclderc kleur ecn levendig kontrast

vormt met den zwartaehtigen conglomeraat-wand.

De puinbrokken liebLen eene grootte van 1 duim a 10 voet,

komen even veelviildig afgerond voor als met seherpe kantcn

en nemen in aantal afnaar golang zij grooter van omvang zijn.

In de meeste streken Lestaat het conglomeraat nil dergelijke

stukken, dat er voor een pninbrok van de grootte van 1

voet, lionderden in bet rond worden aangetrofl'en, welke slccbts

een vierde van een voet middellijn hebben.

De ganscbe streek is op de vieessebjkste wijze van een gere-

ten; bevinden wij ons boven op den rand, dan worden wij door

een ijzingwekkend gevoel bcvangen, wannecr wij liet oogslaan

in de duistcre spleet der tji Saar, welke 1,800 voet diep in bet

gebergte is uitgegroefd; staat men daarentegen beneden aan

bet strand, ter plaatse waar de tji Saar zicli in de Wijnkoops-

baai stort, dan ziet men met verbazing door de enge spleet

opwaarts naar den wand, die op den acbtergrond, in strepen

afgedeeld, bij wijze van terrassen, gelijk een andere Babyloni-

sche toren oprijst.

Aan de zuidelijke zijde van het tji Saar-dal loopt deze wand uit

in den oedjoeng Sodon parat, waarvan de oedjoeng Tjimaling,

welke digter bij de monding der beek ligt, eene nevenkaap is,

De lijsten, welke aan de benedenbelft van de conglonieraat-

bank worden afgezet, zoo raede de jukken en dezijwaarts afda-

lende ribben van bet Mesigit-gebergte, zijn zoo ontzaggelijk

smal en steil, dat zij met niels beter kunnen vergeleken wordeli

dan met de gedaante van eene bijl ofwig- Over den scherpen

kant, — de snede,— dezer jukkcii loopt een pad, dat van Tji-

djapoen naar bet aan 't strand gelegen dorp Tjisaar vocrt.

Ecrst klautert men 4 a 500 voet diep benedenwaarts langs de

voorsprongen en nitstekende bulten van den conglomeraat-

wand, ten einde de middens te, boogste rib te bereiken, de

eenige waardoor de niuur met den Mesigit is verbonden. Over

deze rib zet men zijn togt voort, terwijl ter wederzijde onbe-

klimbaar sleilo wanden zicb vcrscbeidenc bondcrd voet diep

^
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uitstic'kkeii ; dikwerf ziet men zicli genoodzaakt op handen en

voelen voort te kruipen, dewijl de nok van dit juk op vele

plaatsen zoo smal is, dat men er zich zeer gemakkelijk sclirijde-

lings op kan nederzetten, waarbij het nog menigwerf liet geval

is, dat zij niet in eene horizontale, maar in eene vrij steile

g naar bcneden loopt, om zicli elders weder even steil

te vei'hefTen. Slcchts de inboorlingen dier streek loopen vlug
en zonder vrees over dergclijke paden.

Uit zulke sclierp toeloopende rotsgraten bestaan insgelijks

dc jukken van bet Mesigit-gebergte. De zijwanden zijn bijna

allerwege onbeklimbaar steil, en slechts de iiokken bieden de
eenige gelegenbeid aan, waar de reiziger zijn togt over bet dui-
zeling wekkende pad kan voortzetten.

Een onderzoek van dit gebergte, bctwelk zulk eene zonder-

linge gestalte bezit, dat in zoo vele deelen is gesplitst, dat zulke
smalle, aan de bovenzijde scberp toeloopende jukken beeft,

leert ons, dat het even als de ribben, welke uit de bcnedenhelft
van den wand des booglands uitsteken^ gevormd is uit een
vulkanisch massa-ycstccnte, terwijl al bet gesteente, betwelk er op
rust, — en dit beeft eene dikte van 900, in sommige gedeelten,

1,200, ja, zelfs 1,600 voet,— eene conglomeraat-formatie van
dezelide rotssoort is. De vaste rots der ribben is door middel
van engc spleten, die elkander in vclcrlei rigtingcn doorkruisen,
in onregclmatlge, scberpboekige stukken afgezondcrd en bestaat
uit cenc fijnkorrelige, basaltisclie tracbiet-soort, v^^clke insge-

lijks in eenige gedeelten van bet boogland te voorscbijn konit,

namclijk, in die dicpe kloven, alwaar de rotstoppen, door dit

gesteente gevormd, zeer boog oprijzen. Dit is onder anderen
het geval in do nabijbeid van lieL dorp Tjigoeloesocr, alwaar

scbccve, rbonibische afzondcring van het gesteente
duidclijk laat waarnemen, zoo niede nog vcrder zuid^vcst-

waarls van Tjidjapoen, namelijk, aan den oever der tji Kon-
tang, i^ niinuut beneden de moara tji Mas, alwaar bet fijne,

zandstcenacbtige congloraeraat: L. n". 622, de bovenste laag

vormt. Wijders worden outblootingen van dit gesteente aan-
gctroiFen ten zuidoosten van Tjidjapoen, in de bedding der tji

Mas, en nog duidelijkcr noordooslwaarls van dit oord, aan de
tjocrock Kiara van de beck Soro, welkc op een afsland van 3

de



167

•

miiiulen daarvan verwijderd ligt; deze laatsle ontbluoliiigzul-

len wij in Iiet 10*^*^ kapittel nacler beliandelcn.

Wij leeren derhalve alhier een vulkanisch iiiassa-gestceiite

keniien, hetwelk in eene onlzaggelijke dikte en uitgestrektheid

uit den diepen sclioot der aarde is opgestegen en aan zijne op-

pervlakte (door afscliilfering, ten gevolge van lict snel bckoe-

len? en door wrijvingmet dedoorgcbrokcne gesteentemassa?)

in scberpe lijsten is gespleten, terwijl wij te geltjkertijd een

puingesteente derzelfde rotssoort onder bet oog verkrijgen,

hetwelk eene verbazende dikte bezit en dat, hieraan ]nag niet

^^ordenget^ij^cld,aheenw^ijvingS'Con^

worden. Misscbicn is bet altbans gedeeltcbjk eene gloedbrckzie,

namebjk, op die plaatsen, waar bet, zonder dat zicb eenig ver-

bindingsmiddel laat bespeviren, niet slecbts bet buitenste om-

hulsel van vaste steenkernen uitmaakt, maar ook waar Iiet aan

de stcilste wanden der Mesigit-jukken kleeft, even als een be-

kleedsel, of een daartegen aangebragt metselwerk, waarvan

de brokstukken onafscbeidbaar vast zaaragebecbt, ineen ge-

smollcn zijn.

Voor bet grootste gedeelte ecbter is betzehe laagsgewijs ver-

verdeeld en bestaat bet van boven uit fijnere (bgtere), beneden

uit grovere (zwaardere) brokstukken; bieruit volgt, dat bet

gestoente onder water afgezet, in banken verdccld is, welke

door de werking der barcn^zijn verbreed en geefFend geworden.

Reiken de ontblootingen in de noordcbjke streken van bet

boogland niet dieper dan ongcveer 100 vout,—^ zoo diep ligt

de bedding der meestc bekcn, welke zicb in duizcndc kronke-

gen beenslingcrcn tiissclien een talloos tal van golfv

met vrucbtbare aardc bcdektc
*

ri11en Ink

gedeelte van betzclve wordcn zij allengs dieper, naarmate zij

verder in die rigting voortgaan; de grootste ontblootingen

ecbter worden gevonden in de kloven, welke dc iioordwestclijke

zijde van bet boogland tot aan de Wijnkoopsbaai doorsiiijden

en waarvan er een groot aantal wordcn aantroffen van de tji

Saar af. vcrdcr zuidwcstwaarts been, tot aan de Tiiletoc-bo^t

die kloven bcspcui c con

g men d
b

Mesiijit vcj vviidcrt,

boYcnste laeen alhvtns fiiner, uicer zandstcri I
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achtig wordt, dat er slechts nog cnkele groote brokstukken on-

der voorkomen en hetzelve tevens eene steeds meer en meer
duidelijk wordende laagsgcwijze verdeeling vertoont. Tamelijk
grof is hetzelve tot aau de kloofder tji Koos. Zuidwaarts ecliter

van deze kloof, in liet bed der tji Bakoeng, welke door een pla-

teauachtig, vlak gedeelte van het hoogland stroorat, vormt het-

zelve de banken van den groven, zwartachtig groenen zand-

steen: L. n».551, welk gesteente aan dezuidelijke zijde der beek,

namelijk, op dat rijzende gedeelte van het terrcin, hetwelk in den
oedjoeng Gowah santja uitloopt, met de kalksteenbank: L.

no. 552, is bedekt.

Alle lagen hebben alhier ecne tamelijk horizontale rigting

en grcnzen ten zuiden, — door overgrijjiing — aan de lagen
van den Linggoeng-muur, welkc onder een hoek van 25 a 30
gtaden naar het noord-noordoosten hellen.

Uit deze wijze van ligging mag met grond wdrden opge-
maakt, dat het conglomeraat is afgezet gewordenop reeds vroe-

ger aanwezigc lagen en waarschijnlijk eene dalspleet tnsschen
dezelven vult, ter plaatse waar een gedeelte dezer ouderc lagen
door het opgestegene ernptie-gesteente is verbrijzeld geworden.
Nadat dit conglomeraat afpezet ivas, nadat hetzelve reeds een
gedeelte van het (submarine) laagsgcwijze gebergte vormde,
zoodat — gelijk zulks geschiedde ten zuiden van de tji Ka-
woeng,— koralen bouwcndepolypen en Anneliden zich daarop
konden vasthechten en de poreuse kalkbank: L. no. 552, kondc
gevormd worden, eerst toen werd het, benevens de gansche,
ten deele endogene, ten deele neptunische basis, waarop het-

zelve rust, opgeheven tot de hoogtc, welke het thans bereikt.

De lagen, welke vroeger alhier aanwezig waren en te

volge van het opstijgen van het Mesiglt-gcbergte door de
kanischc rots werden verbrijzeld, dragen thans het hunne
bij om, in den vorm van zand en gruis, de ruimten tusschcn
de puinbrokken te vullen. De vreemsoortige rotsbrokken, zoo

do augietporpliier: L. n". 624, en het d

^ ^

L. no. 625 en 626, welke daaronderVorden aangetrofFen, zijn

waarschijnlijk fragmcnten van een nog dieper in de aardkorst
verholen liggend ma ssa-gesteente, dat insgelijks doorbrokcn
en in brokstukken mede opwaarts gcdreven werd. Dergelijkc
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\aste gesteentcn met glasgrocne hornblende: L. no. 545, 546 en

547, die ten dccle mandelsteenen vormen, en vele met kwarts

en zeolithisclie mineralia gevulde blaasrnimtcn liebben, wor-

den beneden aan den oevcr der Wijnkoopsbaai, dcrbalve aan den

voet van lict gebcrgte werkebjk aangetroffen. In bet 10*^^ kapit-

tel zullen wij de gangen van augietporpbier leeren kennen,

welkc, 5 a 6 minuten verder zuidwaarts, door de zandstecnla-

gen in de bedding der tji Marindjoeng en der tji Kawoeng zijn

doorgebroken, benevens bet scboone, zeer grootc kristallen van

kwarts, glimmer en hornblende omvattende porphier van Tji-

mas, hetwelk aan de oostelijke grens van deconglomeraat-bank

wordt gevonden, dock ivaarvan geene sporen in hel conglomeraal-

gesteente voorkomen.

2«. Een conglomernat, dat insgelijks uit grove puinbrokken

bestaat en veel overeenkomst heefl met datgene, hetwelk wij

zoo even hebben onischreven, treft men aan in bet oostelijkste

gedeelte van Djampaiig koelon, nagenoeg in bet midden der

Djampang-laiiden, ter plaatse waar, van Baboaran in bet tji

Kaso-dal, de weg, welkc in eene west-noordwestelijkc rigting

naar Bandarsari voert, allengs hooger rijst. Ontwaart men op

den vlakken bodem van bet tji Kaso-dal, dat met rolsteencn is

bedekt, eene bank van verkiezelde puinbrokken (uit kwarts,

jaspis en agaat bestaande), zoo ziet men in de zoo even opge-

gevene rigting, over eene uitgestrektlieid van 5 a 6 minuten,

een vulkanisch conglomcraat, dat in de bcddingen van al die

beken ontbloot ligt, welke, even als b. v. de tji Gombong, Bod-

jong, enz., bet bultachtige, in duizenden van heuvelen opstij-

gende land doorsnijden. Behalve in deze beken onlwaart men

bet puingesteente insgelijks op vele andere plaatsen van dit ter-

rein; overal vertoont bet zicb buitengewoon kaal, naakt en van

aHe vruclitbare aarde beroofd. De oppervlakte van bet land is,

ten gevolge daarvan, zeer bobbeljg,vormt vele uitstekende hoe-

ken en bestaat uit puinbrokken ter grootte van 1 a 10 voet, die

mcerendeels scberpe en slpchts zelden eenigzins afgerondc

hoeken bczitlen; de steensoort, waartoe zij behooren, is Ira-

cbiet, welke ecliter door toeneiuende fijnheid van korrcl veelal

basallisch van aard wordt. Dit puinveld cindigt in de nabij-

heid van Bandarsari, op een afsland \ an ongcveer 2 minuten
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zuidwaai Is van dit dorp, alwaar lietzelve plaats maakt voor

puiubrokken van verkiezelde steensoorten, namelyk^metamor-

phisclie vormingen, welke aldaar aanvangen. Ongeveer lialf-

weg tusschen Paboaran en Bandarsari loopt bet pad langs den

noordelijken voet van een wand, ,,goenoeng Gebek" gebeeten,

welke verscbeidene bonderd voet boog is en gebeel en al uit

eendergebjk conglomeraat bestaat Blokkenlerdiktevan50 voet,

ja, nog grooteren, zijn van dezen wand naar beneden gcstort

en worden aan deszelfs voet verstrooid inbet rond gevonden.

De frisscbe kleur van bet gesteente, zijne bardbeid en kaal ui-

terbjk zijn hoogst opmerkenswaardige verscbijnselen in zulk

een vocbtig, docb tevens beet klimaat als bier op Java beerscbt,

waar, namebjk, alle vulkaniscbe rotssoorten zoo spoedig aan

verweering onderbevig zijn en met plantengroei worden over-

dekt.

3**. Zuidwaarts en zuidwestwaarts op een grooten afstand

van dit oord, ontwaart men in de bedding der tji Kaso (distrikt

Djampang koelon) en dcr tji Soro-kloof,—^ welke degrensscbci-

ding van bet zoo even genoemde distrikt met dat van Djam-
pang tengab uitmaakt,— ter plaatse waar zij door den weg
van Tanglar naar Tjadas malang worden doorsnedcn, een vul-

kaniscb massa-gesteente, waarmede wij den lezer op bladz, 35
en 34 reeds bekend bebben gemaakt- Het rijst bier en daar in

de gedaante eener rotskam uit den bodem opwaarts en loopt,

in verscbillende rigtingen, veelal dwars door de bedding der

beek, waardoor eene boekig-liobbelige oppcrvlakte wordt ge-

boren, die bier onder bet water bedekt ligt, elders boven des-

zelfs Spiegel te voorscbijn treedt. Ter plaatse waar dit laatst-

gemelde bet geval is, ontwaart men aan de oppervlakte van
bet meer basaltiscbc dan tracbictiscbc gesteente, cone mcnigte
witte en gele vlekken, welke gevormd worden door vast ajgi

lietzelve klevende korsten van licbcnes. Tc dier plaatse is liet-

zelve bedekt door eene zeer iiitgestrekte en dikkc, grove, zan-

dige of brekzieaclitig gevormde kalkbank, welke deels regt-

stieeks op het massa-gestccnte rust, deels daarvan gescbciden

is door middel van vulkanisch puingeslccnte; dit laatstc is bet

geval in deszelfs noordelijke gedcclte. De wijze, waarop de
noordelijke zoom dcr kalkbank dit conglomeraat ten deele be-
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dekt, worclt afgebeeld in J. III. Figiiur 17. Hot is derhalve ccrst

verder noordwaarts, op ccnigen afstand van den zoom dor

kalkbank, dat het conglonieraat aan de oppcrvlakte ontbloot tc

voorschijn komt, terwijl daarentegen het gansclie tcrrein, dat

verder zuidwaarts gelegenis, te rekenen van de tji Kaso in eenc

. oostelijke rigting tot aan de tji Boeni, over hare ganschc iiitge-

strcktheid uit kalkmergel hestaat.

Wanneer men zijn togt over den vroeger aangeduiden weg
van de bedding dcr beek af, aan de oostehjke zijde dcr tji

Kaso-kloof liooger opwaarts, in eene oost-noordoostehjke rig-

ting, 1^ minimt ver voortzet, dan bereikt men de grens van

den kalkmergel en komt men aan bij de tji Tjoeroek (de jjWa-

tervalbeek"), ter plaatse waar zij beneden aan den Aveg, docl

in deszelfs onmiddeUijke nabijheid, haren 1^*^" val hceft Deze

beek stroomt van het oosten naar het westen door den vlakken

bodem der dalkloof, waarin | rainuutdiooger opwaarts, in eene

oostehjke rigting van hicr, het dorp Tjadas malang ligt.

De zuidwaarts gekeerde wand van het dal bestaat uit kalk-

mergel, 1) terwijl de bodem, benevens de regter-, d. i.^ noor-

delijke dalwand, daarentegen Avordt gcvormd door het grove,

vulkanische conglomeraat, waardoor de beek aanvank(4ijk

haar bed slechts ter diepte van 10 a 15 voet, doch verder bene-

denwaarts, te rekenen van den 1^*^^ waterval, ter diepte van

30 a 50 voet heeft uitgespoeld. Het conglomeraat bestaat uit

dergelijke grove stukken, van dezelfde steensoort, welkc wij in

de tji Soro en in de tji Kaso hcbben leeren kennen: L. n*^. 721

en 722; het vormt hobbelige wanden, welke zwarlachtig van

kleur zijn en hier en daar witte vlekken verloonen, ten gevolge

der daaraan vaslhechtende lichenes.

Uithoofde de bodem der kloof, waaroverde beek hare watc-

fen voortstuwt, even horizontaal is als de wanden, die haar

ter zijde begrenzen, volkomen loodregt oprijzen, zoo Icvcrt de

kloof, welke de beek zich in deze conglomcraat-massa heeft

Kortheidshalvc
J

in tegenstelling Van den digtcn, vasten kalksteen, zuUen wij

deze beuaming gcveu aan dc hicrboven vcrnieldc steensoort, hoewel zij, ten gevolge

van de ongclijkvormigheid liarer bestanddeelen , in verschiilende strcken , met even

veel juistheid zandkalk, grofkalk, schelppuinbrekzie ,
ja, zelfs nummulitonkalk zou

genoonid mogen worden.
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gCYormd, door de groote hoogte der waiiden, ecu inorkwaarJio-,

vreemdsoortig schouwspel aan het oog des Lcscliouwcrs op.

Somtijds zijn de wanden sleclits 15 voet van clkandor verwij-
derd, terwijl de kloofop de meeste plaatseii eene gelijke wijdtc
hceft als de hoogte der zijwanden Ledraagt. Op die wijze strekt

zich liet natuurlijke kanaal met sclierplioekige kronk

b

den 2den^ 50 voet lioogen waterval, welke in de
kloofder tji Kaso nederstort.

Op den weg, welke van Tjadas malang, met eene zachte,

ziiidv^raarts gerigte kromming, naar Rampalii voert, (dit dorp
ligt aan den oever der tji Boeni), is geene enkele der heekkloven
zoo diep uitgcspoeld gcworden, dat in derzelver bedding een
vreemdsoortig, liggend gesteente te voorschijn komt; overal ont-
waart men in dezelven slechts kalkmergel, niettegcnstaande
Rampahi op een lijnregten afstand van 10 minuten oost-zuid-

oostwaarts van de eerstgenoemde plaats ligt. De gansche uil-

gestrektheid van de tji Boeni tot aan de tji Kaso, en van daar
even ver westwaarts lieen tot voorbij Tanglar, vertoont der-
halve aan de oppervlakte des bodems niets anders dan kalk-
mergel.

4». Niet voor dat men zich in eene noord-noordoo5telijk<

ting op een afstand van 7 minuten van Rampahi heeft ve
derd, treft men weder ontblootingen van een vulkanisch
glomeraat aan; uithoofde Tjadas malang minstens 12 min
van dit oord vervs^ijderd is, zoo zou ik niet niet durven bew(
dat beide conglomeraat-banken een onafgcbroken gchccl
maken, hoewel het zeer waarschijnlijk is, dat de opgetelde
blootingen onder n''. 2, 3 en 4 slechts deelen uitmaken
eene groote puinlaag, welke op de tusschen dezelven li(rj?end

gedeelten door andcre lagen is bcdekt.

Heeft men drie vierde gedeclte van den weg van Rampahi
naar Dolog afgclegd, en gaat men benedenwaarts naar het tji

D616g-dal, dan bereikt men, in de nabijheid der nevenbeek
Langkap, het uiteinde van de kalkmergelbank en treft

de prachtige, groote waterval der tji Dolog, welke— sneeuw''-
Wit — al bruisend uit het noorden nederstort. Nu ontwaar
men een vulkanisch conglomeraat, lictwelk door de genoemd
beek is ontbloot geworden. Zij vormt vcrscheidene watervallei

bb

S
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aaii (le west-noordweslelijke zijde van een slcilcn, 2 a 300 vocl

lioogen wand, waarin dc zoogenaamdegoenoeng Tjiaweni al-

liier eindigt. Deze berg bostaat grootendeels uit vulkanisch

puingesteente, dat lets vcrder noordwaarts, in de nabijlieid van

het dorp Dolog wederom plaats maakt voor kalkmcrgel.

Wei leert ons een naauwkeurig ondcrzoek van dit terrein,

dat de kalkmergel in deze streek op de conglomcraat-massa

door overgrijping eindigt, maar vvij zien er tevcnsuit, dat de

grens telkens bogtig inspringt, niet in eene gelijke rigting

v^oortgaat en dat vele dier beuvelen, of bultvorniige verhe-

venbeden der congloraeraat-massa van rondsom door kalkmer-

gel zijn omgeven. De boogste, noordelijke top van den g. Tjia-

weni is een dergelijk conglomeraat-eiland, dat uit den kalk

opstijgt.

In bet binnenste van deze bergmassa, waarvan de scbedcl is

afgeplaty worden twee bolen gevonden, welke eene uitmuntende

gelegenbcid verscbafFen oni dc wijze van ligging der beide, al-

hier met clkander in aanraking komcndeleden vanditgcbcrgte

ten opzigte van elkander te onderzoekcn.

De ingang van de goivah Tjikopejah ligt op een afstand van

1 niinuut zviidoostwaarts van het dorp Dolog, aan den noor-

dclijkcn voet van den g. Tjiaweni, beneden een wand, eene

instorting, welke eene hoogte van 20 voet bereikt en van

bet noorden naar het zuidcn is gerigt. Aan den voet van dezen

wand wordt de brecde, docb slcclits 5 voet booge opening

van bet bovengenoemde bol gevonden; deze ingang bin-

nen getreden zijnde, daalt men 25 voet diep bcnedenwaarts,

en komt men aan het eigenlijko bol, waarin eene oiider-

aardsche beek hare bedding beeft Uitboofde deze bedding

met eene zeer zachte glooijing daalt, kan men zijn togt

ongeveer een half uur ver over dezclve voorlzetlen, waarbij

men eerst in eene ooslelijke, vervolgens in eene zuidooslelijke

rigting voortgaat, alvorens de plaats wordt bereikt, waarhct

enger gewordcn kanaal den wandelaar verbindert zijne reis

te vervolgen. In dit bol ontwaart men de volgende strucluur:

1^. De bodem, zoowel als de bencdenste gedeelten der zij-

wanden besiaan uit een viilkaniscb oonglomeraat, dat ull

grove stukken is zamengesteld, waaruit bier en daar eene
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spits of biilt van cen vulkanisch massa-gestcente uilsteekt, dat
niet uit puiiiljiokkcn is gevormd: L. ii^. TIL De meeste dier
meer scherpkantioc, dan afgerondc puinbrokken liebben de
grootte van | a 1 voet en gevcn allerwege eene hobbeligc
gedaante aan den wand. (Aan de buitenwaarts gekeerde zijden

van den g. Tjiaweni vormen zij z.warte wanden, die, ten gevolge
der daaraan klevende lichenes, als met witte vlekken zijn fce-

dekt.) .— S*'. Hierop jvolgt in verscbillende gedeelten der wan-
den eenelaag kleine, gebeel en al afgeronde vulkanische rol-

steenen, welke door middel van kalkraergel zijn zaamgebakken
en door dit medium, waarin zij booger op allengs zeldzamer
voorkomen, in de daarop liggende mergelbank overgaan. De
streep, welke deze rolsteenlaag aan dc zijwanden vomit, heeft

hier en daar cene golfv ormig-gebogene rigting en looi^t alsdan
wigvormig uit. — 3". In andere gedeelten mist men deze rol-

steenlaag gelicel en al; aldaar volgt de kalkmergcl onmiddel-
lijk en met scberp afgeteekende grens op bet conglomeraat,
dat het liggende uitmaakt en in welks oneffenbeden liij aller-

wege dcclt. Het benedengedeelte der mergelbank bestaat gc-

hccl uit verbrijzelde scbelpen en koralen,— uit grofoeverzand:
L. no. 72S; bicrin werden de fossile overblijfselen gevonden,
welke wij op bladz. 99—100 bescbreven bebben, waaronder
insgelijks Foraminiferen worden aangetroffen. In bet algemeen
moct worden aangemerkt, dat de kalkmergel in deze ganscbc
strcck rondom Dolog, ook buiten de holen, eene zcer groote boe-

veelbeid verbrijzelde scbelpen bevat, ja, somtijds niets anders
mag gcnoemd worden dan eene scbelppuinbrekzie.— 4". Hierop
volgt ccn fijne kalkmergel, welke zeer duidelijk eene laagsge-

gewijze verdeeling bezit, doordien grovere en fijnere strepcn

onderling alwisselen ; bij vormt bet bovenstc gedeelte der zij

-

wanden en het vlakke gewelf van het hoi. Op eenige plaatsen

vindt men in deze bank nog enkelc stukken van bet vroeger bc-

scbrcvene conglomeraat, welke eene grootte bcbbcii van 1 a 4
duim en met den mergel tot cen geheel zijn zaamgebakken. Aan
de zijwanden is deze kalkmergel als uitgeknaagd; men vindt
in denzelven eene raenigte holen en gaten', welke dikwerf in

eene strecpvormige, evenwijdige rigting liggen en alien gevuld
zijn met eene weeke, bruine aarde: deze aarde: L. n**. 726. klceft
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op velc 23laatsen aan den wand en kau slechts door bandjeis

daarheen zijn gcvoerd, tijdens Let enge Icanaal ^clieel en alniet

troebel water was gevuld. De lagcn licUen onder een lioek van

5 graden naar lict zuiden of ziiidoosLcn; duidelijk laat zicli

ziilks waarncmcn, aan liet vlakke eewelfvan Let liol, het be-

nedenvlak eener kalkmergellaag, welke eene grootere mate van
hardheid Lezit, en die nict door de werking van het water is

van een gcrcten. De lioogte van het hoi, welke aanvankehjk 10
voetbedraagt, vermindert allengs tot op 5, ja, lot op een gcrin-

ger aantal vocten.

Uit de hierboven opgcnoemde feiten laat zicli het beslnit op-

raaken, dat het vulkanisehemassa-gesteente, benevcnshetwrij-

vings-conolomeraat, waardoor het ecrstsenoemde is bedckt en
dat op vele plaatsen ontzaggelijk dikke banken vormt, reeds op
den bodem der zee aanwezig waren, tijdens dekalkmergel daar-

op werd afgczct Uithoofde nu het conglonieraat op enkelc

plaatsen in topperi en spitsen opwaarts rces, zoo werd de mer-

gel rondom deze rotstoppen afgezet, en deze hebben thans de

gedaante van naalden, welke in den kalkmergel zijn geduwden
geheel en al door mergel zijn omkorst. De rolsteenbank en de

verbrijzelde sehelpen, welke tot eene brekzie zijn geworden,

mag men als een bewijs beschouwen, dat een gedeelte der op-

pervlakte van het conglonieraat het strand der zee vormde,~

waarop de kalkmergel werd afgezet, terwijl een ander gedeelte

van hetzelve, dat noordelijker lag, destijds reeds droog land

iiitmaakte. Later had cr eene nieuwc ophcffing van de gansche

massa plaats en het voormalige strand werd tot zijne teg(*n^Yoor-

digc hoogte, van l)ijna 1,000 voet boven den spiegcl der zee, op-

gedreven, terwijl de afstand van de tegenwooidige kust 15 mi-

T^ten bedraagt De tempera Inur van het beekwater bedroeg in

het binnenste gedeelte van het hoi, ten 8^ ure (op den 27sten

November, 1847), 19, i, bij een warmtegraad der lucht, te dier

plaatsc, van 19,5, terwijl de thermometer bui ten het hoi, in de

vrije lucht, op 18,4^ R stond.

De ingang van de gowah Tjiboeaja ligt lager, meer zuidwaarls

en iets verder van Dolog vcrwijderd dan die van liet vorigeliol;

hij wordt gevonden aanden linkeroever derbcek, ter plaatse

waar deze al brulsend langs den voel van den sleilen wand des
12
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g. Tjiaweni nederstort. Door den ingaiig in dezeii waiid zuid-

oostwaarts afdalende, komt men in Iiet liol, dat vveldra eene

ziiidclijkc rigting neemt, docli zicli vervolgens naar Let oostcu

wendt en zijnen loop volkoraeii in den vorm van eon lioefijzor

voortzct. De gansclie uitijestrelitlieid van liet liol lest men al

wandclendc in | uur tijds af. Het lieeft de gedaante van een ka-

naal of spleet, is nu eens 20, ja, 50, somtijds sleclits 15 voet

lioog, gewoonlijk 10, menigwerf 30 voet breed, doch op enkelc

plaatsen zcer naauw; aan liet uiteinde vcrdeelt zich Let liol

in 2 armen; uit een dier armen stort zicli eene beek met schui-

mende watervallen bcnedenwaarts, welke, nadat zij een groot

gcdeelte van Let liol lieeft doorstroomd, in een naauw, west-

waarts gerigt nevenliol verdwijnt. In bet drooge gcdeelte van
liet liol is de niodder, wclke den bodcm bcdekt, vermcngd met
deuitwerpsclen van vledcrmuizen, waarvan talrijke zwermcn
aan bet gewelfbangen; uitboofdevan de groote menigteoiiTer-

teerde insektenvlengelen, welke in de uitwerpselen wordeii
aangetrolfen , zoo is deze modder zeer los en ligt van gewigt: L.

28. De temperatuur van den dampkring in bet binnenste
gedeelte van bet bol, aan den voet van den waterval, bedroeg,

ten 9 are (op den 27sten ]\ovember, 1847), 19,8, die van bet
water 19,4, van den modder, welke op den bodem van bet bol
lag en waarin de tbermometer | voet we] d ingeduwd, 19,5,

terwijl de bnitenlucbt, korten tijd later, een warmtegraadbezat
van 19,0 en bet water der tji Dolog van 18,8o R. Zeer waar-
scbijnlijkis bet, dat deze beek als de voortzettiug der vroeger
genocmde moet beschouwd worden, uitboofde zoowel de lig-

ging der uiteinden van Jjeide bolen alsde temperatuurvan der-

zelver water met elkander overeenkomen; de boogere lenipera-

tuur der luebt, wclke in bet binnenste van bet bol Tjibocjfa

wordt waargenomen, moet worden toegescbreven aan de dier-

lijke warmte door de vlcdermuizen ontwikkeld,

Bcide beken licbben zicb derbalve een onderaardscben Aveg

gebaand , ter plaatse waar degrens wordt gevonden van de beide

formatien; ovcral vormt bet vulkaniscbe conglomeraat bet lig-

gende gestcente, welks bardbeid paal en perk stcide aande uit-

spoelcnde werking van bet beekwater. Aangaande de wijze van

^^^h^"g ^e^' i>eide ledender formatie ten onzi^te van elkander. zoo

N
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komt dit hoi Tjiboeaja geheel en al overeen met Iiet zameiistel,

lietwelk wij in Let vorige Iiol liebben waargenomen ; dit onder-

sclieid wordt alleen opgemcrkt, dat dc rolsteenlaag , tiissclien

den kalkraergel en de conglomeraatbank, op vele plaatsen

zeer dik is en clat, dewijl de rolsteenen in lict boogorc gedeelte

der laag allengs zeldzamer worden aangetroffen, de niergel bij

gevolg meer en meer de overhand neenit, deze rolsteenlaag van

lieverlede, zonder duidelijke grens overgaat in dc mergclbank.

Zie den grofkalk van het gewelf van dit hoi in: L. n^ 727.

Behalve de beide voorgaanden, worden nog vele liolen in

deze streek aaiigetrolFen, die, wat bctreftde plaals, alwaar zij

zijn gelegen, namelijk, aan of nabij degrenzen van dcnkalkmcr-

gel en bet vulkanische congJomeraat, in mcerdere of rainderc

mate met elkander ovcrccnkomcn. Allen worden zij zuidwaarts

van den stompen bergrug goenoeng Bentang gevondcn,

tusscben de tji Dolog en de meer zuidoostwaarts stroo-

mende tji Boeni , in bet distrikt Djampang tengab. Behalve de

twee opgenoemden, vinden wij er de volgenden: 5*^. gowall

Tjiaweni, aan den linkeroever der tji Dolog, beneden de gowah

Tjiboeaja en wel in denzelfden berg; 4^. gowah Tjinapoel, aan

den linkeroever der tjiMapag, welke bare wateren uit eenemeer

oostwaarts gelegene streek naar de tji Dolog been voert ; 5*^. gowah

Singkoer, in den berg pasir Bajoer, tusscben de tji Dolog en de

meer oostelijke tji PiLjoeng, welke zicb met de verder oost-

waarts stroomende tjiKarang vereenigt; dczelaatste beek bceft

heeft hare uitwatering in de tji Boeni; 6^. gowah Tjipitjocng,

gelegen aan den regteroever van de beek van gelijken naam;

7°. gowah Tjlkarang, aan den linkeroever van deze beek gelegen,

boven dcmondingdereerstgcnoemde en beneden diedervolgendc

beek, welke uit bet noordoosten ncdcrwaarts stroomt; 8**. gowah

Tjimango wordt aan den linkeroeverder beek gevonden; 9o. gowah

TjUcngser, gelegen aan den oever der beek van denzelfden

naam, welke insgelijks eene oostelijke nevenbeek der tji Karang

is, waarin zij boven de monding der tji Mango uitwatert;

10**. gowah Njangkokot, insgelijks aan den linkeroever van de-

zelfde beek, doch hooger opwaarts dan het voorgaande bob Die

holen, welkemct cursiefletters zijngedrukt,bebbeneengrooteren

omvang dan de overigen en onder deze is n^. 7 de grootste. In
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alien Iiuizen zwermen van Yledcrinuizen en enkelc zwaluwcii,

wier nestjes tot spijs kunnen dienen; naar mij door de Javancn

werd verzekerd, bedroeg het aantal nestjes, dat elke o maan-
den wordt geplukt, niet meer dan 25 a 50. Het scliijnt, dat dezc

kleine vogel de nabijlieid dcr stinkende vledermuizen scliuwt,

en ult dien lioofde zijne nesten bij voorkcur bouwt in de liolen

van die gedeelten der kust , welke, door de branding der baren

bespat, voor de vledermuizen ontoegankelijk zijn,

5". In de diepe, spleetvormige kloof der tji Pantjocng, welke
de grens vormt tussclien de distrikten Kendeng wesi en Tjida-

mar, ter plaatse, namelijk, waar de weg van Boemboelan naar
Tjiringin dezelve doorsnijdt , wordt eene ontblooting van ccn

vulkaniscli conglomeraat gevonden, betwelk ten deele uit ver-

bazend groote blokken bestaat.

6". In bet gebergte, dat bet zuidwestelijke gedeelte van bet
plateau van Bandong aan de zuidzijde begrenst (bet distrikt

Ronggavan bet Preanger-Regentscbap Bandong), Hgt beneden
bet dorp Bodj ong rantja de waterval der tj i Tjenoek. Albier is een

grofvulkaniscbwrijvings-conglomeraatontbloot,lietwelkwaar-

scbijnlijk eene glocdbrekzie is; betzelve bestaat uit brokstuk-
ken, ter grootte van 2 duim a 2 voct, welke aan de boeken zijn

afgerond en waarvan velen eene groote menigte bornblende en
ijzer bevatten: L. no. 802, a tot d. Een fraaije vulkaniscbe por-

pbier: L. n". 803, is in de nabijbeid van deze plaats als massa-
gesteentetevoorscbijn getrcden; talrijke bergtoppen, waarvan
velen in de gedaante van torens oprijzen, worden door betzelve
gevormd.

y". Verder westwaarts van bier, aan den linkerwand der tji

Taroera-kloof, die aldaar eene boogte van 500 v oet bereikt, vornit

de nevenbeek Sagocling een hoogcn waterval; bij ligt nog eenige
palen van de plaats vcrwijderd, waar de tji Taroembare door-
braak door bet gebergte becft, waar zij derbalve bet plateau
verlaat. Zoowel bij dezen waterval als in andere gedeelten van
den goenoeng Sagoeling, welke berg gelegen is tusscben de
moara tji Tjamo en Tjoekang rawon — beide oorden zuUen wij
nader leeren kennen, — worden ontblootingen gevonden van
een vulkaniscb puingesteente, een wrijvings-conglomeraat, dat
eene ontzaggelijke dikte becft; de meeste stukken, welke albier
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worden gcvondcn, zijn aan de hoeken veelal afgerorid en Ije-

staan deels nit eene trachietische steeiisoort; L, n^, 850, dcels

uit een grof kristalliniscli augiet-gesteente, dat eenegrootelioe-

veelheid ijzerdeelen bevat: L, n^. 829. Men veigelijkc metdit ge-

steente de nabijliggende biekzien: R. n^ 5 en 4.

8*», Ten westen van bet tji Sangiri-dal, in bet distiikt Nagara,

regentscbap Soekapoera, wordt een vulkaniscb, voornaniebjk

tracbietiscb puingesteente aangetroffen, dat eene grooteuitge-

strektbeid van bet terreiii bedekt en eene aannierkebjke dikte

beeft; te rekenen van den dalbodem tot boog opwaarts bij den

waterval, in de nabijbeid van bet dorp Gaioeng, vonnt dit gc-

steente bet biiitenste ombulsel, bet bekleedsel van de obslcbjke

en van de zuidebjke belbng van bet viilkaniscbc massa-gebergte

g. Limbocng. Dit ^luingesteente is een wrijvings-conglomeraat,

dat onder bet zeewater is uitgebreid; op vele plaatsen ziet men
blokken, ter grootte van 50 a 50 voet, op den bodcm in bet rond

verstrooid Hggen, welke vroeger van de wandcn losgcscbeurd

en naar beneden gestort zijn. Vergebjk biermede de lager voor-

komende: bedendaagscbe vorraingen, watervaUcn.

9«- In bet tji Kaengan-dal, distrikt Batoewangi van betPre-

anger-Regentscbap Soekapoera, bgt op een afstand van 7 a 8

minuten van bet dorp Singatoewoe, dalafwaarts, de rotskloof

Tjoekang batoe. De regter- (westebjke) zijde van bet dal gaat

albier over in een rotswand, g. Boeroeng agoeng gebeeten, welke

van bet noorden naar bet zuiden gerigt en door spleten in en-

lele, boogst scbilderacbtige deelen verdeeld is, nainebjk, in \ ier,

vijfenzesboekige, regtstandige pikiren, die door dwarsspleten

wederoni in afzonderbjke stukken of geledingcn zijn gescbei-

den; zij bebben de grootte van torens, docb laten zicli bet best

vergebjken met basaltzuilen. De vlakke scbcdel dezcr reusacb-

tige, verscbeidene bonderd voet dikke zuilen is met woiidge-

boomte bescbadiiwd. Zij bestaan uit eene porpbicr-soort, waar-

van de felsit-deeg vele bornblendekristallen bevat: L. n"*^. 975.

Van den voet van dczen westelijken wand strekt zicb een

vlakke voorsprong, — de eigenlijke bodem van bet dal^—• on-

geveer | miniuit ver uit, tot in de nabijbeid van den oostelijken

wand van bet dal, waarvan bij door raiddel van eene uiterst
r

smalle, dorb 500 voet diepo kloof wordt gesclicidcn ; over den
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smallen bodem van deze splect, tussclien de elkander digt g
naderde wanden, stroomt met bruisende vaart de tji Kaengaj

Zoo hooff, derhahe 500 voet, verbeft zicb de rand van den da

bodem aan den regteroever boven de kloof, terwijl de

gelcgenc, d. i. linkerbergwand tot bet dubbel dier boogte oprijst

Te rckenen van de belling af, waarin de voet van den rots

wand Boeroeng agoeng verdwijnt tot aan den rand der kloof,

worden over de ganscbe nitgestrektbeid van dezen vlakken

voorsprong tallooze rotsbrokken vcrstrooid in bet rond aan

getrofFen; zij bestaan alien uit een grofkorrelig conglo

liebbcn meerendeels de grootte van een buis. Hier en daar
tieft men tusscben deze rotsblokken een bebouw^d stuk gronds
aan, dat tot een der kleine dorpcn beboort, die bier op een

grooten afstand van elkander verstrooid in bet rond worden
gevonden; verder ontwaart men niets danAlang-gras,betwelk
de overige gedeelten van den vlakken voorsprong beindc en
verre bedekt.

Aan den rand der kloof daarentegen verbeft zicb een digt,

oorspronkelijk woud, dat zoowel de steile wanden der kloof
zelve als de tegenover gelegene belling van bet dal met zijne

scbaduwen overdekt; in deze weelderige, in groeikracbt zoo
uitmuntende natiiur lever t reeds bet bestaan van dit woud
een duidelijk bewijs van de ontoegankelijkheid der streek,

waarin bet den menscb; met de vernielende bijl gewapend,
gelijk is geweest den voet te zetten. Vervaarlijk

rotsblokken liggen albier opeengestapeld; onderbetuitgesprei-
de bladerendak van bet woud vormen zij zulk eene bobbeli"
niwe oppervlakte, dat bet oor van den bezoeker dezer streek,

wel is waar, allerwege bet gedonder der snel indedicptevoort-
bruisende beek verneemt, docb slecbts op weinige plaatsen
den rand der kloof digt genoeg kan naderen om een blik in de
diepte te slaan. Op eene plaats rijst de rand, alvorens bij in den
wand overgaat, tot een steilen rotstop of spits opwaarts; tegen-

over denzelven verbeft zicb ook aan de oostelijke zijde een der-

gelijke pilaar en tusscben deze beiden is de spleet zoo naauw,
rijzcn de beide wanden, ter boogte van 3^- a 400 voet zoo steil

opwaarts, dat eenige in vroegeren tijd naar beneden gestorte

tsblokken, door bunnen omvang, ter balve boo
t?
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"Wand zijn Jjlijveii haage'i en aldaar eonc iialiiurlijkc iniig

„TjoeI(ang' batoe" vornideu; ceist voor een drietal jarea ^} is

deze brug door een baiidjcr wegg^Tiikt. Bcncd^ii Let durp Ga-

roeng, dat op den vooisprong ziiidvvestwaarts vande rolsengle

ligt, wordt eeiic plaats gevoiideii, alwaar men in deze kloofkan

afklimnien. Hier ziet men tallooze rotsblokken, ter groolte van

20, 50, j a, 50 voet, in woeste wanoide opeengestapcld liggen. Nu
eens vindt bet water der bcek een doortogt bencden deze rots-

blokken , elders treedt bet al scbuinicnde tusscben dezelvcn te
-fc

voorscbijn, terwijl bet op andere plaatscn in sprongen over de

rotsblokken heenstort en dondcrcnde watcrvallcn vormt.

En op deze puinbrokkcn verbeiTcn zicb, menigwcrfmet sL^n-

ke, zuilvormigc stannncn, ter boogte van 60 a 70 voet, de bcer-

Hjkste Avoudboomen; de kruinen steken trapsgewijs bovcn el-

kander nit en reiken eindebjk tot aan den boogsten rand der

kloof. Elders ontwaart men Ficus-soorten, wier dooreenge-

groeide wortelen zicb als een netwerk om bet gesteente bebben

uitgespreid, en op vele plaatsen zijn bet deze wortelen alleen.

waardoor bet beklimnien van den wand mogelijk wordt ge-

maakt. Jaarlijks storten gedeellen van den wand als brokstuk-

ken in de diepte der kloof neder.

Al deze blokken, zoo mede dewanden der kloof, bij gevolg

de ganscbe voorsprong, welke ter diepte van 500 voet is door-

groefd, bestaat uit een grof congionieraat, waarvan de mceste

stukken eene grootte bebben van | voet, wier hoeken I

Zijn afgcrond; wijders konien er anderen in voor ter grootte van

1 duim a 10 voet. Allerwege vcrtoont zicb de oppervbikte on-

gelijk en liobbelig, ten gevolge van de brokstukken, die, ter

grootte van een menscbenboofd, boven dezelve uitstcken. De

steensoort van bet meerendeel dicr blokken is tracbict of

basalt: L. n^. 976, anderen daarcntegen zijn nicer por})Iiier-

acbtig van aard, en bevatten in eene witkleurige felsit-massa,

bebalve riakolitb-, moote bornblendekristallen: L. n^. 975,

een dergebjk gesteente kcnmerkt den g. Coeroeng agoeng,

terwijl weder anderen uit veranderden zandsteen bestaan: L.

n*^. 974. Deze laatstc steensoort is buitengewoon bard enkrlstal-

) Namelijk y voor ntijn bczock in 1817.
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Jinisch geworden en zoii bezwaarlijk van menige trachiet-

soort te onderscheiden zijn, ware liet niet,dat de zwarte, even-

wijdige strepen , welke door deze steensoort loopen , zich dui-

delijk lieten onderkennen als dcoverblijfselen vanzaamgedrukte
houtdeelen of lagen van bladeren. Wij mogen derlialve aanne-

men, dat wij alliier, ten deele althans, eene gloedbrekzle onder
bet cog bebbcn.

iO«. Aan de steile zijwandender kloof, waarin de tji Woelan
stroomt, — regentscbap Soekapoera,-^— worden bijna in de gan-

scbe uitgestrektbeid van bet dal, van de grenzen van Garoet

(Linibangan) af bencdenwaarts tot aan Tjibalong, ontblootin-

gen aangetroffen van vulkaniscb puingesteente , hetwelk tot

banken van grootc dikte opeengehoopt ligt. In de booger gele-

treken, ter plaatse waar de kloofuit eene boogte van 5.000b
voet tusscben de bergen Kratjak en Galoenggoeng in eene zuid-

ooslelijke rigting benedenwaarts loopt, zijn bet scberphockige

puinbrokken, welke door de bcide genoemde vuiirbergen uit-

geworpen en door middel van vnlkaniscbe ascb en zand, van
eene grijze kleiir, zijn zaamgebakken ;— in demiddenste streken,

alwaar de beek de zuidwestelijke zijde]der vlakten van Singa-

parna en Manondjaja bespoelt, zijn bet de puinbrokken, welke
insgelijks met zand en ascb vermengd door den Galoenggoeng,
bij gelegenbeid der uitbarsting, in 1822, zijn uitgeworpen, en
welke men onder anderen aan bet veer tusscben Manongredja
en Singapariia 50 a 50 voet diep ontbloot ziet; — in bet bene-

denste gedeelte daarentegcn, van Soekapoera toewa af, waar
de kloof bet eigenlijke tertiaire gebied van bet eiland bin-

nentreedt, zijn bet duidelijk laagswijs afgedeelde en onder wa-
ter uitgebreide wrijvings-conglomeraten. Men vindt onder an-

deren eene ontblooting van dit gesteente aan de regtcrzijdevan

bet dal , beneden Soekapoera toewa , wanneer men van deze

plaats reist in eene zuidwestelijke rigting naar Tjibalong, ge-

legen in bet distrikt Paroeng. Deze puinbrokken bebben scberpe

hoeken; cr worden er onder aangetroifen , die eene grootte van
10 voet bereiken.

H"». Wanneer men van bet westen naar bet oosteu bet als een
doolbofdoor cen geworpene bergland doorreist, datdeganscbe
slrcck beslaat, wlke tussclien de rivieren tji Woelan en tjl
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Tandoi ingesloten ligt en zicli eenige dagreizcn in de breed Lo

uitstrekt,— het zijn, namolijk, de distriklen Mandala, Prigi,

Tjikemboelan en Kawasen van het Preanger-Regentscliap Soe-

kapoera, — dan treft men op vele plaatsen ontbloolingen aan

van een grof vulkanisch puingesteente, hetwelk bijna allcr-

wege uit sdierphoekige stukken beslaat en ten deele eenc"

doedbrekzie is. In velc oorden bezit het eene groote dikte , be-

nevcns eene aanmerkehjke uitgebrcidheid. Aan de w^estchjke

zijde van de eruptic-massa, gocnoeng Singkoep gchcetcn, welk

berggevaarte is omhuld door een dikken mantel cener vul-

kanische gloedbrekzie (zie kapittel 10), wordt onder anderen

eene dergehjke ontblooting gevonden in de bedding der navol-

gende beken: (tji) Taleggoeng, Paregbeg, Medang en aan dcoos-

tehjke zijde van dit gebergte in de bedding der tji Goegoer,

Karang, Tjoerai, Leggoeng, Talahap en der tji Kalembang, Het

eonglomeraat in de tji Talahap: L. n^ 1088, is zuidwaarts van

het dorp Tjilongsing bedekt door eene kalkbank. De rots, welke

in de tji Kalembang ontbloot wordt gevonden, bestaat uit eene

tamelijk fijne brekzie: L. n**.1089, welke slechts enkele grootere

brokken van vulkanische steensoorten: L. no. 1090, bevat; zij is

zeer hard, aan de buitenzijde zwart, van binnen echter groen-

achtig grijs van kleur en vormt de bedding der beck; hierop

worden de blokken, ter grootte van 5 a 5 voet, verstrooid in het

'ond aangetroffen , welke door de werking van het water uit de

overigeraassa zijn losgespoeld geworden, eene mecr ofminder

teerlmg\orm\^e gedaante bezittcn en met fraaijelichenes bedekt

zijn. ^) Zoo w^orden insgelijks in bet distrikt Kali poetjang van

datzelfdc gebergte, zuidoostwaarts der zoo even genoemde

streek, dergelijke onlblootingen van vulkanisch puingesteente

aangetroffen. Zij worden onder anderen gevonden in het ge-

bergte zuidwestwaarts van het hoofddorp Kali poetjang.

12**. Op het plateau Rantja (hetwelk het distrikt van gelijken

naara uitmaakt van het Cheribonsche regentschap Tjiamis),

zuidwaarts van de bovenhelft van het tji Djolang-dal, worden

op verscheidene plaatsen grove vulkanische conglomeraat-ban-

1

*) Het is vooral de opperviakte van vulkanische en plutonische ;;w;ugcsteeii-

ten , die uieu op Java met licheucs overtogen ziet; in eene vcel mindere male is dit

het geval met niot verl>rijzcldc massa-gesteeuten.

^
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ken gcvonden, welke eene aamiicrkc4ijke clikte bczitteii. Zoo

heeft, bij voorbeeld, de tji Liocrig, de hoofclbcek van den voonua-

ligeii, tlians droog gcworden zeebodem,— in welke streek thaiis

desa Raiitja, benevens andere dorpen zijn gelegen, tor plaatsc

waar zij den westelijken rand van bet bekken beeft dooibro-

ken, — eene insnijding in eene dergebjke conglomcraat-bank

geyormd, welke eene diepte van oO voet lieeft.

13". De bergmassa, goenoeng Poser, welke bet oostelijkste ge-

deelte uitmaakt van bet distrikt Djcbdjana (afdeeling Poerbo-

lingo in Banjocmas) aan de grenzen van Karang kobar, — dit gc-

bergte eindigt aan zijnc westelijke zijde in een steilenen hoogen

wand , en omsluit aldaar een spleetvormig bol,— dezc goenoeng

Peser, zeg ik, bestaat voor bet grootste gedeelte uit een conglo-

.

meraat, hetwelk is zamengesteld nit groote, boekige brokstuk-

ken eener porpbier-soort, die veel oi creenkomst beeft met

trachiet: L, n^. 1225; in den roodacbtig grijzen felsit-deeg

worden, behalve riakolitb-, insgclijks zwarte bornblende-

3kristallen zaamgekneed aangetrofien. De niecste stukken liel

ben aan de buitenzijde eene roodacbtige, anderen eene grijze

kleur. (Eene gloedbrekzie?)

14**. Tnssclien de vlakten van Banjocmas en van Bagelen ver-

heft zicli aan de zuider kust een bijna gebeel gei'soleerd gebergte,

namelijk, dat van Karang bolong. (Het distrikt, waarin dit ge-

bergte ligt, beeft een gelijken naam en beboort tot bet regent-

scbap Ambal in Bagelen.) Het znidelijke gedeelte van dit

gebergte, dat verre in de^zee uitsteekten zicli meerendeels lood-

regt nit de baren verbeft, bestaat in zijne oostelijke belft uit

eene bergketen, terboogte van ongeveer 500 voet, welke van bet

west-zuidwesten naar bet oost-noordoostcn loopt, en aan zijne

biniienwaarts gekeerde zijde doormiddel van een dal, lietwelk

zicb in eene gelijke rigting voortzet, van bet daaraan palende

gebergte is gescbeiden; dit gebergte rijst in zijn noordelijk ge-

deelte allengs booger en is in bet lioogst gelegene gedeelte door

kalkbanken bedekt. Aan de oostelijke zijde van den lieuvel,

waarop bet kleine fort wordt gevonden, loopt uit dit gebergte

een dal benedenwaarts, door welks breeden, met duizenden

van kokos-palmen bedekten bodem de kali Mangis stroomt; dit

dal vereenigt zicli aan zijn benrdengedoelle met bet dwarsrhd.
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waardoor de kali Pelel in eciie eveiivvijdigcrigtingnioten laiigs

den voet van de ziiidwaarts liggende bergkotcn naar lict oostcn

stroomt. Aan het oostclijkc uiteindc der keten genaderd, wendt
.zij zicli zuidwaarts keen en viu^tzij liare uitwateringin dc zee,

Zoowel aan de noordelijke als aan de zuidclijke zijde daalt

deze keten van haren nok onder een nlet zeer steilen lioek be-

nedenwaarts: aan de zuidzijde reikt de zaclit glooijende helling

slcclits tot op eene lioogte van 50 a 100 voet boven de zee, en
gaat dan eensklaps over in een loodregtcn muur, welks voet

door de baren der zee is uitgcboold. Hier worden dc ingangen

gevonden der liolen (govvali) Dakar, en verder westwaarts, go-

wali Gede, beide beroemd op Java door de menigte zwaluwen

,

welke daarin worden aangetroffen, wier nesten tot spijs kunncn
strekken.

Dit gansche gebergte, van zijne kruin tot aan den voet van den

wand bestaat uitniets anders dan uit een conglomeraat van
veclal scherpJioeliigCy zelden afgeronde tracliictiscbe, nieer ofinin

fijnkorrelige, in basalt overgaande steensoorten; dedeeg vandit
gesteente lieeft hier eene witachtig grijze, elders eene zwartacb-

tige en op zeer veleplaatseneene roodaclitigekleur, tengevolge

waarvan de ontbloote gedeellen der rotsoppervlakte veelal een

bontkleurig uiterlijk verkrijgen. Dit is onder anderen het geval

n^vens , doch westwaarts van de gowall Dahar, alwaar de kleine,

drooge kloof, tjiLalanggeheeten, uitloopt. Deze kloof leverl den
bezoeker dezerstreek de gelegenheid, welke overigens scliaars

wordt gevonden, om naar het strand af te klautcren. Aldaar

wordt eene onlblooting gevonden der brekzie: L. n*'. 1258

—

1243 , waarvan de meeste stukken in een lllsit-deeg, welke op

verschillende wijze isgekleurd, zoowel riakolitli,- als hornblen-

de kristallen bevatten, terwijl anderen daarcntegen zeer fijnkor-

relig of gelijkvorniig van structuur zijn. Dc stukken vcrschillen

in grootte van 2 duim tot 2 voet; in vele strcken zijn het mee-

rendeels stukken ter dikte van \ a \; voet, terwijl elders niet zel-

den brokken ter grootte van 5 a 10 voet worden aangetroffen.

Westwaarts van de gowah Cede vormt de steile kust eene bogt,

welke in de rigting van het noordoosten diep landwaarts in-

springt; de hier tcgenover gelegene wand vandeze bogt gaat \ an
zijn hoogste gedeeltc niet eerst over in eene glooijende helling, ^c-

\
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lijk overal elders aan de zijden van dit gebergte het geval is, luaar

daalt van de hoogste nok der keten eensklaps loodrcgt, of altlians

bijna loodregt benedenwaarts- Aan dezen kolossalen, meer dan
300'hoogen,vanhet zuidwestennaar hetnoordoostenuitgestrek-

ten niuur „goenoeng Pamoeran'' is het, dat zicli de laag

verdeeling van liet conglomeraat, benevens het hellen der la-

gen onder een hoek van 40 a 45o naar het zuiden laat bespeii-

ren. Aan den voet van dezen muur woi den de ingangen van
3 holen gevonden, waarin ecliter, naar het verhaal der Javanen,

geene zwaluwen nestelen. De opening van een dier holen, be-

nevens de gansche achtcrgrond dezer bogt, liggen thans hovcn het

hoogste peil der zee, niettegenstaande het buiten twijfelmag

geacht worden, dat het nitholen van den munrenhct ontstaan

der grotten aan de werking der barcn moct worden toegcschre-

ven. Op grond hiervan mag men aannemen, dat de knst in la-

teren tijdis opgchevcn geworden, Indenabijheidvandegowah
Gede heeft het loodregt nederdalende gedeeltc van den wand,
dat is, van den kustmuur, bij het ebgetijde ecne hoogte van 80
voet; langs dezen mtiur nu dalen der zwaluwncstplukkers
door middel van ladders, vervaardigd uit aaneengeknoopte ro-

tanstrengen, benedenwaarts; de bodem derhierbovenbedoelde
holen, zoo mede die van alle anderep, waarin thans zwaluwen
nestelen, wordt voorfdurend door het zeeivater bedekL Slechts het

verst verwijderde gedeelte, de ivare achtergrond der gowaliDahar
en die van eenige weinige anderen liggen droog. Dealhier aan-

wezige vogelncstholen zijn, in de rigting van het oosten naar het

westen, devolgeaden: gowah Dahar,Gede, Wolo — tot deze

grot worden nog 4 kleinere holen gerekend, welke insgelijks aan
den voet van den Pamoeran worden aangetroiFen, namelijk, le-

mon, Lengkong, Rendilan en Djoembloeng
weinige ofvolstrekt geene nesten worden gevonden,-—^vcrdcrop
Nogosari en Medjingkela; de beide laatsten liggen het racest

westwaarts, naar de zijde van Aja been.

Aan het oostelijkc uiteinde der bergketen loopt de kust in

eene noordelijke rigting landwaarts in; zij vormt op diewijze

eene kleine zandachtige baai, welke aan hare oostelijke zijde door
eene uitstekende en naar het zuiden gerigte rotsspits, oedjoeng
Manangkang wordt begrensd. Door den hoek, welke dezc rots-
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kaap met liel sLraad yormt, loopt eene grot, die den naaiiiheeft

van karang Bolong (liolle rots) *en hicraan is de naam der gan-

scliestreek ontleend gewordcn. Het hoi loopt in cenc dwarsche
J igting noordoostwaarts onder den i otsmuur door, tot aan den
oever der kali Tjintjinggoelcng, waarvandemondingilizceten
oosten van de genoenide kaap is gelegen. Aan den tegenover ge-

steldcn oever der kali neemt de vlakte van Bagelen een aanvang.

Alles, wat liet oog hier aanscliouwt, is eene brekzie, bestaande

nit grove, sclierplioekige stukken, die zonder eenig zigtbaar

bindmiddel zijn zaamgelieelit; uiterlijk schijnt zij cenbontkleu-

rig mozaikwerk , dewijl vele stukken eene roode, anderen eene

zwarte, bruine, donker- oflieldergrijze, zelfseenewitte,ja, eene

groenacbtige en gcelachtige kleur hebbcn. liet is, namclijk, de

felsit-deeg, waaruit die brokstukken bestaan, welke op die ver-

scliillende wijze is gekleurd, en waarin behalve glasachtige veld-

spaath-, insgelijksbornblendekristallenvoorkomen, die zichals

zwarte stipjes of kleine vlekjes aan de oppervlakte der lielder

geklenrde stukken voordoen. Zie L. n**. 1244—^1248. Desclioon-

ste ontblooting dezer brekzie wordt gevonden aan de uiterste

spits ,, karang Bodo," welke door de baren der zee vv^ordt be-

spoeld; deze spits maakt een gedeelte uit van den oedjoeng Ma-

naiigkang.

Het mag als waarscliijnlijk worden beschouwd, dat de bene-

denste gedeelten van liet conglomeraat, welke aan den voet van
bet gebergte, aan bet strand der zee ontbloot zij ri, uit eene gloed-

brekzie bestaan en bet beklecdseluitmakenvan eendieper lig-

gcnd eruptie-gesteentc,dat niet aan de oppervlakte der aardkorst

zigtbaar is. De daarop rustende laagsgewijs gevormde massa's

bestaan uit die puinbrokkcn van betwrijvings-conglomeraat,

welke doorde Averking der baren over eene grootere ruimte uit-

gebreid en in banken zijn verdeeld geAvordcn* Dat in andere

deelen van bet Karang bolong-gcbergte eompacte, vulkaniscbe

eruptie-gesteentcn te voorscliijn getredcn zijn, zullen wij in het

10^^ kapittel nader aantoonen.

13«. Zoo worden mede in de booger gelegene deelen van het

Serajoe-dal, van W onosobo tot aan Bandjar nagara, ontblootin-

gen aangetrofFen van grove, vulkaniscbe puiiigestecnten, welke

lot eene aanmerk(»lijke dikte opeengeboopt liggeu-
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II. Vulkamschepumgesteenlen, ivelke laagsgemjs gevornid ztjn

en tusscken debeddingenvan andere stcensoorlen voorhomen.

!«• Ten oostcn van Sawarna, in lietdistriktTjilangkahan van

lictBantamsche regentscliap Lebak, wordt aan de zuider kust

de kleinc bogt (legon) Pare gevonden. Vanliarenoostelijkenuit-

Iioek, voorbij karang Taratje, tot aan den oedjoeng karang

Hawoe, — die de wcstelijke kaap vormt der verder oost-

waarts, digter Lij dc Wijnkoopsbaai gelegene bogt (legon) Koro-

mong, *— worden over eene nitgestrekthcid van oiigeveer eene

gen aangetrofFen

dat gednrcndeliet ebgetijdegebeeldroogligt, Iieeft eene breedte

van verscbeidcne lionderd voet en bestaat uit de ontbloote kop-

pcn van zandsteen- en congloineraat-lagen, welke onderling

met clkander afwisselcn. Zij rijzen op in de rigting van bet zui-

den naar bet noorden onder ecn boek van 20 a 25 graden, vor-

nien kammen, bjsten en dalcn in kleine wanden, ter boogtc
van 5 a 10 voet, benedenwaarts , aan wier voet de daarop vol-

gende lagen wederom tot een nieuwen kam oprijzen. Een
aantal dergelijke kammen wordt derbalve albier aantroiFen,

gevormd door de afgebrokene koppen der opstijgende lagen ; dcze

kammen strekken zich streepvormig en evenwijdig nevens cl-

kander op een grooten afstand lansfs bet strand uit Men ont-

waarl bier niet slecbts puinbrokken van vulkaniscbe rots- ci

poreuse lava-soorlen, welke verstrooid voorkomen in de lagei

fijnen zandsteen, niaar men vindt zelfs dikkebanken, welk
ultsluitend bestaan uit grove, vulkaniscbe puinbrokken, docl

nieltemin in bet midden tusscben lagen fijnkorreligen zand-

steen wordeii aangetrolTen, Aan den oostclijken uitbock (oed-

joejig) der Koromon{;-baai', waaraan een gebiken naam wordt

1

gegeven, vindt men eene ontblooting van zulk eene conglorae-

raatdaag, welke eene dikte lieeft van 20 ^ oet; zij bestaat uit brok-

stukken van tracbiet, ter dikte van I a 1 voet, waar tusscben

CTikelegrootere I^lokken van 3 en meer voet worden aangetrof-

Fen. Men vergelijke biermede: L, n^. 525-—527.

2^. Eene dergelijke ontblooting wordt gevonden in de bed-

ding der tji Boenoet, in bet l)ooii[land aan de zuidziide van bet
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tji Maiidiri-dai, in de nabijhcid van \\cl dorp a ajigelijkcn naani

(distriktDjampang koclon van lictPrcangcr-Regcntschap Tjan-

djoer); alhier wordcn {ijnlxorrcligc, hlaauwaclitige, moingwerf

zeer dunne zandsteenlagen: L. n^. S71, gevondcn, welkc afwis-

selen met lagen, die uit niets anders bestaan dan zandstecnko-

gels, benovens met grovere zandsteensoorten en grofstukkigc,

vulkanisclie conglomeraatd^anken, welke eene dikte beziiten

van 15 a 20 voet. De afgebrokene koppen der vcrschillende la-

gcn vormen dwars doorloopendc lijsten in de bedding der beek,

en hcllen ondcr een boek van 20<> naar bet noord-noordoosten.

3°. Aan de zuider kust van bet distrikt Kendeng wesi, in

Soekapoera, is bet tertiaire gebeigte van batoe Gocnloel tot aan

denoedjocngSodonmegmeg, zoodanig vernield gp\\ oi den, dat er

een loodregt oprijzendc wand is gcvormd, welke eene hoogte

van 50 a 100 voctbereikt; eene nieuwelings gevormde alluvi-

aal-vkkte, tcr brcedte van 500 a 1,000 voet, sclieidt dezen wand
van bet tegenAVOordigc strand der zee. Enkclc deelen van ditge-

bergte zijn staande gebleven en verbcffen zicb tbans op deze

vlakte als eilandvormige rotsen, met platten scbedel en lood-

^egt oprijzcnde zijwanden; zij liebben eene gelijkc boogte alsde

voonnalige kustniuur, tegenover welks binnenwaarts insprin-

gende bogten zij zicb nieerendeels verbefTen; zij bestaan uit la-

gen, die, watbetreftdewijze, waarop zij acbtereenvolgens voor-

i

konien, bare boogte, hoedanigbcid en den boek, waaronder zij

bellen, volkomen gelijk zijn aan de lagen, welke den kustmuur
uitniaken. \

Dergelijke brcede, aan liet bovcneinde platte-, tafelvonnige-,

I'Otseilanden zijn: de baloe Tjitawon^en b, welke oostwaarts

van de monding der tjiKantang in de nabijhcid van den voor-

nialigenoeverwand en wel nevens de klcine tjiTawon oprijzen.

Verwijdert men zicb een eind weegs verder oostwaarts van de

genoemde bcek, dan vindt'nien op een grootercn afstand van

den oeverwand, digtcr nabij bet tegenwoordige strand, twee

dergelijke rotsen, welke ecliter, uitboofde zij vccl smaller zijn

dan de vorigen, meer de gcdaante van een toren hebben ; bet

zijn de rotsen batoe Tangolok a en 6., waarvan de oostelijkst

gelegenc rots 6, dc grootste in onivang is. Uitboofde men rond-

om dezen toren kan licengaan, zoobcspeurl men ten duidelijk-
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ste, clat dezelve uit evenwijdig loopeiide, bijiia liorizontaal

gei igte lagen bestaat, die eeiie dikte liebLen van 2 a 10 yoet en

onder een lioek van ter naaiiwernood een paar graden in de

rigtlng van het noorden opiijzen. De meeste lagen bestaan uit

een fijnen, yeelal geelacbtig gt ijs gekleurden zandsteen, waarvan
het eenige ondersclieid meei cndeels bestaat in dc meer ofmin
fijne korrel van liet gesteente en in een gering verscbil van kleur;

oiigeveer ter lialver lioogte des toiens ligt, tusscTien deze lagen,

eene bank van grove vulkaniscbe puinbrokken, ter dikte van 7

a 8 voet, welke zicb op gelijke boogte aan den tegcnover dezen

toren oprijzenden oeverwandlaatbespeuren. Zij komtinsgelijks

ontbloot voor aandenoedjoengSodon megmcg, oostwaartsvan

deklcinebeek (tji) Tjalengka, zoo mede aan den verder oost-

waarts liggenden ocdjoeng Badak. Op dezen oedjoeng worden
twee grove conglomeraat-banken aangetroff'en, welke van el-

kander zijn gescbeiden door middel van eene mergel-laag,

welke geelacbtig van kleur is en eene dikte bereikt van 5 voet;

bierin komen slccbts enkele vulkaniscbe puinbrokken vermengd
voor. Deze ligt verwrijfbare mergel is aan den kustwand tot op
eene aanmerkelijke diepte, in den vorm van grotten, tusscben
de beide conglomeraat-lagen uitgcspoeld,

De strandvlakte in deze streek is zandig; ongeveer in baar

middengedeelte wordt eene rij kleine poelen gevonden, welke
zicb in eencevenwijdige rigting met bet strand uitstrekken; dit

laatste beeft aan de zeezi^de een wal , gcvormd uit op elkander

geworpene vulkaniscbe rotssteenen. Het lijdt geen twijfel, dat

deze ganscbe vlakte is gevormd geworden uit bouwstofFen, af-

komstig van bet vcrbrijzeldegebergte, bctwclk zicb vrocger van
den voorinaligen oeverAvand tot aan bet tcgenwoordigc strand

met gelijkmatige glooijing moet uitgestrekt liebben. De baren

der zee liebben derbalve eenmaal den voet van dezen wand, —
die zijn ontstaan aan niets anders dan aan bare werking kan te

danken bebben ,— bcspoeld, docb zijn later wederom zoo vene
teruggetrcden. Dit laatste kan veroorzaakt zijn geworden door

bet aanspoclen van eene steeds nicer en meer tocncmende boe-

veclbeid van aarde, zand en rolslccnen. Uitboofde ccbter de

oppervlaktc van bet gebergte landwaarts in trapsffewtjze booger
rijst en zicb in dergelijke tcrrasscn \erbcft, als de voormaligc



191

,

kustmuur boven dc strandvlakle or

dat herhaald lebbe
plaats gegrcpen. Zie bladz. 50—52, boncvens J. 111. Figiiui 5—

4

dezer afdccling, waarmcde de lezcr vergelijke afdceling IJ,

hoofdstiik III. VI: opheflingcn.

4". Zoowel aan de westclijke zijdu dcr tji Kaeiigau (distrikt

Keiideng wesi), als aan bare oostclijke zijde, in bet distrikt Ka-

rang, daalt de ziiider kiist met loodregte wandcn in zee, die bier

booger, ginds iets lager zijn; deze wandcn bieden op yeelyuldige

plaatsen de gelegenbeid aan cm de met elkander afwissclende

lagen, lietzij uit grove, vulkanlscbe conglomeraten, of uit fijn-

korrelige zandsteen- en niergel-soorten bestaande, duidelijk te

kiinnen nagaan; deze laaiste steensoorlen: L. no. 954. l)evaMen

1

try t)

1

1

1

;belpen, zoo als, bij voorbeeld, lietgeval is aan d
oedjoengKantjor, tcr zijde van de moara tji Kaengan; aan dc

isikan; wijders aan den muur, die tcr lioi

oprijst en aan dc oostzijde der moara in e

ig met bet strand yoortloopt; aan dezen laatsten bcbbei

conglomcraten van zeer verscbillende grootte: L. n^. 955, d

overband boven dc meer fijnkorrelige zandsteenlagen,

S**- Aan de zijwanden der kloof,— der poort, — welke de tj

Djolang *) door bet gebergte beeft gebroken, betvvelk van dei

steilen rand afin den vorm van eene sebots naar bet zuiden <laalt

en dat aan de oostelijke zijde der kloof g. Soebang wordt gebec-

ten, tervvijl bet aan de westclijke zijde der kloof bet plateau

Rantja vorint, wordcn conglomeraten aangetroffen, uit grove

puinbrokken bestaande, welke tusscben zandslccnlagcn van
verscbillende fijnbcid zijn ingcvocgd. Zoowel dc fijnkorrelige,

veelal zeer barde zandstccnsoortcn, die bier en daar worden "

afgewisseld door tlion-lagcn, als de grove brekzien, bevattcu

fossilc ovcrblijfselen; ja, men vindt tusscben de groote, boekige

stukken van eenige der conglomcraten, welke door middel cener

zandsteen-raassa zijn zaaravcrbondcn, millioenen van meer of

minder verbrijzelde Sepulen, pijpv^ormige koralen en sclielp^^i.

Vergel. L. n^. 1158—11 59. De lagen liellen onder een liock van

Deze rivier maakt de greiis uit tusschen het distrikt Rantja van Iict Cheribonsclur

re^nntschap Tjiamis en het Tjelatjapsche tlislrikt Dajoc loehoe (Banjoetuas).

13
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4j'^ van liel iiooideii iiaar liet ziiiden en lit'gen op den bo

Iler oOO •roote, ten decle

piiiiiLrokken in woesle wanoi dc over elkaiid

lieen geworpen, De bezoeker dezer oordeu, die het bekl

van dergelijke puinbrokken nict scliuwt, zal aaii de ontzagge-

lijk booge wanden dezer Javascbe „Rosstrappe" ^) nu eens

de scboonste ontblootingen vinderi van grove, 15 a 25 voet

dikke con^lomeraat-banken, dan weder van fijnkorrelige zand-

gen. welke afwisselend met de eerstsenoeniden
ft

1 Dc naastbij gelegene boeken der poort worden goenoeng

Rando g
de benvebijen, waar over de weg van Tjibonje naar

doera (in bet distrikt Dajoe loeboer) loopt, worden aan den

keroever der tji Djolang, afwisselend grove conglomeraten

fijne zandsteenLigen aangetroffen.

3 worden mede aan de zuidcbjke belling van betZiiid-yo

rajoc-gebergtc, noordoostwaarts van Reboemen (in bet d

kt en regentscbap van gelijkcn naam, residentie Bagelei

ibluotingen aangetrofFen, waar men grove vulkaniscbe cc

'/let voorkomen.

I zandsteen en belderkleurige meig

jk acbtercen, in duidelijke afwiss

111. Puinhrohhen, xvclke in andere lagen ingemengd voorhomen.

Puinbrokken, van vulkaniscbe steensoorlen, welke geeneeigen-

lijke banken zamenstellen, maar die afzonderlijk, ingekneed in

andere lagen, vooral in zandsteen- en niergel-lagen, voorkomen,

eu, betzij gelijkniatig daarin verspreid bggen, of bier en daar

bij wijze van nesten in dezelven opeengeboopt zijii, dergelijke

puinbrokken worden zoo berbaaldelijk op Java aangetrofFen,

dlt verscbijnsel neemt men op zoo vele plaatsen van dit eiland

waar, dat ik, ten bewijzedaarvan, slecbtsenkeledier oordenzal

opnoemen; ik zal mij bepalen tot die plaatsen op Java, waar de

<) Zoo wordt dat gedeelte der kloof van Je rivier Bode geuoemd , waar deze liet

//arr-gebergte verlaat.
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reiziger, dieliet verscbijnseJ dooreigeiie waarnciiiing weuschl Lc

leeren kennen, zeer duidelijke oiitbloolingi^i er van zal trcfFen.

1**. Zulksis ouder anderenlietgevalin het distrikt Tjidnmar,

ill hot gcbergte bij Batoe lawang, noordwaarts van Sindang ba-

rang, alvvaar vulkaniscbe conglomeratcn, in den vorju van nos-

ten opeengeboopt, in eene mcrgelacbtige zandsteensoort voor-

konien-

2**. Zoo worden insgebjks in de nabijheid van Tjingandjat,

noordoostwaarts van Sindang barang, op zecr Ycle plaatscn

groote vulkaniscbe steenbi^okken in de mergel- en zacbte zand- •

steenlagen verstrooid aangetroffen; bier en daar zijn zij tot ncs-

ten opeengeboopt, vormen zij kleinc conglomeraat-eilaiiden in

de overige massa, of steken zij als bultvormige wrongen, ja,

als ganscbe beiivelen boven de oppervlakte uit.

3**. In de bedding en aan de zijwanden der tji Goegocr wordf
eene ontblooting gevonden van ecn ligt verwrijfbaren, niergel-

acbtigen zandstcen, welke eene beldergrijze kleiir bezit;dcze

ontblooting ligt ter plaatse waar deweg, die vanKalapa noeng-

gal naar Kolamperes voert, wordt doorsneden door dczc beek,

namelijk, ten oostcn van bet tji Sadea-dal, waarin zij zicb uit-

stort (distrikt Tjidamar). Hierziet men millioenen van veelboe-

kige, doch aan de boeken afgeronde vulkaniscbe puinI)rokken in

de zandsteensoort ingebakken, die van degrootte vaneenzand-
korrel tot 5 voet middellijn toenemen, terwijl zij in de bedding

der beek, als ver van elkander verspreide bulten, boven de oj)-

pervlakte oprijzen.

4**. In bet zoo even genoemde distrikt, aan de zijwanden der

kloof van de tji Tawon en van de tji Damar, en in verscbeidene

andere beekkloven welke worden doorsneden door den wee
van desa Tjitawon naar Tjiawi, worden vcle vulkaniscbe steen-

brokken in de mergel-lagen ingebakken gevonden, die tamclijk

gebjkmatig verstrooid daarin voorkomen. Aan den linkeroever

der tji Damar, op een geringen afstand tennoordoosten van bet

dorp Tjitawon, zoomede op vele andere plaatsen, zijn de bene-

denste mergel-lagen vol groote puinbrokken; die lagen, welke

ongeveer ter bal ver lioogte van den wand zijn gelegen, bevatteu

slecbts kleine puinbrokken ter groofte van ongeveer een dnini,

en deze brokstukken worden all(M)gs zeblzavner, naaiinate men
"V
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Iioogcraandeii wand komt, zoodat de lioogstelagenbeslaanuit

ziiiveren mcrgcl, zoiider eenig iiigemcngd vreeiiid gesteeiitc,

5**. Dergelijkc yerscliijuselen wordeninsgelijks waargcnomen

in mcer oostwaarts liggende streken aan de wanden der tji

Damar-kloof, zoomede in de klovcn der Leken (tji) Djengkol

en (tji) Meragan, welke in de eerstgenoemde uitwateren; de in-

gebakken steenbiokken rijzen in den vorm van bulten in de

l>eddingen op en zijn meerendeels scberj^boekig.

G**. Ook in Soekapoera tot in de nabijbcid van Tjilaoetoron,

is bet eeif zcer algemeen verscbijnsel vulkaniscbe puinbrokkei1

in de licbtkleurige zandsteen- en mergel-lagen aan te treffen

;

dit is onder anderen bet geval in die streken, waarin de vroeger

genoemde rotsen batoe Tjitawon en anderen zijn gelegen. Veel-

al AYorden de pviinbrokken vcrstrooid in de lagen gevonden;

bier en daar bggen zij ecbter tot nesten opeengeboopt, ten ge-

volge waarvan de lagen te dier plaatse worden berscbapen in

een grofconglomeraat

'T*. In bet tji Longan-dal, tusscben Salatjaoe en Dedel, bet

boofddorp van bet distrikt Tradjoe in Soekapoera, neemt men
onder anderen ten zuidoosten, docb in de nabijbeid van Dedel,

een dergelijk verscbijnsel waar; men ziet aldaar in eene kalk-

mergel-bank vulkaniscbe puinbrokken ingebakken, waaronder
sommigen worden gevonden, die eene groolte van 10 voet be-

reiiken.

8°. Wannecr men den weg volgt, die door hot Ziiid-Serajoe-

gebergte van Keboeracn naar Wonosobo Yoert, komt men, in

de zoo even opgogevene rigting noord-noordoostwaarts gaande,

door dc dorpcn Kcdong sindoel, Pesoeli in liet distrikt Piein-

boeng, Tangkalar in bet distrikt Kali wiro, en anderen. Ileinde

en vcrrc bestaat bet voornaamste bestanddeel van dit gebergte

nit zcer fijnen zandniergcl en nit tlion-lagen, welke eene in 't

oog loopende witte, zelfs krijt- of nielk>vitte kleur bebben: L.

no. 1249. In deze witte mergel-soortcn ziet men op tallooze

plaatsen vulkaniscbe puinbrokken ingebakken, die nu eens

afzonderlijk daarin voorkomen, elders wcder tot nesten opeen-
geboopt liggen. Hier en daar steken deze nesten, die door bet
water niet zoo ligtelijk koMen vernield worden als de zandige
ibon, bultvonnig 10 a 2o voet, ja, nog boogcr boven de witte
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vlakte nit. Dit is, bij \ oorbeeld, hctgcval noordoostwaarls, docli

ia de nabijlicid van hct dorp Kedoiig sindocl: L. n**. 1267, al-

waar men zoovvel poreuze als digte steensoorten van zwartacb-
tige, roodaclilige en lieldergrijze kleiir zaamgebakken zict

Het feit, waarop wij den lezer zoo eren opmerkzaam maak-
ten, namebjk, dat afzonderlijke vulkanische, ycclal tracbicti-

scbe puinbrokken bijna allerwege op Java in andere gcsteen-

telagen ingekneed worden aangeti ofTen, is van niet weinig ge-

wigt ter verklaring van een ander verscbijnsel. In demeeste
strekcn van Java ontwaart men, zelfs midden in bet tertiain^

gebied, verre van alle vulkanen vervvijderd, dat de beddingen
van bijna alle beken, zelfs van deallerkleinsten,metru//iaM/6c//e

rolsteenen van verscbillenden aard bedekt zijn. Op deze bed-

dingen van tbon- en kalkmergel, waarop zij vcrstrooid voorko-

men, scbijnen zij als bet ware een vreemdsoortig gesteonte,

Iietgeen vooi al bet geval is, wanneer men dezelven op boog-

landen aantreft, die, even als het plateau van Rantja, van rond-^

om door veel lager liggende streken zijn omringd, of, gelijk

de Djampang-distrikten en bet Ziiider-gebergte van Jogjakerta;

naar de zijde der vulkanen in een steilen breukrand eindigen.

Aanvankelijk scbijnt bet onverklaarbaar op welke wijze deze

vulkaniscbc rolsteenen aldaar zijn gekomen, Het zijnecbter l)loo-

telijk de steenbrokken, welke ingcbakken in diezcJfde nic.rgeh en

zandsteenlagcn aanwczig waren, door welke de beek bare bed-

ding beef t gegraven en welke door de working van bet water uit

demassa losgespoeld en tot rolsteenen afgerond zijn geworden.

Wanneer eenige der onder I aangeroerde feiten no2f niet

alien twijfel bebben weggenonien, dat, naiuelijk, de vroeger

besebrevene conglomeraat-banken deeica van hct laagsgewijs ge-

vormde, tevliaire gebergte uitmaken, dan zal zulks op de onwe-

dersprekelijkste wijze blijken uit bet bcstaan der kalkbanken,

die op eenige dier genocnide banken rusten, gelijk mcde uit

de voorbeelden, door ons onder II en III aangebaald.

Naaf ons oordeel is tlians op eene voldocnde wijze aange-

toond, in welk eene booge mate grove vulkaniscbe puinbrok-

ken bebben bijgcdragen tot de zamenstelling van bet neptuni-

scbe gebergte op Java. Dc zoo gewigtige vraag: vanwaar deze

puinbrokken oorspronk(dijk zijn, wordt reeds opgelost door de
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blijkl, d
roiiglomeraten zijn, door vulkaiusclie uitbarstings-gesteenten

gevormd en opwaarts gcdreven , die vcrvolgens werdcn bloot-

gesteld aaii de weiking van de baren der zee, onder water uit-

gebreid werden en eene nieer ofminder duidcbjkelaagsgewijzc

verdeeling verkregen. Wijders mag men bieruit bet beskiit op-

maken, dat zij in zcer \ erscbillende tijdperken zijn gevormd
geworden, dat sommigen moeten geacht worden te bebooren

Lot de basis v an bet neptunische gebergte, w^aarop in latere tij-

den verscbillende en menigwerf zeer dikke lagen werden afge-

zet, terwijl anderen door vroeger aanwezige lagen beenbraken,

waarover zij, namelijk, op de bovenste etage van bet gebergte,

werden uitgebrcid.

Dat bet meerendeel der ganggesteenten in bet neptuMisebe
gebergte, welkc de conglomeraten deden ontstaan, oudei zijn

dan de tegenwoordige vulkanen, dit zullen wij in bet lO'^^

kapillel tracbten aan te toonen.

Als een aanhangsel op de vroeger behandelde vulkanische conglo-

ineraal-hanken van het tertiaire gebergte mogen wij albier laten

volgen eene beschouwingderlosse, nietzaamverbondcnebrok-
stukken van vulkaniscbe steensoorten, welke in lagen, verba-
zend dik en uitgeslrekt, rondom den voet van vele vulkanen
op Java worden aangetroffen. Zij bestaan bijna allerwege nit

scherphoekige brokstukken, wier groolte afwisselend | a 10 voet
bedraagt, docb welke meerendeels niet dikker zijn dan l|*a 3
^oet. AVat de boedanigbeid van bet eesteente betreft , zoo be-

staan zij mt eene tracbietiscbe lava, welke gewoonlijk poreus,
docb insgebjks menigwerf digt is en geenc blaasruimten ver-

toont; zij beeft, vooral in bet laatste geval, eene zeer grootc
overeenkomst met bet gesteente, waaruit vele conglomeraat-
bankeu bestaan, die in het tertiaire gebergte worden gevon-
den. Illeibij neemt men ecbter dit ondersclieid waar, dat bij

de meesten der laatstgenoemdc tertiaire conglomeraten eene
en dezelfde bank uit puinbrokken van een aan tal verscbillende
steensoorten, of varieteiten eencr stecnsoort bestaat, terwijl bij

de eerstgenoemden daarcntegcn eene groote gelijkvormigbeid
t opgeinerkt In gene komen dikwerf brokstukken van

basalt voo!-, w<'lke in deze, — de IiedendaaL^scbe formatien

\
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niminer vvorden aarigelroftcn. De laalslgeiioejiideii ziju slccliLs

piiiiimassa tukkeii bestaat

bond

en in elkandcr passen, zclfs daar, waai' geen bindiiiiddel zigt-

baar is. llet wezciilijke ondersclicid echter tussclicn beide soor-

ten ligt in de wijze van bun ontstaan en in biinne ligwijze. Gene

werden afgezet onder, en gedrukt door de zwaaite eener zout-

waterzuil, vervolgens tot banken uitgebreid; meulgvverf wor-

den daarin de overblijfselen van schelpdieren en aiidere zeebe-

Avoncrs aangetroffen, docb deze bezitten geeae laagsgcwijzi^

afdeeling en traden, tijdens zij w^erden afgezet, terstojid in

aanraking met de vrije lucbt; zulks gescbieddc, namelijk, dcels

doordien zij uit kraters werden opgebraakt en vervolgens uit

de lucbt nederviclen, deels, en dit liad bet menigvuldigst

plaats, doordien zij over den rand der kraters werden beenge-

schoven. Dan rolden zij langs de bellingen der kegelbergen be-

nedenwaarts en gleden over den voet dier bergen verder voor-

waarts, ten gevolge van bunne eigene zwaarte en van de druk-

king der massa's, welke later uit den vulkaanscbacbt opge-

weld op de eerstgenoemden volgden.

Het zijn voornamelijk de navolgende vulkanen, ') welke door

dergelijke puinlagen van tracbietiscbelava-soorten worden oni-

ringd, en welke bij vele dier vulkanen nog dagelijks door de

uitgeworpene stoffen verder uitgebreid en opgelioogd worden.

Aan den noordoostelijken, oostelijken en zuidoostelijkcn voct

van den Cede worden puinlagen gevonden, die zicb uitstrek-

ken van den voet van den Megamendong tot aan Tjandjoer;

zij liebben eene grootc diktc en bestaan deels uit grove stuk-

ken, deels uit fijne, tufacbtige steensoorten, waardoor de

bckcn (tji) Koendoel, (tji) Berem, (tji) Andjoer, bare kloven

bebben uitgespoeld, welke de wcg van Megamendong naar

Tjandjoer overscbrijdt. Aan den noordwestelijlven en noorde-

lijken voet van den Boerangrang worden dergelijke lagen waar-

;nomen. Aan den noordelijken voet van den Patociva vindt
tj

gelijk groote puinlagen, welke zicb uitslrekk

') Breedvoeriger is dit punt, bclreffeude de liier oiigeiioeiudc vulkanen, belian-

deld gewordcn in dc II'^'' afdeeling van dit wcrk.
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le garisclic Iciigte van liel Iji Witlalii- of tji Sondari-dal be-
leden^vaarts tot in het plateau van Bandong in de nabijheid

gen, welke den zuidoostelijken voet van den
n, nemen nog dagelijks in grootte toe. Zoo

loordoostelijke voct van den Papamlmjang bedekt door
[lassa's, die, ten jare 1772, in den loop van eene enkele
werden nitgeworpen. Het hoogland van Malenibonjx, dat

dekk

JS c

•J- gedoofd
kaan Sida kellngli^t, bestaat uit zeer dikke lagen van puin-
brokken. De vlakten, gelegen aan den zuidoostelijken voet
van den Galoenggocng, werden in 1822— behalve met asch,
die met water tot modder was verniengd — met millioenen
van stecnbroklien overstelpt; in dat gedeelte der vlakte, het-
welk lict naast aan den vulkaan paalde, werden daardoor
duizenden van lieuvelen gevormd. (Zie de Il^e afdeeling.) De
kleinere puinbrokkcn werden, verniengd met den modder,
door bet water der beide hoofdbeken (tji) Woelan en (tjij

Tandoi, welke buiten bare oevers waren gctreden, tot op
een grooten afstand van de vlakte voortgesj^oeld , in de
dalvormige verdiepingen van bet land afgezet en meer of
mmder duidelijk afgcdeeld in banken, welke op reeds vroeoer
aanwczige (tertiaire of bedendaagscbe

?) puinlagen rusten.
Ontblootingen, welke tot op eeneaanmerkelijl^e diepte in deze
pumvormingon reiken , worden gcvonden aan de zijwanden
der tji Tandoi-kloof, in betraiddengedeelte van den loop dezer
beek; dit gedeelte strekt zicb uit van de plaats waar de beek
in de nabijbeid van den zuidelijken voet des Sawal (tusscben
Tasik malajoe en Mangoendjaja), de Galoenggoeng-vlakte ver-
laat, tot aan desa Bandjar. Binnen deze uitgcstrektbcid zet
de beek baren loop steeds in eene oostelijke rig

loor bet golfvormige vlakland tusscben Mangoendjaj
rjiamis, later langs den zuidelijken voet van bet plateau
Rantja; bijna overal stroomt zij over den bodem eener U a
200 voet diepe kloof, welker zijwanden uit een vulkaniscb
conglomeraat zijn gevormd. Tusscben de tallooze meni-te
kleme pumbrokken en de tot tuf verbarde niassa van r;°

rdoor
nd

tusscbenruimten zijn opgevuld, wor-
den bier en daar enkele orootere puinbrokk get roffe
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welke eenc dikte van 5 alO voetbereiken.— Rondoiii den zui
delijken, zuidwesfelijken en westelijken voet van den Oengaran
gelijk mede aan den noordoostelijken en oostelijken voet var
den Merhahoe, worden verbazenddikke puinlagengevonden; dit
zelfde is het geval aan den westelijken en zuidwestelijken voe

den Lamongan, op welke laatst genoemdc plaats de puin
uitgeworpene rotsbrokken nog dagelijk;bank

den opgelioogd

Hoogst moeijelijk, ja, onmogelijk is liet dc hedendaagsche
vulkaniscbe puinformatien , welke door niiddel van vulkani-
scbe asch en modder zijn zaamgebakken, te ondcrsclieiden
van dcrgelijke conglomeraat-banken der tertiaire formatie, ter
plaatse waar deze of gelieel horizontaal liggen, of onder een
hoek van slecJits weinige graden bellen, indien, namelijk,
beide voimingen aan elkander grenzen, gelijk onder ande-
anderen het geval is in de boven aangehaalde voorbeelden
van den Galoenggoeng aan den oever der tji Tandoi-kloof,
niettcgenstaande tussclien het tijdstip van beider wording
honderddviizenden van iavpn riin vprvlnfypn

B. BREKZIEN, BESTAANDE UIT PUINBROKKEN VAN
VULKANISCHE EN ANDERE STEENSOORTEN,
WELKE DOOR MIDDEL VAN KOOLZUREN
KALK ZAAMVERBONDEN OF MET KAIK-

STEENPUIN VERMENGD ZIJN.

l".,Aan de linker- of ziiidelijke zijde van het tji Mandiri
dal, namelijk, in deszelfs laagst gelegene strekcn, in de na-

bijheid der Wijnkoopsbaai, stroomt door ccn dercnge, kloof-

vorniige nevendalen, welke de steile helling van het
pangsche hoogland aldaar doorsnijden, de tji Dadap; algemccn
genomcn, heeft deze beek een west-noordwestelijken loop. Ter
plaatse waar het benedengedeelte van dit nevendal reeds

breeder is geworden en een meer viakken bodein heeft, ligt

het dorp Dadap, en wel in de nabijheid van den linkeroe-

verwand, welke steil nedcrwaarts loopt. Hier vindt men eene
ontblooting van thon-, mcrgel-, fijneen grove zandsteen lagen,

welke eene dikle hebbcn van j a 3 voet, en onderling mel
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i>en en w el in de nab

1

elkander afwisseleii. Tusschen deze 1;

heid van den spiegel der beek, wordt ecne witkleurige gesteen

tebank aangetroffen, ter dikte van 3 voet, bestaande uit piiin

brokken van tracbiet, {)asaltiscben groensteen, digten kalk

chalcedoon, groenen en rooden jaspis en anderc kwartssoor

ten, waaionder veel ijzeikies vermengd is;dezepuin

hebben veelal eene grootte van 1 a 4 duim, zijn aan de boe-

ken slecbts weinig afgerqnd en door middel van koolzu-

ren kalk ten innigste zaamverbonden: L. n". 555—558. Vele

kwartsstukken bevatten bla^idjes glimmer. Er worden brokken

in deze bank gevonden, die weder op zicli zelven brekzien

zijn en uit klcine stukjes kalksteen, basaltisclien groensteen,

groenen jaspis, liornblende en zwavelijzer bestaan, welke ins-

gelijks door middel van koolzuren kalk tot een compact ge-

heel vereenigd zijn: L. n«. 559. Deze zonderlinge brekzie-bank

ligt ingesloten tiisscben tlion- en zandsteenlagcn en vomit

met de overigen een laagvormig gelieel, dat ondcr een boek

van 12 a 15 graden naar bet zuid-zuidoosten belt. Opmer-

kenswaardig is bet, dat booger opwaarts in ditzelfde tji Da-

dap-dal de warine bron n**. 17 ontspringt, wclkc in de 11^^ ^f-

deeling, bladz. 1312, is beschreven, en ysfcl uit eene ten deele

verkiezelde kalksteenbaok, die zeer digt van soort is en veel

zvvavelijzer bevat: L. n°. 560'—561.

8". Tussclien de dorpen Kaloembit en Tjibeber, in bet zuid-

westelijkste, laagste gedeelte ') van liet distrikt Djampang koe-

lon, zuidwaarts van den g. Badak worden voornamelijk tbon-

mergel- en fijnkorrelige zandsteenlagcn aangetroffen, welke

onder een boek van 5 a 10 graden naar bet zuid-zuidoosten of

zuidooslen bellcn. In de beek (tji)-Tapen (wclkc in de tji Beber

uitwatert, gelijk deze zicli later vereenigt met de in zee uitloo-

pende tji Panarikan) treft men eene ontblooting aan van eene

andere laag, welke tusscben de vroeger genoemdcn ligt; zij

wordt gevormd door een bard puingesteente: L. n". 698, liet-

welkbestaat uit boekigc stukken digten kalksteen, benevens

uit tracbietiscbe en andere vulkaniscbc rotssoorten, welke al-

>) Dit gedeelte vau het bovcngenocmde distrikt vormt den uitersten, zuidwestelijken

hock der Preanger^Regentschappen , zuidwaarts \m den ingang der Wijnkoopshaai.
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lei) door iiiiddel van koolzuren kalk zeer vast zijn zaamver-

bonden. Aan hare oppcrvlakte is deze brckzie-hank door spleten

doorgroefd, die loodregt en tot op eene aanmcrkelijke diepte in

lict gestcente indringen, van boven 1| a 1^ voct breed zijn en

naar beneden toe allengs smaller worden, De bodem dezer sple-

ten was met puin bedekt, ten gevolge waarvan men de ware

diepte derzelven niet kon peilen. Zij kriiisen elkander orider regie

hoeken en verdeelen de gesteentebank, altlians ter diepte van

3 yoet, in afzonderlijke, nieerendeels vierkante of rombisclie,

tafelvormige stukken, welke scherpe kanten liebben, ten ge-

volge waarvan de bedding der beck, welke zij vormen, een zon-

derling uiterlijk verkrijgt; bet best laat deze zicb vergelijken

met eene brosse steenplaat, uit gebakkene aardc bestaande,

welke op den grond is geyallen en in een groot aantal, mcer of

min vierkante scherveu is gebersten. Door erosie kunnen deze

spleten niet zijn gevornid, en vooral die niet, welke dwars en

lijnregt door de beekbedding loopen; misscliien is deze gesteen-

tebank bij gelegenlieid eener voormalige, bidtyorniige oplief-

fing des bodems op die wijze gespleten.

3**, Onder liet aantal stroomengten en ten deele lioogst scbil-

deraclitige wa terv alien, welke de tji Taroem vornit, van de

plaats af waar zij bet eigenlijke plateau van Bandong verlaat.

namelijk, van den tjocroek Djompong af tot aan bare doorbraak

door de westelijke dwarsketen, waardoor bet plateau van de

lager liggende vlakte van Radjamandala gesclieiden is, wordt

er een gevonden, die tjoekang Rawon beet Te rckencn van

den eerstgenoemdcn waterval stroomt de aanvankelijk stil

daarbeen vlietende plateau-stroom met woeste vaart, al brui-

send door eene kloof, welke in haren loop door de vlakte van

bet distrikt Rongga, — bet zuidwestelijke gedeelte Aan bet

plateau van Bandong, — allengs dieper tusscben scherpe ran-

den in den bodem dringt, zoodat zij in bet middengcdeelte van

de doorbrokene grensketcn, in de nabijheid van Sangjang heloet,

eene diepte van 1,660 voet bereikt Boven deze doorbraak ligt

de tjoeroek Alimoen en nog booger opwaarts de tjoekang Ra-

won. De bodera der kloof, de cigenlijke bedding derbeek, welke

op een geringcn afsland hooger opwaarts nog eene breedte

van 200 voet had, wordt liier eensklaps zeer stnal, gaal over in
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eeiie rotspleet, die zoo eng is, dat men door midrlel vai

boomstaminen, eene brag daarover ln.'eft kunnen daar

want de bovenste randeu der spleet zijn sleclits 30 \

elkander verwijdcrd- Door deze naaiiwe, doch zeer diepe

pleet „tjoelvang R dvvarrelendc

vaart het zaamgestuwde water dezer aanmerkelijke rivier. Dat

gedeelte van liet gebergte, hetwelk alliier ontbloot is, bestaat uit

een puingesteente , Avaarvan de brokstukken eene dikte yan 1 a

12, docb gewoonlijk slecbts van 4 duim bebben; zij zijn boekig,

docb aan de hoeken veelal afgerond en gevormd uit zwartacb-

tige basalt-, grijze trachiet- en groene dolerietischc en diorieti-

scherotssoorten, benevens uitdigten kalksteen, Avelke alien door

digten koolzuren kalk tot een vast en compact gelieel zijn veree-

nigd. Enkele brokstukken bebben eene grootte van 5 voet; die,

welke uit kalksteen bestaan, zijn meer afgerond dan de overigen.

De regter of noordelijke zijde dcr kloof belioort reeds tot bet

doorbrokene zandstcengebergtc, wclks buitenwaarts gekeerde

helling, die naar Radjamandala is gewend, door verbazend

dikke kalkbanken is omgeven. Volgt men de rigting, waarin bet

puingesteente zich aan den linker, dat is, zuidelijken dal-

wand uitstrekt,— aan de zijde van bet plateau,— van de bed-

ding af booger opwaarts tot aan den bovensten rand der kloof,

klimt «ien tot dat einde 3 a 400 voet boog, dan ontwaart men
dat de slukken, waaruit bet congloraeraat is zaamgesteld, al-

lengs kleiner worden en te gelijk zeldzamer voorkomcn, tcrvvijl

bet verbindinwsmiddel, de koolzure kalk, meer en meer de

overhand neemt. Dit laatste is inzonderbcid het geval aan den

oever der nevenbcck (tji) Tjatjabang, welke zicb lager stroom-

afwaarts dan de pleats, waar de tjockangRawon wordtgevon-

den, van den hoogsten rand dei; kloof in de bedding der tji

Taroera stort Hicr beeft de brekzie eene verdeeling in vlotlcn,

ter dikte van 2 a 3 voet, welke door loodregte retenmeer ofmin

in vierkante stukken zijn afgedecld. Deze vlotten of kleine ban-

ken verdienen eerder den naam van digten kalksteen dan dieji

van brekzie: L. n^. 831, dewijl bier slecbts kleine, hoekigepuin-

brokken van vulkanische steensoorten, van de grootte eener

zaadkorrel tot die eener liazelnoot, in de kalkmassa ingekneed
^

worden gcvondeii; in sommige gcdeelten dezer banken liggcii
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dezelven zeer yerre van elkander verstrooid, terwijl zij ciders

bijna niet worden aangetroffen.

IJithoofde in dc nabijlieid van de tjoekangRawon, nnmelijk,

aan de doorbraak der tji Taroem, zoo niede op versclieideno

andere plaatsen, vcrschillende soorten van eruptie-gesteenten

worden gevonden, — uitlioofde tussclien de opgerigte zand-

steenlagen zoowel diorict- als basall-gangen worden aangetrof-

fen, -— lietvs^elk wij in kapittcl 10 nader znllcn aantoonen, •

—

en insgelijks aan dc Jjuitenwaarts gekeerde zijde van het onige-

kanteldc gebcrgte (vergel. bladz. 84, enz.) kalkbankcn liggon,

welkc tot de grootstcn op Java behooren, zoo volgt bicrnit ten

duidebjkste: dat dit piiingesteente een wrijvings-conglonieraat

IS, lietwelk bestaat iiit fragmcnten van den doorbroken kalk,

vermengdmet de brokstukken der endogene rotssoortcn, welke
in de nabijbeid oprezen; dcze puinbrokken werden onder water

nitgebreid,. en door koolzuren kalk, welke in dit water was
opgelost, zaamverbondcn. De vlotten van het doorbrokene

zandstcengebergte, gelijk nicdc dc kalkbankcn, welke aan des-

zelfs bnitenwaarts gekeerde zijde worden aangetroffen, staan

of gebeel en al loodregt, of liellen onder een boek van meer dan
70 graden; vergelijk liicrmede kapittel 9 en 10. De lagen van
bet piiingesteente aan de tji Tjatjabang daarentegen hebben
eene horlzontale rigting en zijn 2,000 voet boven den spiegelder

zee verlicven. Hieruit mag met grond bet besUiit worden opge-

maakt, dat bet water, onder welks spiegel de puinmassa is

nitgebreid geworden, dat van een zoelwater-ineer was, betwelk

noodzakelijkcr wijze niocst ontstaan ten gevolge van de opbef-

fing van bet randgebergte, indien de ketel van Bandong, gelijk

ziilks tcgenwoordig bet geval is, reeds deslijds ook aan de an-

dere zijden was omgevcn door een even lioog, misscliien nog
hooger gebergte. Dit bekken is tot op zijne tegenwoordigelioog-

te werkelijk opgevvild door borizontaal liggende zoetwaterla-

gen, waarover later zal gebandeld worden in het hoofdstuk

der ,,posttertiaire formatien/* Toen nu bet water van bet meer
over het laagste gedeelte van den rand heenstroomdc, daarin

eene geul vormde en deze insnijding, gelijk bij alle watervallen

wordt waargenomen, steeds venler achlcrwaarts trad^ ontstondb
liierdoor de ontzaggelijk diepe kloofder tji Taroem, welke zicl I
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uitstrekt van de dwarsdoorbraak door de keten, in denabijlieid

van Sangjang heloet, tot aan den liooger stroomopwaarts gele-

genentjoeroekDjompong.waardoorinsgelijksdebrekzie-banken

in de nabijbeid van de tjoekang Rawon werden doorsneden

;

de vorming dezer brekzie dagteekent derhalve ofvan de opbcf-

fing dcr bergketen, of zij werd gevormdkortcntijdnabetplaats

grijpen dier gebcurtenis. Honderd duizendcn van jaren moeten

rviugt;ii Aijn, ciiv^jn-ixi3 MJivjKJi,^ ^x^^x-.^ ^^^^.^ ^^^^^

alvormige kloof, gelijk die der tji Taroera, welke c

van verscbeidene mijlen bezit, heeft kunnen doen

een vast, ten deele kristallinisch gesteente.

4°. Op een afstand van i^ uur gaans van de

sale, k

Tai

doorbraak, in eene zuidoostelijkc rig ting van bet dorp Tjitja-

bang, dat aan de linkerzijde der kloof ligt, stroomt de tji

Tjamo door bet zuidelijkste gedeelte van bet plateau van

Ron^^ga, dat met eene menigte beuvelen is bedekt. De beek

bedding, in den vorm van een kanaal, tcr diep

van 30 voet nitgespoeld door een verbrijzeld gesteente, be

okstukken ter grootte van 2 a 4 duim, — slecbts

enkelen worden er onder aangetroffen, die 2 voet groot

zijn,— aan de boeken meer of min afgerond, gevormd uit dig-

ten kalksteen en vulkanische steensoorten, die door raiddcl

van koolzuren kalk zaamverbonden zijn. Zij komt derbalve

van nabij overeen met de brekzie, welke aan de djoekang

Rawon wordt gevonden en mag als een bewijs worden aan-

gemcrkt van de groote uitgestrektbeid, welke dit puingesteente

in de westelijke streken van bet plateau bezit, zijnde, na-

melijk, die, welke bet digtst bij de doorbraak liggen, waar de

tji Tarocm bet plateau verlaat. Op menige plaats laat zicl

geen verbindingsmiddel tusscben de puinbrokken bespeuren,

maar passen zij alien volkoraen in een, terwijl de oppervlakte

er van bier bultig oncffen is, elders daarentegen, waar bet

rotsbcd door de werking van bet water werd glad gespoeld,

bet uiterlijk van een mozaikwerk vertoont. Op vele plaatsen

hccft bet verbindingsmiddel, de kalk, de overband; wat

zijne bocdanigbeid betreft , zoo komt dezelve volkomen over-

een met de kalksteenbrokken, welke er door worden omslo-

ten, namelijk, bij is digt van structuur, veelal wilaclitig

I
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ol witaclitig gnjs, ja, zelfs roodachtig van kleiir. De kalk is

zeer hard en laat zich gemakkelijk door een Iiamerslag in

lioekige stukken en splinters verbrijzelen. De oudore rotsop-

pervlakteis hier en daar bedekt met dunne korsten van kalk-

tuf, welke door liet water der bronnen en der beken aan baren

oever wordt afgezot. Zonderlingc gedaanten heeft de erosie

aan de rotswandcn der kloof doen ontstaan. Het bcnedenste

gcdeelte der wanden is, bij wijze van eene bogt, uitgeboold

en op zekere plaats in eene langwerpig teerlingvormige rots,

met platten sclicdel lierscbapen, welke „batocKakapa" wordt

gebeeten en op een afstand van 6 minuten zuid-zuidvvest-

waarts van het dorp Tjiboeloe ligt. De kalk is bier en daar

korrelig, kristallinisch geworden- Zie L. n^. 827—828-

Een uur gaans van bet dorp, ter plaatse waar de tji Tjamo

zicb met de tji Taroem vereenigt (het punt van zamenvloei-

jing dezer beide beken ligt boven tjoekang Rawon en zelfs

1Sagoeling— zie vroeger), wordt een vulkaniscl

puingestecnte: L. n^ 826, aangetroffon, lietwelk uit stukken

van zeer verscbillendc grootte bestaat; hierin zijn nog op vele

plaatsen stukjes kalksteen vermengd.

Hicruit blijkt derhalve, dat in de benedenste streken van bet

plateau-bekken, aan de binnenzijde van de straks genoenide

doorbraak, dergelijke conglomera ten over eene uitgestrektbeid

van verscbeidene mijlen verbreid zijn; zeer waarschijnlijk is

bet te acbten, dat zij met de vroeger bescbrevene zuiver vul-

kaniscbe puingesteenten A. L n**. 6 en 7 slechts eene groote

laag uitmaken, waarvan de puinbrokken op dezc plaats mccr,

elders minder door kalk vereenigd en met kalksteenbrokken

vermengd zijn.

5^. Eene zeer cigenaardigc brekzie, wclke bijna uit gebeel gave

kwartskristallen van aanmerkelijke grootte bestaat, die por-

])bieracbtig in een digten kalksteen ingebakken zijn: L. n^. 1264,

wordt gevondcn in de kalkbank g. Silangse, ten zuiden van

Banioro, namelijk, in die streek van het Zuid-Serajoe-gebergte,

welke noordwaarts van Keboemen liL^t. (Zie lioofdstuk 9j
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C. FIJNE EN GROVE PUINGESTEENTEN VAN
VERSCHILLENDEN AARD,

i

welkc zich kenmerken of door het eigenaardige materiaal, tvaaruit

zij zfjn zamengesteld^ of doordien ztj zelden op Java voorkomen.

1**. De vlakten of golfvorraig heuvelaclitige streken van de

iioordelijke en middengedeelten der residentie Bantam zijn

bedekt met een krijtwitten mergel, die eene aanmerkelijke

diktelieeft en waarin vele kwartskristallen of brokstukken er

van vermengd voorkomen. Deze mergel scliijnt alliier de bo-

venste laag der bijna liorizontaal liggendc of altlians. sleclits

golfvormig gebogene tertiaire formatie uit te maken; men
wordt denzelven het eerst gewaar in het noordehjkste, laagst

gelegene gedeelte van Bantam, waardoor de groote weg van
Batavia naar Serang loopt, aan de westehjke zijde der tj i Kandi,

alwaar lagen en aderen van thonijzersteen: L. n". 593, daarin

worden gevonden. Oostwaarts van dit oord, naar de zijde van
Batavia, wordt dit gesteente niet aangetroffen. Westwaarts van
die rivier laat het zich door vele streken van het regentschap
Serang, zoo mede verder zuidwaarts door het regentschap Le-
bak tot aan Bodjongmanik waarnemen, alwaar dit gesteente op
tallooze plaatsen is berpofd gewordcn van de briiinachtig gele

of bruinachtig grijze, kleiachtige aarde, welke hetzclvc vroeger
bedekte en in de overige streken nog veelal eene dikte heeft

van 3 voet. De tji Pandan heeft hare bedding, achter het

rcsidentshuis in Serang, ter diepte van 50 voet door dezen mer-
gel uitgespoeld; de mergel-laag moet dcrhalve te dier plaatse

nicer dan 50 voet dik zijn. Vele ontblootingcn van dit gesteente

ontwaart men tnsschen Serang en Waroeng goenoeng, b. v., in

de bedding der tji Bongor. Gaat men van Waroeng goenoeng
den weg op naar Lebak, tot aan de tji Oedjoengen van daar
verder tot aan Lebak, dan worden tallooze plaatsen aange-

troffen, waar de mergel ontbloot voorkomt, namelijk, op de
vlakke schedels der golfvormig oprijzende deelen van dit ter-

to

de labirintisch kronkelende erosie-d

door wt'lke, ter diepte van 550 a 400 >
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de riviorcn (tji) Ocdjoeiig, Simoet en dc daariii iiilwatcriaide

neveiibeken stroomen; zie: L. ii^. 394 Aaii do iioordtjlijkc zijde

van dit gedeelte van Let tji Simoet-dal, waarin Lebak ligt,

wordt de schedel des bergs in de i igling van Let zuidcn allengs

smaller en gaat bij over in een bergTvatn, in eene bergspits,

waar bmgs de weg daLifwaarts vocrL De bergspits of bergkani,

wclke zich ter wederzijde nieer dan 100 voet diep loodregt be-

nedenwaarts stort, bestaat bijna geheel en al nit den witten

mergel: L. n^- 595.

Nu eens is deze steensoort, •— waaraan ik bij gobrek van eene

meer gepaste bcnaraing, den onbcpaalden naani van mergel

beb gegeven, •— zeer fijnkorrelig, week, kleur afgcvend, zccr

ligt vervvrijfbaar, krijtacbtig van aard, bocwel zij niet opbruist,

wanneer dezelve met zuren wordt beliandeld, dan wcder is zij,

bij gelijke of bijna gelijke fijnlieid, vast en, Ijoezeer ligt van ge-

wigt, ecliter liaTd genoeg om in boekige stukken te l^reken,

wanneer men een blok met d en bamer verbrijzelt
;
gcwoonlijk

ecbter is deze steensoort week en laat zij zicb met een nies

snijden. In weinige streken is bet gesteente zuiver, worden
daarin geene vreemde steensoorten aangetrolFen; gewoonlijk

bevat betzclve kleinc boekige stukjes tracbiet, dolcrict, zelfs

poreuze lava, docli voornamclijk puinbrokken en splinters van

kwartskrislallen; deze komcn in znlk eene mcnigte er in voor,

dat zij een onderscbeidend karakter aan deze steensoort geven.

Zoo worden er vele gave kwartskristallen in gevonden, die

eene geringe grootte bebben en bolder als water zijn; ^) le rcgt

mag deze stcenmassa dcrbalve tot bet pningesteente worden

gerekend. Zij is krtjtwit of melkwit, zelden is zij witacblig grijs

van kleur, laat zicb ligt in water oplossen, is even knecdbaar

als plastiscbe tbon en vormt meerendeels ocn onvruchlbaren

bodcm. Hoofdzakelijk is zij zaniengcstcld nit thonanrde, bene-

vens uit kiezelaardc.

Ovcral waar dit gesteente wordt aangetrolFen, zijn de wegen,

benevensde oevers en de beddingen dcr bekcn, zoo als, b. v-,

die der tji Oedjoeng, tusscbcn Waroeng gocnoeng en Lebak,

bedekt met glinsterend zand; dit zand is gevormd uit de

) ,,Rhoinboefler, entrandeckt zur Siiule und in der Richtung der Scheitelkanten/'

14



puinbrokkoii van kwartskristallc^ii, TN^elke in dit gesteeiite

aanwezig wareii en op de oppenlakle zija blijven liggen,

nadat de niergelniassa's door de werking van liot water zijn

weggespoeld geworden. Dagrei/.en ver is deze steensooi t ver-

spreid over de oppervlakle van Let land, dat zicli iiitstrekt

van den alluviaalbodeni aan do noorder kust tot aan liodjong

manik in lict midden van liet eiland; op Iiet liooger rijzeiide

gebergte, dat zich zuidwaarts van laatstgenocmde pi

liefl, wordt dczelvc niet g 1

treck, welke veel lager liijt dan de zoo even genielde,wv.. ..^^ ^«XX ^^ ,.W.^ V>TWX^

vindt men dezelve tot ongevecr lialfweg tussclien liet dorp

Goenoeng kantjana en Tjilangkalian aan de zuider kust. Dit

gestecnte is cen zccr eigenaardig en kenmerkend bcstanddeel

van het centrale gedeelte dcr rcsidentie Bantam, dat teii oosten

en ten znidoosten van den vulkaan Karang ligt; nergcns ciders

wordt hetzelve op Java gcvondcn. Uitlioofde deze steensoort

door de werking van bet water zoo ligtelijk wordt opgelost en
weggevoerd, lieeft de oppcrvlakte van dit gedeelte van Java

eene eigenaardige gedaante verkregen; de ruimten, namclijk,

tussclien de beuvelen of landwrongen, welke laatstgenoemden

gemiddeld 500 voet boVen de 02^pervlakte der zee liggen,

zijn erosie-dalen, die grootendeels sleclits den witteh mergel
doorsnijden, De vlakke bedding dezcr dalen, welke in de cen-

trale gedeelten van Bantam wordcn aangetrofFen, ligt gemid-
deld ter booste van 100 a 150 voet. De merffelbank seliiiiit te

dier plaatsc bij gevolg ten minste eene dikte te bebben van ^.^^

a 400 voet, en gccne laagsgewijze verdeeling te bezitten. INer-

gens lieb ik eene insnijding knnnen aantreffen, welke diep ge-

nocg was om lict Uggcnde voor liet oog te ontblooten; zonder
in staat te zijn biervoor be\vij/en bij te ])i'ei]gpn, vermoed ik

ecbter, dat wij bier ecn der jongste leden van de tertiaire for-

ma tie voor ons bebben, betwelk misscliien is afgezet op de ge-

brokene koppen van andere lagcn, welke reeds waren oj^gelie-

ven en die ook werkelijk in de veider znidwaarts Ijoeende

bergslrcKen, b. v., ten zulden van Bodjongmanik, onclervcr-

scliillcnde graden van helling, sonitijds gcLecl uit liun ver-

jjand genikt, woiden aangetrolFcn. Zou Let misscliien niet een
vuiKaniscl}, lufaelitig product zijn' Zou hot ontstaan zijn ten

\
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Igevolge van vroeger plaats gehad liebbciide uitLarstingci

van den goenoeng Karang, en iiit deluclit zijn nedcrgcvallon

als aw//, wclke door regen en opgestnwd bcek water in modder
werd lierschapeii en bijeen gespoeld?

2U

Gebeel witte mergel vs^ordt, belialve tc dezer plaatse, sleclit

in bet gebergte ten noorden van Keboemen aangetroffen: L.

n^ 1249; .aldaar ecbter is bet gesteente in Ligen verdeeld,

welke afwisselend met anderen voorkomen en de zoo kennier-

kendc eigenscbap der vroeger gemelden, namebjk, de kvvarts-

kristallen niet bezitteii.

2<». In de nabijbeid dcr monding van de kleine tji Sedekang,

tusschen Tjilangkaban en Tjibara, aan de ziiider kiist van

Bantam, distrikt Tjilangkaban, wordt ecn kwartsaclitige

zandsteen gevonden, welke bier en daar grof, conglomeraat-

aclitig wordt. Terregterzijde van de monding, waarbijinde ge-

daante van klippen verrein zee reikt, isdezelve tamelijk fijnkor-

relig: L. n^ 588, maar bevat aldaar vele 1 a 2 voct groote, rond-

acbtige nesten of knollen van balf-opaal: L. n*^. 390; bovcndiei

is deze zandsteensoort doortrokkcn met 2 a 6 duim dikke adc-

ren— gaugen— van een roodbruinen, zeer vele ijzerdeelen be-

1

\

vattenden zandsteen of, juister gezegd, zandigm thonijzersteen:

L. n^. 589, welke zeer bard is, en, met den bamcr geslagen wor-

dende,,een metaalklank van zicb geeft. Deze gangen komen aan

de oppervlakte in de gedaante van lijsten te voorscbijn. Naar

bet toescbijnt, liggen dezandsteenlagenin ecneborizontale rig-

ting, of bellen zij ondcr een boek van zeer weinige graden naar

bet zuiden; de werking der baren beeft deze lagen in langwcr-

pig vierkante rotsgroepen verdeeld, die in scberpe toppen op-

rijzen en bier en daar met uitgeknaagde kalksteenmassa's

overblijfselen van verbrijzelde banken, — bcdckt zijn,

3«. In bet tji Marindjoeng-dal, namclijk, in dat gedeelte van

bet lioogland van Djampang koeloen, betwelk verdcr zuid-

waarts in den Linggoeng-muur eindigt, worden zeer fraaije

ontblootingen aangctroften van qcii geelaebtig briiincn, barden

zandsteen, welke ligt van gcwigt en fijnkorrelig is, en waarin

vele brokstukken van hornblendekristallcn, ja, zelfs gave kris-

tallen worden aangetroffen: L. n^. 634; zij worden gevonden aan

den linkeroever, zuidwaarts van en bcneden bet dorp Bat(M?
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gaioet, tcgejioverde laondiiig dor Leek van qclijken iiaam. Dit
gosLcente komt aldaar voor in 10 voet dikke vlotteii, wier ont-
blootc oppervlakte zoo gelijkmatig is ovcrdekt met geelaclitig

witte Hellenes, als ware dezelv^e met een vernis overtogcn; zijn

liggende Lestaat uit gnjskleurige, zeer Iiarde zandstcenlagen,
waarondcr er worden aangetrofFen, die leiaclitig dun zijn en
anderen, die uit ervvtensteenen zijn gevormd: L. no,»635—637.
De lagcn liellen onder een Iioek van 2o a 30 graden noord 30"

oosten. Hooger bergopwaarts worden de gangen van au
porphicr aangetrofFen, welke wij in hetlOde kapittel zullei

hrijven, terwijl f paal verdcr stroomafwaarts de Leek al:

looge waterval van den Linggoeng-muur nederwaarts stort

'. Een briiinkleurige, Larde, yeel ijzeroxyde Levattende zand
iil UUtC ILlLi^ d

I

lieuvelengevonden, welkp tusscLen Tangkr enBandjar^p
11

;
dit is, Lij voorLeeld, Let gcyal indenpasirKapoedjangC;

de linker- of noordelijke zijde der tii Seel, in Let distriki

Soekap

ndsteenlagen in Let tii M
dal, welke door gangen van augiet-porpLier zijn doorLroken,
Lestaan geheel en al uit kleine Lollen van zeer liarden, fijnkor-
religen, kalkacLtigen zandsteen, ter dikte van 3 a 5 lijnen; al-

len, die in dezelfde laag voorkomen, LeLLen gelijke grootte,
liggen zeer digt nevens elkander en zijn door niiddel van eene
eenigzins grovere, docL insgelijks zeer Larde, kalkacLtige zand-
steenmassa innig met elkander zaamverLonden: L. n^. 637.
S«'"^^uleii zijn zij zeer dun en met andere lagen bedekt: L. n".

63i—656, waarondcr de reeds vroegcr vermelde, geelacLtig
Lruine zandsteen voorkomt ; vcrg. C. n". 3.

Zoo worden mede aan dezuidelijke Lolling van Let Iioogland,
door wolk gedeelte de tji Marindjoeng stroomt, namelijTi, aan
den Linggoeng-muur, lagen aangetroiFen, die uit regelmatig
gevormde Lollen Lestaan, ter grootte eener erwt tot die eener
liazelnoot: L. n", 644 Zij worden onder anderen gevonden aan
den oever der tji Kande op den voorsprong van den nmur,
welke de Looger gelegene watervallen van den tjoeroek Sodon
sclicidt; met een opslag van Let oog laten zij zicL onderkennen
aan de zonderling gevormde oppervlakte der lagen, die als Le-
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dekt schijneii met klciiic wratteii, \vaar\ an hct mccrendccl d
heeft. De lagcii beziiten cene g

liardlieid en bestaan niet, — nocli wat bctrcft de d
komende bollen, iioch Avat aangaat de tussclicnm uit

een ziilveren koolzuren kalk, maar uit cen fijnkoi religcn, kalk-

achtigen zandsleen, welke eene grijze kleur heeft.

6". KoyehandsteenoL— Lagen, wclkeiiitafzonderlijke, novcns

i^noi^elk^iidevlig^eudezandsteenkoijels van aannierkelijke groot-

te zijn zaamgesteld, die eene schelvormige afzondcring bezit-

ten — op de wijze ecner ui, — en door middel eener volkoni(»n

homogene zandsteenmassa met elkander verbondcn zijn, wor-
den op de navolgende plaatsen ontbloot gevonden. — In de
bedding dcr tji Boenoet (zie vrocger A. II. % bladz. 188.), al-

waar zij afwisselend voorkomcn met vulkanische conglome-
raat-lagen en fijnkorrclige, gewonc zandsteensoortcn en onge-

grootte hebben

volgt, die van Tjitawon, aan de zuider k

den weg

dan komt men, in bet midden tusschen de ])eide bek

^on ten westen en tii Damar ten oosten, in de mind
diepe kloof der tji Awi tali, in liet distrikt Tjidaniar. Aan de

zijwanden dezer kloof, zuidoostwaarts, docb nevens liet dorp

van gelijkcn naam, woidt een vaalgdjze, in betgeleovergaande

zandmemeL cen liet verwriifbaie. kalkachliize zand

vonden, die gebeel en al uit kogels beslaat, welke afwisselend

eene middellijn van 2 en meer, docb boogstcns van 4 voet heb-

ben. Deze kogels liggcn digt aan een, docb in dicr voegc dat

zij elkander slcchts op een cnkel punt aanraken ; de ruimte, wclko

tusschen dezelven ovcrblijft en cen vierkanten ofdriehockigen

vorm heeft, is opgevuld met cene zandsteenmassa, waarvan de
boedanigbcid volkomen overeenkomt met die der kogels zclven,

Zij liebben de structuur eener ui, dat is, zij zijn gevormd uit

regelmatige, concentrike schellen, ter dikte van 1 a 2 duim,

welke eene volkomen homogene kern oinsluiten. •— Westw aarts

van de grooterc beek Lajoe stroomt, door eene meer oostwaarts

li^oejidc slreek van Tiidamar. de tii N^rocmboct, ten oosten van

(

van gelijkcn naam. In de bedding dezer beck word

f

looting gevonden van een weeken, kalkacbligen zand-

arin zecr duidelijk kogels ter dikte van
J
h \ voet in-
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kneed worden aaiii-elrofFen. dj^,.....^^... ,,W1V^IVX* ««ilg

fossile

md, ceiic schelvormige striicluur hcbben
de ziiidelijk

Ziiid-Serajoc-gcbcrote, ten noordoosten van Keboenien, alwaar
beurtcllogs mergcl- en zandsteenlagen met grove vulkanische
coiiglomeraten afvvisselen, worden op vele plaatsen— in de eerst
genoemde steensoorten ingebakken —: kogeb en scli^Iv ormio af-

gezonderde brokstukken aangetroffen, welke ovcrigens iiit eene
homogene massa met de laag bestaan ; dat is, bij voorbeeld, bet
geval tusscben de dorpen Pitjarikan en Kedonp sindoel. Dit-
zelfd scbillende strek

L
id Noesa kambang
de wijze, waarop de eigenbjke pisolithen gevormd

worden, bestaande uit koolzmen kalk, die gewoonlijk een
vrecmdsoortig ligcbaam— een stecnkern— omvat. reed
jebjk verklaren, zulks is nog in eene veel Iioogcre mate bet geval
met de zoo straks bescbrevene, scbelvormig afgezonderde za?td'

stcenhofjeh ; lagen van aanmerkebjke dikte worden bier en daar
door dezelven gevormd, zoo als, bij voorbeeld, in de kloof der
tji Awi tali, alwaar zij, zooverre de bedding en de wanden der-
zelve ontbloot zijn, by duizendcn nevens elkander worden aan-
getrofFen.

?». Pninges teen ten, welke uit zeer kleine rolsteenen van kie-
selacbtige steensoorten (kwartssoorten), betzij gebeel often deele
zijn gevormd, Nagelfliibacbtige conglomeraten, worden zelden
op Java aangetroffen. Slecbts de volgende voorbeelden daarvan

kennis gekomen.— Boven bet dorp Tjipitjoeng
oomt do nevenbeck tji Panaroeban door den linkcroever der
Mandiri in deze bcek, nadat zij van de steile belling van b^f

Djampang-hoogland is bcnewaarts gevlocid. (Distrikt Djampang
koelon.) Volgt men den loop dezer beek booger opw
b 5^ den voct, langs den brcuk

bier en (

wisselen

tipang.gebergte, waarvan de boogstc rand tc dicr
j

Katongtong word t gebeeten,

elk I

,dal

ikte van slecbts 1 diiim, af-

gen, welke eene dikte be-

gvuldige piiinbrokkcn
van cbalrodoon voorkonuui: L. n«. 569: eldeis treft mc

L^
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1seleud lageu zandstecii, vulkaniscli conglomcraat en Nagelfli

aan, die mecrendcds 3 a 5 voet dik zijn. Nu eons liellen dezc

laaen oiidcr ecn lioek van 60 a TC iiaar liet noordoosteii, dan

weder in cene tegenovcr gestelde rigting, teiwijl zij op aiideie

plaatsen volkomen loodregt aan de zijwaiidcn der klooFopiij-

zen en over het algemeen de blijken dragen van geliccl en al

iiit liaar verband te zijn gerukt. Eenige dier lagcn zijn gevornid

uit een Nagelfliiliaclitig conglomeraat: L. n**. 567, dat, belialvc

puinbrokken van vulkaniscbe steensoorten, kalk en zandstcen,

van thon-ijzersteen bevat: L.,no. 568, doch

kelijk uit kleine rolsteenen vanhoornsteen, kwarts en

aspis bestaat; bieronder wordcn insgelijks concentrike band-

gaten aangetroffen, wclke eenc gclijke bocdanigbcid bczitten

Isi^cne, die in bet distrikt Karang, van bet regentsebap Soek

insgebjks nieren

i

poora, wordcn gevonden. Dergebjke ontblootlngen worden zoo-

wel aangetroffen boven als beneden bet dorp Codjong kalong,

dat aan den linkeroever der beek ligt. — Dc goenoong Kiara

djadjar, waarvunwij reeds vroeger op bladz. 37 en 82 meldin

bcbben geniaakt en wclke bijna gelieel en al gcisoleerd oprijs

in de Tjiletoe-vlakte, die door den Linggocng-mimr wordt om
ringd, bestaat uit Nagelfliib: L. n". 648—649; overal, \vaa;

ontblootingen aan de bellingen des bergs worden gezien, out

dekt men deze, docb gccne andere steensoort. Iletzijn volkomei

rond en glad gewordcnc rolsteenen van w'Ukkung kwarts, biei

en daar vcrmcngd met bruinacbtigen boornsteen, welk een ei

under door middel van ecne zaiidsteenmassa, die insgelijk

kwartsacbtig is, tot een conglomeraat is zaamgebakken; som

tijds zijn deze rolsteenen zoo klei

bet uitcrlijk verkrijgt van een grofkonclig De

bebben eene groolte van |- a 1 duiin, waar tussclien en

orkomen. die eene niiddelliin bebben van 2 a 4 duim.

8. Grove puhigestccnlen van cjrocnc kleur,

a. Op den bodem van bet tji Boeni-dal, in liet distrikt Djaui-

pang wetan, tor plaatse waar de voct van den neplunischen

breukrand g. Brengbrcng paalt aan den tegenover liggeiiden

vulkaniscbcn g. Soebaug, wordt een puingesteente gevonden.
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clat eeiic in Let oogloopende groene kleiir lieeft. Eene ontbloo-

ting van dit gcsteen tewordt gevonden in de nabijheid der brug,
welke op den weg van Tandjoeng naar Bodjong peter over
de beek is gelegd; deze ontblooting reikt stroomafwaarts tot

vevve beneden de warme bron no. 20 welke wij op bladz. 1315
der Iltie afdeeling hebbcn beschreven. De brug verbindt de
beide oevers van bet 15 a 20 voetdiepe kanaal, betwelk de beek
zich in bet gesteente bccft uitgespoeld; dit kanaal gaat verder
benedenwaarts, dat is, ten noorden van de brag, over in eene
diepe, ontoegankelijke rotskloof, welke den voct der wederzijd-
sche bergen, waar tusscben aanvankelijk eene breedere dalbo-
dem lag, alhier van een scbeidt.

De wanden van bet kanaal zijn allerwege door het water uit-

gehoold, Volga ten, docb aan bet daar tusscben gelegene gedeel-
te efFen en glad. De brekzie bestaat uit stukken, welke meeren-
deels zijn afgerond, eene grootte bebben van 1 duim a 2 voet,
docb veelal van 3 duim en eene lielder groene kleur bezitten, die

digt of

g, ruw op de breuk, oneffen, als met poeder bkorrel

strooid, docb bard en vast; op die plaatsen, waar het gesteente
niet gebeel gelijkvormig is, laten zicb gecn andcre bestanddee-
len waarnemen dan kleine, kleurlooze of glasgroene kristallen.
De mecste stukken bebben slecbts eene vaste, donkerkleurige
kern ovcrgehouden, terwijl de laag, welke deze kern omsluit,
verweerd, week, aardacbtig en bleek van kleur is. De puin-
brokken, waar tusscben ook enkele kwartsstukken worden ge-
vonden, bggcn bier zeer digt nevens elkander, elders vcrre van
een in een deeg, welke mede gioenaclitig van kleur is; op velc
plaatsen begint dezelve te verweeren, is bij daardoor week ge-
worden, ten gevolge waarvan de oorspronkelijke, groene kleur,
meer en nicer vcrbleekt en wit wordt. Deze onderste, vaste brck-
zie-bank is aan de wanden der kloof, beneden de brug, bedekt
met eene brekzie-laag, welke 20 voet dik, fijner van korrel en
ligler verwrijfjjaar is dan de vorige; ook deze beeft eene wit-
acbtig groene i) kleur. Zij gaat over in de bovenste zandmergel-
laag, welke eene dikto van 10 voet en eene geelacbtig grijze

) Color glaupus.

•«
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kleiir heeft, zoodaL de gezamenlijke dikte der -^ hoilzontaal
liggende— lagen, die aan den wand ontbloot zijn, te rekenen
van den bodem der beek, 50 voet bcdraagt, Tusschen du lagen
1 en 2 heeft het beekwater hier en daar eene horizontaal ge-
rigte, spleetvormige kloof iiitgespoeld. In L. no. 74i—747 zien
wij de puinbrokken dezer brekzie in Iiunnen verschillcnden
toestand, naar mate zij nog friscli of reeds meer verweerd zijn.

Beneden de zoo even genoemde kloof verwijderen zich de
wanden van elkander, verbreedt zich de dalbodem \veder tot
eene kleine vlakte, gevormd door de rolsteenbank, waaruit de
warme bron n". 20 ontspringt ; ook hier is de groene brekzie de
liggende laag en rijst zij op menigvuldige plaatsen in de bed-
ding der beek op uit de rolsteencn, welke haar bedekken. Ver-
der benedenwaarts nadert de wedcrzijdsche voet der bergen,
namelijk, van den g. Soebang aan de eene of rcgterzijde en de
groenkleurige conglomeraat-bank aan de andere of linkcrzijde

der beek, elkander op nicuw en vormcn zij andermaal eene ka-

naalvormige rotskloof, aan welker linkerwand het conglome-
raat ten duidclijkste eene laagsgewijze verdecling vertoont.

De gocnoeng Soebang bestaat uit eene grocnachtig grijze,

meer trachietische dan diorietische steensoort: L. no.758—739.
Hij rijst op, als eruptie-berg, in de onmiddellijke nabijheid van
den voet des breukrands van de bergschots Tjidamar, aan den
voet van den 1,330 hoogen, in cvenwijdigc lagen afged

b

nalle spleet tusschen beiden is 'ten de

deele met de straks beschreve

s

grove brekzie gevuld, en herschapen in ccn vlakken bodem,
welke hier breeder, elders smaller is. De groene brekzie wordt
nergcns elders in eenig gedeelte van het dal gevonden dan aan
den voet des g. Soebang, terwiji zij, als het ware, het uitwen-
digc bekleedsel van dezen berg v ormt. Te regt mag deze brekzie

dcrhalve worden bescliouwd als een wriJvingS'Conylomeraat, ge-

vormd bij het opstijgen van den g. Soebang, die tevens de
eenzijdige ophclEng veroorzaaktc van den Brengbreng. De
puinbrokken, welke thans den dalbodem bedekken, werden
hierop voor een gedeelte onder water uitgebreid en meer ofmin
duidelijk afgedeeld in bankcn, wicr vorming dcrhah e jonger
IS dan die der In.itsfpfrvornHlr. hnvprmJp Isimo van rlon Ki-or>«.
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breng. D puinbrokken z.ijii ontstaaii iiit het keriige(k

den g. Soeban mede bevestigd: doord

blaauwacbtige of groeiiachtig grijze, zeer vaste k

sche gesteente van dit gebcrgte, ten gevolge van allengs toene-

mende verweering, steeds meer en nicer heldergrocn, bleek, ten

laatste zelfs witaclitig en te gelijk week en aardaclitig wordt;

vertoont het zich derhalve in zijn versclien toestand, gelijk wij

zien in: L. n^. 738, zoo gaat bet trapsgewijs en allengskens over

in: L. no. 743; ten anderen uitboofde vele stukken in de brekzie

worden gevonden, waarvan bet buitenstc omkleedsel week,

ligt verwrijfbaariseneenekopcrgroene of bleeke kleur beeft,

docb betwelk eene vaste, blaauwacbtig grijze, kristallinisebe

kern bevat. Be mergelacb tige, fijne deelen der brekzie, die tot

poeder vergaan, wanneer zij metdcnbainer geslagen worden, en

de ruimtcn tusscben de puinbrokken vullen, zoo mede die

soorten, welke de bovenste lagen der bank

volgc van de oorspronkebjke verbrijzelstaan deels

der bouwstofFcn, die wij bier voor ons zien, deels ten gev

van later plaats gegrepene verweering der puinbrokken, welk(

zicb in die lagen bevonden-

Op denavolgende plaatsen komen ontblootingen voor van der

gelijke groene, serpen tijnacb tige ofdiorietiscbe puin

gelijk onder a zijnvermeld geworden.— 6. Aan den westelijkcn

voet des gocnoeng Karang belang, welke dat gcdeeltcderkust

vormt, betwelk, zuidwaartsvanden ingangdcr Wijnkoopsbaai,

trekt in derieting van bet noordennaarbetzuiden;de

brekzie wordt, namelijk, in die streek gevonden, welke gele

Aan dtusscben poelo Manoek en oedjoeng Karang kapitoc

zuidcr kust van bet distrikt Karang, aan bet strand nevens de

monding der kleine tji Ridang en der tji Karang, tusscben dc

monding der grootere tji Patoedja en die der tji Langla.— rf. Aan

de zuiderkust van het distrikt Tjitjoelang, namelijk, aan den

oedjoeng Taboelan, welke ten oosten van de mond

Medang op

1

No2 verder oostwaarLs aan de ku

hctzclldc distrikt, in denabijlicid vanbatoe Noengg Ten

opzig b V clijke men den diallag-porphier des goenoeng

Karang helang en, wat betreft c,

gesteente van den gocnoeng Tabo 0*le kap

lip tie

«
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a LAGEN VAN LOSSE KWAUTSBROKKE

Brohstukken van k warts, jaspis, agaat en dergclijkc kie:

sleensourten, weike niet zndmvcrbonden zijn en meer ofmin
Jacujsijewijs uitgchreid in sommige dalbodems voorkomcn.

Deze broksluliken zijn deels scherphoekig, decls aan dc hoe
ken mcer of min afgerond in d

den vcrmengd gevonden met vulkanisclie en and
kk als losse, dooreengeworpene pi

die veelal met aarde zaamgekiiccd
een merkwaardig verschijnscl wordcn bescliouwd en wor-
den — in den vorm van uitgestrekte lagen — sleclits op diie

verschillende plaatsen op Java aangetroffen.

Tot deze soort breng ik niet de afzonderlijk liggcnde rohlec-

nen van kwarts en andere kiezelaclitige steensoorten^ welke
hier en daar verstrooid op de beddingen van zoo vele berg-
stroomen van Java worden aangetroffen en die, door de bran-
ding der zee op het strand terug geworpen, nevens de mondin-
gen van verscheidcne dezer stroomen aan de znlder kust lot

lioopen van aanmerkelijke grootte zijn aangegroeid; debeken,
waar dit verschijnscl wordt aangctrofien, zijn: in het binnen-
land van Bantam de tji Oedjocng, Sinioet en vooral de tji Li-

man, en aan de ziiiderkust van Bantam: de tii Hara. Sihi. bene-

de tji Madoer; vcrderop zijn liet de tji Mandiri, welk 1

in de Wijnkoopsbaai ontlast en nog nicer oostwaarts, in de
Djampangdaudcn, de ons reeds van vrocgcr bckende tji Bocni.

Deze rolsteenen, zoo mede de afzonderhjk liggcnde kwartsblok-
ken, welke hier en daar aan de oppervlakte des bodcms in de
gebergten worden gevonden, zijn fragmenten van aderen,

welke gewoonlijk in de nabijiieid van eruptive gesteente-gan-

gen in het neptunische gebcrgte voorkomen, en die door dc wor-
king van het water uitden bodem zijn losgespoeld. Dergelijke

aderen cji gangen zuUen wij in het lO*^- en 11^''^ kapittel nader
Iceren kenncn.

In dc dric verschillende oordcn, welke wij den lezer zuUen
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beschrijven, vormen de kiezelachtigepuiiibrokkeiilageii, welke

eene uitgestrektheid van versclieidene mijleii bedekkeii; zij

worden voornamelijk aangetrofFen in dalbodems, die, wat
betrefl bet voorbceld onder n*^, 3 aangevoerd, ten duidebjkste

rusten op de afgebrokene koppen van de steil bellende lagen

der tertiaire formatie, waarop de eerstgemelden in eene hori-

zontale rigting uitgebrcid zijn geworden. Deze kiezelachtilere

pviinbrokken bevinden zich derbalve niet op deplaats, waarzij

oorspronkelijk werden gevormd, maar op eene secimdaire lig-

plaais. Op giond hiervan zou men dezelven mogen bescbou-

wen als te behooren tot de joo6*^tertiaire vormingen. Zie lager

bet 11*^^ gedeelte dezer afdecling, Uitboofde zij ecbter in bet

tegenwooidige tijdperk niet meer w^oiden afgezet, nergens

eenig spoor van bet matcriaal, waaruit zij zijn gevormd, ge-

vonden wordt in de onverbrijzelde, vaste gesteente-massa der

bergstreken, waarvan zij de dalbodems bedekken, zoo zijn zij

door ons tot de tertiaire formatie gebragt geworden; wij be-

scbouAYen dezelven, ten opzigte van de streek alwaar zij voor-

komen, als bet jongste lid der formatie. Niet slecbts do vor- -

ming dezer steensoort, maar insgelijks bet verbrijzelen dier

rotsen, bet ontstaan der puinbrokken en bet afzetten er van, op
hunne tegenwoordige ligplaats, bebben plaats gegrepen in een
tertiair tijdperk, dat bet historiscbe tijdperk lang is voorafge-

gaan, v^ant bctoord waar eene dier lagen wordt gevonden, ver-

meld onder n*'. 1, is eene bergstrcek tcr boogte van 2,000 voet,

van rondsom door beuvelen omrinijd,

Wij zuUen bier een aantal feiten aanbalen, welke eenig licbt

verspreiden omtrent den oorsprong dezer puinbrokken* Wei
is waar, de kleine gangen en adcrcn van kwarts, cbalcedoon,

jaspis, — alien metamorpbisclie vormingen, zie kapittel 11, ^

—

welke bier en daar in bet neptunische gcbergte van Java wor-
den aangetrofFen, zouden niet voldoende zijn om ook slecbts

een gering gedeelte dier groote puinlagen nit te maken, al warcn
zij zelfs alien tot een gebeel vereenigd; maar er worden op
Java twee gebcrgten gevonden, welke in bet kapittel, waarin
over de metaniorpliiscbe steensoorten wordt geliandeld, zul-

len bcscbreven worden, die meer dan voldoende in stnal

geacbt kunnen worden om de bouwstoffen lot bet daarslrllen
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van dergelijkc puinlagen te levereii; deze zijn, namelijk, ten

eerste: de goenocng Limau, in Bantam, welke 1,180 voet
boven den dalbodem oprijsl en uit compact kwarts bcstaat,
en im Iweede: de jaspis- en hoonisteen-gebcrgten g. Sitcntrol en
g. Midangan aan de noordelijke zijde van het Look-oclo-dal, in

Bagelen. Beide gebergten bcstaan uit zelfstandlglieden, welke
van nabij overeeukomen met die der puinbrokken. Rotssoorten,
welke gcbeel en al gelijk zijn aan die der puinbrokken, die la-

ter door ons zullen bescbreven wordcn, ten dcolebeslaandeuit
concentriek gevormde bandagaten, terwijl in anderen metaal-
kies van verscbillende soort en in groote bocveelheid ver-

mengd voorkomt, — dergelijke rotssoorten hcb ik nergens op
Java in den vorm cener compacte, onverbrijzelde bcrgmassa
mogen aantreffen. Hierdoor wordt ecliter alle waarscliijnlijk-

heid aan bet verm ocdcn niet ontnomen, dat deze kwartspuin-
brokken, in bunnen oorspronkebjkcn toestand, zeer dikke
gangen of lagen eener metamorpbiscbe kiezelvorming in bet
tertiairegebergtc daarstelden, die, bij bet opstijgen vannieuwe
eruptie-gesteenten, werden verbrijzeld, als een wrijvings-conglo-

meraat aan de oppervlakte te voorscliijn kwamen en vervolgens
door de werking van watervloeden op den bodem der dalcn
werden uitgebreid. Dat zij tot die steensoorten bebooren, wel-
ker oorspronkelijke boedanigbeid is verandcrd, dat zij tot de
metamorpbiscbe vormingen gerekend nioeten worden, zullen

wy later aanlooncn, dewijl velen, niettcgenstaande zij uit de
bardste vuursteen- ofagaatmassa zijn zamengesteld, eene zeer

duidclijkc horaal-struduur bezitten, terwijl anderen sleclits balf<

verkiezeld zijn en de wedcrbelft nog uit snijdbaren kalkmergel

bestaat.

1". Laag van kicartspuinbrokken hide nabijheid van Pesawahan.

In bet lioogland van Djampang koelon, ongeveer in bet mid-
dengedeelte van de booger liggende, noordelijke bclft van bet

distrikt, ligt bet oord Pesawaban. Dc afstand van daar tot aan
den zuidoostelijken oever der Wijnkoopsbaai, d. i., totaande
noordelijke hclft van denzelven, bedraagt in de rigting van bet

westen naar bet oostcn ongeveer 8 minuten. De bergmassa's,
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waariiit deze streek bestaat, licbben de gedaante van wroiigeii,

strekkeii zicli meiiigwcrf in eene vlakke rigting uit, en vormen,

wel is waar, ecnc zeer onefFene, golfvormiglieuvelaclitige op-

pervlakte, docli waarop zicli, binnen den oratrek van eene dag-

reis rondoni Pesawahan, nergens een lamelijk booge berglop

vcrbeft. De gemiddelde hoogte dezer streek daarentegen be-

diaagt 2,000 voet, waar boven slecbts eenige weinige berg-

wrongen zicb een paar bonderd voet verbeffen* In de rigting

van bet noorden en noordoosten ecbter rijst bet oneffene boog-

land allengs tot eene grootere boogte.

De koflijplantaadje, benevens de pasanggraban Pesawaban,

liggen in een horizontakn dalbodem, welke slecbts eene breed te

becft van ^ paal, docb in de rigting van bet oosten naar bet

westen mini 2^^ paal lang is; bij wordt omringd door lage

bcuvels, wier hellingen, even als bunnc vlakke scbedcls en de

ganscbe omliggcnde streek, bedckt zijn met een oorspronkelijk

woud, ') waarvan slecbts bier en daar enkele gcdcclten zijn

geveld. Deze dalbodem zou van rondsom geslotcn zijn, yvuve

bet niet, dat twee zeer kleine beken, de tji Kaok, in de oostelijkc

helft van bet dal , en de tj iPesawaban, in deszelfs raiddengedeel-

te, nadat zij uit nevendalen tusscben de noordwaarts gelegene

beuvelen zijn benedenwaarts gestroomd, baren loop al kronke-

lend dwars door den vlakken bodem van betdal voortzetteden,

om zicb, aan de tegenover gcstelde zijde genaderd, elk in eene

kloof te storten, waardoor de zuidelijke dalrand is doorbroken.

Ten einde bet kerngesteente dcr beuvelen, waardoor de dal-

bodem wordt omringd, te leeren kenncn, moet men cerst eene

laag vrucbtbare aarcle, ter dikte van eenige voeten, en vervol-

gcns ccne andere 12 a 15 voet dikke laag doorgraven, bcstaande

uit eene gcelacb tig bruine verweeringsaarde, alvorcns men de

compacte rots aantreft; deze wordt gevormd door eene fraaijc,

blaauwacbtig grijze porpbier-soort: L. n". 594*—^595, welke wij

in bet 10*^® kapittol nader zullen bescbrijven, Uit ditzelfde mas-

sa-gesteentc bestaan alle beuvelen bier in bet rond, terwijl ner-

gens in dc nabijbeid cenig spoor der laagsgewijze formatie wordt
waargenomen,— Maar dc gansche dalkom is tot op eene onhekende.

») Deze wouden bestaan voornamelijk uit Poespa-boomcn (Gordonia Wallichi DC).
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met gepcUdc dicpte aangcvuU met /marl^-puinbrokkcn; deze inun-
brokkcn, waar tussclien klcincre stukjes kwarfs, zjirid en aardc
worclen aangetroffcii, ziju ten gctalc van millioencn liier opgc
hoopt en vomien de horizontale oppcrvlakte desbodciiis, waar-
uit sleclits liier en daar cen irrootcre kwarlsblok l)iilt\oimii?

De aarde, welke lusschen dezeblokkenwordl gevond

ser-ine kleur tot op eenc dicpte van 5 vocl, gaat

geelacbtig belderbruine over, is bier en daar wit,

i ware zij ontstaan ten scvolee vanbct vcrweercnb'-'^'b
\

1

an ongebjksoortige gesteentemassa's. Op enkele plaatsen trcfl

men in deze aarde brukstukken van eene barde, docb snijdbare,

aardacbtige tuf, welke eene bruingele kleur bezit; deze brok-
stukken bebben eene grootte van 5 a 5 voet en Iiet is bierin,

dat de afdrukken van bladcren: L. n^. 5d1—553 voorkomen,
welke wij op bladz. 125 bebben bescbreven.

De blokken, welke ik door nagraving ter diepte van 5 a 10
voetbeb blootgelegd, zoo mede die, welke door de werking van
het beekwater uit de massa zijn losgespoeld cnopdebeddingei
verstrooid worden aangetroffen, bebben alien eene onregelma
tige gedaante, zijn aan delioeken afgerond, knoestig-bultig, mel
groeven en bolen van verscbillejiden vorm aan de oppervbjktc
voorzien, en bebben mcerendeels eene grootte van ]- a 3, sonitijdi

van 5 voet. Bijna alien zijn zij aan de oppervlakte Ijruinklcurig

en glad; twee derde gedceltc er van is gevornid uit bruinaebti

gen hoornsteen, terwijl slecbts een derde uit witacbt ^
bestaat. Andcre kiczelsoorten komen bier niet voor. Vele pui

brokken zijn slecbts ten dcclc verkiezeld en bestaan nog voor
een gedeelte uit bijna onvcrandcrd geblevencn kalkniorgcl,

waarin zelfs nog sporen worden aangetroffen van fossilc scliel-

pen en koralen. Menigwerf vindt men in een en dcnzelfden blok

poieuze of di'gte boornsteen- en kwarts-zelfstandigbcid, van
verscbillende soort en kleur, vermengd en afgewisseld met
onverkiezelden mergel, terwijl ecu trapsgewijze overgang tus-

sclien deze verscbillende deelen wederkeerig plaats heeft.

Slecbts weinige dier puinbrokken vormeneene compacte, digte

massa; meerendeels zijn zij zeer ongelijkvorniig van structuur,

hier digt, elders vol bolen, terwijl velen door en door poreus

zijn en eene menigte groote en kleine bolligbeden en spleten

b
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vrrtoonen, in wclk opzigt zij reel overeerikomst hebben met
viilkaiiiscbc slakken, welke met blaasruinitcn zijn doortiokkeii.

Er worden eeriige weiiiigen gevondeii, die zoo yoI gaten zijn als

puiinsteen, en dieechter uit kwai ts bestaan; doze scbuimacbtige

stvikken bcbben bijna alien eene vaalroode kleiir. Zwavelijzer

en zinkblende (zwavelzink) worden in de meesten dezer blokken,

dikwerf in eene groote lioeveelbeid, aangetroffen; zij konien nu
eens voor als duidelijke kristallen ingcsprenkeld, dan weder

digt in den vorm van vrij groote nesten, ofvan stralige, blade-

rige massa's, terwijl kwartskristallen— zeszijdigc zuilen met
piramidale uiteinden (d. i. rliomboeder, ,,entrandeckt zurSau-

le") '— welke dikwerf naaldvormig, zelfs haarvormig fijn zijn,

aan de binnenwanden van bijna alle gaten en drusenruinitcn,

ja, zelfs aan die der engste reten voorkomen. Eenige dezer kris-

tallen bebben eene aanmerkelijke grootte", terwijl liunne dikte

van I tot I duim aangroeit, anderen daarentegen zijn niet

grooter dan een buskruidkorrel; eenigen zijn wit, doorzigtig

^wasserliell", de meesten zijn gekleurd, of altliansaandeopper-

vlakte zwartacbtigals waren zij berookt; zij liebbcn alsdan eene

viiile, blinkend-ijzerzwarte, blaaiiwaehtige, bolusroode, brui-

ne, zelfs geelaclitige kleur. In vele bollighedcn wordt een me-

laalacbtig (niet nadcr door mij bestemd} ligcbaam waargeno-

men, dat in de gedaante van driiiven is afgezet en eene zwarte

kleur l^ezit. Tusscben dergcbjke fraaije kristalliniscbe deelen

der rotsblokken worden bier en daar matte, doffe, aardacbtige,

ligt verwrijfbare deelen aangctroifen, •—
• overblijfselen van

bet oorspronkelijke mergelgestcente, betwelk niet overging in

kwarts-zelfstandigheid,— of er worden zoodanige kwartsmas-

sa's tusscben dezclven gcvondcn, die vol bolen en gaten zijn,

aan wier wanden een mctaalacbtig beslag wordt waargcno-

nien, dat bier bolusrood, elders zwart of zwartacbtig blaauw
van kleur is, ja, op menige plaats een zcer scboon staalblaauw

koloriet vertoont.

Al deze blokken zijn slecbts met eene dunne aardlaag be-

dckt, waarin, even als op eene grootcre diepte tusscben de blok-

ken liet geval is, vele kleine kwarts- en boornsteenbrokken,

vermengd met losse kwartskristallen en ijzerkies, worden aan-

getroffen. Men mag niet onopgemerkt la ten, dat bet blaauw-
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grijze, zeer harde iiiassa-gesteenle van Pcsavvahaii: L. an.

594—^595, hetwelli de dalliom vormt, waariji dc kwarts-puin-
brokken worden gevondcn, belialve kwarls, Iiornljlendckris-
tallcu en magneetijzer, insgclijks ijzerkics ingesprenkeld bevat,
welke laatstgenoemdc zclfstandigheid op cnkelc plaatsen zelfs
in groote Iioevcellieid daarin voorLomt.

lert men zicb in ccno noordoostcliik

kronkel

\g boddins van vele bcl

) ken
heenslingeren, belialve kwarts- en lioornsteen, insgelijks jV/

^

blokkcn hier en daar verstrooid aan, welke door dc werkin"
van bet beckwatcr uit dc lagen zijn losgcspocld. De laatste beck,
op welker bedding zij in groote menigtc worden gevondcn, is

dc tji Nangko, in de nabijbcid van liet dorp van gclijkcn naam,
hetwelk in de zoo even opgenocmde rigting onf^evecr 3 jni-

nuten van Pesawaban verwijderd is. Te rekcnen \'an dcze beek
wordt bet vlak golfvorniige boogland meer en meer bcrgacbtig,
de dalkloven doorsnijden den bodcm allcngs dieper, lieuvel-

doen zicb duidel nergen s

ontwaart men meer kieselige blokken. De puirdjrokkei:

jaspis zijn 1 a 5 voct dik, roodkleurig, mcnigwerf doortrokkcn
met witte cbalcedoon-aderen; nu eens trcft men blokken aan,
waarin geen ijzerkics wordt gevondcn, andcren weder bcvaltcn
eene groote boeveelbcid van dit metaal, dat cr als ijigespren-

keld is: L. n». 5S1; worden dcrgelijkc stukken gepolijst, dan
verkrijgt men cen zecr fraai, als met goudstippcls bczaaid ge-

steente.

De medegebragte stukken, welke van de kwartsblokken te

Pesawaban werden afgeslagen, zijn dc volgcTiden. Bruingelo
boornstecjj, die van binnen veelal blaaiiw- of zwartaclitig is

en in vuursteen ovcrgaat: L. no. 592.— Poreus kwarts, lictwelk

met Iiolcn van allerlci giootte is doorboord en zeer vecl ovcr-

eenkomst lieeft met lava-slakkcn: n". 582.—Wit kwarts, waarin
eene groote menigte zwartblaauwe of staalblaauwc kristallen

of kristalliniscbc massa's ijigesprcnkeld voorkomen, welke een
levendigen glansbezitten, namelijk,Zm^Wc«//6' (Zwavelzink,Zinc
sulfure)

: n". 583.— Donker kleurig kwarts, lietwclk vooral eene
groote boeveelbeid ijzerkies fzwavebizer) bevat: n". 584.'— Zui-

1
t
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ver, wit kwarts, waariii vecl ijzci kies iiigespreiikeld voorkomt:

n^ 585. Dcrgelijke soort, als opgenoemd is onder n". 585, docli

welke zeer poreus is: n^ 586.— Kwarts met liolen en spleten

doortrokken, waarvan de wanden bezet zijn met water-lieldere

kwartskristallen: ii". 587..—
• Dergelijke stukken als die, voor-

komende ouder n". 587, welke ecliter slechts kleine kristallen
r

bevatteii, die eene bolusroode, ja, zelfs zwartaclitige kleur

liebben: n^. 588.— Een grootc kwartsbrok uit verscbillendsoor-

tige bcstanddeelen zaamgesteld, waarin bet meerendeel der

opgetelde varietciten, benevens de beide genoemdc soorten van

metaalkies ^\o^den aangetrofFen: n^. 589. •— IJzerkies in digte

massa's, van dergebjke blokken afkomstig: n^ 590,— Derge-

lijke ijzerkies, in de gedaante van teerlingvoi mige kristallen:

n '. 591

.

2**. Laag verkie^eldc hrokken in de nahijheid van BandarsarL

W-,

Ooslwaarts van Pesawaban, op een lijnregten afstand van on-

gevecr 9 minuten van genoemd oord, ligt Bandarsari in een

ketelvormigverbreed gedeelte vanbetdal, waardoor detjiKaso

stroomL Deze vonnt, — bier ongeveer in bet centrum der ver-

eenigdc Djampang-landen,— degrens tusscbcn Djanipang koe-

lon en tengab. Bandarsari, welke plaats aan de regter- of ooste-

lijke zijde des strooms gelegen is, beboort nog tot Djampang
koelon. Zoo verre bet oog reikt, bestaat dit land uit bergen,

welke nict boog rijzen, maar eene zeer onefFene, golfvormige

oppervlakte daarstellen. De scbedels dezer bergen bggen ge-

niddcld ter boogie van 1,800 a 2,000 voet boven den spiegel

der zee; zij zijn meerendeels vlak of bcbben eene breed

wrongvormige gedaante. Door dergelijke streken stroornt de

tji Kaso door een dal, belwelk nu eens in eene cnge kloof

wordt Jierscbapen, elders weder een breeden, vlakken bodein

verkrijgt; te rekonen van Bandarsari stroornt zij eerst in eene

1

ooslelijke rigting, wendt zicb vervolgens naar bet zuiden en

bespoelt Paboearan, welke plaats, in eene oost- zuidoostelijke

ngting, op een aftand van 7 minuten van Bandarsari ligt.

Aldaar is de bodem van bet dal weder bieed en vlak geworden.
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Het oord Bandarsari ligt in liet zuidoosli

roiidachtige vlakte, wclko ccnc middellijii lie

minuiit, •— zoo breed is de dalbodcm te d_. ,

rondoiii welke ten nooiden en ten oosten, in ceji wijdcn h
de tji Kaso lieenstroomt. Zuidoostwaarts van lict dorp nc
zij de tji Tampian op en zet vervolgens liarcn loop inccncoost-
zuidoostelijke rigting voort door het dal, lietwelk allengs enger
word J, nicer de gedaante eener kloof verkrijgt. Ten noordoostcn
van het dorp vereenigt zich met de tji Kaso een andere, insge-

lijks breede en vlakke dalbodem, namelijk, die, waardoor de Iji

gende streek benedenwaarls
plaatse, waar dcze in de

kerarm der beide beken, ligt het dorp
'S-

It gevormd door de opDe bodem
pervlakte eener puinlaag, tvelke hoofd

hlokken.

Maar het zijn niet slechts de dalbodem der tji Kaso, benevens
de beddingen der in haar uitwaterende ncvenbeken, welke,
even als de tji Tampian, zich in hondcrden van bogten tus-

schen de zacht glooijende hoogten heenslingercn, die met der-

gelijke puinbrokken opgevuld zijn; zelfs op de vlakke sche-

dels der heuvelen, die slechts met gras, doch met gecn gc-

boomte zijn begroeid, worden dergelijke hlokken aangetrofFen.

Men vindt dczelven ten zuidwcsten en ten zuidcn tot op cen
afstand van 1| miniiut van Bandarsari, tot aan de grenzen
van het grove, vulkanische conglomcraat, hetwelk wij op
bladz.169 hebben beschrcven. Het kerngesteente der heuvelen
aan dcze zijde van Bandarsari bcstaat uit thou-, mergel- en

zandsteenlagen, welke onder cen hoek van ongeveer 15" iiaar

het noord ten oosten hellcn, en waar tusschen op mcnigeplaats
zeer diinne, laagsgewijs gevormde, bijna schilferige, weeke
mergelsoorten voorkomen, welke ccne bontc, (roode, witte of

oranjegele) kleur hcbbcn: L. n". 572.

Onder de kieselige puinbrokken, welke op deze hoogten

verspreid zijn, worden, behalve grootcre kwarts- en roode jas-

pis-blokken, voornamelijk de volgende steensoorten gevonden.
l". Stiikken, welke den hardsten vuursteen ofcenechalccdoon-

massa vormen. en cchter noe zeer diiideliik eene koraalstrnc-
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Lum- bczitteii: L. n^. 575; andereii, welke slechts ten deele ver-

kieseld zijn, ten dcele DOg viit kalk bestaan, waarin de koraal-

structuiir zigtbaar is gebleven: n^ 573, 574,-— die, welke onder

n^ 574 voorkomt, vertoont ccn cvergaiig in kiesel-massa, ter-

wijl n**. 575 nog nit digten kalksteen bcstaat, welke opbrviist,

zoodra liij met zuren wordt beliandeld, •— en nog anderen, die

uit een verliarden, okergclen kalkmei gel zijn gevormd, welke

door duizenden van anastomoserende kwai tsaderen is door-
E

tiokken: n^ 576.— 2**. Zetmenzijn togt vanCandarsarinogiets

verder in eene zuid westelijke rigtijig vooi t, dan vindt men ter

dicpte van 2 A^oet bcncden de opperylakte eener vrnchtbare

aardlaag, milliocnen van klcine, veelal poreuse, blaauwaclitig

wilte kwaitsstukkcn, welke eene aanmerkelijke lioeveelheid

ijzerkies bevattcn, afwissclend tcr grootte van eene liazelnoot

tot die eons appels voorkomcn en eene laag vormcn ter dikte

van naanwelijks \ voet Dczc dunnc kwartsgruis-laag vertoont

allcrwege dezelfde oncfFenheden, welke in liet terrein worden

waargcnomen; aan de vvanden van eenige dalen, ter plaatse

waar wijd uitgestrckte ontblootingen worden aangetroffen,

heeft doze laag eene zonderling golfvormige rigting, vormt zij

eene slangsgcwijs gebogcne streep, en tocli bezit zij overal eene

elijke dikte, als waren deze kwarts-puinbrokken, even als viil-

kaniscli gruis of zand, uit de luclit nedergevallen en in la-

tere tijden met eene aardlaag ter dikte van 2 voet bedckt ge-

worden. Witkleurige kwartsstukjes, welke volkomen met de

hier vermclden overecnkomen, vindt men in de roodklcu-

rige aardlaag van lict lieuvelland, ten zuid-zuidoosten van

Pesawalian, tusselicn dit oord en Waloeran, en aldaaris het,

dat wij de cxcmplaren: L. n^. 593, liebben verzameld,

3«». Verwijdcrt men zieli in eene zuid westelijke rigting, op den

weg die naar Pesawalian voert, nog meer van Badarsari,

dan komt men aan den voet van den g. Hioer, alwaar de grens

wordt gevonden der kieselige puinbrokken en bet vulkamsche

comjiomeraat een aanvang neemt. Deze g. Ilioer maakt slecbts

een gedeelte uit dier groote, vulkaniscbc conglomeraatbank,

welker noordelijke belling zicli van bier in eene oost-zuidooste-

lijke rigting uitstrekt tot aan den g. Gebek, welken wij den lezer

reeds op bbidz. 170 bebben besclueven. Reeds in de nabijbeid
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van Baiularsari worden tusschcn de kwartspiiiiibrokkcii eii-

kele vulkanische gestcenten gevonden , waarvan velen de
gedaante hebben eeiis logcls en eenc mei kwaardigc, scliclvor-

raige afzondering bezitten. Hier aan den voet dcs g. Hiocr,
alwaar men onder de congloineraal-stukken insgclijks frag-
mentcn van vijflioekige znilcn vindt, worden menigwerf chal-
cedoon-korsten: L. n^. 577, aangetroffcn, wclke op de inni^sle
wijze vereenigd zijn met den fijnkorreligen, donkergrijzen Ira-

cbiet, nit welke steensoort de mecstc stukken van het conglo-
nieraat bestaan. Bcbalve de bier vrocger onder 2** vermelde
dunnc laag, liggen insgelijks alio andcrc kieseligopuinbrokken
op de oppervlakte der tertiaire fonnatie; zij komcn liicroD voor
in lagen, welke allcrwege eene gelijke dikte bebben ei

golfvormigeoncffenbeden des bodems vertoonen, zom
in de lawr btjgcnde e^cdeeltcn, die zicb lussciien de

er da I zij

bevinden, tot eene meerdere dikte- opgehoopt voorkomen dan
op bunne sebedels bet geval is* Slecbts de bovenste aardbiag
bedekt dezelven. Die blokkcn, welke op de bedding der bcken
tussclien die beuvelen worden aangctroffen, zijn door de wer-
king des waters nil de laag losgespocld. De opbooping van kic-

zebgc blokken op den dalbodem der grootc beken, naraclijk,

der boofdbeek tji Kaso, laat zieli ligter vei klarcn dan de wijze

waaiop de puinbrokken vcrbreid zijn op het golfvormig-on-
efFene tertiaire bcuvelland, wclks bovenste ombiJselzij uitina-

kcn, dat op zijnc beurt onder de alles bedekkende aardlaag be-

dolven liPt. Hicr in de vlakte van Bandarsari. bii voorlvpLL
waar zij met anderc, en wel voornamelijk vulkanisclie steen-

soorten vermengd voorkomen, vonnen zij zccr nitgcstrekte

lagen; doze puinbrokken, wier tnssclienruimten met gruis,

Zand en aarde zijn opgevuld, maken de efTene oppervlakte
der dalbodems iiit. Belialvc^ boornsteen. kwnrls en viinrstppn-

Werden zij door de werking der baren laagvormig over deze beuvelen uiige-

breid? Was dc rigting dezer lageu aanvankelijk horizontaal, en ontstonden de golf-

vonnige hogten eerst in lateren tijd, uithoofde de tertiaire basis, waarop zij rusten,

eerst later op vele plaatscn ^\Tongvormig-heuvelachtig opwaarts -vverd gcdrcven? Men
mag zich ten stcUigste vcrzekerd houden, dat het eruptie-gesteente , waardoor de
wrijvUigs-conglomeraten van den g. Hioer en van den g. Gebek zijn ontsiaan , op
de vorming der kieseUge puinbrokken een gewigtigen invloed heeft uitgeoefend.



228

puiiiLiokkeii , wordeii liier iiisgelijks vele roodkleurige jaspi

biokkc'ii aangetrofFen. Daarenboven worden alhier gevondc
kogelvormige chalccdoon-massa's, van binnen hoi en in de g
daante van di uiven gevormd : L.no. 580, maarvooral kenmerl
zich de dalbodem aan Bandarsari door de uitcrst achoone, vet

kleiirlgc haiidagatm, onyxen, die cr worden aangetroffen en waa
n gelieel en al vrij zijn van zwavelijzef; n*^. 578, tervvijl

klcine ijzerkieskristallen bcvatten, welke in de gehecle

eral ingesprenkeld zijn; n". 579.

eigenaardige dezer bandagaten bestaat in de afwisseling

der stiepenofbanden, die niet slecbts in kleiir, maar insgelijk

b 1 van elkander verschillen en aan beide

van ccne iniddenader, middenstreep , in dezelfde symetrieke
orde op elkander volgen, in dier voege dat beide zijden met
elkander overeenkomen. Naast aan de middenader renst ge-

nlijk eene zeer schoone kristalliniscbe kwartsstreep, welke
waterhelder is; op deze volgen •— steeds dubbeld, ter weder-
zijde en in gelijke rangschikking— hoornsteen-, vuursteen-,
agaat-, jaspis- of clialcedoonaclitige strepen of banden van
zeer verscliillende kleur; deze zijn deels kleurloos, doorschij-

nend, deels meer of min ondoorscliijnend, welke laatsten
ccne witaclitige, groenacbtig grijze, gcelacbtigc, zelfs eigele
of bruinacbtige kleur hebben. De afwisseling van der'^elijke

strepen, waarvan sommigen kristalliniscb, doorzigtig en
helder als water, anderen gelieel ondoorscbijnend zijn en eene
diktevanSa 12 lijnen bebben, gecft aan dit g
terst fraai,bontkleuriguiterlijk. Uitboofde de strepen ler v\

derzijde der middenste lijnin volgorde met elkander overeenk
men, zoodoen zij zich „Sablband"-vormig j) yoor, docb strekkt

lijnregte rigting

endeelmeerendeelsgebogen, ja, zij kro

gtingen, Mcni
WJJ

dergelijke systemen of vereenigingen van symetrick gevormdc
banden in een punt uitloopen, waar zij met elkander anastomo-
seven; hierdoor ontstaan vierkante, meereudeels cell ter driekantc

') Sahll>and wordt in de taal der bcrgbouwkuudigen dat gedeelte van de zijden der
gosteente- of crtsgangeti genoemd, waardoor deze met de wandeii derspleten, die r-ii

omvnlfen , verbonden zijn.
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middemuimten— oogeii in Jietgesteente, •—^gcyornid door con
centrieke, naai hetmiddenpunt steeds kleiner wordende ban-
den, tot dateindelijk slechtslietdrielioekige cenlnini overblijft,

welk centrum bij demeesten, lioewel niet bij alien, bol is en
eon driekant kanaal vormt, eene druscnruinite , welker wanden
met kwartskristallen zijn bezet Er worden blokkcn onder ge-

vonden, die eene dikte bebben van 2 Yoet; slaat men dczelren

door, dan bespeurt men op bunne breukvlakkcn dergclijke ge-

kleurde strepen, die in de zondeiiingste rigtingen, even als gc-

kronkelde darmen, dooreenloopen. Dikwerf ziet men in een en-

kelen blok tusscben deze veelkleurige banden, Hrie, vier, ja, een
grooter aantal driekante ruiraten,.—oogen ofplekken, alwaar de

gen ineenloopen, ^—^maar steeds d
gestelde zijd

1

g
de drieboeken, welke elkanderomvatten en die, naai ^ ^ -.^

bet middenpiint naderen, steeds kleiner worden, maarecbter
zoodanig zijn gevormd, dat de dric zijden van een en denzclfdcn

driehoek,-— ofdrieboekigen streep,— telkens en inkleurenin
boedanigbeid met elkander overeenkomen, Tusscben de ver-

scbillende systemen der symetrieke banden vindt men in vele

blokken, — ja, op verscbillende plaatsen in betzelfde brok-

stuk, — adcren, kleine gangen, van een groenacbtig gnjs, digl,

of zeer fijnkorrelig erup6e-gesteente; betzeh e is ten innigste met
de nabij gelegene kwarts-raassa verbondcn, waarin bet traps-

wijs, zonder duidelijke afscbeiding overga

Naar ik vooronderstel, zijn deze bandag
gevolge van liet opgevuld geraken

migc, deels driekante ruiniten, — kanalen, — waarvan kalk

gelbanken in de nabijbeid van erupt 1

doortrokken. Dronsr k

teeg

dat bet er van boven inliep, of er van onderen in op
— Avaarin zicb kieselzuur in opgelosten toestanden ii

erandcrlijke boeveclbeid bevond, welke daarenboven ni

dan minder met andcre zelfstandipbeden

ink

oxydul, was bczwangerd, dan

lb

den — dezer kanalen gelijkvormige bezinkscls of k
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den afgczet; deze beziuksels moesten zich te gelijkcr tijd en (

gelijke wijze aan heide (de tegenover elkauder staande) wand(
dcr splctcn, of aan alio zijden der driekante kanalen afzettei
maar achtereenvolgcns eene verscliillende Iiocdaniglieid verkr:
gen, naarmate liet medium verandcrde. Teji gcvolge JiicrvE
moesten dunnc, korstvormige lagcn (I^anden) nevens elkandi
ontstaan, waardoordemiddenruimte steeds engerwerd, totdat
hct gansche kaiiaal lot zoo verrc was opgcvuld , dat slecJits in
hct midden van enkelen eene zeer naauwe, driekante opening
ter diktc van eene penncscliaclit, overLleef, namelijk, eene
dmsenrumite, Welkcr wajiden met kleine kwartskristallen Le-
zet ZTJn. Deze moctcn derlialve worden bescliouwd als dat be-
zniksel, lietwelk Iiet laatst is gcvoniid gewordcu. Maar daaren-
J)oven ojidergmg lict mergelaclitige gesteente, Jictwclk zieh
ter zijde van deze kanalen, gangspleten, bevond, en in zeer
vele gcvallen aan alh zijden was omgeven door gangcn , die
- mder in verseliillendc rigtingeji kruisten, eene aanmerke-

G verandenng; kicselzuurwater drong er in door, en nu
wcrdhct lialf, of sleclits op enkelc ]dekken vcrkicseld, of weler
had eeu OYcrgang :plaats;in ondoorsebijnenden Iioonistcen, of
in eene kwarts-massa, die in zuiverJieid en in bardiieid verre
beneden de bmnenste, meer ofmin doorscbijnende banden van
dendrielioek staat. Terplaatse, waar eene gangspleet gevonden
erd, wclke zieb onder ^^.^ ., ^

der
stompcn jjock zamenbepen, werdci^ noodzakebjker Avjjze drie-
liockcn gevormd

,
op gebjke wijze als er vierkantcn ontstonden

zoodra tAv^ce gangspleten elkander onder cen regten, of meer
of ram scbcoven boek sneden en de scberpe randen van Iiet ge-
steente afgesleten, stomp gcworden waren. Zie J. III. Figuur
ly, am b. Uitboofde in vele stukken nog on verandcrde kalk-
mergel IS ovcrgebleven

, die, met ziiren bebandeld wordende
ten dceic altbans nog opbruist (no. 573, 571), zoo kan de op-
vulling der gangspleten, de vorming van dit gesteente sleebts
door de tussebenkorast van water^ „ op den natten wejr"
hebbcn plaats gcbad. Uitboofde ade.en van cruptic-gesteentem dc kwarts-massa vooikomeii, waarmede zij dikwerf innie
zaamverbonden zijn, mag zulks als een bewiis worden be
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scliouwd
,
dat deze in een genctiscli verbaud stotiden met de

vomiiiig dezer metamorpliisclie kwartsGii, dat, namelijiv, dc
gangspletcn waarscliijnlijk eerst onstondcn bij Let doorbrc'ken
van Iiet emptic-gesteente, ten gevolge waarvan Ideselzuur-
hoiidcnd water kon miwt'llon

IndieiYoegc en, naaj- mijnc oyertuigino, alleen op die wijze,
laat zicli liet ontstaanvcrklarenderkieselpninlirokLcn, welkr
gevonden wordcu in de naLijIieid van Tjoerock ncgteg,'in liet

distrikt Raiang; zij vornien bij uituemendbeid delaagVler drie-
en vierkante, conccntrieke bandagatca op Ja\a, dewijl te dicr
plaatse Lijna geene andere kwartssoortcn woidcn aangetroffcn.

De bodem van bet Kaso-dal bccft in de na]jij]icid van Paboe-
avail, — zie vi'oegcr, — eenc breedte van eenige bonderd voet;
bij is vkk en bestaat, in zoo vcirc dit zicb iaat beoordeclen,'

d
pte van 7 a 10

bjk, uit gruis, zajid en aarde. Deze streck bgt lager, verder
stroomafvvaarts dan Bandarsari. Op zckcre hoogle boven den
bodem van bet dal, ongeveer 60 a 70, boven denzclvcn, wordcn
tcr wedcrzijdc aan de zaclit glooijende lieUingen ontblootiiigen
gevonden van eene kag kiesebgc pninbrokken, welke,%
verre vaji clkander verwijdcrde oorden en ter wederzijde van
bet dal, telkens op gelijke boogte wordcji aangetroffen. Aldaar
wordcn 2 a 5 cliiim groote stnkken boornsteen, kwarts, vuur-
steen, jaspis, cbalcedoon en dricbockige, conccntrieke banda-
gaten gevonden

,
van nabij oyereenkomcndc met die, welke in

bet distrikt Karang voorkomen; deze pidnbrokken liggen al-

daar tot cene laag opeen gelioopt, zijn sleclits met zeer weinige
andere, b. v., vulkaniscbe steenbrokken vermengd en aan de
hoeken bijna alien afgerond, ja, zeer velen vormen wczcnlijkc
rolsteenen.— Enkelcn zijn door de werking van stroomcnd wa-

I , en worden bier en daar op de bed-
ding del- rivicr aangetroffen. Gelijk zulks bij Band

grenst ook bier de

all

glomeraat, c de g. Gebek
^gs oprjjst. len oosten en ten noorden van van daar is

in, wanneer men deszelfs centrale bgging in aanmerk
it, bnilcngewoon laag en vlak.
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3". Laag kicselige puinbrokkm in de nabijheid van Tjoeroek

ncgteg , in het distrikt Karang [Soekapoera).

In den lagen, eentoonigen, slechts golfv ormig- heuvelaclitigen

en onvruclitbaren bodem van het distrikt Karang, die heinde
en verre niets anders aan het oog vertoont daneendorbedeksel
van Alang-gras, heeft de natuur eenige ertsen gelegd, die ner-

gens elders op Java voorkomen, als ware het om denzelven
schadeloos te stellen voor de karige vegetatie, die zij cr aan
schonk; daarenboven heeft zij die streek verrijkt met verschei-

dene geologische merkwaardigheden, en hiertoe behoort onder
anderen de laag kieselige steenbrokken, w^elke voornanielijk in

de omstreken der tji Berem wordt gevonden. De henedenhclft

dezer beek stroomt in de rigting van het noordoosten naar het

zuidwesten door het vlak-golfvormige terrein en vereenigt zich

west- ziiidwestwaarts van Tjoeroek negteg, het hoofddorp van
het distrikt, op een afstand van 1| paal van daar, met de tji

Langla; deze is de hoofdbeek dier streek. Te rekenen van het
zoo even genoemde dorp, hetwelk aan haren linker- ofnoorde-
lijken oever ligt, stroomt deze beek in eene west-zuidwestelijke
rigting. Necmt men zijn pad over de bedding der tji Berem en
volgt men haren loop stroomopwaarts, dan blijkt het, dat niet

slechts de bedding, maar insgelijks de benedenste deelen barer
oeverwanden uit grijze, somtijds blaauwachtig witte, ja, zelfs

groenachtige thon- en mergcl-lagen bestaan , welke onder een
hoek van 20 a 25 graden naar het noordoosten hellen en wier
koppen alien op gelijke hoogte zijn afgebroken. Op deze teiilairc,

tamelijk effene oppervlakte, — op do koppen der afgebrokene
vlotten — rust eene laag steenbrokken en rolsteenen, welke
sleclits 1 a 2 voet dik is; op deze rolstcenlaag ligt eene 5 a 7 voet
dikke aardlaag, welke, naar hare bovenzijde, allcngs bruinkleu-
riger wordt, eene grootere hoeveelheid teelaarde bezit, met
Alang-gras is begroeid en tcgenwoordig den bodem des lands iiit-

raaakt.

In de bedding der nabij gelegeue beek Langla zijn dc zoo even
genoemde tertiaire lagen op vele plaatsen , bij voorbeeld, in de
onmiddellijke nabijheid van Tjoeroek negteg, doorbroken gc-

worden door een dij^^ten, zwartblaauwen, deels zuilvoimie af-
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gezonderdeii basalt: L. no, 1013, enz.,en in de bovenste hell
van de tji Berem-loop wordt een gang van mangaanerts, be
nevens kallmcrgelbmiken gevonden, waarvan uitgestrckte plaat
sen geheel en al vcrkieseld zijn. (Zie de volgende kapittcls.)

De zoo straks bcdoeldelaag, waarvan de oniblootingen aai]

de zijwanden der tji Cerem voorkomen, bestaat uit piiinbrok-
ken ter grootte van 1 a 5, hoogstens 4 duim; zij zijn aan de boe-
ken, wel is waar, meer of min afgerond, doch mogen ecblei
geene volkomene rolsteenen worden gebecten, dewijl zij eene
onregelmatige, bultige gedaante hebben. Bcbalve enkele stuk-
ken basalt, welke bier en daar voorkomen, vindt men bijna
niets anders dan boornsteen, kv^^arts, cbalccdoon, jaspis, agaat,
maar verre bet grootste aaatal er van bestaat uit concentrkke
bandagaat- (onyx-) stukken, welke, albier bij millioenen opeenge-
boopt liggende, eene laag vormen, die nil eens 2, gewoonlijk

1 voet dik is en op vele pi vcr-
dwijnt, d. i., wigvormig iiitloopt, om elders wederom te voor-
scbijn te komen. Naar bet scbijnt, strekt deze laag zicb mijlen
ver uit. In bet bovenste gedeelte van bet dal, in de nabijbeid van
de doorgebrokene basalt-massa's, welke men aldaar aantreft,
worden, wel is waar, plekken gevonden in den kalkmergel,
ditgesteente vormt aldaar de bovenste bank van betgebergte,—
waar dezelve in boornsteen, ja, zelfs in kieselscbfefer is over-

gegaan, docb .nergens outwaart men in de compacte, onverbrij-
zeldc rots eenig spoor van dergelijke bandagaten. Ingrootehoe-
veelbeid worden zij ecbter verstiooid gevonden op de bedding
der tji Berem , der tji Langla en van andere beken, alwaar zij,

namelijk, door de working van bet beekwater uit de laag zijn

losgespoeld.

Zij bestaan uit doorzigtige, waterheldere strepen, afgewis-
seld met meer of min doorscbijncnde, ja, gebeol en al opake
banden, waarvan sommigen cene melkwitte, geelaclitige, ande-
ren eene roodacbtige, bruine, grocnacbtige, zwarte, zelfs kool-

zwarte kleur bezitten. In een en lietzelfde stuk worden ecbt

gewoonlijk sleclits 2 of 3 vcrscbiJlcnde kleuren aangelroffen

Demeeste stukken zijn uit kleurlooze, waterheldere, uit melk
nelijk, opake, porccleinachtigej en uit zwarte strcper

er

gevormd, waarvan bet uitweiidige gedeelle, hetwelk c opper
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vlakte van het gesteente uitmaakt, gewoonlijk eenigzins in lict

bruinachtige overgaat. De strcpen, welke op eene verscliillende

wijze zijn gekleurd, bestaan uit even zoo vele verschillende
kwartssoorten, waaronder hoorn- en vuursteen, benevens cbal-

cedoon bet menigvuldigstwordcn aangetroffen. Deze banden loo-

pen nu cens lijniegt en evenwijdig ten opzigLe vanelkander
zoo als de zijwaartsche deelen in J. Ill Figunr 19, •—• dan v^^ede

keeren zij in zicb zelven terug, vonnen zij zonen en loop

J,,
v.x^Lv.xc xj. den zoo als in

bet centrum \ an Fig guitgerekte d

g het menigvuldigst viiidt men gelijkzijd

stompe als volkomen seberpboekige driehoehen i)— gelijk bet ge^

val is in bet centrum vanFignur 19,a,— welkc elkander omslui-
ten, en, naar gelang zij bet raiddcnpunt meer en mccr naderen

,

telkens kleiner van omvang worden. De drie zijden van denzelf-
den dneboek, ^^ van dezelfde zone, — komen met elkander in
kleur en lioedanigbcid volkomen ovcrcen, docb worden telkens
afgewisseld door andere driclioekigc l^anden, — zonen, — die
van de voorgaanden zoowel in kleur als in boedardgbeid ver-
scbiUen. Zoowel bjj deze onjxen, als bij die, welke tc Bandar-

eurt men bii gevolpr ten duide-
lijkste, dat

orden aangetroffen, besj

jmetrick zijn gevormd
omvatten een ccntram, betwelk, naar gelang der ged
den puinbrok zelven, bij deze rond, bij anderen vierk

drieboekig is, en of 2;ebcclen al gevuld, of als d
met kristailen bezct is; zelden gebeurt liet, dat men een bol,
pijpvormig centrum ontmoct. De meestepuinbrokken zijnlan«-
werpig, bunnc dikte is derbalve geringer dan bunne lengte;
zij doen zicb bij gevolg aan bet oog voor als fragmenteji van
voormaligc pijpcn, welke eene oncfFenc, knobbelacl)tige oppef-
vlaktc bebben, die gewoonlijk bruinkleurig , als Iict ware
scborsacbtig is. Zie versebcidene dier stcensoortcn in: L. no.

1019—^1026. Snijdt men de verlengde deelen der Figiucn 19, rt

en b, ter plaatse waar zicb de gestippelde lijnen bevinden, af,
zoodanig dat slecbts bet midden ste gedeelte ovcrig blijft, zoo

vorm
beet: Hgonus , triqueter en triangularis.
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\eikrijgt men eeiie dwarsclie doorsnede der l)and-agatcn yaii
Karang. Slechst weinigc stukken wordcn aldaar aaiigetroffen
welke den icgllijnigen, evcnwijdigcn vorm der Luitcnste, afge-
snedene declen (der figuiir) Lczitten. Ook in vele der agaat-rol-
steenen van Karang komen strejien voor, wclkc slcchts op ecne
onvolkoracne wijze \erkicseld en meer of min racrgelacliti«
dof, wit of geelachtig gcblcvcn zijn, zoodat men cr gcdeeltcn
van kan uitkrabben of afschaven.

ZONDERLIJliE LEDEN DER FORMATIE
VERKIEZELDE BOOMSTAMMEN.

den
van voormahge teitiaire wouden, namelijk, Loomstammen of
brokstukken van dczelven. De toestaiid, waarin zij wordcn -
vonden, is tweevoudig; zij ziin, nameliik. of in kolcn ovcr-
gegaan, ol zjj zijn verhicsdd geworden, ten gevolge waarv

mstccn, of in andere demeliike kv
I

N

opeengeboopt voor, m welk geval de kolen vloUen vormen,
of zij worden bier en daar verstrooid in de lagen der formatie
gevonden, en in dat geval vormen de kolen westoi. — Het is
vooral in bet zuidoostelijke gedeclte der residentie Bantam in
bet regcntscbapLebak, benevens indeDjampangdistrikten'der
Preanger-Rcgcntscliappen, bij gevolg in de bergacbtige streken
der westelijkc bclft van Java, welke aan de zuidcr kust pulcn,
dat afzojiderlijkc brokstukken van verkieselde boomstammcn,'
en w^^l zeer menigvuldig, worden aangetrofTcn ; men vindt dc-
zelven op de bedding van vele beken, aluaar zij door de wor-
king van het water uitde lagcn, waarin zij vroeger bedolvcn
waren, zijn losgespocld. Dit verschijnsel wordt uiet sleclits waar-
gcnomcn op de beddingen van een aantal kleine beken. waar-
van wij Iiier ^een gewag makcn, maar zulks is onder anderen
bet geval op de be<lding der tji Ara. tji Siki, tji3fadocr, tji
Mandn-i en tji Boeni. In andere streken van Java worden zij

zeldzamer aangetroffen. Nergens cUevs worden zij gevonden dan
binnen de grenzcn van bcl nepUiniselie (tertiaire) gebergle.



236

terwijl zij op dcii vulkanischen bodem volstrekt uiet voorkonieii.

Niet slechts ten opzigtc Iiiinner steeds afwisseleiide grootte,

maar insgelijks wat betreft hunne hoedanigbcid , komeii de
vroeger vermeldcoverbbjfselen volkomenoverceiimct die, wel-

ke in eene, overigens tamebjk uitgebreide strcek van bet eiland

Java, namcbjk, in bet binnenste gcdeelte van bet Bantamsche
regentscliap Lebak, laagsgewijs opeengehoopt worden gevonden.
De laatsten verdienen derbalve uit dien boofde onze bijzondere

aandacbt.

Zij worden, b. v., gevonden in bettjiOedjoeng-dal, zoo mede
aan dcszelfs zuidebjkc zijde, in de nabijbeid van Bodjong manik
en Bodjong mangkoc. De neptuniscbe gebergten bestaan te dier

plaatse uit verscbeidene leden, welke, naar gelang bunner ver-

sebilJende wijze van bgging, in twee grocpen bebooren te wor-
den gerangschikt, wier ontstaan uit verscbillende tijdperken

dagteekent: a. bet benedenste, eigenbjke ^cr//a/re gebergte, be-

staande uit tbon-, merge!- en zandsteenlagen, welke onderHiig
met elkander afwissolen enwaar tusscben de fossile kolcnvlotten
ingesloten Hggen, met wierbescbouwing wij ons in bet volgende
kapittel meer bepaaldebjk zullen bezig boudcn. Dit benedenste,
laagsgewijs gevormd gebeel is derwijze uit zijn verband gerukt,
dat de laf?en in vfrspb llende streken van bet gcbe
sJecbts m verscbillende, maar menigwerf in volkomen tegen-
overgestelde rigtingcn bellen en onder meer of minder steile

boekcn afdalen. In de nabijbeid van Bodjong manik, in die
streken, waardoor de tji Seroea stroomt, bellen deze kolen-

boudende lagen onder ccn boek van 2oo naar bet noordcn,
terwijl zij daarentegen in de nabijlieid van Bodjong mangkoe,
in dat gedeelte des lands, waardoor de tji Lajang baren loop
voortzct, onder een lioek van 35" naar bet wcsten bellen. Beide
beken bcbbcnbareuitwateringin de tji Oedjoeng, ter linker- of

zuidclijke zijde van welke rivier zij benedenwaarls stroomen. —
h. Op dc afgebrokcne koppen der zoo even gcnoemde lagcn,welke,
naar bet scbijnt, eene zeer onefFene, beuvelacbtige basis vor-

rusteo^e na volgende, daarop afijcuelle leden

f niet laagsgewijs zijn afgcdeeld
bovcnste leden, zulks blijkt duidelijk, moeten bij ge

later zijn afgezet geworden, nadat dc kol

a

e ge
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reeds gebiokcii en opgerigt waren. Ontblootiiigon van de
zelven worden derhalve /lergens elders gevondcn dan in heek-
beddingen, uithoofde zij ter zijde der beekoevcrs en op de scbe-
dels der heuvelcn door de volgende lagen zijn bedekt 1". aan
de noordebjke zijde van bet tji Oedjoeng-dal, noordwaarts van
de straks genoemde dorpen (Bodjong manik en man^koc)
'Yordt bet krijtwilte, mergel- of tufacbtige congb„neraat: L.
n". 694—59o, gevonden, waarvan wij reed
in bet 6de kapittel, C. no. l, bLidz. 206, meldin^g bciTen ge
maakt, betwclk zulk eene groote menigte kwartskrislallen be-
vat en dat meer noordwaarts been bet ganscbc land lieinde er
verre bedekt; de beuvclmassa's in de noordelijkc belft van dezt
streek gelegen, verkrijgen bare breed-vlakke gedaante dooi
dit congloraeraat. De zuidelijke belft, zuidwaarts van bet zoo-
even genoemde dal, beeft ccn terrein , dat steeds meer oneffen,
bergacbtig wordt, naar mate men verder zuidwaarts gaat; in
die strcken nu, welke bet naast aan de tji Oedjoeng grenzen'erf
die niet boog oprijzen, is de vroeger ondcr a opgenoemde for-
raatie-groep bier en daar bedekt T. met steil afgebrokcne kalk-
banken, b. v., van dergelijken. waardoor de tji Bioek en tji
Majang baren onderaardscben weg bebbcn uitgespoeld en
3°. met eene mergel-laag, waarin de brokstukken der veliicsclde
boomstammcn voorkomcn. Door de working van bet water
uit deze laag losgespoeld en op de beddingen der beken bloot-
gelegd, worden zij, bij voorbeeld, in de tji Lajang, bij Bodjong
mangkoe, en in andere beken dczcr streek bij duizenden aan-
getroffen

.

« Ike eene
te iiebben van 1 a 3 voet, ja, waaronder cr voo

die 7 en nicer voet lang zijn; zij zijn overgegaan in boc
agaat of viiursteen en vertoonen op de meeste plaa
zeer duidelijk, zelfs aan bet blootc oog , de structuiir
liout, der zelfstandigbeid waaruit zij vroeger bestonden: L
349, a. Bij do meeste dier fragmentcn laat zicb niet slecbts d
straalvormige vcrdccbnG der vaten bespeuren. maar ziet nipi

van bet

Gew
lijk dejaark

^x^^i.^.^ i^-^iituin: der massa uit een
briiinacbtigen of bleken lioornsteen : bier tnsscljen woiden

it
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t'cliter witldeurige, kwaitsachtige, of andere donker gekleurde,
zelfs zwartaclitige deelen gevonden, die meor overeenkomsl
heLLcn met vuurstecn of agaat, terwijl nog andere gcdeclten
zijn overgegaan in een fraaijen, half doorscliijnenden clialce-

doon
, welke ecli ter mecrendeels in den vorm van aderen door

de blokken loopt. De mecste dezer hlokken zijn aan de beide

daarentegcn zijnteindcn d\

onregclmatig, scheef en splinterig afgeLrokc

der eenige regelniaat vcrsUooid in de zandige, grijs- of br
klcurige mcrgellaag, en zijn even als de kleinere fiagme
van stanimcn en takkcn, die tussclien dezelven voorkor
door de working van bet water uit de laag losgespoeld,

op de bedilins- der beek wordei

& ie nabijl

Djasinga, aan de grenzcn van Buitenzorg gevonden
Zoowel deze als alle andercn, wclkc in verscbillende streken

van Java afzonderlijk voorkojiien, belioorcn tot dicotylcdoni-
boomsoortcn; nimmer is door mij in bet tertiaire gebergte

van Java eenm 1

kolen overgeganen monocotyledoniscben boom, van een palm,
of van den stam eens boomvarens. Gewis mag zulks als een
gewigtig verscliijnsel worden bcscbouwd in een land, waar
tbans nog palmen en boomvarens in overvloed tieren, uitboofde
in bet tertiaire gebergte,— in de brninkolen-formatie, — van
Eiiropa, in welk werelddeel deze boomsoorten tlians niet meer
gedijen, fossile palmen en boomvarens in jnenigte worden
aangctroffen.

Do inboorlingen der streck, alwaar deze fragmenten van
boomstammcn bij- milboenen voorkomcn, namclijk, de Socnda-
nezcn in Lebak, bewercn, dat zij als eejie bcdendaagscbc vor-
ming moeten bescbouwd worden; zij bcctcn dezelven Sem-
poer tjai (tjai = water), derbalve water- of bccksempoer. Dit
is de benaming van een boom, welke zelden in die streken voor-
komt, namclijk, van de Dillenia macropbylla Reinw,— over-
eenkomende met de D. speeiosa Tliunb. , — welke benaming
daaraan is gegeven

, ten einde dcnzelven te onderscbcidcn van
de Colbcrtia obovata BL , welke allerwege in die streek groeit,
en dien zij kort af Sempoer noemen. Niettegenstaande deze
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boomsoort zoo Iioogst zelden voorkomt, meet zij toch, naar li
gevoelen der in die street woonachtige Javanen, de bouwst
hebben geleverd tot de verkiezelde blokkcn; zij moetdaarenb
ven, alfjd naar bet oordeel der Javanen, deeigenscbap bezi
ten om^^ wanneer zij in modder woidt gelegd,— binnen or
tydsverloop van 10 jaren te versteenen, terwiji dc ^..u..u.
bempoer naar bun gevoelen, ninimer versteend ^evondeii
wordt. Wat betreft de eigenscbap van deze boomsoorr. d«t zij
namebjk spoediger aan versteening zou onderbevi^ ziin dan
eene andere, zoo is mlj geen bewijs voorgekomen, lietwelk ter
bevestiging van deze meening strekken of er mede in striid
zou geacbt mogen worden, zoodat wij deze bewerin^ ter ziide
zuUen stellen. Zelfs de inboorlingen waren niet in staat Lj
eenig bewijs voor de juistlicid ]umner meening te versebaffen
Maar dit mag als zeker worden geacbt, da t de m-A/c.'c/rfe /;'a^-
menten van boomstammcn, welke in Bantam worden gcvondcn
geene bedendaagscbe vorming zijn. en biervan beb ik de on'
wraakbare bewijzen verkregcn.

») Overal waar ik ter zijde van die
beken opgravmgen in bet werk stelde, beb ik mij lelkens kun-
nen overtuigen, dat de bedoelde fragmenten bcbooren tot eene
zandig-mergelacbtige gesteentelaag, welke mcnigwerf tot eene
aanmerkelijke boogte is bedekt met aardlagen, waarop zicb
wouden verbeffen, en dat zij nergens elders ontbloot aan de op-
pervlakte des bodems, d. i., op de beddingen van beken. wor-
den aangetrofFen dan op dieplaatsen, waar deze mergelsoort,
die zicb ligtelijk laat verbrijzelen, door bet beekwater is uitoe-
boold en weggespoeld gewordcn.

°

Hoewel zij van een jonger tijdpcrk dagteekenen en later

kt dan de steenkolen
in de m
bevattende lagen a zijn gevormd geworden, wier afgebrokene
koppen zij bedekken, zoo mogen zij tocb met cvenveel zeker-

_

') L. Hornor („VersIag van eei.e mineralogische reis in de residentic Bantam ,"tevmden ,n de Verh. v. h. Batav. Genootsch. t. XVII bladz. 47; heeft te oubepaald
het oor geleend aan de verhalcn der inboorlingen en de beteekenis der verkiezelde
boomstammen als leden eener voorhistorisclie geologische formatie over het hoofd
gezien. Met meer juistheid is over dit onderwerp geoordeeld door /. Rigg ( «!te(ch
of the Geology of Jassinga," opgenomen in de Verh. v. h. Batav. Genoo'tsch tXV 11), en A. Hasskarl („Bijdragen tot de kennis van Zui.l-Bantam ,"

te vinden in
liet Tijdsch. v. Necrl. Indie, jaargang IV. bladz. 227.)

)(>
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lieid worden bescliouwd als een lid der Javasche tertiaire formatie,

als dit liet geval is met het gindsclie witte, tufaclitige conglorae-

raat, zoo mede met de kalkbanken in dc nabijlieid der tji Bioek

en der tji Majang, welke in eene dergelijke, ongelijkvormigelig-

wijze op de lagen a Avordcn gevondcn. Dat zij deelen van liet

tertiaire gebergte, overblijfselen Yan wonden uit hel tertiaire

tijdperk zijn, wordt nog dnidelijker bewezen, doordien ook in

de steil opgerigte lagen van dit gebergte, ja, zelfs in de kolen-

vlotten, die tusscben deze laatsten voorkomen, dergelijke ver-

kiezelde fragmenten van boomstammen worden aangetroffen.

Dit is, namelijk, het geval in de verder zuidwaarts liggende

streek, aan de oostelijke zijde van bet tji Siki-dal, alwaar, aan

de zijwanden der nevenbeek (tji) Karang, verscbeidene kolen-

vlotten ontbloot worden gevondcn. Niet slechts in de mergel-

en zandsteenlagen, in de dekkende en liggende dczer vlotten

,

maar zelfs in de vlolten zelven, worden bier en daar afzonder-

lijk liggende fragmenten van verkiezelde boomstammen ge-

vondcn, die fjeheel en al met steenkohn ztjn omgeven en eene lengte

van 2 a 4, bij eene dikte van 1 a 1| voet bcbben. Een derge-

lijk stuk, ter lengte van i^ en ter dikte van 1 voet, vindt men
onder:L. no. 500*, in kleine splinters er van onderno. 348. Ilet

beeft eene zwarte kleur en is omsloten door eene horst van stei^k

glimmende pikkool, die eene dikte beeft van 1 a 2 duimen en in

louter kleine kubieke stukjes is gespleten, welke bij de minste
scbudding uit elkandcr vallcn.

In eene daar ncvens liggende mergellaag werd gevondcn :L.

.. . ^49, &, zwartkleurigverkiezeld bout, waarin een aantaluit-

holingen worden waargenomen, die gevuld zijn met fraaije

massa's opaal, welke een sterken, in roode en gele kleurcn spe-

lenden glans bezitten. Digt nabij den buitenstcn omtrek van
den blok gaat de zwarte kleur in een witaclitig bruin over;

liierdoor wordt de buitenste laag gevormd, die eene dikte beeft

van
I-
a ^ duim, bet uiterlijk eener boomscbors bczit en aan bare

oppcrvlakte op zulk eene eigenaardige wijze doorgroefd en
gespleten is, gelijk aan de gebarstene scbors van vele boomen
wordt waargenomen,
Wil men zich eenige gissing vcroorloven nopens den oor-

sprong van bet kieselzuur, waardoor zulk een talloos tal van

#
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boomstaminen,diethansuitgestrektelageiivormeii,isveiliiezeI(l
geworden; zoomeetmen vooreerst zijue opmerlczaamheid vesti^en
optweeandereyerscliijnselen, welkeindenabij-ele^ene slreken
deroostelijkehelftvanCentraal-enZuid-Cantamworden

..„„.
nomen. Ten eersfe. In de reeds vroeger vermelde tiifno. 394 395.
welke zulk een groot gedeelte des bodcms van Gentraal-Bantam
bedekt en tevens zulk eene verbazende dikte bezit, wordt niel
slecbts kieselzuur in een kristalliniscben toestand, alskwarts-
kris tallen ofpuinbrokken er van, en ineene ontzaggclijkeboeveel-
beid aangetroffen, maar bet is zeer waarschijnbjk, dat insgelijks
de aardachtige deelen dezer zonderlinge tuflaag uit kiesefaarde
bestaan, welke vermengd zijn met tbon-aarde, enz.; of er in dit
witkleurigeconglomeraat, indeze tuflaag, insgelijks fossileboom-
stammen bedolven liggen

, heb ik niet met zekerheid kunnen
ontwaren, boewel ik vermoed, dat zulks bet geval is. Ten fweede.
De bodem van bet tjiLiman-dal, verder zuidwaarts dan Bod-
jong raanik en de tji Oedjoeng, is bezaaid met eene ontzaggelijke

es-

eid groote kwarts-, boornsteen-, en vuursteenblokk
volgt men den loop van dit dal boogcr opwaarts, naar d
zelfs oorsprong been, dan bereikt men eindelijk den g. Linian,
een berggevaarte, dat zicb 1,180 voet boog boven den dalbodem
verbeft en bijna gebeel en al uit massief kwarts bestaat.
Neemt men nu voor een oogenbbk aan, dat dergelijke, kie-

selaarde bevattende massa's, gelijk de witte, mergelacbtige
„Bantamtuf', door de naburige vulkanen Karang en Poela-
sari zijn uitgebraakt en, met water tot moddcr vermengd,
over bet omliggende land werden uitgebreid, — w^ijders dat
de wouden, welke zicb op c

verbie
oppervlakte

wer
bet zicb zeer ligtelijk begrijpcn, op boedanige wijze de brok-
stukken dier voormalige boomstammen, die onder den moddcr
bedolven waren geraakt, allengs versteendcn. Het water, dat
nooflzakelijker wijze kieselzuur in opgelosten toestand moest
bezilten, kon immers in bet weefsel dier boomstammen door-
dringen.

Kan men zicb al een denkbeeld vormen van liet verstppnpi.

dergelijke lagen bedolven ligt, dan is d
door de oorsproiikelijke bron van bet kieselzuur, benev
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het milliocncntal kwartskristallen, waai uit deze lagen ten deeleb
bestaan,iiognietaangcwezon;(lanishetontstaanvaneenmassief,n '"t>

geheel uit kwarts bestaande gebergte, gclijk de goenoeiig Liman,

nog niet yerklaard geworden. Laat zicli het vormen van agaat-

drusen, naar het oordeel van G. Bisschof, op deze wijze verkla-

1 en, doordien, namelijk, regenwater, hetwelkvandeoppervlak-

te in het binnenste van kwartshoudende steensoorten is door-

gedrongen, daaruit kieselaarde, koolzuren kalk, ijzeroxydule

en andere bestanddeelen oplost en deze, in de uitholingen

van rotsen hccngevloeid zijnde, aldaar weder afzet, zoo is het

toch niet mogehjk op die wijze het ontstaan van gansche

berggevaartente verklaren, waaiboven zich geen ander nabij-

gelegen gebergte verheft en zulks te meer uithoofde zij voorko-

nien in eenc streek, alwaarmen, algemeen genonien, geenekris-

taUinische gestcenten vindt, waaruit, door middel van daar bin-

nen dringend water, kiezelaarde zou opgelost kunnen worden.

(Verg. Bischof, chem. et phy s. Geologie, L p. 805, IL 1052 e. a. pi.)

Ten derde en wel voornamelijk mag hier niet uit het oog wor-

den verloren, dat volkomen dergelijke verkiezelde hoomstammeUy

gehjk die, welke aan de oppervlakte uitgebreid zijn, insgc-

lijks voorkomen in de tertiairey steil opwaarts gerigte lagen, al is

het dan ook, dat zulks zeldzamer het geval is en zij alsdan

nieer verstrooid worden aangetroffen. Dit verschijnsel wordt

niet slechts waargenoinen in de nabijheid van Bodjong manik,

maar insgelijks in vele andere streken van Bantam, ja, waar-

schijnlijk is zulks allcrwege het geval, waar verkiezelde fiagnien-

ten van boomstammen aan de oppervlakte des bodenis, in de

beddingcn der beken, verstrooid worden gevonden; uithoofde

echter de koppen der tertiaire lagen niet allerwege op eene vol-

doende wijze zijn ontbloot, zoo ziet men zich niet overal in staat

gesteld, door middel van opgravingen,dezekcrlieidteerlangen,

dat de verkiezelde fragmcnten van boomstammen uit deze lagen

herkomstig zijn, Ruimschoots vindt men hiertoe de gelegen-

heid in de laagst gelegene streken van het tji Siki-dal, in de

nabijheid der zuider kust, alwaar het gansche tertiaire ge-

bergte is omgekanteld, of althans zulk eenc steile lielling heeft

verkregen, dat de koppen der verscliillende lagen, waaruit

bet is zamengesteld, benevens de 23 kolenvlotten, welke daar
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lusschen voorkomen, alien novens elkander aau de opper-
^ 'kte, namelijk, in de beddin-cn der bcken en aan hare

strooid

zijwanden ontbloot worden aangotiofFen. Doet men op.
gravingen in die koppen, dan viudl men ginds en eldc
kiezelde fiagmcnten van boonistammen d
eene menigte dier fragmenlen is reeds door de Avcrkin^,
van het beekwater uit de iagen losgespoeld en dcze liggen
of verspreid op de bedding der beken, of steken uit
de koppen der Iagen, waarin zij nog ter lieiae bedolven
zijn. Dit is, namelijk, bet geval in de tji Karajig
de tji Gompol, aan de oostelijke zijde van het gro^otere tji

Siki-dak Een dergelijke stani is de reeds vroeger veniielde:
=, die, met uitzondering van ziine buitenste korst.

w en m

00

P
>-r

nit zwarten hoornstc

de kolenvlotten \ oork
bestaan deels uit thon, deels uit kwartsachtiijcti zamhiccn; di
laatstgenoemde gesteente heeft allerwege de overhand in d
zuidelijke streken van het gebergte,': hetwelk door de bekei
(tji) Patat, (tji) Gompol en (tji) Karang, — van deze laatst

i

de wordt d
stroomd. Vergel. hiermede het lager voorkomende S^te kapit
tel: III. kolen van de tji Siki.

Uithoofde de meestcverkiezelde boonistammen in de lacrei

tussehen de kolenvlotten alhier gevonden worden, en gewoon
lijk in de dekkende laag, in den zandsteen voorkoraen, zoc
mag hieruit met veel waarschijnlijkheid ]iet volgende besluil
worden getrokken: l". dat dc kolen\lotten en de frnamenten

verkiezelde boomstammen beide uit dezelfde b
ten zijn gevormd geworden, derhalve uit nicts andors dan uit
dicotyledonische boomeu bestaan; 2". dat de verkiezelde
boomstammen overblijfselen derzelfde wouden zijn, welke
de bouwstoffen hebbcn geleverd tot de vorming der kolen-
vlotten. Deze overblijfselen, — brokken van verbrijzelde
boomstammen,— werden omhuld en ingesloten door kwarts-
l^nd, hetwelk later tot zandsteen verhardde. Gemakkelijk laat
het zieh bcgrijpen, dat koolzuurhoudend water, hetwelk hecn-
drong door dit kwartszand, — dat op sommige plaatsen ban-
ken vornit ter dikte van 50 en meer voct, — daaruit kiosrls'inir
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oplosseii eii de Loomstammen daarmede versteenen kon; moeije-

lijker ecliter laat zich devraag beantwoorden, waarom dedaarbe-
neden liggende Loutlagen, waariiit kolenylotten zijn ontstaan,

nieteveiizeerwerdeni;erA;?e2;eWalsdeboogerliggende,luerendaar

verstrooid voorkoniende fragmenten van boomstammen ? Want
uithoofde de o\ ergang van bout in steenkolen zulk ecn lang tijd-

perk vereiscbt, zoumen op grond daarvan niet niogen aannemen,
datdie vervorming reeds hadplaats gehad, tijdens het kwarts-

zand werd afgezet, zoodat daarinslechtsnogenkele fragmenten
boomstammen konden'aerakenen er inbcdolven worden?

Er volgen echter 23 dergelijke kolenvlotten op elkander, in

wier tusscbenlagen verkiezelde boomstammen worden aan-

getroffen. Het is waar, eenige dier vlotten bggen aan beide zij-

den tusschen lagen plastiscben thon, anderen zijn bedekt
door eene thon-laag, waardoor geen water kan heendringen,

melijk, die, welke in de tji Gompol en in

Patat voorkomen gcrj, zijn om
zeer dikke laag kwarts-zandstcen , welke onmiddellijk
de vlotten grenst.

ns terugkeeren naar die streken van bet binnenste
gedeelte van Lebak, alwaar de verkiezelde fragmenten van
boomstammen bier en daar laagsgewijs uitgebreid voorko-
men op de koppen der steil bellende lagen. Uithoofde de
hocdaniglieid van deze en der vorigen volkoraen met elkander
overeenkomt, zoo bebooren zij waarscbijnlijk tot t/e^e//c/c for-

matie, zijn dezelven bij gelegenbeid van de ophefling en
de verbrijzeling van het gebergte aan de oppervlakte te

voorschijn gekomen; zij mogen derbalve worden vergeleken
met een wrijvingsconglomraat, en beschouwd als de over-
blijfselen van verbrijzelde lagen, welke later, te gelijk met
de gevonnde massa's raodder en zand, als ccne nieuwe laag
op de koppen der vroeger aanwezige lagen werden uitgebreid.
Ondcrde verkiezelde boomstammen, welke in verschillende

edecltcn des eilands als afzonderlijke brokstukken verstrooid
voorkomen, verdienen de navolgenden bovenal onze aa^-
lacht, dewijl hunne lioedanigheid in eene meer ofmindcrc
mate afwijkt van die, welke vvij zoo even bebben bescbreven.
Zoo >vonlt verkiezeld bout van eene pikzwarte, blinkendc

»
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klcLir, waarin amandelen van chalcedoon voorkomeii, die oni-
liuld zijn met eene diinne laag ijzerkies; L. no. 757, in het tji

Boeni-dal bij Doegoe aangetroffen. — Fossicl hout van kool-
zwarte klciir, dat op de breuk een sterken glans liceft,

wordt aan de tji Woelan gevonden, in fragmenten van stammcn
en takken, ter lengte van 1 tot 3 voet, waarran sommigcn
eene dikte liadden van | a | voet; aan de oppervlakte is het
gesclieurd, als vezelig met evenwijdige reten voorzien, bezit
het eene eigenaardige, bladerige structunr, is uit himellen
of schellen zamengesteld, welke convergerend naar het mid-
denpunt loopen ; het weefsel van het hout laat zich nog zeer
duidehjk bespeuren, terwijl het, wat bctreft zijne mincrale
hoedanigheid

, het best kan vergeleken worden met an-
thraciet; met het staal geslagen wordende, gee ft het op vele
plaatsen vonken van zich en schijnt te bestaan uit kool, kiesel-

zuur en ijzeroxjde: L. no. 347. Het werd gevonden aan
den hnkeroeverwand der tji Woelan, in de nabijhcid van Soe-
kapoera toea, in eene grove congloraeraatlaag, welke uit vlil-

kanische steenbrokken is zaamgesteld , op enkele plaatsen

weerd en in eene geelachtig witte, zelfs melkwitte, kruime
lige aardmassa : L. n». 1070, overgegaan is. In dergelijke, wit
achtige nesten van de ovei igens donkerkleurige conglomeraat
bank is het, dat, in allerlei rigtingen dooreengeworpen, de ver
steende takken en stammen worden aangetroffen.

ver-

8. BIJZONDERE LEDEN DER FORMATIE
FOSSILE KOLEN,

bencvens fossile hars.

In dc (Iriemaandelijksclie berigtcn, welke ik gedurende mijne reizen bij de In-
dische regering iiizond, heb ik uitvoerig gehandcld over de hoedanigheid, de
topographische en geologische gesteldheid der fossile kolen op Java. Ik zou te

wJjdloopig worden, indien ik die beschrijvingen in haar geheel wilde mededeelen.
Ik bied den lezer uit dien hoofdc slechts een kort uittreksel aan uit mijne aan-
teekeningen, hctwelk op geen hoogereu uaam aanspraak mag maken dan op dien
eener bloote plaatsaanduiditig . Exemplaren der fossile kolensoorteii , door mij van
.Tava raedegebragt, zoo mede der afdrukselen van bladeren en der verkiezelde

houtsoorten, zijn toegezonden geworden aan den Heer h. r. goeppert. Professor

te Breslau, die dezelven aan een naauwkpurig onderzoek zal onderwerpen.
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A. AANDUIDING DEH PLAATSEN, ALWAAR
FOSSILE KOLEN WORDEN GEVONDEN.

a. Die oorden, alwaar uitfjestrekte, meer of minder dikkelagen
VLOTTEN fossile kolen warden aangetroffen.

I. Vlotten in de nabtjiieid van bodjong manik, inlietbinnenste
namelijk, in liet zuidoostelijke gedeelte der residentie Bantam

p Lebak. De alhier bedoelde plaats ligt aan den
der tji Oedjoeng, en wel in zulk een gedeelt

wear de bodem van het herhaaldelijk in eene kloof herscba-
pen wordende dal, waardoor de zoo even genoemde beek
stroomt, eene meerdere breedte heeft berkregen. De beek vormt
de grensscbeiding tusschen het distrikt Lebak ter regter-, en
Paroeng koedjang ter barer bnkerzijde; aan dezen linkeroever
is bet, dat bet bovengenoemde dorp , zoo mede de kolenvlot-
ten wordengevondcn, waarraede wij den lezer wenscben be-
kend te maken. De kolenvlotten zijn ontbloot geworden in de
bedding der beken (tji) Bioek en (tji) Seroea, welke die streken
van den dalbodem doorstroomen , welke ten zuiden en ten zuid-
westen van Bodjong manik bggen. In de rigting van bet zuiden
zijn deze streken

, ter breedte van 11 paal
, gebeel vlak; verder-

op wordt bet terrein vlak-beuvelacbtig, golfvormig. Door deze
laatstgenoemde golfvorniige streken stroomt de tji Seroea on-
geveer 1 paal ver, algemeen genomen.inde rigting van bet
westen naar hetoosten; vervolgens vereenigt zij zicb met de
tji Bioek, welke baren loop, even als de eers Igenoemde wel
is waar, in zonderlinge kronkelingen voorlzet, doch omtrent
2 palen ver, wat de algemecne rigting er van betreft, van
het zuiden naar bet noorden door bet vlakke gedeelte van
den dalbodem stroomt, en op een geringen afstand west-
zuidwestwaarls van bet straks genoemde dorp in de tji-

Oedjocng uitwatert. De dalbodem bij Bodjong manik ligt

315 voct boven den spiegel der zee, de naastbij gelegcne lieu-

velen rijzen 570 boven dezen bodem, terwijl de 4 a 5 palen
verder zuidwaarls liggende bergen zicb 1,165 voet boven
denzelven verbejfFen.

Het tertiairc gebergle, helwelk de basis vormt der vroeger
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op Lladz. 237 vermelde jongere lagen, waarin de verkie
zelde boomstammen worden aangetroffen, is in dc nabijheicJ
der tji Oedjoeng bcdekt met alluviaal-massa's; indebeddino
der nevenbeken (tji) Bioek en (tji) Seroea daarentegen, en voor
uamelijk in de heuvelachtige, meer zuidwaarts liggende stre-

ken, is hetzelve op vele plaatsen ontbloot. Het bestaat aldaai
beurtelings uit lagen plastischcn thon en fiinere of grovere

ijfbare of barde dik

1_^

hebben van 2 a 5 voet, en donker-, of beldergrijs, blaauw-
acbtig grijs of witacbtig van kleur zijn. De rigtv^ijze dezer
lagen is van het oosten naar het westen, terv^rijl zij onder
een hoek van 25 graden naar bet noorden hellen. De zand-
steen bestaat boofdzakelijk uit kvv^artskorrels, welkc door
middel van een wcel, thonachtig verbindingsmiddcl zijn
zaamgebakken. Versteende dicrlijke overblijfselen wordon in
deze lagen nergens aangetroifen. Natuurlijke ontbloot
der koppen dezer (afgebrokene) lagen worden sleclits c,

den in de bedding der beide opgenocmde beken en aanhare
zijwanden, namelijk, op die plaatsen, waar de oevers boog
en heuvelachtig zijn en aldaar is het, dat tusscben de la-

gen het nitgaandc der kolenvlotten wordt waargcnomen.
Maar men kan dezelven insgelijks ter zijde van de beekbed-
dingen nagaan, wanneer men de jongere, daarop afgezcttc
lagen, of het alluvium, waardoor zij worden bedekt, doet weg-
ruimen

;
dit gaat echter bier, even als bijna overal elders op

Java, met zwarigheden gepaard, uithoofde een weelderig groei-
jende woudgeboomte zich daarop verheft, en de wortels van
struiken en boomen de bovenste aardlaag als doorvlochten
hebben. Uithoofde de lagen van het oosten naar het west.en
zijn gerigt, zoo volgt hieruit, dat de afgebrokene koppen
dwars door het bed der heel loopen, waar zij in hare kron-
kehngcn van bet zuiden naai- het noorden stroomt; elders
daarentegen vormen zij lange, regtuit loopende en met den
oever evenwijdig gcrigte strepen, namelijk, op die plaatsen
alwaar de beek van het westen naar het oosten vloeit.

Vlotten in de tji Bioek, no. een. — l^. Op een geringcn afstand,
doch boven de monding der beek, ongeveer op een {jeweer-
Schot ten WPSt-zuidAVPstpn van Bodjong manik
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Bioekeen waterval ter hoogte van 7 voet overeen zandsteentrap.

Beneden dezen tjoeroek tji Bioek, docli in deszelfs nabijlieid,

wordt het eerste vlot, ter dikte 5 a 4 voet, onlbloot gevonden.

Vlotten in de tji Seroea, n^. tivee tot zes. — 2o. Dit ligt twee
palen zuid ten westen van het eerstgenoemde in de bed-

ding der tji Seroea, op een geringen afstand van de plaats,

waar zij zich in de tji Bioek stort. Volgt men de rigting der

tji Seroea verder stroomopw^aarts, naar het vv^estcn been, dan
treft men achtereenvolgens de bier na te melden ontbloo-

tingen aan, —• 3^ Dit scbijnt dikker te zijn dan 5 voet.

4^. Hetwelk niet zeer duidebjk ontbloot is. — 5**. Ter plaatse

waarde tji Berem,die uit eene noordwestebjke streek beneden-
r

Avaarts stroomt, zich door den linkeroever in de tji Seroea stort;

liet is dikker dan 5 voet-— 6^. Dit ligt nog hooger strooinop-

waarts, in eene west-zuidwestehjke rigting van het voorgaandfe,

nader bij den oorsprong der tji Seroea. Uitlioofde de beek

van bet vijfde tot aan het derde vlot een bogtigen loop

heeft, in de vorm dezer figuur a? , en de vlotten 5, 4 en

3 nagenoeg in de rigting van het vvesten naar het oosten

liggen, zoo zou het ligt mogelijk zijn, dat deze drie behoorden
beschouwd teworden als verscliillende ontblootingen van een

en hetzelfde vlot, zoodat het getal der afzonderlijke kolen-

vlolten, in de nabijbeid van Bodjong manik gelegen, hierdoor

tot vier zou worden beperkt

IL Een vlot bij bodjong mangkoe. Dit dorp ligt op een afstand

Tan 5 palen ten zuidwesten van Bodjong manik, in hetzelfde

distrikt, doch iets hooger dan het voorgaande. In de bed-

ding der tji Lajang (welke de laag verkiezelde boomstammen
doorsnijdt, die op de koppcn der kolcnhoudende forma tie

rust), worden, in de nabijbeid van bet dorp, 2 plaatsen aan-

getrofTen, alwaar fossile kolen ontbloot liggen; zij komcn voor

in dc rigting van het zuiden naar het noorden en behooren

misscbien tot een en hetzelfde vlot, dewijl de lagen in deze

streek van het zuiden naar het noorden zijn gerigt- Duidelijk

laat zich dit waarnemen aan de tweede ontblooting, vvelke iets

verder stroomafwaarts ligt dan de eerste; het vlot rijst aldaar

opwaarts in den vorm eener kani, welke dwars door dc bedding
loopt ea onder een hoek van 35 graden naar bet westen belt.

#- •
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Deze kolenvlotten, welkc in het hinnengedeelte van Ban-
tam worden aangetroffen, komen, wat betreft Imnne hoedu-
nigheid, bijna alien met elkander overeen. Het uitgaande der
lagen er afgerekend, alvvaar de kool meer of min verwcerd,
hruin, onzuiver, aardaclitig is geworden, zoo bcstaan zij nil

eene compacte, homogene, digte kool. In de meeste vlotten
of in de meeste deelen dezer vlotten, laat zich, althans
met het bloote oog, geene houttextuur meer bespeuren;
de kool kleurt niet af, is week, ligt van gewigt, levert

een zwartachtig bruin poeder, wanneer zij fijii gewreven
wordt, is vlak schelpacbtig op de breuk, met gladde brcuk-
vlakken, heeft eene pikzwarte kleur en een sterken vetglans;

slechts stukken, welke van het uitgaande der lagcn zijn ge-

nomen, missen alien glans. Aan de lucht blootgesteld zijnde,

w^ordt deze kool door rcten, die elkander onder regte lioeken

snijden, gespleten, ten gevolge waarvan zij afgedeeld wordt
in louter kleine, vierkante stukken, welke zich zeer gemakke-
lijk van elkander laten scheiden. Geene sporen van ijzerkies

laten zich in Jiaar waarnemen; onder *de bruinkolcn be-

hoort deze soort tot de zeer bitumineusc (veel waterstofhou-
dende) pikkolen. Bij het branden zwellen zij eenigzins, doch
bakken sleclit weinig te zamen.

kolen, welke in de centralc gedeelten van Ban
tarn, nabij Bodjongmanik en mangkoe, voorkomen, werden ten

3 are 1826 ontdekt door den overleden botanicus Spanoghe,
Assistent-Rcsident van Lebak; in 1827 werden zij onder-

zocht door II. Macklot, en 10 jaar later, namelijk, in 1837,
door L. Horner. Van de berigten dezer dric onderzoekers, die

alien zijn overleden, is slechts het reeds vroeger veriiielde

korte „Verslag" van Horner in het licht verschenen. De streek,

waarin zij zijn gelegen, werd in 1828 door den officier der

genie W, C. von Schierbrand opgenoraen en op kaart gebragt.

De regehnatlge, laagsgewijze vorming van het steenkolen be-

vattende gebergte werd door Horner niet opgemerkt, of

wel hij was van oordeel, dat de ligwijze horizontaal was,

uithoofde hij dit gebergte vervvarde met de bovenstc, jongst

gevormde lagcn, — dc Bantam-tuf, de laag, waarin de ver-

kiczelde boomstammen wordenaanpctroflfen. enz.: ten eevolpc-



250

(laarvan Iiield hij de dwarsbreuk der kolenlagen voor hare

oppervlakte, en deed dezelven voorkomen als nesten, wier
uitgebreidheid niet grooter was dan die liunner ontbloote

koppen; de sterke helling der gezamenlij ke lagen in de rig-

ting van liet noorden werd door hem geheel en al voorbij

gezien. (Het kwam mij noodzakelijk voor deze opmerkingen
alliier mede te deelen, ten einde daarnaar de verschillende

beschouwingen van Horner en van mij omtrent dit punt te

kunnen beoordeelen.)

Al de volgende kolenvlotten zijn het eerst, en wel sedert

1846, door mij ontdekt geworden.
III. Drie en twintig kolenvlotten, gelegen aan de hellingen

VAN HET TJi siKi-DAL, in de nabijlieid van de zuider kust, ter

plaatse waar de rivier uit het gebergte treedt, en 2|^ a 4 palcn
van de kiist verwijderd. De raonding der tji Siki hgt tusschen
die der tji Ara ten westen en der tji Madoer ten oosten, in het
distrikt Tjilangkahan, regentschap Lebak. Het dal, waardoor

Siki d
neptunische gebergte. Algemeen genomen loopt het dal in de
rigting van het noordoosten naar het zuidwesten beneden-
waarts; hetzelvc ligt ingesloten tusschen breed uitgestrekte,

menigwerf vlakke bergmassa's, welke in de nabijlieid van de
doorbraak der tji Siki door het gebergte, aan den g. Boeloet,

eene hoogte bereiken van 570 a 650 voet, terwijl de bodem
van het dal, noordwaarts van de doorbraak, 90 a 100 voet
boven den spiegel der zee ligt. De bodem van hetzelve is al-

daar tamelijk breed en vlak, en met verscheidene kleine dor-
pen bedekt.

Van dc wederzijdsche hellingen van het dal loopen ribben
bcnedemvaarts, waarvan de zuidelijksten, —• die, welke het
digtst bij de zee Hggen, — zich in den vorm van ketenen
verlengen; van de oostelijke en van de westelijke zijde tot

elkander naderende, blijft er slechts zulk eene geringe ruimte
tusschen hare uiteinden geopend, dat de dalbodem te dier

plaatse wordt herschapen in eene smalle, diepe kloof, welke
de rivier zich in het gebergte heeft gebaand, Nevendalen,
die zich alien in dezelfdc rigting uitstrekken, loopen tus-

schen deze ribben benedenwaarts en voeren bcken aan. die
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van beide zijdeii naar de tji Siki licenstroomcn. De rib, welke
zich van de oostdijke zijdc van bet dal vcrrc in betzelve

uilstrckt, wordt gocnoeng Karang of Tanggil gebceten;van
de westebjkc zijde van bet dal nadert baar ecne dcrgcbjkc

rib of kctcn, namelijk, de goenoeng Boeloet, en de steil neder-

dalende iiiteinden der wederzijdsebe ketenen vormen de zij-

wandcn van de eerste of binnenwaarts gelegene dwarsdoor*
biaak der tji Siki, Aan den binnenwaarts gekeerden ofnoorde-

lijkcn voet der oostebjke rib Karang grenst bet nevendal, waar-
door, in de rigting van bet oosten naar bet westen, de tji

Lauteaiineerwu'dits stroomt; ten zuidcn van dczclfde rib wordt
bet nevendal gevonden, waardoor de ///^ara/z// vloeit, waarop
zich anderinaal eene buitenwaarts ^ekeerde keten, p^oenoensr

Gompol, verbeft, tegenover welke, aan de Avestelijke zijde

van bet dal, eene gebjkvonnige keten, „goenoeng Patat" op-

rijst, tusscben welker iiiteinden de tweede of buitenwaarts

gekeerdc dwarsdoorbraak der tji Siki ingeslolen is*

Deze beide ketenen, g. Patat en Gompol, vormen den ei-

genlijken zuidelijken rand van bet gebergte, bctwelk van bier

allengs afdaalt en zich uitbreidt tot een tamelijk vlakken

voortrap, welke slecbts eene hoogte bereikt van 250 voet en

door middel eener smalle alluviaal-vlakte van de zuider kust

gescbeiden is, Al he tgeen binnenwaarts, of, mef anderc woor-

den, ten noorden van dozen rand (Gompol) ligt, zullen wij

bcschouwen als beboorende tot bet ,, binnenwaarts gelegene

dal der tji Siki" en hctgeen aan de buitenwaarts gekeerde

zijde ligt als beboorende tot den „zuidebjken voortrap/'

Over dezen voortrap stroomtj, aan de oostebjke zijde der tji

Siki, de tji Gompol, yfelke zicb met de cerstgenocmde vereenigt,

terwijl aan de westclijke zijde de tji Patat wordt gevonden,

die in de verder westwaarts liggende tji Mandiri uitwatert.

Die beken, in wier bedding ontblootingen van kolenvlotten

worden aangetroffen, zijn in dit beknopte topograpbiscbe

overzigt met eene curcief letter gedrukt. Allegebergten dezer

streek behooren tot bet zuiver neptuniscbe gebied, zijn dee-

lender tertiaire forma tie, waarvan de lagen, onder zeer steile

hoeken opgedreven, meerendeels gclieel en al uit baar verband

zijn gerukt.
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1. In het binnensle gedeelte van het tji Siki-dal worden slechts

aan de oostelijke zijde van hetzelve kolenvlotten aaiigetroffen,

namelijk, in de bedding der beide beken (tji) Lantean en

(tji) Karang.

Vlottea in de tji Lantean, n^. een tot n^. vier. — l^. De ont-

blooting van deze kolenlaag wordt gevonden aan de linker-

ofzuidelijke zijde der beek, ongeveer 50 voet boven hare bed-

ding, op een afstand van omtrent |- paal boven de

waarliare nionding in de tji Siki Hgt; de dikte van dezelve

bedraagt 2i| voet. De navolgenden treft men liet een na liet

andere aan, w^anneer men den loop der beek strooniopwaarts

volgt. — 2^. Het heeft eene dikte van 1^ voet en rijst op in

den vorm van een kara in de bedding der beek, belt zeer steil

naar het ziiid-zuidwesten, indien het misschien niet geheel

loodregt staat. — S*'. Dit heeft eene dikte van 3 voet en ligt

in de bedding, nabij den linkeroever der beek. —• A^. De kop
van een kolenvlot, ter dikte van 2| voet, loopt tusschen

thon-lagen in dc rigting van het westen naar het oosten door
de bedding der beek.

Vlotten in de tji Karang \ n^.vijftot n^. dertien. — S^Ditvlot

g onden aan den linkeroever der tji Karang op
geringen afstand boven hare monding in de tji Siki, heeft

eene dikte van S^- voet, ligt tusschen lagen grijskleurigen

,

plastischen thon, loopt in de rigting van het westen naar
door de bedding

g
zelve is bedekt met eene thon-laag ter dikte van ^ voet,

waarop een tweede vlot volgt, hetwelk 3 voet dik is, docli

dat weldra uitwigt; zie: L. n^ 302. Volgt men den loop dei

beek verder stroomopwaarts, hoogcrop in het gebergte, dan
treft men achtereenvolgens de hierna gcmclde kolenvlot-

ten aan. — 6^ De kop van een vlot, hetwelk eene dikte

heeft van 1| voet, loopt tusschen thon-lagen in de rigting

rd doosten door d
bedding der beek; het staat geheel loodregt. •— 7^ Twee neve

elkander gerigte lagen, waarvan de eenel|^, de andere 3 vc

dik is, zijn door middel eener thon-laag ter dikte van 1 vc

van elkander gescheiden; dit vlot heeft eene koolzwai
kleur, is hard en sterk glanzenrh De hier voorafgaande di
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vlotten (van no. 5 tot no. 7) worden in de eigenlijke tji Karang
gevonden. — 8". In de tji Sekekarang, a. in denabijheid, doch
boven de plaats, waar zij door den regter- (noordelij ken)
oever der tji Karang in dezelve uitwatert; hetzelve ligt in-
gesloten tussclicn tlion-lagen «n lieeft eene dikte van 4 voet-

L. n". 501; een d ^ ...,...„,j...g. .,,,-

pen als van afdruksclen van planten. Volgt men den loop
dezer noordelijke nevenbeek (tji Sekekarang, a) verder stroom-
opwaarts, dan worden nog deze navolgende kolenvlotten
aangetroffen. — 9". In do tji Sekekarang, a; lietzelve heeft
eene dikte van zes voet, loopt in de rigting van bet westen
naar bet oosten door de bedding der beek, en staat, naar
bet scbijnt, gebeel en al loodregt, bevat eene zeer goede
kool, welke overeenkomt met die van de tii Mad
en 23; aan bet uitgaande is dit vlot door eene thon-Iaag in
2 deelen afgedeeld, welke zich ecbter weldra tot een gebeel
vereenigen

, dewijl de thon-laag, zoowel van ter zijde als naar
beneden, uitwigt. Het vlot ligt ter boogte van 315 voet bo-
ven den Spiegel der zee en is, even als de beide volgenden,
ter wederzijde (aan de dekkende en de liggende) ingcsloten
tusscben witte, plastiscbe tbon-lagcn, zie L. n«. 503. — 10".

In de tji Sekekarang, a; bet heeft eene dikte van 3 voet. — 11 ».

In de tji Sekekarang, a; dit lieeft eene dikte van 2f. voet en
wordt ontbloot aangetroffen ter plaatse, waar deze beek,

gevolge van de zamenvloeijing van 2 nog kleincrc tji

g
Sekckarang's (kinderen der beek Karang), b
neemt; bet loopt in d

ten dwars door de beckbedding en belt steil, ondereen boek
van stellig SO graden naar bet noorden. Hooger opwaarts
treft men dunne aderen van gemccne bruinkolen aan, welke
ingesloten liggen tusscben tbon-lagen, in welke vlotten zich

de boutstructuur nog zeer duidelijk laat ontwaren: L. n".

305. Keert men van daar langs de tji Sekekarang, a, terug tot

aan de plaats, waar zij in de nabijheid van bet acbtste vlot
in de tji Karang uitwatert en volgt men stroomopwaarts
den loop van dezen meer zuidwaarts vlietenden boofdarm
der beek, dan bereikt men bet punt, waar andermaal eene
nevenbeek fSeke), door den regteroover, in deze uitstroomt;
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deze beek volg lioofdbeek Rarang

zuiden van zich houdt. —-

12o. In de tji Sekekarang, b; dit

bestaat uit eene zwatte, glanzende steenkool, enlooptdwars

c oor de bedding der beek, docbwas zoodanig met zandsteen-

blokken bedekt, dat bet niet mogebjk was betzelve naauw-

keiiriger te onderzoeken. Worden in de lager liggende stre-

ken Tan bet dal tot aan deze plaats slecbts grijze, witacbtig

grijze, ja, zelfs gebeel witte en zeer dikke tbon-lagen aan-

getroffen, waar tusscben de kolenylotten ingesloten liggen,

zoo bebben albier, in de meer znidebjke, booger gelegene

streken der dalhelling, welke naar den goenoeng Gompol
oprijst, grofkorrelige , kwartsacbtige, beldcrgrijze, zelfs witte

zandsteenlagen de overband. Uitboofde nu alle lagen, eenige

geringe, slecbts plaalselijke afvvijkingen daargelaten, van

Ijot westen naar bet oosten zijn gerigt en loodregt staan, of

altbans slecbts op cnkele plaatsen bier iets naar bet noor-

den, elders eenigerniate naar bet zniden bellen, gelijk uit

bet vroeger genielde en bier later volgende kan worden ge-

zicri, zoo is bet duidelijk, dat bet ganscbe tertiaire gebergte

albier is omgekanteld, dat bet op den kop staat; wijders dat

de dalen voornamelijk door iiitspoeling zijn ontstaan in de

tbon-lagen, welke gemakkelijker door de werking van bet

water konden weggerukt worden 'dan de overige gesteente-

soorten; dat deze dalen dezelfde rigting bebben als de strek-

king der lagen en ter zijde begrensd zijn door ribben of kete-

nen, die eene gelijke rigting bebben, docb tiit eene zand-

steensoort bestaan, welke niet zoo ligtebjk door bet water

kon worden opgelost. Zoowel boven als benedcn bet twaalfde

vlot zijn de zandsteenlagen doortrokken met vele kool-

aderen, ter diktc van | duim a | voet, die alien van bet

westen naar bet oosten loopen, en uit eene zeer fraaije

gitzwarte, sterk blinkende kool bestaan: L. n^. 504.

13^- In de tji Sekekarang, b; de kop van dit vlot,betwelk

eene dikte beeft van If voet, ontwaart men aan eene zeer

Istecnlielling; bet wordt aan de eene zijde begrensd

door eene tbon-laag, aan de andere zijde door eene blaa

achtigc, fijnkorrelige zandsleenlaag. Aan den regteroever

der beek is^ door eene bergslorting, eene kolenmassa ont-
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bloot gewordcn, welkehooger ligt dan de zoo even genoemde,

docli die waaiscliijnlijk beide loteenen liolzelfde vlotbehooreii.

2. Aan de oostelijke zijdc van den zuidelijken voortrap, aan dc

zuidelijke helling en aan den voet der zandstccnrib Gonipol, aan

welks noorder zijde de vroeger genocnide vlolten, •— mceren-

deels ingesloten tussclien thon-lagen,— wordcn aangetroffen,

vindt men de volgende vlottcn ontbloot; de mccsten liggen

tusschen tamelijk grofkorrcligc, kwartsaclitigezandsteenlagen.

Heeft men den g. Gompol overgeklommen en volgt men alsdan

den loop dcr beek van gelijken naam stvoomafwaarls tol op een

afstand van 2 palen l)Oven bet punt, waar zij zicli met d

Siki vereenigt, dan treft men achtereenvolgcns dez

1

VloUen in de tji Gompo 1

kte van 2f voet, loopt in de rigting

zuiden naar noord ten oosten door de bedding der beck, en

scbijnt volkomen loodrcgt te staan, oflielt misscliien eenige wei-

nige graden naar liet zuiden; tussclien grijskleurige llion-bigen

gcsloten, loopen er daarenboven nog 2 evcnwijdig

deren door bet vlot, waarvan de eene |, de and ere 2 duini dik

5. Boven bet vlot wordt eene ontblooting gevond

bladerige, bituniineuse tlion-laag Ik

welk 15«. Hetwelk ecbter niet

nader doormij is onderzocbt geworden;betzelveligt onde

ter. beeft eene dikle van 4 a 5 voctcn, bestaat uit een<

nnogene, sterk glimmende kool, rijst op in de ge

kam en loopt in de rigting van bet west-znid

westen naar bet oost-noordoosten door de bedd
r>

oikomen loodreg

cen zcer steilen bock (naar bet zuid-zuidoosten?) en ligt 350

voet boven den spiegel der zee. — IT"". Een kwartieruur gaans

van bet vorige vlot, nadcr bij de plaats, waar de tji Gompol

in de tji Siki uitwalert, wordt omstrccks een bondcrdtal voe-

ten lager een vlot aaneetrofFcn, dat ccnc dikte van zcs voet

bezit, in de rigting van bet westen naar bet oosten dwars

door de beekbcdding loopt en, naar liet scbijnt, insgelijks vol-

komen loodregt staat. Het uitgaande gedeelte is ver^veerd,

onzuiver: L. n'. 306.

5. Vlottcn nan den westelijhe zijde van de imleUjhen voortrap.
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Zet men zijn wog van liet vorige vlot over de tji Sik', door

het dorp van gelijkeii naani, dat aan liarcn ocverligt, in ecne

westelijke rigting voort, dan konit men aan het dorp Tjiman-

dirl, hetwelk in het centrale gedeelte van den voortrap aan

de tji Pa tat ligt. Dewijl ook hier, even als ovcral elders op

Java het geval is, de oppervlakte van het gebergte met dikke

aardlajjen en met woudgeboomte is hedekt, zoo moet men^ ^X. ..^ ,,^..V^J^

den loop der tji Patat stroomopwaarts volgen, ten einde in

de bedding dezer bcek ontblootingen aan te treflfen en zich

op die vvijze te overtuigen of er aan deze vvestelijke zijde van
den voortrap, 2 a 3 palen verwijderd van het naastbij lig-

gende vlot (no. 17), dat aan dc oostzijde voorkomt, nog andere

kolenlagen worden gevonden. Zet men zijn weg stroom-

opwaarts door de heekkloof voort, dan treft men Insschen

dc dorpen Tjimandiri en Tjipatat de navolgende vlotten aan.

Vlotlen in de tji PataU n^. ackltien tot driecntwintig. •— IS**. Ilet-

zelve bezit eene dikte van 4 a Al voet, ligt ingesloten tns-

schcn zandsteenlagen, loopt van het westen naar het oosten

en staat geheel en al loodregt; het is zaamgesteld uit ecne zui-

vere, harde, sterk glanzende, pikzwarte kool: L, n^. 309. —
19**. Dit heeft eene dikte van 3 voet, is eene schilferachtige, 6n-

zuivere kolcnlaag. *— 20^ Dit heeft eene dikte van 4 a 5 voet,

loopt van het westen naar Iiet oosten; de laag belt ondcr cen zeer

steilen hoek naar het zuiden en bestaat slechts ten deele,

namelijk, tcr dikte van 1 voet uit znivere, sterk glimmen-
dc kool: n°. 308, terwijl het overige gedeelte beurtelings

uit dunnc lagen thon en kolen is zamcngesteld; het vlot is

tussclien zandstecn ingesloten. — 21^. Dit vlot is 4 a 5
voet dik en bestaat slechts ter helfte uit zuivere kool,

terwijl de wederhelft uit een schilferacbtigen kolentlion

is zaamgesteld; hetzelve loopt van hot westen naar het oos-

ten en licit onder een steilen hoek naar het zuiden* — 22^
Hetzelve heeft ecne dikte van 4 voet, wordt aan dc ecne zijde

I)egrensd door eene zeer dikke, aan de andere zijde door eene

grijze thoii-laag, ter dikte van slechts ^ voet, waarop een ^
voet dikke zandsteenplaat volgt, enz. —^ 25^ In de oinniddel-

lijke nabijbeid van het dorp van gelijkcn naam, ducli hooger
dan het vorige, wordt dit laatstgenoenide vlot gevonden;
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hetzelve is 2 voet dik en loopt in de rigtiiig van liel westen
naar het oosteu door de bedding der beek.

Gelijk aan de oostelijke zijde van de tji Siki, aan en nabij
de hellingen van den goenoeng Gompol bet gcval is, zoo
wordt ook bier, aan de westebjke zijde der rivier, cen grofkor-
rebge, kwartsacbtige zandsteen aangetioffen, die, met zurcn
bebandeld wordende, of in het geheel niet, of zeer weinig
opbruist. Vermengd met dunnc, meer zeldzaam voorkomende
lagen tbon en kolentbon, benevens met dc opgcnocmde vlot-

ten zuivere kool, vornit deze zandsteen het voornaamslc
bestanddecl van den buiteiiwaarts gekeerden, zuidehjksten
bergrug, benevens vandeszelfs buitenwaarts gckeerde lielhng;

door dit eesteento is het, dat de tii Pa tat liarp kinnftprd ; nr.fr.

van aU a 50 voet J

beek haren loop vooi

der verbrijzelde lag

bodem d

Men zie den grij sk leiirigen , laagsgewijs geheel on al witten
plastischen thon, waarin de kolenvlottcn van n^. cen tot

n". elf liggen, en >vaarvaii de ontblootingen in het Lantean-,
en Karang-dal worden gevonden, onder: L. n^ 469. De zand-
stcenlagon, wclke aan de zuidelijke zijde van het dal Avorden
gevonden en waaruit de goenoeng Gompol, benevens de tegen-

over denzelven liggende goenoeng Tjipatat bestaan, bevatten
de overige kolenvlottcn; zij zijn of onniiddcllijk daarmede in

aan raking, of zijn van dezelven gescheiden door middel van
dunne thon-lagen. Zij zijn vast en hard, witaclitig grijs, som-
tijds roodaclilig wit van kleur, of roodachtig gestreept, briii-

sen niet op, wanneer zij met zuren worden bebandeld; zij

bestaan iiit tamelijk grove /i»v?r/,s^ko?T(ds, die laagsgewijs gro-

ver worden: L. n". 467, 468, 48o, 489, ') ia, van lieverlede

5 werkelijkc Nairclfluh: L? n". 486
bcstaat van kwarts en hoornstccn. Noordwaarts van deze

Islecnlagen, waaruit de g. Gompol bcstaat, Ireft men de
dikke thon-lajjcn dal do

g is gevonnd geworden; deze lagen bevatten de strak

*) Deze stukken zijn afkomstig, namelijk, de bclde eersten van de zuidelijke zijde

van het Karang-dal, hot dcrde uit de tji Gompol en het vierde uit dc tji Patat.
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kolenvlotton van n''. vijf tot n". elf

den kop, loodregt,— en op deze

gen

aan de noordelijke zijde van Let dal, fijnere zandsteen- en
mergel-soorten en eindelijk kulkstcen. De laatste steensoort

onden op den bovensten rand

dal heeft beklom
kalksteen, welk

pen is gevuld: L. n^. 465, is zeer duidelijk in lagen afoedeeld

k van 60 a 65 grad

gei

deze kalkbank nict volkomen loodregt staat, zoo bezit zij tocl

alle kenteekenen, die tot liet b'csluit mogen leiden, dat zij hel

bovenste, jongste lid is dezer kolenbevattende formatie, welk(

gebeel en al uit liaar verband is geiiikt, ja, in de meest<

streken bet onderste boven is gekeerd. Zij vormt de bovenst<

belft der tusscbcnketen, welke bet tji Karang-dal en datdei
tji Lantean vaneenscbeidt, en waaraan de naam van goe
noeng Tanggil of ook g. Karang v^rordt gegeven. Noordwaarti

de laatstsrenoenide beek
c op nicuw en insgebjks loodregt staandc

genoemue necK en aKiaar wor-

lagen gevonden; tusscben deze lagen is bet, dat in de bed-
ding der hiiek de kolenvlotten van n". em tot n". vier ontbloot
zijn. Het scbijnt derbalve, dat bet gansche laagsgewijs ge-

vormde gebergte te dezer plaatse in verscbeidenc stukken of

scliotsen gebroken is, die nevens

den, in dier voege dat bet bovenste lid. de

elkander zijn opgcrigt g

aan de binncnvsraarts gekeerde of noordelijke zijde is geplaatst
gcraakt. Indien zulks werkelijk het geval is, dan moet ander-
maal kalksteen wordcn aangetroffen, wanneer men zijn weg,
ten noordcn van de tji Lantean, in eene noordelijke rigting

vcrder voortzct over de nevenketenen of riljben, welke aan
de oostelijke zijde van bet tji Siki-dal afwaarts dalen.

In zeer vele zandsteenlagen van die streken, waardoor de
tji Patat, Gompol, Karang, Lantean en anderc bcken stroomen,
worden fragmenten aangetroffen van verkiezelde boomslani-
men, welke in de lagen ingebakken voorkomen en tlians,

door de werking van bet water gedccltelijk er uitgespoeld,
opde beddingen der verscliillende bekcn verstrooid liggen.
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Boveu (in de dekkeiide van) liet twaulfde vlot, in de iiabijlic

der tji Karang, werd de verkiezelde boomslam: L. n". 500=
gevonden, welke omringd is met ocae korst van pikkool. d
innig met den hoornsteen is zaan gebakken. Z
het voorafyacmde 7de hoofdstuk, bladz. ^35 tot '^i^. Maar boven
dien worden in de beddingcn der beken zeer vele boornsteen
blokken gevonden, waarin gecne houtstrucUmr meer te on
del de laffen losoesnoeld en b
uit eene digte, van buiten geelbriiine, van binnen zw^art-

kleurige kiesel-massa : L. n«. 481, 487, 488.— Aan de mon-
dingen der nevenbeken, bij voorbeeld, aan de monding der
tji Karang, waardoor zij zich in de boofdbeek Siki w(;rpt, bg-
gen piiinbrokken en rolsteenen van al deze verscliillende

steensoorten, benevens kalkstukken, die een grooten rijkdom
aan petrefacten bczitten en van den g. Tanggil afkoiiisti"

zijn, in een bonten mengebnoos dooreen. De zand steenstuk-
ken, v^relke aldaar vermengd voorkomen tiisscben de kalk-
steenbrokken: L. n^. 477, bruisen op, wanneer zij met zuren
worden behandeld, betgeen niet bet geval is met die, welkc
zicb nog op bunne oorspronkebjke ligplaats bevinden.

Begeeft men zich verderop in Ijet tji Siki-dal, verwijdert
men zieb in eene noordclijke rigting van deze in de nabij-

lieid der kust gelegcne bergacbtigc strcken, welke wij bierboven
bebben besebreven, dan treft men meer fijnkorrebge, weeke
zandsteensoorten aan dan vroeger bet geval was; met zuren be-

handeld woidende: L. n°. 478, 479, a, 480, bruisen zij op, en bc-

vatten daarenboven overblijfselen van zeeschelpdieren, doch
•gen

kw
petrefacten bevattende zandsteenen voork

1 bier en daar no2
€7

Gene kalklioudciide, weeke zandsl

met grijze tlioii-lagen , waar tusselie

enkele zwarlkleiirige, bitumincuse tlion-laag: L. n®, 479, b

ja, somtijds op enkele plaatscn nog ecu afzondcrlijk, laai^-

vorniig nest van genieene, Lladerige bruinkolon: L. n^ 507,

gevonden wordt, waarvan de bast nog zeer duidebjk van de
lionlaehligo zelfstandigbeid kan onderscheidcri worden; vele

yan de tbon-lagen bevatten eon(* groote menigle teerlingvor-
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niige ijzerkieskristalleih Dit is, bij yoorbeeld, liet geval aau

de zijwanden dcr tji Asalian, welke aaii de westelijke zijde

van het hoofddal tji Siki, in de nabijheid van het dorp Goe-

noeng boeloet, benedenwaarts stroomt. (Tot aan gemeld punt
loopt bet boofddal stroomopwaarts in eene noordebjke rig-

ting, doch wendt zicb van daar af naar bet noordoosten).

Het dorp ligt 7 palen ten noorden van den zuideHjken rand
van bet gebergte, op een afstand van 10 palen van de kiist,

op bet uiteinde eener rib, langs welker noordoostebjke zijde

de tji Radoe stroomt, tervvijl bare zuidwestebjke zijde wordt
bespoeld door de tji Asaban, welke zicb beide in bet boofd-

dal ontlasten. Aan de zijwanden der Liatstgenoemde nevenbeek,

alwaar fraaije ontblootingen worden aangetrofFen, is de rigt-

wijze der lagen van bet zuidoosten naar bet noordwesten en
hellen zij onder een boek van 75^ naar bet zuidwesten, Zoowel
bier als in de tii Kadoe neemt men een verscbijnsel waar, dat.

beboort

onvermeld maer worden de steil op
gerigte tbon- en zandsteenlaejen, welke afwisselend eene dikt

nders bestaan dan uit

lagen aangetrofFen, d

gebjk

grootte, en bezitten zij eene scbelvorinige afzondering op de
wijze eener ui: L. n**. 485. Neemt men deze lagen meer naauw-
keuricT in oogenscbouw, dan ontwaart men, dat bet loodreale& — ""b
gangen zijn van kogelvormig a fgezonderden tracbiet, en tevens
dat dcbuitenste scbcllen der kogcls zoodanig zijn verweerd,
dat men dezelven ter naauwcrnnood van zandsteen kan onder-

scbeiden, terwijl de binnenste kern nog zeer duidelijk een por-

pbieracbtig zamenstel vertoont, Avaarin riakolitbkristallcn

voorkomen, welke evenwel reeds dofen melkwit van kleur zijn

geworden- Er komen ccbter insgelijks lagen ( ? gangen) voor,

waarvan de kogels zicli in zulk een toestand bevindcn, dat men

steenten bcbooien, dan wel of zij tot d

de, kristalliniscbe g

tot de zandsteencn, nioeten gebragt worden, en zulks te nicer

dewijl onder dewerkebjkczandsleenen, zoowel kleine erwtcn
stccnen als grootere sclielvormige, kogeiacbtige vormingen wor
den aangetroffen. Vcrgelijk kapitlel 6, biadz. 211.



2i)l

Wij zulk'ii even als liier, aan de wanden van Let tji Siki-dal,

insgelijks aan de tji Madoer en nabij Sawarna, alwaar liolen-

heddimjen Vvorden aangetroIFcn, de gelcgcnlieid liebben Lot vol-

gende op te merken: dat deze l^eddingen slcchts voorkomeii

tusschm kwartsachtiyen zamistcen, waarin geen spoor van zcegc-

dicrten (koralen, Conchylien) wordt aangetrofFen, terwijl daar-

entcgen de zoo algenieen op Java verbreide weekc, fij ne, blaauw-
achtig grijze, kalklioudcnde zandsteenen, die opbruiscn, wan-
ueer zij met zuren worden bebandeld en gewoonlijk vcrvuld
zijn met dierlijke versteeningen (zeescbelpdieren), nimnier
kolenbeddingen bevatten, en dat daarin op zijn lioogst slcclils

afzonderlijke nesten fossilc kolen, in kolen ovcrgcgane,

platgediukte stammeu worden gcvonden, wier onlslaan aan
drijfiiout moot worden toegesclireven.

Over den aard en do hoedanigheid der kolenbeddingen,

welke in de tji Siki voorkomen, zie men bier bcncden.

IV. Zevenen twlntig vlotten in de nabijiieid der tji madder aa>'

DE zuiDER KUST. Drie geographiscbe mitiutcn vcrder oostwaarts

dan de moara tji Siki wordt, in de rigting van bet oostzuid-

oosten van daar, de monding der tji Madoer aan de zuider kiist

aangetroffen; deze bergstroom komt, wat ziJFi grootte betreft,

met de cerstgenocmde overeen. Hij heeft zijne uitwatering in

dat gcdeclteder vlakke, zandigc lust, betwflk van liet noor-

dcn naar bet zuidcn is geweud; de monding Hgt aan den noord-

westebjken Toet van den go'Snoeng Madoer, eengebcrgte, dat

van bet noordoosten naar liet zuidwestcn loopt en in den vorm
van eene steile rotskaap , tandjoeng Ongal kaler gcbcetcn , in

eene wcst-ziiidvvestelijke rigting v^crre in zee uitsteekt. De zuid-

oostebjke lielliug van dozen berg daalt met eene zacbte glooi-

jing in bet dal der tji Panamboelan; zijne noordwestebjke bel-

bng daarentogen stort zicb steil in bet tji Dikit-dal, welke even
als de eerstgenoemde book, evenwijdig met de strijklijn der

bergkolen, van bet noordoosten naar bet zuidwesten slroonit.

Volgtmenden loop der tji Madoer in bet l)enedenstc gedoelte

van bet dal, alwaar betzelvc cenc alliiviaal-vlakte vormt, ongc-

veer 1| miniiut vcr opwaarts, algcmccn gcnomon, in cenc noord-

noordoostelijkc rigting tot aan bet dorp Bajah, dan komt
men in eene streek, alwaar insgeliiks aan den rej^rtcr-, d. i., wcs-
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tehjkeu oevcr heuvelen-, lage Lerglietencri oprijzen, en waar cle

bovengonoeinde rivier uit de zamenvlocijing van twee verschil-
lende beken ontstaat. In den vlakken drielioek, welken zii in-

siiiiten, — in cen der schoonste, liefelijkste dalen,— ligt het
dorpje onder de schaduwen zijner palmboonien. De westelijke,
tevens de breedste der bcide rivieren, beet tji Madoer; den loop
dezer kab, die nil eens tusscben beuvelrijen door een eng dal
stroomt, dat elders tot eene brcede, beboiiwde vlakte wordt,
kan men stroomopw aarts, tot op eencn (lijnregten) afstand van
bet punt van zamenvloeijing, 5^ minuut ver noordwaarls volgen,
namelijk, tot aan bet dorp Soakan, betwelk aan haren linker-
oever ligt; tot aan dat punt is zij voor kanen bevaarbaar. De
oostwaarts gelegene beek is de tji Dikit, die allerwege door een
eng dal, in de vroeger opgege v ene rigting, benedenwaarts vloeit
en den voet des goenoeng Madoer bespoelt.

Met uitzondcring van het 1^'" en S-^" vlot, welke beidc in de
westelijke beuvelrijen, aan den regteroever der tji Madoer, ten
westen van bet dorp Bajah worden gevonden, en waarvan de

t)
de beek tji Gebang bggen, k

n dezer streek voor op den goenoeng Madoer; deze berg be
bijna gebeel en al uit lagen van een barden, vastra

meerendeels tamelijk grofkorreligen kwartszandsteen waar

(

c

i^chcn slechts hier en daar. enkele dunne tbon-lagen worden
mnden.

\an de steile noordwestelijke'*zijde der bergketen worden
Lblootingen van dezelven aangetrofFen in de beddingen der
Igende beken: bet 3«ie en 4^1^ ylot in de tji Dikit,— bet S'Je in
tji Nangkong, — bet 6'Je en l^e in de tji Kadoe,^ bet 8ste,

lO-Je in de tji Pitjocng,— en bet ll-ie l^de en l^de in de tii

Pimng. Van deze beken bespoelt de boofdbcck (tji) Dikit d
derbergketen, de anderen volgen in de orde, zoo als zij bierboven
opgetcld werden (van binnen 's lands naar de kust) in de rigting
van bet noordoosten naar bet zuidwesten op elkander, en stroo-
nicn van de noord westelijke belling des bergs benedenwaarts

;

zij bcbbcn liare uitwateriug, namelijk, de bcide ecrstgemclden,
in de tji Dikit, l)oven bet dorp Bajab, — de bcide laatsten in de
tji Madoor, bencdcn lict zoo even gcnocmde dorp, d. i., lager
dan bet punt, waar deze beek zicb vercenii»t met de tii Dikit.

#
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Aan de zuidoostelijkc borglielliiig, die met zachteie glooijinfr

daalt dan de tegenover gestclde zijde dierzelfde bergketen,
volgeii, behalve andere beken waarin gcene kolenvlotlen wor-
den aarigetrofFen, insgelijks in de rigting van het noordoosten
naar liet zuidwesten, op elkander en stroomen dalwaarts: de
beken (tji) Nangegeng en de tji Panengah; in de eerste dezer beide
beken woiden de vlottenl4—24, in detweede de vlottenSS 27
ontbloot gevonden. Nadat zij zich met de tji Gembong hecft
verecnigt, stort de tji Nangegeng zich in de hoofdbeek tji Pa-
namboelan, welke den oostwaarts gekeciden voet der keten be-
spoelt; de tji Panengah, die van hot zuidehjke uiteinde des goe-
noeng Madoer benedenwaarts slroomt, heeft hare monding
in zee.

Wij zullen deze vlotten in de opgenoemde volgordc iiel

na het andere optellen en wel in dier ^ oege zoo als zij onlh
worden aangetroffen in elk der beken, wanneer men h;

een

) door de bedding stroomojn

lotten in do tji Gebang, tf. Op
stand van naauwehjks 1| niinuut van de plaats, waar de tji

Madoer in zee uitloopt, stort zich de tji Gebang door den regter-
oever in de bovcn genoemde beck en wel tegenover het dorp
Bajah. Het eerste vlot wordt ontbloot gevonden in de bedding
der tji Gebang, op een geringen afstand boven hare monding;
het heeft eene dikte van 5 voet en bestaat uit eene zeer goede,
hardc, sterk glimmende, homogene kool: L. n**. 310. Even
als het volgende vlot is lietzel\e van het west-zuidwesten
naar het oost-zuidooslen gerigt, terwijl het onder een hoek
van 70° naar hot zuid-zuidoosten belt;— 2°. dit vlot is door
eene tusschenruimte ter breedte van 50 voet van het voiige
gescheiden en volgt op hetzclve in eene uoordwestelijke rig-

ting; het heeft eene dikte van 4 voet en bestaat insgelijks nit

eene zeer goede kool, die zich in zeer dunne platen, van | a 1

duim dikte, laat splijten: L. n". 311, 312. Volgt men den loop

dezer bcek stroomopwaarts, d. i., in de rigting van het zuidwes-
ten, dan vindt men wedereene ontblootinir van het eerste viol;

gaat men iiii nog verdcr in eene noordwcslelijke rigting, clan

treftmen op nieuw eene onlblooting van liel Iweede vlot aan;

v^ij zien dei halve, dat er in liet krojikclendc])ed derbeek, welkc
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de gedaante ht'eftderuevenstaande figuur ^Ji , 4 ontblootingen

worden gevonden, welke ecliter, te oordeelen naar derzelver

strijklijn, slechtstotS verscliillende vlotten kuiinen behooreri.

Zij liggen tussclien grijskleurige thon-lagen, waar Luiten de kop-

pen der kolenvlotten iiitsteken; ten gevolge van afhrokkeling

zijn zij liier en daar verandeid in kamnien of lijsten, ter dikte

van 1 a 2 voet, die in eene lijnregle rigting doorde bedding der

beek loopen; men ziet derhalve, dat de kolen minder gemakke-

lijk door de schuring van liet water konden weggespoeld wor-

den dan liet geval is met de tlion-lagen, waar tusschen zij wor-

den aanjretroffen. De dekkende van het tweede vlot bestaat uit

t?
dikte van 5 voet , waarop ecn vlo

n volgt, hetwelk eene dikte lieeft

OnzLiivere kolen, namelijk, zwarte bitiimineuse tlion, welke

met zeer dunne kooUagen is doortrokken, en, uitlioofde beide

zelFstandigheden met elkander afwisselen, een in blaadjes af-

gedeeld, schilferachtig* zamenstel verkrijgl, worden aan den
oever der tji Madoer op de volgende plaatsen gevonden: aan

den regteroever, 1 paal boven liet dorp Bajah, treft men eene

laag aan ter dikte van 1| voet; aan den linkeroever wordt eene

6 voet dikke laag: L. no. 49S, gevonden, ter plaatse waar, tus-

sclien de dorpen Taringgoel en Soakan, de monding der tji

Keledjer ligt; aan de eene zijde wordt deze laag begrensd door

eene gewone thon-soort: L. no. 494, terwijl aan de andere

zijde een kalkaclitige zandsteen: L. n*^, 493, wordt gevonden,
\IoUqu in de tji Dikit, }f. drie tot n"^ vtcn — 3o. Dit vlot ligt

boven Baj all, op eenafstandvan ongeveer 1 paal van genoemd
dorp, in dat gedeelte van lietdal, alwaar deuitwatering der

tji Nangkong wordt gevonden ;^Jietzelve lieeft eene dikte van

4| voet, loopL in den vorm van een rotskam van bet wes-

ten naar liet oosten door de bedding der beek en belt under

een lioek van 72** naar het zuiden. De liggende (aan de noor-

delijkc zijde) van dit vlot is eene witkleiirige thon-laag ; terwijl

een gedeelte van betzelve, dat aan dezen tlion grenst, uit zui-

vcre kool bestaat; zoo wordt het overige, dat aan de dek-

kende paalt,— deze laatste is eene zandsteenlaag,— gevormd
door schilferachtige kolenklei: L. n^ 313;— il dit ligt op een

geringeii afstand van het vorige, docli hoogcr opwaarls en is
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ter wederzijde ingesloten tussclien thon-lageii; naar den kaiit

van de liggende, d. i., aan de noordelijke zijde, bestaat hetzelye

ult zeer zuivere, sterk glanzcnde kool; L. n^ Sl^, welke

eene dikte lieeft van Ij voet en gelieel en al in kleine, vierkante

sUikjes is gebersten; aan de zuidelijke zijde vindt men eene

onzuivere laag kolen, ter dikte van 2 voet, welke zicli in

sclielvormige en platte stukken laat splijten.

Volgt men den loop der Leek stroomafwaai ts van liet eerst-
H

genoemde vlot tot aan Bajah, dan treft men niets anders aan

dan grove zandsteenen, waar tussclien slechts Lier en daar

diinne tlion-lagen, docli geene vlotten zuivere kool wordcn ge-

voiiden. Biniien de grenzen dezer uitgestrektlieid vindt men ecli-

ter drie onzuivere kolenbeddingen, iiamelijk, dezulken die uit

zeer dunne kolenblaadjes zijn zaanigesteld en juet even dunne,

bitumineuse thon-blaadjes afwisselend voorkomen. Lager,

docb onmiddellijk op liet derde vlot, volgt eene dergelijkc scliib

feraclitige kolenklci, ter dikte van 8 a 10 voet, w^elkc van bet

westen bet naar bet oosteu loopt enonder een zeer steilenbock

(van 80o) naar bet zuiden belt ; bierop treft men nog lager dan de
vorige eene dergelijke bank aan, ter dikte van 6 voet, waarin ta-

mebjk dikke lagen van tbon en zuivere kolen, die scbilferacli-

tig met elkander afwisselen, w^orden gevonden; eindelijk wordt

in de onmiddellijke nabijbeid van bet dorp eene dergelijke 2|
voet dikke laag waargonooien, welke gebecl en al ingesloten

ligt tusschen kwartsacbtige, ijzerkies bevattende zandsteenla-

gen: L. n^ 499, die in Nagclfliib (kwarts-rolsteencnbrckzie) over-

gaat. Wat betreft bet invallen cTi de rigtwijze dezer beide la-

gen, ten dezen opzigte komen zij met de eerstgenoemden over-

een. In de nabijbeid der kolen klcibedding vindt men eene laag

ijzerkies, welke ingesloten ligt tussclien eene zandsteen- en Na-

gelfliib-laag, die eene dikte beeft van 1 a 1^ duiui en, naar bel

scbijiit, eene aanmerkelijke uitgestrektlieid bezit.

Vlot in de tji Nangkong, n^. injf. — 5**. Dit vlot, dat ^ uiir gaaiis

bovcii de inoiiding dezer beek ligt, lieeft eene dikte van 2|, voet,

bestaat uit tamclijk goede kolen, waarvan aan den wederzijd-

sclicn oevcr eene ontblooting wordt waargcnomcn; zoo vindt

men iiisgelijks verdcr strooniafwaarts eene plaats, alwaar mas-

sa's kolen, welke zeer zuiverenzwart van kleni zijn, buiten den
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ocverwand uitslckea; deze kolen zijn ecLter niet nader door

niij oriderzoclit gewoiden.

Vlotlen in de tji Kadoe, n^. zes tot iif>. zeven. •— 6*^. Een half

uur gaans boven zijne raonding vormt de linkeioever een zeer

stoilcn wand, welke bestaat uit witte, kwartsaclitige zandsteen-

lagen: L. n^ 497, die van het westen naar liet oosten zijn

gorigt en onder een zeer stcilen hoek naar het zuiden hellen.

Ongevcer ter hoogte van 50 voet boven de bedding der beek

bespeurt men een vlot, ter dikte van 3 voet, dat uit zeer goede,

vasle, glanzend zwarte kool bestaat: L. n^. 515, waarvan de
dekkende (aan de zuidzijde) eene zandsteenlaagis;daaropvolgt

lager stroomafwaarts eene geelachlig grijze thon-laag, ter dikte

van 1 voet, waarna weder een kolenvlot wordt gevonden,

ter dikte van 2 voet, hetwelk ten deele onrein, schilferig, met
thon-blaadjesdoortrokken is en door middel van eene 10 voet

dikke, ten deele bitnmineuse, zwartachtig gestreepte zand-

steenbank: L. n*^. 496, gescheiden is van eene derde, blade-

ige kolenkleilaag, ter dikte van 2 voet-—7^. Op eenigen afstand

slroomopwaarts van het vorigti vlot, vormt de beek een kleinei

vsraterval, aan Avelks voet het 7*^^ vlot, dat een dikte heeft van
3 voet, aan den rcgteroever der beek wordt ejevonden; deszelfs

1

1

rigtwijze is van het westen naar het oosten, het belt onder een

hoek van 50^ naar het zuiden en is door eene dunne thon-laag

van de liggende (eene zandsteenlaag) gescheiden, doch is in

regtstreeksche aanraking met de dekkende zandsteenlaag; de
kool is goed, sterk glanzend: L. n^. 316.

ViolIen in de tji Pitjoeng, n^. acht tot n^. lien, — 8^. Dit vlot

heeft eene dikte van If voet en ligt geheel en al tusschen zand-

steenlagen ingesloten; het bestaat slechts voor de lielft, name-
Jijk,in de nabijheid van de dekkende, uit zuivcre kulen, tcrwijl

de wcderhelft uit bladerige, onzuivere kolen is gevormd, loopt,

gehccl verschillend van de vorigen, van het noorden naar

het zuiden en belt onder een hoek van 25*^ naar het oos-

ten. '— 9*^. Dit heeft eene dikte van drie voet, bestaat uit zeer

gocdc, zuivere kolen, en ligt tusschen zandsteenlagcn: L. n**. 510;

eenigc dier lagcn bevattcn zeer velckwarts-rolsteenen, ter dikte

van } a 1 duim: L. n'^- 500. — 10^ Dit vlot is niet nader ondcr-
zocht geworden.
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Vlottm in de tji Pinang n^. elf tot n^. dcrtien. Sleclits eeii

dier vlottcn heeft eeiie dikte van drie voet; dit is liet laatste

vlot, hetwelk ik aan de noordwestelijke zijde des bergs heb

gevondeii; al de volgcnden liggen aan deszelfs zuidoostelijke

Vlottm in de tji Nangegeng, n^. vecrtien tot n^. vierentwintig

14^ Boven de mondiug dezer beek in de tji Pananiboelan, doch

op een geringen afstand van daar, wordt aan den linkei oever

eene oiitblooting gevonden eener dunne kolenader. — 15^. Aan

den linkeroever der beek worden verscbeidene kolenlagen aan-

getrofFen, waarvan de middenste oyoetdikis,— 16^ Dit vlot

heeft eene dikte van fvoet en ligt aan den regteroeverder beek

den regteroevcr. — 18 T>

dt eene ontblooting waarg

ddel eener 5 voet dikke zandsteenlaag zijn gescbeiden-

beefl eene dikte van 3 voet, bet benedenste, dat

d

bellen onder een boek

V den.— 19o, Een vlot, ter dikte van 2

\,

welks dekkende eene zandsteenlaag is. •— 20". Dit heeft eene

dikte van i voet. —21". Een vlot ter dikte van 1 voet.— 22". Ter

I 375 voet boven den spiegel der zee \ onnt de beek

een klcincn waterval, ter plaatse waar zij zicli in haren bulten-

gewoon kronkelenden loop, die aldaar van bet oosten naar

bet westen was gerigt, naar bet znidwesten beenwendt;

algcmeen genomen, beeft zij eene znidoostelijke rigting. Aan

den voet van den waterval ontwaart men tusscben zandsteen-

lagen den kop van een vlot, ter dikte van 4 voet, dat dwars

door bet bed loopt, namelijk,van bet zuid-zuidwcstcn naar bet

noord-noordoostcn en onder een hock van 45^ naar bet oost-

zuidoosten belt. Het is eene zeer goede, bomogene, zeer barde,

vaste en zuivcre kool, welke pikzwart van kleur en sterk glan-

zendis: L. n". 520; de dekkende is eene zandsteenlaag, ter dikte

van 5 voet: L. n". 509. — 25". Op een lijnregten afstand van

ongevccr 800 voet noordwaarts van liet voorgaande vlot, en 75

voetbooger, wordt aan den linkcroeverder beek eeneonlblooling

aangetrofFcn van een kolenvlot, dat 3 voet dik is; betzelvebe-

staatnit eene zeer goede kolensoort: L. n". 519, die, wat belreft
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Jiaro hoedanigheid, volkomen overeenkonit met de vorigc. Dit
vlot ligt liooger dan een der vroeger opgenoemden, het'digtst
bij den schedel des bergs en is insgebjks tiisschen zandsteen-
lagen: L. n«. 508, ingesloten, welke eene dikte bebben van 3 a
5 voet. Slecbts bet benedenvlak van lict kolenvlot is door eene
dunne tliondaag van den zandsteen gescbeiden ; bet vlot loopt
in de rigting van bet noordwesten naar bet zuidoostcn en belt
onder een hoek van 25« naar bet noordoostcn, derbal^^e bijna in
eene tegenover gestelde rigting van bet vorige. — 24«. In eene
nieer zuidelijk liggende nevenbeek der tji Nangegeng, welker
monding zuidwaarts van en tevens lager ligt dan bet onder
n^ 22 vermelde vlot, treft men verscbillende plaatsen aan, al-
waar ontblootingen worden gevonden, zoowel van dunnc'ko-
lenvlotten als van lagen scbilferigen, bitumineusen tbon, waar-
door kooladeren loopen: L. n". 317, en 321.

(en in de tji Panmgah, «o. mjfentwintig tot »« zevenentwin-
25". Een vlot van zuivere kool: L. n". 318, betwelk 2|. 4 3
kis.— 26". Dit beeft eene dikte van 1| voet. Hierop vol-
plaatsen van scbilfengen koleutbon, en eindelijk wordt

nden:— 27?. een vlot, ter dikte van 3i voet, bet-

tig.

welk uit goede, glanzcndc steenkool best
Verder oostwaarts dan de tji Panengali, wordt aan den zuidebi

ken voet des g. Madoer de plaats gevonden, waar de kleine tii Ba
jawak m zee uitwatert. Aldaar worden aan de zijwanden barei

de volgende ontblootingen waargenomcn. De benedenstf
lang bestaat uit g

kolentbon, die eene dikte

^

en deze is op bare bciirt bedekt met eene grijskleuri-e za
steenL.ag: L. n^. 502, wclke 4 voet dik is en waardoo'^r een
zmvere, glanzende kooladeren looj^en; deze lagen zijn van xiet
nooi'dwesten naar bet zuidoostcn gerigt en bellen onder een
hock van 2do naar bet noordoostcn. Onmiddellijk rust op
dczelvcn eene dunnn rf>lqfPOT.l..a„ «>, i>.-.. ,i. i

^

1

g en bicrop wordt ...
bggende bank van jongst gcvormden zee-zand

dik aangetro/Ten, waai
stukken koraalpuin als ingemengd worden gevonden; uilboofde
deze bank 15 a 20 voet boven den spiegel der zee ligt, zoo ma^
dezelve als een nieuw voorbeeld worden gevocgd bij rlir^renen
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1

door ons in het derde gedeelte der II''e afUeeliiig aaiigeliaald, en
die tot bewijs strckkea van de oplieiiing, weike de zuider kust
1 den jongstcn tijd heeft ondcrgaan.

Op de beneJenste tlion-lagen, welke in de bedding der beek
voorkonien, volgen wederom zandsteenlagen, waaronder som-
niigen worden aangetroffen,welkc roodacbtig bruin, ijzerbou-

dend zijn : L. n". 503, en wier scheefopgerigtc, gebrokene koppen
aan bet nabij liggende strand over eene groote iiitgestrektbeid

zeer duidelijk ontbloot worden gevonden. Hierop Ireft men op
enkele plekken een nieuwelings gevoiind conglomeraat aan,
dat tot de bedendaagsche formatie bebooit, hoofdzakelijk uit

koraalkalk: L. n". S04, 505, en rolsteenen van tbonijzeisteen:

L. n". 506, bestaat.

Ook bier in de nabijbeid der tji Madoer, even als wij vroeger
deden opmerken, dat bet geval was aan de wandcn van bet tji

Siki-dal, zien wij, dat kolenvlotten slecbts word
den binnen de enge grenzen van kwaiisachtige, pctn

2andstecnen, waarait de bergen dezer streek, welke onmiddeibjk
aan zee grenzen, boofdzakelijk bestaan. Vele vlotten, zoo als,

b, v., n". 8, 18 en 22 zijn ter wederzijd e ingesloten door deze
zandsteenlagen, en staan regtstreeks met dezelven in ver-

band; anderen daarentegen, zoo als bet geval is met nM, 2 en
4, liggen gebeel en al tusscben tbon, terwijl verre de mecsten
slecbts aan eene zijde, — door de dekkende,—^ regtstreeks door
zandsteen worden begrensd en, gelijk n". 5 en 6, als liggende
of eene tbon-bank bebben oF, indicn zulks nictliet sreval is,I'll O '

dan IS tocli liet regtstreekscli Yerband tusschen liet kolcn-

vlot eii de daaiorider liggende zaiidsteenlaagdoor middol eerier

duniie tlioii-laag verhroLcii, waarv an men con voorbeeld \indt

bij de \ lollcn n^ 7 en 25. Ook nan liet tji Siki-dal fiebbcn wij

dergclijkc dunnc thon-lagen aangetroflfen bij ecnige van de

factcnloo

kolenvlotten: n^ 12—22, w^elke ingesloten lagen tusschen

zeer dikkezandsteenbanken en wel in die streken van liet ge-

bergte, alwaar zandsteen de overhand had boven andere steen-

soorten, en gcene of slechts cnkelc thon-lagen werden aange-

troflfen, behalve die, welke als begclciders der kolenvlot-

ten niogen aangemerkt worden. (De vlotten no. 1^—^11, welke
aan de tji Siki voorkwamen, lagen ter wederzijde tusschen
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Llion ingcsloten.) Overigens was het nict doenlijk na te gaan of
tie ihon-lageii, aan de tji Siki, voor het meerendeel in de dek-
kende of in de liggende (aan het voormalige boven- of bene-
kenvlak) der vlotten werden aangetroflfen.

Ter plaatse toch waar de lagen geheel en al regtop staan, of
waar zij onder een scherpen hoek bier naar het noordcn, elders
naar liet zuidcn hellen, is het hoogst moeijehjk te bepalen we/^e
zijdc van een vlot de dekkende, welke de liggende van hctzelve
is. Het is niet slechts mogclijk, da t lagen volkomen loodregt zijn

opgcrigt geworden, maar zij kunnen daarenboven naar de te-

genover gesteide zijde zijn overgeduwd; in dier voege dat, b, v.,

de zuidelijke zijde van vele lagen, v^^elke onder een hoek van
75 a 80" naar het zniden hellen, die bij gevolg betrekkelijker
wijzc thansde buitenste, de bovenste zijde genoemd mag wor-
dcn, en door mij als de dekkende is bcschouwd, misschien in

heeft uiteemaakt

de liggende, het benedenvlak

Ook aan de tji Madoer is de fovmatie zeer nit haar verband
gemkt. Aan de westelijke zijde van den goenoeng Madoer en in
het dal, hctwelk aan diezelfde zijdc dcs bergs grenst, zijn cven-
wel alle lagen, op enkele onbeduidende afwijkingen na, on-
veranderlijk van het westen naar het oosten gerigt, slaan zij

of loodregt of hellen zij onder een hoek van niet minder dan
70" nnnr het zuidcn. Ditzelfde wordt over eene zeer groote uit-
gestrckthcid, van verscheidene'palen, in het tji Dikit-dal, boven
Bajah, waargcnomen en in al die streken, waarin de vlotten

1—7 zijngelegen. Dezelfde ligwijze, dezelfderig
welko wij aan de tji Siki licbben opgemerkt, vertoont zich dci
lialvealhierop nieuw. Slaan wij thans den blik op de steer
soorlen, waarnit de lagen bestaan en de wijze waarop zij on
derhng afwisselen, dan zien wij, dat in beide opzigten tusschci
de lagen, welke bier en ginds worden aangetroffen, de niees
mogelijke overeenkomst bestaat. Hit deze feiten mogen wij he
beslnit trekken

, dat beidr- knstgebergten, welke tl.ans op eei
afstand van 3 a 6 palen van elkander opdjzen, em groot ^ehee
uitmakcn; — dat men de kolenvlotten , welke flit gebcrgtc be
vat, door het doen van opgraviiigen, insgelijks zal vindcn in di(
streken

, welke zich tnssclien de tji Madoer en de tii Siki bcvin
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den; wijders dat deze vlotten geene aesten van geringe uitge-

bi eidheid zijn, maar dat zij zicli over eerie groote uitgcstrekt-

lieid voortzetten, al hecft dit tegenwoordigplaats in eene ver-

ticale, naar het binnenste der aarde nederwaarts dalende

rigting. (De streken, welke tusschen genoemde beken liggen,

zijn niet door mij onderzocht geworden.)

Aan de zuidoostelijke zijde van den goenoeng Madoer wordt
niet die vaste regelmaat waargenomen in de ligwijze der

>

formatie; alhier, namelijk, ontwaart men, dat de kolenvlot-

ten, benevens de overige lagen, waar tusschen zij ingeslo-

ten liggen, zich in verschillende rigtingen uitstrckken, onder

verschillende hoeken en naar verscbillende zijden bellen.

Zoo belt het vlot n*^. 18, benevens zijne nabij zijndc lagen,

naar het noorden, n^. 22 naar het oost-zuidooslen en n^. 23

naar het noordoosten* Misschien zijn deze lagen slechts op*

pervlakkige deelen van het gebergte, die bij de oprigting van
de geheele formatie losgereten, uit bun verband gerukt en

verplaatst zijn.

Mag aan de eene zijde niet worden ontkend, dat het steil

ophefFen en verschuiven der formatie moeijelijkheden heeft in

den weg gelegd , wat betrefl de ontginning der kolenvlotten,

zoo moet aan de andere zijde worden toegestemd, dat die steile

rigting der kolenvlotten bun bestaan heeft aan den dag ge-

bragt; hierdoor toch zijn hunne koppen zigtbaar geworden
aan de oppervlakte des bodems, waaronder zij vroeger, gedu-

rende hunne horizontale ligging, verscheidene honderd voet

diep verborgen lagen* Met grond mag derhalve worden vcr-

moed, dat in vele streken van het ciland Java, waar het

laagsgewijs gevormde gcbcrgte eene horizontale ligging heeft

of slechts onder een geringen hoek is opgerigt en alwaar der-

gelijke steensoorten worden gevonden, gelijk het geval is aan

de tji Siki en aan de tji Madoer >-— namelijk » kwartsachtige

zandsteenlagen , zonder fossile overblijfselen van zeeschelp-

dieren, — dat aldaar insgelijks kolenvlotten, ja, welligt zeer

dikke kolenvlotten in den diepen school der aarde aanwezig

zijn, doch omtrent wier bestaan wij niets kunnen vernemen

,

zoo lang geene mijnboringen tot dat einde worden beproefd.

Een dergelijk gesteente als de kalkbank, welke op den goe-

18
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iioeiigTaiiggil, aaii de tji Siki, de kolen bevattende forma tie be-

dekt, wordt op den goenoeng Madoer zelveii nietgevondeii;op de

uaburige bergen tussclieii de tji Dikit en de tji Madoer worden
echter dergclijke kalkrotsen aangetrofFen, die als spitse toppen

hier en daar boycn de oppervlakte des bodcms uitsteken; liier-

van is het, dat de goenoeng Toeri zijnen naam ontleent.

De tamelijk grofkorrelige, hardc, meerendeels witkleurige

of witachtig grijze zandsteen, die niet opbruist, wanneer liij

met zuren AYOrdt bebandeld, iiit kwartskorrels bestaat en

geene petrefacten bezit en waarin de kolenvlotten aan detji

Madoer liggcn, biervan vindt men de ziiiverste brokstukken

onder L. n^ 497, 501, 508 en 509.

Verdcr landwaarts in, d. i., nooidwaarts van deze kolen-

boLidcnde, kwartsachtige zandsteenlagcn Avorden, zoowel aan

de tji Siki als bier aan de tji Madoer, meer lijnkorrelige, \vee-

kcre, heldergrijs-blaauwachtige zandstcensoorten gevonden;

dczc bruiscn met zuren op, en bevatten fossile overblijfselen

van zecscliclpdicren; zie L- n*'. 492, 493.

V. TWAALF VLOTTEN IN DE NABIJHEID DER TJI SAWARNA AAN

DE zuiDER KUST. Even als de kuststrekcn aan de tji Siki (III)

en aan de tji Madoer (IV), zoo behoort insgelijks deze streek

tot het disstrikt Tjilangkalian van bet Bantamsche regent-

scbap Lebak; tevens is zij de oostelijkste, waarin fossile

kolenvlotten worden aangetrofFen, De tji Sawarna ligt aan

bare monding in eene zuidoostelijke rigting, ongeveer 5|-

geograpliisclie minuten van de moara tji Madoer en is de

laatste groote beek, welke tot de residentie Bantam be-

hoort Die streken, welke oostwaarts van deze beek zijn

gelegcn, gaan allengs over in het noorder strand der Wijn-

koopsbaai, waarvan ecJiter eerst dat gedeelte, hetvvclk 7 mi-

nuten oostwaarts van de Sawarna ligt, te reke nen van de

tji Barcno, geacht wordt te beliooren tot de Preanger-Regent-

schappen.

Twee kleinere, meer westwaarts liggende nevenbeken der

tji Sawarna worden geheeten tji Asem kitjil en gede; nadat
zij zich hooger stroomopwaarts hebben vereenigd, ontlasten

zij zich door den regteroever, op een geringen afstand

van de moara, in de vrooger genocmde tji Sawarna. Zij zetten
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haien loop in de rigting van het noordcn naar het zuideu
voort door een laag heinelland, langs den oostelijken voet

van eene zeer diklce kalkbank, welke het grootste gedeelte dcr
streak, die zicli in eene westelijke rigting uitstrekt tot aan de
tji Panamboelan, bedekt en zich aan hare zuidelijke zijdc als

een steile inuur in zee stort,

De oostelijke helling der kalkbank is bijjia even steil als de
zoo even genoemde kustmuur, batoe Garoeng, of karang Bolor
geheeten, Aan deze helling paalt de ^vlakke of laag heuvel-

achtige streek, welke de tji Sawarna, bencvens de beide ge-

noemde nevenbeken doorstroomen . en in wier bcddin
zandsteen- en thondagen ontbloot worden aangetrolieu

deze lagen komen de kolenvlotten voor, welke wij alhier

willen optellen. Uitgenomen in de nabijheid der kust, heeft

deze kolen bevattende, lage zandsteenstreek eene geringe uit-

gebreidheid, is zij binnen enge grenzen beperkt; even als zij

in het westen door den karang Cokor is begrensd, zoo is zij ins-

gelijks aan hare oostelijke en noordoostelijke zijde omgeven
en ingesloten door kalkbanken, wier zijwanden altoos steil

zijn afgebroken. In het vlakkc gedeelte dezer streek , hetwelk
in de nabijheid der kust is gelegen, worden oostwaarts van de
monding der Sawarna twee dorpen gevonden, die beide een
gelijken naam hebben als de zoo even genoemde beek; het eene

ligtaan den regteroever op 1 minuut afstands van de monding,
het andere aan den oever der oostelijke nevenbeek tji Boenar

en ^ minuut verder van daar verwijderd. Aan de noordelijke

zijde van het laatstgenoemde, tevens het grootste de beide dor-

pen verheft zich de steile wand van een der kalkbanken, en

komt een arm dcr tji Boenar uit eene spelonk dezer bank te

voorschijn.

Uithoofdc wij alhier de kalkbanken aan de oppcrvlakle des

bodems uitgebreid vinden, mogcn wij zulks als een bewijs

beschouwen, dat het laagsgewijze gebergte alliicr eene andere

ligwijze moet hebben dan wij aan de tji Siki en aan de tji

Madoer hebben waargenomen, dat, namelijk, de lagen alhier

of horizontaal moeten liggen, of ondcr een hoek van slechts

zeer weinige graden hellen. Dit is ook werkelijk het gevah

In het westelijke gedeelte van Sawarna , door welke streek
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de drie geiioemde bcfcen strooraeii, ziju dejagen van liet

westen naar het oosten geiigt en hellen zij onder een lioek

van ter naaiiwernood 10 ^radcn naarliet zuidcn; nietvoor

dat men iels verder oosUvaarts is gekomen , ziet men dat de

lagen sterl^er beginnen te liellen. (Vergelijk bladz. 188-) De

gerlnge mate van ophefldng, welke de formatie albier beeft

ondergaan, veroorzaakt tevens, dat te dezer plaatse slecbts

weinige kolenvlotten kunnen ontdekt worden, zonder dat

deswege proeiboringen worden gedaan , iiithoofde slecbts

een gering gedeelte van den hreukrand dev formatie , — wat
betrcft bare dikte, — aan de oppervlakte is te voorscbijn

e optelling der vlotten eene ge

, als die waarin zij, stroomop

S
bragL Wij z

bike vol^ord

i

den loop der beken volgende, in bare beddi S
voorkomen.

Vlotten in de iji Asem kitjil, van w^. een tot n^. drie. — l*^. Dit

vlot beeft eene dikte van 1| voet, ligt op een afstand van
ongevecr 1 paal van bet strand en is ingcsloten tusscben

fijnkorrelige, weeke zandstecnlagen, laat zicb in dunne la-

mellen splijten en bestaat uit eene goede kolensoort: L.

ii«. 526- — 2o, Een vlot, ter dikte van 1 voet, dat zicb ge-

beel en al in dunne blaadjes laat verdeelen— bladkolen; L.

no. 527, a. Boven dit vlot zijn aan den oeverwand der
beek nog andere lagen ter dikte van | a | voet ontbloot ge-

worden, welke iiit eene zeer goede, barde, stcrk glanzende
kool bestaan, en eene afdceling bezitten in dimne la-

mellen: L. nK 527, k De liggendc van bet tweedc vlot

is een 10 voet dikke, bitumineuse zandsteen: L. n*^. 517,

waarin zwarte, evcnwijdige strepen worden waa: B

k

rdoor bovendien eene kolenadcr: L. n'^. 528 , loop

e van ^ voet — 5^. een vlot van zeer goede, barde
kool; L. n^ 52d, dat eene dikte beeft van 5 voet; in het-

zelve liggen enkele, afgezonderde massa's, (platgedrukte

fragmentcn van boorastainmen,) welke nit zwarte, sterk

glanzende kolen bestaan, docb waardoor insgelijks zwart-
ileurige boornsteenaderen loopen. Dit vlot rust op eene bi-

tumineuse tbon-laag, ter dikte van 10 voet, waarin verscbei-

dene zuiverc kooladeren worden waargenomen: L. n^. 523.
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n de yviuiden der kleine kloof, door de tji Asem uitgespoeld

het gesteente, worden nog yersclieidene andere bitumineu

ge kolenthon-lagen: L. no. 529 waargenomen, welke

eene dikte 33ereiken van 5 a 15 voet; zij wisselen af met grijs-

kleurigen tlion en zandsteen, uit welke laatstgenoemde steen-

soort liet meerendeel dier lagen bestaat. Boven (d. I stroom-

opwaarts van) hct derde \lot, dat liet lioogst ligt en ongeveer

3 palen van de kust verwijderd is, \YOiden nog vele brok-

stukken eener zeer goede, zuivere kool: L. n^. 524, gevon-

den, welke als rolsteenen op de bedding der beek bier en

daar verstrooid voorkomen, en als een bewijs raogen worden

aangenierkt, dat in de booger liggende gedeelten der beek

nog meer andere kolenvlotten ontbloot zijn geworden.

Vlolten in de tji Asem gede, van n . vier tot n^. elf. — Tusscben

de kust en de streek, waarin de ontblootingen der kolen-

vlotten n^. een tot n^. vier worden aangetrofFen, lig

bank van digten, witacbtigen kalksteen: L. n^ 516, welke

g koralen bevat en als

bovenste lid alle andere lagen bedekt, die ten zuiden en ten

noorden van de bank ontbloot zijn. De tji Asem gede stroomt

onder deze bank been, d. i-, tussclien haar en de zandsleenla-

gen, waarop zij rust, beeft derlialve minstens tor lengte van ^
paal een onderaardschen loop,welkeSoeroepan(tjiAsam) wordt

geheeten. Boven, noordwaarts vandezen ^Soerocpan"worden in

debeddingder beek devolgende ontblootingen aanwtroffen:

4^. een vlot ter dikte van 2 voet; •— 5**. een vlot van gelijke

dikte, grcnzendc aan eene scliilferige kolenthon-Iaag, die eene

dikte bezit van 4 voet; bierop volgcn stroomopwaarts nog 2

andere vlotten van kolentlion, waarvan de laatste, welke bet

nieest noordwaarts ligt, eene dikte beeft van 5 voet, waar-

door zuivere kolcnaderen ter dikte van een duim loopen.

Eene laag zuivere tbon, ter dikte van 7 voet, scbeidt hen

van het volgende vlot; — 6^ een vlot van 5 voet dik, dat

ecbter slecbts voor een gedeelte uit zuivere, fraaije kool

bestaat, en voor bet ovcrige uit zwarten, schilferigen kolen-

tlion is zaamgcsteld. Verder in de bedding der beek voort-

gaande, trcft men nog eene laag kolentlion, en aclitereenvol-

gensvijf kolenvlotten aan, namelijk, n^. 7, 8, 9, 10 en 11, welke
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nedikte hebbeii van 2| a 3 voet- Bijna alle zandsteenen all

n bitumineiis, hebbcii zwarte strepen aJs waren er e\

[jdige lijnen op getrokken. Hct scliijnt, dat de lagen 1

raeer binuenwaarts gelegene gedeelte des land

d Van onsreveer 2 niinuten van de

g onde hoek zviiden of zuid-zuid

kust g

dan hetgeval is in de zuidelijkere, digt

van 2 voet,

SawarnUy )f. twaalf — 12^, Een vlot, ter dikte

t landwaarts in, op een afstand van 2 minu-

: ligt; in de lagen, welke bet insluiten, wordt

\ eel ijzerkies gevond

De grijsklcuriee of grijze (dikwerf bitumi

Isdan zwarte strepen bezittende) zandsteenen,-— waartoe

ilijks de vroeger opgetelden: L. n^. 515, 518 bebooren,

waar tiisscben nii en d komen en die d

opgenoemdc kolenvlotten omsluiten, deze zand

ik, ondersclieide ziicli van de Zand welke

iiabijbeid der tji Siki en der tji Madoer worden aangetrof-

, door bunne meerdere fijnbcid en weekbeid , en doordien

ten dccle altbans, opbruisen, w^anneer zij met zuren wor-
den behandekl. Misscbien bezit slechts hetuilgaande der lagen

deze eigenscliap en nioet ziilks worden toegescbreven aan de
_2[ebalteaan kalk, voorbanden in bet water, bctwelk door de

ken siipelt en de konnen d

Z

besp
and

ij komen overeen met die lagen, wier ontblooting

den tandjoeng L
de Sawar
andere d<

i de nabijbeid van
der kust worden

getroffen; dezebcstaan deels uit tb'onigen, deelsviit kalk

achtigen zandsteen, die,

sterk opbruist* benevens

met zuren bebandeld

uit conglo

Ook ondcr deze laatstacnoemdei

L
rdcn

519
1 den er eenigen aan-

getroffen, die bilumineus zijn en waardoor kolenaderen loopen
L. n**. 322.
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b. Kleine nesten of dunne^dehlon fossile kolen, welkc

afzonderlijk in verschillende streken van Java

warden aangetroffen.

1°. Eene onziiivere, thouige kolenadcr: L. nc 432, welke

eene dikte heeft van *. voet en \ oorkomt in de bedding

der tji B6djong pare, tegcnover de moara t]i Sakoeba , op

een geringen afstand van bet dorp van gelijkeu naam,

2o. Verscbeidene kolennesten worden gevonden in den weeken

,

fijnkorreligen zandsteen aan den regteroever der tji Ara, op

een geringen afstand boven deplaats, waar zij in zee uitwa-

tert, ^— So. Eene kolenader, eeleeen aan de oostelijke zijde van

30 voet boven den voet de

— 4°. Een
den goenoeng Tjiara, ongeveer

bergs , ten oostcn van de beek van gebjkcn naam

dunne kolenader in de tji Boentoeng, eene beek, welkc zicb

vereenigt met de tji Siki, en wel in bet bovenste gcdcelte

van baren loop. Deze ader ligt tusscben lagen fijnkorreligen,

blaauwacb tig grijzen, kalklioudcnden zandsteen: L. n''.462,

463; sommige dier lagen zijn zwartkleurig bitumineus: L.

n**. 464, en komen afwisselend voor met tbon-lagen. Deze

streken van 1—4 behooren alien tot bet distrikt Tjilangka-

hanvan bet Bantamscbe regentscbap Lebak. — 5**. Aan den

linkeroever der tji Boeni, in de nabijbeid van bet dorp Doegoc

,

derbalve aan den yoet van den Brcngbreng-wand (in bet

Tjandjoerscbe distrikt Djampang wetan, vcrg. bladz. 121 en

143.) wordcn, van boven naar beneden gerekend , dc volgende

lagen on tbloot gevonden: bruinc aarde, ter dikte van 4 voet

eene laag kleine vulkaniscbe rolstecnen, ter dikte van 3 voet

eene laag zandmcrgel van 1| voet dikte, waarin kleine rol

stecnen voorkomcn; deze drie lagen bedekkcn als liedendaag

scbe vormingcn de volgende lagen, welke naar bet znid

oosten hellen en tot de tcrtiaire formatie behooren ;
weeken

blaauwacbtigen zandsteen, die 1]- voet dik is; graaiiwen,

scbilferigen tbon, | voet dik; andermaal eene weeke zand-

steenlaag, ter dikte van 1 voet; bierop volgt eene tlion-

laag, die I voet dik is; in deze laag werd bet fragment

van verkieseld bout: L. n«. 737, gevonden. waarvan vroe-

gei op bladz. 245 is melding gemaakt; nu volgt wederom

N
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eene zandsteenlaag , ter dikt^ van | voet; grijskleurigen

thon,vol verbrijzelde zeeschelpen: L. P. ii<*. 422, welke laag

eene dikte heeft van |- voet en weldra uitwigt; eene

zwarte, bituniineuse ^tlion-laag van 1{ voet dikte, waarin
fragmenten van zwarte, verkieselde boomstammen voorko-

men, welke ten deele omkorst zijn door een bekleedsel van
glanzende pikkool, ter dikte van ^ voet: L, n". 353; een

vlot glinunend zwarte tool, ter dikte van 1|- voet, dat

afgedeeld is in lamellen, ter dikte van eenduira; zoodra zij

in aanraking komt met de buitenlucht, splijt zij geheel en
al in vierkante stukken, die zich steeds in nog kleinere teer-

liiigen la ten verdeelen: t, m 330; vele gedeelten der kolen-

bedding, die regtstreeks grenzen aan den tbon, zijn dof , en
op de breukvlakkcn bedekt met aluin: L. no. 331; bierop
volgt wederom eene zwartkleurige, bitumineuse, scbilferige

tbon-laag, welke eene dikte beeft van 2 voet: L. no. 332. De
3 benedenste lagen vormen derbalve eene zwartkleurige bank

,

ter dikte van 5 voet, die sleclits voor een gedeelte, namelijk
,

ter dikte van 1*. voet, nit zuivere kool bestaat. — 6o. Afzon-
derlijke nesten fossile kolen, voorkomende in de tji Djampe,
2^ paal zuidwaarts van bet dorp Tjiringin, in bet centrale

gedeele van bet distrikt Tjidamar. Deze stukken kool liggen
ingesloten in een belder blaauwacbtig grijzen, weeken zand-
steen, welke door verweering mergel- en thonacbtig is ge-
worden: L. n". 791; zij bestaan uit platgedrukte fragmenten
van boomstammen en takken, ter lengte van 1 a 3, ter
ter breed te van 1 en ter dikte van f voet; nog duidelijk
laat zicbbet boutacbtige weefsel , waaraan nog bier en daar
stompen van takken zitten, benevens de voormalige schors

,
boewel zij in eene zwarte, glimmende pikkool

zijn overgegaan: L. n". 345. Zij bevatten eene groote hoeveel-
heid ijzerkies, hetwelk aan de oppervlakte van sommige stuk-
ken in groote, teerlingvormige kristallen wordt gevonden en
msgelijks in ruime mate voorkomt in de zandsteen- en tbon-
lagen, welke in deze streek worden aangetroffen: L. n^ 792.
Op de scbeidingsvlakken van vele dezer koolstukken vindt
men aluin, terwijl aderen en nesten fossile bars: L. n". 344, in
en nabij dezelven in groote hoeveelheid worden gevonden.

waarnemen
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7*^. hi vele lageii van den blaqjiwachtig grijzen, kalkhouden-

den zandsteen: L, n*^. 873, 874, welke liet lioofdbestanddeel

Yormt van liet gebergte, dat bet vvestelijke gedeelte van bet

plateau van Bandong (Rongga) aan de zuidelijke zijde be-

grenst, (goenoeng Lanang, Roeda, vergel. bladz. 109, enz,,)

worden nesten fossile kolen en letinit geyonden- -— 8^. Oost-

waarts van bet tii Kaen^an-dal, in bet distrikt Batoewai ^ ^

in Soekapoera, worden aan de zuidelijke zijde van bet dorp

Nangalea , vvanneer men zijn togt van daar in de rigting van

bet noorden naar bet zuiden voortzct, acbterecnvolgens deze

nevenbeken aangetroffen: tji Karang, Bongas en tji Redjeng.

Verder noordwaarts van daar ligt bet boofddorp Tjigintoeng.

In de beddingen dezer beken vindt men ontblootingen van

tbondagen, welke deels zwart en bitumineus zijn, deels

uit zuiveren tbon eener grijze of witte klcur bestaan; bierin

wordt eene glimmend zwarte pikkool, zoowel m den vorm van

nesten als van adercn, ter dikte van 1 a 8 duim, aangetroffen,

welke zicb zeer gemakkebjk in vierkante stukjes laatverdee-

len; daarenboven komt er insgelijks fossile bars in voor. De

dekkende bestaat uit eene kalkbank. Aan de westelijke zijde

van ditzelfde dal vindt men dunne lagen bladkolen en frag-

menten van plat gedrukte stammen, die ten deele verkieseld,

deele in kool L. n^. 546, overgegaan; en bier en daar r

Q bedekt zijn; zij liggen in de bedding der nevenbeek 1

Roke, in een verweerden, aardacbtigen zandsteen. —•
9**. In

de nevenbeek tji Kalong aan de oostelijke zijde van bet tji

Balo-dal in bet distrikt Karang, regentscbap Soekapoera, wor-

den dunne lagen bladkolen: L. n*>. 554, gevondcn, welke bui-

tengewoon ligt van gewigt en dof van kleur zijn en zicb in

zeer dunne scbilfers latcn splijten. -— 10*^- De bergen, welke

detji Beremin de bovenste belft van baren loop begrenzen,

namelijk, ten noorden van Tjoeroek negteg, in bet distrikt

Karang, bestaan uit tbon-lagen: L. n^ 1027, weeken zandsteen

kalkmergcl: L. n"*. 1028 en volg*^^" (zandigen kalk), welk

laatstgenoemd gesteente aldaar zeer dikke banken vornit; ver-

gelijk bladz. 116. In deze lagcn worden talrijke vcgetabile

overblijfselen aangetroffen , namelijk ,
plal gedrukte fragmenteif

van stammen en takken, die gezamenlijk in eene ligte, weinig
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glimmeiide of gelieel en inatte.pikkuol zijii overgcgaaii. L. n*^,

555. De pikkoo] wordt in afzonderlijke, meer of mm lensvor-

inige neslen aangetroffen en laat zicli decls in dvmne lagen

vordeelen, of Lerst in vierkante stukken, welke door niid-

dcl van diinnc lagen vezelkalk (Chaiix carboiiatee fibreuse)

van elkander zijri gcsclieiden, en eene'geringe mate van zamen-

liang bezitten; deze vezelkalk vervult de afzonderingspleten

dezcr kool. Op cnkele plaatsen ^Yo^den dunne lagen veder-

aliiin: L. n^, 356, tnssclien hen aangetroffen. — 11''. Aan
de regtcr- (westelijke) zijde der tji Woelan, in de nabijlieid van

Soekapoera toea, wordt eene weeke, blaaiiw^chtige tlion-laag:

L. no, 558 en 1064, aangetroffen, welke eene zeer groote lioe-

V€ellieid plantaardige overblijfselen bevat, die ten deele eene

geringemato van verandering hebben ondergaan, ja, ter naau-

wernood cenigzins vermolmd zijn; ^ten gevolge liiervan ver-

krijgt deze laag al het aanzien van eerst sedert korten tijd

te zijn gevormd enecliter is zij bedekt met eene kalkbank: L.

no. 1065—1067, welke eene dikte hecft van meer dan honderd

voet. Ontblootingen dezer Leide lagen wordcn gevonden in de

bedding der tji Siroepan, welke van den regterdalwand naar

de hoofdbeek tji Woelan heenstroomt, namelijk, indie streek

alwaar, ten noord-noordoosten van de eerstgenoemde plaats,

het dorp Tjipenda ligt; de weeke, taaije thon, welke op enkele

plaatsen zwartachtig, bitumineus is, schijnt meer dan 100
voet dik te zijn. Overal vindt men er bladeren, takken,

plat gedruktc fragmentcn van boomstammen in, waardoor
de thon hier en daar een bladcrig, schilferig zamenstel ver-

krijgt. Deze plantaardige overblijfselen zijn to^ c?ec/c bruinach-

lig van kleur, slechts half vermolmd, ten deele ecliter in eene

glimmend zwarte pikkoorovergegaan, die lictzij in kleine nes-

len wordt aangetroffen , of in den vorm van dunne aderen door

de tlion-laag loopt Op gclijke wijze wordt er fossile hars:L.

n^. 344, tusschen de verschillende deelen waargenomen en be-

speiirt men, dat enkele verkoolde plantendeelen omgeven zijn

met vederaluin: n^ 559. Afzonderlijke vulkaniscbe steenbrok-

kcn, die de ge^daante van kogels hebben en eene sclielvormige

afzondcring bezitten, komen op enkele plaatsen in de thon-

inassa \oor; zij zijn alien ecliter meer of min verweerd en
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slechts 1 a2 voet groot. Men zou op hot verniocden gerakcn, op

enkele plaatseii alliier een yLilkauisclien, zwavelzuar bevatten-

den modderstroom voor zich te zien, die woviden lieeft verwoest

en met zicli voort gesleurd, terwijl de oppervlakte des lands ,

waarop hij zich uitgebreid liad, weder beneden den spiegel der

zee moet zijn gedaald, want op diewijze sleclits is bet mogelijk,

dat de meer dan bonderd voet dikke kalkbank, die er tbans

op rust (door koralenbouw?), daarop kon afgezet wor-

den. — 12°. Nesten fossile kolen, diegebeelen aim teeiiing

vormige stukken splijten en waarin zicb nog ten duidelijkste

liet vezelacbtige *amenstel van bet bout laat waarnemen,

worden gevonden tvisscben Soekapoera toea in Gedong

alang. — 13". Aan den oever der tji Pinang, in de nabijbeid

van bet dorp Selogambe, benevens op verscbillende andere

plaatsen in bet bovengcdeelte van bet tji Tjolang-dal gele-

gen, in bet regentscbap Koeningan, residentie Clieribon, wordt

(tene geringe boeveelbeid pikzwarte, sterk glaiizende kool:

L. n". 340, 343, gevonden, welke, bij de minste aanraking, in

kleine vierkante stukjes splijt; zij komt voor in een bitunii-

neusen, brokkeligen, ligt verwrijfbaren zandstceu: L. n**. 1137,

1138. Hier ontwaart men baar in den vorm van dunne aderen,

ter dikte van 1 lijn a 1 duim, die door bet gesteeute loopen,

elders vornit zij verstrooid liggende nesten, ter Icngte van eeni-

ge voeten, docb wierbrecdte slccbts de belft en wier dikte boog-

stens \ voet bedraagt. Gewoonlijk komt fossile bars: L. n**. 344,

te gelijk daarmede voor, betzij in den vorm van knollen, nes-

ten, of in dicu van aderen, terdikte vanl a 4duim. Blaauw

acbtig grijze, fijnkorrelige, weeke, kalk boudende zand-

steenlapen, die afwisselen met minder talrijk voorkomend

tbon-lagen, wier kleur op die der eerstgenocmden gelijk t.

en welke 1 a 3 voet dik zijn, dit gesteente vormt albier

bet boofdbeslanddeel van bet gebergte; de lagen door bet-

van bet westen naar betzelve gevornid, loopen in de rigtin

oosten en bellen onder een bock van 70 a 75" naar bet noor

den. Verder oostwaarts ligt de streek, welke wij op bladz

41, 73, on 85 bebben bescbreven, alwaar de lagen volkomcr

loodregt staan. De afdrukselen van^vrucbten: L. n^ 350, waar

van wii op bladz. 125 meldint* bebben geniaakt, werden gf
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vondeii in ceiie dergelijke Litumineiise zaridsteeiisoort, in dena-
bijheid der kolennesten : n". 340.— 14". In een oostelijk gelegen

nevendal der tji Tjolang, namelijk, in de bedding der tji Tiis,

welke achter liet dorp Soebang heenstroomt, ontwaart men,
even als in bet vroeger genoemde oord bet geval is, ten deele

ontbloote koppen van fijnkorrclige, kalkboudande zand-

steensoorten: L. n°. 1141, 1144;. zij komen afwisselend voor
met dunnere lagen loodkleurigen jtbon, die eene hardbeid
bezit als bet rotsgesteente, waar tusscben somtijds eene grof-

korrelige conglomeraat-laag L. n°. 1142, 1145, besloten Hgt.

Verscbeidene kolenaderen: L. n". 542, tei* dikte van 1 a 3
diiim, loopen aldaar door den zandsteen: n". 1144, en ^vor-

den, benevcns fossile bars, insgebjks 'gevonden in vele stre-

ken van dit zoogcnaamde Kendeng-gebergte in Koeningan,
alv(^aar zij menigwerf slecbts eene dikte bebben van eenige
weinige bjnen.*—. 15". Dergebjke kalkboudende, docb aldaar
zeer barde zandsteenlagen omsluiten een nest fossile kolen;
dit ligt in de nabijbeid der tji Seel, digt bij bet dorp Anda-
moei. Deze plaats ligt zuidoostwaarts van bet boofddorp Loe-
ragoeng, aan den noordelijken voet van bet gebergtc, aan
welks zuidelijke zijde de vroeger genoemde dalen n°. 13 en 14
bggen. Behalve dimne aderen wordt aldaar eene pikzwarte,
sterk glimniende koolmassa: L. n°. 341, gevonden, welke in
bare ganscbe uitgestrektbeid in langwerpig vierkante stukjes
is gespleten. Tusscben de afzonderlijke stukjes, kleine teerlin-
gen, worden lagen van koolzure kalk waargenomen, welke zoo
dun ztjn ah papier; bier aan moet bet worden toegescbreven,
dal de afzonderlijke stukjes zoo ligtelijk uit elkandervallen,
ten gevolge waarvan de kalkblaadjes als ledige kokertjes, als

vierkante kastjes, overblijven.

B. ONDERZOEK NAAR DEN AARD EN DE HOEDA-
NWIIEID DER OPGENOEMDE KOLEN EN NAAR

HARE BRUIKRAARHEID.

Uit bet voorafgaande zal den lezer zijn gebleken, dat d
kolenvlotten, welke uitboofde bunner bruikbaarbeid in aai

merking verdienen te komen, nergens elders dan in de cost
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lijke kuststreken van Zuid-Bantam, in de nabijlieid der Wijii-

koopsbaai, worden gevonden; de bedoelde streken zijn gele-

gen tusschen de tji Ara en de tji Sawarna, derlialve in die

oorden, waar kwartsachtige zandstemen voorkoinen, die niet

kalkhoudend zijn, geene zeeconcliylien'bevatten. Zij ziju dus
beperkt to{ cene smalle bergstreek, die, van bet zuidennaar

bet noorden gerekend, ten hoogste eene breedte heeft van 2
minuten en, in de i igting van bet west-noordwesten naar bet

oost-zuidoosten, eene lengte beeft van 14 geograpbiscbe nii-

nnten; de beddingen, welke binnen deze grenzen vvorden aan-

getroffen, bestaan uit fraaije, barde, zwartkleurige, sterk glan-

zende fossile kolen, die eene grootere boeveelbeid zuivere kool-

stof bevatten en derbalve bruikbaarder zijn dan die, welke

worden aangetroffen in diisdanige streken van Java, waar
zij tusscben weeke, kalkhondendc zandsteenen voorkomen, die

opbruisen wanneer zij met zuren worden bebandeld, en welke

fossile ovcrblijfselen bevatten van zeeconcbylien ; in dergelijke

gesteenten vormen zij gewoonlijk slecbts dunne aderenofaf-

zondcrlijk liggende, kleine nesten.

In bet eerstgenoemde gebied, namelijk, in dat der kwarts-

acbtige zandsteensoorten, waar de kolen barder zijn, eene

grootere boeveelbeid koolstof bevatten dan in de laatstgcmel-

den en alwaar zij vlotten vormen, zoo als bet geval is in de

nabijbeid der tji Siki, tji Madoer en der tji Sawarna, indie

streken worden of gcene sporen van fossile bars in of nabij de

vlotten aangetroffen, of komen zij er slecbts zelden in voor.

In de laatstgemelde kalkboudende zandsteenstreken daar-

entegen, waar de kolen weeker, ligter van gewigt zijn, eene

grootere boeveelbeid bitumen bevatten, minder glansrijk zijn

en slecbts nesten of dunne aderen vormen, aldaar vindt

men allcrwege fossile hars; deze-zelfstandigbeid wordt deels

in de kolenmassa zelve, deels in bare nabijbeid in de bitumi-

neuse tbon- of zandsteenlagen aangetroffen, waarin zij voor-

komt als onregelmatig gevormde knollen, nesten, ter dikte van

1 a 4 duim, ofdoor welke lagen zij als aderen ter dikte van 1 a 6

lijnen beenloopt. Zulks is onder anderen bet g^^al in de nabij-

beid van Bodjongmanik (a. 1), in de bedding der tjiDjampe

(5. 6), in Baudong (6. 7), in bet tji Kaengan-dal {h. 8), in de
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nahijheid van Soekapoera toea {h. 11), in de nabijheid van
Selogainbe [h. 13), in de tji Tiis (6. 14) en in vele andere

oorden van het zoogenaamde Kendeng-gebergle in Koeningan

,

welke streken vroeger alien zijn opgeteld geworden.

Deze fossilehars, retinit, retinitasplialt : L. n''. 544, heeft

even zeker een vegetabilisclien oorsprong als IHiet geval

is met barnsteen, waarmede bet groote overeenkorast bezit,

docb waardoor het in de mate van bardlieid wordt over-

trofFen. Het is meerendeels bruinachtig geel van kleur, door-

scliijnend aan de kanten en broos, het laat zich ligtelijk in

stukken brekcn en tot een witkleuiig poeder wrijven, ver-

spreidt bij het verbranden een bitumineusen reuk, waarbij

een groote hoeveelheid zwarte rook wordt ontwikkeld. De
Javanen vangen dezen rook op, verzamelen het roet (fijn ver-

deelde koolstof) en bereidcn daaruit eene verw, welke zeer

bij hen is gezocht en in hoedanigheid overeenkomt met Chi-

neeschen inkt. Het smelt nict in kokend water. Het specifieke

gewigt van eene donkerbruinc varieteit, afkomstig van Se-

logambe, bedroeg 1,37 en van eene ligtbruine, afkomstig uit
een ander gedeelte van het Tjolang-dal 1,80. In vele zand-

lagen, zoo als onder anderen het geval is in de nabij-

d Selogambe (zie vroeger b. 13 en L. no. 1138)
den zoo vele duizenden fijne aderen, alsmede ingesprenkelde
harsdeeltjes gevonden, die niet zelden afwisselend voorko-
men met glimmend zwarte kooladeren, die lagen bevatten er

zulk een groote hoeveelheid van, dat zij hierdoor zeer broos en
ligt verwrijfbaar zijn geworden. Welhgt heeft dezelfde boom,
waarvan wij de vruchten-afdrukselen, in den vorni van den-
nenappelen, hebben waargenomen , de bars doen onstaan en
tevens de bouwstoffen gelevcrd tot dc vorming dcr aderen
en ncsten van pikkolen: L. no. 340, welke in diezelfde zand-
stcenen worden aangetroflfen.

Slechts van twee nesten en van een vlot heb ik de kolen

keurig onderzocht

Dc harde, gitzwarte, ghmmende kool van het 4 voet dikke
dat onder Madoer no. 23 is opgesteld en gevonden wordt

de nabijheid der tji Nangegeng — de daarvan afkomstige
ikken zijn genommerd: L. ti". 320, — is onderzocht. en
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zoowel liaar specifiek gewigt, als hare gelialte aan koolstof

bepaald gewoitlen; tot het laatstgenoemde eindc word eeue

Koeveellieid in een ijzcreii pot gesloten, waarin slechts eeiie

zeer geringe opening was gelaten. De gedane waarnemingen

hebben jnii doen zien, dat haar specifiek gewigt bedroeg: 1,26

100 deelcn g

,296 onverbrandbar

deelen
b^ndbave deeien 97,70.

! „^ „, o"i:::;:.r:Z of, !
'''''^^

36,608 vlugtig

h

welke laasten, bij de coakbcreiding, vrij werden als wj

damp, teerdamp, koolzuur, koolwaterstof-gas. De kool b

nict vcel, bcboorde dus tot de sinterkolen en de slechts

weni" opgeblazene, sterk glimmcnde coak's behielden

geheel en'al den Torra der oorspronkelijke koolstukken, hoe-

wel zij in volumen iets haddcn toegenomen. Aan de lucht

blootgestcld zijnde, brandt deze kool met eene sterke vlam,

bakt niet toe, enlaat eene ligtc, zuiver grijskleurige asch na.

De weekere, ligtere, minder glans bezittende kool, welke

voorkomt in de afzonderlijk liggende nesten , in de nabijbeid

van Seloffambe, A.b. no. 13, docb welke overigens, even als

te kleur heeft, — stukken van deze

koolwordcn gevonden onder; L. n«. 340, — brandde insge-

lijkszeer goed met eene breede vlam , en bakte niet toe; haar

specifiek gewigt bedroeg: 1,22. Bij eene coakbcreiding in een

ijzeren cylinder bleek het, dat 100 deelen gewigt bestonden uit

:

devoriee, eene zeer zwai

dbare deelen 95

, 4,7 onverbrandbare

deelen (asch), (si.Gcoak
469 zuivere koolstof,

48,4 vlugtige deelen.

Kolcn afkomstig uit het nest, gelegen in de nabijbeid van

Andamoei A. k no. 15, waarvan stukken voorkomen onder

L no. 341, werden op eene zeer naauwkeurige wijze onder-

zocbt. Zij komt van nabij overeen met de vroeger genoemde

kool, afkomstig van Selogambe, en had slechts een specifiek

gewigt van 1,20. Dc chemicus Charles Perret, teSamarang,

heeft de welwiHendheid gehad zlch met dit onderzoek te be-
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word
de zijn pneumatische toestel is gebezigd

De gedane waarneming leeide ons, dat de bestanddeelen
der kool, in deelen gewigt uitgednikt, waren als volgt:

4,752 onverbrandbare deelen fasch),) ,n inn i

44,548 koolstof .
/: 5^9,300 coak

10,000 teer,

31,250 water,

0,250 dubbel koolzuur ammoniak,
2,097 koolzuur,

7,252 dubbel koolzuur waterstof-gas.

100,149

waaruit de elementarische bestanddeelen (behalve de ascli)

afgeleid zijn, als volgt:
,

koolstof. 59,532

waterstof, 5,940

zuurstof, 29,818

stikstof, 0,058

asch, 4,752

100,100.

Tot dit onderzoek waren 2002,91600 grammen kool gebe
geworden.

Het dubbel koolzuur ammoniak werd ,' na gissing, afcetrok-
ken van het water, hetwelk 630 grammen bedroeg. Het vo-
lumen van het koolzuur bedroeg 21,125 en dat van het
dubbel koolzuur waterstof-gas 147,875 kubieke decimeter;
beide te zamen leverden derhalve bijna | kubieke meter
brandbare gas. Zoo werd er insgelijks eene geringe hoeveel-
heidzwavelkool(zwavelalkohol, sulfiire de carbon) gevormd

;

zij zette zich in de gcdaante van schubvormige kristallen
af aan de wanden der glaspijp, welke werd blootgesteld
aan de werking van een bekoelings-apparaat volgens Ber-
zelius.

Uit het voorafgaande zal worden ontwaard, dat de kolen,
die in afzonderlijke nesien voorkomen, eene groote hoeveel-
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lieid vlugtige bestanddeelen bevatten (deze werden bij het

vercoaken vrij en ontlastten zicli als braiidbare gas door eene

ijzeren pijp, welke aan den cylinder was vastgesdiroefd); zij

bevatten eene grootere hoeveelbeid ascb, doch bare gebalte

aan vrije koolstof is gerlnger dan gevonden wordt bij de

kool, afkomstig van bet vroeger genoemde viot, betwelkge-

legen is in de nabijbeid der tji Madoer, en alhier is opge-

teld onder n^ 23-

De bier lager opgenoemde viotten, bebben, wat betreft

bunue boedanigheid , meer overeenkomstmet bet zoo even* ge-

noemde vlot dan eenige anderen; daarenboven zijn zij, uit-

lioofde van bunne aanmerkelijke dikte, beter gescbikt tcr

ontginning dan de overigen: bet zijn de vlotten in de nabij-

beid der tji Siki, n^. 9 en n^. 17, benevens die, voorkomende

in de nabijbeid der tji Madoer, onder n^. 1, % 9, 22 m 25.

Hoewel de kool dezer Javasclie vlotten eene geringere boe-

veelbeid coak oplevert (bij de kool van het onderzocbte vlot

bedroeg die 63 p. c., welke 2 p. a asob bevatte) dan

de nieeste, eigenlijk gezegde steen\o\eJi der oudere formatie

voorkomt, zoo is dit verscbil sleclits zeer gering te noe-

men; er worden vele, zeer bruikbare steeiikoXen gevonden,

welke eene geringere boeveelbeid koolstof in den vorm van

coak 1) opleveren, dan in onze tertiaire kolen van Java wordt

aangetroffen.

Wij mogen derbalve aannemen, dat deze Javasclie kolen

zeer bruikbaar zouden zijn voor de stoomvaart in Indie. Ik

beb dezelven vergeleken met de kolen, afkomstig uit Borneo,

welke reeds sedert verscbeidene jaren en met vruclit tot dat

einde worden gebezigd ; wanneer ik stukken van beido

soorten dooreen bad geworpen, dan was ik niet meer in

staat die van elkander te onderscbciden, Zeer waarscbijn-

lijk mag bet derbalve worden geacbt, dat de formatie.

*) Zoo.bevat de steenkool uit de Gcrhardmijn, in Saarbruggen, volgens Karsten ,

slechts 58,50 p, c, coak. Ik behoef niet te zeggen , dat de goede hoedauiglieid der

kolen, de hitte, -welke zij ontwikkeleii, tocneemt, naar mate zij eene grootere hoe-

veelheid coak en eene geringere hoeveelbeid vlugtige bestanddeelen en asch (in do

coak's) bevatten; zij hangt bij gevolg af van haren rijkdom aan zuivere (niet metan-

dere zelfstandighcden vcrbondene) koolstof.

19
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d

de formatie beh
g

Ten cinde

, insgelijks to

gelijke kracht

een geliik uitzettend veimoi>en van den waterstoom

ijgen dt er, op de stoomschepen in Ncerlandsch Ind

eene grootei hoeveelheid I3orneosche kol dan

}3enoodigd zou zijn, indien Engelsclie kolen daartoe werden

gebezigd.

Wat betreft de gelegenheid om de Javasche kolen te vervoe-

ren, deze mag niet ongiinstig worden geheeten, uitlioofde de

vroeger genoemde bruikbare kolenvlotten gelegen zijn in de

nabijheid der zuider kiist, op een geringen afstand van kleine

baaijen, welke eene ankerplaats opleveren v oor praoe's en an-

dcre kustvaartuigen; dit is, bij voorbeeld, het geval in de

baai voor de monding der tji Madoer, der tji Panamboelan,

van waar men al zeilcnde in den tijd van 2 uren de Wijn-

koopsbaai kan bereiken, de ankerplaats van scliepen van groo-

teren diepgang.

Naar mijn oordeel, zou het derlialve wel der moeite waar-

dig mogen geacht worden in deze streken, bij voorbeeld, in

de nabijlieid van den goenoeng Madoer, een proefscbacbt te

boren, teneinde bier bet vlot n^ 23 of een ander, of wel een, dat

mecr in de nabijlieid der tji Siki ligt, te ontginnen. De loodregte

der vlotten, mits zij slechts over eene g b
strektheid onveranderd blijve, kan bij het ontginnen der ko-

len geene grootere zwarigheden opleveren dan gewoonlijk wor-

den ontmoet De eenige tegenwerping, welke alhier kan ge-

oppcrd worden als zouden er geene gunstige resultaten ver-

wachtmogen worden van eene dergelijke onderncining, is deze:

dat de ligwijze der formatie steeds van rigting verandert, dat zij

onregelmatig behoort genocmd te worden. Dit puntisechter

niet op eene voldoende wijze onderzocht om daarover

uitspraak te kunnen doen; de natuurlijke ontblootingen, en

deze alleen waren het, waarviit ik de ligwijze der vlotten kon

navorschen, deze zijn te plaatsehjk, van te geringe uitgestrekt-

heid, dan dat het mogelijk zqu zijn daaruit op eene onwraak-

bare wijze de rigting der vlotten in hunneganscheuitgestrekt-

heid te bepalen, Het zou mogelijk kunnen zijn, dat de afwij-

king in de ligwijze door mij in de nabijheid van den goenoeng

nog
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Madoer, binneii eerie geringe uitgestrektlieid waaigeiionien,

beperkt is tot afzonderlijke scliotsen, welke aan en nahij de

oppervlakte voorkomen, en die Lij de opliefling van Let ge-

bergte misscliien werden losgereten, of dat ziilks moet be-

scbouwd worden als eene bloote verschiiiving, welke aan de

hreukranden Leeft plaats gegrepen.

Reeds vroeger hebben wij de opmerking gemaakt, dat in

dergelijke streken van Java, alwaar de formatie liorizontaal is

gerigt, of slecbts onder een geringen hoek belt, met grond een

goeden uitslag mag worden te gemoet gezien, in gcval aldaar

naar fossile kolen wordt gezocbt, — geboord, —^mitstcdier

plaatse kwartsacbtige zandsteen aanwezig zij, gelijk wordtaange-

troffen in de tji Siki en in de tji Madoer. Zeer voordeelig zou liet

mogen geacht worden, indien kolenvlottenmogten aangetrof-

feri worden in de nabijheid eener baai, alwaar scliepen van

aannierkelijkcn diepgang ten anker konden konien, zoo als,

-bij voorbeeld, in de baai van PatjitaiL Yolgcnsbcrigtcn, mij

door inboorlingen verscliaft, moeten aldaar werkclijk fossile

kolen w^orden aangetroffen. Daargelaten de betrekkelijke waar-

de, welke de fossile kolen van Java bezitten, w^anneer in aan-

merking wordt genomen de mogelijkbeid barer ontginning,

en bare bruikbaarbeid, zoo mae lict aanwezen er van te

dier plaatse, nit een zuiver wetenschappelijk oogpunt be-

schouwd, als hoogst gewigtig worden geacbt. Hierviit mo-

gen met grond deze gevolgtrekkingen w^orden afgeleid.

I"*. — De verscbillende deelen of etaiies der tertiaire forma-

tie werden in zeer verscbillende tijdperken gevonnd: vele

streken dier formatie waren reeds droog land, op dezcn bo-

dem badden reeds ontzaggelijk uitgeslrcktc wonden wortcl

geschoten, wier bout de bouwstoffen tot die kolenvlotlen,

levcrdc, alvorcns andere, menigwerf zeer dikke, laagsgcwijzc

massa's, waarin zccscbelpdieren worden aangetroffen, warcn
gevornid, gelijk onder andercn bet geval was met den goe-

noeng Brcngbreng, welke word afgczct op bet kolenvlot van Doe-

oe, zie bladz. 143, of met kalkbanken ter dikte van 2 a 500
voet, zoo als, b. v., de kalkbank nabij Sawarna, waarin fossile

koralen, scbelpen, in mcnigte worden gevonden, ja, diezelfs

kreeften bevat: Ij. P. n"* 5.
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2o. — Laat zicli de voiuiiiic; van koJenvlollm slcclits dciikbaar

aclilen, in dc nahijheid de^ lands, in ondiepe baaijen, alwaar de

mondingcn van vcle rivieren werden gevonden en eeneg^roo/e

menigte drijCljont been spocldc, — of vvel op bet land zelf, in-

dien men daarbij uitgaat van de verondcrstelUng, dat dit land

was bcdckt mot ontzaggclijk uitgestrekte wouden en later an-

dcrmaal bcnedon den spiegel dcr zee daalde, — zoo vs^ordt deze

laatste vei onderstelling bcvestigd door bet felt, dat de grofkor*

rebge, kwartsacbtige zandsteensoorten, waar tiisscben de vlot-

ten wordcn gevondcn, geene dierlijke versteeningenbevatten.

Waren tocbdeze zandsteenen afgezet geworden in voile zee, dan

zouden er fossile overblijfselen van scbelpdieren en andere

zeebewoners in aangetroffen worden. De daling des bodems moet

trapsgcwijs bebben plaats gcgrepen, en bij elke daling moet

eene tusscbenpoos van stilstand zijn gcvolgd, die lang genoeg

aanbield, om intusscben nieuwe vvonden te doen opgroeijcn,

die de bonvvstolTen konden leveren tot bet vormen van een

nieiiw kolcnvlot. Dergclijkc dalingcn, met vrije tusscbenpoo-

zen, gedurendc welke wouden opgroeiden, moeten zicb in de

nabijheid der tji Madoer 27 malen bebben berbaald, want zoo

groot is bet aantal kolenvlotten, lietwelk aldaar boven-

tbans ecliter, ten gevolge van bet omkantelen der formatie^

nevens- elkander wordt gevonden.

5^. — Groole strooraen badden reeds destijds bunne uitwate-

ring in zee en drijfhoiit werd door bnnne werking op groote

afstanden der kiist, van waar bet oorspronkelijk was, in den

oceaan voorlgcstuwd, waardoor afzonderlijk liggende kolen-

nesten ontstondcn. Deze komen derbalve insgclijks voor in

de fijnkorrelige, weeke zandsteenen, welke, met zm^en beban-

dcld wordcnde, opbruisen en waarin fossile overblijfselen van

zeescbelpdieren worden gevonden, ja, men treft dergelijke nes-

ten zclfs aan in den kalkmergel; zie vroeger. De platte gcdaante

der fragmentcn van boomstammen, welke in bet midden dik-

ker, doch naar de zijden allengs smal toeloopen, — die lens-

vormuj zijn, — getuigt van de groote drukking, welke zij te

verduren badden,

4^. — Niet sleclits de afzonderlijk voorkomende fragmenten

van boomslanimcn, Avelke verstrooid worden aangetroffen in
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verscliillende lagen der formatie, maar insgelijks de uilge-

strekte houtlagen iu Zuid-Bantam, zijn overgegaan in pik-

7:waite, sterk glimmende kool; zoowel wat betrefl de uiter-

lijke, pliysieke eigenscliappen, als liet cliemische zamenstel

lieeft deze kool een3 grootere overeenkomst met de stcenkool

der zoosrenaamde steenkolenforinatie dan met de bruinJwleu van

het Europesclie tertiaire gebergte. Dezezelfdc aanmerking geldt

evenzeer ten opzigte der vrocger genoemde vlotten, welke

Yoorkomen aan de tji Siki en aan de tji Madoer, ja, zelfs ten op-

l!Lt: V aii ccAic Jiiuxixii der fiinste kolenaderen, die liier en d

vcle zandsteenlagen worden aangetroffen. Maar er ko-

men daarenboven vlotten voor, gelijk de vlotten te Bodjong-

manik, welke eene groote overeenkomst liebben met de Euio-

pesclie tertiaire pikkolen, terwijl anderen op de gemeene

bruinkolen gelijken, waarvan het houtaclitige weefsel sleclits

zeer geringe verandering beeft onder

bescliouwing voort der eerstvermelde, lielder glimmende, j a,

menigwerf een mctaalglans bezittende kolen, die pikzwart

van kleur en liomogeen zijn, waarin bet bloote oog geen

spoor der voormalige boutstructuur meer kan ontdckken.

Zij Icvercn ons bet bewijs, dat de natuur op Java bet mid-

del bezat om, in een nog zeer Jong tertiair tijdpcrk, fossile

kolen te doen ontstaan, welke eene volkomene overeenkomst

bezitten met de Europescbe steenkolen, die ecbter millioenen

van jaren jonger zijn dan deze. De kool van bet vlot in de

nabijbeid der tji Madoer, n^. 23, bevat in bare coak 61, 0. p. c.

koolstof en % 2 p. c- ascb. De gemeene bruinkool van Keulen

bevat, volgens Regnault, slecbts 50, 61 p. c. koolstofen 5, 49

p. c. ascb en de bruinkool van den berg Meisner, in bet Keur-

vorstendom Hessen, welke wordt besebouvvd als de ks/6' van

alle bruinkolen, bezit niet meer dan 46,73 p. c. en 1,77 p. c, dier-

zelfde bestanddeelen. De bruinkool van den Meisner bezit deze

uitmuntende, zwarte, bclder glimmende eigenscbap slecbts in

de nabijbeid van bare dekkende, welke nit eene tbon-laag be-

staat, waar boven eene basalt-bank wordt gevonden, terwijl

zij in de nabijbeid van de liggende in eene gemeene bruinkool

overgaat. Deze overgang der bruinkool, die aan de bovcnzijde in

„zwart- en glimkoor berscbapen is, wordt door demceste geo-
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logen toegesellreven aaii de werking op de bruinkolen uitge-

oefend door de hitte van den basalt, die uitgestort werd over

de dckkende tlion-laag, haar tevens verhardde en brandde.

Onze kolenvlotten op Java ecliter, in wier nabijlieid geen

basalt werd uitgestort, geen vulkanisclie gesteente-gang woi dt

waargenomen en die voor een groot gedeelte w^orden aange-

trofFen tusscben dikke lagen onveranderden, iveeken, grijzen of

witten tlion (zie vroeger), terwijl anderen tot dergelijke laags-

ivormde massa's behooren, wierbovenste lid uit eene

dikke, zeer vele fossile schelpdieren bevattende kalkbank be-

staat, — deze vlotten mogen als zoo vele bewijzen worden
bcscbouwd, dat de natiiiir geene bitte noodig bad onisteen-

koolachlige producten in een dcr jongste tertiaire gebergten

vooi t te brengen, raaar dat zij, tot dat einde, nog andere mid-
delen bezat, -— dat een dergelijk product op natten weg kon
worden trevormd.

S
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BIJZONDERE LEDEN DER FORMATIE, KALKSTEENBANKEN

I. OrTELLING VAN AL DE MIJ BEKENDE KALKSTEENBANKEN IN DE

BIGTING VAN HET WESTEN NAAR HET OOSTEN , BENEVENS

BENE KORTE BESCORUVING DER MERKWAARDIGSTEN , DIE

ER OINDER VOORKOMEN.

Op puingcstcenten , waarvan hct verLiDilingsmiildel boslaat uil koolzuren

talk en op hrekzien, waarin kalksteenbrokken verniengd zijn, zie vroeger

bladzijJe 199 en volgenden. Op vcranderden kalksleen, bij voorbeeld, op

steensoorlcn , waarin de kalkaarde door kieselzuur is vervangen geworden
,
zie

lager hoofdsluk 10; hier wordt slechls zuivere, onveranderdc kalk bedoekl. Wat

belreft de topographische bijzonderheden der verschillende slrckcn, ten dezen

opzigte vervvijs ik den lezer naar mijne uitvocrige kaart van Java, die

weldra in het licht zal verschijnen, en, vval aangaat de sleensoorlen, naar

den CATALOGUS der gcologiscbe verzameling.

t. Kalkbaiik in het Tji-Oedjoeng-dal nabij Bodjong

manik. (Bantam, Lebak, Parang koedjang (1), in liet binnensle

gedeelte des ellands.) Reeds drie verschillende malen hebben wij

dit gedeelte van hct terliaire gebergle in oogenschouw genoraen.

Op bladzijde 243 hebben wij de fossile kolenvlotten beschreven

,

(!) Zoowel hier, als in het vervolg, beteekent tie eerste naam ae resiaenue
,

(

de afdeeling of het regentschap , de derde het distrikt.

20
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.
welke aldaar worden aangetroffen tusschen zacht hellende lagen

van klei en weekcn zandsteen ; op bladzijde 23S hebben wij ge-

sproken van de verkieselde boomstammen, die losgespoeld zijn

uit deze lagen en tbans op de koppen er van voorkomen en hier

en daar worden aangetrofFcn, tenvijl wij op bladzijde 206 den

witten tuf, met kwartskristallen vermengd , hebben leeren kennen,

welke, te rekenen van Bodjong manik, zich Vfele inijlen naar bet

noorden iiitstrekt en bet bovensle bekleedsel van bet land vormt.

Een andcr lid dezer fornialie , dat aan de oppervlakte voorkomt

en op gindsche koleuboudende lagen rust, is eene zeer uitge-

slrekte kalkbank, welke aan de linker- of zuidzijde der Tji-

Oedjoeng , zuid- en oost-zuidoostwaarts van Codjoiig manik wordt

aangetroffen. Aldaar vindt men, namelijk, den noordelijken rand

der bank, welke, hier nicer, elders minder sleil, vijftig a honderd

voet afdaall. Zonderling kronkelende , lange bolen en spletcn

loopen door deze hank. Een dozer bolen slrekt lot onderaardsch

bed aan de Tji-Bioek ter lengte van meer dan I paal; ten zuiden

van Bodjong manik komt deze beek aan den voet van den wand
wcder te voorscbijn. Door een ander hoi stroomt de Tji-Majang

minstens over eene uitgestrektheid van 2 palen onder bet ge-

berg[e been; zij komt te voorscbijn aan den voet van een wand,
die ter hoogle van 10 a 15 vademen oprijst, in eene oost-zuid-

oostelijke rigting van Bodjong manik is gclegen en van laatstge-

noemde plaats binnen een uiir te voet kan worden bereikt. Een
kwarlier uurs verder oostwaarts komt de boofdbeek Tji-Oedjoeng

uit eene smalle spleet der bank te voorscbijn, vormt over de

afgebrokene wandcn der kalkrots verscbeidene watervallen, Tjoe-

roek-Boegis gcbeelen, en zet vervolgens haren loop voort door

eene kloof, die zij ter diepte van 50 a tJO voet in den kalksteen

heeft uitgespoeld. Te rekenen van dezen walerval tot aan Bodjong

manik is de zuidelijkc oevcr der beek | a 1^ paal verwijderd van

de kalkbank, welker rand algemeen genomen van het oosten

naar het westen is gerigt, terwijl de Tji-Oedjoeng daarentegen

door dit gedeelte van het land over bet algemeen in de rigting

van het west-noordwesten stroomt. Het is duidelijk , dat de bank
in vroegeren tijd verder naar het noorden reikte , maar verbrljzeld
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is gevvorden door de weiidng van deze en andere beken , want

groot is het aantal klippen, die afzonderlijk Iiier en daar in deze

tusschenvlakle oprijzen.

Van het punt waar de Tji-Majang uit haar onderaardsch bed

te voorschijn komt, welk hoi lo voet hoog en 6 voet breed is,

bestaat hare bedding uit den gewonen, weeken zandsteen, welke,

met zuren bebandeld wordende, opbruist, van binnen eene blaauw-

achtige, aan zijne oppervlakte eene leemgele kleiir hccft. Het

water heeft zich derhalve een bed gevornid aan de gienzen der

beide gesleentelagen , tusscben de dekkende en de liggendc laag.

De dekkende laag , de koolzure kalk , is witachtig geel van kleur,

hard, digt en vomit eene onregclmalig met spleten doorgroefde

rotsmassa ; niettegenstaande hare dikle laat zich in deze massa

geene duidelijke laagsgewijze strucluur waarnemen. Ovcral ziet

men duidelijk herkenbare koralen en zeer vcle kleine verstcende

schelpen ; L. no. .408 (van den Tjoeroek-Coegis) en : L. n". 407

(van den wand nabij den uilgang van het hoi der Tji-Majang).

Oostwaarts en noordoostwaarts van den mond van dil hoi, aan

den voet van een ingestort gedeelte van den wand, dat in puin-

brokken verstrooid in het rond ligt, treft men geheele banken

van schelpen aan, die veel overeenkomst hebben met oeslcrschelpen.

». In het dal der Tji-Liman, lusschen het dorp Sereweh

en den G.-Liman , wordcn afzonderlijk slaandc kalkrolsen gevonden,

welke eene geringc boogie hebben en overblijfselen zijn van vcr-

brijzelde banken : L. n°. 416, 417. Het gesteente heeft eene

grijze kleur. (In helzelfde distrikt.)

3. Aan de zuidzijde des G.-Liman wordt eene bank van

grijzcn kalksleen : L. n^. 424, aangelroffcn , welke op een vul-

kanisch rotsgesleente rust. Zie lager hoofdsluk 10. (In helzelfde

distrikt.)

*. In den dalbodem der Tji-Bodjong pare, in de nabijheid

van Tjigemblong. Banken van grijzen, diglen kalksleen : L. n^. 429

en 436. (In helzelfde distrikt.)

S. In het dal der Tji-Masoek tusscben dedorpen Tjiraasoek

en Hoiwala, welke aan de vorige landstreek grenzen. Een dergelijkc

grijze kalksleen : L. no. 447, welke in massa's van aaumerkelij-

•.
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licn omvang boven de oppcrvlakte des Loderas oprijst. (In liet-

zelfde distrikt.)

6. Eene kalkbank, G. Tanggil, aan de noordzijde der
^

Tji-Karang, eene nevenbeek dcr Tji-Siki : L, n^ 463, 466,

bcnevens 472 tot 476; zij komt aldaar voor als het bovenste lid

der kolenhoudende formalie en is reeds beschreven op bladzijde

257 en volgenden. (Bantam, Lebak, Tjilangkaban.) (1)

9. Op den breeden berg tusscben de Tji-3Iadoer en

de Tji-Dikit, ten noordcn van Bajah , worden lage kalkrolsen,

G.-Doeri, (2) aangetroffcn , welke als overblijfselen zijn tebescbou-

wen van verbrijzelde banken. Ten zuidooslen der nevenbeek Tji-

Mapag en van bet dorp van gelijken naara "wordt een ontbloote,

sleile wand van dergelijke kalkrotsen gevonden. Vergelijk blad-

zijde 275. (In betzelfde dislrikt.)

8« Tusscben de Tji-Panaraboelan en de Tji-Sawarna

ligt eene zeer uitgeslrekle, mecr dan 200 voeL dikke kalkbank,

G.-Batoe goerang, G.-Karang bokor, die met een loodreglen wand

in zee afdaalt en gedeeltelijk reeds op bladzijde 275 is beschre-

ven : L. no. 511 toL 514. Ten westen van deze bank, slechts

door de Tji-Panamboelan daarvan gescbeiden, ligt bet kolenhou-

dende zandsleengebergle G.-Madoer; oostwaarls er van worden de

kolenvlollen van Sawarna (zie t. a. p.) tusscben zandsteenlagen

gevonden. (In betzelfde distrikt.)

»• Kalkbank, die tusscben de vorige en bet dorp Sa-

warna ligt. Deze kalkbank, gelegen op een afsland van 1 a 1-^

paal oostwaarls van de vorige, bedekt een gedeelte der vlakke

slreek, waar de vroeger op bladzijde 275 beschrevene kolenlagen

worden gevonden tusscben zandsteen- en andere lagen , welke

onder een boek van 10*^ naar het zuiden bellcn. Bebalve de Tji-

Bidin en andere kleinere beken, die baren loop voor een gedeelte

door onderaardsche holen, onder de bank voortzetten , — Goea-

(1) Indien zulks niet nader opgegeven , of het tegendeel niet uitdrukkelijk wordt ver-

meld, moet de lezer veronderstelleo , dat het gesteente van alle kalkbanken , waarover

gehandeld zal worden , witachtig geel van klear is.

(2) Doornberg of doornrots van Djeri d. i. doom , ulthoofde van de scherpe punten en

spitsen, die aan de oppervlakte van den kalkstecn gewoonlijk oprijzen.
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Bidin en anderen , — wordt eene groolcre onderaardsche beek-

bedding, eeii spleelvormig bol, gevonden, waardoor de Tji-Asem

ggde ongeveer 1 paal ver onder de bank heenslroomt, namelijk

,

lusschen deze bank en de zandsleenlagen , waarop zij rusl. Deze

onderaardsche beekbedding wordt Soeroepan-Tjiasera genoeuid. Tcr

plaalse waar de beek haren onderaardschen loop aanvangt, onl-

waart men een 100 voet hoogen, loodreglen rolswand , die van

het wesl-zuidwesten naar bet oost-noordooslen loopt. Hel is de

binnenwand der kalkbank , welker oppervlakte met zachte glooijing

naar het zuid-zuidooslen belt , terwijl de wand eene gclijke rigling

beeft als de strijklijn dcr lagen. De wand verloonl zeer diiidelijk

eene laagsgewijze afdeeling en besLaat uit lagen, ler dikle van

2, 5 a 5 voel, die door verticaal gerigte splelen op veleplaatsen

in tecrlingvormige stukken zijn afgedeeld. Men zie den kalksleen

in : L. no. 516. Boven den w'and stroomt de beek, over kolcn-

houdende zandsleenlagen, door eene kloof, die, naar gclang zij

den voet des wands nieer nadert, dieper in het gesleenle is uit-

gespoeld, en verdwijnt eindelijk in het hoi zelf. Wanneer Bandjer's

bergafwaarts bruisen , wordt het water in deze kloof somtijds

ler boogie van 50 voet voor bet hoi opgestuwd. Ter plaalse waar

de beek aan den zuidelijkeu rand der bank weder tc voorscbijn

komt , is de kalkwand veel lager. (In helzelfde distrikt.)

lo. Kalkbank aan de oostelijke zijde der Tji-Sawarna:

G.-Tanggil. Ongeveer 1|- paal ten ooslen van de mondiiig der

Tji-Sawarna , — op een geringen afstand van de oostelijke helling

der kalkbank n«. 8, — ligt bet dorp Sawarna, aan den oever

der Tji-Boenar. Ten noorden , doch in de ODmiddellijke nabijheid

van het dorp verheft zich de sleile wand eener zeer groole kalk-

bank , waaruit de nevenbeek Tji-Soeroepan le voorscbijn korat

,

uit een hoi , Goea-Lalai gcheeten , helwelk zich bevindt aan den

voet des wands. Volgt men den loop der Tji-Boenar strooaiop-

waarls in eene oost-noordoostelijke rigling langs den voet van

genoemdcn wand, dan bereikt men, na zijn togt gedurende een

kwartier uurs te hcbben voortgezet, de plaals waar de beek uit

eene onlzaggelijke kloof te voorschijn korat , welke zij zich in de

rigling van het noorden naar bet zuiden of, juister, naar het



298

zuid-zuidvvestcn in de kalkbank lieeft gevormd. De kloof begint

een kwartier uurs hooger opwaaiis, ter plaatse waar de Tji-'

IJoenar van eene hoogle van liondcrd voet neerwaarls stort^, door

welken val haar water bijna geheel en al tot stof wordt verdeeld.

Van daar plast het beekwater over eene raenigte kleine trappen,

aan wier voet diepe bekkens worden gevonden, in de kloof; tevens

ncemt de diepte der kloof steeds toe , tot aan het lagere gedeelle

er van , waar de trapsgewijs dalende bedding hare groolste diepte

heeft bereikt. Dit gedeelle is smal en levert een woest tooneel op

aan het oog des beschouwers, maar ook hier vindt de geoloog de

schoonste onlbloolingen van het gesteente. Loodregt, meer dan

200 voet hoog, rijzeu de kalkwanden ter wederzijde opwaarts;

zij zijn laarjsgewijs afgedccid en deze lagen zijn in vele streken

zeer regelraalig, op andere plaalsen daarentegen worden zij

onduidclijk. De lagen hebben eefie dikle van | a 2 en voor het

meercndcel van i voet en hellen onder een hoek van 85° van

het noorden mar hot ziiidcu, zijn derhalve van het westen naar

het oosten gerigt. Oogenschijnlijk slaan zij derhalve regtop, even

als folianten op de planken eener boekenkast. De kalksleen : L.

n°. 528 tot 550 is witachtig gecl, zeer hard en digt. In verschil-

lende streken worden geene dierlijke overblijfselen er in aange-

Iroffen, tehvijl anderen daarentegen rljk zijn aan schelpen en
koralen; hier was het, dat de schaar van een kreeft : n". 350*,
werd gevonden. Oostwaarts van het dorp strckt zich een ander
gedeelle dezcr bank in eene zuidelijke rigling uit, onder den
naam van G.-Legon pare

,
tot aan de baai, welke eene gelLjke

benaming heeft, alvvaar overgangsvorraen van kalk in zandsteen

worden aangelroffen : n". 551 lot 532. Nog verder zuidwaarts

aan het strand zijn de koppen dier zandslcenformatie ontbloot,

waarvan ik op bladz. 188 heb gesproken; zij hellen echler onder
een geringeren hoek naar het zuiden dan de lagen der kalkbank

,

want deze bedraagt hier slechts 20 a 25 graden. (In hetzelfde

distrikt.)

41. Het groole kalkgebergte G. Sevvoe, dat zich verheft

aan de westelijke grenzen van Buitenzorg,tusschcn dezeresidentic

en Bantam. Even als de G.-Sewoe, ten zuidoosten van Jogjakerla,
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rijst het in talrijke spilsen opwaarts, docli is niet nader door

iiiij onderzocht, Er worden verscheidene holen in gevonden

,

waarin eetbare zwaluwnesten voorkoraen.

t». Afgebrokene banken van zwartbruinen, bitumi-
neusen kalksteen iii Krawang, reeds vroeger, namelijk,op

bladzijde 114 van deze en op bladzijde 56 en 1303 der IlJe

afdeeling vermeld. De steensoort : L. n°. 900 lot 912 en L. P.

n°. 12, bestaat bijna geheel en al uit Sabellarien en koralen. De
lezer vergelijke de beschrijving dezer nuramers in den calalogus

der verzameling.

13. Kalkbanken in het Preanger-Regentschap Bandong,
naraelijk, aan de weslelijkc grenzen, aan de buitenwaarls ge-

keerde zijde van het plateau, van welker ligwijze reeds vroeger

op bladzijde 84 tot 90 een kort overzigt is raedegedeeld. De kalk-

steen is wit van kleur, digt, builengewoon hard en broos. Deze

kalkbanken liggen 1000 a 2600 voet boven den spiegcl der zee,

zijn de hoogsten op gansch Java en worden bijna in het centrum

van het eiland gevonden. Zij hebben eene dikte van verscheidene

honderd voet, zijn hier nieer, elders minder duidelijk in 10 a 50

voet dikke lagen afgedeeld , die menigwerf door dwars gcrigte

splelen in leerlingvorraige slukken zijn gescheiden. De kalkbergen

der binnenwaarts gekeerde rij : G,-Noengnang, Sangjang Iji koro,

Batoe gede, Goea, Boendoet , Awoe, vormen banken, die zich in

de lengte uitstrekken , terwijl die der buitenwaarls gekeerde rij

,

namelijk, G.-Kentjana, Tandjoeng, Mesigit, Karang parantcn,

meer toren- of leerlingvorraig oprijzen, doch insgelijks eene ko-

lossale groolle hebben. Slaat het meerendeel dozer kalkbanken

opwaarts gerigt, op den kop, of zijn zij naar verscheidene zijdcn

omgckanleld, zoo als, bij voorbeeld, het geval is met dat gedeeUe

van den Goenoeng-Goea, helwelk men meet beklimmen om den

ingang van de holen Liang-Silanang en Tjikasang le bereiken (zie

J. III. Figuur 20) , men vindt er ecblcr eenigcn onder deze ban-

ken, — juister gezegd groole brokstukken, schotsen van verbrij-

zelde banken, — die eene horizonlale ligwijze hebben. Tot deze

laatstgenoemde soort moet de bank worden gerekcnd, gelcgen in

de bedding der Tji-Taroem , aan de buitenwaarls gekeerde zijde
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dcr (loorbraak, welke deze rivier hi de bergketen heeft gevormd,

lussclicn den G.-Nociignang en den G.-Batoe gede. Een arm der

rivier slroomt ondcr deze bank been , door een hoi , dat Sangjang

Iji koro wordt geheelen. (Zie J. III. Figuur 21.) De leerlingvor-

mige stukken dcr bank hebben eene dikle van 10 a 20 voet en

zijn door splcten, ter wijdle van ^ a 3 voet, van elkander ge-

scheiden. (Zie J. III. Figuur 22.)

De lezer vergelijke liiermede de kalkbrekzien , die aan de bin-

nenwaarls gekeerde zijde van hel westelijke grensgebergte van

Bandong — waartoc de kalkbanken behooren — derbalve op het

plateau* voorkoraen ; zie bieromtrent bladzljde 201 tot 205. Op

cene andere plaats zal ik de hoogst merkwaardige geologische

gesleldlieid van Bandong en zijner grensgebergleu in bun onder-

ling verband breedvoerig ontvvikkelen.

i4. Kalkheuvel bij Lio tjitjangkang, verderbinnenwaarls

op bet plaleau, ooslwaarls van de grensbergwallen n°. 15; op

bladzijde 110 en 115 (0. en P.) \verd reeds eene korle beschrij-

vincT van dit oord scj^even.g nau. uii. uuivi ^^j^

15. Kalkrotsen in het dal der Tji-Dadap, liisschen het

dorp van gelijken naam met de k^lkbrekziebank , waarvan vroeger

op bladzijde 199 en de beele bron , waarvan op bladzijde 1512

der 11*^^ afdeeling is gehandeld, die opwelt uit eene zeer barde , met

adcren van chalcedoon doortrokkene kalksleenmassa , waarin ijzer-

kies vermengd is. Op een afsland van acbl minulen gaans bene-

den deze plaals verbeft zich, aan den reglerocver, eene 60 voet

dikke kalksleenmassa ter hoogle van ongeveer 50 voet. (Zie J.

III. Figuur 25.) De slecnsoort heeft eene geelacblig wilte klcur,

is builcngevvoon hard en digt , en met wijdgeopende spleten door-

sneden even als lava-blokkcn , die bij het bekoelen berslen en

vaneenspUjlen. Ilct acbtcrstc gcdeelte dezer kalkrols schijnt als

in den bergwand te zijn ingeduwd, die, door de koppen der ge-

brokene zandsleenlagen , cr ^streept uitziet. In de bedding der

heek, waaruit de kalkrots'oprijst, zijn doze lagen iusgclijks ont-

bloot, vormen zij trappen , die, op zekeren afstand van elkander,

slroomafwaarls dalen. Wat betreft den graad waaronder, en de

rigling, waarin zij bellcn wordt op geringen afsland grool
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verschil waargenomen. De kalk, waarin geeiie fossileoverblijfselen

worden aangelroffen , doet zich voor als eene eilandvorraige massa,

welke geheel en al in het zandsteengebergte is beslolen. Dit is

het eenige, mij bekende voorbeeld , dat digle kalksleen op der-

gelijke wijze op Java wordt aangetroffen. (Distrikt Djainpang

iLoelon van bet Preanger-Regentschap Tjandjoer.)

16. Kalkbank aan den Oedjoeng-Goea santja, namelijk,

op de vlakke bergkruin des hooglands , waarvan deze kaap de

uiterste spits vormt. Aan den zuidelijken oever der Wijnkoopsbaai.

Zij ligt horizontaal of bijna horizonlaal op groven zandsteen : L.

no. 551, in de streek , welke op bladzijde 160 tot 169 breedvoerig

is beschreven; deze bank heeft slecbts eene gcringe uitgestreklbeid.

Zij is niet dnidclijk in lagen afgcdeeld. De kalksleen heeft eene

bruinachlige kleur, is spaatbachtig kritallinisch , daarenboven vol

gaten en poreus. De benedensle lagen: L. n**. 552 a, zijn minder

met gaten doorboord, digler, doch gedeeltelijk zandsleenachtig

,

lerwijl de hooger liggende lagen : 552 b, zeer poreus, met gaten

doorboord en als bel ware uitgeknaagd zijn. (In helzelfde distrikt.)

fJ. Kalkbank aan de Tji-Panarikan. Aan de zuidoostzijde

der beek Tji-Panarikan, op een afsland van | uur gaans ten west-

noordvveslen van het dorp Tjigadok en even ver van de kust,

wordt tussehen de dorpen Tjibeber en Tjiradjab eene dunne kalk-

bank gevonden , welke slecbts eene dikte heeft van 3 voet, waar-

van de oppervlakte gekroesd, als uitgeknaagd is, Zij ligt horizonlaal

op de afgebrokene koppen van {ijne, grijze zanJsteenlagen, welke

•| a 2 voet dik zijn en onder een boek van 15 a 20° naar het

zuiden hellcn. (Zie J. IIL Figuur 24.) Nog hcdendaags vormen

koraalbouwende polypen op het vlakke strand banken , welke vecl

overeenkonist hebben met de zoo even genoemde. (Deze streek ligt

in hetzelfde distrikt, in eene zuidelijke rigting van den ingang der

Wijnkoopsbaai en noordvvaarts van den landtong Gending.)

18. Kalkraergelbank aan de Moeara-Tjikarang, in het-

zelfde distrikt. Op den afstand van eene geographiscbe mijl oost-

waarts van de zuidelijksle landtong Gending, welke zuidwaarls

van den ingang der Wijnkoopsbaai in zee uilsteekt, ligt de mon-

ding der kleine beek Tji-Panioboean. Van hier strekt zich de
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kust, die met vele kleine bogten en kapen nu naar Linnen, dan

naar buiten uitspringt, 3i minuut ver'uit naar het oost-zuidoosten

;

over deze gansche uitgestrcktheid bestaat zij iiit een steileu wand,
die in de onmidJcllijke nabijheid van de monding der beek Tji-

Koeda mara eindigt. Van daar is de kust, tot op ongeveer eene

geograpbische raijl verder, wederora vlak en voor dit vlakke

gedeelte der kust ligt eene koraalbank , welke algemeen genoraen

in de rigling van het cost ten zuiden loopt. Verder op wordt

de kust op nieuw steil en vormt zij :

19. De kalkraergelbank aan den Oedjoeng-Goea oeroek,
welke zich oostwaarts 2 minuteu ver uitslrekt tot aan de monding
der kleine beek Tji-Waroe. Beide banken reiken in eene noord-

en noordoostelijke rigting vele mijieu ver landvvaarts in. Zij vor-

men inderdaad een geheel en zijn slechts in de oumiddellijke

nabijheid der kust gesclieidcn door die vlakte, — vlakke, droog

gewordene bogt, — welke eene lengte van 1 mijl, in de rigting

van het noorden naar het zuiden eene breedte beeft van | mijl

en aan de zeezijde in het koraalrif overgaat. Ik zal trachten om
deze opraerkenswaardige verschijnselen in hunnen zamenhang te

bescbrijven,
w

De oppervlakte der eerstgenoemde bank of plaat (no, 18) ligt

150 a 200 voet boven den spiegel der zee. Tot op eene gelijke

diepte is zij bijna in haar middengedeelle doorsneden geworden
door de Tji-Karang

, welker monding meer op een smallen arm
der zee dan op eene rivicr gelijkt. Zij heeft eene breedte van
ongeveer 200 voet, half zillig water, dat stil en diep is. Land-
waarts in, in de rigling van bet noordoosten , rijst de oppervlakte

der bank met zeer zachte glooijing opwaarls, zoodat zij op een

afsland van 2 a 3 minuten van de kust slccbls weinig hooger
ligt dan de rand van den kustmuur. Zij is bedekt met eene zee

van Alang-gras en daarin verstrooid staande groepen woudge-
boomte

,
een planlbekleedsel , dat in de I^te afdecling op bladzijde

299 als het zevende gebied der heete zone is beschreveu geworden.
Even liefelijk groen en met woudgeboomte bedekt als het

binnenwaarts gelegene landschap zich aan het cog voordoet

,

zoo schilderachlig woest vertoont zich de kust, namelijk, de
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wand, waarmeJe het plateau eensklaps, met een enkelen trap in

zee afdaall; de golven, door geen strand, door geen rif in hare
vaart gestuit, Idotsen met bruisend geweld Xeaen den muur.
Menigvuldige en sprekende bewijzcn ziet men liier van de ver-

nielende working , door de zee uifgeoefend. Behalve de bogten

en verscheidenc gcwelven door de zee uitgespoeld, worden 2 holen

gevonden, waarin zwaluwen nestelen en hare eelbare nesten

boiiwen
,
benevens 5 torenvormige rotscn , die op eenigen afstand

van den kuslmuur geheel geisolcerd uit de baren oprijzen; het
zijn staande geblcvene slukken der bank, die zich in voormaligen
lijd veel verder zeewaarls uitstrekle. Alhier koiiien voor

:

De Karang-Gantoen.gan; deze is de ooslelijkst gelegenerots,

die zich verheft voor eene kleine bogt in die streek, alwaar in

het noordelijke gcdeelle van den kustmuur de Goea-Tjikaraug

wordt gevonden. De rots bceft den vorm van cene paslei, die op
een schotel staat, is piramidaal, ongeveer 130 voet hoog, met
eene ronde spits. (Zie J. III. Figmir 25.) Zij rust op een veel

uitgestrekler, tafelvormig plat, dat geheel en al vlak is en slechts

bij het vloedgetijde onder water staat. Zoowel in den wand van
dit plat, welke zich van den rand in zee stort, als in den
voet der piramide , die zich op het plat verheft , heeft het zee-

water bogten en gewelven uitgespoeld. Een groen boschje siert

den top der rots. De Goea-Tjikarang is 50 voet hoog en 200 voet

lang; de bodem van dit hoi is , met uitzondering van hetachterste,

droogc gedecltc ter lengte van 50 voet, zclfs bij het ebgelijde 3
voet hoog met water bedckt. Het aantal vogelnesten bcdraagt 200.

Karang-Bal^ kambang; deze rots+ligt wcstwaarts van de zoo
even genoemde, voor eene Iweede bogt in eene zuidelijke rigting

van dc Goea-Pandan ++. (Zie J. III. Flgviir 26.) Haar bovenste ge-

declte, dat ccn gcringeren onivang heeft dan het volgende, bcstaat

uit kalkmergel
; van onderen daarentegcn vindt men eene zand-

steenplaat
, die donkerder van kleur en tevens veel breeder is dan

het droogcre gedeeite ; dit onderschcid in breedte moet waar-
schijnlijk hieraan worden toegeschrevcn , dat het laatslgenoemde

. gesteente — de zandsteenplaat — harder is en minder gemakkelijk
kan verbrijzeld worden. Het plat belt, even als alle gesteentelagen
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dczer slreek, ontler een hock van hoogstens 5 craden naar liet

zuiden; onder een gelijken lioek rijst derhalve liet land uit de zee

opwaarls. De Goea-Pandan is 40 a 50 voet hoog , 180 voet lang

en levert 70 zwalawnesten op; de bodem van het liol ligt beneden

den Spiegel der zee en is, bijna in zijne gansche uitgestrektheid,

ler hoogte van 9 voet met water bedekt. Boven dit hoi vormt de

kiistraiiur een vlakken voorsprong, dien men kan beklimmen en

van waar eene verticale spleet tot aan de monding van het hoi

afdaalt. Op den bodem van dezen voorsprong, van dit plat, het-

welk 50 a 60 voet boven den spiegel der zee ligt , verbeffen zich

allerwege getande spitsen, als ware bij uitgeknaagd; de kalk-

mergel is papacblig week. Alle groevcn der oppervlakte zijn met
zeewater gevuld, dat slecbts als stof, door den golfslag vcroor-

zaakt, te dezer plaatse kan komen. Behalve 1 a 3 duini lange

krabben en andere levende zeedieren, woidt alhier niet te min
eene menigte groote schelpdieren gevonden , welke laatsten of op de
plaats zelve voortgebragt of met het stof van den golfslag zoo hoog
opgeworpen moeten zijn. ~ De meest westwaarts gelegene rots

heet Pocloe-Moeara tji karang; in vonn komt zij met de
vorige overeen, doch zij is lager en wordt zuidwaarts van den

elijken
,

dat is , linkerhoek van de monding der Tji-Karang ge-

vonden, legenover een gewelf, door de werking der baren in den
kiislmuur gevormd. Landwaarts in , van dit gedeelle der kust
gerckend, wordt in dezclfde kalkmergelbank eene menigte kleinere

holen aangctroffen, w^aarin vledermuizen en een gering getal eet-

barc zwaluwen nestelen ; deze holen worden vooral gevonden in

de onistrcken van bet dorp Lnndak.

oos

De ooslelijke kalkmergelbank (n". 19) rijst ter wcderzijde met
zachte glooijing allengs uit de vlakte opwaarls en eindigt slecbts

aan de zeezijde met steilcn, muurachtigcn wand. In de nabijbcid

der kust ligt hare oppervlakte 50 a 70 voet boven den spiegel

der zee, is derhalve niet zoo hoog als de vorige. In een meer
westwaarts gelegen gedeelle van dit plat loopt de weg over eene
door de natuur gevormde brug. Ter reglerzijde van deze brug,
aan den zeekant, bevindt zich een trechtervormig gat, helwelk
eene diepte beeft van 50 a GO voet, welks bodem met zeewater
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is bedekt, dat aldaar als in een ketel kookt en bruisl en met

de branding rijst en daalt, De bodem van dit bol, Goca-Oeroek

geheelen , slaat derhalve door middel van een ovenvelfd kanaal

in verband met de zee, en is waarscbijnltjk onlslaan door bet

instorten van bel dak van een bol, dat zicb ver noordwaarls uit-

strekle. Ook aan de andere of noordelijke zijde van den weg

,

ten noorden van dit bol, is deze inslorting bemerkbaar en iseene

diepe kloof gevormd, welker bodem slechls bij bet vloedgelijde

onder water staat. De smalle strook land, waarover de Aveg tus-

scben de ter wederzijde daarvan gelegene instortingen beenloopt,

vornit derbalve ecne Ivveede brug, en bier onder bevindt zich de

opening, welke bet bol met de kloof verbindt. Verder oostwaarls

wordt in de nabijbeid dezer plaats eene kloof in de kalkbank

gcvonden, welke door de Javancn Mocara-Tji bodon gorot wordt

genocmd, naar eene zeer kleine beek, welke daarin uitwatert.

Deze kloof is echler een werkelijk zeekanaal , dat zioh lusscben

wanden met bet grocn van woudgeboomte gesicrd , in eene Ujn-

rcgle rigting van bet zuidcn naar noorden landwaarts in voortzet.

De weslelijke boek van het kanaal reikt bel verst in zee en vomit

den Ocdjoeng-Goea oeroek; van de plaats ecbter, waar de weg

over dit kanaal gaat , kan men de mending er van niet waarne-

men. Oostwaarts van dezen arm dcr zee is deze bank andermaal

afgebroken door een tveeede kanaal, dat zicb van bet zuidwesten

naar het noordoosten iiitstrekt , welks vlakkc zandige bodem bij

bet ebgctijdc droog staat. Een 50 voet booge, smalle muur, die

met woudgeboomte is begroeid , scheidt dit dwars gerigle kanaal

van de zee, met uilzondering van eene enkele plaats, waar eene

naaiiwe doorbraak in dezen wand beslaat ; hicrdoor is bel, dat

de zee bij bet vloedgelijde hare waleren in bet kanaal stuwt.

Deze doorbraak wordt Moeara-Tji karang bolong genaamd , naar

eene kleine beek , welke in het noordooslelijke einde van het ka-

naal uitwatert en die op hare beurt haren naam Karang bolong
,

dat wil zcggen , holle rots, ontleent aan een hoi, betwelk aan

de oostelijke zijde in den huilenwaarts gekeerden wand wordt

aangetroffen in de onmiddelUjke nabijbeid van de zoogenaamde

Moeara. Aan de zeezijde stort zich de rand der bank over hare
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gansche uitgestrektheid steil gelijk een muur in de Laren der zee;

deze wand is afwisselend 30 a 60 , ja , aan den Oedjoeng-Goea

oeroek welligt 100 voct hoog. Zie J. III. Figuur 27.

De kalkraergelbank; de aanhoiidende verbrljzeling en
orazetling, v/elke alhier plaats grijpt. In eenige streken,

namelijk, in de nabijheid der Goea-Oeroek, beslaat deze wijd uit-

gestrektc bank uit een blaauwachtigen , meer of minder vasten

,

kalkaehtigen zandsleen : L. n". 693 en 694, weike door verweering
steeds aardachliger , ligtcr vervvrijfbaar wordt en eene leemgele

kleur Terkrijgl : no. 692, — hierin komeii de schelpen slcchls

als steenkernen Toor; op andere plekken daarentegen is het een

geelachlig bruine, grove, ongelijkvormige, poreuse kalksleen : L.

n". 712; dan wcder een fijnere kalkmergel van blcekgeele kleur :

713, welligt hclzelfde gesleente , dat wij het eerst bebben op-

genoemd, docb hetwelk zich in een meer verweerden toestand

bevindt; le rekeneu van de kiist bij de monding der Tji-Karan
wordt deze steensoort landwaarts in nog algemeener gevonden
dan gene, lerwLjl in zeer vele streken het gesteente een kalk-
achtig, korrelig conglomeraat , eene brekzie of wel eene soort van
grofkalk vormt, die menigwerf uitsluitend beslaat uit vcrbrij-

zelde deelen van verschillende soorlen van zeedieren, waaronder
echter vele onverbrijzeUle, docU slccht bewaard geblevene over-
blijfselen van dcrgclijke dieren voorkomen ; deze overblijfselen (van
krecften, Balanen

, Serpulen, een- en twceschalige schelpen,
Echinodermen

, koralen) zijn reeds vroeger op bladzijde 98 C op-
geleld. Ik heb aan dit gesteente , dat in de verschillende gedeelten
der bank een zoo verschillcnd pelrographisch karakter bczit , de
benaming van « kalkmergel » gegeven, in tegenstellingder gewone,
digte, zeer harde en gelijkvormige kalkslecnsoorlen , welke op
Java voorkomen. Alle beken, welke hetzij over of door het binnenste
dezer bank stroomen , lossen een gedeelte van den koolzuren kalk
op, zetten dien, doch in vcranderden toestand weder af, en vor-
men eene verbazend groote hoeveelheid kalksinter, travertin : L.

714. Deze bank heeft aan de Moeara-Tji karang eene dikte
van ongeveer 130 voet. Hier aan den kustmuur, zoomede aan de
Karang-Bale kambang is zij in hare gansche dikte ontbloot.

n**

-^
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Het liggende bestaat uit eene 15 voet dikke zandsleenlaag,welkc

op hare beurt weder op weekere lagen schijnt te ruslen , waarin

de vroeger genoemde holen zijn uitgespoeld. De regler- of wes-

telijke 3Ioeara-hoek toegankelijk zljnde, was ik in staat dezen

zandsteen aldaar te onderzoeken ; hij vormt le dier plaalse eene

strandvlakte , die teriasvonnig oprijst, waarop zich hier en daar

koralen hebben vastgezet, waardoor dunne, Icvende korsten op

de tertiaire grondlaag zijn onlstaan. Zie J. Ill, Figuur 28.

De kalkbank ligt derhalve, als Lovensle lid der formalie, op

een donkerder gekleurden, harderen zandsteen, welke het grond-

plat der rotseilanden en van den regter Moeara-hoek vormt, Hoe-

wel deze kalk , zoo lang hij zich in een onverweerden toestand

bevindt, gelijk hij verder landwaarts in wordt aangctrolTen, tame-

lijk hard en korrelig poreus is, verweert hij echter ligtelijk, wordt

dan week, kruimelig, ja, zelfs papachtig en wordt alsdan door

de werking der haren geniakkelijk verbrijzeld. Uit de ligging der

verschillende deelen (zie Figuur 25 en 26) ten opzigte van el-

kander volgt : lo. Dat de 3 rotseilanden, benevens de ste'ile, 175

voet hooge kustmuiir niet zijn ontslaan door opheffing, raaar door

het verbrijzelen en wegspoelen der daar tusschen liggende deelen

a en b , ten gevolge van de werking van het zeewater; 2o. dat

de muur, door het voortdurend bestaan derzelfde oorzakcn, steeds

m5er en meer zal verbrijzeld worden , als het ware terugtreden

,

en in hoogle toenemen, zoodat het land in deze streek steeds

kleiner, smaller moet worden. Naar mij door Javanen werd

verzekerd , hebben in de drie laalst verloopene jaren slechls

twee instortingen (Oeroek's) en van geriiig belang plaals gehad.

Deze verklaring van het versdiijnsel slemt geheel en al overeen

met het feit, dat dergelijke loodregt oprijzende muren gewoonlijk

slechls worden gevormd aan ver in zeereikende kapen (Oedjoeng's),

waar de golven hoog gaan en door geeu ander beletsel worden

gestuit. Slaat men de wijze gade, waarop die kapen (Oedjoeng's)

,

doordien zij met zachte glooijing oprijzen , in het Linnenwaarts

gelegene land overgaan , dan docn zij zich aan het oog voor als de zee-

waarts gckeerdc uileinden van brccde, vlak-bolvorraige bergen

,

landgolven, — die hij eene voormalige ophefllng des bodems iels

»
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hooger werden opgcsluvvd en bij gcvolg ook verder in zee moeslcn

reiken dan de zijwaarls, dat is, ten ooslen en ten weslen daar-

van gelegene slreken. Deze laalslen moeslen alsdan eene vlakle

vormen tusschcn de landplalten of vlak-convexe heuvelen , en naar

de zijde der kust in eeiie vlakke , zandige bogt overgaan , besloten

tusscbcn de verder zeewaarts reikende kapen. Wijders pleit bet

volslagen gemis aan boorgaten van schelpen, waarvan ik aan

dergelijke wanden ep Java niiumer eenig spoor heb waargenomen

,

niet voor bet opbefTen , bet opstijgen van den kuslmuur uit de ba-

ren der zee, raaar in legendeel voor de veronderslelling, dat zij in

den bedendaagsclicn tijd door iiitspoeling — erosie— zijn ontstaan.

Nadat bet zcewaler de kalkbank in een papacbtig weeken mergel

heeft doen overgaan, verbrijzelt zij haar op ecne werkliiigelijke

\vijze, waarop alsdan eenc scbeikundige oplossing der koolzure

kalkaarde plaalsl grijpt. Dat de zee in deze slreken buitengewoon
rijk is aan kalkaarde , volgt met zekerbeid uit de bier opgetelde

feiten, ah : 1°. In de vlakke baaijen dezer slreken wordt nog op
' den buidigen dag , uit bet losse zand , een nieuwe zandsleen ge-

vormd, de zoogcnaamde jongste zeczandsteen, welke in gebrokene
viotten in bet rond verstrooid ligt en gedeellelijk even bard als

marmer is; men vergelijke de exemplaren in de geologiscbe ver-

zameling. Maar hetgeen nog lot nader bewijs kan slrekken , deze
«jongsle zeezandsleen » wordt zelfs aan de loodregte wanden bij

de 3Ioeara-Tji karang voorldurend gevorrad en kleeft inverlicale,

(5en tot eenige duim dikke korslcn boven aan de wanden, welke
korslcn op gcene andere wijze knnnen gevormd zijn geworden
dan nil los sand, hetwelk met bet scbuini der branding Icgen
den loodregten wand geworpen en door de geballe aan kalk van
liel walerstof allengs in con vast gesleente werd berschapen.
2°. De koraalriffen

, welke aan de zuider kust van Java worden
gevonden, komen zoo niet uitsluitend, ecbter voor verre bet grootsle

gedeelle \oor in de nabijheid van dergelijke verhrijzelde kalksteen-

of kalhmergelhanhcn
, worden ler zijde van deze banken aange-

troffen overal waar bet strand vlak en bet water ondiep is. Dit
is ook werkelijk bet geval aan de oostzijde van de kalkbank der
Tji-Karang. — En de reden biervan ligt voor de band : uilhoofde
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de polypen bij voorkeur gedijen in zcer kalkhouJend water,

lot den bouw Imnner Iniizen (polypcnstokken , koralen) behoeven

zij eene groole hoeveelheid koolzure kalkaarde, — zullen zij

zicli steeds bet liefst in die streken vestigen (of daar eer dan

eblcrs onlstaan, alwaar bet zeewater, ten gcvolge van bet ver-

brijzelen van kalkbanken , veel kalkaarde in opgclosten toesland

bevat. Zoo vernieligt de nalimr op de eene plaals datgene, bel-

welk zij op eene andcre plek uit hclzelfde malerh'd], door lus-

schenkomst dcr kleinste levende dierljes op nieuw onigezct,Aveder

doet oprigten. Want uitboofde de banken van diglen kalksleen op

Java , boewel niet uitsluitend , ecbter voor bet grootste gedcclte

bestaan uit voormah'ge koraalbanken , namelijk, uit z. g. kanaal-

of harrierenf^en (1) en vele van de bcdendaagscbe slrandriKen (2)

reeds weder in doode rots zljn overgegaan,— doordien zij, namelijk,

vlakten vormen , die i a 2 palen breed, met aarde bedekl en met

woudgeboomte overscbaduwd zljn en In een onafgebroken verband

staan met bet nog levende , zicb steeds verder in zee uitslrekkende

gedeelle van bet rif, — zoo wij bebben bier niels voor oogen dan

eene omzetting van nialcriaal , eene veniicuwing der terliaire kalk-

banken , die lot een levend koraalrif zijn geworden , dat welligt

na eene reeks van duizende jaren andermaal in eene kalkhank

zal overgaan.

Het koraalrif en zijne voortdiirende vergrooting. Reeds vroeger

liebben vvij aangenierkl , dat het rif aan de ooslzijde dcr kalk-

mergelbank n^ 18, en wel aan haren kustmuur aanvaugt en

van dat punt het strand dcr vlakke landbogt eene geograpbiscbe

niijl ver omzooml lot aan den ^Yeslelljken rand der kalkbank

n^ 19. Op het vlakke strand, dat in het rif overgaat, onl-

springen Iwee zoelwaler bronncn op een geringen afstand ten

ooslen van den kustmuur der eerstgenoemde kalkbank. Bij het

vloedgetijde werpt de branding haar schuim over dezc beide

bronnen , welke met kraeht opwcllen uit holen der doode koraal-

rotsen , wier oppervlakte met zand van verbrijzelde koralen is

(1) Wier vorming eene toenmalige daling des bodems aanduidt.

(2) Ilet vormen van deze soort van riflen hangt zamen met eene voortj^aande ophefTmg
des bodems.

2 1
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hedekl. Hct koraalrif is derhalve ter wedersijde door kalkbanlien

bcgrensd, die meer en meei^ door de haren verbrijzeld en aan de

zcewaarts gcheerde zijde weggeslagen worden , lerwijl het rifdaar-

entegcn zich steeds verder in zee ultstreht en het strand verbreedt.

Tot aan het punt , waar het rif ook bij het ebgelljde nog onder

water slaat en de polypen, die het gebouwd hebben, nog leven

,

heeft het eene breedte van 3 a 600 en meer voet, is hel plat,

doch met eene onelTene, hobbelige oppervlakte, vol gaten en holen,

en kan derhalve tot aan zijn voorsten rand slechts met gevaar

worden begaau. Dat gcdeelte echter, dat eene doode , gestorvene

bank is, hetwelk aan den oever uit zand, en verder op,naarde
landzijde, met zand, aarde en groen geboomte is bedekt, heeft

eene breedte van i a 1 geographische rainuut en beslaat de gansche
vlakke ruinile lusschen de beide kalkmergelbanken , waarvan wij

vrocger breedvoeriger hebben gesproken. Eerst op een afsland van

1 a li minuut van het strand, begint het vlakke land met zeer

zacble glooijing op te rijzen, De gansche , tbans droog liggende

ruirale lusschen de beide banken moet in voorraaligen tijd eene
halfkring- of halvemaanvoruiige baai geweest zijn , doch is thans

herschapen in eene groene vlakte, beslaande uit de oppervlakte

van bet doode koraalrif, lerwijl het strand dezer vlakte wordt
gevormd door den nog levenden zoom van ditzelfde rif , waarvan de
convexileil steeds toeneerat en dat zich allenss verder in zee
uitstrekt. Zoodra de polypen hunne huizen zoo hoog hebben ge-
bouwd

, dat zij gedurende het ebgelijde nict meer onder water
staan, sterven deze dierljes, gelijk algenieen is bekend; hetgeen
door hen is gebouwd (de koraalrots), wordt alsdan binnon zeer
korten tijd droog land, uilhoofde het overdekt geraakt met zand.
In eenige gedeellen van het rif wordt daarenboven nog voort-
durend nieuwe zeezandsteen gevormd. In de meer oostwaarts
liggende deelen van het rif, namelijk, is het losse koraal- en
scbelpzand des oevers door het zeewater, hetwelk veel kalkbevat,
wederora tot een zeer hard gesteente zaaraverbonden , dat klinkt,
indien er met den hamer op wordt geslagen , en aldaar in afge-
brokene scholsen, die in de rigting van bet strand
hellen, allerwege verstrooid ligt. Vergelijk L. n-. 691 , 757 iot

zeewaarts
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71j9. Voor zoo verre de oppervlakte van het rif door Let zeewaler

bedekt is , waar levende koraaldieren , bcncvcns de vroeger op

bladzijde 101 {K) beschrevene Karang socroemboeng wordcn aan-

getroffen , is het doorsneden door lalrijke, smalle, gewoonlijk 10,

dikwerf slechts 5 voet breede aeear

rif, kanaleii, die zcer diep zijn, zich in eene lijiiregle rigling van

de zee- naar de landzijde uitstrekken en binnen \Yanden met scberp

afgesnedene randen zijn besloten ; zij wordeu vooral aangclroITen

tegenover de mending der kleine bcek Tji-Kelapa tjondong. Doch
ook op andere plaatsen , tegenover wclke geene beken uitwateren,

worden dergelijke kanalcn of openlngen gevonden , zoowel in dit

als in andere slrandriffen van Java. Hierdoor wordt bet rif in

teerling- of tafclvormige slukken afgedeeld, welke den reiziger

een levendig becUl voor oogen steilen dier lerliaire kalkbanken

van Java, welke met even zulke scherpe kanten zijn afgebroken

of een dergelijken teerlingvorni hebben. (3Ien vergelijke onder

auderen de rots, afgebeeld op de linkerzijde derplaat,voorstelIende

het landscbap Goenoeng-Gamping , bescbreven in de V^^ afdceling

bladzijde 554.) Vele zeemeeuwen : Welilis , vliegen rondom dit
F

rif, dat aan zijne buitenwaarts gekeeide zijde buitengevvoon steil

gelijk een nniur in zee afdaalt. Het voortdurend toeneraen van

het rif, het verbreeden der vlakle naar dezeezijde, kan moeijelijk

worden verklaard , indien wordt aangenomen , dat de lioogte der

kust, met belrekking tot den spiegel der zee, onvcrauderd is

gebleven; dan zou men levens van de veronderstelling moeten

uitgaan, dat aan den buitensten rand van het rif voortdurend

polypen vverkzaam zijn, om nieuwe huizente bouwenop den bodem

der zee, die aan de builcnwaarlsgekeerde zijde steeds dieper wordt.

Ware de gansche lerliaire basis van het rif niet van lieverledeopge-

heven geworden , lag zijn binnenwaarls gekeerde rand , namelijk, de

rand van het gestorvcne , droog staande gedeelte , — helwelk thans de

vlakte vornil,— niet hooger dan de buitenwaarts gekeerde, met

water bedekle rand van het rif, van waar hij meer dan 5000

voet is verwijderd , dan moest de diepte der zee aan dezen rand

*i van het rif, zoo niede de dikte der koraalbank le dier plaalse,

500 voet bcdragcn, uillioofde de lertiaire lagen onder ccn hoek
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van 5° gradcn liellcn. Dit is echler in strijd met de waarnemin^en
door vele der latere natuuronderzoekers gedaan, waaruit blljkt,

dat koraalbouwende polypen op geene groolere diepte dan 20 a 25
vademen worden gevonden. Wijders is de veronderstellinif dat
net niveau des Lodems van land en zee onveranderd zou zijn ge-
bleven, in strijd met de waarnemingen , die ik zcif op vele andere
plaatscn der zuider kust van Java heb gedaan, alwaar ik uit-

gestorvene koraalbanken ter hoogte van 20 a 60 voet boven den
tegenwoordigen spiegel der zee heb aangelroffen. Deze verschijnselen
zijn opgeteld gevvorden op bladzijde 1456 en volgenden der II<ie

afdeeling en kunnen alleen worden verklaard door aan te nemen

,

dat de kust voorldurend en langzaam rijst. Ware de zuidkusl van
Java met het daaraan grenzende gedeelte van den bodem der zee,
die beide op de meeste plaatsen zoo 5/ej7afdalen, slechtsgedurende
de laalste 2000 jaren onveranderd op dezelfde hoogte gebleven
met betrekking tot den spiegel der zee , dan zou thans over de
gansche uitgestrektheid der kust geen enkel levend koraalrif meer
worden aangelroffen

, dewijl de inhammcn of het sraalle gedeelte
des oceaans, dat van de kust tot een zoodanigen afstand in zee
reikt, waar deze eene diepte van 26 vademen heeft, reeds lang
met koraalgebouwen gevuld en droog land zou zijn geworden
uitgaande van de veronderstelling , dat koraaldiercn op geene
groolere diepte kunnen leven dan 25 vademen.

Bekend is het, dat in andere landen raenigvuldige bewijzen
worden gevonden van dcrgclijke ophefling des bodems. Ik zal
slechts een enkel voorbeeld aanhalen, hier in de nabijheid door
RwK (1) waargenomen op de Nikobar eilanden; deze vornien
eene verlcnging van onze Soenda-groep. Aldaar liggen koraalbanken
op het eiland Natchall ter hoogte van 50 en op Bamboeka ter
hoogte van 60 voet boven den spiegel der zee.

Kanaalriffen
,
weike, even als deAtollevoIgens Darwin, als bewij-

zen mogen worden beschouwd van het dalen des bodems , worden op
Java nergens en waarschijnlijk in den ganschen Indischen archipel
met aangelroffen, waar alle feiten veeleer aauduiden , dat de bodem

(1) Nicobarische Inseln. Kopenhagen
, 1847.
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is gerezcn
, lielgeeii of nog steeds langzaam voortgaat , of in Jen

laalst verloopeiien
, /;o5flertiairen tijd heeft plaals gebad.

«0. Kalksteenheuvelen bij Tanglar, Leoosten het dorp
Tjigangsa. (In helzelfde dislrikt.) Tanglar ligt op een afstand van
eenige raijlen Icn oost-noordooslen van de nionding der Tji-Karang
en, in eenc zuidelijke rigling , ongeveer even ver van het naastbij

gelegene gedeelle der kust. Dit dorp is aan alle zijden omgeven
door heuveleu, die, veelal 50 a 50, somtijds 100 voet hoog, bier

halfkogelvormig, elders vlakbolvorniig zijn , met zacble glooijing zieb

verbeffen en bij duizenden, zoo ver bet oog kan reiken, nevens
elkander oprijzen. Zij zijn van elkander gescbeiden door vlakke

tQsscbenruimlen
, die verschillend van breedle zijn. Zij vormcn. de

oppervlakle eener kalkbank, die waarscbijnlijk als de voortzetting

luoet worden bescboiiwd der vroeger ondcr no. 18 en 19 bescbre-

vene banken
, waarmede zij een gebeel uilmaakt. Aan de weslzijde

beeft zij eene overgrijpcnde ligvvijze op de zandsleenformatien van

Tjigangsa, die op bladzijde !52 zijn bescbreven. Op de kruin,
zoo mede aan de bellingen van vele dezer heuvelen, worden bier

en daar slcile, Irapsgewijze dalingen gevonden , waar men bet

gesteeute scbots- en laagsgewijs op elkander ziet liggen. Aan zijne

oppervlakle is het overal takkiggekroesd, als bet ware uitgeknaagd.

De kalksteen is los, ongelijkvormig , korrelig poreus, heeft eene

geelacbtige kleur en bestaat bijna gebeel en al uit zaumgebakkene
organiscbe overblijfselen, vooral Foraminiferen , waarin bier en

daar insgelijks grootere Niinimulilen worden gevonden , benevens

enkele brokstukkcn van andere scbelpen en koralen : L. n". 720
en L. P. n«. 455. (Zie J. III. Figimr 29.) Hier en daar zijn deze

overblijfselen tot eene meer gelijkvormige, diglere kalksleenmassa

zaamgebakken
, op andere plaatsen daarentegen door vcrweering

overgegaan in het weeke, mergelachtige gesteente, helwelk in

dit landscbap zoo algemeen is verbreid. De wcg van Tanglar

loopt, over eene uitgestrektheid van bijna li uur, in ecneoostelijke

rigting tot aan de kloof der Tji-Kaso door de als een doolhof zieb

kronkelende tusschenruimten dezer heuvelen , die minder regel-

malig van vorm en lager zijn dan die des G.-Sewoe nabij Jogjakerta.

«t. Voortzetting der kalkbank ten oosten van de TJi-



m

514

Kaso. (In het dislrikt Djanipang tengah.) Aan de vveslelijkezijde
1

van de kloof der Tji-Kaso wordt de greiis gevonden van dat ge-

dcelte der bank, dat zich lot duizenden van heiivelen verheft;de

bank wiirdt eenvormiger , vlakker, en Foraminiferen en Nummu-
liten verdwijncn insgelijks, het gesteenle wordt mergelachtig of

Terkrijgt de Loedanigheid eener schelp- of koraalpuinbrekzie
, ge-

lijk wij op vele plaalsen aan de Tji-Karang en bij Landakhebben

waargenomen. Van nu af rust de bank deels op een vulkanisch

niassagesteente , deels op een zeer verbreid vulkanisch conglonie-

raat, en is door de rivier, nietlegenstaande hare dikte ongeveer

300 Yoct bedraagt , tot op de liggende laag doorsneden. Zij strekt

zich minslens nog 3 geographische inijlen veroostwaartsuit tot aan
de Tji-Dolog, alwaar de holen, tusschen het hangende en liggende,

worden aangelroffen , die ik , benevens de ligwijze van het gesteenle

aan de Tji-Kaso, reeds vroeger van bladzijde 170 lot 178 (n". 3

en 4) heb beschreven. Wij mogen derhalve deze kalkbanken,
no. 18, 19, 20 en 21, hoe verschillend haar petrographisch

karakler in de verscbillende slreken ook zij , als een geologisch

gebeel beschou^Ycn, als eewe kalkbank ter dikle van 150 a 300
voeL, die, van de kust af gerekend, in eene noordelijke rigting

oprijst onder een hoek van ongeveer b , zelden van meer graden
en cene ruinite beslaat, waarvan de hreedle, westwaarts van de
Tji-Karang tot aan de Tji-Boeni ten oosten, tusschen 4 en 3
geographische niijlen bedraagt.

Eene beschouwing dezer bank trekt te meer de aandacht , indien
zij wordt vergeleken met gindsche banken van gelijkvormigen

,

uiterst harden
, ondcr den hamcrslag klinkenden kalksteen van

het ciland Java. Uilhoofde echter deze laatstgenoemde sleeusoort
hare tegcnwoordige hoedanigheid niet van den aanvang kan beze-
ten hebben, gelijk de daarin voorkomende, doch veelal geheel in

kalkspaalh omgezette sciielpen en andere fossilc overblijfselen be-
wijzen, die Icr naauvveniood nog aan hunnc omlrekken herkenbaar
zijn

,
zoo rijst de vraag : op welke wijze deze digte, spaalliachtige

kalksteen werd gevormd, indien wij aannemcn, dat hij oorspron-
kelijk een weeke, losse , ongelijkvonnige kalksteen was, die hier
mergelachtig is, ciders uit eene schelp- en koraalpuinbrekzie of
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nit dunne, poreuse koraallagen beslaat, ja, aan de kusten door

nieuwe afzetling en koraalbonw voortdiirend loeneemt?

Wij zuUen Ihans in de zuidelljke lielft van Java, in de uilge-

strekte ruimte, welke Tjidamar en Wesl-Soekapoerabeslaan, geene

kalkbanken meer aantreffen , totdat wij het dislrikt Karang der

laatstgenoemde residenlie bereiken. Tellen wij echter eerst de

kalkbanken op, die in het binnenste van Soekapoera zijn gelegen,

en wenden wij ons laler naar de kust.

«®. Kalkbank waarin de Goea-Linggonianik ligt; zie

vroeger bladzijde 115. S. (Preanger-Regentschappen, Soekapoera,

Tradjoe.) Het gesteenle beslaat bijna gebeel en al uit Foramini-

feren. Het hoi heeft geraiddeld genoraen eene hoogte van 50 voet,

waarmede de breedte dcs bodems gelijk staat; bet is echter zeer

lang en kanaalvormig [a : het grondvlak des bodems). De bodem

bestnat : 1^ uit eene bovenste, weeke, bruine aardlaag, ter dikle

van ^ voet; 2^ uit eene kalksinterlaag, ter dikle van | voet;

3o. uit eene 3 voet dikke, weeke, bruinkleurige aardlaag, die men

met een stok kan doorstooten en waarin geen spoor van beende-

ren wordt gevonden. (Zie J, HI. Figuur 30.)

S3. Kalkberg bij Dedel, eenige palen oostwaarls van de

vorige bank, onder aan den voet der berghelling, doch mede aan

de regterzijde van het dal der Tji-Longan/ Alhier wordt een on-

zuivere, grove, raenigwerf poreuse, doch harde kalksteen gevon-

den, welke wit van kleur is, op vele plaalsen gebeel en al brek-

zieachlig wordt en eene zeer aanmerkelijke dikle heeft. Hij is,

hoewel onduidelijk, laagsgewijs afgedeeld. Ten zuiden van het dorp

Dedel wordt een hoi aangelroffen , dat bijna loodrcgt, op de wijze

van een niilnschacbt adoopt en eene diepte heeft van 60 voet. In

hclzelfde dislrikt. (Zie J, IH. Figuur Zl.)

84. Kalkberg G.-Lenang nabij Salatjaoe. (Preanger, Soe-

kapoera, Salatjaoe.) Zeer dikke banken van geelachtig witten,

digten kalksteen, die laagsgewijs bier zeer hard wordt en eene

sneeuwkleur verkrijgt, elders in een zachten, bruinachtig gelen

kalkmergel overgaat, vormen het gebergte, dat zich verheft ter

regterzijde van de Tji-Longan, zuidoostwaarts van Dedel (n*^. 23)

en noordweslwaarts van Salatjaoe; deze banken scheiden dit dal



51

G

van bcl slroonigebied der Tji-Langla in liet dislrikl Karang. Een

gedcelle van bovengenofimd geliergte daalt afvvaarts in den vorni

van een lang uitgeslreklen, verlicalen rolsmuur, waaraan dc

benaming van G.-Lenang wordt gegeven en die uil een zeer har-

den, zuiver witlcn kalksteen : L. n^ 989 , bcstaat. (Zie J. III. Fi-

guiir 52.) Op den voorsprong, aan den voet van dezen wand,

welt de warnic bron, n". 59 op, wclke op bladzijde 1558 in de

IP' afdeeling is beschrevcn. Waarschijnlijk zijn de vorige kalk-

bergen (n". 22 en 25) slechts voorUellingen van helzelfdegebergte,

die zich stroomopwaarts in de rigling van hel noordwcslen uit-

slrekken.

»5. Kalkbank boven Soekapoera toea, aan de reglerzijde

van hot dal der Tji-Woelan, zuid- en zuid-zuidweslwaarls van bet

dorp Tjipenda, dat in den vlakken dalbodem ligt. Dezc bank be-

dekt de bovenste slreken, de kruin , dier blaauwacblige kleilaag

,

welke vele overblijfselen van planlen bevat en reeds op bladzijde

280 is bescbreven. Deze biUimineuse klei komt onder de kalkbank

le voorscliijn en vornit bet benedengedeclte der berghelling. De
kalksleen, welke digt van slrucluur is en vele overblijfselen van

schelpen en koralen bevat, heeft hicr eene wilte kleur: L. n°. 1065,
op andere plaatsen eene geelacbtig briiine kleur: L. n^ 1066,
sonilijds heeft bij al bet uileiiijk van een conglomeraat: L.

n". 1067. Het water der beken, die door de kalkbank loopen

de Tji-Sirocpan en anderen — zet kalkluf : L. no. 1068, af,

ten gevolge waarvan beneden de bank korslacblige lagen op de

genoenide blaauwe klei worden gevormd. (I'reanger, Soekapoera,

Pasiredan.)

»6. Kalkbank G.-Tjerenang, (1) aan denzelfden kant van

het dal
,
ten weslen van bet vroeger vermelde dorp Tjipenda. Deze

zeer dikke bank gaat met een loodregten, vcrscheidene bonderd

voet hoogen wand in den dalbodem over en is met haar front naar

het dorp gekeerd. Zij slrekt zich uit van bet zuid-zuidwesten naar

het noord-noordooslen , in welke rigling de lagen eene belling

L*

(11 Het schijnt, dat Lenang en Rcnang siechts eene verschilleude uitspraak zijn van
heiselfde Soendasche woord.
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in de opgegevene rigling eene lengte van 1 paal. De hoogte,welke

de wand boven den dalbodem bereikt, bedraagt minslens 500

voet; te rekenen van den rand daalt zij loodregt afwaaiis lot op

de belft barer boogie, terwijl bet benedengedeelte is bedekt met

met eene zacbter bellende puinmassa, die met geboomle is be-

groeid. (Zie J. Ill- Figiiur 55.) Langs deze puinbelling is men

in de gelegenbeid cm lot aan den voet des wands op te klauleren.

Zij beeft eene duidelijke laagsgewijze structuur en verloont,in de

verte gczien, niets dan smalle, cvenwijdige slrepen. Alle lagen zijn

op de zonderlingsle wijze met bolen doorboord, hebben eene ge-

kroesde oppervlakte, ja, zijn zoo vol galen als eene zeef; eenige

lagen zijn 5 a 5 voet dik, anderen zoo dun als blaadjes, zoodat

bare dikte slecbls een duim bedraagt. De afscbeidingssplelen, die

den wand doorklieven en de lagen en blaadjes van elkander scbei-

den, doen zich aan zijne oppervlakte voor als streepvormig lange,

nevens elkander gerigle holcn; maar ook de lagen zijn zoodanig

in alle riglingen met gaten doorboord, dat zij uiterlijk veel over-

eenkonist verkrijgen met zeer poreuse^ slakacblige lava, welker

blaasruimlen als bet ware een net vormen. (Zie J. Ill Figuur'Si.)

Hierdoor is bet, dat de wand zulk eene fijn gestreeple en levens

gekroesde oppervlakte verkrijgt. De poederachlige, kleurafgevende

Ihalhis van een korslmos geeft er de verblindend witle kleur aan

,

terwijl bet gesleente zelf, een digte, barde kalk: L. n<>. 1069,

geelachlig wit van kleur is. Het noord-noordooslelijke uiteinde

dezcr bank is een kegclvorraige bergtop; ook aan het zuidelijke

uiteinde zijn dergelijke klcine kegels zigtbaar, die den overgang

daarslellcn tot de vorige bank. (Zie J. IIL Figuur 35.)

«*y. Kalkbank aan de regterzijde der Tji-Woelan, bo-

ven de warme bron n'^. 40, die aldaar opwelt aan den voet

van gedeeltelijk verkieselde kalkmergelrolscn. Beide, zoowel de

rotscn als de bron, zijn reeds op bladzijde 117 (U) van deze, en

op bladzijde 1559 der H^*^ afdeeling bescbreven. De kalkbank,

waaruit bet gebergle boven deze dalstreek bestaat, is zeer uit-

geslrekt, dik en rijk aan koralen; ook deze is reeds vroeger op
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Lladzijde 117 en 118 (V) dezer afdeeling behandeld. (Preanger,

Soekapoera, Paroeng.)

«S. Overblijfselen van verbrijzelde kalkbanken nabij

Tjilegoeng (Preangcr, Soekapoera, Kawasen.) Dil dorp ligl in

het binnenste gedeelte van eene weinig bezocbte bergslreek, aan

de oosizijde van den vulkanischen berg G.-Singkoep, die als eeu

eilaud le midden van bet tertiaire gebergle oprijst. Alhier trefl men
op vcle plaatsen vierkante, bijna leerlingvormige raassa's groven,

gelen, mergelacbtigen kalksleen aan, die cene hoogte hebben van

10 a 20 voet; deze kalksleen rust op andere lagen en omsluit

menigwerf brekzioachlig kleine slukken zecr diglcn kalk. Uilhoofde

zijne oppervlaklo lakkig, vol gaten is,wor(!t hij Batoedoeri goheelen.

«». Kalkbank nabij Budjong, in helzclfde gebergle en

dislrikt, doch verder ooslwaarls dan de vorige. Op een afstand

van ccn kvvarlieriuirs beoosten hel geuoemde dorp ligt eene kalk-

bank, met scberp afgcsnedene wanden, op klei- en zandsleenlagen,

welke in alle bcekbeddiugen in het rond onlbloot voorkomen. De
lagen, waaruit de bank bestaat, loopen horizontaal en vorraen bier

en daar kleine trappen, wier oppervlakte, gclijk gewoonlijk, met
gaten is doorboord. (Zie J. Ill Figuur 56.) In de bank worden
eenige kleine holen gevonden. Op de eene plaals is de kalksleen

digt, geelachlig wit van kleur en bevat vele overblijfselen van

koralen en schelpen: L. n^ 1091, op eene andere plek is hij

builengewoon krislallinisch, spaalbacblig van aard: L. n". 1092,
en bevat alsdan bier en daar groote kalkspaalh-krislallen : L.

N°. 1093. Deze krislallinische, half doorschijnende deelen zijn

echter zcer dikwerf met ncslen en aderen van diglen, ja, aard-

acbtigen kalk van witachtig gelu kleur doortrokken, die ondcrling

met elkander afwisselen, zoodanig dat de ondoorschijnende, niet

spaalliachlige kalk in de mecsle gcdeelten der bank verre de over-

hand heeft. Onder de koralen komt de zcer kenmerkcnde Calamo-

pora: L. P. n^. 467, voor; zie bladzijde 118 (W).

3©. Kalkbank nabij het dorp Tjitjapar, in de nabijheid

van Tjilangkap, het hoofddorp van bet dislrikt Kawasen. Zie lager

hoofdstuk 10.
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Wij vcrlalen thans het binnenste des lands , ten einde de kalk-

banken te onderzoeken, die aan de zuider kust van Soekapocra

tot aan de oostspits van Noesa kambangan voorkomen.

31. Kalkbank tiisschen de monding der Tji-Woelan
en der Tji-Medang. Aan de zeezijde daalt zij af met een steilen

wand, doch zoodanig dat lusschen de zee en den voet van den

wand eene smalle zandvlakte overblijft , waardoor de bovengenoemde

rivieren lot aan hare monding evenwijdig met het strand voort-

slroomen. (Preanger, Soekapoera, Mandala.)

89. Kalkbank der breede kaap aan de westzijde der

Penandjocng-baai, tusschen de monding der Tji-Bening en der

Tji-Tjoelang. (Preanger, Soekapoera, Tjiwaroe.) Zij heeft gemid-

deld genonien eene breedle van li geographische mijl en bezit

eene aanmerkelijke dikte. Het zuidelijke gedeelle der kaap wordt

Oedjoeng-Mandarari en het noordelijke gedeelle Oedjoeng-Batoe

keras gebeetcn. De oppervlakte dezer kalkbank is een doolhof

van rondachtige heuvelen,kleine loppen, spitsen en menigwerf lood-

regt afloopende rotswanden, waar lusschen de weg van de Tji-

Bening, door het dorp Tjidadap , naar Tjiwaroe den reizigerover

bet algemecn genomen in eene noordoostelljke rigting voert. Aan
de zeezijde eindigt zij bijna allerwege in loodregle wanden , die

door geen strand zijn omzoomd en vormt de genoemde, ver in zee

uitstekende kaap, waarvan bet voorgcdeelte in eene wijde, half-

bolvormige lijn voorlloopt. De geisoleerd slaande, vlak ronde, half

kogel- of kegelvorniige beuvclen zijn zeer ongelijk van boogie; zij

reiken 20, 50 tot 100 voet boven de algenieene oppervlakte van

de bank; aan de westelijkc zijde, naar den kant van de monding

der Tji-Bening, daalt deze zoo laag, dat zij bencden het niveau

komt der zandige alluviaal-vlakte, welke haar aan die zijde dekt

en waarboven zich slechts de afzonderlijk staandc heuvelen ver-

befien. Zonder ecnige rcgelmaat rijzcn zij als raolshoopen nevens

elkander op en zijn door breede, vlakke lusschcnruimlen van el-

kander gescheiden. De monding der Tji-Bening is een diep uilge-

spoeld zeekanaal, aan welks zijwanden zich duidelijk laat zieu,

dat het alluviale zand slechts eene geringe dikte heeft, tcrwLjl de

kalklaag, die zich daarouder bevindt, dieper reiki dan men kan
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waarnemen. Naar hct middengedeelte rijst de kalkbank vlak bol-

vorraig steeds hoogcr, toldat hare oppcrvlakle zich 15 a 700 voet

boveii hel niveau der zee verlieft. Van den Pasir-Gadoeng echler

liegint zij steil naar hel nooi'doosten in de vlakle van Ttitjoelang

of Tjiwaroe le dalen; aan den voet der kalkbank aldaar is de zand-

sleen ontbloot, welke het liggende van den kalk vornit. De kalk-

steen is witachtig geel , menigwerf vol fossile schelpen en koralen

:

L. n". 964, en digt, doch ook even dikwerf week, brokkelig,

half verweerd en alsdan vuil geeI;uilhoofde zLjneoppervlakteoveral

vol galen is, vormt hij een zeer hobbeligen weg.

33. Kalkbank aan de oostelijke zijde van Kali poe-
tjang. (In het distrikt van gelijken naam.) Zij rust op zandsteen

en is reeds op bladzijde 118 (W) beschreven. Deze bankbevat eene

zeer kenraerkende koraal, eene Calamopora-soort, welke slechts

in deze streek van het eiland Java (in het zuidoostelijke gedeelte

van Soekapoera, bij n". 29, 53 en op het eiland Noesa kamban-
gan) is aangetroffen.

34. Kalkbank in de weslelijke helft van Noesa kam-
bangan. (Banjoemas, Tjelatjap', Noesa kambangan.) De weslelijke

,

breede helft van dit eiland, welke door de voorldurend ondieper

wordende binnenzee Segoro anakan van den oceaan gescheiden

wordt, beslaat bijna geheel en al uit eene enkele, doch verbazend

uitgestrekle bank van digten, harden kalksteen, die witachtig of

witachtig geel van kleur is: L. n". 1199, welker horizontale op-

pervlakte ler naauwernood hier en daar door eene spleet of eene

laagte is afgebroken; zij is ahvisselend 50 a 150 voet dik en rust

op een ongclijkvormigen, zachlen, spccifiek liglen zandsleen, van
kopergroene kleur: L. no. 1108. Deze zandsteen, die nu donker,

dan helder, levendig groen van kleur is, wordt op Java uitslui-

tend op dit eiland en in gindsche streken van Soekapoera gevon-

den, waar de vroeger verinelde Calamopora voorkonit. Ten zuideu

van het dorp Banteng mali, welke plaats op den uitersten, noord-

westelijken hoek van het eiland ligt, vindt men in de kalkbank een
hoi (Goea), waaraan een gelijken naam als aan het dorp wordt
gegeven

,
met fraaije, deels zuihorraige stalactiten. Drie minuten

oosl-zuidooslwaarts van Banteng mali ligl een grooler hoi, Goea-
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Mesigit en een derde wordt, in dezelfde rig ling, een paal verder

aangetroffen
, digt bij het ooslelijke uitcinde der kalkbank, nabij

het dorp Mangoen djaja. De beide laalslcn hebben hunne opening
aan den voet van den steilen , binnenwaarts — naar bet noord-

noordoosten — gekeerden wand van de kalkbank, vvaarniede

zij onder den spiegel der Kinderzee afdaalt. Deze zee wordt van
de oost- en noordzijde steeds meer en raeer door aanslibbing op-
gehoogd, zoodat bet droog staande gcdeelle reeds tot in de nabij-

heid van het bol reiki, Algemeen genomen is deze kalksteenwand
van het west-noordwesten naar bet oost-zuidooslen gerigt, doch
loopt, ter plaatse waar de mondiiig der Goea-3Jesigil zichbevindt,
naar bet zuiden. (Zie J. Ill Figuiir 57.) De ingang van bet bol
staat derbalve naar bet ooslen, ligl bij bet vloedgelijde 5 voet
boven den spiegel der zee en is 10 voet breed en 6 voet boog. In
de rigting van bet ooslen naar bet wcslen beeft bet eene lengte
van 125 voet; de breedle van bet noorden naar bet zuiden bedraagt
7S en de boogie gemiddeld 50 voet. Allerwege bangen slalactiten

aan bet gewelf van bet bol, waardoor op den acblergrond eenige
ziiilen zijn gevormd, die tot aan den bodem reiken. Onder dedruip-
sleenen, die op den bodeni voorkomen, vindt men aan de zuid-

zijde van bet bol, ter plaatse waar bet gewelf, als ware bet eene
kerk, zich 50 voet boog vcrbeft, een slalagmiel, dievooralde aan-

s

dacbt trckt; bij beeft, namelijk, den vorni van eene doopvonl.
(Zie J. m,Figuur 58.) De bodeni is bedckt met eene laag losse,

bruine aarde, tor dikle van i a l^^^oct, waarin niels wordt ge-
vonden dan kalksleenfragmenten.

35. Kalkbank in de middcnsle slreken van Noesa
kambangan legenover dc monding der Tji-Donan. (In

belzelfdc dislrikl.) Zij bcefl eene veel geringcre uitgeslreklbeid
dan de vorige en bedckt slecbts een zeer smal gedeelte van de
noorder kust des eilands

, lerwijl in de zuidelijkc bclfl Ibans overal

zandsleengebcrgte wordt gevonden,— niet met kalkbanken bedekt,
dat de bcerscbende rolssoort blijft tot aan bet oosleUjkc uitcinde
van Nocsa kambangan, waar slecbts nog ccne kalkbank wordt
gevonden, namelijk, de volgende , die mcde op den noordclijkcn
zoom van het ciland voorkoml. Vcrslrooid slaande kalkrolscn , die
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4

tusschen deze en de vorige bank aan de noordelijke helling der

bergen oprijzen , schijnen echler aan te dniden , dat beide banken

(n°, 54 en 33) vroeger een gcbecl vormden. De smalle zeearni,

welke Noesa kambangan van Java scbeidt, bespoelt den noorde-

lijken voct der legenwoordige bank. Hier worden de openingen

gevonden van twee holen , eene ten vveslen, Goea-Paselran, welke

in vorigen tijd lot begraafplaals diende, en eene andere ten oosten,

Goea-Limoes boendoe geheeten. Laatstgenoemdc beeft van bare

monding in bet noordooslen tot aan haren aclilergrond in bet

zuidweslen eene lengle van 550, bij eene breedte van 50 voet;

zijne boogie bedraagl gemiddeld 30 voet, bier en daar ecbler,

waar bet gewelf zich koepclvormig verbeft , klinit zulks tot 60 voet.

Het is ongetwijfcid bet prachtigste druipsleenbol, dat op Java en

de daarloe beboorende eilanden wordt gevonden. De kalksinter-

vorniingen — slalaclilen — zijn buitengewoon wit, spaatbacblig

kristalliniscb en flikkeren bij bel fakellicbt als diamanlen. Bij

duizenden bangen zij aan bet gewelf en bebben gedeeltelijk eene

buitengewone groolle. Hondcrden zijn tot zuilen aangegroeid, die

bet hooge gewelf met den bodera verbinden ; anderen daarentegen

verhefTen zich in de zonderlingsle gestalte van den bodem ter

halver boogte van de grot. De bezoeker van dit bol waant eene

uitgeslrekle zaal met zuilengangen voor zich te zien , vol spook-

acbtige gedaanlen in sneeuwille, blinkende kleederen gewikkeld,
die even als de zuilen steeds verder acbterwaarts trcden, lot zij

eindelijk in de diiisternis van den ver verwijderden acblergrond

aan den starenden blik worden ontlogen.

36. Kalkbank in den uilersten, noordooslelijken uit-

hoek van Noesa kani bangan , waarin bet hoi (Goea) Karang
rempak wordt aangetroffen. Op cen geriugen afstand verder oost-

waarls ligt bet kleine fort (Benteng) Karang bolong. Zie bieronilrent

bladzijde 119 (X). Bij bet ebgetijde loopt bet strand, dat dit

noord- en oostcinde van bel eilaiid omgeeft
,

gebeel droog en

vormt dan een rotsbodem, ter breedte van 500 voet, die ten gevolge
van de bulten en de daar tusschen liggende bollen zeer hobbelig
IS, waarop de schoonsle koraalbouw wordt waargenomen, aller-

wege met nog levende polypen bedukt. Uit alle poren van den
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kalk verheffen zich levende arraen en daar lussclien wemelt Let
van Holothurien, sclielpdieren

, Ecliinodennen en anderzeegedierte.

[Bij liet dorp Proemhoeng in hct Tjelatjap-geherglo
(Baiijoemas, Tjelaljap, Adiredjo) zijn aan den oever en in de bed-
ding der Kali-Pasir, welke in de Kali-Tadjeni uitstroomt, uitge-

strekte gedeeltcn van klei- en zandsteenlagen onlbloot , die onder
een hoek van 50^ naar liet noord ten oosten hellen. Tusschen der-
gelijke zandsteenlagen komt op eene plaats, in gelijkvormige lig-

wijze, eene 30 voet dikke kalkraergelbank voor (zie J. III. Figuur
59) ,

welke op hare beurt weder in | a 1 voet dikke lagen is

verdeeld; hoewel zij niet uit zuiveren kalk Leslaat, verdient zij

hier afzonderlijk te worden vermeld, uilhoofde zij geheel en al

tusschen andere lagen ingesloten ligl.]

37. Kalkgebergte op den noordelijkcn voet des G.-
Tjerimai". Dit gebergle, dat zich met lalrijke toppen verheft, is

reeds vroeger op bladzljde 161 der II '« afdeeling beschreven. Aan
zijn voet onlspringt de heete bron n". 41 , waarvan op bladzijde

1342 dierzelfde afdeeling is gehandeld. (Tjeribon , Madja lengka,
Palimanan.)

»8. Kalkbanken aan de oostzijde der Tji-Sangaroeng
of Kali-Losari, ten ooslen van Desa-Loeragoeng. Zij liggen op den
voet van het booger rijzende , zuidelijke gebergte, dat uit klei-

en zandsteenlagen beslaat, die onderling met elkander afwisselen.

(Tjeribon, Koeningan, Loeragoeng.)

3». Kalkbanken in het gebergle van Karang belong.
(Bagelen, Ambal, Karang bolong.) Dat gedcelte van het gebergle,
helvvelk in de nahijheid der zee oprljst, is vrocgcr behandclJ op
bladzijde 184; van eene met zwavel doortrokkene zandsteenlaag,
die in het binnensle er van voorkomt, heb ik gesproken op blad-
zijde 26 dezer afdeeling en van de holen, die aan den voet des
kustmuLirs worden aangetroffen, op bladzijde 596 der eerste
afdeeling. Het middenste en noordelijke gedeelte van dit gebergte

,

dat deels wordt doorsneden door den weg , die van Djetis (Aja)

Karang bolong loopt, deels ten noorden en noordooslen er
van blijft liggen, is bedekt met verbazend groole kalkbanken,
wier oppervlakte geheel en al is algezonderd in halfkogcl-ofkegel-

naar
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vormige liciivolen. Dcze heuvclcn (zie J. IIL Figuur 40) rijzen 50

a 200, ja, velen 300 voet boven hiinne basis; zij zijn bier en

daar gelijk cen rozenkrans in rijeu verecnigd, boewel zij in (\o

meesle slrcken zontler eenige regelmaat op een grooteren of ge-

ringeren afsland van elkander oprijzen. Zij beslaan deels uit digten,

deels uit weeken , mergelacbligen kalkstcen (Batoc doeri) : L.

n^ 1227, en vormen niet zelden piramiden , bier en daar met

loodregle zijvvanden.

40^ Kalkbank bij Sironge. (Banjoemas, Bandjar negara

,

Singonierlo.) Op een kwarlierLiur afslands ten ooslen van dil dorp,

in de beek van gelijken naam , wordt eeiie 2S voet dikke bank

van zcer bardcn, grijzen kalksteen gevonden, doorlrokken met

dunne kalkspaalb-aderen , docb waarin gecn spoor vanpclrefaclen

wordt waargcnomen : L. n^ 1279. Deze bank bccfl eene lenglc

en breedtc van eenige bonderd voet , is aan alle zijden loodregt

afgesneden en ligt onmiddellijk op cen basallacblig gcsteenle: L. no,

1280, dal in 5 voet dikke lagen is afgedeeld. (Zie lager boofdsluk 10.)

4f • Kalkbank in bet Look oelo-dal, oost lenzuiden van

Banioro. (Bagelen, Keboemen, Keboemen.) Zij bestaatuit drie groote,

leerlingvormige of langwerpige stukken, die aan de ooslzijde der

Kali-Look oelo , in de rigtinq van bet westen naar bet ooslen
,

op elkander volgen en zicb verbeifen in de onmiddellijke nabijbeid

van den noordelijken voet van een lioogen , laagsgewijs afgedeeldcn

wand. Deze wand slrekt tot zuidelijke grens aan den dalbodeni en

is de breukrand van een eenzijdig opgebeven gedeelte van bet

lerliaire gebergle . welks oppervlakle met zachte glooijing naar

bet zuiden belt. De wcstcHjke bank, die bet diglst bij Banioio is

gelegen, wordt G.-Silangse gebcclen, de middenste G.-Kiniboelen

de ooslelijkste G.-Silodong; deze laatste bevat een groot , loodregt

afdalend bol, waarvan men de monding vindt op den scbedel der

bank, wclker oppervIaUte allervvege in spilse piinlen oprtjst cii

met kloven is doorsneden.- De kalk is digt
,
geelachlig wit , hier

en daar bruinachlig geel : JL. no. 1263. Een spleetaclilig IjoI
,

welks wanden loodregt oprijzen, doorsnijdt liet weslelijkciiileinde

van den G.-Silangse. Alhier beslaan eenige deelen uit zuivercn
-S

kalkslcen van geelachtig bleeke of bleckgcic kleiir: L. N". 1262;



323

antlere deelen daarentefren aan den insans van hel hoi omvattenJ^^^.M V^t^LX «v." .^-jw^^o

puinbroliken van verscliillend gesteenle, tcr grootte van ] a 1 diiim,

die minder oplosbaar ztjn dan de kalk en aan de oppervlakte

der rots als kleine bulten iiitsteken. De mecslen zijn, op dewijze

van rolsteenen , aan de lioeken afgerond. Onder deze ingeslolene

steenen kouien vooral kvvartskrislallen (hcxagonale dodokaeders)

,

ter grootte van 1 a | duini, in aanmerking, die in uiindere mate

zijn afgerond dan de vorigen, ja, gedccltelijk gcheel gaaf ztjn,

scherpe hoeken hebben en in zulk eenc menigte in de digte,

heldergcelachtige of heldergrijze kalksteenraassa voorkomen, dat

deze ten gevolge daarvan in eene brekzie is herschapen, die een

porphieracbtig uiterUjk bezit: L, N^. 1264. (Zie vroegerbladzijde

203, n». 5.) Brokslukken van deze merkwaardige brekzie worden

gevonden in de beddingen der beken, welke iiit hel westen af-

stroomen en in de Look oelo ullwateren, op grond waarvan de

gevolgtrekking mag worden gcmaakt, dat de bier bebandelde

rotssoort nog in andere , mij onbekende gedcelten van bet gebergte

wordt gevonden, Onder deze brokslukken — rolsteenen— konien

velcn voor^ bij welke hel verbindingsmiddel niet bestaat nil kool-

zuren kalk, maar insgelijks uit kwarls (kieselzuurj, waarin ecli-

ler de krislallen volkomen duidolijk en met scherpe hoeken zigt-

baar zijn: L. n^ 1266. Het maleriaal lot bet vormcn dezer zeld-

zame brekzie kan slecbts zijn geleverd geworden door een ver-

brijzelden porphier; in een ander, van bier verwijderd gcdeelte

van Java zullen wij een dergelijken porphier aantrcffen (zie lager

10^^ boofdstuk, no, 11), waarin kwarlskrislallen voorkoracn, welke,

zoo in vorni als in grootte, volkomen gelijken op de bier bchan-

delden, Uit de ligwijze dezer kalkbanken in den dalbodem, aan

den voel van een steilen breukrand van het laagsgewijs gevormde

(klei- zandsteen-conglomeraat) gebergte, mag met waarschijnlijk-

heid worden opgemaakt, dat zij ovferblijfselen zijn van het binnenstc

gedeelte van het gebergte, dat aan de noordzljde van den wand

is omgekanteld geworden en thans loodrcgl — op den kop —
staat.

4«. Kalkbank, waarin het hoi (Goea-) Drajoe ligt. (Sa-

raarang, Kendal, Limbangan.) Deze bank rust op weeke, kalk-

32
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achlige zanclslecnlagen : L. m. 135S en volgcndcn, die verder

zuidwesl- en zuidooslwaarls van deze slreek overstelpt en Ledekt

zijn geworden door de uitwerpselen (lava-stroonien, puinformatien)

der vulkanen G.-Praoe en Oengaran. Vergelijk bladzijde 210 en

545 der ir^^ afdceling. De Kali-Getas, welke op den G.-Ocngaran

ontspringt, stroonit langs een onderaardschen weg door een ge-

deelte dezer bank en zet liaren loop, van de plaals waarzij weder

le Yoorschijn komt, verder voort over den bodem eener enge,

dicpe, aller schilderachligste kloof, in wier zijwanden de mondin-

gen van verscheidene holen uitkomen. De kalksteen is witachtig

geel, digt eu hard. (Wat bclreft de grenzen dezer bank en den

loop der beek, deze zie de lezer na op de kaart.)

4Sp Grool kalkgebergte G.-Toenggoengan ten zuiden

van 3Ienoreb, benevens den G,-Kelir, op wclks kara zich

punlige, torenvormigc rolsen verbeffen. Ilet bevat vele holen en

ligt op die grenzen der residenlien Bagelen, Kadoe en Jogjakerla

44* Goenoeng-Ganiping, ten weslen van Jogjakerta

Toren- en teerlingvormige kalksleenrotsen verheffen zich , als over

blijfselen eener verbrijzelde bank, geheel afzonderUjk uitdevlakte

welke tot aan den noordelijken voet der rotsen door den G.-Merapi

met vulkaniscli zand is overstelpt. Aan de zuidzijde slrekken zich

lage heuvelen nil, beslaande uit helderkleurige niergel- en weeke

zandsleensoorten :L.no. 1549; lerplaatse waar dezelagen onder den

vulkanischcn bodem duiken, namelijk, aan haren noordelijken

rand, rust de kalkbank er op, welker gesleenle digt, hard en

witachtig geel is : L. n^ 1547. Eene afbeelding dezer rolsmassa's

wordt gevonden op de plaat, die tot opschrift heeft «Goenoeng-

Gamping», waarvan de beschrLjving op bladzijde 554 en vol-

genden der l^te afdeeling is medegedceld. (Distrikt en residentie

Jogjakerta,)

43- Goenoeng-Sewoe in de zuidelljke helft van het

Zuidergebergte (G.-Kidoel) van Jogjakerta, zuid- tot zuid-

ooslwaarls van deze hoofdplaats. Deze is de groolstc, dikste en

merkwaardigste kalkbank op gansch Java. De kalksleen is digt,

klinkend hard en witachtig van klcur : L n^ 1565. De zuidzijde

der bank daalt in zee met een 100 a 500 voet hoogen, loodregten
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muur, (lie van tie monding Jer Kali-Opak reiki lol voorbij deSadeng-

baai, in de nabijheid van Pat|itan,en niinstens 8 geographische

mijlen lang is. Het oostelijke gedeelle der hank, dat het grootsle

is, waarvan de treedte in de rigling van het zuiden naar het

noorden tot 4 geographische mijlen klinit, is aan de oppervlakte

in gindsche tallooze, halfkogelvormigeheuvelen afgczonderd^waar-

aan zoo te regt de henaming van G.-Sewoe, dalis, duizendbergen

wordt gegeven. Dit kalkgebergte, waarvan de vorni en grenzen

op mijne kaart van Java naauwkeurig kunnen worden gevonden,

is reeds vroeger in dit werk beschreven op de volgcnde plaalsen

:

Iste afdeeling bladzijde 262—276, liierloe behoort de plaal, voor-

stellende de uZuider kust ten ooslcn van Rongkop», waarop ecn

gedeelte van den kiistmuur is afgebeeld; bladzijde 342—344 der-

zelfde afdeeling, waarbij gevoegd is de plaat, voorstellende een

gezigt op cenige henvelen in bet binnensle gedeelte desG.-Sewoe;

in de IlJe afdeeling, bladzijde 573—375 met eene geologiscbe

doorsnede van het zuidergebergte en hier vroeger, in de Ulie af-

deeling, op bladzijde 61.

416. Kalkbank tusschen Poenoe en Kakap, aan de zuid-

zijde van bet Wonogiri-dal , op den weg van Paljitan naar Solo.

(Soerakerla, Soekovvali, Wiroko.) De oppervlakte dezer bank rijst,

gelljk die der vorige, gedeellelijk in geisoleerde heuvelen — dui-

zendbergen — opvvaarts.

Talrijke kalkbanken in hel laagsgewijze gebergte, dat

eene regtstreeksche voorlzelting is van het Zuidergebergte van

Jogjakarta en Solo (n-^. 45 en 46) en zich van hier, van Patjitan , ver

naar het ooslen tot aan den zuidelijken voet des G.-Semeroe uit-

strekt en een breeden neptunischen zoom vomit tusschen dezuider

kust en de vulkanen van bet binnenland. (Dit gebergte is door mij

niet onderzocht.)

Te rekenen van den oostelijkcn voet der bergen G.-Mer-

baboe en Oengaran reikt een laag, doch zeer uitgestrekt neplu-

nisch gebergte tot aan de oostkusl van Java nabij Socrabaja, dat

zich van daar nog verder voorlzet over het eiland Madoera. Het

vornit eene zeer breede verschilleud gevormde, door vlakke dal-

gronden afgebrokene bergstrook tusschen de noordcr kust en de

49.
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centraalvlaklen ties cilanils, waardoor twee hoofdbeken van het

weslen naar het ooslen stroonien; deze zijn de Kali-Solo en

verder oostwaarls de Kali-Branles, Te rekenen van het punt,

waar de laatste zich naar het ooslen wendt, strooml zij langs

de zuidelijke zijde van eene hreede bergslrook , die haar van

de Kali-Solo scheidt. De gansche streek, welke hinnen genoemde

grenzen ten noorden van de beide rivieren is gelegen, — met

uitzondering van cenige alluviale dalgrondcn en der viilkanische

bergen G.-Moerio, Pandan en? Laseni, — bestaat uit declen van

het tertiaire gebergle, die of hunne oorspronkelijke horizonlale

ligwijze onveranderd behouden of daarin slechts geringe veran-

dering ondcrgaan hebben en opgeheven zijn gevvorden. In geen

ander gedeelte van Java worden platte, bijna horizontaai liggende

deelen van hot laagsgewijs gevonude gebergte gcvonden , die zulk

eene uilgebreidheid hebben als hier in deze landstreek, die van

den G.-Merbaboe in eene oostelijke rigting tot aan Soerabaja

reiki, maar die tevens mag geacht worden le behoorcn lot die

gronden van het eiland, welke zich kenmerken door groote dor-

heid en gebrek aan water. Weeke, kalkachtigezandsteen-, henevens

helderkleurige mergel- en kleilagen vornien de basis, waarop ver-

hazend dikke en uUgestrekte kalkhanken in grooten getale voorko-

men, die eene menigte holen bevatten, aan hare zijden gewoonlijk

met loodregte wanden afdalen, terwijl daarentegen harcn schedel

plat en met woudgeboorate is bedekt. Ik heb zo niet alien afzon-

derlijk onderzocht. — Het hier bovcn bedoelde horizontale gedeelte

der tertiaire formatie ligt derhalve ten noorden der hooge vulka-

nen, ten zuiden waarvan de vroeger vermelde gebergten (no.43

—

47) zich uitstrekken; deze laatsten echter hebben niet eene hori-

zonlale ligwijze, maar rijzen van dc zuider kust in eene noorde-

lijke rigting opwaarts tot aan een hoogsten rand, welke aan den

zuidelijkcn voet der vulkanen de grens vormt lusschen het nep-

tunische en het vulkanische gebied.

49. Kalkbank G.-Medangan nabij Poeger. Aan de noord-

zijde van het sraalle, oostelijke gedeelte van Java worden over het

algemeen noch kalk-, noch andere neptunische bergen gevonden , want
slrikt geuomen is ziilks het eiland Madoera, dat hier den neptuni-
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schen zoom voor de vulkanen voriiit, Iioewel liet llians nog door

ecn zeearm — door de zee van Madoera — van de noorder kust

van Java gescheiden is. Aan de zuider kust echler zet zich het

neptunisclie gebergte, dat aan den voet dcs G.-Semeroe afgeLro-

ken is, op nicuw voorL; het vcrheft zich aan den linkeroever

der K.-Gradji, ten .oostcn van Poeger als ecne kalkbank, waaraau

aldaar de bcnaming is gcgeven van G.-Medangan. (Zie II>ie afdce-

ling, bladzijde 881.) Hoe ver zij zich naar het oosten uitslrekt,

is niet bekend. (Besoeki, Bondovvoso, Poeger.)

60. Waarschijnlijk bevinden zich in bet neptiinische gebergte,

dat van Poeger in eene oostelijke rigting tot aan den G.-Proa

reiki, nog verschcidene kalkbanken, die met sleilc wandcn naar

de zuider kust afdalen. De oostelijkste dezer kalkbcrgcn is dc

G.-lkan , die aan de postkust van Java ten zuiden van Banjoe-

wangi oprijst.

Waterhoudende, zwavelzure kalk (gips) koml op Java zoo

zelden voor, dat ik dit gesleente slechls op twee plaalsen beb aange-

troffen. — lo. Bigte gipsrots, vast van massa, bier sneeuwwiten

kleurafgevend of witacblig, eenigzins geaderd, elders bruinachtig

okergeel, met licbtere aderen: L. no. 1085—1085, komt voor aan

den oever der Tji-Goegoer, in banken aan den oostelijken voet

van den vulkanischen berg G.-Singkoep. Zie 10 le hoofdstuk, n°.

42. (Prcanger, Soekapoera, Prigi.) — 2". KristalUnische gips,

gipsspaath (bladerige gips) in rhombische stukken, ter breedte

van 1 en ter lengte van 2 duim, welke zich even als glimmer in

dunnc, doorscbijnende blaadjes laat splijten, vermengd in eene

bruinachtig gele kleiaarde, wordt gevonden aan den regtcrocver

der Tji-Sangaroeng, beneden Desa-Loeragoeng, legcnover de mon-
ding der beek Tji-Pitjoeng. (Tjeribon, Kocningan, Loeragoeng.)

Hoewel bet als zeer waarschijnlijk mag worden beschouwd,

dat vele der opgenoemde kalksteenen vermengd zijn met eene aan-

zienlijkc boeveelheid koolzure talkaarde, hetgeen echler alleen door

eene scbeikundige analyse kan worden aangetoond, wordt eigenlijke

dolomiet nergens op Java aangetroffen. Scbeikundige analysen

bebhen bewezen , dat eenigc kalksteenen eene gcringe en onbcpaalde

hoeveelheid koolzure slronlianaarde bevatten.
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II. AlGEMEENE EIGEiNSGHAPPEN. GeVOLGTREKKLNGEN

Het voorafgaande zai voldoende zijn om den lezer te doen zien,

welk eene hoogst gewiglige rol de rolsbanken^ gevormd nil kool-

zuren kalk, vervuUen in het zamenstel van het vaste land van

Java. Op grond van hare zeer verschillende strucluur endigtheid,

van de verschillende soorlen van fossile overhlijfselen, welke in

sommigen voorkomen, in anderen daarenlegen geheel en al worden

gemist, mag het besluil worden opgemaakt, dat zij niet alien op gelijke

wijze zijn gevormd, hoewel koraalriffen, namelijk, kanaalriffen het

hoofdmatcriaal tot het doen ontstaan der raeesten geleverd mogen

hcbben. Dit volgt uit de steile wanden met scherpe randen ,

waarin zij eindigcn, den platten hankvorm aan hare boven-

zijde, die zich bijna altijd meer in de lengte dan in de breedte

uitstrekl; zij ztjn slreepvormig , zetten zich over hare gansche

uitgestreklheid onafgebroken voort, of zijn door grootere ofkleinere

tusschenruiinlen in teerlingvorniige of langwerpig vierkante stuk-

ken afgedeeld, die alsdan door hunne ligging ten opzigte van

elkander evenwijdig loopende rijen vornicn. Bij de thans nog voort-

grocijende (levende) strandrifTen aan de zuider kust van Java wordt

eene zeer Wat
hedendaagsche formatie ten dezen opzigte betreft, daaronitrentver-

wijs ik naar het koraalrif Tji-Laoet eren, dat gedeellelijk reeds 50

voet boven ^^w spiegel der zee is opgcheven en op bladzijde 1442

en volgenden der IF^ afdceling is beschrevcn. Deze riffen beslaan

niet uilsluitend uit koralen, maar gedeeltelijk uit lagen van
w

jongsten zeezandsleen of van schclp- en koraalpuinhrekzie — en

op deze schotscn hebben zich op vele plaalscn levende , koraal-

houwende polypen vastgczet^ zoodat het gansche rif zich raeer of

minder diiidelijk laagsgewijs gevormd , doch zeer poreus aan het

oog voordoet, uithoofde zich hier en daar koralen er tusschen

vertoonen. Deze zoo ongelijkvormige, hier en daar door tusschcn-

ruimten afgehrokene bouw moest allengs hechter worden, uithoofde

de kalkachtige schalen van verschillende soortcn van zeedieren de
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tussclienruimten vulden;, lielzij als Lrokslulvten zoo fijn als zand,

hetzij als onverbrijzelde sclielpen of Echinodcrmen, Tijdens het

vormen dezer oude, tcrliairc koraalriffen, die meereiideels op

zandsteen liggen, moet de bodem der zee aan eene gestadigc

daling zijn onderhevig geweest, waaniit zicli de verbazende dikte

laat verklaren , welke zij hebbca verkregen. Later werdeu zij met

hunne basis boven den spiegcl der zee opgebcven, en dcze ge-

beurtenis ging waarschijnlijk vergezeld met het opwcllen van

gesmoltene rotsmassa's uit het binnensle der aarde, — vanlrachiet

en lava uit spleten , — waardoor de vulkanen Averden opgeboviwd.

Ongetwijfeld is cene lange reeks van eeuwcn voorbij gegaan, alvo-

rens het verbindend vermogen van zeer kalkhoudcnd zeewater en

later, — nadat het rif wasopgebeven geworden endroogslond,

de oplossende en wcder zaanibecbtende (sinter vormendc)\verking

van het regenwaler zulk een los zaaragevoegden bouw in dien digten

,

gelijkvormigen kalksteen konden herscheppen, een kalksteen, die

raeestal eene hardheid heeft, dathij onder den bamerslagklinkl^en

menigwerf zoo broos is , dat het gestccnte bij het slaan met den hamer

in splinters vaneenspringt , terwijl de plaats, waar vroeger koralen

en schelpen in het gesteente voorhanden waren , thans slechts ter

naauwernood aan de flaauvve omlrekken er van kan worden ber-

kend; het gebeurt zelfs dikwerf, dat deze overblijfsclcn , benevens

de omringende steenmassa, geheel en al in kalkspaath zijn over-

gegaan. Welligt heeft beet water, bij het opslijgen van gloeijend

heete dampen uit spleten, te eenigcr lijd invloed op dcze omzet-

ting uitgeoefcnd, aangezien zijne oplossende kraclit door deslcrke

hilte moest verhoogd worden.

Het meerendeel der Javasche kalkbanken heeft een dergelijkdigt,

hard, gelljkvormig zamenstel, benevens eene wilacbtig gele kleur.

Doch uiet alle kalkbanken kunnen op die wijze zijn gevormd

geworden. Velen zijn klaarblijkelijk ontstaan uit kalkboiidenden

modder, met lijn zand vermengd, die op den bodeni der zee werd

afgezet en waarin slechts de overblijfselen van reeds gestorvene

koraalgebouwen , benevens puinbrokken van schelpen , Balanen

,

enz., in verbazende mcnigte bedolvcn geraaktcn, die vervolgens

op gclijke wijze — door oplossing en latere verbiudiug — in een
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diglcn ,
gclijkvorniigen kalksleeii , altliaiis plaalsgewijs, koncleii

overgaan. Somwijlen werden puinbrokken van gchecl vreenide

,

niet kalkhoudcnde steensoorlen er in opgenomen, VergeUjk de

vroeger opgetelde kalkmergelbankeu n^. 18 en 19, benevens de

kalkrols n^ 41 , alwaar in een gedeelte dcr bank gave kwarls-

krisfallen worden gevonden , — wijders de brekzien , waarin

koolzure kalk bet verbindingsmiddel vormt; zie bladzijde 199 en

Yolgenden.

Welligt zijn vele dcr kleinere kalkbanken , hetzij geheel of ge-

deeltelijk , baren oorsprong verschuldigd aan het bezinksel van

bronnen (Iraverlinformalien).

Zeven dcr opgelelde kalkbanken, namelijk, n^ 11, 20, 32,

37, 59, 45 en 46, docb bet scboonst en kolossaalst van alien de

G,-Sewoe bij Jogjakerta (n*^. 415), kenmerken zicb door dehoogst

zonderlinge geslalle, waarin zicb hare oppervlakle aan bet oog

Yoordoet , welke lot op bet derde gedeelte van de ganscbe dikte

der bank in dnizenden van ronde heuvelen is afgezonderd, die in

vorm menigwerf volkomen op elkander gelijken. De vorming

dezer heuvelen is nilj onverklaarbaar, ten zij ik mag aannemen,

dat zij door polypensoorten zijn gebouwd, tot wier eigenaardig-

heid het behoort, zich bij hunnen bouw op dergelijke wijze in

hoopen te vereenigen.

Er Mrordt onder al deze kalkrotsen ter naanwernood eene enkcle

gevonden, die niet op vele plaalsen in aderen, nesten of drusen-

ruiniten, ter zijde van splelen en kloven , eene groote boeveelheid

kalkspaath beval. Dit geslccnte konit deels voor in krislallinische

,

vaste massa's, deels in gcbecl gevormde, doorscbijnendckrislallen

met dubbele straalbreking (zoogenaamden dubbelspaalb), welke nu

eens de groollc hebbcn van eene lijn, dan van 1 duim, zeldenvan

2 duim , en in de verschillende oorden des eilands of van dezelfde

kalkbank in zeer verschillende kristalvormen worden aangetroffcn.

Het aanlal dezer vormen is groot.

Alle kalkrotsen, welke aan den invloed van lucht en regen zijn

blootgesteld , zijn vol bolligbeden en galen aan bare oppervlakte,

zoodat deze er als bet ware gekroesd uilziet, ultboofde tusschen de

groeven en gaten duizenden van kleine,wonderlijk gevormde lakken
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en spilsen oprijzcu. Dit is een Lewijs , clal deze sleensoort aan zijne

oppervlakle zeer ligt , docli niel overal in gelijke mateoplosbaar

is, welke eigenschap geen ander gesleenle in dier voege bezit.

In alle kalkbanken is eene menigte groote en Ideine Jwlen van

allerlei vormen , die vooral vvorden aangelroffen in de rigting dcr

scheidingsvlakken , en dikwerf lot onderaardsche bedding slrekken

van beken. Zij konien in dit opzigt overeen met de kalkgeberglen

in Karinlhie, Illyrie en Griekenlaud, boevvel deze tot cene veel

vroegere formatie behoorcu. In geen enkelen dcr holen ophefeiland

Java warden sporcn van heenderen of heenderenhrckzien aajigetroffen.

De aarde, welke de bodem er van bevat, is bruin van kleur en

los; zij komt gewoonlljk slecbls in cene dunne laag voor en is

door de splelen in bet gewelf der rots met bet doorsijpelende regen-

waler er in gedrongen , of met bet water van beken, welke door de

holen slrooraen , er ingevoerd , en dikwerf vermengd met de uit-

werpselen van vlcdermuizen , die zich aan bet gewclf opbouden.

De kruin van bijna alle kalkbanken is met struiken , somtijds met

het weelderigst groeijende woudgeboomte bedekt. Hieruit mag

de gevolgtrekking worden opgemaakt: lo. dat op Java* in voor-

maligen tijd, gelijk ook hcden het geval is, geene roo!tlieren

leefden, die zich in holen opbielden; 2o. dat sederl de opbefling

der kalkbanken geene groote, algemeene overstroomingen op Java

hebben plaats gegrepen, waardoor diluviaal-slijk, met of zonder

overblijfselen van heenderen, op den bodem der holen kon komen;

honderden van deze holen zijn uilerst gunstig gelcgcn oni , bij

gelegenheid van overstroomingen , met moddcr gcvuld te geraken.

Onder deze Javasche kalkbanken worden er gevonden, die eene

dikte hebben van 500 voel en cene iiitgeslrektlicid, welke bij de

grootsten 8 geographischc mijlcn bedraagt; bij bet meerendeel is

de sleensoort zeer hard , digt en gelijkvormig; geen tertiair gebergte

van Europa bezit dergelLjke kalkbanken, die, behalve met nog

oudercn, slecbls met den Jura-kalk kunnen vergelcken worden. Niet-

tegenstaande dat is bet eene eigenschap van al deze kalkbanken

op Java , zonder onderscheid , dat er nimmer eene andere dekkende

hag op gevonden wordt, maar dat zij steeds hcl bovcnste ,
jongsl

'f*
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/"' dat zij eene rols-

korst vornien, die rust op de oppcrvlakte van de andcre lagen,

onverschillig van welk zamenstel deze laatslen ook mogen zijii.

Dat de talrijke fossile overbUjfselen , welke in deze lagen voorkomen,

tot de nieuwere lertaire periode behooren, dit is reeds vroegcr in

het vijfdc hoofdstuk aangetoond.

"Wat belreft het praktischc nut , dat van de kalkgeberglen van

Java kan getrokken worden, uit dit oogpunt beschouvi^d, zijn zij

van zccr veel gewigt le achtcn, en wel: lo. uithoofde zij, door den

koolzuren kalk le branden , kunnen dienen ler bereiding van bijtenden

kalk, die, met water lot kalkhydraat verbonden en met zand ver-

incngd, als mclsclspctie bij bet bouwen van huizen, enz., gebezigd

wordL; 2o. uilhoofde van de holen, waarin zwaluwen hare eetbare

nesten bouwen en 3^ uilhoofde van het salpeler, dat bereid kan

worden uit de aarde, die den bodem der meesle Iiolen bedekt,

voorbceld , in Rembang , Madioen , te Soetji nabij Gresik. De

slikstof (Amnioniak), in deze aarde aanwezig, is niet afkomstig

van den kalksteen
, gelijk vele reizigers , doch ten onregte veron-

derslellen% niaar in tegendeel van den mest der vledermuizen

,

welke in al deze holen in lallooze menigte worden gevonden en

wier voedsel deels uit vruchten, maar voar het grootste gedeelte

uit inseklen bestaat. De lagen, welke de mest van dit gedierteop

den bodem van vele holen vormt , zijn onuitpultelijk, dewijl zij

steeds op nieuw worden gevormd ; menigwerf worden onverteerde

overblijfselcn van insekten , vooral vleugelen van Coleopteren daarin

gevonden (zie vroeger bladzijde 176 : Goea-Tjiboeaja). Bovendien

zijn deze dicrlijke uitwerpselen vcrmengd zoowel met de losse,

humusrijke aarde, die, gelijk reeds vroeger door ons is aange-

merkt, er van builcn inkonit, als met eene geringe hocveelheid

aarde, die uit de verwcering van den kalsleen zelven ontstaat,

Door niiddel van een zeer eenvoudigcn loestel wordt de salpcter,

die in deze aarde reeds is gevormd, door de Javanen uilgeloogd,

welke loog zij vervolgens door uildaraping doen vcrdikken.



TIE^DE HOOFDSTUH.

EUUPTIE-GESTEENTEN EN METAMORPHISCHE ROTSSOORTEN
V

IN HET TERTIAIRE GEBERGTE.

I, Optelling en korte beschrijving der gewigtigste verschijnse-

LEN VAN DEZEN AARD IN DE RIGTING VAN HET WESTEN NAAR

HET OOSTEN GAANDE.

Iiitliea ik de door vuurgloecl gcvomide (eudogene) gcslccnlen, die ge-

smollen, of, door Iioogeu hitlcgraad week geworden, in taaijen locsland

zijn gckonien tot aan de oppervlaktc van liet Icrliaire gebergle, dat zij op vele

plaalsen als gangen, binnen sclierp geleekcnde grenzcn beperkt, hebben door-

broken, indieu ik dczc gesteeiUen tc gelijk bebandel met de veranderingcn,

omzellingcn, weike de lageii van dat gebergle bebben ondergaan, wal belreft

haar pelrograpbisch karakter, dan gcscbiedt zulks uilboofde de metaniorphische

vormingen van bet lertiaire gebergle gewoonlijk op dezelfde plaatsen voorko-

men, ahvaar endogene, zoogenaamde vulkaniscbe en pluloniscbe rolssoorlen

worden gevonden, waarmede zij of in ecne rcgtslrccksche aanraking zijn, of

allhans in de nabijiieid cr van worden aangelroITen. Met deze rangschikking

wil ik ecbter in geencn deele te kenncn gcvcn, dat deze eruptiegesteenten,

bij voorbeeld, door den boogen liiitegraad, welke zij er aan raededeelden

de onmiddellijke, naasle oorzaak zijn geweest van de verandering, welke het

laagsgewijs gevormde gebergle hecft ondergaan. Ik bebandel ze alleen hierom

le gelijker tijd, dewijl zij gewoonlijk op dezelfde plaats voorkomcn. Waar
ganggesteenten waren opgestegen, moest het tertiaire gebergle naluurlijkerwijzc

mecr van cen gespleten zijn dan elders bet geval was. In deze splelcn kondcn
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heele bronnen van onderen , iiit dc diepte der aarde opstijgen ; water van dc

oppcrvlakle der aarde , waarin minerale beslanddeelen in opgeloslen loosland

voorhanden waren, ton van bovcn in deze spleten geraken, er in doorJringen

,

en op naUcn weg — door onlbinding van beslanddeelen en bet vormcn van

nieuwe verbindingen — menigvuldige veramleringen doen geboren wtirden,

in de zamenstelling der lagen , waarmede zij in aanraking kwanien. AVelligl

oefendcn krachlen van verscbillenden aard, menigmaal op natten en droogcn

weg le gelijk, hare werking uit cm bet delfstofTelijke karakler der lagen te

vcranderen. Later zullcn wij zien, dat vele gangeu van endogene stocnsoorten

in hct tertiaire gebergte voorkonien op plaatsen, waar de klei- en zaudsteen-

lagen nicls boegcnaanul zijn veranderd en dat daarentegen op andere plaatsen

de minerale gcstcldheid van hct laagsgewijze gebergte de groolsle veranderingen

lieeft ondergaan, waar zelfs gcen spoor van eruplie-gesleente in den omtrekis

Ic vindcii.

Ten einde lict overzigt gemakkelijk te maken, zal in de hier volgende op-

gaaf, Lij elk arzonderlijk nummer, dc letter E, M , oiE en M wordcn gcvocgd

,

ler aanduiding dal in het opgcmelde oord slechts eruptie-gesteeute ^,of allcen

Teranderde deelcn van het laagsgewijze gebergte 31, of wcl beide le gelijk

(ganggesteenten en metamorphische vormingen) E en M wonlcn aangclroflen.

A. RBSIDENTZE BANTAM.' ll". 1 6.

t. E §• M. Karang-Rangkong. (Bantam, Tjeringin, Tji-

balioeng.) Aan den steilen, westelijken voet des G.-Pajoeng, die

op bladzLjde 8 en 1457 der llde afdeeling is besclireven, verheft

zich een aantal rotsen; deels door middel van eene strook lands

met den smallen kiislzoom verbonden, zijn de meeslen ecbteraan

alle zijden door de zee omgeven. Zij verheffen zich met loodregte

zijwanden en bereiken eene hoogte van 50 a 530 voet. Velen zLjn

torenvormig van gedaanle, andcren daarentegen strekkcn zich meer
in de breedle uit. In de noot op bladzijde 8 is medegedccld welken

naam aan negen der grootslc van deze rotsen wordt ffcseven.
fj'^D

De Karang-Mesiglt (zie J. III. Figuur 41) is een derhoogslen; h-j

vornit eene kolossale zuil, vvelke de hoogte van 350 voet bereikt,

tervvijl zijne breedte ler naauwernood de helft bedraagt. In den

Karang-Lavvang heeft de golfslag een porlaal gevormd, waardoor
de zee heenspoelt en de Karang-Goea pondok bevat een groot bol

,



557

waarin celbare zwaluwcn neslelen. AI de opgeiioemde bergen be-

slaan uit dezelfde Irachiet- en dolerielachtige sleensoort: L. n^

571— 572, gelijk dc G.-Pajoeng; zij schijiien afgerelene dcelen

splinters, te zijn van den sleilen kustwand van dezen berg, De

raerkwaardigste is de piramidale Karang-Piangkong (zie J. III.

Figuur 42), wclks lop zich ongeveer 130 voct hoog verbeft.

Zijn middengedeelle a bestaat uit een gang van zwarlacbligen

Iracbiet : L. n^. 569, en is tot op | gedeelle zijncr hoogte ler

wederzijde ingesloten tusscben eene geelacblig grijze sleensoort:

L. n^^. 570, die bet benedenste, grootsle gedeelle van den Ira-

chiet-gang als een koker omvat ; bet is een veranderde, balf-

korrelig gewordene, Cjue, met witle vlekken beslippelde zand-

steen. Dc Irachiet-gang is plat, bankvorniig en van bet uoordooslen

naar bet zuidvvesten gerigt; bij rijst bijna loodregt opwaarts, en

dat gedeelle, belvvelk zicb boven bet kokervorinigeonikleedsel ver-

beft, eindigt in eene naaldvormige punt. In bet zuidooslen is de

voet der rots met bet strand verbonden ; slecbts aan bare noord-

ooslelijke zijdc is haar tracbiet-gang tot aan den spiegel der zee
w

ontbloot. Beide rotsdeelen sluiten ten naauwste aaneen en slecbls

bier en daar wordt eene spleetvormige opening tusscben beiden

waargenonien. Het belderkleurige gedeelle der rots bestaat uit

kalkacblige zandsteen- en kleilagen, die beide zoo hard en vast

zijn geworden, dat zij bij bet verbrijzelen scberpe boeken en
w

splintervonnige breukvlakken vorraen, ja, gedeellelijk zoo bard

zijn als gebakken steen. Dil zijn de eenige veranderingen, welke

zicb, zelfs op de aanrakingsvlakken der beide rolssoorten, lalen

bespeurcn. Uit dergelijke veranderde klei- en zandsteenlagen be-

staat de basis, waaruit al de genoemde Irachiet-rolsen, zoo mede

de kuslmuur zicb verheffen. Op de smalle kuslvlaklc worden de

brokslukken, — scbolsen, — dezer lagen in alle niogelijke rig-

tingen op en over elkander gevonden; bier staan zij loodregt,

ginds liggen zij horizontaal of hellea naar verschillende zijden en

onder de verscbillendsle boeken en zijn op vele plaalsen in regt-

streekscbe aanraking met bet vulkaniscbe gesteente, dat op de

eene plaats zich vertoont als een gang in de beldergrijze of geel-
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aclilig grljzc grontllaag, op eene andere plaats de piiiiimassa's

aan alle zijden zoo eng oinsluit, dat deze als het ware door smel-

ting met het viilkanische gesteente vereenigd schijncn tezijn, (Zie

J. Ill Figuur 45.) Dc evcnwijdige laagsgewijze afwisseling van

fijnen, geUjkvormigen klcisteen en met witle vlekken bestippelden
^

meer korreligen zandsteen laat zich nog duidelijk waarnemen in

de scliotsen. Deze scliolsen — brokslukken van lagen — zijn raee-

rendeels 5 a 10 voet lang en breed, en gclijk mozaik ten innigste

vereenigd met elkander en met het vulkanische gesteen*e, dat de

lusschenruimte, reten , vult. De afzonderlijke lagen hcbben afwis-

sclend ecnc dikle van 14 3 voet. Het vulkanische gesteente,

dat bij het opwellen de neplunische forraalie alhier heeft door-

Lroken, verhrijzeld en verliard, is sleclits ondiiidelijk en onregel-

malig afgesclieiden ; op eenige gedeelten van den kustmuiir neeml

men ecliter cene tafelvorraig-schelvormigc afscheiding waar, met

onduidelijke dwarsverdeelingen.

^o E 8f M. Tji-Liman-dal in zijne lioogst gelegene
streek en G.-Liman. (Bantam, Lebak, Parang koedjang.) Aan
de oosteUjke zijde van het dal der Tji-Liman, op een afsland van
i iiur zuidooslwaarts van het dorp Serevveh, dat aan den vvesle-

lijken oever der beek ter hoogle van 1150 voet bovcn den spiegel

der zee ligt, verheft zich een kleine kegelberg, de G.-Batoe, 813
voet boven het dal. Hij beslaat uit trachiet ; L. n». 418, in welks

afscheidingskloven en spleten gcmeene, nict buigzame asbest: L.

n«. 4! 9 voorkomt, in lagen van } a l duim dikte. Ten noordcn

en ten zuiden van dezen berg rijzcn nog verschcidene andere ber-

gen op, die in gcdaantc en groollc met den G.-Batoe overeenkomen

;

oostwaarts er van verheft zich de eene bergtop na den anderen

,

die een doolhof vormcn , dat met een somber vvoud is bedekt. Dc
G.-Baloe, met zijnc naburige bergen, is dc weslelijksle van deze

endogene gesteenlebergen , die tevens het naast aan het dal grenst.

Deze bergen verhcffen zich le midden van een zeer uitgestrekt neptu-

nisch gehergte, ten zuiden van gindsche streek nabijBodjong manik,
waar wij vroeger de kolenbevatlcnde lagen en kalksteenbanken heb-

ben aangetroffen. Ook aan de andere, westelijke zijde van het dal
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rijzeii, lioewel in gcringer gelal, cenige dier spilse Iracliiet-loppen

opwaar[s, die zicli alien door hunnen sleilen vorm en aanmerkelijke

hooffte ten zeersle onderscheiden van de vlakkeneptunischeheuvel-

vormingen, ^Yaaruit zLj door splelen ,
gangvormige kloven, zljn le

voorschijn gekomen. Zijn dc dalbodem en de vlakke heuvelen voor

het groolste gedeelte van hun woudgeboomte beroofd geworden,

de toppen van al deze IraDhiet-bcrgen zijn bedekt met kleine over-

Llijfseleu van hoog groeijende, oorspronkelijke wouden, in wier

schadiiwen op verscheidene dezer bergen oiide graven, bedevaart-

plaatsen , liggen. Huishoog rijst de Irachiet-rots met steile wanden

iiit de kruiu des G.-Batoe opwaarts, tervvijl de helling is bedekt

met bankachlig afgescheidene (onduidelijk laagsgewljs verdeelde)

brckzieii derzelfde slecnsoort (een wrijvingsconglomeraat?), welke

onder een vrlj steilen boek afdalen. Aan dc noordoostelijke zijde

des bergs vormen deze banken een gewelf, dat ver binnenwaarls

reikt en als het ware een hoi vormt.

In deze streek, in het dal der Tji-Liman en op zijne grens-

heuvelen, worden slechls weinige plaatsen gcvonden, waar de la-

gen van het tertiaire gebcrgte het gewone karakter hebben, dat

is, kalk-, klei- of zandsleenaehlig zijn; lot die soort behooren

gindsche geisoleerde kalkrotsen, — overblijfselen van verbrijzelde

banken, — die wij vroeger op bladzijde 293 hebben beschreven,

waarvan er eene aan hare oppervlakte doorsncden is met rclen

op de vvijze van gloeijende lava-blokken, die bij het bekoelen

bersten ; wLjders een blaauvvachtig grijze zandsteen : L. no. 420

,

die in de zuidelljke slreken van het dal voorkouU. Alle andere

deelen van het laagsgewijze gebcrgte hebben groole veranderingen

ondergaan.

Te rekenen van zijn oorsprong aan den G,-Limau, een juk,dat

zich eenige palen ten zuiden van den G.-Batoe vcrheft , tot bene-

denwaarts bij Sereweh en nog vele mijlcn verdcr, eerst noord-, dan

westwaarls aan gene zijde van het dorp , is het gansche dal dcr

Tji-Liman, zoo mede de bodem van bijna alle nevendalen — der

beken , die zich in de Tji-Liman ontlaslen ,
— bedekt met eene

ontelbare menigte, onregelmatig gevormde rolshlokken , Icr grootte
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van 2 a 3 voct, die aan de hoekcn zijn afgerond; het digtst iievens

elkander worden zij gevonden in het breede, ondiepe Led der

Tji-Liman , doch ook overal elders in het dal steken zij boven de

oppcrvlaktc des boderas uit , of liggen op de oppervlakle verstrooid

in bet rond. Al deze blokken hebben eene gladde, zelfs glimmende,

f^eelacbtig bruine oppervlakte , welkc echter vol kleine holligbeden

en groeven , zoomede met gaten doorboord is. Zij bestaan uit digte

hwarts- en hoornsteenrols : L. n". 415, wclke van binnen veelal

eene bleck- of okergele kleur beefl, doch somtijds zwarlacblig,

vuursleenachtig is ; zij bevalten vele holligbeden , drusen , waarvan

de wanden met waterheldere , digt nevens elkander voorkomende

kwarlskristallen zijn bezel, ja, die ook somtijds de oppervlakle

van vele blokken geheel en al bedekken. Gewoonlijk zijn deze

krislallen hexagonale dodekaeders , waarvan de benedenbelft in

het gesteente zit en die ter grootte van \, doch ook velcn ler

groolte van 1 duira voorkomen : L. n<*. 412; somwijlen hebben

zij slccbls diie eindvlakken : L. n^. 415. Zelden worden er gevon-

den, die 2 duim lang en 1 dnim dik zijn (Rhoaiboeder entrandet

zur Saule) : L. n". 414.

In de rigting van zuid ten oosten en zuid-zuidooslwaarts van

Sereweh , op een afstand van 2 uren gaans van dit dorp , loopt

de nok van een kort bergjuk, — des G.-Liman, — in de rigting

van het westen naar het oosten , welk juk ler zuidelijke grens

strekt aan den oorsprong van het dal. Het rijst 1180 voet hooger

dan dat gedcclle van den dalbodem , waar Sereweh gelegen is, Wor-

den aan zijn noordeUjkcn voet, in de Tji-Saat, nog weeke,onver-

anderde zandstecnlagen : L, n^ 420, gevonden tiisschen verharde

klei- en zandsteenlagen, de gansche noordelijke helling van dezen

meer dan 1000 voet hoogen berg beslaat daarentegen nit digt

kwarls ; L. n^ 421, hetwelk eene witachlige, rookgrijze, somtijds

zwartachtige of wit- en zwarlachtig gemarmerde kleur heeft en

in blokken, schotsen ^ ler dikte van 5 a 10 voet, somtijds ter

dikle van een Imis, wordt gevonden, die alliier van den voet tot

aan den nok van het juk bij millioenen op elkander gestapeld

liggen. Aan het benedengedeelte der helling zijn zij begroeid met
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bosclijes van baraboes, hooger opwaarls mel een oorspronkelijk

vvoud van loofljoomen, wier slamraen zich verhcffen tusschcn de

met raos bedekle blokken. Boven op bel bergjuk, ter plaalsevvaar

Iiet naar 't zuiden afdaalt, wordt een weeke, mergelacblige

zandsleen : L. n". 422 , onlblool gevonden , die bij hel slaan mel
den hamer geheel en al in teerlingvormige stukken splijl.

Aan de zuidelijke helling van dit juk , 20 niinulen gaaus lager

en zuidooslwaarls van het paspunt van den weg , die van Sereweh
naar Desa-Tjimasoek voert en over het juk loopt, vormt de Tji-

Masoek over verscheidene trappen een 100 voet hoogen waterval

langs wanden van trachiet, welke in loodregt nevcns elkander

slaande plalten , ter dikte van 2 duim a 2 voet , Js gescheiden

:

L. n^ 425. Daalt men in eeiie zuid-zuidoostelijke rigting nog 12

minalen gaans verder borgafwaarts , dan bcreikt men eenc plek,

alwaar in het bed eener beek , die uit het wesleu in de Tji-Masoek

vail en inede onder gclijken naam bekcnd is als deze, eene 10
voet dikke kalksteenbank ontbloot is , welke reglstreeks op trachiet

rusL. Beide, de kalksleen en de trachiet, zijn in horizonlaal op

elkander liggende plalten, ter dikte van i a 2 voet, afgescheidcn.

De kalksleen : L. n^ 424, heefl eene grijze kleur, is digl,splin-

terig op de breukvlakken , zecr hard, klinkt indien men er

met den hamer op slaal, bijna als metaal en wordt daarbij ligt

lot splinters verbrijzeld; hij bevat versleende schelpen, die zich

op de breukvlakken aan het oog voordocn als gcbogcne, halve-

maanvormige strepen. De trachiet : L. no. 423, bestaat uit een

blaauwachtig, holder grijs felsiet-deeg, waarin op enkele plaatsen

witachlige viekken, namelijk
, groote

, glazige feldspaalh-krislallcn

worden gevonden.

Aan de noordelijke zijde des G.-Liman heeft derhalve blijkbaar

kieselzunr, en wel in eene verbazende hoeveelhcid, de plaats ver-

vangen der Idei- en kalkaarde, de beslanddeelen dcr voormalige

Idei-, mergel- en kalklagen van dit sedimentaircgebergte; de wijze,

vvaarop deze orazelling heeft plaats gehad, deoorsprong van lieL kie-

selzunr en het verband lusschen het kieselzuur en hel uilbarslingsgc-

sleente
, dit alles laat zich nog nict op eenc voldocnde wijze verklaren.

23

.+
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3. i^, Grofkorrelige dioriet-berg G.-Malang nabij Tji-

raasock. (In lietzelfde distrikt.) Op een afsland van eene halve

dagreis zuidwesLwaarts van Sereweh , ligt het dorp Bodjong par^

in het dal dor Tji-Gemblong, waar insgelijks vele doorbrakcn van

vulkanische gesteenten worden gevonden in het laagsgewijs ge-

vormde gebergte, dat hier en daar met kalkhanken is bedekt. Van

Bodjong par6 gaat een weg in eene zuidoostelijke rigting naar

Tjimasoek, welke afstand binnen een halven dag wordt afgelegd.

lleeft men dezen weg door eene hoogsl oneffene , raeerendeels met

woud bedekte streek van het neplunische gebergte tot zoo ver

gevolgd , dat men het gehucht Tjimasoek tot op een half of een

uur gaans is genaderd , dan vindt men in het bed dor kleine beken

Tji-Wangoen en Tji-Satang , aan de ziiidwestelijke helling van een

stompen, halfbolvormigen berg : G.-Malang, ontblootingeu eener
1

rolssoort, die tot de zeer zeldzamen op Java behoorl en door mij

uitsluilend le dezer plaatse is aangetroffen. Het is een kogel- en

schelvormlg afgezonderde , grofkorrelige dioriet , bestaande nil

albiet- en groenachtigc , ook dikwerf zwartachlige hornblende-

krislallen, ter grootlc van i a 1 lijn, die zeer innig tot een geheel

zaamverbonden zijn, benevens nil een verweerd, geelachtig grijs

mineraal (glimmer?), dat met een puntig mes uit de massa kan

gestoken worden; de 1 a 2 duim dikke schellcn der kogels kan

men van elkander vervvijderen even als de schellen van een ui. In

dien vorm : L. n^ 458, 439, ligt het gesteente ontbloot in de

bedding der Tji-Wangoen. In de Tji-Satang beeft het eene dunne,

plutvorniige, leiachlige afscbeiding in lamellen van 3 lijn dikte,

die weder onderling tot
-J-

voct dikke, ligt splijtbare platen zijn

vereenigd : L. n^. 440. De G.-Malang ligt noord 60^ ten westen

van Desa-Tjimasoek, Uithoofde van het ongebaande dezer streek

was het mij niet niogelijk de ligwijzc van dit dioriet-gesleente,

met betrekking tot de tertiaire formalie , naauwkeurig na te gaan.

4. E, Basaltachtige dioriet nabij Hoiwala^ (In hetzelfde

distrikt.) Zuid-zuidoostwaarts van Tjimasoek ligt in het neptuuische

gebergte van Bantam het dorp Hoiwala op eene halve dagreis van

eerstgenoemde plaats. Noordwaarts , docb in zijne onmiddellijke
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nabijheid beneden dit dorp rijzen in hct bed der Tji-Siki oiire-

gelmatig gevormde Idippen, rotskanimen, opwaarts, die nienigwerf

als een dam bet ganscbe bed verspcrren en op vele plaalsen des

oevers zich buishoog verbeffen, Deze rotsen bestaan uit een zeer

fijnkorreligen , harden, bijua digten, basallacbligcn dioriet, die
IT

massief, zonder duidelijk zigtbare afscbeiding is en eene gladde,

grijze oppervlakte heeft. Slechts bier en daar bespeurt raenonre-

gelraatig loopende relen, die elkander onder een scbecven hoek

doorkruisen. Van binnen beeft bet gesteente eene blaauwacbtig

groene of groenacbtig grijze kleur, Vele deelen dezer rotsen brui-

sen zwak, indien zij met zoutzuiir worden behandeld : L. n^, 4ol;

met anderen daarentegen , die zwartacblig grijs, bijna digt zijn.

Is zulks niet bet geval : L. n^. 4i>2, Er worden er gevonden,die

op de wijze van lava met blaasruimlen zijn doorlrokken en, ten

gevolge van aanvangende verweering, eene vuilc, roodachligbruine

kleur bebben : L. n^ 435. Op vele plaatsen loopen kalkspaatb-aderen

door dit gesteente : L. n'^, 456, en bier en daar vindt men er

stukken melkwit kwarls in beslolen : L. n^ 4S4. Witkwartsvan

stralige lextuur : L. n^. 435, wordt in blokken , ter dikle van

2 a 5 voet, insgelijks verstrooid in de bedding der beek aange-

troffen, De stcensoorten , welke in den omvang der bedoelde

plaats de overhand hebben in dit gedeclle van bet gebcrgle , zijn

zwartachtige
,
glimniende klei : L. n^. 448, en bituniineuse , met

kolenaderen doortrokkene klei (kolenschiefer) : L. no. 449—450,

wier lagen onder een tamelijken hoek bellen. Lager afvvaarts vindt

men plekkcn, waar de groensleen eene kogel-scbelachtige afschei-

bezit.

3. E. ^ M. Dolerict en chalccdoon in de Tji-Lograng.

(Bantam, Lebak, Tjilangkahan.) In hct wLJduilgeslrcklo, zuidoos-

telijke gedeelle van Banlnni, waar de kolenboiidende znndsteen-

formalie van Tji-Ara, Tji-Siki, Tji-Madoer en Tji-Sawarna is ge-

legen, die aan de ooslelijke grenzen, nabij Sawarna, bcdekt is

met de vroeger bescbrevene kalksleenbanken, w^orden geeneerup-

tic-gestcenten waargenoraen. Niet voor men de grenzen is gena-

derd van Bantam en de Preanger-Regentschappen , worden cr
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weder aangelroffen en wel het eerst in het bed der Tji-Lograng.

Deze Leek stort zich S a 6 palen ten oosten van Sawarna in zee

aan de sleil aWalende kiisl, welke hier denoordelijkegrens vormt

van den breeden ingang der Wijnkoopsbaai, Hier is hel laagsge-

wijs gevonnde, naar het zuiden hellende gebergte doorbroken

door een blaauwachtig of zwarlachtig grijs, meer doleriet- dan

trachietacblig gesteenle : L. no. 535 — 536, waarin niet slechts

cbalcedoon-adercn, maar zelfs geheele cbalcedoon-gangen voorko-

mcn; deze doorbraak ligt oostwaarts van de plaats, waar die

schoone ontblooting wordt gevondcn^ die ik op bladzijde 189 en

507 heb beschreven. Aan bet strand der baai is bet gesleente

bedekt met dikke lagen wrijvingsconglortieraat , waaruit slecbts

bier en daar enkele spitsen van bet massa-gesteenle oprijzen; in

de bedding der Tji-Lograng daarentegen , op den bodem barer

diep uitgespoelde kloof, wordt eene ontblooting er van gevonden,

die van de monding der beek tot op een aanmerkelijken afstand

hooger opwaarts reikt. Op eenige plekken bezit bet aitbarstings-

gcsteente de kenteekenen van tracbiet , met donker grijze grond-

massa; L. n^ 555^ op anderen daarentegen is bet zcer fijnkorre-

bg, dolerietachtig, bijna digt, basaltacblig, zwarlachtig groen van

kleur, met chalccdoon-aderen doortrokken en aan zijne oppervlakte

in plallen afgescbeiden, waardoor dw^arsspletcn loopen, ten ge-

volge waarvan het in langwerpig vierkante stukken is vcrdeeld:

L. no. 554; er worden plekken gevonden ,waar ccnegroole menigle

ijzerkieskristallen, in bet gesteenle als bet ware gesprenkcld, wordt

aangetroffcn: L. n^. 53a, en bier en daar heeft decbalcedoou-massa

in het ernplie-gestcente derwLjze de overhand, dat daardoor een

buitengewoon hard, broos, op de breukvlakkcn splinlerig gesleente'

van blaauwachtig nielkwitte kleur: L. n^. 556, onlslaat; de do-

leriet-raassa korat in dit gesleente nog ter naauwernood voor in

kleine neslen , aderen , die met den chalcedoon op de innigste

wijze zijn zaamgesiuolten. Ter zijde van dit eruptie-gesteente

,

ter plaatse waar dc grens wordt gevonden van de doorbrokene

zaiidsleen- en kleilagen , vindt men den kicurloozen , doorscbijnenden

chalcedoon: L. no. 557, in lijnregte 2 duim a 1 voet dikke

^
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aderen, gangeii, die eene perpendicuhiire rigliiig hebben, van

hel noorden naar het zuiden loopen en naauw aan het eruptie-

gesteente sliiUen, Deze aderen en gangen vullen derbalve splelen

van de opgenoemde breedle en hebben aan hunne oppervlakle, die

bij wijze van lijsten nil de overige massa oprijst, menigwerf eene

druifvorniige gedaante even als stalagmielen.

B. PRBAHrCER-REGBNTSCHAPPEN , TJANSJOER^ PAZ.ABOEIAN ,

no. 6 en 7.

6. E. Batoe-Garoet aan den noordelijken oever der

Wijnkoopsbaai, Deze naara wordt gegeven aan eene kleine,

vooruitspringende rotskaap, welke ter wederzijde — ten v^est-

noordwesten en ten oost-zuidoosten — door de zandige strand-

vlakte wordt begrcnsd, lerwijl zij aan de binnenwaarts gekeerde

zijde, in het noord-noordoosten, door middel van een lagen zadel

verbonden is met de vulkanische bergrib G,-Tanggil, een lak van

den kraterloozen kegelberg G.-Alimoen; zie de \\'^^ afdeeling,

bladzijde 10. Deze kaap bestaat uit 5 a 5 voel dikke sleenlagen,

welke onder een hoek van 45*^ naar het noorden hellen , derhalve

juist in de rigting, waarin de gansche bodem naar de zijde des

G,-Aliraoen oprijst. Tusschen de dikke lagen w'orden er gevonden,

die zeer dun, slcchts 1 a 3 duini dik zijn even als platen, Allen ech*

ter beslaan zij uit een Iracbietachlig gesteenle van belder grijze

felsiet-grondmassa, waarin enkele glazige fcldspaatli- en velc groote,

zwarle hornblende-kristallcn voorkomen : L. n°. 559. Uil dezelfde

steensoort beslaat de G.-Tanggil : L. n^ 558, die somlijds puim-

steenachlig poreus is. Het deeg wordt door verweering allengs

witter en de zwartc hornblende-krislallen vallen dan — porphier-

acblig -— steeds duidclijker in bet cog. Is de verweering nog verder

voortgegaan, dan verkrijgt de tracbiel een zaudsleenacblig uiter-

lijk, dat des te oogbedriegelijker is, uilhoofde zijne platvormige

afscheiding een getroiiw afbeeldsel is van den laagsgewijzcn bouw
der zandsleenfornialie. Op den scbedel der rots liggen de platvor-

mige lagen, tot hoekige schotsen verbrijzeld, zonder regelmaat

op en over dkander. Aan de ziiidooslelijke zijde van den Batoe--
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Garoet verhcft zich op het zandige strand, voor een geJeelte door

de zee bespoeld, een dergelijke hoop brokstukken van lagen —
scholsen — Karang-Naja gcheelen, welke reeds derraate zijn ver-

vveerd, dat zij zoowel door hare structuur, als door de evenwij-

dige, menigwerf slaogsgewys gekronkelde laagdeeling, benevens

de strepen, die er in waargenomen vvorden, de grootste over-

eenkomst hebben met vcrbrljzeldc zandsteenvlotten : L. n*^. 540.

'J. E. Karang-Goea. (1) Verscheidene ribben van het viilka-

nische uilbarslingsgesteenle slrekkcn zich van het hoog Hggende

gebcrgle, dat in het binnenland oprijst, benedenwaarts uit en

loopen door de vlakte, gevorrad door het nooordelijke en ooslc-

lijke strand der Wtjnkoopsbaai. Een tweelal dier ribben reikt tot

aan zee, waarvan de eene aan den noordoosthoek der baai, de

andere in het midden van haar oostelijk slrand in eene rotskaap,

Oedjoeng, eindigt; de laatstgenoenide is bekend onder de bena-

ming van Oedjoeng-Karang goea. Verder landwaarts in rijzen de

ribben hier en daar op tot kegelvormige bergtoppen, die elk eene

afzonderlijke benaming hebben, De Karang-Goea en de kaap aan

den noordoostelijken hoek der baai bestaan beide uit plat- of bank-

vormig afgescheidenen Irachiet : L. n^ 545. De platten zijn af-

wisselend \ ko voet dik, liggen hier echter niet op elkander gelijk

het geval is bij den Batoe-Garoet , raaar staan bijna loodregt ne-

vens elkander en zijn bovendien in vele gedeelten door dwars-

spleten in kleine, \ k \ voet dikke, rhombische, bijna leerling-

vormige slukjes afgezonderd. De gansche 50 a 80 voet hooge

wand der rols, welke naar dc zeezijde is gekeerd, bestaat uit

koppen van dergelijke verlicaal gerigte platten, waarin een hoi

wordt gevonden, dat slcchts bij het ebgelijde loegankelijk is.

In de kleine bogten , tusschen de rotskapen, vindt men lagen

magneetijzerzand: L. n**. 542, v/elke eene dikte hebben van ^ a

1 voet en aan de oostelijke zijde des Karang-Goea, ter plaatse

waar de Tji-Mandiri zich in de baai ontlast, ligt eene bank, uit-

sluitend uit rolsteenen van kwarls, hoornsteen en jaspis van de

(1) Het woord Gooa (ho!) spreken dc Soendanezen gewoonlijk uit Poeha of Poegha.
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verschillendste kleuren: L. m. 544, die door elke neerploffendc

baar met gedruisch over elkander vvorden lieengestuwd.

Aan de oostzijde van het dal der Tji-Mandiri en hooger opwaarls

insgelijks aan de -westziide, zoo mede in den dalbodeiji zelven,

worden in de onmiddellijke nabijheid dezer trachitiscbe bergribben

overal talrijke ontbloolingen gevonden der geheel uit haar verband

geriikte lagen van het neptunische gebergte. — Slechls het be-

nedensle , vlakke gedeelle des dalbodenis is met alluuviaalmassa's

bedekt.

C PREANGER-RESGENTSCHAPPEN, TJANDJOBR, DJAMPAHG

SOEZ.ON : no. 8—24.

Even zeldzaam als vulkanische uitbarstingsgesteenten worden

aangetroffen in Zuid-Banlam tot aan de Tji-Lograng, welke streek

wij onder n". S hebben besdireven , zoo menigwerf komen zij

voor, wanneer men zijne scbreden van daar oostvvaarts rigt; aan

de noordelijke zijde der Wijnkoopsbaai worden zij zoo digt nevens

elkander gevonden, dat het laagsgewijs gevorrade, terliaire ge-

bergte slechts in brokstukken daar tusschen wordt gevonden,

die op de verschillendste wijze uit haar verband zijn gerukt.

Ook nog aan de zuidzijde van het dal der Tji-Mandiri en in het

daaraan grenzende gedeelte van den zuidelijken oever der baai,

worden ontzaggelijke massa's van dergelijke eruptie-gesteenten

aangetroffen. (Zie n^. 8 en 9.) — Dan volgt oost- en zuidoostwaarts

van de Wijnkoopsbaai eene breede, hooge, doch slechts vlak

bergachtige landslreek, het distrikt Djampangkoelon, welke rijker

is aan uitbarstingsgesteenten van verschillenden aard , waardoor

het terliaire gebergte is doorbroken, dan eenige andere streek

van gansch Java.

«. E. 8r M. Het dal der Tji-Tapen en aangrenzende

s trek en. Reeds meermalen hebben wij het oog geslagen op de

noord-noordwestelijke helling van het bergland van Djanipang

koelon, dal slcil inhet dal der Tji-Mandiri, zoo mede lager afwaarts
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in hot zuid-zuidooslelijkc strand der WijnkoopsI)aai afdaalt. De

lezer zie daaromtrent bladzijde 54, 161, 201 en volgenden dezer

afdecling. Dat gedeelle der helling van het hoogland , hetwelk digt

hij het einde van hot dal , ten zuidoosten van de monding der

Tji-Mandiri ligt , is gevormd uit diepe , spleelvormige dalen en ver

.iiilslekende, doch insgelijks steil afdalende berglijsten , welke

lusschen deze kloven liggen. Door dergelijke dalen strooraen de

Tji-Soro, Tji-Boedoen, Tji-Tapen en Tji-Dadap in eene noord-

noordwesleUjke rigting en worden in de opgegevene volgorde van

liet west-zuidweslen naar het noord-noordooslen gaande aange-

troffcn. Het juk , dat tusschen dc Tji-Boedoen en de Tji-Tapen

hcnedenwaarts loopt , wordt G.-Rasaniala geheeten, aan welks

helling, niet ver heneden zijn hoogsle punt, het dorp Panoangoen

ligt; het juk, dal de Tji-Tapen van de Tji-Dadap scheidt , is

bekend onder de benaraing van G.-Rompang. Het dal der Tji-Dadap,

waarin Ingcr benedenwaads de Tji-Tapen valt, hebben wij , be-

nevens de warme bronnen , kalkrotsen en puingesteenten , welke

er in voorkomen
, reeds vroeger in oogenschouvv gcnoinen ; zie

de vroeger aangehaalde plaatsen. Aan de zuidelijke zijde van het

dal der Tji-Tapen vereenigen zich de G.-Rompang en Rasaraala in

eene halfkringvormige rigting, — de lijn waarin de rand van het

hoogland zich uitstrekt, — en doen zich eerst heneden dezen rand,
als het punt van waar zij in het dal afdalen , aan het oog voor
als afzonderlijke jukkeu. Boven op den schedel des hooglands
worden terliaire gesteenLelagcn ontbloot gevonden, die op zeer

verschillende wijze uit baar verband zijn gerukt, doch meerendeels
in ccne zuid-zaidoostelijke rigting hellen (vergelijk vroeger blad-

zijde 190 : Tji-Boenoet); dergelijke klei-, racrgel-, en zandsteen-

lagen worden insgelijks aangetroffen heneden in het dal der Tji-

3Iandiri, aan den voet des bergwands (vergelijk bladzijde 201:
Tji-Dadap en bladzijde 216 en 508). De bergvormen zijn, zoowel
boven op den schedel des hooglands als bencden in het dal, golf-

en wrongvormig; men ontmoet er veelvuldige rijen heuvelen,
die met zachte glooijing oprijzen, doch algemeen genomen breed
en vlak zijn. De berglijsten echter, die aan de helling des hoog-
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lands iiitstekeiij beslaan uit vulkanisch gesleente, en vonnen door

hare meerdere steilte en groolle een scherp contrast met den zoo

even genoeinden , zich langzaam welvenden , of vlakkenbergvorn].

Zij zijn in zijribben — gralen — gespleten, die op hare beurt
L

menigwerf in nog kleinere nevenribben zijn verdeeld ; alien hebben

echter een geUjken vorm als de boofdrib en loopen aan haren nok

zoo smal toe, dat er zclden eene voldoende ruimte voor een voet-

pad is, Daarenlioven loopt de nok der graten bij bet afdalen geens-

zins in eene lijnregle rigting voort, maar rijst in tegendeel op

zekeren afsland telkens in kleine loppen opwaarts; van dezepunten

is bet, dat de zij- of nevengraten uilloopen , terwijl de daar tus-

schcn gelegene deelen van den zijwand steil, glad en onbeklira-

baar zijn. (Zie J. III. Figuur 44.) — De dwarsdoorsnede dezer

bergribben — jukken -~ heeft , doch in eene omgekeerde rig-

ting , bijna een gelijken vorm als de daar tusscben gelegene

spleten. Vergelijk vroeger bladzijde 166. Bij bet onlvvaren van de-

zen boogst eigenaardigen vorm , al bevindt men zicb nog op een

grooten afstand van daar, mag men steeds met grond van zekerbeid

aannemen, dat men een Iracbietacbtig — somtijds ook doleriet-

basaltacbtig ^— uitbarslingsgesteenle voor oogen heeft. Men verge-

Jijke den grijzen, somtijds roodacbtig gekleurden tracbiet, her-

komstig uit bet dal der Tji Tapen: L. n^. 535—S54, Tusscben

dergelijke lijsten, die ter wederzijde steil afwaarts dalen, sluwt

de Tji-Tapen hare wateren op den bodem der enge , spleelvor-

mige vallei, met een slerk verval over neergestorte, menigwerf

liolossale puinbrokken. Het gesleente heeft eene onrogelmatige af-

scheiding en vele gedeelten der wanden zijn aan hunne beneden-

helft met wrijvingsconglomeraat bedekt.

Aan den voet des G.-Rompang, ter plaatse vvaar de Tji-Tapen

in de Tji-Dadap valt, wordt eene onlblooling van klei-, mergel-

en fijne zandsteenlagen in den bodem en aan de zijwandcn van

het Dadap-dal gevonden; deze lagen hebben slcchts eene diktevan

1 a 2 duim, doch vereenigeu zich tot boofdlagen van j a 2 voet

dikte. Zij liggen gelijk planken op elkander, hellen onder een

hoek van hoogstens 15*^ naar het zuid-zuidooslen en zijn opgroote
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afstanden golfvorniig gebogen; in de bedding der beek dalen zij

bij wijze van trappen benedenwaarts. Dergelijke ontbloolingen

bebben wij , zoowel boven als beneden deze plaats ,
reeds leeren

kennfin in die streken, waar wij kalkrolsen (zie bladzijde 508)

en brekzie-lagen (zie bladzijde 504) er tusscben aantroffen. Ven-

der benedenwaarts in bet dal, voorbij bet dorp Dadap, hellen

de zandsteenlagen aan de zijwanden der rivierbedding onder een

hoek van 45% ja, op andere plaatsen staan zij volkomen regtop.

Een paar geograpMsche mijlen stroomopwaarts ligt in bet dal

der Tji-Marindjoeng , aan de beek van gelijken naam, bet dorp

Tjipitjoeng, benevens de warme bron n«. 16. Ook hicr, zoo mede

op verscheidene andere punten tusscben dit oord en bet dal der

Tji-Tapen, dat wij vroeger in oogenscbouw bebben genomen,

worden dergelijke berglijsten van tracbiet-gesteente gevonden, die

langs den wand van bet Djarnpang-gebergte afdalen ,
tusscben

welke lijsten de wand sleil oprijst. Een kwartier uurs verder dal-

opwaarts, namelijk, aan de linkerzijde er van, ontlast zich de

Tji-Panaroeban in de Tji-xMandiri. Hier vindt men lagen donker

grijze, glimmende klei, welke deels splinterig , leiacbtig van struc-

tuur is en zwavelkies, benevens retinit-aspbalt bevat :
L. n^, 564.

Afwisselend met de vorigen treft men aan zeer dunne scbot-

sen fijnen zandsteen: L. n^. 565—566, welke slecbts eene dikte

bebben van ^ k 1 duira, die alien gezamenlijk op den kop slaan

en op vele plekken alter zonderlingst, ja, slangsgewijs zljn ge-

bogen. (Zie J. III. Figuur 45.)

Volgt men den loop der beek Panaroeban verder stroomopwaarts

langs de steile belling — den breukrand — van bet Djampang-

hoogland, dan bereikt men de streek, alwaar aan de zijwanden

der kloof, tusscben lijnregle of in verscbillende riglingen omge-

kantelde, doch zeer steil staande zandsteen- en conglomeraat-

lagen, gindscbe zwarte kleilagen worden gevonden, waarin de

cbalcedoon, jaspis en stukken bandagaat voorkomen, en welke

lagen reeds vroeger op bladzijde 216 zijn bescbreven. Vele

dezer stukken cbalcedoon zijn met de klei, die hen omsluit,

innig verbonden, gaan zoo van lieverlede er in over, dat zijzoo
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blijkbaar eerst in deze lagen zelven zijn gevornid geworden. Hoo-

ger opwaarls , aan den breukrand , worden veranderde mergellagen

gevonden, die eene gele kleur hebben : L. no. 7b0 en zoo hard als

gebakken steen, ja , ten deele verkieseld zijn.

Vatten wij nu dit alles le zanien, dan komen wij tot het

beslnit, dat gindsche berglijsten van trachiet, hoe kolossaal zij

ook zijn, slechts als een ganggesteente niogen worden beschouwd,

hetwelk de tertiaire formatie doorbroken, baar deels heeft opge-

hcven tot op de legenwoordige kruin van bet boogland , dat

reeds in de nabijheid van den G.-Rasaraala meer dan 2000 voet

hoog is, deels ~ gelijk het geval is aan den voet des wands,

in het dal der Tji-Mandiri en in zijne nevendalen — vcrbrijzeld

en op eene zeer verscbillende wijze uit haar verband heeft gerukt.

Welligt moetcn gindsche kalkrotsen in de Tji-Dadap worden

bescbouwd als dergelijke overblijfselen eeuer voormalige bank,

die Ihans half verholen ligt onder de nog aanwezige overblijfselen

der voriffe lagen.5"^ '"b

9, E". Tjoeroek-Kiara der Tji-Soro. Zuidweslwaavts van de

Tji-Boedoen en van het vroeger genoemde dorp Panoangoen stroomt

eene andere beek, de Tji-Soro, welke zich in de Wijnkoopsbaai

onllast in de nabijheid van haren zuidoostelijken hoek. Ter plaatse

waar zij bet boogland verlaat, storl zij zich uit bare allengs die-

per wordende kloof, met een enkelen sprang, 100 voet dicp benc-

denwaarls langs een loodregten rotswand, waarin de bodem barer

bedding plotseling overgaat. Zoowel de rotsvvand als de bodeni

beslaan uit een vulkanisch niassa-gesteente: L, n°. 618—621,

dat onregclmatig in groole, langwerpige, doch steeds schcrphoe-

kige stukken is afgezonderd; onder aan den voet van den water-

val, in de duislere schaduwen van het omringende woud, ziet

men verbazend groote, scherpbockige brokken van dit gesteente

op den bodem verstrooid in bet rond liggen. De scherpe hoek van

den rolswand is doorsneden door eene zeer smalle, doch 20 voet

diepe gleuf, welker zijwanden volkomen glad zijn en die door

de schuring van het water is gevormd. Het gesteente van den

rotswand is in verscbillende streken zeer ongelijkvormig van struc-
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luur; hier vindt men een fijnkorreligen trachiet van blaauwe kleur,

op eene andere plaats heeft het gesleenle overeenkorast met dioriet,

lerwijl elders zeer duidelijk afgescbeidene augiel-krislallen worden

waai'^enomen , vvaardoor een augiet-porphier is ontslaan. Het is

echter een geheel, uit een deeg en levens gelijktijdig gevormd.

Hel is meer dan waarscliijnlijk , dat dit gesteenle en gindsche

berglijsten in het dal der Tji-Tapen, gelijk mede de berglijsten,

welke in vorm met deze overeenkomen en door ons vroeger op

blad7AJde 1G6 zljn beschreven, — die, namelijk, verder zuidwest-

waarts van den Tjoeroek-Kiara van onder zeer dikke conglomeraat-

la-^en uilsteken, — dat deze drie deelen slechts leden zijn van

eene enkele, doch verbazend uitgestrekte eruptive massa.

10. E. Basaltachtig gesteente aan het zuid-zuidoosle-

lijke strand der Wijnkoopsbaai. Aan den voet van den

sleilen wand, waarin het hoogland bij de laatstgenoemde plaats

eindigt, lusschen de monding der Tji-Awar en der Tji-Saar, wordt

op vele ptaatsen een basaltachtig massa-gesleente ontbloot gevonden,

dat geene diiidelijke afscheiding heeft : L. n'>. 545—550. Op ver-

schoidene plekken is het doorlrokken met aderen van groenen

jaspis, wit kwarts en cbalcedoon , welke delfstoITen mede in kleine

nesten voorkomen en de blaasruimten er van vullen : L. n'^. 547.

Hier en daar is het overgegaan in porphier, waarin groole

kristallen van glasgroenen hornblende worden aangetroffen : L.

no, 545. In den vorm van kleine rolsteencn vindt men de ver-

scbillende bestanddcelen van hel gesteente aan de monding der

hcken : L. no. 550. Verder zuidwaarts , aan den Tandjoeng-Sodon

parat, is de oppervlakte dezer rotsen hier en daar met een hyalith-

heklccdsel overtogcn , als het ware verglaasd : L. n". 546 , en aan

de landwaarts gekeerde zijde van genoemde kaap is deze steensoort

zeer poreus, vormt zij een basallachligcn mandelsteen, waarvan

de blaasruimten deels zijn gevuld met kwarts : L. n^. 548 , deels

met een zeolielhachtig mineraal, dat eene concentriek-slralige

textuur heeft (draadzeolieth , mesotiep) : L. n^. 549.

11. E. 8r M. De cenlrale slreken van Djarapang koelon.

De verkieselde gesleenten van Pesawahan en Bandarsari,
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benevens ile porphier van Tjimas : veldsteenporphiei-

met kwarts-, glimmer- en hornlilende-kristallen.— Reeds

vroeger op bladzijde 222 en volgenden liebben wij den lezer eene

bescbrijving gegeven der lagen ,
gevormd uit puinlirolvken van

kwarts, boornsteen ,
jaspis en bandagaat, welke in de gcnoemde

streken worden gevonden; aldaar hebben wij op bladzijde 224

insgelijks met een enkel woord gesproken van bet kerngesleente

der vlakke heuvelen nabij Pesawaban , dat met eene 10, ja, 20

voet dikke laag geelacbtig bruine verweeringsaarde is bedekt. Op

debierboven genoemde dieple, beneden de oppervlaktedesbodems,

gaat deze aarde door middel eener halfverweerde , docb reeds zacbt

en bruinkleurig gewordene rotslaag -- zoodat men met de spade

er door kan stcken — in de gave steenkern over. Dcze bestaat

uit een massa-gesleente, dat zich te rekenen van deze plaats ver

naar bet zuiden en westen uitstrekt en in de onderscbeidene

streken een zeer verscbillenden vorm heeft. In de nabijbeid van

Tesawahan bestaat bet voor verre bet grootste gedeelle uit een

buUengewoon harden, vasten , specifiek zwaren, fijnkorreligen

tracbiet van donker blaauwachtig grijze kleur, waarin, behalve

glazige feldspaath- , zeer vele kleine hornblende-kristallen worden

gevonden : L. n^. 1>94 ; dit gesteeute beeft menigwerf eene kogel-

achLige afscbeiding en is op vele plaalsen met eene groote hoeveel-

heid ijzerkies vermengd : L. n«. 593 , terwijl bovendien de sterke

werkftg, die bet op de naald uitoefent, tot bewijs mag ver-

strekken, dat er veel magncelijzer in aanwezig is, bocwel dit

laatste zoo fijn is veideeld, dat bet ongewapende oog bet nict

kan waarncnien. De kogels bebben eene middelUjn van 2 a

4 duim; even als de genoemde rotssoort, welker hoofdbesland-

deel felsiel is, vervvccrcu zij spoedig en gemakkelijk. Menig-

werf treft men kogelvormigc slukken aan , welke nog slecbts

eene kleine kern van blaauwacbtige , onverweerde rots bevalten

,

die met eene dikke, aardachtige verweeringskorst van okergele

kleur is overtogen : L. no, S97. — Hier en daar worden plekken

gevonden, waar bet felsiet-deeg van bet gcsteenle eene meer

heldere kleur beeft en waarin veel groolere krislallen voorkomen
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dan elders hel geval is , die — de hornblende-kristallen — menigwerf

hoopsgewijs bijeen worJen gevonden ; ook kwartskristallen, lioe-

wel zeklzaraer, komen er in voor : L. n". S96 : hoe verder men
zicli van Pesawahan verwijdert in de rigting van het dorp Tjimas

4

girang, dat 1^ uur gaans ten zuidwesten der eerslgenoerade

plaats ligt , dcs te meer en des le groolere kwarlskristallen worden

er aangelroffen. Alhier stroomt de Tji-Mas , wclkc ecne lamelijk

diepe dalkloof tot bedding heeft , in eene oostelijke rigting door

het vlak heuvelachlige
, golfvormige hoogland , waarin geene enkele

steile , hoog rijzende bergtop wordt gevonden ; een uur gaans

bcneden het genoemde dorp vonnt zij een waterval , — Tjoeroek-

Tjimas, — stroomt vervolgens voorbij het dorp Tjimas ilir en

onllasl zich, nog | uur verder slroomafwaarts, in de Tji-Marin-

djocng, ter plaatse waar de zljwanden der kloof zijn zamengeslcld

uit het puingesleente , dat wij op bladzijde 162 hebben beschreven.

De waterval ligt slecbts 9 miniilen gaans van het dorp Tjimas

ilir, dat men van Pesawahan binnen 21 kan bereikcn , indien men
den weg volgl

, die regtslreeks derwaarts vocrt en in eene west-

zuidweslelijke rigting voorlloopt. Te rekencn van Tjimas girang

strekt zich het porphier-gebergle , dat wij Ihans in oogcnschouw
zullen nemen, nog veel verder naar het zuidwesten uit. Twintig
minuten gaans van daar ligt het dorp Bodjong gending, aan de

beek van gelijken naara, in welker bed allerwege porphier ont-

bloot is
;

gaat men in dezelfde rigting nog een uur verd#, dan
komt men in eene streek, waar niet slecbts vele grooleporphier-ko-

gels aan dc hellingen der hcuvelen liggen, maar zelfsal do heuvelen
eene kogelvormige gedaante hebben en bereikt men eindelijk dc
(beek) Tji-Marang inang, in welker bedding geen porphier meer
voorkomt, maar daarentcgcn donkerklcurige zandstcenlagen worden
gevonden

,
die onder een Iioek van 50^ naar het noord-noordoos-

ten hellen. Verder zuid- en zuidweslwaarts , naar den kant van
Tjiwaroe, heeft een fijne , harde, helder grijze zandsteen de over-

hand, waarvan de lagen , en bij gevolg de oppervlakle der gansche
slreek

,
met zachte glooijing naar de zuider kust dalen. Het por-

phier-gebergle heeft derbalve, te rekenen van Pesawahan, in eene
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zuidwestclijke rigting eene hrceJlo van 2^ uur gaans en zal in

eene dwarse rigting genomen , namelijk, van liet noordwcsten naar

het zuidoosten, waarscbijnlijk ongeveer half zoo breed zijn. In

het noordooslen grenst het aan de laag verkieselde hlokken bij

Pesawahan en aan alle andere zijden aan steil opgehevene con-

glomeraal-, zandsteen- en kleilagen, die gedeeltelijk zeer haul en

verkieseld zijn, gelijk onder anderen het geval is in de nabijheid

van Bodjok (zie lager). Zoo ver het porpbier-gebied reiki, wordt

grooter verschil waargenomen tusscben de boogten en laagten

tusschen berg- en dalvormen — dan in de verder zuidwaarts

liggende streken der vlolformatie , waar een meer golfvormig vlakke

bergvorm heerscbt. — Laat ons tbans het oog slaan op de cen-

Irale streken van dit porpbier-gebied , hetwelk de Tji-Mas in

eene weslelijke rigting doorstroorat.

Van het bovenste tot aan het lager aan deze beck gelegene

dorp bestaat bare bedding bijna in bare ganscbe uitgestreklbeid

uit een glad gespoeldenrotsbodeni,dien men gedeeltelijk droogvoets

kan begaan , uilboofde de beek slechts gedurende den tijd dat

Bandjer's afwaarts stroomen den ganschen bodera der dalkloof

beslaat, doch overigens slechts eene smalle strook in bet midden

er van met bare wateren bedekt* In de onmiddellijke na-

bijheid van het dorp Tjimas girang, doch iels verder dalafvvaarls,

ziet men nog een gelijken tracbiet als bij Pesawahan woidt ge-

vonden, in welks blaauwachtig grijs felsict-deeg zeer vele,groote

hornblende-kristallen ziglbaar zijn; zet men zijne w^andeh'ng over

dezen rotsbodem voort, dan ontwaart men bier en daar enkele

kwarls-krislallen in bet geslccnte: L. n°. 602. Hoe verder men

stroomafwaarls gaat, des !e grooler is bet aanlal kwarls-krislal-

len, dat men aanlreft, zij worden grooler van sink en koniendig-

ler nevens elkander voor dan vroeger; vvcldra wordt insgelijks

glimmer in de rotsmassa gevonden en hecft men cindelijk den wa-

terval bereikt, dan ontwaart men , dat bet gesteente, waaruitdezicb

onafgebroken voortzettende rotsbodem bestaat, door slechls vanliever-

lede verandercnde tusschenvormen in een uilerst schoouen porpbier

overgaat: L. n^ 603, in welks blaauwachtig grijs felsiet-deeg zeier

vela, digt nevens elkander liggende kristallen van hornblende (vier-
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kanlc zuilen, die zwarl van kicur, 4- a | duini- lang zijn)

wijders van glimmer (die zwartaclitig groan is en welks blaadjes

lot zeszijdige en insgelijks | a 1 duim lange zuilen (1) aan-

eengcvoegd zijn) — en van waterhelder kvvarts vvorden ge-

vonden; de laatstgenoemden liebben, zoowel. wat belreft bun
aantal als hunne groolte, verre de overhand in bet gesteetile

en zijn tot bexagonale dodekaeders ler groolle van ^ k l

duini gekristalliseerd. Fleeft de rots dezen vorni , dan wordt

cr geen magneelijzer, of slecbls in geringe bocveelbeid aange-

IrofTen, betgeen bij Pesavvaban in zulk ecne groole mate bet

geval is, terwljl bier daarcntegen zwavelijzer, zoowel in kleine,

X leerlingvormige kristallen, als in grootc, korrelige massa's op

enkelfi plaatscn , — in sommige slreken dor rots bij wijze van

neslen, strooken — wordt gevondcn. Zeer dikwerf onlwaart men
dergelijke kleine ijzerkiesteerlingen te midden van kwartskristal-

len, door wier zuiver, doorzigtig wit bun blinkend goudgeel

heenscbillert.

Nergens onlwaart men eene scberp geteekende grens lusscben

dezen porphier en de meer tracbielacbLige rolsmassa (L. n^ 394),
die in de omstreken van Pesawaban voorkomt; bij scbijnl eerder

als eene volkomener gekristalliseerde variefeit der laatst bedoelde

rotssoorl bescbouwd te moeten worden, die bier en daar bij wijze

van afzonderlijke slreken of zonen daarin voorkomt. In die slreken

,

waar de Iracbielachtige boofdmassa veel ijzerkies bevat, wordt bet

insgchjks in de porpbier-massa en omgekcerd gevonden. Uitboofde

van de menigle groole kristallen, die de porpbier bevat, heeft bij

eene bonte, bobbelige oppervlakte; de oorzaak bicrvan moet wor-
den gezocbt in bet iigter verweeren van bet felsiet-deeg dan van
de hornblende- en kwartskiistallen , vvelke derhalve boven de op-

pervlakte uitsleken.

Heeft men den waterval der Tji-3Ias bereikt, dan verkrijgt men
eene uilmuntende gelegenbcid cm de struclunr van bet gesteenle

le onderzoeken
, uitboofde bet bier tot op eene grootere diepte dan

(1) Gewoonlijk zijn do 6 vlakkeu der glimmerzuilen gelijk van grootte , zoodat er
siechts yan tijd tot tijd voorkomen met vlakken, waarvan twee tegen over elkander
staande veel smaller zijn dan de andcren , tea gevolge waarvan de zuilen plat gedrukt
toescnijnen. *^ °



5o7

op andere plaatsen der beekbedding is ontbloot. Deze walerval

vorrat herbaalde sprongen over Irappen , welke in dat gedeelte der

beek op elkander volgen, alwaar zij, — eeiiige boglen niet

medegerekend, — ongeveer i paal ver van het zuiden naar het

noorden stroomt. — Nabij den hoogsten trap, Tjocroek-Maghar

geheeten, heeft de bodem der bedding, die terrasgewijs belt, binnen

den afstand van 1000 voet een verval van ongeveer 150 voet.

Hier heeft de porphier op vele plaatsen eene plaat- of laagvormige

afzondering, waarvan de afzonderlijke platen tamelijk regelmalig

van het oosten naar het vvesten zijn gerigt en onder een boek van 43

graden naar het zuiden hellen ; op andere plekken is de rotssoort in

alle niogelijke rigtingen met spletcn doorkloofd, ten gevolge waar-

van zij in groote, steeds scherphoekige stukken is afgedeeld, die

gewoonlijk aan den eenen kant smaller toeloopen dan aan den

anderen kant, zoodat de meesten in vorm op scbeeve, rhombische

ziiilen gelijken. Zelfs de kleine, platte stukken, waarin de rots

splijt , indien zij onder den hamer wordt verbrijzcld , loopen aan den

eenen kant smaller toe en hebben, van de smalle zijde bezien (a),

gewoonlijk vier, zelden vijf zijhoeken (zie J. III. FtV^wwr 46). Deze

kleine stukjes , — in c van de platte zijde afgebccld , — zijn niet

verder verdeelbaar en kunnen slechts moeijelijk met den hamer
worden verbrijzeld. Worden nu gindsche groote, meer of minder

rhombische stukken steeds in meer langwerpigen , smalleren vorni

aangetroffen , dan ontstaan daardoor werkelijke, tamelijk langc

platen, wier spitse uiteinden — van de smalle zijde gezien , loopen

zij naaldvormig dun uit — wigvormig aan elkander sluilen, en

op die wijze gaan beide afscheidingssoorten zonder duidelijke grens

in elkander over of wisselen herhaaldelijk met elkander af. De
oppervlakte der rots is oncffen, hier en daar tcrrasvormig, ten

gevolge van de koppen der afgcbrokene platen , elders- ^Yeder on-

regelmatig met bullen en hoogten bedekt. — Een tweede, lager

liggende trap wordt TJoeroek-Ngoelocboeng geheelen ; alliier vindt

men aan de regtcr- of oostelijke zijde der beekbedding, behalve

porphier, nog een ander uitbarstingsgesteente : een barde , lijnkor-

relige trachiet van helder grijze kleur, welke door eene scherp

getcekendc en lijnrcgl loopende grcns van de eerslgenoemde steeu-

2 1
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1

soort is gcschciden. De linker- of westelijke liclft van het bed

Lestaat uit porphier. Eene spleet , ter breedle van 1 a 5 duim

en gedeellelijk met Iciachtig afgescheidene massa's van het

trachict-gesteente gevuld , slrekt zich in de rigting- van liet

noorden naar het zuiden onafzienbaar ver uit en scheidt beide

stecnsoorlen van elkander. Ilet Irachiet-gesleente is minder regel-

malig en levens in groolere stukken afgescheidcn dan de porphier,

dien men aan zijne voornamelijk plaatvormige of uitwiggendplaat-

vormige afzondering even geraakkelijk van den tracbiet kan on-

derscbeiden als aan de groenachtig grijze kleur zijner oppervlakte,

die door de groote, met hunne piramidale spilsen daaruit op-

rijzende kwailskristallen wit gevlekt is. Ccneden dezen trap gedaald

ziinde, wendt de beek zich meer ooslvvaarts been, derbalve naar

de reglerzijde , waar bet trachiet-gesleenle onLbloot wordt gevonden

;

nadat zlj nog vele kleine vvatervallen heeft gevormd , zet zij nu baren

loop verscbcidenc honderd voet ver uitsluifend over dit gesteente voort,

waarin zij zich eene zeer smalle, doch 80 voct diepe gleuf beeft

uitgespoeld. (Zie J. III. Figiiur 47.) Hier heeft de tracbiet nabij

zijue oppcrvlakle eene uitmuntend concentriek-schelachtige struc-

tuur; de elkander omsluilende scbellen zijn 2, 5, ja, 5 voet dik

en geven aan de oppervlakte des bodems een vlak golvendon vorm.

De bovensle scbellen bestaan ecbter niet uit eene bomogene rots-

niassa, maar uit een zwarlacbtig groen, ongelijkvormig puinge-

sleente : L. n°. 598, waarin slecbts enkcle grootere stukken : L.

n°. 599, voorkomen. Waarscbijniijk is het een mantel van wrij-

vingsconglomeraat (gloedbrekzie) , welke de vasle tracbiel-kern

orahult. Verder slroomafwaarts , niecr naar bet noorden, volgt op

deze gleuf een klein eiland
,

gevormd uit puinbrokken dczer

steensoort, waar beneden het bed der beek weder vcel breeder

wordt, ja, zelfs eene grootere breedte verkrijgt dan zlj hooger

opwaarls beeff. Hier vindt men weder ontbloote porphier, doch

niet aan dc linker- of westelijke zijde van het trachiet-gesleenle,

gclijk hooger opwaarls boven de gleuf het geval was, maar aan

den tegenover gestelden kant, derbalve aan de regter- of ooslelijke
J

zijde. — De beek vorrat hier liaren laalsten walerval, bij uitne-

luendhekl TJoeroek-Tjimas gehcelen, waar beneden^ doch in de
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onmiddellijke nabijheid er van, de kleine Tji-Poetat zicli door den

regter- of oostclijken oevcr in liaar ontlast. Te dezer plaalse is de

Irachiet aan zijne oostelijke zijde door middel van ecne dergelijke

spleet van den porpliier gescheiden , als wij hooger slrooraopwaarls

hebben onlmoet nablj den Tjoeroek-Ngoeloeboeng — waar de

porphier echter ten westen van den Irachiet lag — en deze splcct

loopt hier in eene lijnregte rigling van het zuid-zuidoosten naar

het noord-noordweslen. De trachiet : L. no. 600—601, heeft eene

grijze kleur en is door spleten , die in verschillende rigtingen

loopen en elkander nu onder een regten , dan ondcr een scheeven

hoek snijden, afgezondord in groote , meer of minder duidelijk

rhorabische, steeds scherpboekige stukken en op vele plaalsen

door eene wrijvingsbrekzie (zie vroeger L. no. 598—S99) omhuld,

welk omkleedsel voornamelijk is gevormd uit trachiet. Ter zijde van

de spleet, waardoor hij van den porphier is gescheiden, vormt hij

eene plaat , welke zich verscheldene voeten hoog verheft , die op het

smalste gedeelte slechts een voet breed is en niet geheel verticaal

staat, niaar eenigermate naar het west-zuidweslen belt. De plaat

strekt zich derhalve in eene evenwijdige rigting uit met deboven

beschrevene spleet en grenst onmiddellijk aan den porphier, waar-

van zij slechts lot op eene zekere diepte door deze spleet of geul

is gescheiden. Al het gesleente , dal oostwaarts van deze plaat \vordt

gevonden, is porphier, dien men zoowel in de bedding der Tji-

Mas, aan den waterval, als in de Tji-Poetal allerwege ontbloot

vindt. Het gesteenle heeft bier eene volkomen plaatvormige of

laagsgewijzc afzondering; de platen zijn afwisselend | a 1 voet

dik en hebben eene geheel andere rigtwijze als de met scherpe

lijn daaraan grenzende trachiel-plaat, namelljk, van het west-

noordwesten naar het oost-zuidoosten ; zij hellen onder een hoek

van 4S° naar het zuid-znidwesten. (Hooger opwaarls aan den

Tjoeroek-Magbar waren dergelijke platen van het westen naar het

ooslen gerigt en helden zij naar het zuiden.) — Het is derhalve

blijkbaar, dat de trachiet den porphier alhier als ganggesteenle

van het zuiden naar het noorden en ter breedle van 2 a 300 voet

heeft doorbroken.

Ter plaatse waar de oppervlakte der porphier-rols droog ligt
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en iiiet voorldiirend door lict beekwater wordt besproeid, heeft

zij eene groenachtig gnjze (serpentijnaclilige), hier en daar^ op

meer verweerde plekken, eene helder roodaclitig bruine kleur :

L. no. 605; overal ecbter waar zij met >valer is bevochtigd, heeft

zij eene slerk glimmende^ koolzivarle kleur. Dit verschijnsel wordt

in vele andere beken, bij andere rotssoorten in deze ziiidelijke ge-

bergten waargenomeu , en herinnert den bescbouwer aan een

dergelijk gekleurd graniel in den Orinoko door A. von Humboldt

bescbreven, welke kleiir door beni, indien ik mij niet vergis,

aan een dun bekleedsel van koolsLof wordt toegescbreven. Hier, in

de Tji-Mas, is dit bekleedsel zoo dun, dat bet eene zwarle,doch

zecr harde vcrnislaag gelijkt , ler dikte van y^^ a ^^ streep.

De schoonsle vorm, waarin deze porpbler voorkomt , wordt

aangelroffen beneden Tjimas ilir, op een afstand van 9 minuten

gaans ten wesl-noordwesten van dil dorp. Hij beeft aldaar een

kogelacbtige, eoncentriek scbelvormige afzondering. Ontzaggelijk

groole kogelSjdie eene middellijn bebben van 7 a 15 voet,

zijn bier waarscbijnlijk door vcrweering ontbloot geworden

,

w^aarvan er ccnigen half boven de oppervlakte oprijzen, ter-

wijl anderen op de oppervlakte van den bodem van bet dal of

aan de helling worden gevonden. Zij bestaan uit schellen, die

naar bet midden des kogels allengs dikker worden en elkander

omvalten gelijk de schellen eener ui, of gelijk de bladeren der

knoppen van zulke bloemen, die eene aestivalio imbricata hehhen

;

zie L. n^ 615. De buitensLe blaadjes (schellen) zLjn slechts 1 a 2

strepen dik en laten zich geniakkelijk van de oppervlakte der

kogels losniaken en in stukken breken, die een voet lang en breed

zijn, ja, liggen reeds, door verweering losgeraakt en afgebroken

,

als scherven in bet rond, lerwijl de daarop volgende lagen,meer

naar bet middenpunt des kogels , steeds inniger met elkander

verbonden zijn, dikker worden en eindelijk zelfs de dikte van |.

voet bebben. Uilhoofde de kwarls- en andere krislallen dikker zijn

dan de buitenste steenblaadjes , zoo ziet men ze in deze blaadjes

half of in nog talrijkere en kleinere dwarsstukken — segmenten—
verdeeld

, welke verschillende stukken , voorkomende in de ver-

schillcndc lamellen , ecbter volkomen aan elkander passen ; zie J.
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IIL Figuur 48* De aan elkander liggende vlakken der schellen,

zooraede de breukvlakken der krislallen, zijn tamelijk glad en effen.

De krislallen moclen deiiialve reeds volkomen gevorrad^rjw geweest,

toen, bij liet toeneraen van bet bekoelen, de afzonderingssplelen

ontslonden, ten gevolge waarvan de rotsko^cls aan btmne opper-

vlakte in schellen vverden verdeeld, die duiiner zijn dan deze

krislallen. Deze schellen omsluilen niet den ganschen kogel,

maar wiggen uit en omvatlen schubvormig slecbts een gedeelte

van den kogel. Wordt op verscheidene plaalsen nabij den watcrval

en in andere streken , waar de porphier eene plaalvormige afschei-

ding beeft, slecbts eene geringe hoeveelheid hornblende in bet

gesteente aangetroffen , ja, komt zij er somtijds volstrekt niet in

voor, in de kogel vorniig afgescbeidene deelen der rolssoort wordt

zij in dcs le groolere massa gevonden ; zoowel de bornblende-

kristallen, die langvverpig vierkante vlekken op do breukvlakken

der rolssoort vormen , als de glimmer- en kwarlskristallen licrgen

in alle mogelijke riglingen in bet deeg door elkander. Aan de

zuidoostelijke grens van bet porpbier-gebied , nabij Bodjong gending,

en in andere oorden komen zeer vcle dergelijke kogels voor, waar-

onder er worden aangetroffen, die eene middellijn bebben van 20

voet; aldaar is de oppervlakte van het gelieele land Iialfkogelvormig

afgescheiden , verheft zij zich in heuvclen , die met zachle glooijing

welven en alien gelijken vorm en gelljke groolle hebben.

Alle vormen van het gesteente, de tracbielacbtigcn , welke, be-

halve glazigen feldspaath, slecbts bornblende bevalten, ja, gedeel-

telijk bijna uilsluitend beslaan uit een gelijkvormig felsiet-deeg

van grljsblaauwe kleur, — de porpbierachligen , vvaarin zulk eene

menigte groole glimmer-, hornblende- en kAvartskristallen wordt

gevonden, dat zij eene brekzic gelijken, al deze vormen zijn tot

ccn gebeel zaamgcsmolten en in alien komt eene zeer groole hoe-

veelheid ijzerkies voor. ilet is echter niet allerwege gelijknialig

verspreid , maar is in verscbillende streken bier als klcine kris-

tallen door de geheele massa verbreid , wordt elders in nesten en

groole klompen er in aangetroffen en moel, naar hclgeen de Ja-

vanen bcweren, goud bevalten. De naam van goudbeek — Tji-

Mas — wordt door sommigen afgelcid van het stofgoud, dat in

W
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voormaligen tijd uit Iiaar zand werd gewasschen , volgens anderen

daarenlegcn van het ijzerkies en de glimmerblaadjes , die beidc

even blinkende zijn als goud en door den onlaindigen Javaan geheel

ten onregte daarvoor werdeu geliouden. (1)

Verivecrinrjsvormen. Is de porphier nog versch : L. n". 603 , dan

is hij zeer hard en vast , de schijnbaar gelijkvormige (digte) grond-

niassa is blaauwachlig grijs of graauwachlig grijs van kleiir en

slecbls dunne splinters zijn doorscbijnend; hij is bladerig splin-

lerig op de breukvlakken en, fijn gestootcn zijnde, levert hij een

grocnachlig wit poeder op, dat op het gevoel eenigzins vettig is.

De dimmer is zwartachtig groen , het kwarts waterhelder en de

hornblende glimmcnd zwart van kleur. Begint het gesteente te

verwceren : L. n*. 604 en 605, dan wordl de grondmassa be-

slippeld, er vvorden doffe, witte vlekken zigtbaai;, die waarschijn-

lijk ontstaan, doordien de feldspaalh-krislallcn , ten gevolge van

het vcrweeren , in het oog beginnen te vallen ; de glimmer verliest

zijne donkere kleur en wordt groenachtiger. Neemt de verweering

toe, dan wordt het deeg bruinachlig , de witte vlekken worden

steeds talrijker en de glimmer verkrijgt allengs eene meer heldere,

geelachtige kleur : L. n". 606; later wordt hij goudgeel : L. no. 607,

het gesteente wordt daarbij steeds brokkeliger, gemakkelijker ver-

wrijfbaar en alleen de kwartskristallen , die nu echter ligt uit het

deeg vallen, hlijven onveranderd. Eindelijk echler, zoodra de ver-

weering haar laatste tijdpcrk is ingelreden , neemt het gesteente

cene blaauwachtig blecke kleur aan en vervolgens gaat het over

in eene melkwitte, kleiachtige, weeke en kleurafgevende massa

:

L. n" 608, die men met de spade doorsteken en tusschon de vin-

gcrs zaamdrukken kan (kaolin). In deze massa herkent men nog:

a. zeshoekige vlekken van vuil roodachtigc kleur, beslaande uit

een week, zamendrukbaar poeder, dat vochtig en vettig op het

gevoel is en — ter plaatse waar vroeger de glimmer-zuilen werden

gevonden — eene ledige ruimte heefl achlergelaten; ook dehorii-

blende-krislallen doen zicli ten laatsle slechts aan het ooi? voor

(1) Op de plaats, waar dit gesteente voorkomfc, was ik niet in de i^elcgcnheid voldocnde

proeveu tot dat einde te nomon ; het medcgebrai;lG zwavclij^er is nog niet onderzocht,

zoodat ik orutrcnt het al of uict aanvvezig zijn van goud cr in tot hedeiiniels kaubeslisscn.
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als bruine, aardachligc vlelvlicn. b. Kwarls-krislallen , die, wel is

waar, nog volkomen doorziglig en scherphoekig zijn, doch gedeel-

telijk reeds tusschen de \ingcrs in verscheidene stukkcn verbrok-

keld kunnen worden ; al deze kristallen zijn bexagonale dodekaeders,

die zeer verschillend van grooUe zijn, zoodat men er van ecne

middellijn van eenc halve slreep lot eene doorsnede van bijna |

duim aantrcft; zij vallen gemakkelijk nit bet deeg en lalcn er

eene ledige ruimte in over, waarin zij volkomen passen. — Hier

en daar zijn deze verwcerde , in koalin omgezelte rotsmassa's

vermengd met ecne zeer groole boeveclheid ijzerkies : L. n°. 609;

opmerkenswaardig scheen .bet mij loe , dat bet zwavelljzer in

deze weeke , bijna gebeel en al in kaolin overgegane massa's bet

langst onverweerd blijft, ja , zijnc blinkende goudkleur nog ver-

toont, nadat reeds vele kwartskrislallen uit elkander zijn geval-

len; eerst gebeel op bet laalst worden de neslen van zwavelijzer

grijsklenrig, dof, en alsdan vormen zij doffe , donkere vlekken op

de breukvlakken der sleenraassa. — Bij millioenen vindt men uit

bet gesteente geraakle kwartskristallen : L. n". 611, benevens

dwarsstukken (deelen) der glimmer-zuilen : L. n". 612 op de bed-

dingen der beken, voornamelijk in de Tji-Mas, beneden den wa-

terval verstrooid in bet rond, waar zij door scbiiring eindelijk in

steeds fijner wordcnd zaud : L. n". 615—614, overgaan.

Ware deze porpbier reeds gevormd gewcest, tijdens de ter-

tiaire formalie werd afgezet op zijne oppervlakte ofaanbet strand

des eilands,— verondersteld dat bet als zoodanigliovenden spiegel

der zee was gerezen , — don zouden allhans eenige brokstukken

van den porpbier, bij voorbeeld, eenige der kwartskristallen, die

zoo moeljelijk vervveeren, in de nepluniscbe bigon in zijne nabij-

bcid worden gevonden, belgccn ecbler volslrekt niet bet geval is.

Nergens trof ik eenig spoor aan van bet laagsgewijs gevormde

gebergte als dekkende op den porpbier, maar wel vond ik lallooze

blokken bruingclen hoornsteen : L. no. 592, en kwarts verstrooid

op zijne oppervlakle tusscbcn Tjimas ilir en Pesawaban ;
reeds vroe-

ger beb ik xiilgestrekle lagen bescbreven, gebeel en al bestaande

uit dergelijke kieselacblige blokken, die aan de noordooslelijke

grcns van bet porpbicr-gebied nabij Pesawaban en Bandarsari
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worden aangelroffcn en welke tot de metamorphisch-lerliaire steen-

soorlen moelen gerekend worden, op grond van de nog duidelijke

koiaalslnictuiir, die er in velen daarvan waargenonien wordt; aan

de zuidoostelijke grens van den porphier, zoomede aan verschei-

dene andere zLjden eindigt het tertiaire gebied in sleil hellende eri

nit haar verband gerukte lagen, docli nergens grijpt het over den

porphier. Yallen wij nu dit alles te zamen, dan nioet het alszeer

waarschijnlijk worden beschouwd, dat deze steensoort nit eene

spleet der wijd nileengedrevene en verbrijzelde tertiaire forraatie

is le voorscbijn gekomen. •— Dat zwavelijzer niet slechts wordt

aangelrofTen in alle vorraen van onzcn porphier, maar zelfs in

groole lioeveelheid voorkonit in dekwartsblokken nabij Pesawahan,

en vooral in de holligbcden der laatsten , verdient zeer onze aan-

dacht. Weinig bcvreemding mag het baren, dat een rciziger, die

zich in een land bevindt, alwaar verwaule sleensoorten , als gind-

sche Irachielachtige vorm nabij Pesawahan, nog dagelijks in gloei-

jenden toestand door de kraters worden uitgebraakt, eerder ge-

neigd is bet ontstaan van dezen met kwarts-kristallen overladenen

porphier toe le schrijven aan een plutonischen oorsprong dan aan

eene melaniorphische vorming op natten weg. — Hieruit zou als-

dan volgen , dat iiit een en hetzelfde door vuurgloed week en taai

geworden deeg, deels door oorspronkelijke, ongelijkezamenstelling

van het deeg, dat bier eene grootere, elders eene geriugere hoe-

veelbeid talk- en kieselaarde, benevens andere bestanddeelen kon

bevatten, deels door het nicer of minder snel bekoelen en kris-

talliseren op verschillcnde plaatsen, oelijhtijdig zeer verschillende

gesteentevormen — bier fijnkorrelige Irachiet, elders grof kris-

tallinische, uitnemcnd schoone porphier — onlstaan konden,

welkc echter alien tot eene enkele aaneenverbondenc rotsmassa zijn

zaamgesmolten.

1®. E. Hornblende-porphier nabij den Tjoeroek-Tji
marindjoeng. In het noordvvestelijke gedeelle van den zand-

steenmuur G.-Linggoeng, die op bladzijde 55 en 78 is beschreven

en waarvan in J. Ill, Firjuur 15 een grondvlak is gegeven, wordt
een zeer dikke porphier-gang gevonden, waarover de Tji-Marin-

djoeng een walcrval vormt tcr hoodie van 100 voeten zich vervol-
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gens lot slof verdeelt op piiinbrokken van dcze zelfde sleensoort;

deze brokken vormen een puinlerg aan den voet des wands.

In een wil, menigvverf volkomen krijlwit, digt felsiet-deeg lig-

gen lange, doch zeer dunne, naaldvormige hornblende-kristallen,

die zwarl van kleur ztjn : L. ip. 628—652. Op vele plekken

worden bijna geene kristallen van dezen aai d aangetroffen ; de

rolssoorl beslaat alsdan uilsluilend iiit bet wilacbligc deeg en

heeft daarbij uilerlijk de meesl niogelijke overeenkomsl met vcr-

schcidene fijne, kleiacblige zandsleensoorlen. Zij is zcer bard

,

vast en aan bare oppcrvlaktc bedekt met wille enzwavclgelekorsl-

mossen. Op sommige plaalsen is geene regclmaat boegenaanid in

de afscbeiding van bet geslccnle waar tenemen, op anderen daar-

cnlegcn is bet eenigermate pKnat- of lecrlingvormig afgezonderd.

«s. E 8f M. Gang van augiet-porphier in bet dal der
Tji-Marindjoeng. Op een afstand van een balven paal berg-

opwaarls, te rekenen van de plaals, waar de vroeger genoemde

walerval van den iiiimr, den rand van bet boogland, nederstoil,

vail de kleine Tji-Batoe garoet door den regter- of noordweslelij-

ken oevcr in de Tji-Marindjoeng; deze rivier doorslroomt bet

boogbind, algemeen genonien, in eene west-zuidwcstelijke rigling,

door een diep uilgespoeld dal, hetwelk slccbls bier endaareenige

nieerdere breedte verkrijgt. De dorpcn Pasir nioenljang en Batoe

garoet liggcn in deze slreck aan de noordelijke zijde van bet dal,

het eersle aan de belling, bet audere booger opwaarts op bet boog-

land. Aan de nionding der zoo even genoemde kleine bcek wor-

den, bebalve grijsklcurige zandstecncn, degcclacbtig bruinezand-,

bcnevens erwtenslccnen aangetroffen, die vroeger op blad zijde 212

zijn bcscbrevcn. Alle lagen zijn zeer bard; zij zifn van west 50

ten noorden naar oost 50"^ ten zuiden gerigt en bellcn onder een

hoek van 2y a 50^ naar bet noord 50° ten ooslen. Een kwart

paal boven dc Mocara-Tji batoe garoet, in eene streek, alwaarde

bcek van bet ooslen naar bet weslen slroomt, wordt een gang
van melapbier gevondcn, die eene dikte beeft van 70 a 100 voet

en binnen scberp toeloopende grenzen is besloten; deze gang ver-

heft zicb 2 a 5 voet boveu de bedding der beek. Zijne zijwanden

zijn lijiiregt uitgcslrckt; de westeliike wand is van bet noorden



566

itaar liet ziiulen, tie oostelijke wand van het noord-noordwesten

naar het zuid-zuidoosten gcrigt; het schtjnt derhalve, dat hij in

eene noordclijke rigting uitwigt en bijna dwars door de Leek-
4

hedding loopt, terwijl hij de lagen van het tertiaire gebergte onder

een schceven hoek doorsnljdt, Daarop volgt hooger stroomopwaarts

cen tweede en een derde dam, welke laatstgenoemde aan zijne oost-

zijde eene gelijke riglingheeftals deeerste en mede lusschen scherp

loeloopende randen is besloten, Beide dammen liggen op een afstand

van SOO voet van elkander. De zandsteenlagen , welke van deze gangen

doorsneden zijn, hebben eene buitengewoon harde en vaste hoedanigheid.

Driekwart paal hooger opwaarls wordt een vierde gang gevon-

den , die volkomen uit dezelfde steensoort beslaat als de vroeger

gemclde ; hij wordt oost-noordooslwaarts van de genoemde Moeara

aangetrofTen in de bedding der Tji-Marindjoeng, en zal door

ons nader in oogenschouw worden genoraen , iiilhoofde de

fraaije ontbloolingen eene uitmunlende gelegenheid aanbieden om

de ligwijze van het gesleente le onderzoeken. Het Tji-Marindjoeng-

dal is hier minslens 500 voet diep en door evenwijdig gestreeple

laagsgewijs afgedeelde — wanden begrensd , die in de meeste

streken ter wederzijde zeer steil oprijzen. Slaat men deze sLreek

in de verte gade, bevindt men zich, bij voorbeeld, aan de hel-

ling nabij Pasir nioentjang, dan schijnt het als doorsneed een

smal juk het dal in eene dwarse rigting, in welks middengedeelte

van het juk , namelijk — zich eene zeer smalle, scherp toeloopende

kloof bevindt ; zie J. III. Figuur 49. Konit men nader bij de be-

doclile plaats, dan ziet men, dat de randen dezer schijnbare spleet

niel Icgenover, raaar achler elkander liggen en dat zij uitsluitend

worden gevormd door de vooruitspringende hoeken van den wand

van hot dal, hetwelk zich al kronkelcnd voorlzet, ja, somlijds

onder een regten hoek van rigling veranderl, ten gevolge waarvan

de rand afwlsselend nu van de eene, dan van de andere zijde

met scherpcn hoek vooriiilspringt, waar tegenover steeds eene

zacht glooijende hoite in den anderen wand wordt gevondcn. Zic

J- III. Figuur 50. — Aan den voet van den linkerhoek,van de spits

der rib, welke zich in de risllns van het zuid-zuidoosten naarjjw^i.j-

het noord-noordweslen in het dal uitstrekt, wordt een kleine
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walerval gevoiiden , ecn trap dcr beekbedtling, vvelke ecne gelijkc

rigting Iieeft als de rib ; 200 voet hooger opwaarts boven dezcn
walerval viudt men, in een breed en vlak gedeelte der bedding,
bet ganggesteenle, dat wij nader in oogenscbouw ziillen nemen.
Op gansch Java wordt, zoo ver mij bekend is, geen fraaijer gang-
gesfeente gevonden, dat binnen ziilke scherp toeloopende randen
is beslolen. — Alle andcre deelcn des dalbodems en zijner zij-

wanden bestaan uit conglomeraat- en zandsleenlagen , die zeer

regelraatig van west 50° ten noorden , naar oost 50° ten zuiden
zijn gerigt, gelijk bet geval is met de lagen, die wij op bet

vroeger vermelde punt in oogenscbouw bebbcn genomen, welke ech-

ter albier ondcr een boek van 20 a 50° naar noord 50° ten oosten

hcllen. Het ganggestcente doorsnijdt in eene dwarse rigting deze
lagcn in den dalbodem, waar boven bet zich als een 10 voet

dikke niuur, met scberp toeloopende randen, eenige voet hoog ver-

beft. In den dalbodem is deze muur van bet noord-noordoostcn

naar bet zuid-zuidwesten gerigt, vervolgens wendtbij zich allengs

naar bet zuiden
, rijst langs den steilen linker- of zuidelijken dal-

wand opwaarts, waar tegen bij even als een dwarsstut, boewel
niet volkomen reglboekig, niaar cenigzins naar bet oosten bel-

lende steunt en van waar bij 5 a 7 voet ver uilspringt. (Zie J.

III. Ftguitr 51.) Het is een blaauwacbtig, donkergrijs, zelfs zwart-
acbtig gesteente, dat eerst ten gevolge van aanvangcnde verwee-
ring aan zijne oppervlakte eene vaalgrijze klcur verkrijgt; met
hot bloote oog kan men in de digte of allhans zeer fijnkorrelige

grondmassa geene andere zelfstandigbeden ontdekken dan augiel-

kristallen, die alien eene gelijke kleur hebbcn en in den vorm
van acbtzijdige zuilcn met twee eindvlakkcn, (1) doch zeer ver-

scbillend van grooLte voorkomen , in dier voege ecbtcr, dat de
grootstcn | duini lang en meer dan | duim dik zijn; twee der
tegen over elkander slaande zijden zijn steeds iets smaller dan de
anderen

,
ten gevolge waarvan de zuilen eenigzins plat gedrukt

schijnen. Deze scboone augiet-porpbier : L. n«>. 658, is evenwijdig

(l) Zij komen in vorm overeen met die, welkc boschreveTi zijn in Blum's OryktcnUde mtgaaf, bkidzijde 366 en waaivan de arbeelding wordt gevonden in Fiquur 166,met
dit onderschcid echtcr, dat zij hier langer zijn.
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met de salilbaiulen in £ a 2i voet dikke, verticaal staande platen

'|if

afgosclieiden, die echler zelden op eene groote uilgeslreklheid eene

clijke dikle behouden; zLj wiggea daarentegen meest alien in eene

schuinc rigling uil, op gelijke wijze als wij zulks hebben waar-

genomen bij den porphier van Tjimas. Op vele plekken, vooral

ter plaalse \vaar de gang legen den steilen dalmuur opstijgt, zijn

deze plalen door dwarssplelen meer of niin in teerlingvormige

stukken afgezonderd. In de afscbeidingsspleten worden hier en

daar kalkspaalh^aderen: L. n^ 641 gevonden, en kalkspaalh vult

insgelijks de blaasriiimten , die op vele plekken, namelijk, vvaar

hct geslccnte in aanraking komt met de neplunische lagen — in

de sahlbanden — aanwczig zijn, zoodat het alsdan een augiet-

porphiermandelsleen : L. n**. 640, vormt. Ilet gesleente is in de

naauwsle aanraking raet de zandsteenlagen, die bet heeft door-

broken, ja, is op nienige plek als bet ware er medezaamgesmol-

len en deze zandsteenen zijn alsdan zoo hard, vast en kristalli-

niscb: L. n*^* 659, dat zij , bij biinne zwarlgrijze kleur, mogen

worden beschouw^d als een tusschcnvorm lusscben den augiet-

porpbier en den minder harden zandsleen, die zich op een groo-

teren afstand van dezcn gang bevindt en eene grijze kleur heeft.

Een kwarlieruur gaans booger opwaarts ligt bet dorp Tjiljengkol

in den dalbodera, welke aldaar eene aanmerkcliikc breedle heeft.

Vergelijk den hornblende-porphier in de nabijheid van Lembang,

w^aarin even groole Aor«6/ewc/e-krislallen voorkomen als de augiet-

krislallen, welke albier in bet gesleente worden gevonden; zie

bladzijdc 55 der W^^^ afdeeling.

14. E Sf' M. Augiel-porphiergang in de Tji-Kawoeng.

In bet bed dezer beck wordt een augict-porpbiergang:L. n^ 643,

gevonden tusscbcn den walerval, welke deze beck vormt en de

plaats, waar zij zich met de Tji-Kandc vercenigt (zie l. c, en J. Ill

Fifjuur 15). Deze gang is slechts 1 a li- voet dik, slrekt zich

iiit in de rigling van noord ten oosten naar zuid ten weslen door

de zandsleenlagen, welke laatsten van het wesl-zuidvveslen naar

het oost-noordoosten zijn gerigt.

In een meer zuidwaarts van hier gclegen gcdeelte van dezen rots-

muur, namelijk, aan den voet van den met dicpe glcufuilgcspoelden
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wand, waarover de Tji-Leloek alsTjoeroek-Poentjak nianik zich ne-

derstort (zie vroeger bladzijde 55 en 78 en J. III. Figimr 15),liebben

de zandsteenlagen groote veranderingen ondergaan. De lagen zijn

hier van het noorden naar het zuidcn gerigt, en hellcn onder

een hoek van 25 a 50"" naar hel ooslen; hare dikle is afwisselend

3 a 10 voct, doch bedraagt meerendeels 4 a 3 voet, De bovenste

deelen van den wand bestaan voor bet grootsle gedeelte uit lame-
A

lijk fijne, onveranderde zandsteenlagen van grijze kleur: L. n^
6o0, waar tusschen anderen, meer kleiachtig iijne, doch harde

zandsteensoorlen : L, n^ 6I>1 , voorkoraen; raeer benedenwaarts

Ireft men aan zeer harden, veranderden zandsteen: L. n^ 652,

zeer hard, zandsteenachlig conglomeraat met evenwijdig loopende

lichlere en donkere slrepen: L. n^ 655, op welks breukvlakken

men bier en daar hoogst eigenaardige figuren van gcstreepte lig-

chamen : L. n^ 634, onlwaart, — wijders helder grijskleurigen

zandsteen, die zeer hard en krislallinisch is geworden, doch nog

duidelijk zich verloont als eene conglomeraatvorming : L. n^.

656, en eindelijk zandsteensoorlen met afgescheidene , glazige

feldspaath-krislallen , die zoo geheel en al krislallinisch van za-

menstel zijn, dat men ze ter naauwernood kan onderscheiden van

trachiet. Vele deelen dezer lagcn vertooncn zelfs eene rhonibische

afzondering en breken onder den hamer in kleine scheef-vierhoe-

kige stukken, die scherp van kant zijn, ten gevolge waarvan

het — by de zoo van lieverlede plaals grijpende overgangen van

zandsteen in schijnbaar Irachietische eruptie-gesleenlen — zeer moci-

jelijk wordt ora te beslLssen of hier een werkclijke trachiel-gang

(L, no. 657) h^ag- of plaatvormig tusschen de van hoedanigheid

veranderdc zandsteenlagen is doorgedrongen of niel.

. 13. M. Verkieselde lagen der tertiaire formalie in de

Tji-Mapag. Enige palen ziiidoostwaarts boven de plaals van

den Linggoeng-niuur, waar de vroeger vermelde waterval der

Tji-Letoek wordt gevonden, ligt het dorp Tjimapag en stroonit de

beek van gel ij ken naam al kronkelend door het breed heiivelach-

tige, zacht golfvormige hoogland. Den laagsgewijze bouw van het

gebergte ziet men zeer fraai en diiidelijk ontbloot in de bedding

der beken en men kan verschcidene palen ver gaan over de kop-
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pen dcr afgebrokene lagen. Zij strekken zich bijna alien uit

in dc rigling van het noord-noordoosten naar liet zuid-zuid-

weslen en hellen, doch onder een zeer verschillenden graad van

glootjing, naar het oost-ziiidoosten. Dan eens schijnen zij bijna

horizontaal le Hggen of vornien zij in het bed der rivier bariken,

die onder een hoek van ter naauwernood 3 graden oprLJzen,dan

Aveder verhetfen zij zich veel steilcr, zelfs op zeer geringe afstan-

den van de vroeger bedoelde plaats, — afslanden, die b. v. naau-

welijks 1000 voel bedragen, — zij vormen als het ware lange

karatnen, die, naar gclang de beek zich naar deze of geen

rigting wendt, overdwars of in de lengle door hare bedding

loopen , waarvan de oppervlakte onder een hoek van 50 gra-

den belt, (Zie J. III. Figuur 52.) Waarschijnlijk is het gan-

sche laagsgewijs gevormd gebergle in deze streek golfvormig

gebogen, hetgccn de eigenaardige gestalte geeft aan de opper-

vlakte van het hoogland. — Bij Tjimapag bedraagt de gewone

dikte der lagcn i- a 1 voet; bier lusschen worden er gevonden

,

welke 5 voet dlk zijn, maar die echler bij het slaan met den

hamer in platen van een duini dikte splijten. Zij bestaangewoonlijk

uit een ^Ininn, klei- of mergelachtigen zandsleen, die ligt van ge-

wigt is en afvvisselend wordt aangetroffen lusschen zeer fa'jne,

gelijkvormige kleilagen, Deze verschillende lagen hebben eenehel-

dcr grijze, holder bruinachtige, vaal gele kleur, waar lusschen

enkele grovere conglomeraten van groenachlig helder grijze kleur

worden aangelrotTcn. Al deze lagen zijn aan hare oppervlakte, zoo

ver zij door het water worden besproeid, met eene glimmende,

koolzwarte kleur overtogen, gelijk het geval is met de rolsen aan

den Tjoeroek-Tjimas, als waren zij met Oost-Indische inkt ge-

kleurd, Icrwijl -Iced

sel van wilte of helder gele korstmossen zijn bedekt. Eenige de-

zer zandsteenlagcn beslaan uit concentrick schelvormige kogels

,

wclke eene middellijn hebben van 1 a 2 voet. — Deze helder-

kleurige, fijne zandsleen- en kleilagen zijn in de nieeste gedeellen

der beekbedding niet slechls zeer hard, even als gebakkene tcgels

en sleenen, maar door trapsgewijzen overgang, die in alle nioge-

lijke lusschcnvormen wordt aangetroffen, onigezel in geheel ver-
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kieselde massa's, in hoornsteen en kwarts, en vormen alsdau,

indien de lagen zeer dun zijn, eene soort van kieselschiefer, welke
onder den hanier in lielder klinkende sclierven breekt. Men zie

dcze Irapsgewijze, zeer duidelijke overgangen van fijne, allengs

in hardheid loenemende raergel- en zandslcenlagcu in hoornsteen,

waarin de evenwijdige strepcn en verschillende klcur vanhetoor-
(

spronkelijke gesteente is bewaard gebleven, in: L. n". 659—666.
L

Vele lagen hebben eene kristallinisch korrelige structuur verkre-

gen, en in eenige blaauwacblige zandstcenen komen ijzerkies-kris-

tallen voor.— Geen eruptie-gesteente vvordt alhier ontbloot gevonden.

Een uur verder oost-noordoostwaarts van Tjimapag en drie

kvvartier uurs bezuiden de grens van bet Tjinias-porphiergebied

,

gelegen in de nabijheid van bet dorp Bodjong gending, waarvan
wij op bladzijde 558 bebben gesprokcn, — hecfl de oppervlakte

des lands een gelijken vorni als bij Tjimapag. Heinde en verre

ontwaart men zacbt glooijende heuvelen en beuvelrijen, ler zijde

waarvan de laagsgewijs gevormde formalie zich in gebcel tegen-

ovcr gestelde rigtingcn uilslrckt en onder gebeel verschillende

hoeken belt, lervvijl zLj in de vlakke ruinite, tusschen de heuve-

len — de landgolven — besloten, eene geheel horizontale ligvvijze

beeft. Het scbijnl, dat zij op talrijke plekken bullvormig is op-

geheven, zonder te zijn gebersten; nergens ziet men een eruplie-

gesteenle outbloot. (Vergelijk vroeger : Derde landvorm , bladzijde

51.) Dien vorm beeft de oppervlakte des bodems zuidwaarts van
het dorp Bodjong, dat aan den linkeroever der Tji-Letoek ligt. AI
de klei- en zandsteenlagen , die bier gcwoonlijk zeer dun, menig-
werf slecbts ler naauwernood e^n duim dik zijn, bebben eene

buitengevvone hardheid
: L. n". 647, zijn meer of min kristallinisch

en ten decle verkieseld of leiacbtig; de dikkerc lagen bebben eene

soort van rbombiscbe afscheiding verkregen, ten gevolge van de

scheuren, die elkauder doorkruisen.

te. E. Diallag-porphier op den G,-Karang elang. Van
de Tji-Letoekbaai loopt een weg in eene zuid-ziiidwestelijke rig-

tmg naar Tjiboelakan, gelegen aati de tegenover gestelde kust, waar-
door de zuidelijkste landboek van de Wijnkoopsbaai — de Oed-

joeng-Karang elang — wordt afgesneden en noordweslwaarts van
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den weg blLjft liggen. Het noordelijke gedeelle van het vlakke ge-

Lergteland, waarover dit pad loopt, wordt G.-Badak gchecten;

hierdoor stroomt in kronkelende rigting de beek vangclijken naain

(zie J. IIL Figuur 15), lervvijlhet middensle en zuidelijke gedeelte

daarenlegen is bekend onder debenaming G.-Baloe noenggoel of G.-
*

Karang elang. Dit vlakke gebergle beslaat vooniamelijk iiit grove,

kwarlsachtige zandsteen-, benevens enkele verbarde kleilagen : L.

n^ 667— 670. In een zuidweslelijk gedeelle dezer streek, meer

naar de zijde der kust, bij Tjiboelakan, dan naar den kant van

den G.-Badak, op een afsland van slecbls drie kwartier uurs

van Tjiboelakan, verliefl zich in eene kronkelende riglin^ een

slompe kara lot op eene geringe boogte boven de opper-

vlakle des bodems; bij slrekt zicb iiit in de rigting van bet oos-

len naar het westen en becft eene lengle van een balven paal.

Deze slompe berg — bet uitgaande van een gang — beslaat uit

diallag-porpbier: L. n^ 671, wclke slcchts bier en daar met eene

dunne aardlaag en schraal groeijend grasbekleedsel is bedekt,
r

doch overigens geheel onlbloot is. HLj vcrheft zich geheel en al in

afzouderlijke, 5 voetdikke, zwarle klippen boven de oppervlakle

des Lodenis. De grondmassa (het deeg) van dezcn porphier is

schijnhaar geUjkvormig, digt, serpentijnachlig, heeft eene zwart-

achlige, in het bruin-groenachlige overgaande kleiir en is korrelig

,

oneffen raw op de brcukvlakUen; daarin komen voor afzonderlijk

liggende, groote dialiag-kristallen, welke 1 a 4 strepen breed,

tafelvormig en dun bladcrig zijn, en waarvan de gladde zijden op

den donkeren grond een perlemoerachtigen, zeer heldcren glans

hebbon. Deze rotssoorl is zeer zwaar van gewigt; fijn geslanipt

zijnde, geeft zij een witachlig poeder, dat vetlig op het gcvocl

is. Zij is veel weeker dan dc felsiet-gesteenten, — de Irachiet-

soorten, — bevat cchlcr veel niagneelijzer, dat in een mikrosko-

pisch fijn verdeelden toesland daarin vborkomt, zoodat elk gedeelte

van het gesleente eene sterke werking op de naald uiloefent. De

breukvlakken hebbcn eene mcnigte iiilspringende hoeken en kanlen.

Dat deze dlallag-phorphicr als een eruptie-gesteente mag worden
Leschouwd, hetwelk de lertiaire forraatie heeft doorbroken, valt

duidelijk in het oog bij het zicn der nabij gclegene, westelijke •%r
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helling van hot gebergte, namelijk,aande kust, diebij Tjiboelakan

zich uitstrekt in de rigling van het noorden naar het ziiiden.

In de opgegevene rigting worden hier, binnen de uifgestreklheid

van een vierde gedeelle eener geograpbiscbe mijl, drie gangen van

een gabbroachlig gesteente in het zandsteengebergte aangelroffen,

die in den vorm van kleine spitsen, kapen, uit de baren oprij-

zen. De eersle gabbro-doorbraak ten noorden, doch het naast bij

de genoemde plaats
, (1) heet Oedjocng-Karang kapiloe : L. n". 672

678; daarop volgt in verbrijzelde lagen een tamelijk grove kvsrarts-

zandsleen: no. 679, vervolgens een tweede gabbro-gang: L. no.

680, en aan gene zijde van dezen gang wederom dezelfde zand-

stcensoort: L. no. 681, en eindelijk de derde gabbro-gang: L. n°.

682, welke laatste tegenover het eiland (Poeloe-) Manoek wordt

gevonden. Waarschijnlijk bestaat dit eiland, hetwelk zich als eene

loodregtc rots verheft, uit een dergelijk eriiptie-gesteente. De
steensoort van den eerslgenoemdcn gang, van den Oedjoeng-Ka-

pitoe, heeft op verschilleiide plaatsen eene verschillende hoeda-

nigheid; zij is schijnbaar gelijkvorraig van structuur, raaar nil

eens blaauwachlig groen, hier en daar roodachlig: L. no. 672,
elders helder groenachtig, serpentijnachlig gekleurd, waarin be-

halve aderen en nesten van kwarts, op enkele plekken zwarte,

doffe kristallen (verweerende diallag) : L. n°. 673—675, benevens

kalkspaath-aderen worden gevonden : L. no. 678. Op vele plekken

is het gesteente met eene menigte, elkander kruisende, witle

kwarlsaderen doorlrokken, waar tusschen andcre, groene jaspis-

aderen zich heenkronkelen : L. no. 676. Laagsgewijs of in aderen

tusschen de overige massa is de rotssoort veel weeker, kleiach-

liger van hoedanigheid, heeft zij eene "gliinmende oppervlakte, die

helder, zelfs wilachlig groen van kleur en op het gevoel talk-

achtig, vettig is: L. n". 677. — Waarschijnlijk zijn al deze

gangen slechts uitloopende takken van den diallag-porphier : L.

no. 671, die hier meer of minder veranderd, vcrweerd is.

17. M. Verharde, half verkieselde kleilagen in de
Tji-Beber. Op een afstand van drie kwartier ten zuid-zuidweslen

(1) Deze plaats bcstond in 1846 en 18'.7 uit ecnc enkele, ledig staande hut.

2 pr
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van de plek in de Tji-Tapen, alwaar wij de zonderlinge brekzie

aantroffen, die op bladzijde 200 is beschreven, komt men aan de

Tji-Beber, in eene streek, welke ten zuiden van de zuidelijke

helft van den Linggoeng-muur is gelegen. Al de lagen van dit ge-

bergle, die eene dikte bebben van ^ k 2 voet, van bet noord-

oosten naar het zuidweslen zijn gerigt en onder een hoek van 5

a 7 graden naar het zuidoosten hellen , bestaan uit fijne klei , die

hier wilachtig , elders grijs , groenachtig , meerendeels echter hel-

der Lruinachlig geel, of vaal geel van kleur is. Zij liebben alien

eene groote mate van hardheid verkregen, ja, zijn ten deele

lioornsleenachtig en breken onder den hamer veelal in rhombisehe

of leerlingvormige stukken met scherpe kanten: L. no. 699. Nog
een half uiir gaans verder zuidwestwaarts van deze streek ligt , aan

den oever dezer beek, het dorp van gelijken naam. Hier treft men
weder dezelfde soort van fijne klei- en zandsteenlagen aan , welke

le dezer plaatse echter onder een hoek van ongeveer 20° hellen.

Zij zijn in deze streek verre verbreid, en hier en daar met eene

dunne , takkig iiitgeknaagde kalk- en mergelbank bedekt.

M. Metamorphosen van kalkmergel in de Tji-

Tirara. Op een afsland van een half uur ten noorden van ge-

noemd dorp Tjibeber, is in het bed der kleine (beek) Tji-Tiram

een gesteente ontbloot, waarin eigenaardige veranderingen worden
waargenomen. — L. n°. 700 is een onveranderde , weeke kalk-

mergel, welke fossile koralen en schelpen bevat; op enkele plek-

ken en in enkele lagen bestaat dit gesteente bijna uilsluitend uit

dergelijke zaamgebakkene organische overblijfselen. Gewoonlijk

echter is het een zeer fijn zand , door middel van klei, benevens

koolzuren kalk tot eene steenmassa zaamgevoegd, waarvan de

oppervlakte door uitspoeling en verweering takkig gekroesd is. Zij

heeft even als al de volgende nummers (701—707) eene heldere,

bruinachtig gele of grijsgele kleur, doch ter ptaatse waar zij door

het water wordt bespoeld, is zij aan hare oppervlakte koolzwart

en glimmend. Deze steensoort is zeer ligt van gewigl, geeft een

helderen klank, wanneer er met den hamer op wordt gesla-

gen en vormt aan den oever der beek de bovenste laag, zijnde

eene bank ter dikte van 5 a 8 voet, welke eene horizontale lig-

19.
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wijze heeft en zonder duidelijk in lagen te zijn verdeeld naar be-
neden in de navolgende vormen overgaat, die steeds harder wor-
den, naar gelang men dieper korat en levens meer en meer de hoe-
danigheid verliezcn ora, met zuren beliandeld wordende, op le
bruiseh, hetgeen als een bewijs moet vvorden beschouwd, dat zij

allengs eene geringere gehalle aan koolzuur bezitlen en dit eindelijk

geheel en al missen. — L. n°. 701 : ten deele veranderde kalk-
raergel, een overgangsvorm. L. n°. 702: gedeeltelijk nog meer ver-
anderde kalkmergel, waarin vele plekken kwartshard zijn en,
met bet staal geslagen wordende, vonken van zich geven, terwijl
andere plekken, die in een regtstreeks verband met de vorigen
staan, week, mergelachtig zijn en nog herkenbare, organische
overblijfselen bevalten. L. n^ 703: dezelfde verharde kalkmergel
met holligheden, die, even als de blaasruimten in lava, gladde
wanden hebben, terwijl nog daarenboven lalrijke kristallen in de
steenmassa voorkomen. L. no. 704: veranderde en puimsteenach-
tig met blaasruimten doortrokkene kalkmergel, met enkele haar-
vormige kristallen in de poren. L. n". 705 : dezelfde puimsteen-
achtig poreuse kalkmergel,. waarvan de blaasruimten met gips-
spaalh — bladerige gips — zijn gevuld. Deze gipsspaalhraassa's
zijn volkomen kogelvormig, hebben degroolte van eene grut, eener
erwt of hazelnoot en vormen eene soort van neptuniscben aman-
delsteen. L. no. 706

: een overgangsvorm in den daarop volgenden
toestand. L. no. 707: een grijs, poreus gesteente, dat uiterlijk op
trachiet-lava gelijkt, met enkele glazige feldspaath-,ja, hornblcnde-
kristallen, welke in de grondmassa te voorschijn komen,benevens
blaasruimten, die gedeeltelijk ledig, gedeeltelijk met gipsspaath
zijn gevuld. — Nu rijst de vraag : is deze laalstgenoemde vorm een
eruptie-gesteente, — is bet werkelijk trachiet? en moetcn de
vroeger genocmde vormen, wier blaasruimten, met hctgeen zij

orasluiten, geheel en al met dit gedeelte overeenkomen, zoomede
hunne langzame overgangen in L. n^ 707 , slechts worden be-
schouwd als veranderingen van den kalkmergel, te weeg gebragt
door dit pyrolilbisch gesteente — of is ook dit laatste eene veran-
derde neptunische steensoort? — Uilboofde de ontblootingcn, tea
gevolge van de vlakke gesteldheid des bodems niet diep genoeg
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rciken, ben ik niet in slaaL geweest dit piinl op le helderen. In

het bed der beek vindt men kwartszand en conglomeraten,\vaar-

onder insgelijks groolcre kwarts- en hoornsleenstukken worden

aangetroffen.

D. DZSTRXSTEN DJAMPANC TENGAH , WETAW , EN TJIDAMAR

VAir HET PREANGER-RBGENTSCHAP TJABTDJOBR: D^. 19 24,

lO, E. Ilet vulkanische raassagesleente, dat hier is omhuld

met conglomcraten en hooger opwaarts is bedekt met eene kalk-

mergclbank, en waarvan ontblootingcn worden gevonden in den

bodeni dcr kloven van de Tji-Kaso en der Tji-Soro, zoomedever-

der oostwaarls in de Goea-Tjikopejah, nabij het dorp Dolog, is

reeds vroeger door ons op bladzijde 55, 196 en 172 beschreven.

Deze steensoort bevat veel niagneelijzer in zeer lijn verdeelden

toestand, (Djampang tengah.)

«0. E. Phonolithisch, schijnbaar gelijkvormig erup-

tic-gesleente nabij den G. -Dolog. Een uiir benoorden het

dorp Dolog wordteen plonolithachtig, blaauwgrijs eriiplie-gesleente

gevonden tusschen raeer of minder veranderde zandsteenlagen, die

onder een hoek van 70^ naar het oost-noordooslen hellen ; dit

eruplie-gesleenle is gedeeltelijk in platen afgezonderd en wordt,

wanneer bet begint te verweeren, vuil wit vankleur, tiifacbtig.

Dcrgelijke doorbraken vindt men verder noordwaarts in den G.-

Dolog of Bcntang, een langen bergrug, langs welks westelljk uit-

einde de weg loopt, die van het dorp Dolog naar Sajarantenvoert,

(Djampang tengah.)

ai, E. Goenoeng-Karang bij Soeka negara. (Djampang

welan.) Deze berg bestaat uit eene irachiet-massa: L. n^ 729,

die bijna steil gclijk een muur ter hoogte van 5 a 500 voet oprijst

en welks smal juk zich in dc rigting van het zuidoosten naar het

noordwesten verscheidene palen ver uitstrekt. Deze massa — een

gang van verbazende uitgestrektheid — verheft zich als een rots-

eiland geheel geisoleerd in het lerliaire-gebergte, dat hier ter

boogie van 2 a 5000 voet boven het niveau der zee ligt; zij is

gewoonlijk in groote, scherphoekige, rhomboidische, hierendatir
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echter in tafelvormige, naar den eenen kant spits loeloopende

stukken afgezonderd. Hare zuidvveslelijke zijde vormt een der

hoogste, volkomen loodregle Irachiet-wanden, die, met uitzon-

dering der kralerwanden, op Java worden aangelroffen, Depoeder-

achlige, wille, gedeellelijk gele, in het grociie overgaande llial-

lus van korstmossen, welke de oppervlakte van hel gesleenle be-

dekken, geven aan den wand zulk eene helderc kleur, dat men
liem in de verte voor een kalkwand houdt. Aan harcn voet vindt

men de grijze mergel- en kleilagen onlbloot, die vol verbrijzclde

schelpen en koralen zijn : L. n°. 478; zie bladz. 100 H.

««. E. & M. De pyrolitliische (berg) G.-Soebang ter

zijde van den breukrand van het neptuniscbe gebergte

G.-Brengbreng. (Djampang wetan.) De omstrcken van den

G.-Soebang, de wrijvingscongloraeraten, die zijn voet omgcven

en de beete bronnen en bandagaalrolscn, wclke aldaar voorko-

men, bebben wij reeds vroeger in de \W afdecling, bladzijde

1515 en in de Ill^e afdeeling , bladzijde 214 bebandeld. Dc G-Soe-

bang is een lange, breede bergrug, die zich in eene evcnwijdige

rigting met de G.-Brengbreng van het ziiidwesteu naar het

noordoosten uitstrekt en in zijn middengedeelle tot een stompen

,

klokvormigen top oprijst. De schoonste onlbloollngcn van zijn

kerngesteenfe vindt men in de bedding der Tji-Loemoet, welke

beek langs de oostelijke helling des bergs afwaarts stroomt en ter

belfte van zijne hoogte, aan den voet van den centralen top, een

walerval vormt. De steensoort, welke albicr onmiddellijk grenst

aan de doorbrokene mergellagcn , is groenachlig grijs van kleur

en zoodanig afgezonderd, dat de stukken, door de relen gevornid,

nu geheel en al onrcgelmalig of scheef vierkant van vorm zijn,

dan wedcr platen vormen, die naar verscbillende rigtingen zijn

gebogen, ja, op vele plaatsen een gebeel regelmafig vijfhoekigen,

zuilvormigen bouw hebben; zoowel de ziiilen als de banken (pla-

ten) zijn door dwarsrelen afgedeeld en alle afgescbeidene stukken

hebben scberpe hoeken en kanten. Deze steensoort is buitengc-

woon bard en vast; zij beslaat uit eene scbijnbaar gelijkvormige

grondraassa, die, op de breukvlakken grofboekig, splinterig,onef-

fen, in dunne blaadjcs doorscbijnend is en waarin slechls glazige
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veklspaath-krislallen worden waargenomen , die ineereiulocls eerst

dan ziglbaar worden, nadat lict gesleenle begint te verweeren

:

L. n°. 758. Ten gevolge van bet verbrijzeld (door wrijving) en

verweerd gcraken van de rotsmassa, zijn de geslcenlevormen onl-

staan , die wij vroeger t. a. p. aan den voet des G.-Soebang in

oogenscbouvv hebben genomen.

. E.Sj-M. Witle, gedeeltelijk verliieselde mergellagen
in de Tii-Koeripan. (Tjidamar.) Ter plaatse waar bet terliaire

gebergte van dit disliikt in eene noordelijke rigling steeds hooger

slijgt om in bet viilkaniscbe hoogland van Pengalengan over te

gaan, welk hoogland is omringd door de vulkanen G.-Patoea

,

Malavvar en Wajang, worden builengewoon diepe dalen gevonden

tusschen kolossale bergribben en jukken , welke eene der wildste,

ongebaandste strcken van gansch Java vormen. Aan de zljwanden

van vele kloven is bet trachilische eruptie-gesleente op menigvul-

dige plekken ontbloot en verbeft bet zich tusschen de doorbrokene

inassa's der tertiaire formatie menigwerf in den vorm vanzuilen

of torens. Door een dezer diepe dalen slroomt de Tji-Koeripan

over tviUe, deels rood geslreepte, ook geelacblige, somtijds lila-

blaauwachtige, doch steeds helderkleurige klei- en mergellagen,

waaruit zeer uitgestrekte gedeellen van bet laagsgewijs ge-

vorrade gebergte alhier bestaan. Deze klei- en mergellagen: L.

no. 781, 782, die week zijn en kleur afgeven, gaan doortalrijke

tusschenvormen, welke allengs harder worden, doch alien nog de
voormalige kleur hebben: L. no. 785^785, eindclijk over in eene

hoornsteen- of kvvartsmassa: L. n°. 786—787, die, met het staal

geslagen wordende, vonken van zich geeft. Zijn de oorspronkelijke

kleilagen dun, gelijk in vele gedeelten der bedding het geval is,

dan ontstaat daardoor eene soort van kiesel- of hoornstcenschie-

fer. Menigwerf bevat de witachlig grijze hoornsteenmassa: L. n".

787, melkwitte vlekken, die nit nog niet verharde, weeke klei

bestaan.

34. E, Sr M. Trachiet-doorbraak in de nabijheid der
Tji-Lajoe. Dergelijke trachietachlige gesteenten, welke voorko-
men in de vroeger beschouwde landstreek , worden insgelijks ver-

dcr ooslwaarts gevonden in de slreek, welke de Tii-Laioe in eene

' r
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3 a 500 voel diepe, smalle kloof doorstroomt. (Distrikt Tjidamar.)

De weg, welke van Tjeringin en Tjibogo naar Tjiawi en Tjika-

rang voert, brengt den reiziger door deze kloof. Aan hare zij-

wanden verheft zich de trachiet , bij voorbeeld , de aan hornblende

zoo rijke varieteit: L. no. 790, op vele plaalsen in onlzaggelijke

rolsmassa's
, die in verlicale zuilen zijn afgezonderd; deze zija

kolossaal, torenvormig en rijzen nienigvverf Irapsgewijs de eene

boven de andere op. Aan den westelijken rand dezer kloof is

de trachiet op vele plaatsen in platen, ler dikte van i a 1 duim,
afgezonderd: L. n^ 789, op andere plekken daarenlegen is bij

bedekt met een wrijvingsconglomeraat, dat nestvormig hier en
daar voorkomt. — De doorbrokene lagen zijn weeke, kalkachtige

zandsteenen, wijders zandsteenen met schelvormig afgezonderde

kogels, die echter vol fossiie schelpen zijn, beuevens zandige

Hiergelsoorten
, welke eene bleeke of groenachtig bleeke kleur heb-

ben: L. no. 788* a en b; deze mergelsoorlen zijn op vele plek-

ken, bij voorbeeld, in de bedding der nevenbeek Tji-Awi, zeer

hard geworden of geheel verkieseld en overgegaan in een blaauw-
achtig grijzen en wit geslreepten hoornsteen: L. n", 788 c. De
lagen hellen alhier onder een hoek van lO'' naar het zuid-zuid-

oosten.

E. DZSTRIKT GONDOSOBX,! VAK HBT PREANGEB.>RBG£NTSCHAP
TJANDJOER, BBWBVENS EEN GEDBEIiTE DER. ASSXSTENT-

RESZDENTZB ERAWANG BW VAN HET DISTRZKT
TJIKAOK VAN BANDONG .' n'*. 25.

«S. E. Si" M. Goenoeng-Parang. (1) Bergtoppen van
hornblende-porphier. Deze algemeene benaming wordt gege-

ven aan eene talrijke groep rotsbergen, die zich verheft aan de

noordelijke helling van het Preanger-hoogland tiisschen de vul-

kanen G.-Gede en Boerangrang, doch veel noordelijker is gelegen

dan deze laalslen. De weg, die van Poerwokerla, in Krawang,
naar Plered, het hoofddorp van het distrikt Gondosoeli voert.

(1) Deze berg moet niet worden verward met het distrikt Goenoeng parang , waar-
van feoeka boemi de hoofdplaals is.
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loopl langs den ooslelijken voet dezer bergen. Nadal deTji-Taroem

zlch met de Tji-Sokaii heeft vereenigd, slroomt zij in eene half-

kringvormige rigting rondoni den westelijken en noordelijken voet

dezer Lergen en vornit daarna eene doorbraak — eene smalle

kloof — in het noordelijkste verheffingsjuk van het lertiaire ge-

bergle, dat noordwaarts onder den alluviaalbodem van Krawang

duikL Te rekenen van het uiteinde der kloof, waar Tjikaok isge-

legen, is deze rivier bevaarbaar, De doorbrokene lagen zijn kalk-

acbtige zandsleen-, klei- en niemellagen; L. n^. 927—959,welke

rijk zijn aan petrcfactcn; vergelijk bier boven bladzijde 114 Q,

benevcns de aldaar opgenoemde fossile overblijfselen. Deze lagen

zijn in de streken, waar zij door gindsche rotsbergen doorbroken

zijn, vooral ler plaalse, waar zij met het eruptie-geslcente in

onmiddellijk verband slaan, krislailinisch geworden, verbard en

verkieseld. De kleilagen zijn op menigvuldige plekken in een

leiaditig, altbans in dunne blaadjes verdeelbaar gesteente ver-

anderd, dat ter naauwernood kan onderscheiden worden van

tafelbasall: L. n^ 918—920. In deze melaniorphische steensoort

komt op vele plekken eene verbazende hoeveelheid Ijzerkies voor,

zoo wel ingesprenkeld als in aderen aan de conlaclpunlen met

bet eruptie-gesleente: L. n^ 924—925. Naar men zegl, meet

dit zwavelijzer goud bevallen, welke bewering ik noch weder-

leggen, noch bevestigen kan, uithoofde de medegebragle massa's

in dit opzigt nog niet zijn onderzocbt. Aan de westelijke zijde

der boofdrots, bij uilnemendheid G.-Parang geheelen, wordl een

scbacht gevonden, die in Augustus, 1722, onder bet opzigt van

M'". D. Dlrven, Raad van Indie, aan de grens van bet veranderde

neptuniscbeen van bet eruplie-gesleente is gegraven; in 1746 werd

de exploilatie echter opgegeven, uithoofde de hoeveelheid goud,

welke in zeer fijn verdeelden toesland werd gevonden, de koslen

der bewcrking niet kon bestrijden. Het eruptie-gesteente: L. n^

913—917 en 922, 923 is een hornblende-porphier^ die veelover-

eenkomst becfl met tracbiet, met lange, dunne zuil- of naald-

vormige bornblende-kristallen , die zwart van kleur zijn en in een

helder grijs of wilachlig felsiet-deeg liggen. In een twaalftalkolos-

sale rolsloppen, welke deels den vorm hebben van kegels, pilaren
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of lorens — G.-LSmboe, Tjipalawl, Salasi, Parang, Bongkok

,

Anaga, Meoeng, Lembocng, Djoepoej enz., enz., gelieelen, — rijst

het ler hoogle van 500 a 1000 vocl boven de oppervlakle des bo-

dems. Terwijl de zijwanden van de meesle dezer rotsmassa's zon-

der ladders en sleigers volkonien onbeklimbaar zijn, is haarsche-

del niet zelden met woudgeboomle bcdekl. Zij bebben deels eene
m

*

zuil- , deels bankvormige of lafel-sobelvormige afzondering, doch

boide op eene verbazend groole schaaL Met den bamer goslagen

wordende, breekt hcl gesteenlc, in belklein, gewoonlijkin scberp-

kanlige, scbeve, vier- of vijfhoekige slukken. — Aan den ooste-

lljken voet van den G,-Parang ligt, in eene bruinacblige verwee-

ringsaarde, eene ontzaggelijke menigte groote kwartskristallen: L.

n**. 926 (rhomboeder uenlrandeckt zur Sanle iind in der Ricblung

der Scheilelkanten», vvier eindvlakken zecr ongelijk van groolle

zijn), welke kristallen zonder twijfel nioelen bescbouwd worden

als oveiblijfselen van een verweerden porpbier. (1)

F. PREANG&Zl-XVCOBNTSCHAF BANDON6 : H'^. 26 28.

36. E, Tracbiet- en bornblendeporphier-bergen in

het plateau van Bandong tiisscben het distrikt Kopo
en Rongga. Het zuideUjke, smalle gedeelte van bet plateau van

Bandong, dat zuidwaarls van zijne boofdbeek Tji-Taroem ligt,

wordt in tweeen verdeeld door de nevenbeek Tji-Wida'i, welke

van het zuiden naar het noorden stroomt. De ooslelijke, groolste

helft is aan de ziiidzijde slechls begrcnsd door viilkanen en vul-

kanische voorbergen — den G.-Tiloe, Malawar en anderen,

de westelijke helft daarenlegen, welke voor bet grootste gedeelte

tot het distrikt Rongga behoort, is onigeven door laagsgcwijs ge-

vormde geberglen, die tot de tertiaire formatie behooren en zicli

onafgebroken voorlzetten in de Djampang-distrikten. Aan de wes-

telijke zijde der Tji-Widai reikt een veelloppig gcbergle, tusschen

het ooslelijke distrikt Kopo en het westelijke distrikt Rongga,

(Ij De
anderin

e G.-Parang
, benevens de aangrenzende deelen dcr tertiaire formatie en dT3 ver-

^....gen, welke deze heeft ondergaan , verdienen te regt afzonderlijk en uitvoerig

te worden behandeld
, uilhoofde van de menigte merkwaardige en gewigtige verschijn-

sclen, welke zij oplcveren ; eene dergelijkc nionographie kan cchtcr in dit werk niet

w^ordcn geleverd
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ver noordvvaarls op bet plateau tot aan de T.-Taroeni, ja, verheft

zich nog ten noorden der genoemde rivier in enkele, meer af-

zonderlijke loppen. Al de toppen van dit gebergle beslaan voor

bet groolsle gedeelte uit porphier. die bier meer Iracbiet-, elders

meer syenielacbtig is, in welks helderkleiirig , bruin- of blaauvv-

achtig grijs, zelfs wilacblig, ja, melkwit felsiet-deeg glazige veld-

spaath-krislallen , benevens lange, deels tafel-, deels naaldvorraige,

glimmend zwarle bornWende-kristallen in allerlei riglingen verstrooid

voorkomen; L. n", 803, 804, 808—813; daar tusschen treft men
bier en daar meer eigenlijk-gezegde trachietacblige rolssoorten en

vulkanische gloedbrekzien aan: L. no. 802, 805—807. Het zui-

delijke gedeelte van dit gebergte grenst aan bet binnenste Tji-

AVidai-dal (distrikt Tjisoendari) , dat gevuld is met de lava-puin-

slroomen des G.-Patoea. — Ter plaatse waar de boofdstrooni van
bet plateau, de Tji-Taroem, in zijn westelijken loop de streek

heeft bereikt alwaar de noordelijkst gelegene toppen van bet

ver voorwaarts geschovene porphier-gebergte oprijzen, aldaar

boudt bij op eon zacht vlielende plateauslroom te zijn, welke
eene vlakke bedding heeft; bij stort als eerste waterval, Tjoe-

roek-Djorapong
, in eene kloof, welke van dit punt de westelijke

van bet plateau steeds dieper 'doorsnijdt. De porphier

vormt te dezer plaatse een rolsdam van zeer bard gesteente, (1)
dat zich op eene geringe diepte benedcn de oppervlakte des bo-

denis van liet plateau naar bet noorden uitstrekt en op deze wijze
langs onderaardschen weg twee porpbier-toppen verbindt, die,

door eene vlakke tusscbcnruimte van elkander gescheiden, zich

gebeel geisoleerd boven bet plateau verhefien. Deze barde rotsdam
is door de werking van bet afstrooraende water tot beden slecbls

ter diepte van eenige voeten ingesneden , waardoor bet tevens

onraogelijk werd geraaakt, dat die streken van bet plateau , welke
hooger opwaarts, dat is, ten oosten van den rotsdam zijn gelegen,

door bet water worden uitgespoeld, Aan de westelijke zijde van

(1) De steensoort omsluit te dezer plaatse bijna geene vreemde ligchamen en bestaat
b|jna u, slunend uit een bleek

, blaauwacht.g grijs felsiet-deeg , dat op de breufcvlakkea

„ihf
"° schubbig splinterig is en, bij toenemende verweering, eerst eene rood-

^Ph ! T^hf'
""f^^'seas eene helder roodachtige kleur verkrijgt en eindclijk porphier-

achtJg
,
Iicht en donker gevlekt wordt : L. n*. 808-812

helft
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den dam daarenlegen ondervond de werking van het water in

den verderen loop des strooras niet dergelijke beletselen:hierwerd

eene kloof gevormd, waarin de Tji-Taroem zich over den porphier-

dam als walerval naar Leiieden storl. Het uitspoelen dezer kloof

raoest, te rekenen van dezen dam, des le gemakkelijker plaats

grijpen, de raaatstaf , waarop zij werd gevormd, moest des te ko-

lossaler worden, hoe losser, zachler delagen zijn, welkede groote

rivier — een der hoofdstroomen van Java — alhier tot bedding

strekken. Het zijn zoetwalervorniingen , lagen, welke het bekken

vuUen van een voormalig meer en deels op den porphier, voor

het grootste gedeelte echter, namelijk, over de gansche uitge-

slrekt van den verderen, wcstelijken loop der Tji-Taroem, op

steil hellende en veelal veranderde lagen der tertiaire formatie zijn

afgezet gevvorden. (Zie lager.)
r

Dit porphier-gebergle , dat de tertiaire formatie heeft doorbro-

ken, verheft zich in talrijke toppen, die deels kegelvormig, voor

het grootste gedeelte echter halfkogelvorraig zijn — G.-Karang

,

Singa, Boeloet, Pamidangan , Awoe, Awar, Djompong, enz. ;deze

toppen zijn door zadels, die eene geringere boogie bereiken, verbon-

den en bebben een zeer opwerkenswaardigen vorm, want aan ee/n'^e

zijden of altbans aan eenen kant dalen zij steeds met een loodreg-

ten rotswand afvvaarts. Deze wanden zijn afgezonderd inkolossale,

vierkante, met dwars afgedeelde geledingen voorziene zuilen,

welke bijna torenhoog zijn, — vele dezer zuilen, of torenvor-

mige rotstiikken springen meer of min buitenwaarts, ja, staan

gedeeltelijk, vooral aan bunne bovenste helft, geheel en al vrij,

zijn van den wand gescheiden en doen zich aan het oog voor als

rotsgevaarten , torens, gelijk wij er een — den Batoe-Soesoen

hebben afgebeeld in J. HI. Figuiir n en 16. Enkele malen ont-

waart men eene tafel- of bankvormige afzondering. — Lagen de

toppen van dit gebergte nader bij den G.-Patoea dan werkelijk het

geval is, dan zouden zij bier een pyrolitbisch voorgebergte des

vulkaans vormen, gelijk zich verheft aan den noordelijken voet

van den naburigen, iets verder oostwaarts gelegenen vulkaan G.-

Singa- en Djompong-jgebergte.j

heeft met het G.-Pamidangan
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Eene gelijke overeenkomst als wij opmerken in de uiterlijke

gedaante en de wijze van afzondering dezer rolsbergen op het

plaleau van Bandong en den G.-Parang (n". 25), beslaat er

lussclien beidcn, wat betreft bun pelrograpbisch karakter.

De geologische gesleldheid van heL plateau van Bandong, waar

sleil hellende en veranderde zandsleenlagen, benevens verbazend

dikke en uilgeslrekle kalkbanken der lerliaire fornialie in aanra-

king komen met plutoniscbe uilbarslingsgesteenten en den rots-

grond vormen van bet bekken, waarop zoetwalerlagen, ler dikle

van 3 a 500 voet, zijn afgezet, lerwijl een krans van vulkanen,

die gedeeltclijk nog werkzaani zijn, den kelel omringen, deze geo-

logische gesleldheid is zoo ingewikkeld, doch le gelijker tijd zoo

gewigtig, dat ik het voorncmen hcb opgevat die, even als de bij-

zonJerhedcn des G.-Parang, meer uitvoerig te behandelen in eene

nionograpbie, waarbij kaarten en profielen zullen worden gevoegd

;

le dezer plaalse, zoo mcde onder no. 27 en 28 en in het 12''®

hoofdstuk zal ik slechts de merkwaardigste, plaalselljkebijzonder-

heden oplellen.

««. E. Sf M. Dioriet aan den Tjoeroek-Alimoen. (Dis-

trikt Rongga.) Te rekenen van den eersten vv^alerval, den Tjoeroek-

Djompong, vormt de Tji-Taroeni in haren weslelijken loop nog
verscheidene walervallen, lerwijl de bodera der kanaalvormige en
scherp begrcnsde kloof, die 5 a 700 voet diep het plateau doorsnijdt

en eindelijk eene doorbraak ler diepte van 1665 voet door degrens-
kcten tusschcn Bandong en Radja niandala vorral, somlijds Irap-

vormig daalt. Vergelijk hier boven bladzijde 84. De iweede wa-
terval, Tjoeroek-Lanang, en de derde, Tjoeroek-Kapek geheelen,

zijn slechts klcine Irappen ofslroomvcrsnellingen, veroorzaakt door

(rachiet-dammen, de vierde is reeds vroegcr op bladzijde 203 door
mij beschreven en is eene enge plaals — Tjoekang raon — in

het rivierbcd, dat in eene kalksteenbrekzie is uitgcspocld ; de

Tjoeroek-Aliraoen daarentegen, welke in de nabijheid is gelegen

der doorbraak in de westelijke grensketen, in eene streek waar
de kloof eene diepte heeft van meer dan 700 voet, is een verti-

cale trap der beekbedding van mini 70 voet hoogle, ontslaan

door een dam van grofkorreligen ^ioriel: L. n^ 814—816, van



58S

welks rand de Tji-Taroeni met donderend geweld al schuiniend

Tiedciploft. Het is niet de lioogste, maar, wat betreft de vvater-

massa, de grootste waterval op gansch Java. Desleensoort, welke

liier het tertiaire-gehergte hceft doorbroken, bestaat bijiia uit ge-

lijke declen van willen albiet en zwarlachtig groene of groenaclilig

grijze hornblende, die tot eene korrelig-krislalliniscbe massazaam-

verbonden zijn; dit gesteente springt aan de wanden in den vorni

van ribben naar buitcn en beeft eene rhomboidische , scberphoe-

kige , hier en daar eene onduidelijke zuilvormiye afzondering.

Strooraafvvaarts beneden dezen walcrval, aan denlinkervvand der

kloof, in eene streek, welke reeds gedeellelijk tot de dwarsdoor-

braak des strooms door de grenskelen behoort, vorrat de dioriet

een gang met scherp afgesnedene wanden , welke voorkorat tusschen

steil opgerigle, veranderde, klinkend harde zandsteenlagen : L. n**.

832 en 855 aan de eene en 854— 856 aan de andere zijde; vele

van deze zandsteenlagen zijn zoo krislallinisch geworden, datnien

ze liglelijk ten onregte als tracbiet-plalen zoii kiinnen beschouwen.

Het eruptle-gesteente van .dezen gang, welke oiider anderen ont-

bloot voorkomt in de bedding der nevenbcek Tji-Potoi: L. n^. 817,

bestaat uit tamelijk groote, glasgroene albiet- en hornblende-kris-

tallen, die tot een gebeel van korrelige striictuur innigzijn zaam-

verbonden. Versch zijnde, beeft het gesteente op de breukvlak-

ken eene levendige, donker groene klenr; later ecbler wordl bet

koolzwart, en dan laten de kristallcn, die aan hunne uitsprin-

gende hoeken aanvankelijk half doorschijnend zijn, zich alleen
V

nog herkennen aan hunne blinkende vlakken, — In den diepen

bodem der kloof ligt , beneden deze plaats, de vroeger opbladzijde

83 beschrevene zesde waterval der Tji-Taroem, namelijk, de stroom-

engte Sangjang eloet.

. E. 8f AL Basalt-doorbraken in de Tji-Ea en ver-

anderde zandsteenlagen te Batoe-Asaiin. Aan de buitenstc

(noordwesteUjke) zijde der laagsgewijs gevormde bergketen, welke

de Tji-Taroem beeft doorbroken, ter linkerzijde, op een afstand

van eenige palen, zuidwestwaarts van de doorbraak. (Distrikt

Tjiea.) — De hoofdmassa van het gebergte bestaat uit zandsteen-

lagen, benevens kalkbanken, waaronder een donker grijze kalk-
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sleen met vele organische overblijfselen : L. no. 844, voorkomt;
op vele plaatsen is dit gebergle doorbroken geworden door gang-
gesteenlen van dioriet, phonolilh, basalt en trachiet: L. n".

818—820 en 823. Onder deze doorbraken onderscheidt zich een
blaauwachlig zwarte, digte basalt: L. no. 821, welke is afgezon-
derd in platen, ter dikte van 1 duim a 1 voet, waar tussclien

dunne lagen ijzerkies voorkoraen ; onmiddellijk op dezen basalt ligt

eene 6 voet dikke bank van helder grijze Irachiet-lava: L.n».822,
welke in onregelmatige kubieke stukken is afgezonderd en slechts

door bamerslagcn van het vroeger genoemde gesleente kan wor-
den gescheiden; in deze Irachiet-lava laat zich niet anders waar-
nemeu dan groole, glazige veldspaalh-kristallen ; zij is echter met
blaasruimten doottrokken, waarvan eenigen met kalkspaalh, an-
dercn met kwarts of met ijzerkies zijn gevnld. Onder de gebro-
kene koppen dezer basalt- en trachiet-banken , welke onder een
hoek van V6° naar het zuiden (of zuid ten westen) hellen, vormt
de Tji-Ea ccn kleinen waterval.

Zet men zijne wandeling stroomopwaarts verder voort in het
bed dezer beek, naar de hoogere slreken der bergketen , namelijk

,

naar de builenvvaarts gekeerde steile helling, dan komt men in de
nabijheid van den oorsprong der rivier in eene streek, die bij de
Javanen is bekend onder de benaming Batoe-Asaan, Maleisch: Batoe-
Gosok, dat wil zeggen, slijpsteen. (1) Hier vindt men, zoowel in
de bedding der Tji-Ea , als aan de zijwanden van het dal zeer
fraaije ontblootingen der zaudsteenlagen, die afwisselend 1 a 4 voet
dik zijn en volkomen loodregt slaan; eene dergelijke verticale
rigting der lagen hebben wij reeds vroeger waargenomen in de
meer noordoostwaarls gelegene streek der bergketen, nabij Sang-
jang gloet, zie bladzijde 84, gelijk mede bij de kalksteenbanken,
die aan de buitenwaarts gekeerde zijde der bergketen oprijzen';
zie bladzijde 88 en 503. Tusschen de dikkere zandsteenlagen'
bij Batoc-Asaan worden dunne lagen gevonden , die slechts
^en duim dik zijn; alien hebben zij dezelfde rigtwijze, loopen

\-^

inthoofdo vele dezer sleenbanken uiterlijk op matrassen gelijken.
inatrassensteen

,
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volkomen evenwijdig met de rigting der bergketen van het zuid

westen naar het noordoosten en strekken zich in dier voege op

een grooten afstand in de beekbedding uit ; de afgebrokene kopperi

verheffen zich als zuilen boven de opperviakte der bedding

aan de zijwanden van het dal hebben zlj een reusachtigen , schoo-

nen, laagsgewijzen bouw, vormen zLj als het ware nevens elkan-

der staande rauren, die de een boven den anderen uitsleken

en strekken zich op die wijze eenige palen ver in eene Hjnregle

rigting uit. Deze streek is zeer raerkwaardig, uithoofde van de

groote veranderingen , welke de zandsteenlagen hebben ondergaan,

die alien helder, witacbtig grijs zijn gekleurd: L. n<>. 824 a—g.
Eenigen zijn tamelijk week, bestaan uit fijneren zandsleen , die

op de breukvlakken fijnkorrelig, aardachlig is, met nogduidelijk

herkenbare organische ovcrblijfselen: d tot f; in halfverweerden

toestand worden zij geelachtig bruin: g; door volkomen onbe-

merkbare overgangen : b, c, die allengs harder worden, ontstaat

eindelijk een geheel en al gelijkvormig , blaauwachtig gesteente,

dat op de breukvlakken fijn bladerig, splinlerig is, en eene groote

mate van vaslheid en hardheid bezit: a, en dat men niet kan

onderscheiden van sommige endogene felsiet-gesleenten, namelijk,

phonolithen ; het is door dwarsspleten meer of min in kubieke

stukken afgezonderd op de wijze van zuilen, die in geledingen

zijn afgedeeld. — De overgangsvorraen c en & worden door de

Javanen bij voorkeur tot slijpsteenen gebezigd en naar vele oorden

des eilands verzonden.

G. PRBANGBR-RBGENTTSOBAP SOEKAPOBRA : H". 29 45.

«9. E. Dolcrict-doorbraak Batoe-Tanggolok en Goen-
toel, aan de zuiderkust, in het westelijke gedeelle van Soeka-

poera. (Distrikt Kendeng wesi.) Westwaarls van de monding der

Tji-Kantang, op een afstand van i paal van daar, ontlast de

kleine Tji-Tanggolok hare wateren in zee. Niet ver van haren

oostelijken oever verheft zich, digt bij den laagsgewijs gevormden

kustmuur, eene kolossalc rots, welke zich aan het oog voordoet

als een oud kasteel; zij is bekend onder de benaraing van Batoe-



588

Tan^^olok en rijsl gelijk een eilanJ gehecl gei'soleerd uit de smallc

luslvlakte opwaarts met onbeklirabaar sleile, 50 voet hooge wan-

den; eenige kleinere rolsen, die met de Yorigen eene korle rij

\ ornien en Batoc-Goenloel worden geheclcn, slrekken ziclibij wijze

van een kani in zee uit. De blaauwachtig grijze dolerieL: L. n^

778, waariiiL dezc laalslgenoemden bestaan, is in zoudeiiing gebo-

gene, deels loodregt staande, deels scheef gerigle platen, ler

dikle van 1 duim a 1 voet, afgezonderd, die meerendeels van het

ooslen naar het westen zijn gerigt en op vele plekken in ^Yrij-

rnigscDnglomeralen zijn geliuld. Op andere plekken is het gesleenle

jneer of min in kubieke stukken gcspleten. — De lezer zie om-

trent den laagsgewijs gevonnden kastnuuir in dcze streek Mad-

zijde 50—52, 188 en 190.

30. E. Trachiet-rots Oedjoeng-Taboelan met gabbro-

gangcn. (Dislrikt Tjivvaroe.) In eene meer oostvvaarts gelegene

streek der zuider kiist van Soekapoera, beoosten de mending der

Tji-Mgdang, aan welks oever het dorp Kelapa genepligt, reikt

eene splls loeloopende rotskaap, Oedjoeng-Taboelan, — voorwelke

het eiland Poeloe-Taboelan wordl gevondcn, — tot op een aan-

nierkelijken afstand in zee; zoovvel de rolskaap als het eiland

trekken de blikken des reizigers oufeilbaar lotzich, wantdekust

en de ganschc streek, zoo ver het oogdieper landwaartsinof langs

het strand rcikt, zijn beide geheel en alvlak. Het eiland beslaat uit

een Irachlclachlig massa-gesleente, dat afzonderlijk uit de strand-

vlakle oprijst en aan de zeewaarls gekeerde zijde met spitse rots-

stukken en steile murcn in de baren daalt. Het isbij uitnemendheid

tafelvormig afgezonderd. De platen zijn ^ a 3 voet dik en tevens

door dwarssplelen afgedeeld , zoodal zij van de smalle zijde be-

schouwd wordcnde, uithoofde van haren verticalen stand, op zui-

len gelijken, die in teerlingvormige geledingen zijn afgedeeld. Hier

en daar echlcr zijn zij onregelmatig van vorm en gebogen. Op

verscheidene plaatsen, namelijk, aan de oostelijke zijde derkaap,

waar de kleine Tji-Patah boemi in zee uitloopt, is de trachiet

doorbroken door gangen, bestaande uit een zeer fijnkorrelig of

digt gabbroachtig
,

groenachtig grijs gesteente: L. n^ 962, dat

bedekl is met een puingesleenle van gelijke soort, en van eene
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bleekgroenc kleur : L. n*^. 961 (een wrijvings-conglomeraal). Deze

brekzie wordt door verweering allengs weeker, aardachliger en

geelachlig wit: L, n^. 963, ja, eindelijk krijUvit; zij wordt

insgelijks op andere plaalsen oost- en weslwaarls van hier aan

hel strand gevonden, waar zij op versclieidene plekken in den

vorni van klippen, kanimen , boven het vlakke strand oprijst en

door hare bleeke, kopergroene kleur de blikken des reizigers lot

zich Irekt. Dit is onder anderen bet geval aan den Oedjong-Baloc

noenggoel^ die ooslwaarts op den O.-Taboelan volgt , zoomede
F

westwaarts van den O.-Taboelan, aan de monding der kleine beek

Tji-Karang : L. n^ 956—9I>7 , welke gelegen is lusschen dc

breedere rivieren T,-Langla en T,-Paloedja, Men vergelijke bier-

mede den vroeger onder n*^. 16 beschreven diallag-popbier.

3S. E. Traohitisch massa-gesteenle van den G.-Lini-

boeng. (Distrikt Kendeng wesi, Batoe wangien Negara,) Vergelijk

L. n^ 965 en 972. Ten zuiden van de vulkanen G.-Pepandajan en

Tjikorai, ongeveer balfw^eg lusschen het plateau Tjikaljang en de

zuider kust, is het zeer onregelmatig uiteengedrevene en uit zijn

verband gerukte laagsgewijs gevormde gebergte doorbroken ge-

worden door kolossale massa's basallachlige , doch meerendeeLs

trachietachfige sleensoorten , wier kruin eene groep booge, met

woudgeboomle bedekte bergjukken vorint , Goenoeng-Limboeng
4-

geheeten. Aan de westelijke zijde van dezen G,-Limboeng, aan de

belling van het dal der Tji-Kanlang, verhcft zicb bet endogenc

gesteenle in verscheidene stomp kegelvormige toppcn of konitliet voor

in balfkogelvormige massa's, die in bet groot ecnc uilslekend

schoone schelvorn)ige, concenlriek bankacliligc strucluur bezillen.

Nergens is dc onlblooliiig van dit gesleente zoo aanmerkelijk alsaandc

zijwanden der 1500 voet diepe kloof, door Avelke in de boogere

gedeellen van baren loop de Tji-Kantang slroomt, alvorens bare

bedding tot een breed dal is gevvorden. Zuidooslwaarls van het

dorp Pekantjen vormt de beek in deze kloof een hoogen , schil-

derachtigen w^aterval, — den Tjoeroek-Tjikantang, — in welks

nabijbeid het gesteenle , een schoone
,
grofkorrelige trachiel : L.

n^ 965, verscheidene honderd voet diep van den rand der kloof

lot aan baren bodcm ontbloot is. Het is afgezonderd in groole

2 G
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sliil<kcn, waaroiuler er voorkomeii ter dikle van 10 en lerlengte

van 25 voel; zij zijn verticaal gcrigt en schijnbaar onregelraatig

van vorni, doch meercndeels vijfhoekig met scherpe kanten,

vvelkc sliikken gewoonlijk naar eene zijde, naar boven of naar

bcneden, in eene scbeeve rigting smaller toeloopen dan naar den

anderen kant, waar tusschen hier en daar zeer smal en spits uit-

loopende platen als ingescboven schijnen te zijn._[Zie JAIL Figuur

Jj5.) Hoewel veel kolossaler van vorra herinnert deze wLjze van af-

zondering aau dien van den porphier van Tjimas (no. 11) en anderen.

E. Horublende-porphier van den bergkam G.-

Boeroeng agoeng aan de westelijke zijde van bet dal der Tji-

Kaengan. (Dislrikt Batoe wangi.) Hij is in verticaal staande,

kolossale zuilen afgezonderd envverdreeds vroegerop bladzijde 179
bescbrevcn. Een wilacblig felsict-dccg, dat, met de loup beschouwd,
krislallinisch fijnkorrelig is, omsluit, behalve waterheldere feld-

spaatb-kristallen en zeer kleine magneetijzerdeeltjes, vele groote,

glimmend zwarte bornblende-kristallen , die 2 a 9 slrepen lang

(zuilvormig) zijn: L. n". 973. Gelijk de wijze van afzonderingin

bet groot torenvormig, scberpboekig is, zie J. III. Figuur 54, is

zulks raede in bet klein bet geval. De blokken, welke zicb van
den muur hebben afgesclieidon — geledingen van groote zuilen —
zijn op bunne beurt tamelijk regelmatig in kleinere, 4 of 6 bge-

kige, doch meerendeels 5 hoekige zuilen afgedeeld, welke eene
dikle van 1, bij eene Icngte van 4 voet hebben. — Deze por-
phier vornit den boogslen , middenslen kam van de breede, doch
voor bet overige nepfuniscbe bergstrook, welke de uitspoclings-

dalcn Tji-Kaengan ten ooslen en Tji-Paboe-Jakan ten vvesten van
elkander Scheldt en van lievcrlede naar de zuider kust afdaalt. Hij

komt slecbts op deze plaats — aan de westelijke zijde van Tjoe-
kang batoe, zie bladzijde 181 — onlbloot voor , doordien hij boven
de gewonc zandsteen-, conglomeraat- en mergellageu uitsteekt.

3.1. E. Trachiliscb bergjuk G.-Amlong. Verder noord-
ooslwaarts , mede aan de westzijde van bet dal der Tji-Kaengan

,

waarin bet dorp Tjigintoeng (1) llgt (distrikt Batoe wangi), be-
t

(1) Men gelieve op bladziJLfo 179, rcgcl 22 van boven, ecue schrijfTout te verbeteren
<loor Tjigmtoeng te lezen in plaats van Singa locwoe.
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slaat de hoogste, middensle kam dcr genoerade bergslrook uit

een hoog juk, G.-Aiiilong gelieelen, dat bijiia den vorni heeft van
eene doodkisl en zich lijnregt van het zuidwesten naar hot noord-
ooslen uilslrekl; langs zijne zijwanden dalen groole, stulvormige
ribben afwaarts, welke reeds in de verle den endi

van het bergjuk doen kennen. Nergens tocli wordt zulk eene re-

gelnialige splijting der berghellingeu waargenomen, waardoor vcr
naar buiten springende ribbon worden gevorrad, dan aan de hel-

lingen der Irachiet-vulkanen en vulkanische massa-geberglen (ver-

gelijk vroeger no. 8). Dit juk staat echler niel in regtstreeksch ver-

band met vulkanen, want den naaslblj gelegenen, den G.-Tjikorai,

onlvvaart men van hier op een groolen afstand in bet noonl-

noordwesten. Bergmassa's, die van zuiver neptuniscben oorspron^
zijn, liggen tusschcn dezen vulkaniscben kegel en den G.-Amlonir.
welke als een geisolccrd pyrolilisch bergjuk boven bet Icrtiaire

gebergle oprijst. De lagen van dit laalslgenoemde gebergle, die

aan den voet des G.-Amlong, in den dalbodem en aan de oostzijde

van den dalwand in de beddingen van al de te dier plaatse ge-

vonden wordende beken ontbloot zijn, bevatten op vele plekken
neslen en dunne lagen fossile kool, beneveus fossile bars, gelijk

reeds vroeger op bladzijde 279 is aangemerkt gewDrden. Het ge-

sleente van den G.-Amlong is Iracbilisch en phonolltisch vanaard.
Aan den voet van het gebergle, zuidoostwaarts van Tjigintocng

,

wordt eene fraaije onlblooling van dit geslecnle gevonden in do

ng dor Tji-Poloi", welke harcn oorsprong heeft aan de bel-

ling des G.-Amlong. Hot is hier nicer pbonolilisch dan trachitisch

van hoedanighcid: L. n^. 977, heeft e-ne blaauwachtig grijze

kicur, en bestaat bijna uilsluilcnd uit eene digle felsiel-massa

,

die fijnbladerig splintcrig, bijna glad op de breukvlakken is, waarin
ler naauwernood een enkele glazige feldspaalh-kristal kan onldekt

worden. Het bevat eene verbazendc bocveelheid ijzerklos, — dat

als goudslipjcs blinkt, — en daarcnboven in dunne lagen tusschen
de afzonderlijke platen voorkoml; ten gevolge daarvan lalen deze
platen zich, even als op elkander liggende planken

, gcmakkelijk
van elkander scheiden. Even menigvuldig als het zwavelijzer
cr in voorkomt, vindt men zwartkleurige magneclijzerkorrelljes

bedd
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in de gesteenlen, hocwcl dezc laatslen veel kleiner zijn en mee-

rendeels slechts met de loiip kiinnen waargenomen worden, De

platen, lafels, waarin deze rotssoorl is afgezonderd, hebben eene

diUle van
-J

diiim a 1 voet; de meeslcn ecliler zijn la 2 duim
dik en breken onder den hamer raede in scheeve vierkanle stuk-

ken, (1) die aan het eene uiteinde steeds veel smaller en spitser

toeloopen dan aan het tegenovergeslelde uiteinde; deze plaatvor-

mige stukken zijn gewoonlijk drie maal langer dan hunne breedle

bedraagt, passen naauwkeiirig nevens elkander, zoodat men de

sleentafel weder in haar gelieel kan hei-slellen door het nevens

elkander passen der vcrschillende slukken. {Z'leLllLFigimr ^6 b.)

Zij zijn niet in regtstreeksche aauraking met elkander, maar door

middel van lagen zwavelijzer met elkander verbonden, dat alle

afzonderingsvlakkeu bedekt, nu eens ler dikle van een blaadje

papier — en dan schijnen de gcsleenlevlakken als met bladgoud

te zijn beplakt — op andcre plaatsen in lagen ter dikle van 1 a

4 strepcn. Aan de ooslelLjke zljde van het groote dal verbeiTen

zich insgelijks bier en daar vulkanische massagesteenlen bovende
neplunische basis, nienigwerf omhald met brekzien: L. n^ 978
980; eene dergelijke doorbraak is de G.-Loemboeng, die in den
vorm van een kolossalen, kegelvormigen top aan de dalhelling

oprijst en naar de zijde van het dal zeer steile wanden heeft.

»*. E. Doleritisch gesleente in de dalkloven der Tji-
Balo en der Tji-Paloedja. De zeer harde, vaste steensoort,

welke in de weslelijke streken van het distrikl Karangden bodem
der genoemde uitspoelingsdalen vormt , is reeds vroeger op blad-

zijde 32 beschreven. Zie L. n". 1001—1002 en 1006; zij heeft

op verschillende plekken zeer veel overeenkomst met (ijncn, ver-

anderdcn
, kristallinisch geworden zandslcen , is algcmeeu geno-

raen zeer fijnkorrelig, doch beslaat, met de loup beschouvvd wor-
dende, hoofdzakelijk uit labrador met augiet, benevens veel magneet-
ijzer, hetwelk als het ware in het gesleente gesprenkeld is , ten gevolge

waarvan het overal eene sterke werking op de naald iiiloefent.

X

(1) Dicn vorm hebben zij, indien men ze van de smalle en lanrjc zijde beziet, ^eliik zij
zijn afgebeeld in J. III. Figuur 46 a.

^ i
. .- j j
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Het is raeer krislallinisch korrelig, dan porphierachtig van stnic-

luur en heeft eene eenigzins gebogene tafelvormige, bijna Lla-

derige, doch vast zaamgesmollene afzoiidering. De Lreukvlakken
van het gesleente zijn fluweelaclitig glimraend, uitlioofde van de

tallooze, kleine, lielder blinkeude slipjes; met de loup bezien

,

blijkt het dat al deze stipjes bestaan uit labradorfeldspaalh-kris-

lallen. — De gansche massa zandsteen- en raergellagen, welke op
deze doleritische basis rust, is 4 a 500 voet dik.

Op eene plaats van den bodem der Tji-Paloedja wordl in den
doleriet (1001—1002) een groenacbtig bleeke gabbro-gang aan-

gelroffen : L. u". 1005, waardoor evenwijdige, witte kwarls-

aderen loopen , die gedeelleUjk zoo innig met het gabbro-gesleenle

zijn zaanigesmollen, dat daardoor een witachlig groen gesleente:

L. n". 1004, is ontstaan , waarvan bijna elk gedeelle vonken van
zich geeft, indien het met het slaal geslagen wordt.

33. M. Verkieselde declen van kleilagen in de Tji-

Kanj^reh. (Distrikt Karang.) Klimt men uit de bedding der Tji-

Patoedja Icgcn de weslelijke dalbcUing opwaarls, dan bereikt

men het dorp Nagrok na verscheidene lerrasvormige voorsprongen

te hebben overschreden , die waarschijnlijk ten gevolge van berg-

slorlingen , Oeroek's, zijn ontstaan ; — dit dorp ligt in de nabijhcid

van den vlakken, breeden kam van dit laagsgewijs gevormde ge-

bergle. Verre weg het grootste gedeelle der lagen beslaat uil

zachlen zandslcen en mergel. Door dergelijke laagsgewijs gevormde
massa's heeft insgelijks de beek (Tji-) Kanjcrch aan de andere

,

weslelijke zijde van dit gebergte haar dal uilgespoeld en zich eene

bedding gevormd. Verscheidene honderd voet beneden den ben?-o
kam bij Nagrok, stond te midden van dit dal het dorp Tjikan-

jerek, dat, ten jare 1844, (1) door eene bergslorling overstelpt

,

ter hoogte van 50 voet onder het neergeslorle puin werd bedolven,

bij welk onheil het groolsle gedeelle zijner 176 inwoners hel

leven verloor. De regler dalwand , welke insgelijks uit zachle zand-

steen- en mergellagen beslond, slorlle plolseling naar beneden,

ten gevolge van aanhoudende, hevige regenbuijen , die nog ver-

scheidene andere Oeroek's in deze slreek deden onlslaan. Een

{1} Reeds vroeger, op bladzijde 36, hebbeu wij hiervan met een enkel woord gesproken
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geJecIte van het gebergte, ter lengte van 1 paal en ter breedle

van I paal, scheurJe zicli van de overigc massa los en daalde in

ccne verlicale rigling 150 voet nederwaarts, len gevolge waarvau
het daar beneden gelegene gedeelte van het gcbergte, dat een

gelijke dikle had, ter zijde werd gedrukt en het dorp onder zijne

puinmassa bedolf. Hierdoor word het Ihans aanwezige, vlakke
terras, trap, aan den dahvand gevormd, welke loO voet beneden
de algcmeene oppervlakte van het gebcrgte is gelegen. AVaar-
schijnlijk was het lager gelegene gedeelte van het gebergte, waar-
van wij zoo even hebbcn gesproken, week gewordcn, doorde wer-
king van het regcnwater, dat door kloven en splelen er in was
doorgedrongen.

Deze ganschelaagsgewijs gcvormderaassa, welke aan de zijwanden
van bet Tji-Kanjereh-dal ontbloot wordt gevonden, rust op eene hel-

dcr kleurige, weeke A7e/bank , waarin hel water waarschijnlijk niet

kon doordringen. Eene onlblooling van deze bank wordt gevon-
den in de bedding der beek; zij schijnt zeer dik le zijn. De klei

is week, kleur afgevend, kneedbaar en verloont afwissclend sire-
pen. — onderverdeelingen, — die bier raelk- of krijlwit, elders
Isabel- en eigeel, op andere plaatsen bolus- en cinnoberrood van
klcur zijn: L no. 990. Zij bevat eene groote hoeveelbeid ijzerkies,
zoowel in fijn verdeelden loestand er in gesprenkeld, als mede
in den vorm van klcine aderen en nesten: L. n°. 999.
Op eene plaats beneden het met puinmassa's overslelple dorp

wordt deze bonlkleurige klei allengs harder, en breekt onder den
haraer jnecrendeels in tanielijk regelmatige, scherphoekige sluk-
ken, die naauwkeurig aan elkander passen: L. n". 99I,verkrijgt
als hel ware eene teerlingvormige afzondering en gaat, terwiji zij

gedurig harder wordt : L. n-'. 992, allengs over in den hardslen
hoornsleen en jaspis: L. no. 995 en 994, welke laatste nog de
oorspronkelijkc bonle kleur der klei heeft behouden, gedeeltelijk
witacbtig, eigeel, deels menie- en bloedrood van kleur is. Deze
kwarts- en jaspisrols vormt alsdan de bedding der beek en staat
in een onafgebroken verband met de klei , zoodat zich nergens eene
grens tusschen de ovcrgangcn laat waarnemen. Dit rotsgesteenle
bevat deels in drusenruiinlen, deels in de afschcidingssplelen en
kl

heb
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l)en, zij zijn, namelijk, lang, zeer dun, naaldvormig, ja, Iiaar-

vorniig fijn ; L, n°. 993, of komen voor in de gedaaiUe van zes-

zijdige ziiileu met 6 eindvlakken, (1) die nu eens even groot,

sonitijds niet gelijk van groolle zijn, en weike eene dikle van ^,

bij 2 duim length bereiken: L. n^ 994 en 99S. Zij ziUen regl-

hoekig aan de zijwanden — sahlbanden — der splelen , en ge-

woonlijk aan beide zljden , derhalve in 2 lijen, wier spilsen legen

over elkander slaan. In deze rolsen wordcn niede^ als ingesprcn-

keld gevonden ijzcrkies van goudgele, straalkies (grys ijzerkies)

van witacbtig gele kleur, benevens eene z\varlacblige,onhestcmdc

metaalerls. — Op andere plekken is de klei: L. n^ 990, onver-

anderd gebleven , vvat bare weekheid belrefl, maar cr warden alsdan

honderde brLiiniJzererlsaderen (digle bruin ijzersleen) in gevon-

den, ler dikle van ^ ^ 1 duim, vvelke elkander in horizonlale

en verlicale rigling onder regie boeken snijden en aan de opper-

vlakte der wiltc klei in den vorm van bruine, als een Iraliewerk

met elkander verbondene lijstcn van ^ a 1 duim boog oprijzcn;

op vele plekken, vvaar deze lijslen zicb vereenigen, zijn zij lot

druif- of balfkogelvormige niassa's zaamgesmollen, welke eene

doorsnede van | a 1 voet bebben: L. no. 996 en 1000. In de

onmiddellijke nabijheid dezer plaals laat zich geen spoor van

eruplie-gesteente waarnemen; met grond van zekerbeid schijnt

aangenomen le niogen worden , dat de vroeger bescbrevene veran-

deringcn — bet verdwijnen der klei door kieselzuur— iiilsluilend

langs den natlen wcg beeft plaats gehad, en dal dcbriiinijzersleen

welligt insgclijks als eene omzetling van zwavelijzer meet worden

bescbouwd,

30. £. Zuilvormige basalt in de bedding der Tji-

Langla, in de nabijheid van Tjoeroek negleg, de boofdplaals

van bet dislrikl Karang, in eene zeer eentoonige, vlakke slreek,

van het ncpluniscbe gcbergle. — De basalt heeft bier op vele

plaatsen eene rbombiscbe, op andcren eene tafelvorraige, ja, zon-

derling gebogene, leiaclilige afzondering. In de nicesle slreken is

hij afgedeeld in banken, ler dikle van 15 a 8 voet, die van bet

(1) Rhomboeder entrandeckt zur Saule und in der Richtung und zum Vcrschwindcn def

Scheitelkontcn.
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vveslcn naar hct oosten zijn gerigt, en onder een hoek van 40
naar liet noorden hellen; de afgebrokene koppen dezer banken
slrekkcn zlch bij Tjoeroek negleg in den vorra van kammen,
met scherpe randen, in dwarse rigling iiit door de breede bedding
der beek. Zij zijn echter op vele plaalsen in 4, 6, ja, 5 hoekige.

ijfhoeli
1 voet

afgczonderd, wclke eene gelijke lengle hebben als de dikte der
basalt-bank bedraagt; zij slaan reglboekig op de afscheidingsvlak-
ken, en schijnen zich onder een hoek van 40° van bet zuiden naar
het noordfn uit de bedding der beek te verhcffen; bet uileinde dezer
naauw aan elkander sliiilende zuilcn is aan de noordelijke zijde
dwars afgebroken.

Hoogst mcrkwaardig zijn de door vervveering onlstane vormen
van dil basallachlig gesteenle, die bier in alle raogelijke overgan-
Q^n vvaargenomcn worden. Zoo lang dit gesteente, belwelk geen
oHvien scbiint le bevalten, versch is, heeft het eene zwartblaauvve
klcur, is glad op de breukvlakken, digt, er komen slecbts zeer
kleine. driisenachlige blaasruimten in voor, waarin zich kleine
kristallen bevinden, die voor het bfoote o* ^ ^._^.
baar zijn. De sterke werking, die hel ges^teente op de naalZm't-
oefent, duidl aan dat het eene groole hoeveelheid magneelijzer
in lijn verdeelden toesland bevat: L. n". 1015; zoodra hel begint
le verweeren, worJt de kleur lichter, zij blijfl echler gelijkma-
tig en zacht, is aanvankelijk zuiver grijs, wolkengrijs: L. n''.

1014, vervolgens belder grijs. iels blecker dan de vorige: L. n^
lOlo, later belder grijs met een groenachtig gelen tint: L. no.
1016 en eindelijk, bij voorldnrende vervveering, gaat de grijzc
kleur in het bruinc over: L. n». 1017, vvanneer levens hollighe-
dcn m het gesteente onlstaan en vlekken van verschillende kleur
zigtbaar ^vorden. - Dat gedeelle van deze rotssoort , hetwelk voort-
durend door het waler vvordt bespoeld, verkrijgt aan de opper-
vlakte eene zwarte kleur met helderen metaalglans: L. n- lois
nieltegcnslaande het van binnen witkleurig is. WLj hebben dit
yerschijnsel reeds vroeger leeren kenncn , doch nergens wordl het
in die male vvaargenoraen als hier in deze stil vlietende bcken van
het dislrikt Karang het geval is.
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3y. M, De laag verbrijzelde gesteenten met slukken van
bandagaat en onyx, die de nevenbeek Tji-Bereni doorslroomt,
ten noorden der hoofdbeek Tji-Langia, hebben wij reeds vrocger
op bladzijde 252 in oogenscbouw genomen. De oorsprong dezer
kieselachtige sleenbrokken is onbekend.

3S. E. Sr M, Basalt-gangen, benevens mangaanerts tus-
schen veranderde mergellagen in het dal der Tji-Berem.
(Dislrikt Karang.) In het hoogere gedeelle van baren loop, be-

noorden de slreken, opgeteld onder n\ 36 en 37, slroomt de ge-
noemde beek tnsscben twee evenwijdige geberglen in de rigting

van hel west-noordvveslcn naar het oost-zuidoosten door een dal,

aan welks uileinde bet dorp Kankarcng is gelegen. De zeer dikke
banken van kalkmergel en fijnen zaadsleen: L. n^ 1028—1052,
die aan de bellingen van dit dal en in bet hoogere gedeelle der
beekbedding onlbloot zijn en op kneedbare klei: 1027, rusten

,

deze laalslgtMioemde is in het lagere gedeelle van hel dal, in het
bed der beek aan de oppervlakle ziglbaar, — ook deze hebben
wij

,
benevens de kolenneslen , fossile koralen en scbelpen , die zij

bevallen, op twee verscbillende plaalsen, op bladzijde 1 16 en 279,
met den lezer bebandeld. Op verscheidene plaalsen , zoo wel in

den bodem als aan de bellingen van het dal, worden eruptie-ge-

sleenlen waargenonien, in wier nabijheid de doorbrokene lagen

groole veranderingen hebben ondergaan. Twee dezer plaalsen zullen

wij nader in oogenscbouw nemen.

Aan de zuidelijke helling van het dal wordt een onregelmalig,
afgczonderd, basallachlig eruplie-gesteenle: 1056, gevonden in

de bedding der nevenbeek Tji-Paliir en wel aan den voet van een
walerval, welke zij in haren loop vornit; te rckcnen van deze
plaals zijn alle lagen, welke benedenwaarls onlbloot worden ge-

vonden in de bedding dezer beek, verhard, fa, geheel en ai ver-

kieseld. De dunne klei- en mergellagen zijn overgegaan inhoorn-
steenplaten, wier striictuur veelal dun schilferig is: 1037, welke
vonken van zich geven, indien zij met hel slaal worden geslagen,
van buiten melkwil , van binnen veelal blaauwachlig van kleur
zijn. De bovensle helft van het gebergle, van den genoemden wa-
terval lot aan de kriiin des bergs, bestaat hoofdzakelijk uit zan-
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digen kalkmergel (onzuiveren kalk), wclkc gccne vcranderiug Iiccft

oiidergaan, en aaii de hellingen onlbloot wordt gevonden in den

vorni van afgebrokene trappen (banken), die de een bovcn den

andcrcn oprijzen. De wanden dezcr Irappen, voor wclke lalrijke

platen en afzonderlijke leerlingvormige slukken van bet gesleente

liggen, zijn doorsneden rael evenwijdigeals bel ware uilgeknaagde

voren, die zich in eene borizontale rigling uitstrekken en de dunne

laaffdcelinir der sleensoort aanduiden.D"'^^""0

D^ merkwaardigsle ontblooting van eriiptie-gesleenle en veran-

dcrde scdimenllagen wordt gevonden in de benedenste stieek van

hel dal, in de bedding der Tji-Berom, ter plaalse waar zij , op

een geringen afstand van en boven bet dorp Kankareng een wa-

terval vormt. Hier vcrbeft zicb in de bedding der bcek, op vcr-

scbillende plekken, basalt: L. n^ 1054, welke volkomen gclijkt

op den basalt bij Tjoeroek negteg; dit gesleente loopt in den vorni

van een dam dwars door de bedding en is nu eens onrcgelmalig,

dan weder in platen ter dikte van | tot 5 voel afgezonderd. Deze

platen loopen evenwijdig met de doorbrokcne klei- en mergella-

gen van bet zuidweslen naar hcl noordooslen, welke laatslen

eene gelijke dikte bebben, onder den bamer in leerlingvoniiige

stiikken breken en zoo hard, gedeelfelijk kristalliniscb zijn gc-

worden, dal men vele lagen niel kan onderscheiden van den ba-

salt, waaraan zij grenzen. Zij hellen onder eene boek van 50 a

45° naar bet ziiidooslen. Dergelijke scbeef oprijzendeen vervolgens

aan de noordweslelijke zijde slcil afgebrokene kamnien van zwart-

blaauwen basalt slrckken zich boven en beneden den waterval

door de beekbedding iiit. Dat gedeelte der bedding, belwelk lus-

schen deze kammen is gclegen, heefl in de rigting van hel noord-

westen naar het zuidooslen eene lengte van 500 voct en heslaat

nit eene sleensoort met honderde aderen van niangaan-eils door-

trokken; in de nabijheid der basalt-gangen heeft zij, even als de

overige lagen aan gene zijde der gangen , aan de builenwaarts

gekeerde zijde der grenzen van het hier hedoelde gedeelte der bed-

ding, eene duidelijke, met de basalt-platen evenwijdigc verdceh'ng

(afzondering ?) in banken, welke afwisselcnd . eene dikte hebben

van I a 5 voel: L. n". 1040—1041. In hel middenste gedeclle
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der bedding daarenlegen, helwelk tusschen de basalt-gangen ligt

ingeslolen, waar de mangaan-crtsaderen : L. n". 1044, liel dikst
zijn en het meest voorkomen, is de laagdeeling gelieel en al ver-

dvvenen en de sleensoort
: 1039, schijnl eene gelijkvormige massa

uit le raaken. Hier gelijkl de zoo even genoemde sleensoort (1039)
op een kwarlsporphier van lielder bniinachlig rood of roodachtig
grijs deeg, waarin bier en daar kleine kwarls- en veldspaath-
kristallen voorkomen ; overal waar bet gesleente daze kleur beeft,

onverweerd is, — bezit bel eene groote male van bardbeid en geeft

bet heldere vonken van zich , indien bet geslagen wordt met bet
slaal. Duizenden van anaslomoserende en elkander kruisende man-
gaanerls- (pyrolusiel-) gangcn: 1044, ter dikle van 1 a 6 duira,
doorkruisen deze sleensoort (1039, 1040, 1041), ten gevolge
waarvan de belderkleurige, roodacbtige rolsoppervlakte zwartge-
aderd toescbijnt. Ter plaalse waar de gangen (aderen) zicb ver-

eenigen, vormen zij knobbels, ler dikte van een voet; daar tus-

scben loopen roode jaspis-aderen door bet gesleente, die op gelijke

wijze als de vorigen anastomoseren, en len innigste met het
gesleente zijn zaamgesmolten : 1058. Uitboofde van de kleur en
de blinkende oppervlakte werd dit melaal door de Javanen, die

bet niet kenden, voor ijzer gebouden.

Hoe verder men zicb in de rigling van den basalt-dam vervvij-

dcrt van bet middenpunt van de straks genoemde ingeslolene

ruimte, des le duidelijker gaat bet gesleente door allengs veran-
derende tusscbenvormen ; 1040, over in eene groenacblig grljze,

minder harde sleensoort: 1041, die nog slecbts op enkele plaat-

sen vonken van zicb geeft en doorlrokken is met groene jaspis-

aderen
:

1042; in de geaderde grondraassa dezer sleensoort laten

zicb slecbts enkele feldspaatb-krislallen waarneracn. Zij is zoo

regclmalig in lagen (banken) afgedeeld, de aderen en strcpen loo-

pen zoo evenwijdig met de laagdeelingsvlakken, dat men eerder

geneigd is om baar le bcscbouwen als een veranderd sediment-

gestecnle dan als dezelfde sleensoort, die wij vroeger onder
n°. 1059 bebben vermeld, docb bier iu een meer? verwreerden toe-

stand zicb bevindt. Maar alsdan zou men ook dit gesleente slecbts

mogen bcscbouwen als een mclamorpbiscb product van terliaireu



400

oorsprong, terwijl tie basalt alleen een werkelijkeruplie-gesleeiile

zou zijn. De niangaan-erlsaderen worden binnen de gansche uit-

gestreklheid van het terrein , ingeslolen lusschen de twee naastbij

gelegene basalt-dammen , in menigte gevonden en zijn welligt

niet anders dan de uileinden van een enkelen, lager gelegen,

zwaren gang.

3». E. Plaalvormige Irachiet in de Tji-Longan. (Di-

slrikt Tradjoe.) Te midden van het dal der Tji-Longan, dat het

lerliaire gebergte diep doorsnydt , vindt men lusschen Salatjaoe

en Dedcl, beneden de dorpen Kaloembit en Moeara, eene plaats

ahvaar de rivier hare bedding lot op een Irachielachtig gesteente:

L. n^. 986—987, heeft uilgespoeld; zij vormt aldaar verscheidene

kleine watervallen over rolstrappen, die bekend zijn onder de be-

naming van Tonjong. Het gesteente isafgezonderd in loodregt staande

banken, welke eene dikte hebben van 3 a 5 voet en van het noord-

westen naar het zuidooslen zijn gerigt; deze banken laten zich

menigwerf in dunne blaadjes spUjlen.

*0. E. Basalt in de Tji-Tjabang, die in kleine stuk-

ken is afgezonderd. (Dislrikt Paroeng,) In het neptunische ge-

bergle lusschen Tjoeroek negteg (dislrikt Karang) en Tjibalong

(distrikt Paroeng), dat met kalkbanken is bedekt, worden basalt-

doorbraken gevonden tusscheu mergel-, kalk- en zandachtige lagen

,

die op vele plaalsen in hoornsteen zijn overgegaan.— Digte basalt

van donker zwarle kleur : L. n^. 1 046 , vormt op eene plek over eene

uilgestreklheid van verscheidene honderd voet de bedding der kleine

Tji-Tjabang; niillioenen van kleine, scherphoekige, menigwerf

lapvormigc stiikken, ler grooUc van 2 a 5 diiini, waarin het

gesteente is afgezonderd, verheffen zich boven zijne oppervlakte.

4t. jF. 8f M. Het eruptie-gesteente, de verkieselde steensoor-

ten, voorkomende aan de mergelbank in het Tji-AVoelan-dal, be-

nevens de warme bron, die aldaar ontspringt, hebben wij reeds

vroeger in oogenschouw genonien op bladzijde 1359der W^ afdeeling.

4«. E, Trachietachlig massagebergte G.-Singkoep. De

ooslelijke helft van Soekapoera, welke ten zuiden is begrensd door

de zee, ten weslen door de Tji-Woelan en ten noorden en ten

ooslen door de Tji-Tandoei, is bljna in hare gansche uilgeslrekt-
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heid bedekt met een laag gebergte, dat ecliter eene groole afwis-

seliiiff van vormen aanbiedt; niLjlen, ja, dagreizen kaii men door

dit gebergle afleggen, zonder iels anders le aanscliouwen dan

klei- , mergel- en zandsleenlagen en hier en daar eene enkele kalk-

bank, die de vroeger genoemde sleensoorten bedekt. Ongeveer le

midden van het gebergte, in bet ooslelijke gedeelte van bet dislrikt

Tjiwaroe, ter plaatse waar dit aan bet dislrikt Prigi grenst, ver-

heft zicb plolseling een trachielachtig rolsgebergle , dat aan alle

zijden steil, geUjk eene vesting of een rotseiland, uit bet

tertiaire land oprLjst en op die wijze minstens eene boogie van

2000 voet bereikt; zijne algemeene benaming is Goenoeng-Sing-

koep. Het niiddcngedeelle van dit gebergle is een plateau; dit is

ecbler niet vlak, niaar beslaat uit rihben, die van bet weslen

naar bet ooslen zijn gerigt en wier rondacblige kruiuen bLjna al-

ien ojr' gelijke boogie liggen. Hoevvel zij eene kronkelende rigling

bebben , loopen zlj ecbler evenwijdig ten opzigle van elkander. Aan

de ooslzijde eindigt dit plateau in een scberpen rand, die met stei-

len, gedeellelijk loodreglen wand afdaalt in bet veel lager gelegene

terliaire gebergle, dat zicb van daar verder ooslwaarls mijlen

ver uilslrekt voor bet oog des bescbouwers. Bijna overal elders

op zijn rand is dit plateau met bergtoppen omringd, welke als de

bastions eencr vesting of de boeklorens van een burgt, gedeellelijk

met loodreglc zijwanden als kolossale rotspilaren oprijzen en die

onder verscliillende bcnamingen bekend zijn. Van den voel de

vveslelijksl^n dezer torenvorniige toppen — van den G.-Singkocp

in beperklen zin — slrekken zicb de slraks genoemde kronkelende

ribben, waarin de oppervlakte van bet bergplal is afgczonderd,

bencdcnwaarls uit; aan'de sleile, bijna loodreglc belling, in betoos-

lelijk gedeelte, onlvvaart men, dat het plaleau uit eene Iracbiet-

bank beslaat, die eene dikle heefl van verscbeidenc bondcrdvoel;

bet laat zicb duidelijk zien , dat deze bank zicb over den zandsleen

van bet terliaire gebergle beeft uilgebreid, nadalbetge.stcenle aan

den G.-Singkoep en op andcre plaalsen, waar thans toppen op-

rijzcn, was opgeslegen. Over de ganscbe benedcnbelfl des wands

en aan den voet zijn de koppen der afgebrokene zandsleenlagen

ontblool. Niet slecbls op den G.-Singkoep, benevens op de pilaar-
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vormige randtoppcn , die het plaleau omgevcn, niaar insgelijks

0]) Iiet plaleau zelf, waar hel gesloente in de beekkloven lusschen

de ribbeii ontbloot voorkomt, zijn de Irachiet'-massa's op vele

plaalsen omhuld met dikke lagcn puingesleente— eene gloedbrekzie.

De verschillcnde overgangen van bet gcsleenlc, waarin gewoonlijk

eene groole hoeveelhcid raagneetijzeraanwezig is, wordengevonden

in: L. n». 1078—1082.

De G.-Sirigkoep vorml als bel ware eene naliuirlijke bergves-

ling, welke aan alle zijden door sleile bcllingen en muren is

begrensd. De slcilheid van dezcn berg, die zich in de gedaanle

cens eilands boven het iage tertiaire land verheft, de duizeling

wekkende hoogtc waarop de rolslorcns zich verbeffen, welke zijn

plaleau oniringcn , de oorspronkelijkc woiiden, wier schadiiwen

de grijs- en zwartgekleiirde wanden dezer rotsen bedekkcn , vor-

raen een niet minder scberp kontrasl met het eenloonige, kale,

vlakke of slechls heuvclachtige tertiaire gebergte, waarop men
van het plateau nederblikt, als dc zoelc warmte, die in de Iage

bergstreken hecrscht, ract het ruwe, wolk- en nevelachtige, winde-

rige klimaat van dit rotseiland afsleekl. Even als de riffen en banken

zich eensklaps verheffen in den peilloozen occaan , rijst bier het

rotseiland plotseling tot zulk eene hoogte in de lucht , dat de

gebouwen en koITljplanlaadjen, die op het bcrgplat worden ge-

vonden
, na den middag menigvverf in wolkennevel zijn gehuld.

43. E, Sr M. Basalt- en trachict-doorbraken in aan-
raking met digtcn kalkslccn en graphiet-vorming. Aan
de oostelijke grens van de neptiinische bergen van Soekapocra,

tcr plaatse waar zij in de alliiviaal-vlakle der Tji-Tandoei afdalen

,

wordt eene Irachiel-doorbraak gevonden , die zich tot een kleinen

bergtop G.-Boelijir verheft. Van dezen bergtop slrekt zich eene

lange trachilische bergrib uit naar het oosten, en zuidwaarts

van deze rib ligt de steile wand eener zeer dikke kalksleenbank,

welke alhier eindigl. Door het dal , hetwelk hierdoor wordt ge-

vormd, stroomt de beek Tji-Gamping, en het naastbij gelegene

dorp, nonidooslwaarts van het uiteiude van dit dal, wordt Tjilja-

par geheelen. (Dislrikt Kawascn.) Het criiptie-gesteente, dal hier

trachiclarblig
, elders mcer dolerlcl- en basallachliff van hoeda-
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digheid is, vvordt hier op verschillende plaalsen in onmiddellijke

aanraking gevonden met den diglenkalksteen, welkeaannici-kelijke

veranderingen heeft ondergaan. Op vele plaatsen is hel in gloed-

brekzien gehuld, waarin deels basalt-, deels Irachietachlige sluk-

ken , benevens andere steensoorlen voorkomeri , welke enkcle

irroole hornblende-krislallen bevallen , waaronder er zelfs worden

gevonden ler grootte van een duini; zie de verschillende vormcn

van dit gesteenle in : L. n". 1098-1104. De kalksleenbank is

verscheidene honderd voet dik en op bare kruin gedeellelijk in

scberpe toppen en naalden verdeeld, waar lusscben diepe spleten

in bet gesteenle dringen. Hoe nader de kalk bij bet eruplie-

gesleente is gelegen, boe wilier van kleur bij wordt, ja, bij ver-

krijgt eindelijk eene blinkend wille kleur, wordt allcngs digler,

harder en brozer : L. n^ 1105—1107; te gelijker Ujd open-

baart zich bet merkwaardige verscbijnsel, dat wij reeds raeer-

malen bij andere neptunische steensoorlen , zoo als klei- en zand-

sleenlagen , bcbben waargenomen , ter plaatse waar zij aan eruptic-

gesleenlc grenzen en , naar bet schijnl , aan een hoogen bitlegraad

zijn bloolgcsleld geweest : er onlslaat in de aanvankelijk vormlooze

(amorpbe) rots eene soort van afzondering , welke veel overeenkomst

hecft met eene plaalvormige, teerlingvorraige of rbombiscbe af-

zondering van endogene (pyrolitiscbe) steensoorlen. De kalksteen

is albier in vijf- of zeszljdige , naar den eenen kant spits toeloo-

pende wig- of tapvormige stukken afgezonderd (zie J. III. Figmir

55) , welke 2 a 3 diiim dik zijn en volkonien overeenkomen met

de wijze van afzondering, die wij bebbcn opgemerkt bij den

basalt in de Tji-Tjabang (n". 40); van boven gezien, doen zij zicb

op de oppervlaklc der rots voor als vijf- of zeskante veldcn ,
even

als de vcrdeelingen op bet sclilld van een scbildpad. (1) Op

andere plekken is de oppervlakle der kalkrots op eene zeer regel-

malige wijze met klcine spleten doorgroefd, waarvan de langslen

cvenwijdig loopen met de bankvlakken , lerwijl de kortere spleten

ouder een rcglen hoek op de eerslen staan. (Zie J. III. Figuur

(1) Hcl is M-aarschijnlijk, dat deze rotssoorten eene aanmerkclijke lioevcelhoid koolzuro

talkaarde bevaUen en bij gevolg eoriige overeenkomst hebbon mat doloraict-soslccnte.
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86.) Nog nader aan de enJogene rolsgangen, op ecn afsland van

eenige ellcn er van verwLjderd, worJen groenaclilig grijze aderen

van ecn basaltaclitig eruptie-gesteenle in de roodachlig gewordene

kalkmassa : 1109, waargenomcn , die daarraede op de innigste

wijze zijn zaamgesmolten ; de kern wordt steeds rooder van kleur:

1110, het aantal groene aderen , welke in de kalkmassa voorkomen:

vernieerderl allengs : 1111 , en eindelijk ontwaarl men, behalve

duidelijke gangen van eruptie-gesleenle, insgelijks aderen van

een graphielachlig mineraal : 1112—1114, in de kalkmassa, die

even als de (digte, niet kristallische) kalk bruisen , indien zij met

zuren worden behandeld; zij zijn blaauwachlig zwart van kleiir,

dof, aardachtig, nu eens week, en kleiirafgevend gelijk gewone

grapbiel, dan hard en blijkbaar een overgang daarsLellende in het

basaltiscbe gesleente. Vele dezer graphiet-gangen zijn 1 a 6 duim

dik, plaatvormig, met scherp toeloopende grenzen , en lalen zich

aan de sahlbanden los maken : 1112; anderen vertakken zich door

de kalkmassa in zeer fijne aderen : 1114, en op nog andere plekken

,

aan de sahlbanden, wordt een zuivere graphiel gevonden in den

vorm van dendritische, metaalachligglimraende,zwarl-loodkleurise

bekleedsels : L. n^. Ill 5.

H. RESXDSNTXB TJERZBOH , KBGJEINTSCHAP CfrAZiOB BN

SOBNXMGAN« tt^. 44— 46.

44. E. Baioe-LoU. Op een geringen afsland boveu deplaals,

alwaar de Tji-Tjolang zich in de Tji-Tandoei onllast, verbeft zich

tegenover de hoofdplaats van het distrikt Bandjar, regenlschap

Soekapoera, een geisolcerde berg, G.-Bobakan; op dezen berg wor-

den verscheidene gangen van Irachiliscb en dolerilisch gesleenle

waargenoraen lusschen opgehevene sedimeiillagen , waarvan de

kern, gelijk gewoonlijk bet geval is, op vele plekken met gloed-

brekzien van gelijke steensoort is omringd. Uit eene dergelijke,

Innig zaamgesmollene brekzie: L, u*^. 1170, bestaan eenige huis-

hooge, zwarle rotsen, die zich aan de noordwestelijke helling des

G.-Bobakan verheffen en bekend zijn onder de benaming Baloe-

Loit, Zij kenmerken zich door polaar magnelismus, dat zoo slerk
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43.

is, dat de naald op een afsland van twee voet van de rots reeds
m

wordt aangedaan en, nader bij de rots gebragt zijnde, geheel

onidraait , in diervoege dat de cone zijde van het rolsgevaarte de

noord-, de andere zijde de zuidpool aanlrekt. (1) (Galoe.)

De trachiel- en dioriel-doorbraak in de cenlraalkelen G,-

Poegak, welke te midden van bet splijlingsdal tusscben twee ter

zijde liggende verbeffingswandcn oprljst , hebben wij reeds op

bladzijde 75 leeren kennen. (Koeiiingan.)

4G. E. Trachiet-platen tusscben fijne, onveranderde

zandsteenlagen. Aan de monding der Tji-Keloeboet, waardoor

deze zicb boveu Desa-Tjiwaroe in de Tji-Golok onllast, vindt men

ingeslolen tusscben zeer fijne, kalkachtige zandsteenlagen : h-

n". 1124, welke afwisselen met nog dunnere kleilagen, eene fijn-

korrelige, grijze Iracbiel-plaat : L. n". 1125, ter dikte van |^

voet, waarop eerst eene7 voet dikke, tracbietachligeconglomeraat-

laag, en vervolgens weder dunne zandsteenlagen volgen. Allen

bellen zij gelijkmalig onder een boek van 70° naar het zuiden.

De bier bedoelde plaats ligt aan de noordelijke zijde van het Ken-

deng-gebergte in Tjeribon, zuidwaatts van het hoofddorp des

distrikts Loeragoeng , namelijk, van die streek, alwaar de Tji-

Sangaroeng zicb noordwaarts wendt. (Koeningan.)

I. RBSIBBNTIB BANJOEMAS '. n**. 47 SI.

M
vormingen in groene klei op den G.-Poelasari. De laags-

gewijs gevornide bergkelen, die zicb uilstrckt van den G.-Slamat

tot aan den G.-Dieng en in punlige scbotsen is gcspleten , welke

in eene noordelijke rigting oprijzen , hebben wij reeds vroeger op

bladzijde 71 in oogenscbouw genomen. (Regentscbap Probolinggo.)

Aan den weslelijken wand van eene dezer bergschotsen , des G.-

(IJ Dit verschijnsel word door mlj in don laten avond-bij eene terugreize waargenomen;

het voornemen, door mij opgevat , om den berg andermaal te bezoeken ,
is echter door

biikomende omstandigheden verhiuderd geworden. Ik heb mij derh^jlve genoodzaakl gezien

hier bloot meldins le makcn van hot feit , dat meer naauwkeurig verdient te worden on-
D

derzocht.

a 7
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Poelasari, waar nevens dc Kali-Lapan in eene diepe kloof herg-

afwaarls slroonit, worJen insgelijks kleilagcn aangelroffcn tus-

scheii zandsleen- en congloraeraal-lagen, die oniler een hoek

vati 4o a 50'' naar liet zuiden bellen, eu gcdeellelijk groen

gekleiinl zijn : L. n". 1221. Op eene pick, waar eene insnij-

ding in den wand is gemaakt lot hel aauleggen eener waler-

lelding , is eene bank (evenvvijdige gang) helder grijskleurige

lava: n». 1220, lusschen dcze lagen onlbloot geworden, in wel-

ker scbijnbaar gelijkvorinige grondmassa slecbls groole, gla-

zige feldspaalhkrislallen ziglbaar zijn ; zij is cchler vol kleine en

roole bluisruinilen, waarvan de grootslen bidsvormig zijn en de

wijdic bebben eener pennescbachl. Ter plaalse waar de groene

klei aan dit pyrolitiscb gesleente grenst , wordt zij voorldurend

harder, breckt bij bet verbrijzelen met den bamer in leerbng-

vormige slukken : n<*. 1222 en gaat op vele plekken over in eengeUjk

gekleurden (groenen) Jaspis, welke niede gedcellelijk ingeslolen

in de lava wordt gevondeu. Hij vormt vooral aan de grenzcn van

klei en lava (aan de sablbanden) aderen en ncslen : no. 1225, ler

dikte van 1 diiini a 1 vfet en dikker, welke zoo innig met de

klei zijn zaaingesmolten, dat men ze niel mag beschonwen als

puinbrokken van vrcemde berkomst, die loevalligerwijze in de

klei zijn bedolven geraakt; in legended vindt men zich genoopt

aan te nemcn, dat zij in de kleilagcn zelvcn zijn gevormd ge-

worden.

4§». E. Baloe-Toempeng. Aan den zuidclijken voet dcr ge-

noemde keten , in de nabijbeid der dorpen Karang goct(5 en Piljoeng

(regcnlschap Probolinggo), wordt, ooslwaarls van de vroeger ge-

noemde plants, de slompe rots Baloc-Tocrapeng gevonden, wclkc

ongcveer 50 voet boveii zijne lertiaire basis oprijsl. Hij bestaat iiit

hornblende-porphier : L. n^ 1224, in wclks blaauwachlig grijs

felsiel-deeg vele langwerpigo {naaldvormige) hornblende-kristallcn

in allerlei riglingen door elkander liggen. Of deze rots siccblseen

losse blok of het uifstekcnde einde van een gang is , weet ik niet

,

maar mank cr slechls gewag van, iiilboofde zij by deJavanenzoo

vermnard is, want op bare oppervlakle wordcn , naar bunne

meening , vele bonderden van groole en kleine sporcn — indruk-
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selen der poolcn — vvaargenomen van verscbilleiide diersoorteii

,

als van paarden, runderen, geileii, rliinocerossen , vogelen en

zelfs voetstappen van mensclien. Het is waar, velen er vanheliben

cene verrassende overeenkomst met het spoor van dieren, zijn

scherp van omlrekken en 1 , 2 of meer diiim dicp. In deze hollen

heeft het rotsdeeg cen geehwhtig-hddev^vl^zG ^ zelfs witachlige

kleur , waardoor de lange , zwarle hornblende-krislallen des te

meer in het oog vallen; tevens is het decg aldaar minder hard

dan aan het overige, meer verhevene gedeelle der oppervlakle, Het

is echter niettemin waar, dat al deze zoogcnaarade inclnikselen ^

hoezeer ook het meerendeel huitengewoon regelmalig en dnidelijk

moge gevormd schijnen ^ slechts ontslaan zijn ten gevolge van het

verweeren van het gesteentej dat op de verschillende plaatsen,

wegens de verschillende (ongelijkvormigej menging der hestand-

deelen , — niet overal in gelijke mate heeft plaatsgevonden, raaar

hier snellcr, cUlcrs langzamer voortqaat.

49. De pyrolithische gesleenlebank in het laagsgewijzegehergle

aan de Kali-Keling , rcgentschap Tjilaljap, distrikt Adiredjo, heb-

ben wij reeds beschrevcn op bladzijde 50.

50. E. Casallachtige amandelsteen nabij Taman, op

Noesa kambangan. Aan den noordelijken oever van het neven-

eiland Noesa kambangan, in eenezuid-zuidwestelijke riglinglegen-

over het westelijke havenhoofd van Tjelaljap, zijn de terliaire

lagen : L. n*^. 1203, 1207 en volgenden , op eene plaats vaneen-

gescheiden door eene gesleenle-massa , die eene dikte van ver-

schcidene hondcrd voel en eene onregelmalige afzondering heeft;

te rekenen van de kust, waar de hadplaals Taman ligt, slrekldeze

gesleenlcmassa zlch iiit lot Iioog aan de helling des bergs. Het is een

basallachtigc amandelsteen : n^^. 1206, die schljnbaargelljkvormig van

grondmassa en groenachlig donkergrijs van kleur is, waarin slechts

glazige veldspaalh-krislallcn kunnen waargenonicn worden. Eenige

der blaasruimten zijn hoi, — anderen zijn gevuld met kalkspaalh

,

en nog anderen met kwarls, dat veelal groenachlig van kleur is.

Dergelijke eruplie-gesteenlen : n^ 1202 en 1204, worden insgelijks

in het binnensle des eilands aangelroffen. Bij het verweeren van

het gesteenle wordt het niet slechts allengs weeker, raaarhetvcr-
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krijgl tevens meer en nicer eene groene kleur ; liierbij mag niet

onopgemerkt wordcn gelaten, dat juist le dezer plaalse, in de

noordelijke slrckcn van Noesa kambangan, velelagen van het laags-

gewijs gevonnde gebergte (weeke zandsleenen , mergel, brekzien:

n*". 1198 , 1205, 1209) zich kenmerken door eene zeer groene kleur,

waaruil men welligt met grond het besluit zou mogen opmaken

,

dat zij eerst later zljn at^eiei geworden, nadat het puin van die

verbrijzelde ,
pyrolithisclie basis daartoe gedeeltelijk het raaleriaal

had geleverd.

51. E. Hornblendcporphier-bcrg G.-Sclok aan de zui-

der kust. (Regcntschap Banjoemas, distrikl Kali redjo.) Vier a

vijf palen oostwaarts van de mending der Kali-Serajoe verheft zich

uit Iiet vlakke, zandige slrancl eene geheel geisoleerde berg-

niassa, die aan de zeezijde met loodregte wanden afdaalt, maar

slechls gedeeltelijk door de barcn wordl bespocld, Aan de noorde-

lijke of landzijde heeft zij eene minder stcile helling, Nevens den

westelijken voet van dezen berg vindt men de monding der K,-

Adiredjo, waardoor deze rivier zich in zee onllast; ten oosten

er van verbcft zich in hare nabijheid nog een kleinere ^ afzon-

derlijke rotslop. De eerslgenocmde bergmassa, de G.-Selok, is

slechts eenige honderd voet hoog;zij rijst echter aan alle zijden

zoo sleil opwaarls, dat zij door hare eilandvormige ligging, hier

door de zee, ginds door zandige allaviaalvlakten begrensd, de

blikken des reizigers tot zich trekt. Zij bestaat uit hornblende-

porphier : L. n^ 1226, in welks wilachlig grijs felsiel-deeglanielijk

groole hornblende- en glazige feldspaalh-krislallon in de verschil-

lendste riglingen verslrooid liggen ; de hornblendc-krislallen zijn

langvverpig, dun. Vele gedeelten der rots splijten , bij hcl verbrij-

zelen met ilea hamer, in 1^ a 2 duira dikke rhombiscbe slukken

;

de afzondering, welke aan de steile wanden wordt waargenoraen,

is daarenlegen ribvormig, komt eenigermale met eene zuilvormige

afzondering overeen.

Als zeer waarschijnlijk mag het worden beschouwd , dat het

felsiet-deeg van deze en van verscheidene vroegerbeschrcvene horn-

blende-porpbiersoorlen, die met de eerstgenoenide van nahij

overeenkomen (n^ 12, 23, 26, 32, 48 enUl) zijne wille, mcnig-
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werf krijiwitte kleur Iieefl verkregen ten gevolge van Irapsgewijs

voorlgaande verweering, lerw ijl zijiie oorspronkelijke kleur Llaauw-

aclitig grijs of roodachlig was. De meesle overeenkomsf. wordt

opgemerkt tusschen de gesleenlen van Baloe-Toempeng (n<'. 48)

en den Tjoeroek-Tjimarindjoeng (n". 12). Er beslaat eene naauwe

verwantscliap tusschen al deze opgenoerade gesleenlen en den

eigenlijken trachiet der vulkanen; de laalslgenoenide sJeensoort

heeft echler gewoonlijk eene meer krislallinisch-fijnkorrelige, dan

digte grondmassa, waarin boven alle andere beslanddeelen de

glazige veldspaalh-kristallen de overhand hebben. De hornblende-

porpbiersoorten daarenlegen zijn meer helderkleurig, gelijkvormig

of geheel digt van deeg, waarin bornblende-krislallen niet slechls

de overhand hebben, niaar nienigmaal bet eenige, afgezouderde

bestanddeel er van uilmaken, en dezekrislallen bereiken,biJYoorbeeld,

in de soort, opgeleld onder n^. 32, zulk eene groolle als slechls

bij wijze van uitzondering in de tracbiel-soorlen der vulkanen

voorkomen.

K. RBSIDBNTZG BA6I1I.EIN , BBNBVBNS BEH OBDBBLTfi

VAH BANJOESXAS : hP. 52 58.

59. De gloedbrekzien , welke op den G.-Karang bolong voor-

komen, hebben wLj reeds vroeger op bladzijde 184 bescbreven.
L

(Distrikt Karang bolong van het regenlschap Ambal.)

De plaatsen, vvaarvan wij onder n-^. 55—58 zullen gewag maken,

behooren alien tot het laagsgewijs gevormde lerliaire gebergle,

waarvan de talrijke kelenen onder eene groole afwisseling van

vormen, en doorsncdcn door eene raenigle dalen, zich in eene

weslelijke rigling uilslrekken van den zuidclijken voet des G.-

Soembing lot voorbij "Banjoemas. Aan bel geheel mag de benaming

van Zuid-Serajocgebergte worden gegeven. Wij zullen slechls de

middensle en oostelijkste gedeellcn van dit gebergle in oogen-

schouw nemen, welke ten zuidcn door de alluviaalvlakle van

Bagelen, ten noorden door bet Kali-Serajoe-dal zijn begrcnsd. Hier

vindt men , bebalvc andere melamorphiscbc vormingcn ,
gansche

bergen, die uit glimmerscbiefer en jaspis beslaan, dochnietlemin
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sleclils declen tier terliaire fornialie zijn, waardoor dil gebergle

eene zoo groolc belangrijkhcid verkrijgt voor hot onderzoek en de

studic der gesteenteveranderingen op Java. Oiider de nummers:

L. 1249—1261 en 1268—1274 der verzameling worden stukken

gevonden der onveranderde sediment- (zandsteen- , mergel-, klei-

en conglomeraat-) lagen , waaruit verre liet grootste gedeelte van

liet gebergle — liet meerendccl der Lergrijen of met zachle glooi-

jing naar eene zijdG hellende Lcrgschotsen — is zaamgesteld,

waaronder insgelijks eene kalksleenbank : L. n^ 1262

—

1264,

voorkomt, welke wij op bladzijde 528 hebben bcscbreven. Van de

bulten van vulkaniscb puingesleenlc: nM 267, welke uit deandere

lagen oprijzen, hebben wij op bladzijde 194 melding gemaakt.

Wat de topograpbische ligging der verscbillende deelen betreft,

ten dezcn opzigte verwijs ik den lezer naar mijne Kaart van Java.

fi3. .'Jf. Verbardeklei-en kristalliniscbe zandsteenlagen
in de Kali-Katjar. (Regenlschap Keboeraen, distrikt Gedong
taon.) Op den weg, welke door bet K.-Katjar-dal in eene noor-

dclijke rigling van Keboemen naar Salang loopt , vindt men in bet

bed der genoemde beek , in de nabijbeid van bet dorp Kaliketjot,

onlbloole kici- en zandsteenlagen, welke onder een hoek van 50'^

naar bet zuidooslen bellen. Donkergrijzc, zeer kristalliniscbe zand-

steen : L. no. 1235, welke eene verrassende overeenkomst beeft

met zekere Irachiet-soorlen , wordt alhier gevonden , benevens zeer

harde kleilagen : n". 1254; de laatslgenocmden, welke eene dikte

hebben van 1 a 3 duim, zijn tot banken van 15 voet vereenigd.

Tiisschen deze dunne kleilagen vindt men, evenwijdig er mede,
even dunne lagen van een gestcente : n'\1255, dat nog veel harder
en mcer kristallinisch is dan bet vorige, betwelk aan de grenzen
der kleibank wordt aangelroffen : n^. 1255; dil laat zicb derhalve nog
moeijelijker onderscbeiden van werkelijke tracbiet-platen. Ter
plaatse waar de kleilagen in aanraking zijn met dit gesteenle (ver-

anderden zandsteen), zijn zij insgelijks klinkend bard geworden en
breken onder den banier in leerlingvormige stukken met seberpe
randen; in de ovcrige streken zijn zij week en verwrijfbaar.

Op vclc plekken aan den oever der beck zijn de dunne, 4)Iaatvor-

mlgc lagen op eene zondcrlinge wijze gebogen , hebben zij over
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eene aanmerkelijke uilgestrektheid eene golvende gedaanle.

54. E, & M. Gabbro en talkschiefer van het bergjuk

G.-Tjagang. (Residenlle Ranjoemas, regentscbapBandjar negara,

dislrikl Singomerlo.) De weg, welke van Bandjar iiegara over

Sirong6 in bet dal der Kali-Look kidang afwaarts daalt, loopt

voor bet groolsle gedeelle over de nok van een sninl, docb lang

bergjuk, dat zicb, wel is waar, nii naar deze, dan naar genezijde

wendt, doch algemeen genomen eene zuidelijke rigUng behoudlen

slechls van lieverlede daalt, Daar waar de weg nil bet Scrajoe-

dal, zuidwaarts van Bandjar negara, naar de noordeJijke helling

van bet « Zuid-Serajoe-gebergte » oprijst, treft men geeoe andcre

gesleenlen aan dande gc^Yone zacbte terliaire lagen ;zuidooslwaarts

ecbler van het dorp Pcgadoengan, ter plaatse waar bet vrocger

genoemde bergjuk zich van de overige bergmassa beginl af

te scbeiden en sleile wanden verloont, vcrkrijgen deze bleek

gckleurde mergellagen eene aanmerkelijke hardheid : L.

n-^. 1292; afwisselend met deze worden anderen lagen gevonden,^

die gebeel en al leiachlig zijn geworden en met nog bardere, ja,

hoornsleen- en kwarlsbarde lagen (scbellen, aderen) zijn door-

Irokken, welke laalstgenoemden eene groenachlige of groenacblig

bleeke, somtijds geelacblig bruine kleur bebben en, met bet slaal

geslagen wordcnde, vonken van zich geven : n^ 1293 en 1294. Het

gesleenle, waardoor dergelijke harde aderen loopen,wordt allcngs

leiacbliger, naar gelang men zijn logt weder op den bergkam

voortzet en vormt eindelijk eene weikclijke, groenacblig grijze

lalkscbicferrols: no. 1290 en 1291, dieondcrden baraerin dergelijke

scheef vierkante slukken breckt , welke naar den ccnen kant smal

loeloopen en eene lengle bebben van 5 duim, als bet goval is met

verscbeidene andere raelamorpbiscbc en pyrolitbiscbe slcensoorlen

,

die wij vroeger bebben waargenomen en waarvan eene afbeclding

wordt gevonden in J, III. Figuur 46, Zeer gemakkelijk lalen zLj

zich in de fijnsle scbilfers splijlen, die week, Ilgt verwrijfbaar

zijn en een poeder oplcveren, betwelk veltig is op bet gevocL

Indien men zijn logt van hel hoogste puntdes G.-Tjagang, vvclk

bergjuk aan de westzijde even steil in het dal der Kali-Poeljoeug

als aan de oostzijde in liel dal der Kali-Sirong(^ afdaalt, in ccuc
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zuidelijke ngling verder voortzct, dan ontwaarl men biillige rotsen

van een gabbroachtig gesteente: no. 1289,— bet uUgaande van gan-

gen, — die uit den scbiefer oprijzen; deze worden allengs tal-

rijker en vormen eindelijk bet eenige beslanddeel, waaruit de

rotsbodem bestaat. Deze sleensoort is grqenacbtig van Icleur en

bestaat hier uit een rolsdeeg , dal scbijnbaar gebeel en al gelijk-

vormig is en eene zeegroene kleur beeft , elders uit een zeer fljn kris-

tallinisch mengsel van albiet- en diallag krislallen, waarin raede

raagncelLjzer wordt aangetroffen; zij is in klcine 1 a 2 duim dikke,

scbeef vierkante slukken afgezonderd , waarvan de afzonderings-

vlakken, even als bet poeder der fljn gestanipte rotssoort, wit-

achlig groen en vetlig op bet gevoel zijn.

55. E. & M. Verharde klei- en krislalliniscbe zand-

steenlagen, benevens basalt-doaibraken in denabijbeid
van Sirong6. (In hetzelfde dislrikt.) In bet laagste gedeelte van

den hodem der kloven , welke bet genoenide bergjuk ler weder-

'zijde begrenzen, vond ik geen spoor van lalkscbiefer en gabbro,

welke sleensoorten op den kam en aan de belling van betjiikont-

bloot worden gevonden. Ik bezocbt debeide kloven ,daarbij raijn togt

aanvangende van bet dorp Sirong^, dat , aan bet zuidelijke uileinde,

aan den voet van bet bergjuk ligt, boven bet punt waar beide

beken zamenvloeijen. In de oostelijke kloof , boven bet dorp, vindt

men in de bedding der beek van gelijken naani , beldergrijze en
plaalvormig dunne kleilagen : L. n". 1277, waarin bier en daar
ijzerkies als ingesprenkeld wordt gevonden ; bij bet verbrijzelen met
den hamer, broken deze lagen in kleine, teerlingvormige stukkcn.

Daar tusscben worden even dunne platen aangetroffen, die eene

gelijke kleur hebben als de vroegcr genoeraden, even dun, docb
klinkend bard zijn: nM278, enter naauwernood van basalt-platen

kunnen worden onderscheiden. Het liggende bestaat uit werkelijken

,

zeer lijnkorreligen , bijna digten , donkergrijzen basalt : no. 1280 , die

verder slroomafwaarts in de beckbedding ontbloot wordt aange-
troffen

; aldaar is de basalt op eene plants bedekt door de grijze

kalkbank, die eene dikte van 25 en eene lengte en breedte van
eenige bonderd voet beeft, waarvan wij op bladzijde 528 eene
bescbrijving bebbcn ^i^^avQn.
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Volkomen dergelijke gesteenlen wonleii in de weslelijke kloof,

in de bedding der Kali-Poeljoeng,ontbloot gevonden. Perpendiculair

slaande, dunne kleilagen, welke eene donkergrijze, blaauwaclilige,

blinkcnde kleur hebben : L. n^ 1285, wisselen af met fijne,

grijze , insgelijks dunne, plaalvormige zandsleenlagen : nM282; tns-

scben deze onveranderde , weeke lagen worden er aangelroffen

,

die zeer hard of kristallinisch zijn geworden , doch zoodanig dat

trapsgewijze overgangen er tusschen worden waargenomen. De

zandsleen verkrijgt eene verrassende overeenkomst metveletra-

chitischeen dolerilische steensoorten : n*'. 1282, 1285 enbreekleven

als de verharde kleilagen gebeelen al in rhonibiscbe stukjes, wier af-

zonderingsvlakken menigvverf met een zwart, poederachtig stof

:

n^l284, zijn bedekt, — de kleilagen worden voorldurend harder,

velen zijn groenachlig : n'^. 1286, anderen zwart, blaaiiw, blinkend

en zoo hard als basalt, waarop zij volkomen gelijken r n^ 1287;

zLj bevatten kleine ijzerkies-krislallen en velen zijn doortrokken

met witle kwarlsaderen : n^ 1288. Dergelijke lagen , zoo verschillend

van hoedanigheid, wisselen herbaaldelijk met elkander af; velen

zijn schieferachtig, witachlig, wilachlig groen van kleur, de af-

zonderingsvlakken zijn vellig op het gevoel en hebben een vet-

achtigen glans, welke laaislgenoemden reeds nieer van nabij

overeenkomen met het gabbro-gesleente des bergkams.

5e. E. 8f M. Dioriet-doorbraken en veranderdeblaauwe,

talkachtige, schieferige klei. (In het vorige dislrikt en lager

in het dislrikt Soeko, regenlscbap Koelo ardjo van Bagclen.) Zuid-

waarts van Sironge worden op nicuw vvifacbtig groene, gabbro-

achlige en schieferige steensoorten ontbloot gevonden in de bedding

der hoofdbeek (Kali-) Look kidang, w^elkc harenkronkelenden loop

in het diepe dal naar het zuidwesten voorlzet, nadalde zamenloop

der Kali-Piljoeng en Sironge zich in haarhecfl uilgestorlJn anderc

gedeellcn der bedding bestaat de rolsbodem nil een krislallinisch-

korrelig, hier groen, elders groenachlig grijs, dioritischgesteenle:

L. n^ 1293, welks oppervlakle veelal leerlingvormig is gesplelen

en door helwelk, even als het geval was bij de vroeger genoenidc

- 4

schieferige, grabbroachlige massa's, in allerlei riglingen een zeer

grootaanlal kwarlsaderen loopcn, tordiklevan |al voct. Ilicrendaar
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worden ijzerkies-kristalleii in deze sleensoortwaargenomeiij waaruit,

te rekenen van dlt punt, de bedding der beek hoofdzakelijk bestaal , ler-

wijl hoogcr opwaarts boven de bedding aan de regler- of noordwesle-

lijke helling van bet dal, waar langs ('e weg loopl, meer ont-

blootingen worden g3vonden van bet vioeger genoemde gabbroaeb-

tige en scbiererige gesleenle. Deze gesleldbeid beboudt bel gebergle

tot aan bet dorp Look kidang. Van bier wendt de beek zich naar

bet zuidcn, nccml de Kali-Look oelo op, welke uit een ooslelijk

dal afwaarls strooral, en zct vervolsrens onder laalslsemelde be--,v..,o V/..^V.l lUIAl.^lg

uaniing harcn loop in cene zuidelijke rigting voort door eene

cnge kloof, wclke zlcb op een geringen afsland van daar verbreedt

tot een dalbodein, waarin de dorpen Winangoen , Karangsaraboeng

en Banioro zijn gelegen. Te rekeneo van bet dorp Look kidang

worden aan den regler- of weslelijkcn dalwand, wcl is waar, zeer

uit baar vcrband gerukle zandsteen- en kleimassa's aangetroffen,

die echler onveranderd zijn gebleven, wat bare pclrograpbiscbe

hoedanigheid belrefl, terwijl men in de bedding op vele plekken

nog groensteenrols vindl , — aan bet uileinde der kloof daaren-

tegen
, waar de bcide boeken in ver naar bet oosten en weslen

zich iiitslrekkende wanden overgaan en wel in de nabijbeid van

bet dorp Winangoen, verkrijgen de aanvankelijk kleiacbtige lagcn

eene gebecl verscbillende boed^nigbeid. Zij vornien albier een

zwarlblaauw en zilvergrijs talkachlig gesleenle : L. n°. 1296
1500, dat specifiek zwaar van gewigl is, en waarin kleine leer-

lingvorniige ijzerkicskrislallen voorkomen; bet bevat nesten en

aderen van wit kwarls, waarin nicde dergclijke leerlingen zwavel-

ijzer beslolen zijn. Eenige, ja , de niecsle deelen dezer rolsen zijn

zeer bard en zwarlblaauw: n". 1296 , andere deelen, die laagsgowLJs

docb onrcgelmalig met de vorigen afwisselcn, bebben eenelicblere,

namelijk, lilaauwacblig zilvergrijze of grocnacbtige kleur, zijn

week, gliinmend, vellig op bet gevoel en zeer kleurafgevend: no. 1297

;

bier lusschen worden lagen of nesten aangetrolTen , welke beslaan

uit eene lossc, fijne, wilkleurige aarde (hoofdzakelyk lalkaarde) :

no. 1500, die vellig is op bet gevoel. Deze verscbillende deelen zijn

echler nergens door cene schcrp gelcckendc grens van elkandcr

gescheiden, niaar door overgangsvornien ten innigsle met clkander



41l>

gd voorkonien: n°. 1298
1299, zijn geene van elders hertomslige puinbrokken ; niaar

daarenlegen onafscheidbaar verbonden met de blaauwe, lalkacblige

massa, waarin zij trapsgewijs overgaan. De oppervlalUe dezer

rolsmassa's is menigwerf schieferig afgezonderd, of schieferig

gekronkeld, hier bij wijze van lijsten geslreept, elders in allerlei

riglingen met groeven, voren, doortrokken , doch van de cven-

wijdige laagdeeling van bet gebergle wordt in deze slreek geeh

spoor gevonden.

Dergelijke rolsmassa's vindt men verder ooslwaarts van bet uit-

einde der K.-Look oelo-kloof, namelijk, aan den steilen wand,
welke ter noordelijke grens strekt aan de dalvlakte van Banioro.

(Aan den voet des zuidelijken wands bcbben wij gene kalkbank

reeds in oogenscbouw genomeu, die op bladzijde 209 bescbreven

werd.) Op een punt vcrbeft zich deze wand veel hooger dan

overal elders; bij vormt aldaar een steil juk, G.-Paras geheeten,

alwaar doleritiscbe en diorillscbe ganggesleenlen tot aan de opper-

vlakle zijn doorgedrongen en vergezeld gaan van de vroeger

reeds vennelde glimraende, lalkacblige, bijna scbieferige massa's:

n". 1296— 1297. De verder van bier vervvijderdedeelen des wands,

benevens bet ganscbe gebergle, dal zich verder oost- en zuidwaarls,

uilslrekt , zijn zaamgesteld uil onveranderde , v/eeke zandsleen- , mer-

gel- en kleilagen. Aan de zuid- en zuidoostelijke zijde der dalvlakte

van Banioro bellen deze lagen naar bet zuiden en zuidooslen , en

aan de noordelijke zijde, in de nabijbnid des G.-Paras, bellen zij

naar bet noordcn; deze dalbodcm doct zicb derbalve aan bet oosr

voor als een splijtingsdal , helwclk aan zijnc ooslclijke zijde balf-

kringvormig is gesloten.

De noordelijke dalwand , waaraan de G.-Paras zich verbeft,

slrekt zich veel verder uit naar bet oosten , vervolgens als een

laagsgewijs gevormde rand naar bet oosl-noordooslen lot aan een

voorwaarts springenden hoek , welke G.-Sil6reng wordt gebcelen

,

en ten laatsle belt bij Jn eene gebecl legenovergestelde rigling

dan de G.-Paras, namelijk, naar bet zuiden en zuidooslen , terwijl

bij naar bet noorden en noord-noordvvcslen een steilen breiikrand

vormt. Hieruit volgl , dat bet laagsgewijs gevormde gebergle in
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rreheel tegenovergestelJe riglingen is opgeheven geworden.

a*. E. 8f M. Dioritische en andere eruptie-gesleenten

des G.-Midangan, benevens het hoornsteen- en jaspis-

gehergte G.-Silengol. (Keboemen, Keboemen , Bagelen.) Aan

den noordelijken voet der zoo even genoenide bergketen, vveike

zicb in eene oosl-noordooslelijke rigling uitslrekt van bet uileinde

der kloof nabLj Winangoen over den G.-Paras en Siloreng , stroorat

de Kali-Look oelo bergafwaarts. Zij kronkelt zich door een dal,

aan welks noordzijde eene andere bergkelen oprijst, welke

de grens vornit tusscben dit dal en het vroeger genoemde Kali-

Look kidang-dal ; vvij zuUen baar de Look oelo-keten beelen , ter

ouderscbeiding van de vroeger genoemde G.-Paras-Sil6reng-keten.

Slecbls de benedenbelft dezer keten is van het oost-noordooslen

naar het west-ziiidweslen gerigt; de bovenhelft slrekt zich uit van

den hoogslen, noordelijken rand van bet gansche gebergle, bel-

welk bet Serajoe-dal begrenst, is van het noorden naar het zuiden

gerigt en wendt zich eersl later naar bet west-zuidvveslen, le

rekenen van de slreek waarin de dorpen Satang en Siloek aan

den voet der keten in het K.-Look oelo-dal zijn gelegen. Oostwaarts

van de noordelijke helft der keten strooml de nevenbeek K.-Loning

bergafwaarts, en ten oosten van dit K.-Loning-dal verbeffen zich

dergelijkc kelenvormige, doch breedere gebergtemassa's , die,

schuin tegenover den G.-Siloreng en zijn voet G.-Wagir kelepoe,

uit het K.-Look oelo-dal oprijzen; zij zijn in de lagere strcken be-

kendonderdebenaming van G.-Sitengol en rljzen noordwaarts allengs

hooger op, toldat zij in een bijnakegelvormigen lop, G.-Midangan

geheelen, eindigen. Deze lop vonnt bet hoogsle punt van het

gansche hy

massa's, welke gedeellelijk grocnacbtig donkergrijs van kleur en
zeer fijn kristalliniscb, bijna gelijkvormig van strucluur zijn : L.

no. 1276, waarin men slecbls kleine glimracrblaadjes kan herken-

nen
, gedeellelijk eene korrelig krislallinische strucluur bebben en

uithoofde van de menigle hornblende- en feldspaalh-krislallen, die

er in voorkomen, zwart en wit beslippeld schijnen: nM 275. Deze
dioriliscbc en Iracbiliscbe eruptie-gesleenten verbeffen zich in
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uilgeslrekte niassa's hoog boven het laagsgewijs gevormde ge-

bergte, dat, le rekenen van den zuidelijken voet des G.-Midangan

tot beneden in het K.-Look oelo-dal, over eene uitgeslrektheid van

verscheidene palen, bijna geheel en al isovergegaaninhoornsteen-

en jaspis-rotsen : n^ 1318— 1522.

Ter plaatse waar dit hoornsleengebergte zich verbefl aan den

noordelijken oever der K.-Look oelo, om verderop bet smalle juk

G.-Siiensol te vormen , srrenst het aan den voet van den zuide-

Ujken dalwand, — des G,-Sil6reng, — den breukrand van bet

onveranderde, laagsgewijs gevormde gebergle. Deze voet springt

voorwaarts in den vorni eener breede heuvelmassa, welke G,-

Wagir kelepoe vvordt genoemd en daalt vervolgens in eene ooste-

Ujke rigling, nevens de monding der K.-Loning in de boofdbeek,

met steile belling naar den oever der laatslgenoemde beek afvvaarls.

In de hoogere slreken van den breukrand treft men aan grove,

zwartacbtig grijze zandsteenlagen : n^ 1256, welke boofdzakelijkge-

vormd schijnen te zijn iiit verbrijzelde vulkaniscbe rotssoortcn,

die veel ijzerdeelen en hornblende bevallen, — verder beneden-

waarls vindt men barde, bier fijne, elders grove zandsteenlagen:

nM238, welke op enkele plekken vulkaniscbe steenbrokken orasluiten

en afwisselen met losse, zandige mergelsoorfen, die bleek geel

van kleur zijn : n^. 1257 , — en eindelijk weeke , op enkele plaatsen

vetlig gliinmende kleilagen, waarvan eenigen witachtig bleek, zil-

vergrijs: n^ 1259, anderen bruinachlig rood van kleur zijn: n<>. 1260,

en die, afwisselend, eene dikle van 1 a 5 voet hebben. Bij bet

verbrijzelen met den baraer, breken zij in leerlingvormlge of scbeef

vierkante stukken , die op gelijke wijze wederom in zeer kleine

slukjes kunnen verdeeld worden , welke in vorm volkoraen gelijken

op de eerslgenoemden. Uit deze kleisoorlen beslaat boofd-

zakelijk bet benedengedeelle des G.-Wagir kelepoe, welke op vcle

plaatsen als een 50 voet hooge, steile wand naar den zuidelijken

oever der K.-Look oelo afdaalt. — Al deze klei- en zandsteenlagen^

welke aan de zuidelijke dalzijde voorkonien, zijn van bet westen

naar bet oosten gerigt en hellen onder een boek van 30 a 60^

naar bet zuiden. Opnierkelijk is het, dat de hoornsteen- en japis-

rotsen
, die wij weldra in oogenscbouw zullen ncmcn, onder den
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hamer volkomen op gelijke wijze in teerlingvormige sliikken Lreken

als de bovcngenocniJc kleijagen , lerwijl zij nog daarenboven in

kleur er mede overeenkomen.

m van den G.-Wagir kelepoe hebben reeds een aan-

mcrkclijkcn graad vanhardheid verkregen ,oferkomen althansplek-

ken in de overigcns weciic lagen voor, die reeds zeer hardzijn. lloever-

der men opkliint aan den noordelijken kantvan lieldal,naardezijde

van den G.-Silengol, des te grooler zijn deveranderingen, weike het

laagsgevvijs gevormde gebergle heertondergaan; vooreerstvindt men
massa's, die noch kiei, noch hoornsteen mogcn genoemd wordenenals
het ware op eene onvolkomene wijze zijn verkieseld: nM319; weldra

ecbter vindt men geen ander geslccnte dan roodbruine hoornsteen- en

jaspisrols
: n«. 1518, waardoor wilklcurige kwarlsaderen loopen

en die mcnigwerf evenwijdig geslreepl is, lerwijl roode en bruine
lagen met elkander afwisselen , even als bij de kleilagen aan de
zuidzijde van hot dal wordt waargenomen. Uit dergelijk gesteente

beslaat het gebergle, te rekenen van het zuidelijke uileinde des
G.-Silengol lot in de nabijheid der (beek) K.-Poeljoengan , welke
in eene noordelijke rigling minstens drie palen van daar verwijderd
is. Binnen deze uilgestrektheid is bet gebergle aan zijne opper-

vlakte niel slechts altervvege bedekt met kleine, vierkante stukjes,

een gevolg van bet vervveeren der rotssoort , maar de massive,
aaneenverbondene deelen der rots zijn in de beddingen der beken
onlbloot en verheffen zich op lallooze plekken nil de aarde. Vele
dezer rotsen splijten onder den hamer mede in kubieke stnkjes.

Eene dergelijke fraaije onlblooling vindt men aan het noordelijke

uileinde van bet G.-SIlengol-jnk
. in de bedding en aan den oever

der K.-Locnjar; hier is de jaspisrols (bandagaal) in horizoutale,

verschillend gekleurdc grijze
, geelachlig brninc , roodbruine, doch

hoofdz-ahclijli bruinachUg gele lagen (strepen) afgcdeeld, welke deels

voren, groeven, vormen in den wand, deels bij wijze van lijslen buiten-

waarts springen: n^l521; deeerslgenoemden,degroeventusscbende
lijslen, worden steeds gevormddoor dedunnere lagen, waarondervelen
wordengevonden, door welke kwarlsaderen loopen : n". 1522. Ver-
der noordwaarts

, aan de noordelijke zijde van bet dorp Sitjaproet,

ongeveer le midden tusschen de zoo even genoemde beek —
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de K.'Loenjar — en de K.-PoeljoengaFi , verheft de rols zich op

eene plaals tot een 30 voet hoogen wand, welke uit loodregt

staande en teveus gekronkelde , diinne, Ji a 5, zelden 6 duim

dikkc agaal- en jaspislagen bestaat, die afwisselend eeue grijze,

Idaauw-, rood- en vuilgeelachligekleur liebbcn: n°. 1320; vele dezcr

lagcn zijn door dwarsspleten afgcdeeld in vierkanle stukken.

Noordwaarls van deze rolsen wordt in de bedding dcr K.-Poe-

Ijoengan eene onlblooling gevonden vanlielfijnkorrelige, dioritische

gesleenLe : n*^. 1276, dan volgt eene zone, waarin glimmerschiefer

wordt aangelroffen en eindelijk, naar gelang men hoogeropwaarls

slijgt naar den hoogslen lop G.-Midangan, treft men slechls de

reeds vroeger vcrnielde uilbarstings-gesleenlen aan, waaruit de

hoogsle top beslaat.

• E. ^' M. Dioriet-doorbraken en glimmerscbiefer-

vormingen in de benedenbelft der Look oelo-kelen. Reeds

vroeger hebbcn vvij gczegd , dat deze belft der kelen , welke de

noordelijke grens van bel Look oelo-dal vornit, algemeen genomen,

zich uilstrekt in de rigting van bet oosl-noordooslen naar bet

wcst-zuidwesten. Haar ooslelijkste slreek , bet punt waar zij zich

naar bet noorden wendt , ligt legenovcr den G.-Silengol.

Zij onderscheidt zich reeds op bet eersle gczigt van de andere

zuidvvaarts gelegene , onveranderde deelen van bet laagsgewijs ge-

vornide gebergte door hare eigendommeUjke geslalte , Avelke

eenigermale deu vorm heeft der trachitisclie bergjukken. Zie

vroeger n"^. 8 (Tji-Tapon-dal). Dit is minder bel gcval in bet wesle-

lijke gedeelle der kelen, alwaar men onveranderde mergel- en

zandslccnmassa's aanlreft , dan in bare ooslelljke slreken , Ic

rekencn van eene nevcnrib oostwaarls van bet dorp Seporo,

gaande over de dorpen Siloek en Salang in ccnc oostclijke rig-

ting tot aan de K.-Loning. Van bet smalle op de eene plaals steil

opwaarls rijzende, elders even sleil afdalende boofdjuk der kelen,

loopen bier dcrgclijke smalle nevenribben, die insgelijks eene zaags-

gewijs gctande nok hebben , in dwarse rigling benedenwaarls;

in de naauwc dalkloven , tusscben deze nevenribben, onlspringen

even vele nevcnbeken , welke bare vvalercn in de K.-Look oelo

onllasten. In dit gedeelle der bergkelcn worden zecr vele sang-



420

vorniige dioriet-doorbraken aangelroffcn , waar Uisschei] en waar

nevens hel gebergle overal in glimmerschiefer is ovcrgegaan. De

bedding der beken K.-Brengkok, Ambo en anderen blinkt om

die reden soniUjds als zilver of goud, naar gelang de glimmer

van den scbiefer wit of geel van kleur is.

De fraaisle onlblootingen worden gevondcn aan de wanden der

kloof en in de bedding der K.-Ambo, welke ten weslen, docb in

de onmiddelUjke nabijheid van bet dorp Salang van bet gebergle

afslroomt. Aanvankelijk Ireft men bier nog onveranderde, grijs-

kleurige zandsleenlagen aan; deze worden allengs korrelig kristal-

linisch, zij nemen eene groenacblig grijze kleur aan, er koraen

enkele glimmcrblaadjes in voor, en er ontslaan tusschenvormen,

waaromtrent men nict durft beslissen of ze lot de zandsteenen

of den glimmerschiefer moelen gerekend worden; zie no. 1306

1307. Onder bet laalslvcrmelde nummer komt een sink glimmer-

schiefer voor , dat aan de eene zijde in fljnkorreligen dioriet

(u^ 1508) , aan de andere — alwaar de glimmerblaadjes allengs in

geringer gelal voorkomen , bet regelmalige bladerige zamenslel

verloren gaat, dat plaals maakt voor eene korrelige congloraeraat-

slrucluur — in zandsleen overgaat , zonder dat eene scberp ge-

leekende grens kan worden aangewezen lusschen de drie steen-

soorten, die alien groenacblig van kleur zijn. Klimt men nog booger

opwaarts in de kloof, dan wordt eindelijk in de bedding , zoo niede aan

hare wanden, geen zandsleen meer gevonden ; men trcfl slechls glim-

merschiefer onlbloot aan , welke op vele plaalsen door dioriel-gangen

is doorbroken en afwisselend er mede voorkomt. Het eruplie-

gesleenle is groen; aan zijne oppervlakle, waar het meer verweerd

is geraakt, heeft bet eene groenacblig grijze kleur verkregen ; bet

is schijnbaar gelijkvormig of zecr fijnkorrelig, op de breukvlakken

splinlerig schubbig : nM308; fljn gesloolen zijnde, leverthetge-

steente een helder groen poeder. Vele deelen van deze sleensoort

zijn bijna digl van slrucluur : n^ 1509, anderen daarentegen zijn

krislalliniscb fijnkorrelig van zamenslel en omvalten hornblende-

krislallen : n*'. 1510. Door deze rolssoort loopeninallerleiriglingen

kwarlsaderen : nM512, waarvan dedikstenongeveer Jivoel breed

zijn; deze vertakken zich in sleeds dunner wordende aderen van
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ongeveer 1 duim diktc en nog dunner, welke op dezelfde wijze

als in den groensteen insgelijlis in de glimmerschiefer-massa

dringen. — De dioriet wordt aan de wanden der Kali-Ambo-

kloof, ter plaalse, waar hij onlbloot is, aangetroffen in gangen

ter dikte van 5 a 10 voet; zij loopen evenwijdig met de laag-

deeling des schiefers, zijn van het zuidweslen naar hot noord-

oosten gerigt en hellen onder een lioek van 45 gradennaarhelzuid-

ooslen. Dcze rigling en den graad, waar onder zij liellen, loopen echter

niet duidelijk in het oog, blijven niet allerwege dezelfden , raaar

zijn binnen eene geringe iiilgeslrektheid aan afwijklngen onder-

hevig. Een dezer gangen, welke eene dikte heeft van 5 voet, is

slcchls door eene dunne glimmerschiefeilaag van een 10 voet

dikken gang gescheiden. Beide rolssoorten lalenzicli in evenwijdige

platen splijlen, welke bij den dioriet 2 a 4duini, bij dengliinmer-

scbiefer 1 a 2 duini dik zijn ; de laatstgenoemden — met uilzon-

dering der zuiver scbieferige varieteit : n^ 1501, splijten onder

den hamer in kleine , zeer regelmatig gevormde stukken. Van
ter zijde gezien, hebben deze stukken dien scheef vierkanten,

naar bet eene uiteinde smal toeloopenden vorm , welken wij reeds

vele andere plutoniscbe en melamorpbische gesteenten, ja,

bij verharde kleilagen waargenomen en in J, III. Figuur 46 af-

gcbeeld hebben. Vergelijk vroeger n^ 11, 55, 54 en anderen*

De lengle dezer stukken bedraagl ongeveer \ meer dan bunne

breed te.

L. n^ 1515 is een sink, dat van een 10 voet dikken dioriet-

gang is afgeslagen aan den wand, ter plaatse waar hij in onniid-

dcllijke aanraking is met den glinimcrschiefer : n^ 1514; dit-

zclfde is het geval met n*^. 1515, belwclk herkonislig is van een

anderen gang van 6 a 7 voet dikte en wel van de plaats, waar

deze regtstreeks grenst aan den glinimcrschiefer. — Behalve de

overgangen in zandsleen , wordt de glinimerschiefer alhier in de

navolgende verschillende vormen aangetroffen : L. no. 1501 met

zilverwitte gliramerblaadjes, die met wit kwarts bij afwisseling

in evenwijdige lagen voorkomen en somwijlen zeer fijnbladerig:
F

t

n*^. 1505, zijn; 1501 * met goudgelen glimmer en eene meer

krislallinisch-korrelige gneisachtige, dan schieferige slructuur;

2 3
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n\ 1502 groenachtig, welk gcslccnte rccdjs ceiiige ovcrecnkomst

hecft met dioriet, maar evenwel nog duidelijk schieferaclitig is;

n^ 1504 zeer vast en hard, bevat veel kvvarls, is meer krislal-

linisch-korrelig dan schieferig, splijt zeer rcgelraalig in dc vroeger

beschrcvene, scheef vierkanle stukken; n^ 1505 nog harder, bevat

nog meer kwarls en is fijner krislallinisch dan 1504, doch laat
F

r

zich in dergelijke kleine stukjes breken, waarvan velen geheel en

al uit eene groenachtige kwartsmassa bestaan, welke slechts enkele

gliramerblaadjes bevat. Dergelijke stukken , gelijk n^ 1 504,

1503, worden somwijlen bij wijze van nesteninden gewonen verm

dos gliminerschicfers : n**. 1501, gevonden en verhcflen zich in

de gedaanlc van knollen boven de oppervlakte der rotssoort.

Lager aan de helling , meer in de nabijheid van den bodem van

liet dal , volgt, op deze glimnierschiefer-massa der Look oelo-keten,

zandsleen , welke door de reeds vroeger beschrevene, trapsgewijze

overgangsvormcn met den schiefer is vereenigd, zonder dat lus-

schen beide sleensoorten ergcns eene duidelijke grens kan worden

waargenomen; de krislallinisch schieferige structuur van den

glimmerschiefer verdvvijnt allengs meer en meer, de glimmer-

blaadjes komen zeldzamer voor, de laagsgewijze afdeeling daaren-

legen wordt tevens duidelijker en de losse conglomeraat-strucluur

laat zich steeds meer en meer herkennen, Hierop volgt nog lager,

ten zuiden benedcn de dorpen Siloek en Salang, gindsche bonle,

wit en rood gekleurdc klei in afvvisselende lagen, dezelfde soorl,

welke wij reeds vroeger op eene hooger in heldal gelegene plaats,

aan den voet dcs G.-Wagir kelepoe in oogenschouw hebben ge-

nonicn. llier bij Salang zijn de tamelijk sleil naar bet zuiden hel-

lende kleilagen — de hoek, waaronder zij hellen, bedraagt 45

gradcn — in de bedding en aan den zuidelijken oever der K.-

Look oelo ontbloot; hnnne afgebrokene koppen zijn echler bedekt

met eene 5 a 8 voel dikke rolsleenbank — eene hedendaagsche

vorming. De rolstcenen dezer bank, welke mecrendeels uit vul-

kanische rotssoorlcn beslaan, worden allengs kleiner, naargelang

men de oppervlakle meer nadert , zij zijn met eene steeds groolere

hoeveelheid bruine aarde vermengd, en hierop komt eindelijk eene

aardlnag, ter dikle van 1 a 1^ voet, welke de oppervlakte des



423

Lodems uilmaakt — zie J, III. Figuur 57. Verder ziiidwaarls

volgen op deze kleizone weder conglomeraten en zandsteenen:

no. 1256—1258, welke onlbloot worden gevonden aan den Lreuk-

rand der zuidelijke kelen — aan den dalwand.

In dit gedeelte van liet Zuid-Serajoe-gebergte worden weinige

fossile overblijfselen aangetroffen ; zij worden, bij voorbeeld, ge-

vonden aan de zuidelijke zijde van het dal der Kali-Look oelo, in

den kalk bij Banioro : n". 1262, 1265, doch niet in goed bewaard

geblevene broksliikken; zij leveren echter niet te min het afdoend

bewijs, dat ook dit gebergte een gedeelte der tertiaire vormingis.

Indien hetgeen onder n". 53 tot 58 is vermeld,uit eenalgemeen

oogpunt beschouwd, te zamen wordt gevat, dan komt bier in de eersle

plaals het feit in aanraerking, dat diorilisch-gabbroachlig iiitbar-

stingsgesleente alhier eene groote rol heeft gespeeld , dat het op

vele plaatsen in smalle gangen, elders in meer of min uitge-

slrekle massa's in het laagsgewijs gevormde gebergte is door-

gedrongen, waardoor dit laatste zecr verbrijzeld en uiteengerukt

en in do nabijheid van het eruplie-gesleente geheel en al is ver-

anderd, deels verkieseld, in hoornsteen en jaspis, deels in schiefer

is overgegaan, Tertiaire gliramerschiefer moge als eene

vreemdsoorlige , ongewone uitdrukking worden beschouwd; dat

echter niet mag worden verondersleld, dat het gabbro-diorietge-

bergle , met den talk- en glimmerschiefer, reeds vroeger heeft

bestaan — b. v. als een eiland in de zee — rondoni hetwelk,

namelijk, aan den voet, van het gebergte, de overige lot heden

nog onveranderde massa's van het laagsgewijs gevormde gebergte

zijn afgezel geworden, maar dat in legended de dioriet- en gabbro-

rots cerst later in dit laagsgewijs gevormde gebergte is doordrongen ,

dat de glimmerschiefer eerst in dit laagsgcwijze gebergte is ge-

vormd, derhalve als een veranderd , omgezet gedeelte er van moet

worden beschouwd, dit volgl ten duidelijkste uit het door mij in

het werk gestelde onderzoek , waarvan de resullaten bier boven

beknoplelijk aan den lezer zijn medegedeeld. De overgangen heb-

ben zoo van lieverlede plaats, dat het onmogelijk is de glimmer-

schiefer- en andere massa's van het overige laagsgewijs ge-

vormde gebergte le scheiden ; de Look oclo-keten, de G.-Tjagang,
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Siti^ngol, liggen alien op gclijkc lioogtc met de onvcranderde

deelen van hot laagsgewijs gevorrade gcbergtc,ja, veledcclcn van

dit laalstgenoemde — breukranden van opgehevene stukken van

het geLerglc — verheffen zich boven het eerstgemelde; ware dit

nu een ouder gebcrgle , dat reeds vroeger voorbanden was, dan

zou het in legendeel er door bedekt moeten zijn, lerwijlbet thans

^en inlegrerend deel van bet laagsgewijs gevormde gebergle

nilraaakt, waarvan de riglwijze en de graad van helling derlagen

zich gelijkvormig in die van het eerslgenoenide vooilzctten en

eerst in de nabijheid der dioriel-doorbraken voor hetoog ondui-

delijk worden. Zelfs in de medegebragle slukken (ziede reeks der

nuninicrs, voorkomende in de geologische verzameling van Java:

L. n°, 1501—1316) kan de overgang des zandsteens, zijne ver-

andering in glimraerschiefer , duidelijk worden aangetoond. — Het

veelal meer serpentijn- dan gabbroachtig gesteente : n^ 1289, van

het G,-Tjagang-jak (zie vroeger no. 54) is waarschijnlijk slechts

ecn veranderde, door verweering ontstane vorni der bepaaldelijk

dioritische rotssoorl : n^ 1293 en 1308, welke in de lager ge-

legene slreken op den bodeni der kloven en beekbeddingen onlbloot

wordt gevonden.

De plaatsen, van waar de opgenoemde steensoorlen herkonislig

zijn, heb ik dnidelijk omscbieven; daarenboven zijn zLj geniak-

kelijk te vinden, indien men mijne Kaart van Java ter hand neemt.

De geologen, die Indie willen doorreizen, kan ik niet dringend

genoeg aanraden vooral deze slreek te bezoeken, welke als hoogst

gowigtig mag worden beschouwd voor de leer der gesleenle-

veranderingen en tevens de door mij als het ware slechts be-

knoptelijk omschrevene feiten, nader te onderzoeken, lot welk
einde kunslmatige ontblootingen , opgravingen , bebooren te worden
gedaan. — Intusscben verwijs ik den lezer naar de aangehaalde

numraers mijner verzameling, welke tot grondslag strekt van het-

geen door mij omtrent dit onderwerp is aangevoerd; zij bevinden

zich in het rijks museum van natuurlijke historic, te Leiden, en

zijn bij gevolg voor een ieder toegankclijk.
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II. AlGEMEEN OVERZIGT DER PYHOLIXmSClIE GESTEEMEN VAN JAVA,

Moge het bij eenige der 58 (1) opgclclde plaatsen, waar pyro-

lilhische gesleenleniassa's in het lerliaire geLergle voorlvoinen

,

twijfelachlig zijn of zij dit laalslgenoemde hebben dooi broken,

dan of zij reeds als eilanden of booglen op den bodem der zee

voorkwanien, toen de sedimentaire lagen er op of er rondom

werden afgezet, bij verre het groofste aanlal eebler mag bel
r

ctIs uilgemaakl worden bescbouwd, dat zij hel reeds voorbanden

zijnde laagsgewijs gevormde gebergle als ganggesteenlen bebben

doorbroken en nieuwc daarin onlslane spleten hebben gevuld.

Bescbouwd uit het oogpunt van de wijze waarop zij voor-

komen, mogen zij in Iwee klassen worden gerangscbikl: 1^ in

gesteenlegangen , welke reeds aanwezige splelen geheel en al hebben

gevuld en verslopt, 2^ in gesleengangen , opgerezcn uit splelen,

welke op eene plaals zijn geopend gebleven , namelijk, vulkanen;

gene hebben zich boven verscheidene plekken der spleten koepel-

vormig opgehoogd en vormen alsdan halfkogel-, pilaar- of slomp

kegelvormige, steeds blind eindigende rotsheuvelen , zelden hooge

bergen. (2) (Zie J. Ilk Figuur 58^ a.) Hierloe behooren mede de

niet laagsgewijs gevormde voorbergen der vulkanen; — deze

bebben zich lot hooge kegelbergen opgehoopt , doordien uit het

geopend geblevene gedeelte der splect voorldurend nieuwc, deels

gesmollene rotssoorten opwelden, deels slechls verhrijzelde, fijn

gewrevene sleenniass's werden uHgebraakt, die in manlelvorniige

lagen rondom de opening werden afgczet eu zich ophoopten, ter-

wijl de schacht van tijd tot lijd door uitbarslcnde gas- en damp-

raassa's ward opengehouden , als het ware gereinigd. (Zie J. III.

(1) Van de vele honderden van dergclijke plaatsen zijn slcchts de merkwaardigsten

door niij vermeld geworden.

(1) De hoogere bergen van dczen aard, welke op Java voorkomen ^de blind eindigende,

kraterlooze trachiel-kegels , bij voorbeeld , de G.-Bockit toenggoel , Tiloe, zijn niet in

den vorm van een gewelf opgelievene, holle koepels, gelijk het gevai moet zijn met den
Chimborazo; hnnne gedaante is in hun hoogste gedeelte veel cer driehoekig-stervormig

en naar beneden verdeolcn zich de drie lijslcn Jstralen) allciigs in ccn grooter aantal , ver

buitcnwaarts uitstckende smallc ribbcn.
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Figuur 58 b.) — Ucl open geblevene gedecUe der spleet vormt

met zijn uileinde tlians dea krater op den top des bergs en het

laagsgewijs gevormde gebergte is in cen wijden omvang met en-

dogene steenbankcn , benevens met later gevormde , losse vulka-

nische produklcn bedekt. De Javascbe vulkanen verbefTen zlch in-

derdaad in rijen de een acbler den anderen , vormen als bet ware

scboorsleenen op eene lange spleet , wclke slecbts op die weinige

plekken open geblcvcn is.

Bcscbouwd uit het oogpiint van bun petrographisch zamen-

slel, mogen zij gerangscbikt worden : lo. in kristallinisch kor-

relige gestcentcn , bij voorbeeld , de dioriet van den Tjoeroek-

Alimocn (zic vroeger n«. 27); deze vormen nimmer vulkanen, maar
komen in bet tertiaire gebergte slecbts voor als gang- of stokvormige

massa's en worden, algemeen genomen, veel zeldzamer aangetroffen

dan de volgenden ; m6t de doleriten , die door het fijnkorrelige hunner

slrucluur in een digt geslcente — in basalt — overgaan, is dit

ecbler bier en daar het geval. — 2°. Porpbiersoorten ; met uitzonde-

rlng van den zelden voorkoraenden augiet-porpbier, en den diallag-

porpbier, die nog zeldzamer wordt gevonden, welke beide sleen-

soorten slecbts op enkele plekken van bet lertiaire gebergte worden
aangelrolTen, komen alle porphicracblige gesleenten op Java met
elkander in dit opzigt overeen, dat digte feldspaalb (felsiet) de

hoofdmassa, het dceg, er van uitmaakt, waaruit het gesteenle

soralijds bijna iiitsluitend bestaat, docb gewoonlijk ecbterkristallcn

van glazigen veldspaalh en van hornblende bevat. Een besland-

deel, dat gewoonlijk mede in deze steensoorten wordL gevonden,
is magneetijzer,bctwclk slecbts zelden gebeel wordt gemisl; ge-

woonlijk ecbler konit het in grootc hoeveelbeid er invoor, al ishet

in zeer fijne, ja, microscopisch kleine deelen door de gestecnte-

massa verspreid. De grovere porpbieren van deze soort, waaraan
zeer dikwerf le regt de benaraing van bornblende-porpbier mag
worden gegeven , vormen slecbts zelden een gedeelle der eigenlijke

vulkanen, maar worden des le menigvuldiger gevonden in de
voorbergen der vulkanen of komen afzonderlijkvoor in bet tertiaire

gebergte
; zie vooral n^ 25 (G.-Parang) en n«. 52 (G.-Boeroeng

ngocng). — De fijnere porphieren dezer soort, de trachieten

,
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vormeu de Iioofdniassa der vulkanen, docli wordeiievcndikwerf le

midden van Iiet leiliaire gebergle gevonden, alwaar zij deels slecbts

gangen, kleine toppen, deels groolere, afzonderUjke hergniassa's

vorraen. Onder de slcensoorLen door vuurgloed onlslaan, zijn liet

deze, welke het meesl algemcen op Java voorkomen ; zij mogcn

zeer te regt met de algenieene benaming van viilkamsche

sleensoorlen worden beslempeld, hoewel zij, gelijk wij vroeger

hebben gezien, op eenige plaatsen in hel tertiaire gebergle in ecne

porpbier«soort, met zeer groote kwarts- en glimmerkrislallen (zie

vroeger n'>. 11), overgaan , welke ninimer in viilkanen worden

gevonden. De tracbietsoorlen der Javascbe viilkanen bevallenslecbls

zeer zelden kwarls-kristallen en bijna nooit glimmer, •— albiel-

krislallen komen daarentegen in eenigen voor, die alsdan veei

overeenkonisl hebben met den zoogenaamden andesiet, volgcns Abich.

Onder deze Javascbe Iracbieten bebooren de hornblendeloozcn,

of allbans deziilken , welke groolendeels uit een digl felsiel-deeg,

met glazige veldspaalb-kristallen bestaan, tot de meest algemeen

voorkomende soorlen. De verschillende kleur der grondiiiassa, de

groolle en groepering der kristallen, de overhand, die bet eene

of bet andere der bestanddeelen boven de overigen beeft, de over-

gang uit de porpbieracblige in de korrelige of digte stucluur,dit

alles geeft aan deze vulkaniscbe gesteenlen zulk een rijkdom van

vormen , dat men nieer dan honderd verschillende soorlen zou

kiinnen onderscheiden , ware het niet dat zij zoo allengs en on-

merkbaar in elkander overgingcn.

Het is aan gecn Iwijfel onderhevig, dat de verschillende cruplie-

gcsleenlen in het tertiaire gebergle, — hoewel er ten opzigte van

het tijdperk van bun onlslaan onderscheid tusscben ben bestaat,

algemeen genomen onder zijn dan de Iracbitisobe slcenbanken,

waarnit bet huilenste omkleedsel, benevens de lop der vul-

kanen is gevormd; want de niet sedimenlaire voorbergen der vul-

kanen, zoo als, bij voorbeeld, de voorbergen des G,-Malawar, G.-

Soembing, zijn dergelijke oudere doorbraken door de tcrliaire

formalie
, gewoonlijk beslaande uit grover kristalliniscbe en fraaijcre

Iracbilische porpbieren, die zich in lalrijke, steile toppen ver-

heffen. De schoonsten dozer porpbier-doorbrakcn hebben wij op

w:
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een groolen afsland der vulkanen gevonden in den G.-Parang,

in de geberglcn van Zuid-Bandong enin den G.-Boeroengagoeng

zie vroeger n". 23 , 26 en 52 ; hieraan grenzen de jongere vulka-

nisclie produclcn , welke over de vorigen heengrijpen, waardoor

zacht glooijende liooglanden, lussclien de vulkanen en de vulka-

nisclie voorbergen, zijn onlstaan. Wat belreft de vraag: of niet

welligt de gansche world des vulkaans uit dergelijke oiidere

cruptie-gcsteenten beslaat, en derhalve de eersle uilbarsling des

vulkaans, algemeen genomen, in belzelfde lijdperk plaats bad met
die vorming en aanvulling van spleten — bet ontstaan der ge-

sleenlegangen — in bet terliaire gebergte, deze vraag is men
geneigd bcvesligend le beanlwoorden, indien men bedenkt, dat

ougelwijfeld ccnige millioenen jaren zijn verloopen, alvorens de

vulkanen , le rekenen van den oogenblik , dat zij uil eene spleet

zijn opgebarsten, zicb langzamerband tot 10 a 11,000 voet booge
kegels badden opgeboopt. Gindscbe syeniet-rolsen in den krater des

G.-Keloet, zie bladzijde 665 der IF« afdeeling, zijn locb waar-
scbijnlijk slecbts losgerelene puinbrokken van een ander gesteente,

waaruit de diep reikende vvortel des vulkaans beslaat, — en
indien de menigwerf kolossale bergtoppen, bullen

, pilaar- of

torenvorniige, endogene rotsmassa^s, die te midden van bet lerliaire

gebergte, verre van alle vulkanen, uil de nepluniscbe lagen
oprijzen, —welke laalslen zeer uit bun verband gerukt, verhard
of verkiescld zijn, als de G.-Parang, Singkoep, geberglen in Zuid-
Bandong en anderen , — indien deze worden vergeleken met dc
pyrolilbiscbe voorbergfoppen der vulkanen , bij voorbeeld , die des
G.-Gede, Malawar, Tjerimai, Soembing , Merbaboe en anderen,
welke in geslaltc volkomen met de vorigen overeenkoraen en als

steile, bier door middel van tusscbenribben verbondene, ginds
als geisoleerdc loppen uit de oppervlakte van lava-slroomen op-
rijzen

, dan mag bunnc gemeenschappelijke aard en wijze van
onlstaan niet langer in twijfel worden gelrokken; dit is nog te

meer betgeval, uilhoofde de sleensoorten van beiden zoo zeer met
elkander overeenkoraen

, welke in de vulkaniscbe voorbergen deds
van doleritiscben aard zijn, deels een grof krislallinischen, tracbiti-

schen porpbier vormen , die eene groole boevedheid bornblende bevat.
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De neplunische voorLergen der vulkanen daarenlegen, als Lij

voorbeeld, die van den G.-Tangkoeban praoe, slrekken zich uit

als lange, regie randen ler zijde der vulkanen; daargelalen de

sedimenlaire gesleldheid hunner lagen en liunne fossile overblijf-

selen, duidt hiinne scholsvonn op eene reeds voldoende wijze

aan, dat zij beschouwd moeten worden als eenzijdig opgehevene

deelen van bet terliaire gcbergle.

De voorbergen der vulkanen op Java mogen derhalve wor-
den verdeeld : lo. {nepf,} in nepluniscbe , laagsg.^wijs gevormdc
voorbergen, eenzijdige verheffingsranden der terliaire formalie;

2°. {pyrol.) in pyrolilbische, menigwerf topvormig oprijzende

voorbergen, die de eerstgenoemden hebben doorbroken , vvelke

beide met jongere uitvverpselen des vulkaans zoodanig zijn over-

slelpt, dat menigwerf slechts hunne hoogste randen en toppen

aan de hellingen des kegclbergs zigtbaar zijn ; en 5^ [lavahr.)

in heuvelen en wallen uit losse uitwerpselen , lava-puinbrokken

,

gevormd. Deze verscbillende voorbergen worden , mecr of minder

ontwikkeld, bij de volgende vulkanen aangelroffen , welke ik bier

in de rigting van bet westcn naar bet oosten zal optellen. Wat
betreft bunne bescbrijving, len dezen opzigte verwijs ik den lezer

naar de verscbillende vulkanen, waarloe zij behooren, en die door

mij zijn bebandeld in de IP^ afdeeling. Men vergelijke aldaar bladzijde

165. — Verheffen zicb de toppender pyrolilbische voorbergen, rijst

de rand der nepluniscben zeer hoog , slrekken zij zicb uit in eene

dwars gerigle rij voor de vulkanen, dan ligter steeds lusscben den

vulkaan en de voorbergen, een boogland, gevormd door opgestuwde

lava-slroomen ; in een logenovcrgesleld geval worden dergelijke hoog-

landen nielgevonden, de vulkaniscbe helling zet zich met gclijkmatige

glooijing rondom en insgclijks aan de buitcnwaarls gekeerde zijde

der pyrolilbische bergtoppen voort , of wel de zeer lage neplunische

rand is grootendeels mot vulkaniscbe uitwerpselen overstelpt.

Slechts die voorbergen worden alhier door mij opgeleld, welke

in rcgtslreeksche aanraking staan met den vulkaan, en aan de

helling of digt bij den voet des kegels oprijzen, niet debreuk-

randen van de eenzijdig opgehevene deelen der nepluniscbe for-

malie; deze laatslen loch, gelijk, bij voorbeeld, de breukrand van
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hct Djampang-gebergle leu zuiden van den G.-Gedo, hel ZiiiJer-

gebergle zuidwaarls van den G.-Merapi, hoewel eigenlijk tot de-

zelfde soort behoorende als de neptunische voorbergender vulkanen,

worden allerwege, in alle deelen des eilands, in grooten gelale

aangetroffcn,

lo. PyroL Yoorgebergle aan de cost- en noordoosleUjke zijdc

des G.-Gede; zijne toppen strekken ter grens aan bet boogland

van Tjipanas, aan zljne buitcnwaarts gekeerde zijde; over dit

hoogland loopl de poslweg naar Tjandjoer. — 2^. PyroL voor-

bergen aan de zuid-zuidooslzijde des G.-Gede : toppen G.-Krikil,

Kentjana en anderen; lusscben deze en den vulkaan is de weg

aangelegd , die, over bet boogland van Tjekbroeng, van Tjandjoer naar

Soekaboemi voert. (De groote Megamendoeng-kelen, weike noord-

waarts van den G.-Ged6 in de rigting van bet zuidooslen naar

bet noordwesten loopt en een langen bergrug, G.-Pasar lipis ge-

beeten, naar bet westen afzet, is de grens van bet boogland van

Tjikopo en Tjiseroea aan de builenwaarls gekeerde zijde; waar-

scbijnlljk bestaat zij groolendeels uit nepluniscbe gesteenlen mot

pyrolilbiscbe doorbraken, docb is door mij niet naderonderzocht

gevvorden.) — 3*>. Nepl. voorbergen aan de noordzijde der G.-

Tangkoeban praoe-kelen; lusscben deze beiden ligt hel plateau van

Segala erang. — 4f>. Nept. voorbergen met pyrolilhische door-

braken aan de zuidzijde der zoo even genoemde kelen; tiisscben

deze wordt bet plateau van Lembang gevonden. — 5^ PyroL

uilgeslrekte voorberg aan den noordelijken voel des G,-Malawar;

bier tusscben ligt een onbewoond boogland. — 6^ PyroL voorberg-

lop G.-Poetri, ten zuid-zuidwesten des G.-Goenloer; tusscben deze

is geen boogland ontstaan, — 7^ Lava-puinbr. wallen en beu-

velen rondom den zuidooslelijken voet des G.-Goenloer. (Eenige

andere vulkanen in de Preanger-Regenlscbappen, als deG.Paloea,

Pepandajan, zijn aan alle zijden door nepluniscbe geberglen om-

geven en te midden er van gelegen.) — 8^ NepL ? voorberg-

toppen aan den zuidweslelijl^n voel des G--Tampomas, die aan

de builenwaarls gekeerde zijoe met zacble glooijing oprijzen en
r

r

met een sleilen wand naar de zijde des vulkaans afdalen; geen

boogland. — 9^ Pt/ro/. voorbergtoppen ten westen des G,-Tjerimai,
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heneden Argalingga; zonder lioogland. — 10". PyroLt voorberg

aan dezelfde zijde des G.-Tjerimai; lusschen dtzen en den vulkaan

ligt het hoogland Argalingga. — llo. ^ept. voorbergen aan den

noordelijken voet des G.-Tjerimai, helkalkgebergle van Palimanan;

verder aan den oostelijken voet (G.-Meningleng) en aan den zuid-

oostelijken voet des bergs, nabij de warme bron ten zuiden van

Koeningan (zie W^ afdeeling, bladzijde 1544 en III'^^ afdeeling,

bladzijde 78 en volgendeu), welke laalstgenoemde voorbergen ge-

deeltelijk met lava-stroomen zijn bedekt. — 1 2". A^e/?/. voorbergen

aan den noordelijken voet des G.-Slamat, met een zeer laag lus-

schenland bij Moga. — 13°. Nept. voorberg aan den zuidelijken

en zuidweslelijken voet* des G.-Slamat met terrasvormige boog-

landen tusschen beiden , waaropPoerwokerIa, Adjibarangcn andere

plaalsen zijn gelegen. — 14^ PyroL voorbergloppen aan de noord-

oostelijke helling des zadels tusscben den G.-Sendoro en Soem-

bing, geheel door lava-slroomen omgeven. — IB^.Pj/ro^groot voor-

gebergte aan den zuidoostelijkenen oost-zuidoostelijkenvoet des G.-

Soembing, tusschen welks toppen de tempel Selo grl]o is gebouwd; tus-

schen beiden ligt een uitgeslrekt hoogland. — 16'\ Nept. voor-

berg aan de zuidelijke zijde des G. Soeii)bing, de breukrand van

het opgehevene zuidelijke gebergte; op het bier tusschen gelegene

hoogland wordt Kali anggrek gevonden, benevens het paspuntvan

den weg, die van Kadoe naar Ledok voerl. — 17o. PtjroL

voorbergtop G.-Tali solo op den vlakken, zuidooslclijken voet des

G.-Oengaran. — 18^ Pyrol. voorbergtop G.-5Ioenling op den

noord-noordweslelijken voet des G.-Oengaran, zuidooslvvaarts

van Djati kalangan. — 19o. Pyrol. uilgestrckte voorberg aan

de noordweslelijke zijde des G.-Merbaboe, met vier hooge,

kegelvormige toppen , vvaarvan de ooslelijkste geheel geisoleerd

en van rondom door lava-slroomen is omringd; tusschen de an-

dere drie toppen en den vulkaan wordt het zeer ontwikkelde

hoogland gevonden, waarover de weg van Salaliga voorbij

Kopeng naar Magelang voert. (De voorberg G.-Plawangan, aan

de zuidvveslclijke helling des G.-Merapi, schijnt uitsluilend ge-

vormd le zijn uit opgesluwde lava-slroomen.) — 20<>. Pyrol. en

nepl.l uilgeslrekle voorberg aan de zuidziide des G.-Lawoe, met
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hel daar lusschen gelegene hooglanJ, waarop Je dorpen Gondosoeli

en Sarangan , benevens hel meer (Telaga-) Pasir gevonden wor-

deu. — 21*^. PyroL voorberglop aan de weslelijke helling des

G.-Lawoe, zuidooslwaarls van Karang pandan, aan alle zijden door

de helling omgeven. — 22*^. Nept. voorherg aan de noordvvesle-

lijke en noord-noordweslelijke zijde des G.-Lavvoe, nabij Balong

en Tarik; lusschen deze voorbergen en de vulkaan worden kleine

plateaux gevonden. — 23*^. Nepl. voorherg G.-Padang kaki op

den zuidelijken voet des G.-Wilis , do breukrand van hel zuide-

lijke geberglc ; zonder hoogland. — 24^ PyroL en ? nep(.

Yoorberg (G.*Loesonggo, Andjesmaro-kelen) lusschen de vulkanen

G--Keloet, Kawi en Ardjocno met een uilgestrekl centraal hoog-

land. — 25». PyroL voorberglop G.-Panderman, welke geisoleerd

aan de noordooslelijkc helling des G.-Kawi oprijst. — 26*^. NepL

en lavah\ voorherg op den zuidelijken voet des G.-Semeroe tol aan de

kusl; geen hoogland. — 27°. Lavabr. wallen aan den zuidweslelijken

voet des G.-Laniongan. — 28". Lavabr. voorherg, bestaande uit sloffen

door den vulkaan uilgeworpen, aan de zuidoost- en ooslzijde des G.-

Ringgil, — 29\ PyroL voorberglop G.-Woeloean aan de noord-

westelijke heUing en een andere aan de noord-noordweslelijke hel-

ling des G.-Raon J beide door lava-slrooraen omsluwd. — 30^

Nepl. rand met pyroL doorbraken G.-Kendeng , aan de noordelijke

zljde van hel groole, cenlrale hoogland lusschen den G,-Raon,

Rantc en Idjen. — Tot de lavabr. voorbergen mogen wijders

gerekend worden de talrijke , doch alien geisoleerde heuvelen

,

die lot op een aanmerkelijken afsland van den vulkaan, op den

voet des G.-Ged6 (nabij Pasir ajam), Goenloer, Pepandajan,

Soenibing en Ajang worden gevonden.

Met veel waarschijnlijkheid mag worden aangenomen, dat bij

de overige vulkanen, aan wier helling of aan wier voet nietder-

gelijke oude, pyrolithische en geene nog oudere neplunische voor-

bergen oprijzen, beide met vulkanische uilwerpselen zijn bedekt

en Ihans een deel uitraaken van de massa des vulkaans.



ELFDE HOOFDSTUK.

'»

VERSCHILLENDE METALEN, V00RK03IENDE INDETERTIAIRE
FORMATIE EN IN DE JAVASCHE GEBERGTEN

IN HET ALGEMEEN.

De Javasclie gebergten zijn zeer arm aan melalen, in zoo verre

men hier onder verstaat gangen of lagen van melaalerts en kies,

dik genoeg cm onlgonnen te worden. Reeds vroeger echter hebben

wij herbaaldelijk gelegenheid gehad op te merken, dat op vele
r

plaalsen magnectijzer en ongelwijfeld insgelyks lilanijzer (ise-

rine), hoewel in fijn verdeelden toesland, menigwerf in zeer

groote hoeveelbeid wordt gevonden, ja, een der nicest algeraeen

Yoorkomende beslanddeelen is der zoogenaamde vulkaniscbe (Ira-

chitische, doleritische) rotssoorten; ook zivavelijzcr wordt op

gelijke wijze menigvuldig in bet neptunisebe gebergte, zoo mede

in de daarin voorkomende eruplie-gesteenten aangetroflen, terwijl

zulks daarenlegen zeldcn bet geval in de rolssoorlen^ waaru't de

eigenlijke vulkanen bcslaan.

Over de groote boevcelbeid zwavelijzer, voorkomende in de

eruptie- en melamorpbiscbe gesleenten des G.-Parang, van den

porpbier van Tjimas, van den pbonolitb in de Tji-Potoi (aan den

G.-Amlong), zoomede in fossile kolen en kolenbevallende zand-

steenlagen, bier onilrent vergeUjke men bet lO^ie en S^^^boofdsluk.

^ Zivavelzink bebben wLj slechls eene enkele maal aangetrof-

fen, namelijk, in de kvvartsblokken van Pesavsraban; zie vroeger

bladzijdc 226.
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Uruin ijzcrerls, (digten bruinijzersleen) vonden wij in elk-

ander kriiisende gangen in de kleilageu van het dal der Tji-

Kanjereh (zie vroeger bladzijde 598) ; wijders komt het voor in

dunne lagen , aderen , nesten , tusschen mergel- en zandsteenlagen in

Noord-Banlam langs den grooten weg, welke van de Tji-Kande,

maar meer algemeen nog van de Tji-Oedjoeng tot aan Serang met
fijn geslagcn stiikjes van deze crts : L. no. 595, wordt onder-

houden. — Nieren, tnollen, van bruinijzererts {schelvormige,gele

Ihonijzcrsleen en boonerls) worden in andere zandsteen- , raergel-

en kleilagen op vele plaatsen gevonden, zoo als, bij voorbeeld,

menigvuldig het geval is in de slreek tusschen Tegaloa aan de

Tjl-Palaboelan en Doegoe aan de Tji-Boeni (distrikt Djampang
wetan).

iMagneelijzererls , een aggregaat van korrels, welke hier en

daar tot eene digte massa zijn zaamgesmolten : L. n^. 988 , wordt
gevonden aan de zuidweslelijke zijde van liet Tji-Longan-dal, op
den weg van Salaljaoe naar Dedel. (Distrikt Tradjoe van het

Preanger-Regentschap Soekapoera.) Honderden van bladvormige,

1 a 5 diiini dikke ertsaderen , die nelvormig met elkander ana-

slomoseren, verheffen zich in de nabijheid van het kleine dorp
Tjisoor boven de oppervlakte der losse, weeke zandsteenlagen;

zij beslaan gedeeltelijk nit kogels, waarvan de schellen l- diiim

dikle hebben en gedeeltelijk bol,gedeeUeUjkgevuld zijn met massa's
dierzelfde zandsteensoort, waardoor de scherp begrensde erts-

aderen loopen. Deze zandsteen heeft eene blaauwachlig-grijzekleur,

bevat in de nabijheid der ertsaderen ijzeroxydehydraat en
heeft aldaar eene roeslbruine of roodachlig okergele kleur ver-

kregen. — Mogen deze aderen worden beschouwd als debovensle
takken van een dikkeren erlsgang?

Magneelijzerzand
, (benevens titanijzerzand ,— iserine)

, gewoon-
lijk vermengd met hornblende en veldspaalh , doch ook menigwerf
zeer zuiver, wordt dikwerf in dunne lagen aan den oever van
vele rivieren in het binnenste des eilands, maar meer nog aan
de kust en vooral aan de zuider kust gevonden. — Dergelijk
Zand wordt insgelijks aangelroffen aan de noorder kust, in de
nabijheid van de raonding der K.-Woengoe (regentschap Kendal,
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resideulie Samarang) en aan de zuider kust in de vlakke Laaijen

tusschen de kapen der Wijnkoopsbaai : L. n". 542 , — wijders

tusschen de monding der Tji-Waroe en Tji-Kawoeng, ooslwaai-ls

doch in de nabijheid van den Oedjoeng-Goea oeroek in hetdislrikt

Djampang koelon; iiit dcrgelijk zand bestaal eene 2 voet dikke

laag van een halven paal lengle , in de nabijheid van het strand in

deze streek , ler plaalse vCaar landwaarls in geen andere dan nep-

lunische bodem wordt gevonden , welke slecbls eene geringe hoogle

bereikt. In nog grooler hoeveelheid komt dergelijk zand voor, le

rekenen van de monding der Tji-Sadea nabij Sindang baran in

eene oostelijke rigling lot aan de monding der Tji-Damar in de
nabijheid van Tjitaon, derhalve aan de zuider kust in hetdislrikt

Tjidamar. Het gansche vlakke strand is hier, met uilzondering

van die plekken, alwaar een gedeeltevan hetnaburigejagelerliaire

gebergte als eene kaap in zee uitsleekt, over eene uilgestreklheid

van 5i geographische mijl, bijna allerwege bedekt met 1 a 3 voet

dikke lagen magneetljzerzand , dat menigwerf geheel onvermengd
is en eene glimmend zwartekleur heeft; men vindt het op deglooijende

slrandvlakte tusschen den zoom der branding en den kleinen, zan-

digen oeverwand, alwaar het zich in den vorm eener smalle strook

bijna onafgebroken mijlen ver uitstrekt. Het komt derhalve steeds

voor in het hoogsle gedeelte der slrandvlakte, aan d

waar de kracht der branding reiki en wel op het andere, liglere,

niet ijzerhoudende zand , dat insgelijks aan de zeewaarts gekeerde

zijde er van wordt gevonden. Hieruit volgt derhalve, dat het

slechls door de branding daar ter plaalse kan zijnheengeworpen,

alwaar het door zijne groolere zwaarle is blijven liggen, lerwijl

daarenlegen de ligtere zandsteenkorrels , waarmede het vermengd

Was, door de terugrollende baren weder zeewaarls werd gevoerd.

De oorsprong van dit zand moet voornaraeUjk worden gezocht in

het verbrijzelen van vulkanische eruptie-gesteenten , die of boven

de oppervlakte des zeebodems op een geringen afsland der kust

oprijzen , of waarvan de puinbrokken uit het binnenste des eilands

door het afvlietende water der beken medegevoerd en ten gevolge

van stroomingen op deze plaatsen werden afgezet. — Ook op vele

andere plekken der zuider kust wordt dergelijk zwart,ijzerhondend



436

Zand in geringcre hoeveelheiJ en in dunnere lagen gevonden. In

versclieidene oorden der kust, vooral van de Preanger-Regent-

scliappen wordt het , door koolzuren kalk zaamverbonden , aange-

trofien in den vorm van scholsen, welke alsdan een glimmend zvvarlen

en buitengevvoon harden zandsteen ; L. n°. 759, 1211 , een product

van den hedendaagschen tijd , opleveren , die menigwerf in stroo-

ken met hclderkleurige , van hoedanlgheid verschillende zand-

sleenen afwisselt.

Mancjaanerls (pyrolasiet) in het hooger gelegene gedeelte van

het Tji-Berein-dal van het dislrikt Karang. Binneneene uitgestrekt-

heid van 500 voet komt het voor in anaslomoserende aderen

,

ler dikte van 1 a 6 duira , die welligt als het uiteraande der ver-

takkingen van een dieper liggenden , zeer dikken ertsgang inoelen

beschouwd worden; zievroeger bladzijde 405.

Goud, in den vorm van goudslof, wordt in het rivierzand in

verschillende streken van Java aangelroffen , doch steeds in zulk

een fijn verdeelden toestand en in zoo geringe hoeveelheid, dat

slechls de arraste lieden, wanneer ze volslrekt nietsanders te doen
hebben, zich met de goudwasscherij bezig bouden. Zij gebruiken
tot dat einde groote, houlen bakken, die eene oragekeerde , vlak

kegelvorraige gedaanle hebben; deze vullen zij totop zekere hoogte
met Zand, verraengd met eene groote hoeveelheid water, waaraan
zij gedurende geruinien tijd eene ronddraaijende beweging mede-
(leelen, ten gevolge waarvan eerst de liglere en daarna de zwaar-
dere zanddeelen met het water over den rand worden ge-
schud; nadat er herhaaldelijk op nieuw water bijgevoegd is ge-

worden en door eene sterkerc draaijing ook de zwaardere zand-

deelen over den rand zljn heengeworpen, blijft eindelijk het stofgoud

over in het laagsle, trechlervormige gedeelte van den bak. -- In

de hoogere deelen van het dal der Tji-Manoek (Garoet), in de

Preanger-Regentschappen , zoo raede in de hoogere deelen van
het Serajoe-dal, regenlschap Ledok van Bagelen, werden dergelijke

goudwasscherijen gevonden, — waarvan het zand herkomstig
was van verbrijzelde pyrolithische gesleenten, — ja, ineenigedi-
slrikten van Ledok werd in voormaligen tijd de pacbt (Padjek) in

goiidzand betaalJ; van de goiidmyn, die in voormaligen tijd in
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den G,-Parang is onlgonnen geworden, liebben wij reeds vroeger

gesproken. Er is mij slechls edne enkele streek bekend , vvaar

nog op den huidigen dag arnie inboorlingen zicb met bet goiid-

wasschen bezig houden, naraelijk, in de vlakte aan den oosle-

lijken of linkeroever der Tji-Donan, legenover bet eiland Noesa

kambangan en westwaarts van de hoofd-Desa van bet regentscbap

Tjelaljap. Men graaft aldaar gaten in den alluviaalbodeni ler dieple

van 3 a 4 voet, en vindt alsdan onder de bovensle, aardach-

tig zandige laag eene grovere zandlaag , verraengd met kleine

sleenbrokken , welke laatsle eene dikte bceft van eenige voeten:

L. no. 1178, en goiid bevat. De meeste steenbrokken: L. n^ 1179,

1180, bebben eene vuil donkergroene kleur, die eenigzins in bet

grljze overgaat en scbijnen verbrijzelde en balfvergane deelen le

zijn van den basaltiscben amandelsleen : L. n^ 1206, vvaarvan

gangen van eene aanmerkelijke dikte op verscbeidene plaatsen in

bet laagsgewijs gevormde gebergte van Noesa kambangan worden

gevonden, Zie vroeger, n^ 50« Waarscbijnlijk werden de puin-

brokken (wrijvingsbrekzien) van dit endogene gesteente door de

werking van bet water verbrijzeld en laagsgewijs over den bodem

uitgespreid , tijdens deze vlakte nog door zeewaler was bedekt,

waarop vervolgens in lateren tijd andere massa's, welke geen

slofgond bevatten, door bet afstroomende water der beken zijn

beengespoeld. Het stofgoud, dat albier wordt gevonden , beslaat

nil zeer kleine blaadjes, draadvormige massa's en korrels, welke

laatsten gedccltelijk eene zeer regelmatige, kogelronde gedaanle
L

bebben. De boeveelheid stofgoud, welke alhier voorkomt , is ecbter

zeer gering.

Jodium, benevens verwanle, niet melaalacblige delfstoffen, zoo

als bromium, chloor, lluor, heeft men lot beden inderotsmassa's

des eilands niet gevonden, hoewel zij in bet water van verscbeidene

minerale bronnen voorkomen; dit is voornamelijk bet geval in die

bronnen, welke niet in vulkaniscbe, niaar in lags, neptunische

geberglen opwellen, Het water dezer bronnen , waarloe insgelijks

de zoogenaamde moddervulkanen bebooren, heefl veelovereenkonist

met zeewaler, in zoo verre cbloornatriuni het hoofdbeslanddeeler
-I V

van uitmaakt, ja, in zulk eene groolc boeveelheid er in wordt

2 9
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aangetroffen, dat de inboorlingen er zout uit zieden. De aardolie,

welke te gelijker tijd hiermede in bijna alle zilte en jodiurabevat-

tende brnnnen op Java wordt gevonden en deels met het \va er dezer

bronnen aan de oppervlakle des bodems le voorscbijn komt, deels

in hare nabijbeid uit de aarde sijpelt, mag als een bevvijs worden
bescbouwd, dat in die oorden fossile kolenlagen of fossile bars

(bitumen) dieper in de aardschors voorkonien. (Zie overde minerale

bronnen het S^e gedeelle der W^ afdeeling.) In welke belrekking

deze voormalige planlenoverblijfselen staan tot bet zilte, jodium
bevaltende bronwater, dat zich in hunne nabijbeid (uit naar
binnen dringed zeewater?) scbijnt te vormen , is tot heden niet

op cene voldoende wijze aangetoond.



TWAALFDE HOOFDSTIIK

SEDIMENTGESTEENTEN UIT ZOET WATER.

(ZoETWATERYORMIJSGEiV.)

Gevulde mcerhehkens.

Deze vornien den overgang tot de hedendaagsche, nog gedurig

plaats liebbende gesteentevorniingen, waartoe zijwaarschijnlijkmet

evenveel jiiistheid zoiiden kunnen gebragt worden, als tot het ter-

liaire gebergte. Hiertoe behooren de volgende dalbekkens.

De dalketel van Amharawa ^ regentscbap Salatiga, welke tbans

nog niet geheel is gevuld, maar een uitgestrekt meer met moeras-

sigen oever — Rawa-Bening — bevat. (Zic de vulkancn G.-Oen-

garaii en Merbaboe in de IP afdeeling.) Verschillende deelen dcs

dalbodems beslaan uit eene veenachtige, weeke aarde, vermengd

met de ovcrI)Iijfselen van voormalige woiiden — stiil<ken van half

vcrmolmde slaniiiicn — en slechts bedekL met eene hardere korst,

ler dikle van 5 a 7 voet.

Het plateau van Rantja, regentscbap Galoe, residentie Tjeribon

,

bevat een deryelijk slecbts ten deele gevuld meerbekken, waarvan

bet eenige afvoerkanaal eene enge kloof, de Tji-Lioeng is; in het

di-oog staande gedeelle des bekkens ligt de boofdplaats van het

distrikt Ilantja.

Hiertoe mogen insgelijks worden gerekend vele vlakke, raetrol-

stcenlagen bcdek I e dalbodems in bet neptunische gebergte, die voor-
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namelijk worden gevonden in het rcgenlschap Koeningan, stroora-

gehied der Tji-T]olang, dewiji zij liiin water sleclils door eene

enkele naaiiwe poort — eene dwarsdoorbraak door de bergkelen

ontlaslen; alvorens deze doorbraak wasgevormd, moest dedalbodera

noodzakelijkerwijze bedekt zijn geweest met water en eenraeer heb-

ben gevonnd. (Vergelijk vroeger bladzijde 40 , 73 en volgenden.)

Het benedengedeelte des dalboderas van Garoet, hetwelk nog ver-

scbeidene meren bevat, behoort insgelijks lot deze soort. [Z'leW^
afdeeling G.-Gocntoer en andere plaatsen.)

Geeu enkel gevuld meerbekken op gausch Java heeft zulk eene

groote uitgestrektheid als ha plateau van Bandong , waarvan wij

reeds zoo menlgwerf bebben gesproken ; het beeft eene lengle van

7 , bij eene breedte van 5 geographiscbe mijlen en ligt in zijne

middensle slreken ler boogie van 2120 voet boven den spiegel

der zee. Vulkauische, plutonische en neptuniscbe (lertiaire) ge-

bergten vormen rondoni deze vlakle een wijden , op zeer verschil-

lende wijze gevoruiden bergkrans, welke slecbts op eene plaals,

ten weslen van hel plateau , doorbroken is door eene ontzaggelijk

diepe kloof, Sangjang eloet geheeten, waardoorheteenigeafvoerkanaal
van zijne vereenigde waterniassa, de boofdbeek Tji-Taroemstroomt.
Zacht en slil vliet het water van dezen plateau-stroom van het
oosten naar hel westen door de oostelijke, grootsle belft van het
plateau, orazoomd door vlakke, met gras begroeide oevers, die

een lagea watersland als aarde- of kleiwand ler boogie van
eenige voeten boven den spiegel van het water rijzen. — Uit-

hoofdegeene insnijdingen worden gevonden in deze oostelijke \it\[i

van het plateau, is het ondoeniijk de inwendige structuur er van
te beoordeelen. De oppervlakle van dit gedeelle, voornamelijk
in zijne zuidelijksle

, laagsle streken , is bijna volkomen borizonlaal
en onbebouwd, dewiji de Tji-Taroem na aanhoudenden, hevigen
regen menigwerf buiten hare oevers treedt , ten gevolge waarvan
het plateau over eene uitgestrektheid van verscheidene palen in

het rond weder in een meer wordl herschapen. Ook in de hooger
gelegene streken

, die buiten het bereik der overstroomingen zijn

gelegen, worden vele kleine meren, zonder toe- ofafvoerkanalen
overblijfselen van het voormalige, uitgeslrekte meer, dat bet gan-
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sche plateau onder zijne wateren bedekle — aangelroffen, die

Sitoe worden geheelen en wier spiegel Ihans veel lager is dan

de aangrenzende vlakte. Zij zijn in bet rond begroeid met

moerasplanlen en wemelen vanzoelwalerschelpen van verscbillende

soorl; vergelijk bladzijde 469 der I^te afdeeliug. — Ganschanders

is de boedanigbeid der slroonibedding in de wes/elijke belft van

bet plateau. Zoodra de Tji-Taroem gindscben porpbier-dam beeft

bereikt, aan den voet van hetveelloppigeG.-Singa-Boeloetgeberglc,

belwelk uit bet zuiden ver voorwaarts is geschoven (zie vroeger

bladzijde 587), dan verandert zij plolseling baar karakler van

plaleau-slroom , op welks slillen walerspiegel kleine vaarluigen

zachl been gleden, en wordt berscbapen in een woeslen bergstroom

,

die scbuimend en bruisend voortijlt. Maakle de bardbcid van bet

plutoniscbe gesteenle eike uilspoeling van bet plateau boven den

rotsdara onraogelijk, met uilzondering van eene gleuf, ter diepte

van ongeveer 5 a 7 voct, door de scburing van bet water in den

porpbier zelve ontstaan, beneden den zoo even genoemden damkon

bet afstroomende water des te sterker werking uitoefenen, dewijl

bier slecbls losse gesteentelagen voorkomen, die liglelijk weggespoeld

konden worden. De Tji-Taroem storl zicb derbalve tbans als een

45 voet booge waterval — Tjoeroek-Djompong — van den por-

pbier-wand benedenwaarls en slroomt vervolgeiis door bet weslelijke

gedeelte der boogvlakte (door de distrikten Tjilokotot en Rongga)
^

in eene kloof, welke, lusscben steile, meerendeels loodregte wanden

besloten , allengs dieper den bodeni doorsnijdt en eindelijk eene diepte

van 500 a 700 voet bereikt, totdat een Iweede, groole, zoo veel

lager gelegene plutoniscbe rotsdam nabij den Tjoeroek-Alimoen (zie

vroeger bladzijde 588) andermaal een beletsel vormt en bet dieper

uitspoelen der bedding verbindert. Dewijl de wanden der kloof

zeer steil zijn en de oppervlakte van bet plateau volkomen bori-

zontaal is, zoodat bet ter wederzijde eene gelijke boogte beeft,

verkrijgl de kloof, tusscben scberp loeloopende randen inge-

sloten, zeer veel overeenkonisl met een reusacbtig kanaal,datbet

plateau doorsnijdt. Zijn vele streken in de oostelijke belft van bet

plateau van Bandong onbewoonbaar, uitboofde zij gedurende den

regentijd telken male onder water slaan, even uilgcstrekte ge-
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tlcellcii cler weslelijke helft van liet plateau kuiineii niet bewooiiJ
worden, omdat er gebrek aan water heerscht, dat over den bodem
der kloven vele bonderd voet henedcn de oppervlakle van bet
plateau stroomt. Niet slecbts de Tji-Taroera, maar vele barer
nevenbeken worden gevonden in dergelijke diepe, kanaalvorniige
kloven, terwijl de horizontale oppervlakte van bet plateau droog
slaat, zelfs niet door bet kleinsle beekje wordt besproeid. De
wandcn dier kloven ecbter zijn de gescbikle plaatsen om overde
inwendige slructuur van bet borizontale gedeelte van bet plateau
te leeren oonleelen; daar ontwaart men de koppen van al de
onder water afgezette, losse lagen, die borizontaal op elkander
liggen en slecbts balf fossile zoetwaterscbelpen bevatten. Zij zijn

deels afgezet op de afgebrokene koppen der steil bellcnde lertiaire

formatie — omtrent dit punt, zoomede omtrent de talrijke pela-

giscbe versteeningen, welke zij bevat, vergelijke de lezer betgeen
vroeger op bladzijde 109—112 enopandere plaatsen is gezegd,

—

deels op de plutoniscbe ganggesteenten , welke deze formatie bier
en daar bebben doorbroken , deels (in de nabijbeid van den voet
der vulkanen) op vulkanische gesteenten; de lagen liggen de eene
op de andere

,
op den zoo verschillend gevormden bodem van bet

groole bekkcn en bebben bier eene dikte van 1 , elders van
5 voet. Hare gezamenlijke dikte bedraagt 5 a 500 voet, want zij

reiken van bet laagste punt van den bodem der kloof tot aan de
oppervlakle van bet plateau en zijn door de scburing van bet
water, dewijl zij zoo los van zamenstel zijn, tot op bet bardere
tertiaire of plutoniscbe liggende doorsneden geworden. Zij zijn

grootcndccls gevormd uit losse vulkanische uitwcrpselen , zeer
fijne asch, fijn zand, grover zand en gruis (waaronder brokken
puinisteen worden gevondcn), welke bestanddeelen lot klci-.lufen
losse, hieriiin, elders grofkorrelige zandsteenlagen zijn verbarden
alien eene volkomen horizonlale h'givijzehehhcn. Stukken van verscbei-
dene dezer lagen worden gevonden in :L. n". 877—882. In den bo-
dem van bet plateau van Rongga zijn zij mijlen veren opzulk eene
gelijkvormige wijze verbreid, dat in ver van elkander verwijderde
kloven en op plekken derzelfde kloof, die op een grooten afstand
de eene van de andere zijn gelegcn, bij voorbccUl, in dc kloof
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der Tji-Taroeni, de lagen allerwege in dezelfde volgorde en van

gelijke hoedanigheid worden aahgetroffen,

Mij nogmaals beroepende op hetgeen ik vroeger op bladzijde

588 heb gezegd, namelijk, dat bet plateau van Bandong gebeel

afzonderltjk verdient te worden behandeld, moge dit korte over-

zigt voor het tegenwoordige oograerk voldoende zijn.



\



DERDE AFDEELING.

I)E NEPTUNISCIIE GEBERGTEN.

TWEEDE GEDEELTE.

DE GEBERGTEFORMATIEN VAN DEN TEGENWOORDIGEN TIJD.

De nog dagelijks plaals grijpende verbrijzeling en nieiiwe vormiufj

van steensQorlen.
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In Iiet voorafgaande gedeelle hebben wij gezieii,dat hetlerliaire

geLergte van Java in vele opzigten afwijkt van de Europesche ler-

liaire formatien ; lot de bijzonderheden, die bet kenmerken, mogen

bebalve zijne groote dikte geleld worden : dat delagen zeeruiteen-

gedreven, uit bun verband gerukt en opgerigt zijn, ja, op vele

plaatsen volkomen veilicaal slaan; de zeer harde, digte kalksteen-

banken, die op de oppervlakte er van worden gevonden en somtijds

cenc dikte bereiken van 500 voet; de talrijke uitbarslings-ge-

sleenten, waaronder dioriet, augiet en andere porphiersoorten

voorkonien, die gedeellelijk de lagen in den vorni van gangen,

lusscbcn scberp toeloopende wanden beslolen^ bebben doorbroken

,

en deiiialve ongelwijfeld moeten bescbouwd worden als massa's,

die later in bet sedimentaire gebergte zijn doorgedrongen,— wijders

de uitniuntende bocdanigbeid zijner kolen en de veranderingen,

welke bet gebergte bier en daar hecft ondergaan, alvvaar delagen

niet slecbls zoo bard en digt zijn geworden, dat zij in dit opzigl

kiinnen wedijveren met den oudsten, bardsten schiefer,n3aarzelfs

groote raassa's van bet gebergte in hoornsteen en jaspis, in talk-

en glimmerscbiefer zijn overgegaan, niettegenstaande uit bet groote

aanljil dierlijke overblijfselcn , zoomede uit deplantenoYerblijfselen,

welke er in voorkoraen en door Goppert zijn bescbreven, op eene

onloocbenbare wijze blLjkt, dat dit gebergte tot de nieuwe,tertiaire

periode beboort. In andere declen van dit gebergte, vooral in de

lage slreken , die aan de zuider kust grenzen, welke, wat belreft

bare uifgcslrekllieid, bet groolsle gedeelle er van uitmaken,

vindt men bevesligd, betgcen de crvaring, elders verkregen,

Iccrt, dat de sedimentaire lagen dor tertiairc periode zacbler.
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veel losser en weeker zijn dan de laagsgewijs gevormde ge-

bergten van vroegere geologische tijdperken, welke eigenaardige

hoedanigheid
, gelijk bekend is, hoofdzakelijk aan de drie volgende

oorzaken toegeschreven wordt : de lagere leniperatuur, de verrain-

derde drukking der daarop ruslende water- en sleenmassa's en

de geringere gehalle aan lijniende beslanddeelen in het water.

Dit gedeelte van het werk is beslemd oni aan te toonen, dat

aan de kusten des eilands, alwaar het tertiaire gebergle met zachle

glooijing uit zee naar het binnenland — aan de zuider kust naar

het noorden — oprijst, nog dagelijks nieuwe lagen op de reeds

gevormden wordcn afgezet, welke in eene bijna gelijkvormige

h'gwijze op genen rusten en bij eon gelijk gehalte aan schel-

pen, — waarvan velen, waL de soort betreft, identiek de-

zelfden zijn, — te eeniger tijd bezwaarlijk zullen kunnen onder-

scheiden worden van gene vroeger genoemde, oudere lagen, —
terwijl gelijklijdig in het binnenste des eilands dit oudere, voor

lang opgehevene gebergte voorldurend raeer en meer verbrijzeld

wordt en zijn puin, als zand en raodder, met het water der beken

en stroomen raede voortgestuwd, vooral in den regentijd met
ne^rwaarts stortende Bandjer's, in groote hoeveelheid zeewaarls

wordt heengevoerd.

De kennis der hedendaagsche gesteentevormiugen, der ver-

schljnselen en gebeurtenissen in de natuur, ontslaan door dewer-
king van krachten, die zich nog voorldurend openbaren en invloed

iiiloefenen op de vorming en vervorming der aardoppervlakle, is

van het hoogste gewigt te achten, want zij slrekl ter verklariog

van vele verschijnselen in de reeds aanwezige, oudere gebergten.

Hebben wij in het eerste gedeelte het tertiaire gebergte beschreven

als iets hepaalds, dat star en onveranderlijk voor ons lag, zoo

openbaart zich nu eensklaps leven en beweging op het vroeger

doodsche tooneel en wij bespieden de natuur gedurende hare

werking.

De vulkanische verschijnselen en krachten , welke nog voorl-

durend werkzaain zijn om de gedaante en hoedanigheid der aard-

oppervlakte te veranderen , hebben wij vroeger in het IF" tot het
Vila's hoofdstuk van het derde gedeelte der II<»" afdeeling behan-
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deld; Ihans slel ik mij voor in de volgende bladen eene reeks

verschijnselen en krachten in het licht le steUen,in zoo verre

hunne werking zich laat bespeuren Linnen de grenzen van het

neptunische gebergte. Ten einde zulks op eene aanschouwe-

lijke wijze le kunnen doen, zou de ontzaggelijke luassa regen-

water raoelen worden begioot, die in den westmoessoen op het

eiland Java nederslort, de Bandjer's, — dat zijn de hoogstij-

gende, zich plotseling vonnende walermassa's in de beken,
r

de wijze waarop zij onlslaan en verloopeu, zouden moeten Le-

schreven worden; eik numraer van de « Javaansche Gourant » , die

tweeinaal 'sweeT^s le Batavia het licht ziet, is gedurende den

regentijd gevuld met beschrijvingen van gebeurtenissen van dien

aard uit alle deelen des eilands; sommige overstrooraingen brengen

groote verwoeslingen le weeg, slepen bruggen weg, vernielen

wegen, bebouwde velden en dorpen, en laten aan de kust uitge-

slrekte banken van puingesleente na of vormen er nieuwe delta's.

Ten einde de gemiddelde jaarlijksche werking dier krachten , het

verbrijzelen van het gebergle aan deeenezljde, het verhoogen

van den bodem, het verbreeden der kuslen aan de andere zijde

le kunnen beoordeelen, zon de geschiedenis der overslroomingen

en bergstortingen , waarloe ik in 1853 hebaangevangendenoodige

bouwsloffen le verzamelen, behooren geleverd le worden,— maar

daarenboven moest het resullaat der werking van deze Bandjer's

en Oeroek's in het binnenland worden aangetoond, een aantal

uilspoelingsdalen , zoo als zij daardoor allengs worden gevornid

en door het voorldurend dieper uitspoelen des bodems en door

het instorlen der steeds raeer en meer zich van elkander verwij-

dereude wanden eene verbazende wijdle verkrijgen , ook deze zouden

moeten beschreven, en de beschrijingdoor profielteekeningen opgehel-

derd worden; op gelijke wijze moest gehandeld worden ten opzigte

van de oorzaken en resultaten van het afnemen der kusten op deze

plaats, het verbreeden er van in andere deelen des eilands door

de werking der baren.

Om dit alles duidelijk uiteen le zetten zou niet veel minder

ruirate worden gevorderd, dan aandebeschrijving vanhet lerliaire

D ng



430

ijroole iiitgebreidlieid echler aan dit werk gegcven, die het oor-

sproiikelijke plan ten dien opzigle verre heeft overschredeii , en hot

verslrijken van mijn verloftijd, zijn twee redenen , die raij genoopt
hebben hier af te breken en dit onderwerp later in een afzonderlijk

werk le behandelen onder dezen titel : « De Iiedendaagsche gesteente-

vormingen op het eiland Java.» Hier, aan het slot van dit alire-

meene werk, zal ik slechts een kort overzigt geven van de wijze
van beschoiiwing , welke ik mij voorstel in genoenid werk te

volgen, waarbij ik mij openkele vroeger medegedeelde voorbeelden
beroepen en eenige nieuwen er bij zal voegen.



EERSTE HOOFDSTUK.

HET VERBRIJZELEN VAN GEBERGTEN DOOR BANDJER'S

EN OEROEK'S: HET VORMEN VAN
UITSPOELINGSDALEN.

1. Geschiedenis der hooge watervloeden (Bandjer's) en

overstroomingen. Verbazend groot is de schade , welke daardoor

jaarlijks in den regentijd in aile residentien van het eiland, hoevvel

raeer in het westelijke dan in het drooge, oostelijke gedeelle van

Java wordt aangerigt. Menschen en dieren worden daardoor menig-

werf verzwolgen en met de stammen van ontvvortelde boomen,

met rotsblokken in de kloven bergafwaarts en vervolgens in zee

gevoerd. Zelfs in het midden van den droogen moesson, wanncer

een onweersbui zich in bet gebergte onllast, ontslaan menigwerf

plotseling dergelijke Bandjer's. (VergeKjk bladzijde 1056 der IF^

afdeeling en bladzijde 66 van de Iir'e afdeeling.) De lage streken

des eilands worden alsdan onder w^ater gezet en overstelpt met

de fijn verdeelde massa's van het gebergte , welke door de schuring

des waters van de zijwauden der kloven in het gebergte werden

losgerelen.

2^ Geschiedenis der bergstortingen (Oeroek's). Het

water ^ dat in de enge kloven eensklaps menigwerf 15 a 20 voet

hoog slijgt, (1) oefent door middel der rotsblokken en boomstam-

men, die het voortsleurt, zulk eene schuring uit langs de wanden

(1) Menigwerf heb ik dit ivaargenomen, onder anderon op don 2dcn Julij, 18'(6, iiide

dalkloof der Tji-Oedjoeng nabij Poleng in Bantam.
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(ler kloof, dat ten gevolge van het wegspoelen van Iiet beneden-

gedeelte, het hoogere gedeelte der zijwanden instort en als

puin door den woedenden stroom wordt medegevoerd. — Eene

andere oorzaak van het ontstaan van Oeroek's is het doorweeken

van uilgestrekte deelen van bergen door regenwater, ten gevolge

waarvan die massa's hunnen zameuhang verliezen en in die stre-

ken, waar zij een steilen wand vormen, zakken en naar beneden

storlen, — eene dergelijke bergstorting hebben wij vroeger be-

schreven op bladzijde ^6 en 597; — of het regenwater baant

zich een weg door kloven, reten, tusschen de dekkende laag en

eene walerdigle, liggende kleilaag, zoodat de zamenbang der beide

lagen verbroken wordt; heeft nii de kleilaag eene meer of minder

steile helling, dan glijdt deganschedaarop rustendegesteenlemassa

door hare zwaarte naar beneden, waardoor de nader bij den dal-

bodein gelegene deelen van het gebergte verbrijzeld en gansche

bergen van puin worden gevormd, waarlegen het achteraanko-

raende water wordt opgestuwd oni zich later met geweld een weg
te banen door den dam, die het tegenhield.

5°. Resultalen te weeg gebragt door de werking der
boveuvermelde verschijnselen; verbrijzelde deelen des
lands, gevormde uitspoelingsdalen. Waarscbijnlijk valt in

geen land ler wereld zoo veel regen als op Java; in verband
daarmede staan de verbazend groote uitspoelingsdalen, welke
op dit eiland worden gevonden en waarvan reeds eenigen op
bladzijde 28 zijn opgeleld. Het afslroomende water oefent zijne

uitspoelende werking hoofdzakelljk uit in het neptunische gebergte

in streken, welke, bij eene aannicrkelijke hoogte en sleile hel-

ling, voornaraelijk bestaan uit weeke, losse zandsteen- en mer-
gellagen; in dergelijke streken als de Djampang-distrikten, Tjida-

mar, Soekapoera, worden derhalve de grootste uitspoelingsdalen

gevonden, die niet op gelijken maatstaf worden aangetroffen in

de vulkanische gebergten, welke niet zoo ligt verbrijzeld kunnen
worden. Oorspronkelijke splijtingsdalen worden door uitspoeling

vergroot.

4«. Het verbrijzclen van" gebergten door watcrvallen
(Tjocrock's). — Bijna ontelbaar zljn de watcrvallen, die op Java
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vvorden gevonden; zij vormen overal gleiiven in helgebergle, die steeds

verder slroomopwaarts worden verplaalsf, — of kloven in de plateaux,

over wier rand zij zich naar beneden storlen en vvaarin zij zich

gedurig verder van de kust verwijderen , in de rigting van de bronnen

der rivier. Eenige voorbeelden van dien aard hebben wij reeds

vroeger op bladzijde 37 en 82, zoo mede op bladzijde 51 beschre-

ven. Geheel plaatselijke uilspoelingen , zoogenaarade heksenkeleh,

behooren mede bierloe; dergelijke kelel-, somtijds kruikvormige

gaten, welke 3 a 5 voet diep en wijd zijn, vindt men in den bodem
van zeer vele beekdalen, niet slechls in den weeken niergel, raaar

insgelijks in zeer harden zandsleen, zoo als, bij voorbeeld, bet

geval is in den bodem der Tji-Karang, boven de monding der

Tji-Gangsa. (Djampang koelon.) — Veranderingen van rotsendoor

verweering worden voornamelijk waargenomen bIj vulkanische

sleensoorlen, waarvan hot hoofdbeslanddeel felsiet is; zij onlstaan

hoofdzakelijk ten gevolge van bet uilloogeu der kali uit den veld-

spaalh. Reeds vroeger hebben wij vele voorbeelden bijgebragt van

rotsen, waarvan de uitwrendige vorm en de oorspronkelijke kris-

lallinische slrucluur nog duidelijk kunnen waargenomen worden,

of waarin nog onverweerde hornbiende-krisiallen liggen , die echler

zoo week zijn geworden, dat men ze met de spade kandoorsteken;

de lezer vergeiijke bladzijde 355 van bet X-^^ hoofdstiik bij den

porphier van Pesawalian, en dien van Tjimas, bladzijde 362; bij

Baloe-Toenipeng, bladzijde 407; wijders in de IF« afdeeling van

dit werk bladzijde 55 en andere plaatsen. De builengewone

vrachlbaarheiJ van Java heeft haren oorsproiig in het gemakkelijk

verweeren dezer felsiet-gesleenten (trachiet-, lava-soorlen en losse

uilvverpselen van dergclijken aard^, die in zandige klei (leem)

overgaan.

%



TWEEDE HOOFDSTllK.

HET VORMEN VAN NIEUW LAND DOOR HET AANSPOELEN
DER VERBRIJZELDE DEELEN VAN GEBERGTEN IN
ANDERE STREKEN, AAN DEN VOET VAN BERGEN

EN AAN DE KUSTEN.

Het materiaal, dat door de zoo even opgenoemde krachten,ten
gevolge van het verbrijzelen van den bodem, wordt geleverd, dient
voortdurend lot het vorraen van nieuw land; wij hebben onophou-
dehjk eene omzelting van stoffen, eene veraudering zoowelvan vorni
als plaats, voor oogen. De geberglen in het binnensle des lands
worden lager, de kustvlaklen strekken zich steeds verder in zee uit.

I'*. Het aanspoelen van fijngewrevenebestanddeelen van
geberglen; het verbreeden der kusten door zand en mod-
der; het vormcn van aliuviaalvlakten. De alluviaalvlaklen, in
zoo verre zij niet meer moerassig van aard zijn, worden op Java

uitnemendheid bebouwd en zijn met rijstvelden (Sawah's),
aanplanlingen van suikerriel en indigo bedekt. Aan de zuider
kust worden slechls weinlge dergelijke vlakten van eenlge uitge-
strektheid aangetroffen

; de Tji-Letoek-vIakte, omringd door den
G.-Linggoeng-muur (zie vroeger bladzijde 37 en 82) is eene der-
gelijke, nog onbeboQwde, voor korlen tijd gevormde vlakle; eene
veel groofere uilgestrektheid heeft de vlakle der Tji-Tandoei,
weike nog moerassig is en de Rawa-Lakbok omsluit (vergelijk
bladzijde 288 en 642 der 1«'« afdeeling en bladzijde 1272 der
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W* afdeeling); oostwaarts hierop volgt de vlakle van Tjelatjap,

die zicli mede nog aan de ooslzijde der K.-Serajoe tot aan liet

Karang bolong-gebergle uitstrekt; dit gebergle scheidt haar van

de, wel is waar zandige, doch rijk bebouwde alluviaalvlakte van

Bagelen, welke nog verscheidene groote Rawa's bevat; — het

delta-land der K.-Branles, waarvan de basis zicb steeds verder

uitbreidt in de zee van Madoera en de dalvlakle der K.-Solo, in

hare benedenste streken, behooren insgelijks tot deze soort van

vlakten. Zij zljn ontslaan door het aanspoelen van zand- en aard-

deelen door de groolere rivieren, waarloe de vulkanen, bij gele-

genheid van uilbarstingen, menigwerf nog een buitengewonen toe-

voer van losse vulkanische uitwerpselen (zand en asch) voegen,

terwijl aan den zoom der kust de planlengroei voortdurend werk-

zaam is oni den nieuw gevormden bodeni te helpen bevesligen

vergelijk de beschrijving der rhizophora-wouden op bladzijde 259

der Iste afdeeling; waarschijnlijk oefenen de kleinste diersoor-

ten, als Foraminiferen, kieselhulzige Bacillarien (Diatomeen) ins-

gelijks hierop invloed uit. — De G,-Moerio (berg van Djapara) is door

eene nieuwelings gevormde alluviaal-vlakle, waarin zich eene

groole Rawa bevindt, gescheiden van het lerliaire gedeelte

des eilands; te rekenen van deze vlakte strekt zich de alluviaal-

bodem in eene vvestelijke rigting uit tot aan Bantam^ en wordt

over deze gansche iiilgestreklheid, die verscheidene dagreizen

bedraagt, slechts op eene enkele plaats, ten noorden van den

G.-Pf aoe, afgebroken door een vooruitgeschoven gebergle; hij heeft

in de rigting van het noorden naar het zuiden afvvisselend eene

breedle van 3^ 5 a IS palen, alvorens het tertiaire land of de

voet der vulkanen (ziiidwaarls er van) uit het daarop riislende

alluviale land oprijsL

Twee artesische putlen, waarvan de een teSaniarang,deandere

te Batavia op een geringen afsland van de noorder kust zijn

geboord geworden, hebben het bevvijs geleverd, dat de alluviaal-

bodeni daar ter plaalse eene groote dikte heeft. De mond van den

put ligt te Samarang slechts weinige voeten boven het gemiddelde

niveau der zee; de diepte, waartoe hij is geboord, bedraagt 231

voet of 75 ned. el Te Batavia ligt de monding van den put
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14i Pai\ voet boven den gemiddeldeii stand der zee, en reiki hij

voet of 85 ned, el diep. Het welwater onlspringt echlcr
in beide putten reeds op eene geringere diepte.

Plaats.

Dieple van den put
beneden de oppervlakle
des bodems.

I Temperaluur van het
water op de gemelde
dicplo.

Voeteii,

Samarang. I 21 6i-

Diepte, waarop de tem-
peraluur van hel water
em graad Fahrenheit
loeneemt. CI)

Batavia. C)^50

1

Sod. el. Tarcuh^ C'els.

70,33 90,7 52,u 25^ voe(

74,71 91,0 52,7 24 »

*

wer-
De lagen, welke bLj het borea van den put te Samarang

den aangelroffen
, beslondeu afwisselend iiit zaud, klei en merge],

waar lusschen somtijds eene trachilische rolsteenbank voorkwam

'

terwiji vele der mergel- en kleilagen een aanmerkelijken graad
van^hardheid bezaten. Uit vele lagen werden fragmenten van
schelpen opgehaald, waarvan de soort niet kan worden beslemd,
raaar die tot geslachten behooren, welke in groolen getale in de
Javasche zee leven als: Slrombus, Milra, Solarium, Venus, Car-
dium, Placuna, Cerilhium, Area, Oslrea, Peclen. Groot is het
aantal fragmenten van dergelijke schelpen, dat in den donker
gnjzen, zandigen mergel wordt gevonden , waarin de bron op de
vroeger gemelde diepte ontspringt; op dezen mergel volgt lager
anderraaal grijskleurig, eenigzins met klei vermengd zand, waarin
vele trachitische rolsteenen voorkomen.
Lagen met dergelijke verbrijzelde overblijfselen van schelpen.

de lezer vindt ze in L. P. n". 496 en 497 die van zeer nabij
met de zoo even genoemden overeenkomen, vond men bij het
boren le Batavia eerst op eene diepte van 83 voet of 27 ned. el,

op^Sl.s"'
F?'^ '' ^^ standvastige temperatuur aan de oppervlakte des boJems gerekend
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terwijl zij te Samaran^ op veel geringere dieple wertlen aangc-

troffen. Grijze en zwartachlige klei- en mcrgellagen wisselcn af

met zeldzamer voorkomende zandlagen en eenige met ijzer be-

zwangerde kleislrooken ; kleine viilkanisclie rolsteenen worden in

vele dezer lagen gevonden. De Iron well op uit grijskleurig zand,

dal vermengd is met eenige klei en vele trachiet-rolsleenen,

Hieruit laat zich met zeer vcel waarscliijnlijklieid opmaken, dat

het alluviaalterrein aaii de noorder kust van Java, in de nabijlieid

van Samarang en Batavia, minslens eene dikle heefl van 251 a

255 voet; ik zeg met tvaarschijnlijkheid, want indien bet losse

zaraensiel der doorboorde lagen, de loesland derschelpfragmenten,

die er in voorkomen, het vermoeden wetligen, dal deze vormingen

lot een later tijdperk behooren, moe aan de andere zijde niet nil

het oog worden verloren, dat vele gedeelten van bet lerliairc

gebergte in de zuidelijke streken van Java beslaan uit lagen,

welke geheel en al er mede overeenkomen en w^elke gedeellelijk

even zacbt en week zijn als deze. Waar zai men de grens Irekkeu

tusscbBn de hedendaagsche (alluviale) en terliaire lagen, wanneer

de eerstgenoemden, gelijk ongetwijfeld bet geval is aan de noorder

kust van Java, volkomen of bijna gelijkvorniig op de laatslen

rusten? -— Het is waar, te Batavia vond men in vele, ja, in eenige

der laatst doorboorde (diepste) lagen, behalve fragmenlen van

schelpen, insgelijks kleine, gedeeltelijk omkorsle slukjes van Iwij-

gen , afkomstig van dicolyledoniscbe boomen , die slecbls half vergaan

of bijna onveranderd waren. Dit bewijst echler in gecnen deele,

dat de vorming dezer lagen lot een nog jeugdig lijdpcrk moot

worden gebragt, uilboofde even goed bevvaard geblevene overblijf-

selen van dergelijkcn aard door niij uiel slecbts in bet terliaire

gebergte van Java (zie vroeger bladzijde 126), maardoor Goppert

in vele oudcre bergformalien werden aangelroflen. (1)

(1) De Generaal-Majoor van der Wijck , toen directcur der genie, heeft mij onistaQ-

digo mededeelingen gedaau nopens het boren van den artesischen put te Batavia, zoowel

ten opzigte van de dikte, de wijze waarop de verschiilende lagen op elkander volgen,

als oratrent hare hoedanigheid ; omtrent den artesischen put te Samarang vergelijke de

Iczcr hetgeen Bleeker in het Tijdschrift voor Ncerlandsch Indid daaromtrent heeft open-

baar gemaakt; zie Iste afl. bladzijde 20. 1850.
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Sederl den tijd, dat de eerste lagen op Java boven den spiegel
der zee rezen en de vulkanen hunne werkzaamheid aanvingen, is

het Diet mogelijk, dat het afzetlen van nieuwe moddermassa's'op
den bodem der zee voor een oogenblik heefl opgebouden. Nog
dagelijks gaat zulks voort en de tijd isnietververwijderd, waarop
verscheidcne der kleine eilanden op de reede van Batavia gelegen,
waar Ibans schepen 50 voet diep in een donker klearigen, klei-
acbtigen modderbodem ankeren, met de kust van Java zullen
vereenigd zijn. Naar de opgave van den beer Tromp, boofdingenieur
van den waterstaat te Batavia, is de kust aldaar sedert de Neder-
landers bezit bebben genomen dier slveek, Jaarlijks niet minder
dan drie en Iwintig voet verbreed geworden; dit is, namelijk, de
gemiddelde jaarlijksche verbreeding der kust, indien het to'laai
bedrag van al belgeen sedert dien tijd is aangewonneu gelijkmalio-
wordt verdeebl. De aanvvas had echter op eene zeer ongelijke
wijze plaals en bedroeg, bij voorbeeld, alleen in de maand Januarij
des jaars 1699 meer dan gedurende den ganscben loop der daarop
volgende lien jaren; dit vverd veroorzaakt door de uilbarsling van
den G.-Salak, die onlzaggelijke massa's zand en asch uitwierp,
welke door de hoog geslegene rivieren naar de kust werden heen-
gevoerd. (Vergelijk vroeger bladzijde 147.)

2. Het bedekt geraken van dalbodemsin bet binnenste
des eilands door puin en rolsteenlagen. Heeft de vlakke
bodem derdalkloven slecbts een geringen graad van helling gelijk
l)ij voorbeeld, het geval is met het Tji-Sadea- en andere dalen
van het distrikt Tjidamar, het K.-Serajoe-dal in Banjoemas, dan
blijft het puin, van bet gebergle losgerelen, op den bodem Ii--en
en vormt nieuwe lagen op de terliaire lagen, die insgelijks^eene
honzonlale ligwijze hebben of onder een geringen graad bellen —
Andere vlakke, breede dalbodems in het neplunische gebergle, die
in grooten getale worden aangetroffen, zoo als, bij voorbeeld,' het
Tji-Tjolang-dal (zle vroeger bladzijde 41 en 74), bet K.-Look oelo-
dal (vergelijk bladzijde 413) beslaan nit de dwars afgebrokene
koppen van sleil hellende lagen, waarop 3 a 10 voet dikke,hori.
zonlaal liggende rolsteenbauken van vastere en hardere trachi'lische
geslcentcn rusten, die op bare beurt met gruis, zand en dunne
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aardlagen zijn bedekl. Deze rolsleenen kunnen slechls door stroomeu,

uit hooger gelegene gedeelten van het gebergte afkomslig, hier-

heen zijn gestuwd, hetgeen welligt plaals greep tijdens het eenige

afvoerkanaal dezer dalen nog niet zoo diep was uilgespoeld als

Ihans hel geval is, en het daarin afslroomende water zichnogtot

een meer kon vornieu. Gedeeltelijk worden deze rolsleenhanken

nog op den huidigen dag raenigwerf verhrijzeld, op de eene plaats

weggespoeld en op eene andere plek weder afgezet (zie vroeger

bladzijde 66). Vele vulkanische rolsleenen zijn herkomstig van

verhrijzelde lerliaire lagen en door de working van slroomend

water uit mergel- en zandsteenlagenlosgespoeld; delezer vergelijke

bladzijde 192 en 194. Van eigenlijke, zoogeUiimjiiediluvialeafzet'

tingen (als bergpuin, erratiscbe blokken, benevens gruis, zand en

leeni, waardoor holen zijn gevuld gew^orden) wordt op Java geeu

spoor gevonden, evenmin als van beenderen van groole dieren

(roof- en herkaauwende dieren, dikbiiiden en anderen) ofvan brok-

ken van metalen en melaalerlsen, waaraan de zoogenaamde dilu-

viaalvormingen in Europa en Amerika zoo bijzonder rijk zijn. De

lertiaire vormingen op Java gaan onmiddellijk over in de heden-

daagscbe, zoogenaamde posl-diluviale vormingen. (1)

Ter plaatse waar de opeuingen van kloven aan de zuider kusl

worden gevonden, over wier sleilhellcndebodem beken afstroomen,

die haren oorsprong in hooge gebergten hebben, zoo als , bij voor-

beeld, de Tji-^Damar nabij Tjilaon, dislrikl Tjidamar, w^ordt inden

tijd der Bandjer's eene onlzaggelijke hoeveeUieid bergpuin uil de

kloven mode naar de kusl gevoerd; aan den uilgang der kloof

worden alsdan vlakke, nienigwcrf driohoekige zand- en rolsleen-

hanken gevormd, die den afloopenden strooni gewoonlijk in lAvee

armen verdeelen, werkelijke, kleine delta's, waarvan de basis zich

allengs verder in zee uilslrekt. Aan de monden van eenige dezer

slroomen, als, bij voorbceld, van de Tji-Kasoen Tji-Boeni, dislrikt

Djampang koclon en tengah, wordt eene verbazende hoeveelheid

(1) Op het eiland Banka, dat ik niet heb bexocht, wordt tiuerts in pijinla?;en

(bergpuin) aangetrofTen , waarvan de vorming wordt verondersteld te hebben plaats gehad

in de alluviaalperiode.
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drijfhout.
Ife kuslvlakle

in

verstrooid in liel rond gevoriden; met der lijd geraakl dit drijf-
houl bedolven onder nieuwe lagen bergpuin, verbrijzelde lertiaire
zandsleen- en kleilagen, en wordt welligt eenmaal herschapen ...

dergelijke bruinkolenneslen, gelijk wij zoo raenigvverf in het bin-
nensle van het gebergle hebben aangelroffen ; de lezer vergeUjke
bladzijde 277 en volgenden. -In het binnensle des eiland worden
heuvelen en banken van koolzuren kalk aangelroffen, gevormd uit
het bezinksel van bronnen en beken, waarvan wij voarbeelden
hebben aangehaald op bladzijde 307 dezer afdeeling en in bet
hoofdstuk der l¥^ afdeeling waarin over de warme bronnen is ge-
handeld en voornamelijk bij de bronnen, opgeteld onder n^, 10,
50, 56 en 41, benevens in het aanhangsel op de bovengenoerade
bron n". 10, helwelk bier later zal worden medegedeeld.

- II



DERDE HOOFDSTll.

DOOR
BAREN DER ZEE.

Dergelijk verschijnsel wordt vooral waargenomen in de oorden

der zuider kiist, alwaar een gebergle uil weeke lagen bestaat,

l)ij voorbeeld, uit kalkraergel, helwelk verre in zee reiki en met
een sleilen wand eindigt. Wij hebben reeds vroeger op bladzijde 306
een voorbeeld van dergelljken aard beschreven.



YIERDE HOOFDSTUK.

MET ONTSTAAN VAN NIEUW LAND EN HET VERBREEDEN
DER KtlSTEN, TEN GEVOLGE VAN OORZAKEN, WELKE

SLECIITS BINNEN ENGE GRENZEN (OP

PLAATSEN) HARE WERKING UITOEFENEN.

1. Door hel pelagische dierlijhe leven. a. Door koraalbouvv;alle

riffen, wellce aan de zuider kusl van Java worden gevonden, zijn

slrandriffen en zijn aangeloond opmijne Kaartvaii Java. TerwijI de

zeewaarls gekeerde zoom door den boiiw van koralen sleeds ver-

breed wordt, gaal dal gedeelle, lielwelk met het vaste land ver-

bonden is, eindelijk over in droog land — m cene kalkbank

en mag als een bewijs worden beschouwd, daL de kusl lang-

zamerband oprijst; een dergelijk vcrscbijnsel hebben wij op blad-

zijde 509 bescbreven. — b. Door banken gevormd door Simping-

scbelpen, waarvan wij op bladzijde 259 der 1«'° afdeeling bebben
gesprokcn.

2. Door het verbinden van het losse oeverzand — door de vorming

van jongsten zeezandsteen, door schelp- en koraalpuinbrekzien. Beie
worden gevonden op lallooze plaalsen aan de zuider kust.

Doordien het veel kalk bevaltende zeewater,dat belzandbesproeit,

ten gevolge van de hitle der luchl zeer snel verdampt, onlstaaa

zij als hel ware onder het oog des beschouwers en worden menig-
wcrf tot onlzaggelijk hardc lagcn (vlolbeddingen), die onder den hamer
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klinken, en juist uit zulk eene soort van zand beslaan als ge-

vonden wordt op dat gedeelle der kust, alwaar zij zijn gevornid

geworden, Lij voorbeeld, op de eene plek uit zacht zand van Cjn

gewrevene vulkanische rolssoorlen , waarvan het hoofdbeslanddeel

veldspaalh is, lerwijl zij op andere plekken uit kwarlszand, mag-

neetijzerzand en elders uit zand van verbrijzelde scbelpen en

koralen beslaan, waarin ik levens stukjes bout heb gevonden, dat

slechts in geringe mate wasveranderd, ja, zelfs slukjes ijzer van een

geslrand scbip, waarvan deelen van bet wrak verslrooid in bet

rond op het strand lagen; vergelijk vroeger bladzijde 280 (mag*

neelijzerzand). Al deze verscbillende soorlen van zand zijn door

koolzuren kalk innig zaamverbonden : L. n^ 575, 578, 579,587,

S07, 685, 690, 691, 757—759, 946—952, 955, 960 en 1211;

de sUikken, voorkomende onder u^. 759 en 1211, bestaan boofd-

zakclijk uit magneelijzerzand. De daardoor gevormde vlolten

bebben zelden eene aanmerkelijke lengte, maar komen slecbls

bier en daar op bet slrand voor in den vorm van scbotsen; zij

zijn van bovcn — even als bet geval is met de oppervlakle van

het losse zand, dat de glooijendeslrandvlakle vornit,— gewoonlijk

volkomen glad, van onder ruw, terwiji levens de werking van

hel water bollen er onder heeft doen onlstaan. Hierop maakt

slecbls de scbelp- en karaalpuinbrekzie, die eene veel groolere

uilgeslreklbeid heeft dan de vroeger bedoelde scbotsen gewoonlijk

bezillen en waarvan wij op bladzijde 1457—1440 der 11^^^ afdee-

ling hebben gesproken, eene uilzondering; onder de bedendangscbe

gesleente-rormalien van Java wordt geene enkele aangelroffen, die

op zulk eene groole scbaal is gevormd als deze.



Y!JFDE HOODSTIK.

HET OPHEFFEN VAN DEELEN DER AARDOPPERVLAKTE
EN HET VORMEN VAN NIEUWE IIEUVELEN DOOR

HYDROSTATISCHE DRUKKING.

Hiervan zijn sleclils Iwee voor])eel(len bekend geworden, welke

beide belrekking liebben op de ketelvormige dalvlakte van Amba-
rawa, die rondoiu door bergen is oraringd.

Ten jare 1858 verhief zich, in hel begin der raaand Mei, een

gedeelte van den vlakken bodem van bet dal; hel was" bedekt met
rijstvelden en had een omvang van ongeveer 5O00 voet. Dit ver-

scbijnsel had des nachls plaats en ging gepaard met zulk een

hevig gebruis, dat de bewoners der naburige dorpen er door uit

den slaap werden gewekt en bunne woningenonlvlugllcn, dewijl

zij vermeenden, dat in hunnc nabijheid eene vulkanische iiitbarsting

plaals grecp of een nieuvve vulkaan was gevornid geworden. Drie

wekcn nadal deze gebenrlenis was voorgcvallen, bezocht ik dezc

plaats en zag, dat een gedeelte der vlakle, door volkomen horizon-

tale streken oniringd, met zachte glooijing en zeer gelijkmalig

was opgeheven en wel in dier voege, dat het opgehevene gedeeUe

zich onder een hoek van weinige graden, doch allengs sleiler,

aan alle zijden naar een middenpunl verhief, betwelk naar schat-

ling een dertiglal voelen boven het aangrenzende horizontale ge-

deelte der vlakle gclegen was. Dit stomp kegelvorraige middenpunt

was gcopcnd en gcbcrstcn; dc aardkorsl had ccnc dikle van 7 a
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10 voet en beslond nil dunne, lurfachtige, ligle lagen, vvelkeeene

zvvarle kleur hadden, in eene evenwijdige rigUngopelkander lagen

en llgt van een konden worden gescheiden. De breukranden der

opgerigle lagen slonden, even als hij een kraler liet geval is,

tegenover elkander, waren daarenboven vaneengerelen door

zijwaarls gerigte splelen, die in eene divergerende rigting van

het middenpuut uilliepeu, eene aanraerkelijke wijdle badden en

van boven breed, naar beneden of builenwaarls allengs smaller

werden. Tusscben de splelen en vooral in bet midden lusscben de

boogsle breukranden was een weeke, papacbtige, mecr klei- dan

vcenacblige, zwarlklearige modder opgeweld, waarin men eene
*

groole mcnigle vcrbrijzcldc boomslammen onlwaarde, die ge-

dcellelijk weinig veranderd, gedeelleUjk liirfachlig en ligt van

gewigt waren; deze bodeni was ecbter reeds zoo bard geworden,

vornide zulk eene vasle, boevvel bobbelige korsl, dal men er reeds

over been kon gaan, De oppervlakle der omboog gerezene scbolsen

was nog met rijslplanlcn bedekt. — Men kon derbalvc duidclijk

zien, dat albier eene hard gewordene, veenacblige aardkorst ge-

vouden vverd, liggende of op een oorspronkelijk weeken klei- of

raodderbodcni , of op een bodem , die door naar binnen gedrongen

water was doorweekt, welke door bydroslaliscbe drukking

die zich van de boogere deelen van hel dal, van den voet der

bcrgen, onder de nieer verharde oppervlakle des bodeins bijna tot

op bet midden van bet dal voorlplanlte — ler breedle van 1000

voet was opgedreven , waardoor een slompe kegel was gevormd ge-

worden, die in bet boogst gerezene middengedeelte, ler plaatsewaar

de korst waarscbijnlijk de geringsle dikfc bad, opengebersten was.

Op deze wljze nioeten, volgens de Ibeorie, de verbedingskraters

zijn gevormd geworden; uitboofde bier ecbter zelfs eene buigzame,

meer of minder veerkracbtige aardlaag niel kon opgedreven worden,

zonder in een aantal scbolsvorraige stukken le berslen en door

divergerende spleten, die zicb nil bet raiddenpunt naar beneden

uitslrekken, vaneengerelen te worden, welke aan bet bovengedeelle,

aan den hoogslen breukrand, wijd gapen en naar beneden smal

toeloopen, mag met grond van waarscbijnlijkbeid worden aange-

nomen, dat harde, niel buigzame rotsbanken, waariiit de vulka-
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nische kegels bestaan , in eene veel hoogere mate door dergelijke

divergerende spleten vaneengerelen en van boven wijd uiteen-

gedreven moeslen zijn geworden, iiidien zij door eene opheffende

kracht kegelvormig waren opwaarts gedreven. In de IF« afdeeling

van dit werk Iiebben wLj ecbter gezien , dat de kringvormige

kralermuren op Java niet in dergelijke stukken zijn gebersten,

niet door dergelijke van boven breede splelen zijn vaneengerelen

en dat dit zelfs niet bet geval is met den kratermuur des G,-

Tengger , die eene kolk omringt , welker diameter eene geographi-

sche mijl bedraagt.

In bet jaar 184U ontstond , in den nacbt van den Isten op
den 2'^en Januarij, in bet raeer van Ambarawa — in de Rawa-
Bening — regt v66r de monding der Kali-Pandjang, welke in dit

meer uitslroomt, een 20 voet hooge, eilandvorniige berg op een

geringen afsland van bet dorp Ravva majira; dil verscbijnsel had
plaals, nadat een bevige en aanboudende regen was gevallen.

WaarschijnUjk moet bet ontstaan er van aan eene gelLjke oorzaak
worden toegeschreven , welke bet opheffen beeft te weeg gebragt des

dalbodems
, waarvan wij zoo even bebbcn gesproken ; later werd

deze heuvel door bet afslroomende beekvvater vveggespoeld , dewijl

bij groolendeels «slechts nit weeke zwarlklearige aarde» be-

stonJ. (Zie Javaansche Courant van den 2 2^'«" Januarij , 1845,
n\ 7.)

«



TOEVOEGSELE^ EI\ YERBETERINGEN

OP DE TWEEDE APDEELING VAN DIT WERK

Behoorende lot * bladzijde 1510. {Warme Iron n^. 10 op het

landgoed Koeripan in Butlenzorg.) Op ecn geriiigen afstand van

den noordelijken voet van het kalkgebergle G.-Sewoe of Sariboe,

waarvan wij op bladzLjde 296 der III*'® afdeeling hebben ge-

sproken, verheffen zich Iwee gebeel geisoleerde, stomp kegelvor-

niige beuvelen, in eene met rijstvelden bcdekle vlakle, 50 a 70

voet boven hunne basis; zy zijn bekend onder de benaming van

G.-Kapoelian en G.-Kenljana , waarvan de eerstgenoenide de noor-

delijkst, de laalstvermeide de ziiidelijkst gelegene heuvel is. Zij

zijn op een geringen afstand van elkander gelegen in de nabij-

heid van het boofddorp Waroe, dislrikt Paroeng, en beslaan

ten deele uit kleine aan de zljwanden oprijzende kegels, die el-

kander bedekken en een lerrasmatigen vonn aan het gebeel geven.

zy zijn gchcel en al gevormd uit kalksinlerlagen (kalktiif, Ira-

vertino), welke deels spaatbacbtig, slralig, deelsdigt van slriicluur

is en 00,8 percent slrontiaanaarde, 01,4 bitteraarde en nog eene

geringe hoeveelbeid andere beslanddeclen bevat, doch voor het

overige, namelijk, 96,5 percent, uit koolzure kalkaarde beslaal.

Het is een bezinksel van het water der warme bronnen, die nog

op den huidlgen dag op den schedel der heuvelen opwellen, en

den rotskoepel, in verloop van lijd rondom zich gevonnd, nog

dagelijks vergrooten door nieuwe sinterlagen, welke zij op de

vroeger ontstane lagen afzetten. — Daargelaten een gering ver*

schil in enkele bestanddeelen , wat de hoeveelheid belreft, komen
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tie brounen der beide heuvelen, zoovvel in dil opzigt als wat betreft

Imn speciQek gewigt van 1,0202 bij 25,0^ R. (?of C.) warmle(l)
volkonien met elkander overeen. Het water van de bron des G.-

Kenljana bevatte in 100 granimen : kpolzure kalkaarde 0,10674,
koolzure bitteraarde 0,00842, chloorsodium 1,9701 , chloorcalcium

0,44y87, cbloormasnium 0,15936, totaal der vaste beslanddeelen

2,67049; wijders koolzuur 0,11042, zwavelwatei-stofgas 0,00095
en sporen van zwavelzure kalkaarde en organische zelfstandis-

hcden. (2)

Tot hladzijde 1310. {Warme bron no. 12, nabij Tjipanas.) De
beer Mmer heeft eene nieuwe analyse medegedeeld van het water
der bron. wcike benoorden achter het badhiiis, uit een klein

met trachiet-slcenen omringd bekken ontspringt, waarin de
thermometer op verschiilende plaatsen 103, 112, 120 en,
indien men op de laatslbedoelde pick eene kleine opening in den
bodem maakte, 124.5'^ F. teekende. Het specifiek gewigt van het
water bedroeg 1,003 bij 28,0^ G. Het bevalte in 100 gramnien:
koolzure kalkaarde 0,05098, koolzure magnesia 0,03 ISO, koolzuur
ijzerprotoxyde 0,001334, gips 0,07249, joodpolassiura 0,00031,
chloorpolassium 0,02817, chloorsodium 0,21077, kieselaarde

0,009711, aluinaarde 0,00215, derhalve te zamen aan vaste be-
slanddeelen 0,407413 en buitendien koolzuur 0,01804, zwavel-
waterstofgas 0.00021, benevens sporen van raangaanprotoxyde
en organische beslanddeelen. (Maier in het natuurkundigtijdschrift
ill. bladzijde 173 en volgenden.)

Tot bladzijde 1511.

•Gede en den Mandal
kloof

uit poreuse, trachitische lava, welke bedekt is met eene dunne
aardachtige korst. Deze korst is een bezinksel van het bronwater
en heeft eene zwarlachtige kleur, gcdeeltelijkeengraphietachligen
glans, kaa met een mes er worden afgeschrapt en bevat veel

mfingaanoxyde-oxi/dule. ttet specifiek gewigt van bet bronwater

(1) Op eene andere plaats vvordt 1,0219 bij 2?,0« Gels opgegeven.

iJhJ^J' 'i"

'"^^.'^'•.."Da Arragoniet-heuvels van Roeripaa en hunna tnlnerale wateren »
in het Naluurkundlg t.jdschrift, Hide jaargang {Batavia, 1852), bladzijde 461 en volgenden.
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heJraagt 1,001 bij ecu warnilegraad van 27,0^ G. eo bostaal in

100 grainnien uit: zwavelzure polasch 0^00767, zwavelziire soda

0,01647, zwavelzure kalkaarde 0,10156, chloorsodinm 0,00906,

chloormagnium 0,01952, kieselaarde 0,01229 , aluinaarde 0,00096,

koolzuur mangaanprotoxyde 0,00153 , derhalve een gezamenlijk

bcdrag van vaste beslanddeelen 0,1 6866 ^ benevens eene geringe

hocveelheid koolzuiirgas en sporen van koolzuur ijzerproloxyde

en organische zclfslandiglieden. (Maier, 1. L bladzijde 184 en

volgenden.)

Tol bladzijde 1518. (^Warme hron n^, 25, nahij Djamhoedipa)

De temperaliiur van bet water , in een voor koi ten lijd in den

bodeni gevormd badbekken, bedroeg 9a a 96° F. Het speciliek

gewigt is 1,00 bij 27,0"^ C. Het bevat in 100 graninien: zwavel-

zure kalkaarde 0,05015b, zwavelzure magnesia 0,01142, zwavel-

zure aluinaarde 0,01522, cbloorpolassiura 0,00861, cbloorsodiuni

0,01675, cblooraluniinium 0,0051, cbloorijzer 0,01158, aluin-

aarde 0,00167, kieselaarde 0,01364, zoodat het gezanienlijke be-

drag der vaste beslanddeelen is 0,11254; verder eene onbeslenide

hoevcclheid koolzuurgas en sporen van chloorammonium, man-

gaanprotoxyde en organische zelfslandigheden. (Maier 1. 1. blad-

zijde 471.)

Tol bladzijde 1520. [Warmo hron n^. '^.Q , nabij Lemhang n^A.)

Naar de analyse van Maier 1. c. bladzijde 190 en volgenden heeft

het water, bij een warmtegraad van 26,5"^ C. , een specifiek ge-

wigt van 1,00 1 ; het bevat in 100 granimen : koolzure soda

0,02094, koolzure kalkaarde 0,05975, koolzure magnesia 0,05501,

koolzuur ijzerprotoxyde 0,00554, chloorpotassium 0,00684, cbloor-

sodiuni 0,00421, kieselaarde 0,01627, aluinaarde 0,00522, uil-

makende een gezamenlijk bedrag van vaste bestanddcelen 0,15558,

wijders koolzuurgas 0,0786, benevens eene niet beslembare hoe

veelheid koolzuur mangaanprotoxyde, zwavelzure polasch, jood-

polassium, zwavelwalerstofgas en organische zelfstandigheden.

Tot bladzijde 1351. [Behoort tc worden ingelascht lusschen de

warme hron 7i\ 52 en 55.) Aan den zuidoosteUjkcn voct van den

nog werkzanien vulkaan G.-Goenloer, ongeveer twee palen boven

Trogon, welt eene warme hron op tusschen lava-puinbrokken. De

3 1
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lemperaluLir van Iict water boilraagt 108,0° P. (42,22° C.) en
zijn spccifiek gewigt 1,000 bij 27,15^ C. Het Levat in 100 gram-
men: koolzure kalkaarde 0,01848, koolzure magnesia 0,OOS18,
zwavelzure potasch 0,00859, zwavclziire soda 0,04093, zwavel-
zure kalkaarilc 0,01229, zwavelzure magnesia 0,01261, chloor-

magniuni 0,00951, kieselaarde 0,00716, ahiinaarde met eenig

ijzeroxyde 0,001ul, uilmakende een gezamenlijk bedrag van vasle

bestanddeelen 0,11603, benevens eene onbestemde hoeveelheid

koolzuurgas, sporen van koolzuur raangaanproloxyde en organi-

scbe zclfstandigbedcn. (Naar schriftelijke mededeelingen van
den beer Maier.)

Tot bladzijde louO. {Zoulbron «<>. 60 h., nahij Poerwo redjo.)

Volgens de analyse, wclke gedurende bet ler perse leggen van dit

wcrk in bet licbt is verscbenen
, bevat bet water, dat een specifiek

gewigt heeft van 1,013, bij een warmtegraad van 28,0^ C. , in

100 grammen: cbloorpotassiuni 0,0065, cbloorsodium 1,2758,
cbloorcalcinm 0,54525, chloorinagniuin 0,0225, zwavelzure kalk-
aarde 0,09703 , kieselaarde 0,00075 , aluinaarde met sporen van
ijzeroxyde 0,00061, lotaal dcr vaste bestanddeelen: 1,94624;
wijders de navolgende quantitatief niet bestembare stoffen : kool-

zure kalkaarde, chloorammonium
, jodmagnium , koolzuurgas , zwa-

velwalcrslofgas en organiscbe zclfstandijiheden.5...w.ooiio ^(.liaiauuiiJ

Tot bladzijde 1545. [Bron ««. 66 b. Soerabaja. Minerah bron nabij
Desa-Molong.) Dcze bron bevat zooveel jodiuni, dat daaruit dagelijks

1,7 kilogram bereid zou kunncn worden , aangenomen , dat het
speciGck gewigt van het water slandvastig blijft.

Tot bladzijde 1554, {Bron n\ 66 c. Soerabaja. Minerah bron
nabij Paras.) Deze bron bevat insgelijks veel jodium.

Tot bladzijde 1354. [Bron n^. 66 d. Soerabaja.) Deze bron
is bekcnd onder de benaming Genoh watoe en de heuvcl, aan
welks belling de drie bronneu, opgeteld onder n". 66 &., QQ c. en
66 d. onlspringen

, wordt Goenoeng-Genob watoe gebeeten.
Tot bladzijde 1554. {Warme bron n\ 68, nabij Tiris.) De beer

Maier heeft het resultaal der analyse andermaal berekend en daaruit
het navolgende verkregen; 100 grammen bevatten: koolzure kalk-
aarde 0,02059, koolzure magnesia 0,07887, koolzuur ijzerprot-
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oxydc 0,00298, chloorsodiiim 0,07389, chloonuagniLim 0,034615,

ahiinaarde 0,0013, Ideselaarde 0,01117, totaal der vaslebestand-

deeleii 0,225 4o; wijders koolzuurgas, bencvens sporen van kool-

zuur niangaanproloxyde , cliloorpotassium en organische zelfslan-

digheden.

Tot bladzijde 13 55. [Warme hron op het eiland Baivcan.) l^aar

de aiialysen, geraaakl in het scheikiindige laboratorium IcBalavia,

bevat het water der hron n°. 1 , welke opwelt in de nabijheid

der baai van Sangkapoera (lemperatiuir 45,0'' C, specifiekgewigt

1,002 bij 27,0' C.) in 100 granimen : koolzure polasch 0,00483,
koolzure soda 0,01344, koolzure kalkaarde 0,04108, koolzure

magnesia 0,01342 , chborpotassium 0,00280, kieselaarde 0,00279,

aluinaarde met sporen van ijzeroxyde 0,00209; lolaal der vasle

beslanddeelcn 0,08045. — De bron n-^. 2, welke op een geringen

afsland der vorige onlspringt, komt bijna volkomen overeen met

baar, wal bclreft de teuipcratuur, het speciGck gcwigt en overige

eigcnschappcn
; het eenige onderscheid beslaat in een geriiig per-

cenlsgewijs verschil der bestanddeelen. — (Zoowel dcze opgaaf

als verscheidene der vroeger opgegevenen en volgenden, die nog

niet door den drnk waren openbaar gemaakt, zijn mij welvvilleud

medegedeeld door den beer Maier.)
r

Tot bladzijde 1355. {Poeloe-Semao.) De lezer voegc bij lietgecu

altlaar voorkomt: vergelijk vroeger de gasbroniicn op dit eiland

en Pocloe-Kambing, bladzijde 1266.

Tot bladzijde 1556. Ter aangehaalde plaals is de opnierking

gemaakt , dat vvaterdamp met zwaveligzuurgas en zwavelwaler-

stofgas te gelijker lijd nil den bodem der kralcr oprijzen, waar-

door naliuirlijkerwijze niet moot worden verslaan, dat deze gas-

soorlcn, — die, zondcr omgezet te worden, niet met elkander in

aanraking kunnen komen, — uit eene opening opstijgcn, maar in

tegendeel uit verschillende openingen (fumarolen) van een en den-

zelfden kraterhodem. Een dergelijk verscbijnsel laat zich bijna

in alle kraters van Java waarnemen, ja, menigwerf liggen de fa-

anders

onmiddellijke nabijheid.

Tol bladzijde 1359. [Tot de hrafermeren, namelijky de Telaga-
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gecn

Bodas). Ik hczoclit dit meer, waarvan op bladzijtlc 120 der II<i«

afdeeling eene beknople bcschrijving vverd gegeven,in Jiilij , 1837
in gezelschap van Dr. FniizE. (1) Ilet waler had destijds - des
vooriiiiddags len 11 ure, ~ bij eene lemperaluur der lucht van
65,0° F. of 14,6° R., ecn vvaniUegraad van 70,0= F. of 16,8^ R.;
het had een zcer wrangen, aluinachiigen smaak en werd'in de
nahijheid des oevers door opstijgende gassonrten schijnbaar in eene
kokende heweging gebragl; deze luchlbellen verbreidden ^..^
reuk (zij beslonden waarschijnlijk iiit koolzimr) en het waler^ad
op die plaatsen ^etn hoogcren warmlegraad dan elders. DesUids
liet zich gecn reuk van zwavelwalerslofgas bespeuren; slechls
aan den zuidweslelijken oever bedroeg de tcmperaUiur op eene
dergelLJke plaals 90,0^ F. of 25,7° R. De kleine, borrelende water-
plasscn, die aan den west-zuidwestelijken oever in de nabljhcid
eener daarin uitwalerende beek worden aangelroffen , badden
echler een veel hoogercn warmtcgraad; in cenige dezer vvater-
plassen sleeg de thermometer tot op 160,0° F. — Twee beken
ontlasten zich in dit meer, de eene door den zuid-zuidwestelijken
oever, nadat zij als watcrval van een rotsvvand is ne6rgestort
de andere door den west-zuidwcstclijken oever: het wafer dezer
heken is zuiver en drinkbaar , alvorens zij den door dampen .«..-
eengereten oever van bet meer hebben bereikt. — De beek echler
die door den noordclijken oever het meer verlaat, was destijds
even aluinachtig en wrang van smaak als het meerwater zelf
Sporen van vulkanische werkzaamheid lielen zich loen ler lijd
slechts op twee plekken aan den oever waarnemen, namcUjk, in
bet oost-zuidooslclijke gedeclLe er van , alvvaar nog If-te dam'pen
oprezen, en aan den zuidelijken oever: te dezer pfaaise stccg

^''•'^^P^"'^ <lie <Ioor den prikkelenden reuk, welkcn zij vei^
spreidde, zich duidelijk als zwavcligzuurgas liet herkennen, uit
eene met gesublimeerde zwavel omkorste opening, welke on-e-
veer 10 voet boven den spiegel van het meer was gelegen.

""

De analyse, door den beer A. Waitz van bet zeewater gemaakt

van-

ecne

(1) Zie mijae « Reisen durch Java.., Masrleburg, 184S, bladzijde 210-213
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die om verschillenJe reJenen als onvoIIeJk' mod worJen ire-o •""^>- ..uiuv.li 5

achl, ga ik met stilzwLjgen voorbij ; ik beschouw het echler

niet onbelangrijk alhier het navolgende te vermclden. In liel jaar

1819, derhalve 18 jaren v66r ik dit oord bezoclil, was Let water
van het meer, volgens de beschrljving van Professor Reinwardt,
zoo wrang, Lcvatte het zoo veel zwavelzuur, dat, naar het be-

rigt van dezen geleerde, boomstammen , die in het raeer waren ge-

vallen, binnen zeer korten lijd verkoolden, ja, Prof, van der

Boon Mesch, die het bovenslaande in zijiie vroeger aangehaalde

Disserlatio verraeldt , voegt er bij , hoewel deze opnierking minder

juist is , dat het spoedig vergaan der rotsen , wclkc aan den oever van

het meer oprijzen, aan die oorzaak moot wordcn loegeschreven,

en dat zij ten gevolge daarvan « als het ware weggcvrelen

«

v\'orden.

Tijdens ik mij in dit oord bevond, was het water zoo zuur

niet. — Vroeger had ik den krater van den G.-Tangkoeban praoe

bezocht; zijn bodera is bedekt met een helder grijzen modder en

deze bestaat bijna uilshiilend uit kieselzure aUiinaarde, welke,

gelijk reeds door Horsfield is aangemerkt geworden, door de

goudsmeden in Bandong en in andere oordeu wordt £:ebezi":d oni

goud- en zilverwerken schoon le maken en le bruineren; in de

borrelende waterplassen van dezen krater is deze aarde vermengd

met zeer zuur water, vormt zij eene zeer vloeibare pap. — Ik

had het water der bcek van den G.-Pepandajan onderzocht, en

daarbij waargenomen-, dat het volkonien zuiver en drinkbaar was,

alvorens \n den krater te koraen, namelijk, ter plaatse waar de

voet des bergwands zich bevindl , waarvan het afslroomt; waar

het echler den krater verlaat, is hot zoo zuur, dat de landcn bij

het gebruik er van stroef worden. Dilzclfde vcrschijiisel wordt

waargenomen bij de beek, die door den krater des G.-Wajang

en die, welke doar de Kawah-Widai stroonit, — deze laalslge-

noemde heb ik later leeren kennen; — beide bevatten, behalve vrij
r

zwavelzuur, eene groole hoevcelheid zwavelzure aUiiiiaarde iu

opgeloslen loeslantl. In de Kawah-Wajang worJl zulk ecnc buileu-

gevvone hoeveclheid gekrislallisecrdc zwavelzure aluinaarde

vcderaluin — gcvonden, dal men wagcnvraclilcn er van zou
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kuniien verzamelcn. Het water in de Kavvah-Domas des G.-Tarig-

koeban praoe is later door den hear Maier geanalyseerdgeworden
het hootlfljeslanadeel er van bleek zwavelziire Idei te zijn. Ein-
delijk leerde ik nog het meer des G.-Idjen, benevens de daaruit

voorlslroomende beek kennen, waarvan het water zeer scherp
en wrang van sniaak is. Uit de naauwkeurige , hoewel slechts

qualilalivc analyse, door A. Waitz gemaakt, volgt, dat het be-

standdeel
, hetwelk verre do overhand hecft in het water dezer

beek, uit zwavelziire aliiinaarde bestaat. — Indien bij de vor-

ming van zwavelzuurgas , volgens Bisghof (Lehrbuch der chem.
und pbys. Geol. I. 649 en a. p.) , steeds moet wordcn aange-
nomcn, dat cr dampkringslucht aanwezig is en de plaals, waar
het zijn oorsprong heeft, uit dien hoofde niet veronilersteld kan
wordcn zeer diep beneden de oppervlakle der aardkorst te zijn

gelegen
,

zoo is bet aan de anderc zijde niettemin ontwijfelbaar

zeker, dat, uit verre de meeste fumarolen, in bijna alle kraters
op het eiland Java, eene gassoort opstijgl , die, ter plaalse waar
zij uit de gaten te voorschijn korat, vooral uit dezulken, waar
zij met geweld uilstijgt, zich doet kennen als zwavclig zmir

;

hot verweerde gesteente rondoni deze galen of openingen is be-

dekt met korsten , kristallen of bloeraen van zwavel , — geringer
is het aanlal fumarolen, waaruit zich zmavehvaferstofgas ontwik-
kelt; dit slijgt nira:ncr met zoo groole hevigheid op, gelijk Iiet

geval is met zwaveligzuurgas en mag eerder dan de vroeger ge-
nocmde zwaveligzure dampen als een karakteristiek teeken worden
heschouwd van kraters, die den oogcnblik nabij zijn, dat zij tij-

delijk uifgehluscht gcrakcn. Wijders is het eene bekende zaak,
dat daar, waar uildampingen van zwaveligziuir worden opgeslorpt
door water, hetwelk bloolgesteld is aan den invloed der damp-
krmgshicht, dit zuur langzamerhand over^aat in zwavclzuur.

oor

zie
de working van zwaveligzure dampen, in wille klei over
Leopold .von Bucn, Kanar. Inseln, bladzijde 252 — waarscbijnlijk
gaat hij insgelijks over in aluinsleen en de zwavel zet zich af in
fraaijc kristallen onder de weeke , losgeraakle schellen. Dergelijke
verschijnselcn, het overgaan van trachiet in klei, ontwaart men
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in alle Javasclie kralers, gelijk nieJc aan Jen oever der Telaga-

Bodas. (Zie lager.)

Op deze feiten sleunde de vroeger door niij gcmaakte gevolg-

Irekking, dat hel beslanddecl, lielwelk de overhand heefl in de

Javasclie kralerraeren en zure heken , zwavelzure aluin- (of klci-)

aarde is en dal liet witte nederplofsel , lielwelk aangelroffeu wordt

op den l)odem van vele dezer meren , hoofdzakelijk beslaat uit

kleiaarde of kieselzure kleiaarde.

Uit hel ouderzock, helwelk korlelings door den lieerP.J. Maier

in hel work is gcsleld (zie Naluurk. Tijdsclirifl, Balavia, 18u5),

Llijkt, dat niet slcchts de meren der verschillende kralers, zoowel

ten opzigle van luinnc Iiocdanighcid en bcslanddeelen , als mclbc-

trekking tot hel bezinksel, helwelk nil bun water wordt afgezel,

zeer van elkander verschillen, niaar dal daarcnboven in cen en

hclzelfde meer , in de verschillende perioden van werkzaamheid

des kralers, welks bodera zij bedekken, zeer aanmerkelijke ver-

andcringen plaats grijpen.

Hel water van bet meer (Tclaga-) Bodas , helwelk de beer

Maier in 18151 analysccrde, is niel le vergelijkcn met bet water

der Kawah-Wajang en der Kawah-Idjen en is zoowel ten opzigle

van zijne chemische als physiscbe eigenschappen niel meer bel-

zelfde water, dat ik in 1857 proefde en onderzocbl en nog veel

minder dalgene, helwelk Reinwardt in 1819 in dilzclfde meer

verzamclde en ter onderzoeking raede nnar Europa voerde. Dc

kraler van de Telaga-Bodas schijnl sedert 1819 in werkzaamheid

le hebben afgenomen, welligt nadert bij bet Ujdslip, waarop hi]

uilgebluscbt geraakt. — Uilboofde bet onderwerp zoo gewiglig

is, laat ik hier een uillreksel volgcn uit de beschrijving, welke de

lieer Maier, deze even naauwgezelle als bekwame schcikundige,

in 1851 van de Telaga-Bodas heeft onlworpen.

Het water bad (in 1851) ccn rcuk en smaak naar :^ivarcl-

waterslofgas en zijn Spiegel was bier en daar met drijvende

sivavelmelli bedekl. De hoeveelheid water, welke bcslcmd was

fm scheikundig onlleed te worden, wcrd genomcn op de plek,

waar de slerkslc gasontwikkcling (van zwavelvvalerslofgas en

koolzuur) plaals had; bij ecne lempcraluur van 26,3° C. bad bet
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eoij specifiek gewigl van 1,000. Lakiiiocspapicr werd ligl voqlX

er door gcklcurd; in 100 gramraen bevalle Iiet: zwavelzure pot-

asch 0,00339, zwavelzure kalkaarde 0,01266, zwavelzure mag-
nesia 0,00593, zwavelzuur ijzerproloxyde 0,00109, zwavelzure
aluinaarde 0,00255, chloorsodiuni 0,00701, aluinaarde 0,00511,
kicsclaanlc 0,00553, lolaal der vasle beslanddeelen 0,04127,
wijders bevalle liet cene groole boeveelheid zwavelwalerstofgas;

laiuelijk vecl koolzuurgas en sporen van organiscbe zclfslandig-

hcden. — In dit water vornide derhalve zwavelzure aluinaarde
het hoofdbeslanddeol niel.

Het water der vroegcr genoemde heele , borrelende bronnen en
plasscii, in de nabijbeid van den wesl-zuidweslelijken oever, waar-
van dc Icmperaluur (in 1851) niel hooger slceg dan 119,5° P.,
bad een specifick gewigt van 1,001 bij 28,0^ C. en bevalle in

100 grammen: zwavelzure polasch 0,00638, zwavelzure soda
0,01104, zwavelzure kalkaarde 0,02373, zwavelzure magnesia
0,00661, zwavelzure aluinaarde 0,10242, zwavelzuur ijzeroxyde

0,01677, kieselaardc 0,03066, vrij zwavelzuur 0,05219, cbloor-
walerslofzuur 0,00026 , benevcns eene geringe boeveelbeid kool^
zuurgas en zwavelzuur Ijzerproloxyde. — In bet waler dezer
plasscn koral derhalve zivavelzure aluinaarde in veel grcolere
boeveelbeid voor, dan eenig ander beslanddcel ! — wijders wordt
vrij zwavelzuur Qu

,
na dit bestanddeel, /f/e^e/a«;t/e betrekkelijker-

-wijs gesprokcn daarin in zeer groole boeveelheid aangelroffen,
lerwiji ook over 't algemeen bet lolaal der vasle bestanddeelen, cr
in aanwezig, veel grooler is, dan in hot raecrwater wordt aange-
lroffen; dit laatslgenocmde bevindt zich in een meer verdunden
tocsland, ten gevolge van den voortdurenden toevloed van zoet
waler, aangevocrd door de beide beken. Maar dcwijl insgclijks Ac/
water dezer plasscn zicb door middel van kleine \scken in hot meer
onllast, (1) is bet duidclijk, dal in verscbiUcnde lijdperkeu,

n, nLalwat in^t n?. /™ .f-eer M.wca hobben
,

bij m binnenstroomo. vaD dit

m.ne a hSt.; . .
°"'" '"""''''^ is, ontloedt het zwavelzure ijzeroxyde van het

zuur in waler eti iiwavelmolk.
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s.

wanneer liet niineraahvaler dezer bronnen en plassen (Icngevol^e

ceiier slerkerc ontwikkeling van dampen) in cene groolerc hoeveel-

heid dan gewoonlijk wordt gevormd en le gelijker lijd , door aan-

lioudende droogle, de toevoer van zoel water nil de beide beken

vermindert,— bet sclieikundige zamenslel van het water, in hel meer
aanwezig, aanmerkelijke veranderingen moet ondergaan. Eenester-

kere ontwikkeling van dampen dan gew^oonlijk kan invloed daarop

uitoefenen, niet slechts door hel sneller onlbindcn en oplossendes

rolsliodems van het meerhekken en van zijnen oever, raaarwelligt

ook doordien het water, dat van biiilen door splclen lot op zulk

eene dieple in de kraterkolk doordrong, waarde hooge teniperatuiir

de oplossende kracbt er van zeer vergroot en alwaar de rols-

inassa's zich vermoedelLjk reeds in een zeer weeken loesland be-

vinden — door deze dampen als niineraahvaler wederora wordt

opgesluwd. {Dc lemperatuiir van het whaler der plassen, welkc

aan den oever van het meer worden gcvonden, en zoo rijkzijn

aan niinerale beslanddeelcn , is loch in der daad veel hoogcr

dan die^van bet meerwaler.) Op die wijze kan het somlijds ge-

beurcn , dat de inwendige viilkanische werkzaamheid en de ge-

sleldheid van bet wedcr zoodanig zijn, dat het waler van het

meer in zamenslel bijna overeenkomt met het bronvvaler, bet-

welk aan den oever opwclt, dat het veel zwavelzurc aUiin-

aarde, bcnevens kiesclaarde en vrij zwavclzuur bevat en dat

Avijders insgelijks Itct ncdcrplofsel , helw elk gevormd moctw^orden,

zoodra bet evenwigl tusschcn het oplossings- en bet op le lossen

middel ophoiidt te beslaan , bij voorkeur moet zijn kieselzure

klciaarde. Eene groole bocveelheid klei en kicselaarde kanbovendien

in zwevenden loesland (door mecbanische oorzaakj in bcl waler aan-

wezig zijn , en later bezinken , namelijk , wanneer na bevigcn regen

slorlbeken, van alle zijden over de beslanddeelen der opgeloslc

roslen bccnstrooniende, zich in het meer hcbben geslort. — Uit

cene vergelijking der waarnemingen, gedaan in 1819, 1837 en

in ISal, blijkt ten diiidelijksle, dat niet immer zulk eene hevige

ontwikkeling van zwavclwalerstofgas nil den bodcm van hel bek-

ken plaals beeft als bet gcval was, locn de beer Maier deze plaals

bezocbt, ja, da( die somlijds gehecl en al scbijnl tc bebbcn opge-
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Iiouden, lervvijl zicli in legended zwaveligzuurgas in groole lioe-

veelheid onlwikkelt, waardoor zvvavelziuir in hel water wordt ge-

vornid. Dit laatslgenoemde bestanddeel zai zich alsdan hoofdza-

kelijk verbinden niel kleiaarde , aangezien uit het belangrijke on-

derzoek, door den beer Maier in bet werk gesleld, is gebleken,

dat het hoofdbeslanddeel der vergane Iracbielrolsen — van de

wilachlige klei, — die aan den oever van het meer wordt ge-

vonden, is kieselaarde, niaar vooriiamelijk kleiaarde. Deze klei,

waarin het Iracbitische gesteenle, vooral in de nabijheid der

solfalara, ten gevolge van de werking der vulkaniscbe dampen is

omgezet — nadat de kali daariiil was verloren gegaan — bevat,

volgens de analyse door den beer Maier gcmaakt, in 100 gram-
men: kleiaarde met eenig ijzcroxyde Gl,43 , kieselaarde 26,48,
water 10,88, kalk, bitteraarde en verlies 1,21 ; derbalve besland-

deelen, welke men reeds vooraf mogt verwacblen, dat hier

zouden worden aangelroffen , dewijl de op Java voorkomende
Iracbiet-soorten voomamelijk uit digten en glazigen veldspaalh

zijn zamengesleld. Men vergelijke hiermcde de uitmiinlend fraaije

onizeltingsproduclen, welke wij vroeger in den kraler des G.-

Wajang bebben aangelroffen : L. n'^. 63 lot 70 en beschreven
zijn op bladzijde 72 en volg. der 1F« afdeeling.

Het onderscbeid, dat waargenomen werd in de boedanigbeid
van het meer (Telaga-) Bodas in 1857 en 18151 , kwara hoofdza-
kelijk hier op neder; dat bet meerwater in bet laalst bedoelde
lijdstip eene geringere hocvccllieid zwavelzure kleiaarde en vrij

zvvavelziiur bevatle, dan in 1837 bet geval was, lerwijl er eene
veel grootere boeveellieid zivavehvafcrslofgas in aanwezig was en
meer zivavelmelk uit bet water neergcploft en cr uit afgezet was
geworden. Dit praecipilaat werd insgelijks aangelroffen op dc
steenen van de bedding der beek , welke uit bet meer stroomt.
Eene boeveelheid van dit bezinksel werd van de steenen aFge-

scbrapt en door den beer Maier onderzocbt ; bet bevatle in 100
grammen

:
zwavel 76,5159 en andere beslanddeelen 25,441, welke

laatslgenoemden boofdzakelijk beslondcn uit aluinaarde, kiesel-

aarde, ijzeroxyde, kalk, magnesia en waler.

Ik geloof, dat mijne bescbouwing nopens dc boedanigbeid en
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liet iieJegedeeld

1555 en volg. der W^ afdeeling, volkomen juist is: iiaraelijk,

dat deze meren gevormd worden door regen- of beekwaler , het-

welk iiaar deze bekkens lieenslroorat en zich daarinaanhoopl,

en dat dit If

water wordt herschapen, door dien eene grootere of geringere

hoeveelheid van de bestanddeelen der Irachiet- en lava-rolsen,

waariiit de bodem en de oevers der meerbekkens beslaan , door

bet water opgelost worden.

Ten gevolge van de werking der gloeijend heele walerdampen

,

benevcns der zwaveligzure dampen, bevinden zich deze rotsen,na-

melijk, in ccn onlbonden, weeken loestand en leveren devaslebe*

slanddeelen aan bet water, waarbij de vulkaniscbe baard geene

andere bestanddeelen voegt dan zwaveligzuurgas en zwavelwaler-

stofgas, welke zich mededeelen aan bet water in bet bekken aan-

wezig, en zijne oplossende kracbl verboogen. Door ontleeding of

lioogere oxydalie dezer gassoorten vormt zicb deels zwavel, welke

zich zet aan de randen der solfatara's, deels zwavelziuir, dal in

opgelosten loestand in bet water wordt aangetroflen en zicb met

verscbillende aarde- en alkalisoorten verbindl, — deels zwavel-

nielk, die als bezinksel iiit bet water wordt neergeploft; maar

klei en kieselaarde hcbben verre do overhand onder de verwce-

ringsproducien, die aan den oever en op den bodem van bet

raeer voorkomen, en derbalve zal zwavelziire kleiaarde in bet
F

meerendeel der kraters, vooral in de nog slerk werkzamen

,

bet boofdI)estanddeel van bet raeerwater uitmaken. — In deze

groote scheikundigc werkplaatsen der naluur bebben ongetwijfeld

voortdurend onllccdingen en nieuwe verbindingen der sloffcnplaats,

welke dan andermaal worden omgczel, zonder dat ooit slilstand

ontslaal en dewijl de vulkaniscbe en meleorologische oorzaken,

welke bierop invloed uiloefenen , zicb nu eens meer, dan weder

minder giinslig of kracblig docn gevoelen, zoo volgtbieruil:dat de

bocdanigbeid van bet water der kratermeren of bekcn — eigen-

lijk gezegd — g^QQu uur lang onveranderd dezclfde kan zijn.

De hocvcclhcid reeds gevormd mincraalwaler, welke van bullcn,

langs de omringcnde wanden, in den krater afdaalt, kan slecbts
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zcer gering zijn; deze wanden loch beslaan, reeds op een zeer ge-

rlngeri afstand van den kraler, uit harden, onveraudcrden (niet

onlljondcn) Irachict en overal waar men bekeu ziet, die zich in

den kraler onllaslen , voeren deze water aan , dat , menigwcrf
zclfs in de onmiddellijke nabijheid des kelels , zuiver en drink-

baa r IS.

Tot hladzijde 1561. In dc hierbij gevoegde nool is slechls ge-

sproken van het zamenslel des veldspaalhs , dewijl felsiet , met
vcrslrooid daarln voorkoniende glazige veldspaalh-krislallen het

hoofdhcslanddeel uilmaken der Javasche Irachiel-rolsen. In verre
de mecsle Irachietsoorlen , waaruil de vulkanen beslaan , bekleedt

hornblende slcchts eene ondergeschikle plaals , lerwiji zij in

velen niet wordt aangelroffen. Eene meer belaiigrijke rol speclt

magneelijzer in het zamenslel der Irachiet-soorlen , want moge
het gewoonlijk zeer (ijn verdeeld er in voorkomen , het wordt
echler in groole hoeveelheid in deze sleensoorlen gevonden. De
heslanddeelen van hornblende zijn bekend; zij zijn, behalve kie-

sel- en kleiaarde, kalk, magnesia en ijzer, en worden , benevens
de vroeger genocmden, mede in het gevormde mineraal-waler
lerug gevonden.

BESLUIT.

De kracblcn , welke invlocd uiloefencn op de vcrvorming der

vasle aardoppervlakle , het verbrijzelen der aanwezige en hel vor-

men van nieuvve geberglemassa's ten gevolge hebben , zijn voort-

diirend werkzaam. — Ook in den jongsl verloopcn Ujd,gedurende

welken de verschillende afdeelingen van dil werk zijn in het

Jicht verschenen , hebben weder gevviglige gebcurlenissen in

Indie plaals gehad , die overwaardig zijn om aan de vergelel-

Iieid te worden ontrukl. Ik bchoef den lezcr slechls le herinneren

aan de geduchle aard- en zeebevinij in de Moluksche eilandcn en
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aan ile verschcidene vulkanisclie uilbarsUngcn op Java. — Uit

(lien hoofde heb ik het voornemen opgevat na niijn lerugkeer op
Java, waarheen ik weldra zal vertrekken , de Leriglen nopehs de
gewigUgste dezer gebeurtenissen le verzamelen en van tijdtollijd

door den drut openbaar le maken; zij zullen onder denlilelvan:

«Nieuwe gebeurtenissen in de naluur van Nedeiiandsch Indie

»

worden geplaalsl in welenscbappelijke Journalen , die nieer bij-

zonder dergelijke onderwerpen behandelen. Op die wLjze zal ik

tracblen het vervolg der chronologische geschiedenis te leveren

van de verscbijnselcn en gebeurtenissen , die in de verschillendeaf-

deelingen van dit werk zijn bebandeld , voor zooverre zij tijdens

het ter perse leggen er van bekcnd vvaren. Zij mogen in de na-

volgende hoofdverdeelingen worden gesplilst: 1. Vulkanische uil-

barstingen; het ophoogen van deelen der aardoppervlakle en ver-

hreeden der kustcn door lava-slroomen of losse vulkanische uit-

werpselen. — 2. Het onlslaan van nieuwe bronnen, zoowel gas-,

aardolie- als niineraalwater- en warine Lronnen; — of hetopdroo-

gen van vroeger beslaande bronnen. — 3. Aardbevingen en ver-

woeslingen er door aangerigl. — 4. Het verzakken des bodems.

5. Het opbeffen van deelen der aardoppervlakle boven bet niveau

der oniringcnde streken , door dewerking van pliitoniscbekracbten;

bierloe moet insgelijks worden gebragt de waarschijnlijk nog steeds

voortdurende, langzame opbclfing der zuider kust van Java, om-

trent welk verschijnsel nader onderzoek in bet werk beboort le

worden gesleld. — 6. Bergslortingen. — 7. Hooge walervloeden

(Bandjer's) en overslroomingen , benevens de verandcringen, welke

daardoor (n^ 6 en 7) worden le weeg gebragt, doordien de gc-

berglen op de ecne plaals vorbrijzeld, lager worden, terwijl op eene

andere plaals, bij voorbeeld, in een dal, niaar voornamelijk aan

de kust nieuwe afzellingen onlslaan; bet verbrccden derkusten,

het jaarlijksch vergroolcn der alluviaalvlakten zal een punt van

onderzoek uitniaken. — 8. Verbrijzeling van sommige gedeeltender

kusten door debaren der zee. —• 9. Hel vormen vannieuwlandenhet

verbreeden van andere deelen der kust door jongslgevormden zee-

zandsleen, koraalriffen en scbelpbanken. — 10. Voorlgaandegesleen-

levorniing in bet binnenland door bet bezinksel van bronwaler.
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Ten slolle worJen de beminnaren tier wetenscliap vcrwezen naar

de onderstaande, afzonderlijk uitgegevene geschriflen, die editor

belrekking hebben op dit werk, dewijl zij deels als de bewijs-

slukken niogen worden beschouvvd van helgeen in dit werk is

medegedeeld of van de gevolgtrekkingen , vvelke bet bevat, deels

regtslreeks eu wezenUjk bijdragen tot de vermeerdering onzer

kennis van bet tertiaire gebcrgle op Java, deels hulpmiddelenzijn

lot de juisle opvatling der topograpbische bijzonderbeden van dit

eiland
, waarvan wij zeer dikvvcrf mekling bebben gemaakt.

1. Calalogus der geologiscbe verzanieling van Java, enz. (welke

zicb bevindt in bet rijks-museum van natuurlijke bislorie, le

Leiden), door den scbrijver van dit werk. — 2. De tertiaire flora

van Java, bewerkt door H. R. Goeppert, in 4", met 14platen.

3. De fossile dieren nit bet tertiaire gebergle van Java; bescbre-

ven en afgebeeld door J. A. IIerklots. Van laatstgemeld geschrift

zal met bet einde van dit jaar eene eerste aflevering bet licbt

zicn, lerwijl de beide eerstgenoemden binnen dien tijd gebeel

zulleu zijn uilgegeven. — 4. Topograpbiscbe kaart van bet eiland

Java, door den scbrijver van dit werk , op eene scbaal van 1 op

330000, in vier bladen, welke, op sleen gegraveerd, binnen den
loop van 66n jaar zal zijn voltooid.
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IIJST DER PLATED E^ FIGIREIV,

BENEVENS AANHALING DER PLAATSEN VAN IIET WERK,
WAAR ZIJ VERKLAARD ZIJN, EN WAAR DE FI-

GUREN INGEBONDEN MOETEN WORDEN.

No.

Hoogle-liaart

/

/

y

»

»

»

»

»

I en

III en

V en

IV.

VI.

Vil en Vlir

IX en X

/

, J. L Figunr

XI en XII

1

»

»

»

»

2

5

4

5

Afdeell\g I.

hIaJz. I)]adz

IL Verklaard 95 en 98. Te Linden 93

»

»

»

y>

»

»

»

»

»

»

Landschaps lafereelen:

150 en 152.

154 en 156.

157 en 158.

141 en 145.

144 en 146.

156

164

165

167
F

175

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

130.

154.

157.

141.

144.

156. •

164.

1G5.

167.

175. ~ja

<

•

^

1. Noordcr kust nabij Samarang 251

2. Ziiider kust bcooslen Rongkop 275

5. Goenoeng-Gamping 354

4. Goenoeng-Sewoe

^

5. Goenoeng-Lamongan

6. Gocnoeng-Soembing

345

567

418

Te binden n^ % voor

den tilel , de overigen

afzonderiyk als alias.
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/

'^

y

7, Kawali-Patoea

^ 8. Goenoeng-Goenloer

9. Telaga-Patengan

10. Digng
r

11. Goenoeng-GeJe

12. Goenoeng-Merapi

S57

559

546

548

620

622

Te binden n"'. 5 vooi*

den lilel, de overigen af-

zonderlijk als alias.

Afdeeling II.

/

«>*

/

Rekala Piguur I

Besi Figuur 1

Salak Figuur 1

Ged6 Figuur 1 lot 5

Prijangan Figuur 1

Tangkoeban praoe Figuur 1

» » » 2

Widai Figuur 1

Wajang Figuur 1 lot 5

Goenloer Figuur 1 lot 6

Goenloer Figuur 7

Pgpandajan Figuur 1 lot 5

Geloenggoeng Figuur 1

2 en»

»

»

»

a

4

Sawal Figuur 1 ~

Slamat Figuur 1 tot 5

/

»

»

»

»

»

»

4

6

y

/
Dienff Fis:uur 1 en 2

» » o

^ Sendoro Figuur 1

y »

»

»

»

c>

5

Verklaard

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

>^

»

» .

»

bladz. bladz

4. Te binden 4

1

4

o

29.

45.

51.

172.

178.

187.

228.

260.

291.

316.

523.

524.

»

»

»

»

»

SI. »

70. »

84. »

125. »

561. »

145. »

165. >>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

4.

15.

29.

43.

45.

45.

70.

84.

123.

515. .7-.*-
'
*

(

145. i- 3

187.

187.-

187.

187. *
^ r-

204.

228.

260.

291.

51G
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V

Sendoro Figiuir 4

»

»

»

» 6

Verklaard

»

»

»

»

bladz.

328.

327.

329.

Te hinden

»

»

»

»

bladz

516

Soembing Figuur 1

» » 2

» » 3
r

» » 4

»

»

»

»

347.

549.

351.

353.

»

>>

»

»

347.

Merbaboe Figuur 1 en 2

^• » »

»

»

405

404

»

»
405

n

X Merapi Figuur 1 lot 12

»

»

»

>}

»

»

15

14

13

^Lawoe Figuur 1 tot 5

Pandan Figuur 1

y^ Wilis Figuur 1 lot 4

'Garoet Figuur 1 tot 4

^Pawenang Fiffuur 1

J Tamporaas Figuur

y » »

1

2

^ Keloet Figuur 1 en 2

» 6 tot 12

» 1-5 en 14

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

^ Kawi Figuur

4

15

I lot 6

Senieroe Figuur 1 lot 9

^ » » 10

Tengger Figuur 1

2 en 3»

»

»

» 4 tot 6

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

425.

427,

45G.

420.

515.

515.

551.

594.

604.

601 en 617

621

655 en 666.

671 lot 678.

» 699.

» 726.

» 735.

» 1185.

677 en 705.

»

5>

»

»

727.

788,

781.

819.

852 en 852.

» 844.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
A '>

i '9

425

427.

513.

315.

515.

671

705

727

788

819

/
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^

Tengger Figuur 7

» » 8

» » 10

» » 1

1

» » 9

Raon Figuur 1 lot 5

4 tot 6

7

» »

» »

Ringgit Figuur 1 lot 5

» » 4 tot 7

Boelocran Figuur 1 tot 5

Idjen Figuur 1 tot 5

»

»

>>

»

»

»

6

7

8

Ajang Figuur 1, 2, 5, 4, 6

»

»

»

» 7

Lamongan Figuur 1

Ardjoeno Figuur 1

» » 2 tot 7

Penanggoengan Figuur 1

Kalang anjar Figuur 1 en 2

Tji-Laoet eren Figuur 1

Verklaard

»

»

»

»

»

»

»

bladz.

857.

8a2.

850.

884.

829.

904.

916 tot 918.

» 926

950 en 951

973 tot 975

»

»

»

»

»

»

»

»

»

981.

1011.

1021,

1014.

1044.

1070.

1075.

1094.

1129.

756 en 1154.

»

»

1154

1169

1173 en 1174

» 1421

Te ijinden

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

bladz

819

1129.

829.

7
4

904.

950.

973.

973.

w^

"''fe?^'"'*"-"

1011.
«,H^«***--

j**^

1014.

973.

1070. H^

1094.

1129.

1154. c;*/

1154.

1154.

1421.

f

-,^

Afdeellxg ni.

J. in. Figuur 1

2»

» 3 en 4

Verklaard

»

»

bladz.

42.

46.

48.

bladz.

Tebiiiden 42.

» 5 » 50.
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J. Ill, Figuur 6

»

»

»
»

»

»

»

»

»

Verklaard

7 lot 9

10

11 en 12

15
14

17

18

15 en 16
19, a. en b.

J. III. Soerocmboeng Figuur

»
»

»

»
»

»

»

»

»

I lot 9

bladz.

69,

70.

72,

en 80.

84.

171.

62.

89 en 387.

232.

bladz.

oh

104,
)

Te Linden 42.

»

»
89

104

J. III. Fignnr 20 tot 25

J*"

I

\

^

I-

»
»

»

»
»

»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

24
23 en 26
27
28
29
50 en 51

o ^

55 lot 55

56
57 en 58
59
40
41

42

45

44
45
46
47
48

49 en 50

51

52

bo en 54
5655 en

57

58, a en b

»

»

»

»

»

»

»

»
»
»

»

»

»

»
»

»
»

»

»

»
»
»

»

»
»

505 en 504. y

p' /\ v*'

507.

510.

511.

517.

519.

520.

521.

522.

525.

527.

328.

540.

541.

542.

535.

5U4.

561.

562.

563.

570.

371.

574.

594.

407.

427.

429.

I

Te ]>in(lcn aan

Jiel cinde der

Derde Afdee-

ling.



DRIKFOIJTE^ m YERBETERI^GEN.

EEHSTE AFDEELING.

Bladz. Kegel, van lees iii plaats van

111

211

224

06

17

202 14

7

9

225 10

ondcren Tjikorai

254 7

7

bovcn

boven

beklcedsel.

onderen hale men de woorden door

:

ondereu 2SO0

5000

227 16 onderen vocg achler Oema nog de woor-

den: op Soenialra Ladang;

250 10 onderen voeg acliler Boeroeng klaten

nog: of Boeroeng glatik,gleLik

onderen Lcngkciig: Euplioria Longan

Lam. (Neplielium Longan 11 ni

Hook. ) en Liljih: Euphoria

Lilschl Desf. (Nephcliuni Lit-

ehi Gambcss.)

boven voeg achler Cicca dislicha:

Ook Gondoria (Goenarjaof

Tjanleke) : Boiiea opposilifolia

Geloejiggoengil)

bekcedsel
-A-

« [naar het ver-

haal van Valen-

liJ7L I, C.) »

1500,

5000.

(1) NB. De weg van Garoct naar Tasik malnjoG loopt tusschen den G.-Tjikorai en
Krarjiik door, hctgoen ook op do hoogtc-kaart I te vcrbolcicn is.
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Bladz. llc.r^cl. van lecs in plants van

Msn. wordt liier en daar aan-

geplant.

245 10 onderen voeg achter Talapap s: in 't

javaasch Klakak

245 15 onderen voeg acliter Map: in *t ja-

247

248

303

517

523

527

556

5

D

285 16

7

1

12

6

1

358 14

bovcn

vaasch Welit

Kain balik Kahi palih.

247 15 onderen Yoeg acliter kamerhagedis deii

inlandschen naara : Tj i t j a k

boven rliodosloma en puniceus rhodoslomen pu-

nicensa

265 14 boven en verscliilL naar gelang de emmargelangde

bodem, waarop zij groeijen, bodem , waarop

groeijeuy

verschilt
,

boven voeg voor Najas indica : Mar-

silea qiiadrifolia l. ,

onderen s: Tjoerai: Buddleia asia- Kajoe babi, s.

tica Lour, Tjoerai of Ki

ban en: Crypte-

ronia paniculata

Sus verrucosus

s Sus viltatus

aanriglen

daags

verklaren

onlivihkeUng

,

304 5
i

onderen
1-

Sus viltatus

505 3 boven Sus verrucosn

505 19 onderen aanrigllen

506 7 bovcn dags

508 8 onderen verklaren,

315 13 boven ontwikkelinff

;

boven ijl

onderen geenen

boven

boven

boven

daartusschcn

556 (nommer derbladzijde) 256

voeg achter hars-Pisang : Ka-

ret en Kelelet betcekenen

eigenlijk goni elasliek.

genen

daar fusschen
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iJladz. Kegel van Ices In plaals van

558

540

551

551

3158

559

564

419

421

424

#

455

457

7

1

540 14

6

557 16

2

2

593 12

418 13

o

15

9

onderen Itljoe

bovcn (le eersle rcgel belioort dc

laalsle dezer bladzijde le

Idjo

boven

zijn.

het nienigvuldigst worden menigvuldigsl dan

350 16 ondcren Capcllenia

boven

5 otideren

boven

bovcn

boven

Pasang

palm

,

Dielr.

Pedmo of Padrao

deze IVorden

Kapellenia.

Bl

Pasan

palm

Dieiz.

Pidemo

6 onderen sleeds op dcHzclfden Loom steeds op denzelf-

als denvorigcnavondncder-

zcllen.

den boom ne-

derzellen , dien

zij den vorigen

hebben

592 18 onderen dco kouderen lop

592 16 onderen warmcre liiclit

592 1 5 onderen Yulkaneii

boven

404 10 onderen

boven

759

veelvuldig

Ganesa

onderen KokoS-

onderen als dczC ,

avond

verlaten.

den top

droogere luchl

vulkaan

760

veeluldig

Genesa

Areng-

als deze

424 12

boven

boven

Keri

Gorden , de bosclijes

K^en

425 10 boven voornanielijk aan

428 19 boven Djagong

7 boven leucoplera

6 onderen wordcn gezellig te

450 15

455 11

boven

bovcn

gorot

Kras loelociig

oorden dc bosch-

jes

voornamelijkaan

Djagon

leucopthera

gezellig ivorden te

gorol

Kras foclocng [dil
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Jiladz. Resel. van Ices

455 12

459 12

460

462

465

485

542

606

608

658

2

2

12

7

495 14

5

1

boven

bovea

Chlorantheae

Rhinchoglossurn

9 onderen Padma

onderen

bovsQ

Djamoer

464 14 boven

onderen

boven

boven

zich met nog

woorden

4 onderen Yoeg bij watersalade ge

woonlijk walerkers ge-

noerad.

554 D

562 18

587 2

596 18

603 18

boven sUjgt nienigweiT

boven VOOrbij

die zich

geslaclit

ligchaam

gehoomle

onderen lUSSchen

boven

boven

boven

boven

629 12 onderen in de

645 14 boven ILjdsverloop

1 onderen levenden

in plaals van

SOU heleekenen

sterk van gebeen-

te.)

Chloranteac

Rinclioglossum

Palma

TJamoer

zich nog

warden

menigwerf stijgl

vroobij

zich die

gelacht

ligcham

gebooomte

tuschcn

in de de

tijdstip

levendigen.
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TWEEDE AFDEELING

liladz. Re?iel. van Ices in plaats van

66 l> Loven Ten zuidooslen Ten ivesicn

146

en

147

246—23

246

AUe corapasrigtingen, voorkomende op deze 2

bladztjden en betrekking hebbende op het

rneer Bodas , moeten in de legenovergeslelden,

b. V. noord in zuid y noori^west in zukloost

en omgekeerd, veranderd worden.Men wordt

verzocht deze vergissing le veronlschuldigen,

onlstaan doordien op eene door mij ont-

ontworpene speciaal-kaart van bet meer, die

ik bij de beschrljving voor niij had liggen,

door ecn abuis van den Gopiist , de noord-

lijn juist omgekeerd was gcteekend.

186 11 boven Delealur het cijfer 19. voor

boven

G.-Sawal

zuidelijken voet der wesle- westelijken voet

25—26 »

lijke keten

beklimt men deze keten

26

28

»

»

noordelijke rigling

des bergs

beklimt men de

weslelijke hel-

ling des kcgels

ooslelijke rigling

Ycrvolgens oostwaarts van vervolgens Tjili-

daar Tjiliboer

Ik

7

582 10

ondcrcn

boven

»

bovea

6

weslen

zuiden

Lasem

588 1 3 onderen Gombo

462 boven van Prambanan

486 6 onderen Thaliclrum

hoer

56

noordweslen

zuidooslen

Lasem

Gompd

van den Pramba-

nan

Traliclrtim
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Bladz. Kegel. van lees in plaats van

583 8 tot

11 .boven welke zich van den G.-Tji- welke zich van

korai over den verbin-

dingsrug , waarover enz.

uitslrekl naar den G.-Kra-

Ijak enz.

606

608

4 onderen Tji-DarmU

9 onderen uitstrekt

618 9enl0boven Pinanga Kiihlii

650 19 boven het derde postslation

650 27 boven een groot dorp (Brebes)

749 4

850 13

onderen Pakoeodjo

boven Kedoe-

1256 5 onderen Vocg bij : Volgens berigten

van latere reizigers moet

Nila een eigenlijken kegel-

vormigen vulkaan bezitlen.

1258 1 onderen Lees: Teor of Tewerln plaats

van Koerekofe; het eerst-

genoeinde is een hoog- en

het laatstgenoemde (in de

Matabela-groep) een laag

eiland. Vergl. Valentijn III.

2, Beschr. v. Banda p. 38.

DuMOM d'Urville1:247 10 onderen Volgens

is de G.-Gama lama 4280

Rijnk- voet hoog,

1255 ^ 5 boven In 1760hadopMakjan\veder

eene uitbarsling plaats, ten

gevolge waarvan 2000 men-

schen het leven verloren en

het eiland 7 jaren verlaten

werd.

den G.'Tjtkorai

over den G.'

Kratjak uitstrekt

naar den verhin-

dingsrug

Iji'lama

uilsterkt

Areca pumila

het tweede post-

station

Pekoeodjo

Kedoe
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Bladz. Kegel. van lees

1556 18 boveu Pangleseraii

1331 9

1452 3

boven metaloid

onderen tweede gedeelle

in plaats van

Pagleseran

metaal

derde gedeelle

DERDE AFDEELING.

180 8 boveu Tjigintoeng Singa ioewoe

J-

4r

!•

i



IL

Ovcrzigt van den Inhoiul.

Derde Afdeeling.

De ncpUinlsclie {jcbcrfjtca. Blaclz. I tot 460-

Eerste GedecUe,

Het fcrliaire {{el>crgtc op Java

Bladz

Hoofdstuk 1. Ijileiding (over tic liulpniiddrlm voor dc onderzocling

der jjeologlscLe Louwordc van Java) 7

Hoofds Ink 2. Uitjjrstrckfhcid en niinonile zanienstelliiig {pctroy;rapirisch

Itaraktcr) der formatic in het aljjcmecn. a) Vcrbrcidinjj op Java . 1

1

Over de kalkhcrgcn op Timor . . lo

b) Minerale zamcnstclling

Jloofdstuk 3. Dilcte. — 1. Uitspoclings-dalcn, wcllcc de formatic tot

20

28

29

op zckere diepfe doorsnijden

2. Uifspoelinss-dalcn. die tot op ccn vrccmdsoortig (endogecii) ge-

stcente zijn doorgroefd gcworden

3. Brciikrandeii van ccnzijdigc opIicfTingcn (b. v. G. -Brengbrcng) . 34

4. Stcilc kiistmuren (b. v. G.-Linggocng.) 36,

5. Slrekcn, alwaar de formatic omgekantcld is, wanr de vlottcn op

den kop (perpcndiculair) staan (b. v. in lict Tji-Tjolang-dal.) .

Hoofdstuk \. Wijze van ligglng , oprigting, land- en bergvorming.

(Twaalf typiscbe vormen, door voorbccldcn aangetoond.) ... -46

Ecrste vonn. Ligwijze horizontaal en laudvorm vlak ,
eentoonig . . 48.

Twccdc vorm. Tra'psgewijze , zcer gcringe vcrhcffing der lagcn en

landvorm platcauacbtig, in terrasscn liooger rijzend 50

40

53
Rerde vorm. Ligwijze hcrhaaldclijk gcbogen

,
golvend en landvorm

vlak-Kcuvclachtig. . .

Vicrde vorm. Gcbcrgte in deu vorm ccncr brccd-bultige massa voor-

namelijk in de rigting van het noordcn opgedrcven, en van het

noordcn naar hot zuidcn door diepc splljtings-dalen doorgroefd

(die door uitspocling later vcrbreed zijn geworden) 54

Yijfde vorm. Het gebergtc is naar ecne zijdc zacht opgehevea en

de landvorm bestaat in ecne glooljendc vlakte , die in ecu boogst

gelegen rand eindigt cu zicli van daar in eenen stcilcn wand (den

breukrand van het laagsgewijze gebergtc) nedersfort. . . .
.57

Zesdc vorm. Ecnvormigc slcchts zeer zacht rijzcndc vlaktenzijn door-

.snedcn door zeer breede erosiedalen, die schcrpc randen en cen

xlakkcti bodem hcbben. (Ligwijze bijna horizontaal) ^2
.^-



If

BladI

Aanteeleniujj over tie uitspoelings e. a. dalen in lict tertiairc {je-

gebcrgte in het algcmccn. , , 65.

Zevende vorm. De vijfde voroi isbinnen eene gerlnge uitgestrektheid

meermalen herhaald. (Schotsgewijze , evenwijdige verbrijzeliug van

het gebergte en gelijkvormige ophelEng der afzouderlijke schotsen

naar eene zijde.) 68.

Achtste vorra. Het gebergte is iueen grootaantal stakken verbrijzeld,

die in zecr verschillende hoeken en naar verschillendezijden hel-

len en de lundvorm bcstaat ult talrijke hooge en lage, steil- en

zaclitliellende heuveh'ijen 70.

Negendc vorm. Ten gevolge van cene eenzijdige steile opbefFing en

splijting van het langsgewijze gebergte zijn puntig toeloopendc

(tandvormige) schotsen gevornid , die in eene rlj , cvenwijdig

ncvens elkander oprijzcn 71.

Tiende vorm. Het (crtiaire gebergte is aan beide zijdcn eener cen-

trale keten, die ult cndogeen gesteente bestaat, opgclieven en de

beide evenwijdige ophefDngen hellen naar eene tegenovergesteldc,

van de centraalketen afgetcerde rigfing. (Het Kendeng-gebergte

in het regentscbap Kocningan en zijne ligwijze betrckkelijk den

naburigen vulkaan Tj^riraai.) 72,

Eene bijna kringvorraige afwijking van den tieuden vorm (^G.-

Linggoeng). . 81.

Elfdc vorm. De afgcbroken koppcn van perpendiculair staande lagen

liggen in een en hct/elfde (horizontale) vhik 83.

Twaalfde vorm. De afgebrokcne koppen van perpendiculair staande

lagen vcrheffen zich in groepcn nevcns elkander, die tot eene

verschillende hoogte rijzcn en evenwijdige. steile bergkammen vor-

mcn (kalkrotscn tusschen Radja mandala en Bandong). . , . 84.

Over den lorenvorm van sommige bergdeelen, welkc niet door eene

perpendiculaire oprigfing der lagen veroorzaakt wordt. . . . 87.

De gcheel ordelooze ligwijze van het gebergte, ter plaatse waar het

in eene hooge mafe verbrijzeld is, zou als de 13^1^ vorm kunnen

beschreven worden . 90.

Uoofdstuk 5- Ouderdom, — Fossile diercn en planten .... 93.

1. Systematisch overzigt der geslachten en soorten (fossile dieren). 96.

2. Topographische vcrspreiding der fossile dieren in de formatic;

ff*

97.

grocperlng naar gelang der localiteiten (A tot Z), alwaarzij werdcn

aangetroffen (bencvens beschrijving dcs Karang-Soeroembocng

,

bladz. 104—107). ,

3. Fossile planten^ . , 121.

•»- Algemccne opmerkingen, nopens de wijze, vvaarop de dierlijke

fossile overblijfselcn voorkomen , de mate hunner gaafheid en

hunne verbreidinrs in deze formatie 125.



Ill

liladz.

5. Over den geologlschen oudcidom der fornialie in het algemeen . 13t.

6. Verdere overwegingen. Gevolgtrekkingen , op feiten gegrond.

a) Yerscliil ten opzigte van den tijd, waarin dc nederploffingcn

in de verscliilleude streken van Java hebben plaats gegrepen.

Herbaalde storing en afbreking , welke de formatie beeft ge-

leden. Bewijzen van afwisselende opbeffingcn en dalingen . . UK
b) Alle plaats gehad hebbende omkeeringen, gedurende de Ter-

ming van bet laagsgewijze gebergte , bebbcn zich slecbis over

eenc geringe uitgestrektbeid docn gevoelen en alleen op dc

naastbij gelegene streken invlocd uitgcocfend Uj-

c) Nog dagelijks plaats grljpcnde afzettingcn (vcrbrccding dcr

kusten, enz.)
*"*"*

7. Algemecnc vragcn, welke slecbts kunnen opgclosl worden door

een' naauwkeiirig onderzoek der gebergte -forraalien, tusschcn de

keerkringen gelegen , bcnevens van de fossile overblijfselen, die

zij bevatten •

Hoofdstuk 6. Bijzondere leden dcr formatie. — Bcddingen van

verbrijzelde gesteenten . . .
«J •

A. Vulkaniscbe conglomeraten.

I. Beddlngen van groote puinbrokken uit vulkaniscbe (tracbiliscbe,

basaltische en daarmede verwante) steensoortcn bestaande ,
die aan

de oppervlakle ontbloot zijn en cene groote dikte beziUen, doch

wier liggend gesteente bij de mecsten onbekcnd is.

1. Hoogland aan de zuidoostzijde der Wijnkoopsbaai ,
binnen-

waarts van den G.-M6sigit 160.

2. G,-Gebeg, gelegen tusscben Paboaran en Bandar sari. . .169.

3. T.-Kaso en T.-Soro kloof • 1'^.

4. Aan deT.-Dolog, alwaar bolen worden gcvonden tusscben den

liggenden kalkmergel en bet dekkendc puingesteente. . . . ^

5 (ot V>. Op verschillciide plaatsen
^''^•

9. Tjoekang batoe in het dal der T.-Kaengan, gelegen aan den

,oet der torenvormigc porpbier-rols G.-Boeroeng agoeng . .
179.

10. In bet T.-Woelan-dal (zijwanden dcr kloof) 182.

11 tot 13. In verder oostwaarts liggende streken ^^l.

V

172.

18-5.
U Het nabij de kust liggende gcdeelte van bet Karang b61ons-

{^eber.Tte , met bolen (tusscben Bagfilen en Banjoemas).
. .

II. Vulkaniscbe puingcsteenten, welke laagsgewijs gevormd z.jn en

tusscben dc bcddingen van anderc steensoorten voortomen (a<». I

^^^

III. Puinbrokken, welke In andere lagen vermengd voorkomen (voor-

bceld • n" 1 tot 8). - De vulkaniscbe rofssteenen
,
die in de

beekbcddingen van zuiver neptuniscbe bergs.reken worden aange-

troffcn , zijn bunnen oorsprong vcrschuldigd aan dcrgclykc u.t-



IV

gcspoelde puinbrokkcn , 192.
Lagcii Yan losse niet zaamvcrbondcnebrolstakkcn van vuIkaniscliG

steensoorfcn , voortomendc aan de helling en den voct van vcle

nog werkzame of uitgedoofde vulkanen 196.
B. Brekzien, bestaande nit puinbrokken van vulk. e. a, steensoorlen,

^vclkc door middel van koolzuren talk zaamverbonden , of met
kalksteenpuln vcrmengd zijn.

1. In de T.-Dadap, aan de linker zijde van bet T.-Mandlri-daL 199.
2. In de T.-Tupen, tusscbcn de dorpcn Kalocmbit en Tjibeb^r. 200.
3. Tjockang raon in dc T.-Tarocm-kloof (plateau Bandong). . 201.
4. In de T.-Tjamo (plateau Bandong.) /.,..... 20-4.

G. Fijae en grove puingesteenten van vcrschillendcn aard, welkc
zicb kcnmcrken of door bet eigcnaardige materlaal, waaruit zij zijn

zamcngcsteld, of doordlen zij zelden op Java voorkomen.
!• Zcer dikke en ultgestrekte lagcu mergel van witte kleur met

kwarlskristallcn in bet ccntrale gedeelte van Bantam. . , . 206.
2. Zandstcen met knollcn van balfopaal aan dc zuiderkust van

Bnnfara '>09

3. Ligte, geclacbtlg bruinezandsteenmetverbnjzcldebornblende-
tnstallen. 4. IJzerboudcndc zandsteen en 5. Erwtcnsteenen . 209.

6. Kogclzandstecncn van ecn conccntriek-scbclvonnig zamcnstel. 211.
7. NngelfluhachJige conglomeraten (met kwaarts e. a, rol.«tccnen). 212.
8. Grove pulngesteenlen van groene kleur (in bet TjIBocni-dal

aan den voct des G.-Soebang e. o. a. pi.) 213.
D. Lagcn van losse kwarfsbrokken. — Brokstukkcn van twarts

,

jaspis, agaat en dcrgclijke kieselige steensoorten , Avelke niet

zaArnverbondcn zijn en meer of min laagsgewijs ni'tgebreid in

somuifge dalbodems voorkomen. 217^
1. Laag van kMartspuinbrokken in de nabijbcid van Pesawaan
(waarin vcci zwavclijzer, en insgcHjks zwavelzink vcrmen^d
voorkonit) •..., 219

2. Lagen verkicselde steenbrokken in de nabfjiieid van Bandar
san

,
waaronder veclkleurige bandngaat, bcnevcns kalkstecn-

brotkcn worden gevonden, die slccbfs gedeebolijk vcrkieseld zijn

en nog eene duidclijkc koraalstructuur vcrtoonen .... 224.
3. Laag kieselige puinbrokken in de nabijbeid van Tjoeroek

negt6g, in bet disfrikt Karang (voornamclijk bcstaande uit

concen(rieke bandagaalstukken, onyxen) 232.
Hoo/dstuk 7. Bfjzondcre ledcu der formatlc. — Verkiesclde

boomsfammcn (dccls in puinbrokken, die in verscblllcude ter-
tiaire lagen

, zoomede in beddingen van fossilc kolen ingesloten
voorkomen, decls in eene groote boeveclhcid

, tot gcbeclc lagcn
opgcboopt, _ Centraal-Bantam)

"^

. 235.

i



V

Blad I

lIoofdHtuk. 8. Byzondere ledcn der formatie. — Fossile lolen

,

benevens fossile hars.

A. Aanduiding der plaatsen, alwaar fossile Icolen worden gevonden

(tusschen lagcn van klei en kwartsacbtigen, niet met zuren op-

hruisclicndcn zandstecn) voornauiclijk in de zuidelijkc gedccltcn

dor residentie Bantam.

a.) uitgestrekte lagcn, vlotbeddingen van kolen*

1. Zes viotten in de nabijheid van Bodjong manik .... 246.

2. Een dito bij Bodjong mangkoe • , . . . 2''*8.

3. Drie en twintig vlotten (die loodregt of bijna perpendiculair

staan) aan de zijbeHingeu van bet T.-Siki-dal 250.

4. Zeven en twintig vlotten in de nabijbeid der T,-Madoer, aan

de zulder kust . 261,

5. Twaalf vlotten in de nabijheid der T.-Sawarna aan de zuidcr kust. 272.

b.) Kleinc nesten of dunnc adcren fossile kolen, weike afzonderlijk

in vcrscbillende strekcn van Java worden aangetrotfen. . , . 277.

B. Onderzoek naar den aard en de hoedaalgbeid der opgenocmde

kolen en naar bare bruikbaarlicid (mcdegedecldc analyscn van

ccnige soortcn , enz.) 202.

Jloofdsliik 9. Bijzondere leden der formatie. — Kalksteenbanlcn

(bcstaande voornameHjk uit ecnen digten
,
gelijkvormigen kalkstccn

van witacbtigc klenr, waaria talrijke holcn worden gevonden).

I. Optelling van al de mij bekende kalksleenbaukcn in de rigting

van bet wcsten naar bet oos(cu , benevens eene korte bcschrijving

der merkwaardigsteu.

No. 1 tot 10 in de residentie Bantam . • 293.

No. 11 tot 33 in de Preangcr-Regentscbappcn , benevens Bui-

tcnzorg en Krawang 298

No. 18 en 19 : Bescbrijving der uKgcstrekte kalkmcrgelbank aan

de zulder kust van Djampang koelon .*•..... 301

Do aanboudende verbrijzeling en omzetling dezer bank . . . 306

llet koraalrif voor deze bank gelegen en zijne voortdurendc

vergrooting 309

No. 3-i tot 33 in Banjocmas en Tjcribon 320

No. 39 (ot -41 In Bagelen (in ccnige dcelcn der bank, no. 41,

worden groote ,
gave kwartskristallcn ingemengd gevonden). 323

No. 42 tot 45 in de residentie Samarang en Jogjak^rfa • . 324

No. 46 tot 50 in verdcr oostwaarfs liggcnde strekcn van Java, 327

11. Algemceue eigenscbappcn. Gevolgtrekkingen. — Bescbouwingen

over den oorsprong en de wijze \2in vorming dezer kalksteen-

bankcn; de bcuvelen, die alien cene gelijke balfbolvormigc ge-

daante bebben (dulzeiidbergen) en aan de oppervlaktc vanvclen

dezer bankcn voorkomen ;
dlbiviaalsbjk , ofsporcn van bccndcrcn
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Bladz.

of beendcrenbrelzien wordeii in geeiie enkele der talrijke holen

aanjjetrofTen ; zij moetcn als het bovenste
,

jongst gevormde lid

der tertiaire formatie wordea bescbouwd 330.

oofdstuk 10- Eruptiegestcenten en metamorpliisclie rotssoorten in

het tertiaire geberglc.

I. Optelling en lorte beschrijving der gewigligste verschijnselen van

dezen aard , in de rigting van het westen naar het oosten gaande.

IE: Eruptie- en M: Bletamorphlsche steensoorten.) . . - . 335.

E ^
lagen 336

^' M, Tji-Liman-dal in zijne hoogst gelegene street en G.-

lo

345

Liman. (Trachict-doorbraten en uitgestrekte kwartsvormingen.) 338

3. E. Grofkorrellge diorict-berg G.-Malang nabij Tjimasoek. . 3-42

4. E, Basaltachtlge dioriet nabij Hoi'wala ....... 34

h. E ^ 3L Doleriet en chalcedoon in de T.-Lograng . . . 343

6. E en 7. E. Plaatvormlg afgezonderde trachietrotscn aan de

Wijnkoopsbaai

8. E ^ M. Tji-Tapen-dal en aangrenzendc strcken. (Trachiet-

doorbraken in den vorin van groote ribben en bier en daar

verkieselingen in de tertiaire formatie.) 3* 7,

9, E en 10. £. Trachitische en basaltachtige eruptiegesteenten

in de streken bezuiden de Wijnkoopsbaai • . 351.

11. E f M. lie verkieselde gcstccntcn van Pesawahan en Ban

-

darsari en de porphier van Tjimas : felsietporphier met zeer

groote kwarts-, glimmer- en hornblende -kristallem — Allengs

plaats grijpende overgang van dezen fraaijen porphier in

Irachiet ; wijze van afzondering bier plaatvormlg, elders kogel-

scbelvormig op ecne groote schaal; groote hoeveclheid van

magneetijzer en zwavelijzer in het gcsteente; verwceringsvormen. 352.

12. E. Ilornblendcporphier nabij den Tjoeroek Tjimarlndjoeng. 364.

13. £ tf- M. Scherp begrensde gang van augietporphier (met zecr

groote auglet-kristallcn) in het T.-Marindjoeng-dal j loopt in

cene dwarsc ligting door zeer verharde zandstecnlagcn. . , 365.

14. E. Aiigictporphier-gang in de T,-Kawoeng 368.

15. M. Verkieselde lagen der tertiaire formatie in dcT.-Mapag. 369.

16. E, Diallagporphier op den G,-Karang elang 371.

17. M. Verharde halfverkicselde kleilagen in de T.-Beb^r . . 373.

18. M, Metamorphoscn van kalkmcrgel in de T,-Tiram . . . 374.

19. JE. Vulkanisch massagesteente in dc T.-Kaso en T.-Soro. 376.

20. E, Phonolithisch eruptiegestecnte aan den G.-Dolog. . . 376.

21. E. Gocnoeng-Karang bij Soeka negara 376.

22. E 4- M. Pyrolitische berg G.-Soebang ter zijde van den

brcukrand van het nept. gebergte G.-Brcngbreng , . . . 377.
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23. E f M. Witte, gedecltelijk vcrkicseldc raeigellagen in dc

T.-Koerlpan. . • •
''^^^•

24. E ^ M- Tiachiet-doorbraak in de nabijhcid dt-r T.-Lajoc. 378.

25. E ^ M. G.'Parang; bergtoppen van hornblendeporpliler. 379.

^B E<^ M. Tracliiet- en hornblendeporphier-bergen in het plateau

van Bandong
'

21. E 4- M. Diorlet aan den Tjocroek-Alimoen ..... 384.

28. E & M. Basalt-doorbralcen in de Tji-Ea en vcrandcrdc

zandsteenlagen bij Batoe-Asaan ......•••• 385.

29. E. Doleriet-doorbraalc Batoc-Tanggdlok en Gocntoel aan de

zuider kust

30. E. Tracliiet-rots Oedjoeng-Taboelan met gabbro-gangcn .
. dUii.

3\. E. Trachitische massa-gesteenten van den G.-Limboeng. 389.

32! E. Horublendcporpbier van dcnbergkam G.-Boeroeng-agocng. 390.

33. £. Tracliiet-bergjukG.-Amlong
,
',' '

^^^'

34. E. Dolerietachtig gesteente in dalklovcn dcr T.-Balo ^"
„ ^

T.-Patoedja v ''
i on^.'

35. M. Verkieselde gedeelten van kleilagen in de T.>Kanjereli. 6Ji.

36. E. Zuilvonnige basalt in dc bedding der T.-Langla . .
39j.

37. M. Laag van puinbrokken met stukken bandagaat en onyx. 397.

38*. E 4- M. Basalt-gangcn ,
benevens mangaaoerts tusschcn ver-

anderde mergelhgen in het T.-Beiem-dal

39. E. Plaatvorraige tracbict in de T.-Longan -*»>"

40. E. In kleine stukken afgezonderde basalt in deTji-Tjabang. 400,

41! E ^ M. Verkieselde kalkmergel in de T.-Woelan ... 400

42 £. Trachitisch massagebergte G.-Singkoep

43 E ^ M. Basaltlscbe en trachitiscbe doorbarstingen in aan-

raking met digten kalkstcen , benevens graphictvormingen. .
40-

44. E. Batoe-Loit
; V *n

*
'* '

/nf;

45. E. Trachiet- en diorlet-doorbarstingen op den G.-Poegaic .
WO

397

400

4G* E Trachietplaten tusschen fijne, onverandcrde zandsteenlagen.

— ™ . . . t .. _* * :«^r.;c,.-^rmin<y in frroen-

47, E 4^ itf. Trachletachtig gesteente en jaspisvorming in ijiucu

klcurde kleilagen aan den G.-Poelasari
5^=

48. E. Batoe-Toempeng
406.

49." E. Pyrolifhische steenbank in het laagsgewijze gebcrgte aan

de K.-K6ling
407

50. \. Basaliacbtige
ama;deiste;nbijTamanopNoesa-Kambansan. 407

51. E. Horablendeporphier-berg G.-S6lok aan de zu.der kust .

52 E Gloedbrekzien van den G.-Karang bolong . . . •
-

53! M. Verharde klei- en kristallinische zandsteenlagen m de

408

409

. 410

411
5 1 E r i« Gabbro* en talkschiefer van het bcrgjuk G.-Tjagang

55' E I M. Verharde klei- en kristallinische zand.teenlagen
, ^^^

benevens basaltdoorbarstingen nabij S.ronge ....,•
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56. E <f M. Dtonet-doorbralieTi en vcranderde blaauwc, falk-

aclitlge , schieferige klei ,. .•. 413.
57. E ^ 3L Dioritische e. a. crupliegesteenten van den G.-

Midangan^benevenshctlioornsfeen-enjaspisgcbcrgteG.-Siten^oI* 416.
58. E ^ M. Diorlet-doorbarstingen (gangen) ea glimmerscbiefcr-

vorming in de benedenhclft der Look oelo keten. . , . . 419,
Gevolgtrekkingen (tertiairc glitnmcrscliiefer) ^23.

II. Over de pyrolithische steensoortcn van Java in hot algcmecn.

425.De Yoorgebcrgfcn der vulkanen

Hoo/dsttik XI. Verscheidene soorten van metaal , welke in de tertiair

forinatie en in de gcbcrgten van Java'in Uct algemcen voorlomen. 433
Iloofdstnk XIL Sedimentgcstcenten , afgezet uit xoct water (zoct

waterformatieu). Gevulde mccrbckkcns 438
I

Tweede Gedeelle,

J)c gebergteformatien van den tcgeuwoordigcn tijd. De nog da^elijks

plaats grijpende verbrijzcling en hervorming van gesfecntcn / . 446
lloojdstuk I. Vcrbrijzcling van gcbergten door Bandjer's en Oeroek's,

Venning van uitspoelings-dalen
« • . 450,

Hoofdstuk II. Nieuw land, dat aan den voct der bcrgen, aan de
zeekust wordt gevormd, ten gevolgc der aanspoeling van verbrijzelde

declen van Let gebergtc, Aitcsisehc bronncn in de alluvlale

vlakte van Batavia en Samaran^^ ... 452

460

Gevuld gerakcn van dalbodeins in de binnenlanden ..... 457
Uoojdstuk 3. Ycrbrijzeliiig der kusten door de zee .... . 460
Hoo/dstuk 4. Yorming van nieuw land en verbreeding derkuslcn

door kracbten, wier invloed zich sleclits bcperkt (op enkeic
plaatscr») doet gevoelen .........

Hoo/dstuk 5. Vcrhcffing vandeelen deraardoppervlaktc en vorming
van riieuwe hcuvelcn door bydrostatischc drukkijig. .... hQ\

J

Toevoegseh en Verbeleringen.

bchoorende tot de twecJo afdcclinfj van dit wcrk.

Tot bladz. 1310. (Warmc bron n". 10 en 12) . . . . . 467
Tot bladz. 1311, 1318 en 1320. (Warme bron no. '13, 25en26) 467
Tot.blad^. I33I. 1350, 1345, 1354. 1354 en 1355. (Warmc

bron tussclien 32 en 33 , no. 60 b.
, 63 b. , 66 c. , 66 , 75 en

op Let eiland Bawean.)

Tot bladz. 1355 en 1356
469

471
Tot bladz. 1359. (De tratermeren

, Toornamelfjk de Tglaga-Bodas •

zijne hoedanigLeid en wijzc van ontstaan.) ......' 473;
SlotwOOrd ion
J ••

f
''oO.

I.ij8t der platen en fijiurcn bencvcns aanbalinj der plaatscn van
het wcrk , waar zij verklaard zi]n. 483.

«
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