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OVER DE GEOLOGIE VAN AMBON, 

DOOR 

R. D. M." VERBEEK. 

Mijn zooeven verschenen "Kort Verslag over de aardbeving te 
Ambon op 6 Januari 1898" 1) werd geschreven tengevolge eener 
opdracht, om de Regeering voor te lichten over het al of niet 
noodzakelijke cener verplaatsing van de hoofdplaats der resi:lentie 
Amboina. Het bevat dus slechts in korte trekken zooveel over de 
geologische samenstelling van den bodem, als noodig was om tot 
een algemeen begrip van de oorzaak der aardbeving te geraken. 

Over den ouderdom der gesteenten is' in dat verslag slechts ter 
loops gesproken, en daar mijne geologische beschrijving van Ambon, 
door de talrijke bijbehoorende kaarten, nog geruimen tijd op zich 
zal laten wachten, zoo wenschte ik hier voorloopig een en ander 
over de geologie van Ambon, als aanvulling van mijn "Kort Ver
slag" mede te deelen. 

Ieder, die lange jaren op Sumatra en Java geologische onder
zoekingen heeft ingesteld, moet reeds bij eene oppervlakkige be
schouwing vau de bergvormen van het eiland Ambon getroffen 
worden door het eigenaardig topografisch karakter, en daaruit de 
gevolgtrekking maken, dat ook de geologische samenstelling van 
Ambon belangrijke afwijkingen van die der genoemde groote eilan
den moet vertoon en. 

Zoo ging het ten minste mij, toen ik voor het eerst de steeds 
naar het noordoosten zich vernauwende baai van Ambon binnen
stoomde, die de twee schiereilanden Hitoe en Leitimor van elkaar 
scheidt. Tot de eerste indrukken, die het gevoel van iet .. vreemds 

') Bijlage bij de Javasche Couraut van 20 Januari 1899 N° 6; ook afzonderlijk ver
spreid. 
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teweegbrengen, behooren die veroorzaakt door de talrijke, lang
gestrekte, van boven platte, bijna horizontale ruggen, die men op 
Hitoe waarneemt; de totale afwezigheid van alles wat op vulkani
sche kegel bergen gelijkt; het voorkomen van kalksteenen tot hoog 
in het gebergte, die zich reeds uit de verte als horizontale randen 
voordoen; de scherpgeteekende terrassen bij Laha op Hitoe; 
eindelijk het plateauachtig en trapsgewijs opklimmend terrein ten 
zuiden van Ambon, hetwelk plotseling ophoudt tegen het water
scheidend gebergte tusschen de Noord- en Zuidkust van Leitimor. 

Groot was dan ook mijn verlangen, dit geologisch nog zoo 
weinig hekende eiland nader te onderzoeken, toen ik in Pebruari 
van het jaar 18 U8 voet aan wal zette op Amhon, de hoofdplaats 
van het eiland, die ruim twee maanden te voren door eene hevige 
aardbeving ten deele in een puinhoop was veranderd. 

·Wat van Amhon in den laatsten tijd op geologisch gebied be
kend werd, is samengevat in MAR'fIN'S werk "Reisen in den Mo
lukken". Geologische!' 'l'heil I, 1897, terwijl de door hem verzamelde 
gesteenten mikroskopisch onderzocht en beschreven werden door 
SCHROF.DEU, VAN DER KOLK in de "Sammlungen des geol. Reichs
museums" te Leiden Ser. I Band V pag. 70 etc. (Overgenomen in 
Jaarh. v. h. Mijnwezen XXIV 1895, Wetensch. Gedeelte 11, en 
verkort in NetIes Jahrbuch f. Mineralogie, 1896, I p. 152 etc.). 

MAu''fIN'S bezoek aan Ambon was echter van zoo korten duur, 
dat slechts enkele excursie's door de twee schiereilanden gemaakt 
ko~den worden, die hem nog geen juist inzicht in den geologischen 
bouw gaven. Aan eene voortzetting zijner onderzoekingen op Ambon 
werd hij later door ziekte verhinderd. De uiteenloopende resul
taten van MAU,'['IN'S onderzoek en het mijne moeten wel hoofd
r.akelijk aan den te korten duur van zijn verblijf op Ambon worden 
toegeschreven, want dit eiland behoort geenszins tot die eenvoudig 
samengestelde, welker geologische bouw door enkele verkennings
tochten vast te stellen is. 

'l'opoflrafie van Ambon. 1) 

Zooals hierboven gezegd werd, bestaat Ambon uit twee schier
eilanden, Hitoe, het noordelijkste, en Leitimor, het zuidelijkste, die 
als twee eilanden kunnen beschouwd worden, daar zij alleen bij 
Paso door een weinig alluvium, dat nauwelijks 2 of 3 meter boven 

1) Hierbij is te vergelijken het kaartje N° I, behoorenue bij mijn "Kort Verslag 
over de aardbeving". 
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zee ligt, verbonden zijn, en dus in een betrekkelijk kort verleden 
feitelijk nog twee afzonderlijke eilanden vormden . De lengterichting 
van Hitoe is ongeveer van W .Z."W. naar O.N.O., die van Leitimor 
ongeveer van Z.W. naar N.O. rren Westen worden de tweè stukken 
gescheiden door de baai van Amhon, ten Oosten door de baai van 
Bagoeala. 

De lengte van Hitoe bedraagt ruim 52 1/ 2 kilometer, de breedte 
in het westelijke gedeelte 13 tot 15, in het midden slechts 6 1/ 2 , 

in het oostelijke gedeelte 17 kilometer. Van Leitimor is de lengte 
26.4 kilometer; in het vVesten eindigt dit eiland in een punt, de 
kaap Noesaniwi; naar het Oosten toe v{ordt het steeds- breeder, tot 
op de hoogte van Gelala (ten noordoosten van Ambon), waar de 
breedte bijna 10 kilometer bereikt, om dan verder naar het Oosten 
weder tot 8 kilometer te dalen. 

De vlakke inhoud is, volgens planimetrische bepaling van onze 
meuwe k!larten, in afgeronde cijfers: 

van Hitoe. . 610 0 kilometer 

" 
Leitimor . 1480 

" 
samen 758 0 kilometer, 

of + 133/ 4 0 geogr.mijlen, gelijkstaande met 1/3 van de provincie 
Groningen, of nog juister met 1/4 van Zuidholland. 

Hit 0 e bezit in het westen en in het oosten hooge bergen, in 
het midden is het terrein veel lager en vlak. In het westen liggen 
de toppen Latoea en Hita kapal, beide + 870 meter hoog, de 
Sapakaja 750 m, de Seriboe éwan 710 m, de Waleäteh ook + 
71 0 meter, en eenige andere. Dit gebergte hangt door een ruim 
600 meter hoog terrein samen met een meer oostelijk liggend 
gebergte, dat ook toppen van 870 meter hoogte bezit, zoo als de 
rroena 1) 873111, de platte Oelawaä 828 m, de eveneens van boven 
platte Loemoe-Ioemoe 742 m, en verscheidene lagere toppen. Dan 
volgt verder oostelijk het bovengenoemde lagere en vlakke terrein, 
dat het geheele middengedeelte van het eiland beslaat, slechts enkele 
toppen of hoogere gedeelten van 500 meter bezit, grootendeels 
niet hooger dan 400 meter is, en tot 300 en zelfs 280 meter 
boven zee afdaalt. Daarna komt men in het oostelijke gedeelte 
van het eiland w.eder in hoog bergland, het uitgestrekte massief 

') De inwoners van Said, Kaitetoe en Hila noemen dcn berg zonder uitzondering 
ToenR (of Toenahoehoe, hetgeen het bovenste gedeelte, den top van den Toena, be
teekent). De inwoners van Ambon en omliggende plaatsen noemen den berg echter 
Wawani. 
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van den Salahoetoe (saamgetrokken Salhoetoe). De twee hoogste, 
naast elkaar liggende toppen van dit gebergte, die door de steile 
wanden voor onbeklimbaar gehouden worden, zijn volgens onze 
zeer nauwkeurige peilingen 1030 en 1027 meter hoog, en niet 
1200, zooals vroeger werd aangenomen. De berg wordt gewoonlijk 
van Waë uit beklommen, men bereikt dan een oostelijker gelegen 
top, die 988 meter hoog is, en van waar men een fraai uitzicht 
heeft over het grootste gedeelte van beide schiereilanden; alleen 
de Toena is Váll hier uit niet zichtbaar, doordat de hoogste Sala
hoetoc-toppen in den weg liggen. Het Salahoetoe-gebergte bezit een 
tal van voodoppen, de Goenoeng' Kadera ± 700 m, de Lapiaroema 
+ 500 m, de Hoeta pokol 714 m, en de Setan, een spitse top 
nabij de Noordkust, 567 m. 'ren oosten van den Salahoetoe komt 
men hij 300 m. b. zee in veel vlakker terrein, dat tot 100 meter 
afdaalt. In het nog lagere terrein, dat zich van Liang over 'Waë 
naar Paso uitstrekt, liggen slechts enkele platte kalktoppen, waarvan 
alleen die ten zuiden van Toelehoe, in den zuidoosthoek, 390 meter 
hoogte bereikt. 

De rivieren hebben geen van aUe een groot stroomgebied, geen 
enkele is langer dan 8 kilometer, maar door de hevige regens, die 
hier vooral van Mei tot einde Augustus vallen, zijn ze dikwijls 
zeer gezwollen en dan moeielijk te passeeren, daar bruggen bijna 
overal ontbreken. In den drogen t~jd daarentegen is in veel bed
dingen nagenoeg geen water. De grootste rivieren zijn: de Wai 
LOl, die bij Hila aan de Noordkust uitmondt en aan de bergen 
Loemoe-loemoe en Oelawaä ontspringt. De 'Vai Elah tusschen 
Hitoe lama en Memala aan de Noordkust, en de Taisoei, die ten 
zuiden van Waë aan de Oostkust uitmondt. De twee laatste komen 
beide van den Salahoetoe. 

Lei t i mor is eveneens grootendeels bergachtig, de hoogste top
pen zijn: de Horiel 562 m, de Nona 539 m, de Sirimau 462 m; 
het gebergte in het oostelijke gedeelte van het eiland, ten westen 
van 'roewi sapo, is bij Haleroe 321 meter hoog, terwijl het weste
lijke gedeelte zich in den Goenoeng Kapal slechts 229 meter b. 
zee verheft. Achter de hoofdplaats Ambon ligt het boven reeds 
genoemde plateauachtige terrein, dat terrasvormig opklimt tot 170 
meter boven zee. 

De rivieren zijn hier nog korter dan op Hitoe, alleen de Wai 
Jori, die aan de Oostkust bij Pnso in zee valt, is 8 kilometer lang, 
en voert in den regentijd zulke groote massa's water af, dat dan 
de rivier nabij de monding en zelfs hoogerop bijna niet te pas
seeren IS. 
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Geologz'e van Ambon. 

1. G I' a 11 iet. Als oudste gestecnten vindt men granietieten, hoofd
zakelijk bestaande uit orthoklaas, plagioklaas, kwarts en biotiet. Zij 
komen voornamelijk in Midden- en Zuid-Leitimor voor, maar men 
vindt dezelfde gesteenten ook aan het strand bij Amahoesoe, ten 
westen van Ambon, en in West-Hitoe nabij de kampong Alang. 

2. Diabaas. In ouderdom volgen diabazen, meestal fijnkorrelig 
kristallijn en in onverweerden toestand zeer hard. Kleur grijsgroen 
tot groen. De hoofdbestanddeelen zijn plagioklaas en eCl11/lollokHene 
pyroxeen, een lichtgroene of lichtbruine augiet, die niet zelden 
geheel in chloriet en kalkspaat is omgezet. Rhombische pyroxeen 
komt in deze gesteenten, zoover ik heb kunnen nagaan, niet voor. 
Verder titaanijzererts met leukoxeen en pyriet. Men vindt deze 
gesteenten hoofdzakelijk in enkele ravijnen van West"Hitoe, tot vrij 
groote hoogte boven zee, maar niet op de hoogste bergen; verder 
aan de helling van den Salahoetoe, echter evenmin op den top; 
eindelijk in Oostelijk Leitimor, .door zandsteenen bedekt. 1'ot deze 
gesteentegroep behooren waarschijnlijk ook enkele gabbro's, die 
echter alleen als rolstukken en niet als vast gesteente in westelijk 
Hitoe zijn aangetroffen. 

3. Zandsteenen. O'rias?). Deze zijn hoofdzakelijk ontbloot in 
Oostelijk Leitimor, in het bovenstroomgebied van de Wai Jori. 
Daar waar de rivieren den zandsteen geheel hebben doorsneden, 
komt de onderliggende diabaas te voorschijn. Verder zijn ze ook 
ontbloot in het gebergte achter Roetoeng nabij de Zuidkust, en in 
de rivieren achter de hoofdplaats Ambon, mimelijk in de Hatoe 
merah, de Wai rromo, een zijtak van de Wai Tomo, de Batoe 
gadjah en de Batoe gantoeng. In de twee laatstgenoemde rivieren 
liggen, concordant tusschen de onder 50° tot 70° opgerichte zand
steenlagen, groengrijze kwartsieten, groene schieferige zandsteen en , 
overgaan de in schiefers, en enkele kalkbanken, die helaas slechts 
onduidelijke versteenillgen, hoofdzakelijk brnchyopoden, bevatten, 
doordat de donkergrauwe kalksteen zeer kristallijn is geworden. 

Deze zandsteen en met tusschenliggende kalkbanken herinneren 
dadelijk aan de eveneens samengestelde formatie, die door WICH?tIANN 
op rrimor en vooral op het kleine nabij liggende eiland Kambing 
aangetroffen is, en die volgens SCHW AGER, welke de foraminiferen 
van den kalksteen onderzocht, triasisch of liasisch moet wezen (Tijdsch. 
v. h. K. Ned. Aard. Genootschap IX 1892 p. 184). Ook de verstee
ningen van den Amhon'schen kalksteen spreken voor denzelfden 
ouderdom. Volgens Baron A. VJN REINACH te Frankfurt a111 Main, 
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die de goedheid had een paar handstukken met ingesloten fossielen 
te onderzoeken, gelijken zij op versteeningen uit de Hallstätter kalk 
(alpine trias), sommige ~elfs op petrefacten van het Roodliggende 
(dyas) ; een zeker oordeel over den ouderdom was door het geringe 
materiaal niet uit te spreken. Sedert zijn nog meer uitgravingen 
in den kalksteen gedaan, maar goed bewaarde versteen in gen werden 
nagenoeg niet gevonden. Zij zijn alle aangeboden aan Professor 
MARTIN te Leiden, die wellicht eenig nader uitsluitsel over den 
ouderdom· dier fossielen zal kunnen geven. 

4. Olivien-diallaag-gesteente (Peridotiet). Donkergroene 
tot zwarte gesteenten, hoofdzakelijk bestaande uit olivien en diallaag, 
komen zeer verspreid op Ambon voor, o. a. aan de bergen Horiel 
en Nona, op verschillende punten van de Zuidkust, zooals bij kaap 
Hatiari, in westelijk Leitimor bij kaap Batoe kapal, en in weste
lijk Hitoe bij Alang, waar zij den graniet overdekken. Op twee 
punten vindt men toppen van dit gesteente midden in den graniet, 
namelijk op de hoofd waterscheiding bij den berg Loring Oewang 
en verder zuidelijk bij den top Eri samau, nabij kampoeng Mahya. 
Zij hebben dus duidelijk den graniet doorbroken, bevatten op 
verscheidene punten brokstukken van diabaas, en hebben zich ook 
zeer duidelijk over de zandsteenen uitgebreid, zoodat de peridotie
ten stellig jonger zijn dan de dl·ie tot nog toe beschreven gesteenten. 

De olivien is steeds, en de diallaag dikwijls, gedeeltelijk om
gezet in serpentijn, geheelonverweerde olivien-diallaaggesteenten 
komen wel niet voor; de omzetting is soms zoo ver voortgegaan, 
dat volledige serpentijn ontstaat. Als bijzondere wijze van omzetting 
wordt uit den diallaag soms uraliet en zelfs compacte hoorn blende 
gevormd. SCHROEDER VAN DEit KOJ,K beschrijft deze gesteenten als 
olivienhoornblende- en olivienaugietgesteenten; ik vond uitsluitend 
oliviendiallaaggesteenten; in de door mij onderwchte praeparaten 
is de hoornblende steeds secundair. Door het gesteente lo~pen 
niet zelden snoertjes van groenen chalcedoon met kalkspaat, en ook 
dunne aderen van grofkorrelig kristallijnen diallaag. 

5. Gesteenten der Norietporfieriet-famille. Wij 
komen nu tot de meest verbreide groep van eruptiefgesteenten op 
Ambon, die voornamelijk optreden in het Westen en in het Oosten 
van beide schiereilanden. Achter Amahoesoe, ten westen van den 
Goenoeng Nona, hebben zij echter ook eene groote verbreiding. 

Het grootste gedeelte van de hier samengevatte gesteenten is 
gekenmerkt door eene porfierische struktuur, en het optreden van 
plagioklaas en een rhombi8chell pyroxeen. De rhombische pyroxeen 
is minder sterk pleochroitisch dan de hyperstheen der Indische 
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tertiaire en jongere andesieten en moet, ook om de lichtere kleur, 
waarsch\inlijk tot bron ziet gerekend worden. In de grondmassa is 
gewoonlijk duidelijk glasbasis te herkennen, en deze neemt soms zoo
zeer de overhand, dat overgangen inglasgestcenten gev.ormd worden, 
waarvan sommige in handstukken geheel gelijken op, obsidianen. 

Onder de gesteenten dezer famille komen zoowel ' zure, als ge
middeld zure en basische voor, en merkwaardigerwijze bezitten alle 
hun glasgesteenten, of ten minste zeer glasrijke modificatiën. In 
de basische gesteenten komt naast augiet, bron ziet en plagioklaas 
dikwijls olivien voor, waardoor echte malafieren ontstaan. 

De normale gesteenten, de eigenlijke norietporfierieten, bevatten, 
in eene grondmas&'t, porfierische kristallen van plagioklaas, bronziet, 
(gewoonlijk zeer weinig of geen monokliene PYl'oxeen) weinig bio
tiet en magnetiet, in enkele gesteenten ook hoornblende. Daarbij 
komen niet zelden twee vreemde bestanddeelen, cordiëriet en gra
naat, die soms kristallen van 6 tot 8 mill. grootte vormen. Neemt 
het glimmergehalte toe-, zooals in de gesteenten achter Amahoesoe, 
dan ontstaan glimmerporfierieten, of liever glimmernoriet-porfierieten. 
Deze hebben niet zelden een gering kwartsgehalte, wat trouwens 
met de gewone norietporfierietell soms ook het geval is. De kwarts
norietporfierieten gaan over in kwartsporfierieten, gesteenten met veel 
kwarts naast plagioklaas, terwijl biotiet en ook bron ziet hier dikwijls 
zeer terugtreden; hunne grondmassa is lichtkleurig en kwartsrijk. 

'Wij verkrijgen dus voor deze gesteentefamille het onderstaande schema: 

Basisch. 

Nol"Ïctmela{il'I·. 
(en Ulas). 

Plagioklaas, bronziet, 
augiet, olivien, 
in grond massa. 

Gemiddeld zuur. 

NUI·ielpo/·{icl·iet. 

Plagioklaas, bronziet, in grond
massa ; dikw~jls cordiëriet, 
granaat en weinig biotiet. 

I 
~~~-~~ 

oe "" 

1100mb lende
nOl"Ïetpol·{icriel. 

Plagioklaas, 
bronziet, hoorn

blende, in 
grondmassa. 

Soms ook 
biotiet. 

Glit/IIJ/c/'
no/·telpOl·{ieriel. 

Plagioldaas, 
biotiet, bron

ziet, in grond
massa. 

Zuur. 

I __ , ~ 
- Glasgesteetlten der 

verschillende noriet por
fierieten. 

--~ Kwal'ls
glimmel'-nol"Ïel

pOI·fiedct. 
(en glas). 

Plagioklaas, bio
tiet, bronziet, 

kwarts, in grond
massa. 

KWaI'lsno/';ct

pOI·fieriet. 

(en glas). 

Plagioklaas, 
bronziet, kwarts, 

in grondmassa. 

~,,, .. /// 
'{ 

Kwartspol'fiedet_ 

Kwalts, plagioklaas, in grondmassa; 
soms ook bronziet en biotiet. 
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De gemiddeld zure en de zure leden vormen talrijke over
gangen in elkaar, terwijl de basische meer op zich zelf staan. 
Alleen de melafieren zijn donker van kleur, de overige gesteenten 
heb pen grauwe en lichtgrijze tinten, sommIge zijn zelfs na
genoeg wit. 

De glasgesteenten hebben meestal glasglans, slechts enkelehalven 
pekglans. Sommige vertoonen perlietische sprongen, andere poreuze 
puimsteenachtige gedeelten. De meest volkomen glazen hebben, 
afgezien van eene dikwijls voorhandene brecciestruktuur, die zich 
echter meer mikroskopisch dan makroskópisch vertoont, volkomen 
het uiterlijk van obsidianen. Zij bezitten echter alle een waterge
halte, des te grooter, naarmate het gesteente een zuiverder glas is. 

Ik breng hier in herinnering, dat onder de door Krakatau in 
1 S83 uitgeworpen glHsgesteenten uitsluitend watervrije, of ten 
minste zeer waterarme produkten voorkomen, en die toch gedeelte
lijk glasglans, gedeeltelijk pekglans vertoonen. Zij gedragen zich 
voor de bl!Ulspijp zeer verschillend, de eerste zwellen op en worden 
puimsteenachtig, de laatste blijven onveranderd, of springen uiteen. 
(Zie VERBEEK, Krakatau, holl. editie p. 195, fransche editie p. 204). 
Noemt men nu de glazen met glasglans obsidiaan, die met pek
glans peksteen, wat voor de laatste toch eigenlijk oorspronkelijk 
wel in de bedoeling gelegen zal hebben, dan hebben wij bij Kra
katau een voorbeeld van een watervrij en peksteen, terwijl de 
Ambon 'sche glazen een voorbeeld van waterhoudenden obsidiaan 
leveren. Gaat men daarentegen alleen op het watergehalte af, 
noemt men alle watervrije glazen obsidiaan, de waterhoudende pek
steen; en houdt dus geen rekening met het verschillende uiterlijk, 
dan vereenigt men hij Kmkatau gesteenten onder dellzelfden naam, 
die zich voor de blaaspijp zeer verschillend verhouden. Wat of de . 
meeste aanbeveling verdient, schijnt mij twijfelachtig; het best zal 
wel zijn om aan het uiterlijk de voorkeur te geven, de glasge
steenten met glasglans obsidial1cn, die met pckglans peksteenen te 
noemen, en b~i beide eene watervrije en eene waterhoudende modi
ficatie te onderscheiden. De Ambon'sche glasgesteenten der noriet
famille zouden dan grootendeels tot de waterhoudende oó8idianen 
behoOl'en. 

Volgens scheikundige bepaling van den mijningenieur KOPERBERG 
hield een frt'88che '1t91'ietp.Jrjiel"iet van den berg 110ena - geslagen 
op 453 meter boven zee, van groote blokken in het riviertje 
11amboro, en bestaande uit plagioklaas, weinig sanidien, hronziet, 
weinig kwarts, gl'oote granaten, nog grootere pleochroitische cor
diërieten en magnetiet, in eene grond massa van ongekleurd glas, 
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dat geheel opgevuld is met plagioklaas - en pyroxeenmikroliethen 
benevens ertskorreltjes -: 

Si O2 = 67.22 % ; H2 0 = ] .25 oio ; Soort. Gew. bij 28° Cels. = 
= 2.742. 

In een hoornblendenorietporfieriet van de Noordkust van Hitoe, 
ten Oosten van knap Moki (tusschen Morella en Liang) en be
staande uit plagioklaas,hronziet, hoornblende en cordiëriet in mikro
liethisch ontglaasde grondmas~, werd gevonden: H2 0 = 2.01 oio 
(kiezelzuur nog niet bepaald). 

Een breccieachti(J obsid.iaanfJlas van de Noordkust van Hitoe, ge
slagen van zeer groo~e blokken aan den rechteroever der Wai Loela 
(tusschen Wakal en Hila), en dat onder het mikroskoop grooten
deels uit glasscherven bestaat, die door glasmassa verbonden zijn, 
en waarin kristallen liggen van plagioklaas, minder sanidien, cor
diëriet, bronzieten zeer weinig erts, bevatte: 

Si 02 = 78.14 oio ; H2 0 = 4.60 oio : Soort. Gew. bij 28° Cels. = 
= 2.275. 

Eilldelijk bevatte een zeer fJlasrijke JlOrietporjieriet met glasglans 
van den steilen Goenoeng Sctan, nabij de Noordkust van Hitoe, 
met pornerische kristallen van plagioklaas, veel bronziet, magnetiet 
en enkele afgeronde kwartskorrels, in een overvloedig ongekleurd 
glas, waarin slechts weinig bronzietmikroliethen: H2 0 = 5.57 010 
(kiezelzuur nog niet bepaald). 

Het watergehalte van een fJlasfJesteente uit de 'Wai Loï, Noord
kust van Hitoe, 1/2 uur stroomopwaarts boven Hila geslagen door 
Dr. KRAMERS van Buiten~org, bedroeg volgens WICHMANN 1): 

H2 0 = 4.78 010; het Soort. Gew. = 2.278, welke cijfers met 
die voor ons glasgesteente van de Wai Loela goed overeenstemmen. 

De norietporfierieten behooren dus tot de gemiddeld zure, hunne 
glazen tot de zure gesteenten; de laatste komen chemisch overeen 
met de kwartshoudende leden der famille. 

Kristallijne 1l0l·ieten zijn mij van Ambon als gesteente niet be
kend gew'orden, maar wel blijkt het bij mikroskopisch onderzoek, 
dat de porfierieten enkele gedeelten bevatten, die geheel kristallijn 
zijn, en die bestaan uit een agregaat van cordiërietkristallen, gra-

') A. WICHMAJ\N. Der Wawani auf Amboina etc. Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aard
rÜ ksk. Genootschap XV 1898, blz. 215, en 216 de noot. 
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nast, glimmer, zeer veel groendoorschijnenden pleonast, plagioklaas 
en, zooals het schijnt, ook kwarts. Deze kristallijne gedeelten maken, 
even als sommige onregelmatig bcgl'ensde losse cordiërieten en 
granaten, d.en indruk van oudere brokstukken, wat ze ook hoogst
waarschijnlijk zijn; maar ik houd die mineralen en hunne kristal
lijne agregaten daarom toch geenszins voor afkomstig uit andere, 
oudere gesteenten. Zij spelen ten opzichte van den porfieriet on
geveer dezelfde rol als sommige kristallijne olivienagregaten in de 
straks te vermelden melafieren, en als de reeds lang bekende olivien
knollen in de Europeesche bazalten. Die in de norietporficrieten 
houd ik dus voor vroeger kristallijn vastgeworden gedeelten van de 
g·esmolten massa, welke later weder in het. magma geraakten en 
daar ten deele weder werden ingesmolten. Zij zijn dus wel van 
oudere stolling, maar behooren toch tot het omringende gesteente, 
en zijn niet afkomstig uit oude schiefers of graniet. 

Wij komen · nu tot de ba8U!che leden der groep, die in meer 
dan een opzicht zeer belangrijk zijn. Deze gesteenten komen hoofd
zakelijk voor in het westelijk gedeelte van Leitimor bij kaap Noesa
niwi, en aan den overkant bij kaap 'fapi aan de kust, en aan de 
hoogste toppen, Latoea enz. in \Vest-Hitoe; verder aan den Goenoeng 
Karbau, tegenover Ambon, op Hitoe, en in het ravijn van de bij 
Tawiri uitmondende Wai Lawa; eindelijk als lo~e blokken aan 
het noorderstrand van Hitoe, tusschen Waknl en Hila. 

In handstukken zijn het fijnkorrelige tot dichte gesteenten, van 
zwarte tot groengrijze kleuren, soms door ronde holten amandel
steenachtig. Onder het mikroskoop vertoonen zij plagioklaas, in 
lange smalle kristallen met groote uitdoovingshoeken, dikwijls ster
vormig of kruisyoflnig gegroepeerd; bron ziet en augiet heide, soms 
in weinig, soms in ve~l kristallen, gedeeltelijk in chloriet omgezet; 
olivien, die steeds geheel is omgezet, in de vormen vindt men 
serpentijn en kalkspaat, soms ook chalcedoon; eindelijk erts, en in 
de gesteenten van den Goenoeng Kal'bau ook cordiëriet. Enkele 
kristallijne gedeelten blijken uit een agregaat van olivienkorrels te 
besbutn, die ten deele nog frisch zijn ; ik houd deze voor pro
dukt.en eener Yroegere stolling, die in het gesteente werden inge
smolten (zie hoven). Al deze kristallen liggen in een mikroliethisch 
ontglaasd glas, dat gewoonlijk zelf ongekleurd, maar zeer fijn zwart 
gekorreld is; de mikroliethen bestaan grootendeels uit zeer kleine 
augieten, met ertskorreltjes gemengd, en van zulke kleine afmetin
gen, dat de glashasis soms tusschen die deeltjes verdwijnt. Het zijn 
dus echte melafieren, die zoowel dool' hun gehalte aan rhomhischen 
pyroxeen als aan cordiëriet duidelijk hun verband met de noriet-
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porfierieten te kennen geven, en hier daarom norietlllela;'jieren ge
noemd worden. 

Deze melafieren vertoon en tnsschen kaap Batoe kapal en kaap 
Noesaniwi nog eene groote merkwaardigheid, namelijk dil.t de onderste 
daar zichtbare stroom eene onregelmatig kogelvormige afzondering 
bezit, en dat de schalen of korsten dezer kogels als glas zijn vast 
geworden. Op den ondersten stroom, welke zich slechts weinig 
boven den zeespiegel verheft, ligt een tweede, die niet kogelvormig 
is afgezonderd, en dan ook geen glaskorsten vertoont (Zie Fig. 1). 

Bij mikroskopisch onderzoek bleken de glaskorsten te bestaan uit 
een chocoladebruin glas, waarin zeer veel waterheldere scherphoekig 
begrensde olivienen met ingesloten picotietoctaëdertjes, enkele pla
gioklazen met donkeren rand, weinig bronzieten en een tal van 
donkere, bruine kristallietenbosjes liggen. De kruisvormige bosjes 
bestaan uit allerfijnste stokjes, vezels en hlUU'tjes, die in alle rich
tingen op en door elkaar liggen, en bij sterke vergrooting met 
lichtgroene kleur doorschijnend worden (Fig. 2); tot welk mineraal 
ze te rekenen zijn, is nog niet zeker, wellicht tot augiet of bron ziet. 
Deze kristallieten of mikroliethen vormen ook · den donkeren rand 
om de plagioklazen. 

'ferwijl dus in den grijsgroenen melafier alle olivien is omgezet, 
is dit mineraal in de glaskorsten nog zeer frisch gebleven en nauwe
lijks aan een begin van omzetting ~lootgesteld geweest, doordat 
lucht en vochtigheid hier niet konden toetreden. Het donkerzwarte 
glas wordt echter ten slotte toch ook ontleed, en daarbij wordt 
een zeer waterrijk produkt van gele kleur gevormd. 

Aan de kust ten oosten van kaap Noesaniwi is het gesteente 
even boven hoogwaterstand fraai ontbloot. Men ziet hier groote 
kogels en ellipsoïden, die tot 1 meter in doorsnede bereiken 
(Fig. 3) en van binnen weder radiaal zijn áfgezonderd; deze kogels 
a bestaan uit gewonen dofgrijsgroenen melafier en worden omgeven 
door donkerzwart glinsterende glasranden b van 1 tot P/2 centi
meter dikte, welke vrij scherp tegen het doffe gesteente begrensd 
zijn. Tusschen de kogels ligt ook glasmateriaal c, dat er echter 
breccieachtig uitziet, doordat scherphoekige on verweerde glasstukjes 
in een donkergeel zachter- deeg liggen, dat uit omzetting van het 
glas is ontstaan door wateropname. 

Volgens analysen van den ingenieur KOPERBERG bevatte: 
de melafier N° 1 (Fig. 1): Si 02 = 50.31 010; ~ ° = 4.54 010; 
het zwarte glas : Si 02 = 51. 51 010; H2 ° = 1.1 7 010; 
Soort. Gew. bij 28° Cels. = 2.766. 
het gele omzettingspl'odllkt: Si 02 = 4.6.76 010; H2 ° = 19.610/0; 
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de melafier N° 2 (Fig. 1): Si O2 = 50.67 0/ 0 ; H2 0 = 2.79 0/ 0 , 

Dat de melafieren eenig water bevatten, is toe te schrijven aan 
de waterhoudende omzettingsprodukten (serpentyn, chloriet) in deze 
gesteenten. Het glas daarentegen is watervrij, maar wordt omge
zet in de gele stof, die bijna 20 % water bevat. Het glas met 
zijn hoog soortelijk gewicht, en het gele omzettingsprodukt komen 
in samenstelling vrij wel overeen met het jongere bazaltglas tachylyt 
en zijn omzettingsprodukt palagoniet. 

Wat nu de ouderdom van al deze gesteenten betreft, zoo is het 
bekend, dat MARTIN ze voor tertiair houdt, en ook door SCHROEDER 
VAN DER KOLK zijn ze als andesieten en dacieten, dus als tertiaire 
eruptiefgesteenten beschreven. Op het kiezen dezer jonge namen 
zal intusschen wel, bewust of onbewust, van invloed geweest zijn, 
dat MARTIN de bergen van Ambon voor vulkanen, zij het dan ook 
tertiaire, houdt. Van de meening, dat de Wawani (Toena) een in 
de hedendaagsche periode nog werkzame vulkaan zou zijn, is MAR'l'IN 

sedert, zooals hij mij schrijft, teruggekomen, maar hij blijft voor
loopig vasthouden aan zijne opinie, dat deze en andere bergen van 
Ambon toch tertiaire vulkaan-ruïnen zijn. 

Nu is uit mijne bovengegeven korte beschrijving der bergvormen 
reeds duidelijk, dat ook van vulkaanruÏnen, waaraan nog maar 
een igszin s de vulkaanvorm, of· een krater is te zien, op Ambon 
niets hoegenaamd te bespeuren is. In plaats van dezen zoo karakte
ristieken vorm, die zelfs bij sommige tertiaire vulkanen van Java 
(Lasem, Pan dan enz.) niet geheel verloren is gegaan, vindt men 
op Ambon lange smalle ruggen, soms plat, soms vool"'áen van ver
scheidene spitse en steile toppen, die geheel het karakter van oudere 
eruptieve massa's dragen. Zoo is de Toena een betrekkelijk smalle 
bergrug met. drie toppen, die zuidelijk samenhangt met den platten 
Oelawaä, en die nergens aan een vulkaan herinnert. De hoogste 
toppen van den Salahoetoe bestaan uit een kwartsrijk gesteente, 
nat veel meer aan · ouden kwartsporfier of porfieriet, dan àan 
kwartsandesiet herinnert, en ook deze berg heeft op zijn top ner
gens herkenbaren kratervorm. 

Wat eindelijk het voorkomen van meertjes en van zwavel betreft, 
die ook aangevoerd zijn als bewijzen voor de jongvulkanische na
tuur der Ambon'sche eruptiefgesteenten, zoo liggen de eerste niet 
op den top in ringvormige kraters, maar meestal op de helling 
der bergen, waar ze door het afstorten van lossen grond en het 
daardoor afdammen van ravijnen geheel toevallig gevormd schijnen 
te zijn; die meertjes zijn bovendien zeer zeldzaam. De zwavel is 
afkomstig van zwavelwaterstofgas, dat op verschillende punten van 
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Ambon met heeten waterdamp uit de norietgesteenten te voorschijn 
treedt en bij ontleding zwavel, als dunne incrustatie van takken 
en bladeren, geeft. Solfataren van zwaveligzuur komen nergens 
voor. Noch de meren, noch· de zwavel zijn dus bewijzen voor den 
jong-vulkanischen ouderdom der gesteenten; zwavelwaterstofgas komt 
in Europa zelfs meer uit niet-vulkanische, dan uit vulkanische ge
steenten tevoorschijn. 

En nu de gesteenten zelf. Reeds in handstukken valt een ver
schil met de tertiaire gesteenten van Sumatra en Java op. De 
laatste zijn, wanneer mell ten minste de plaatselijk verweerde mon
sters der oppervlakte uitzondert, in den regel frisscher .dan . de 
Ambon'sche, en deze hebben gewoonlijk opvallend lichte kleuren ; 
alleen de basische melafieren zijn groengrijs of grijsgroen · en ook 
wel zwart, maar gelijken toch niets op onze tertiaire bazalten, die 
bijna altijd onverweerden olivien bevatten, terwijl dit mineraal in 
de Ambon'sche norietmelafieren steeds geheel is omgezet. 

Maar vooral geven de groote kristallen van blauwc;n cordiëriet 
en bruinrooden granaat, die 6 en 8 millimeter grootte bereiken, 
aan deze gesteenten een geheel bijzonder karakter, afwijkend van 
alles wat wij tot nog toe in Indië gevonden hebben. Het is mij 
natuurlijk zeer wel bekend, dat in Buropa in enkele gevallen, 0, a. 
op Lipari 1) de combinatie . cordiëriet en granaat in andesiet ge
vonden is, maar bij de Indische tertiaire en jongere . gesteenten is 
dit iets geheel onbekends, en zou dus voor Ambon wel een zeer 
merkwaardige uitzondering zijn, als die gesteenten hier tertiair 
waren. 

Dan is het voorkomen van zooveel waterhoudende glasrijke pro
dukten, die zelfs in nagenoeg volkomen glasgesteenten overgaan, 
iets wat de aandacht verdient, omdat bij de tertiaÏl'e en jongére 
Indische andesieten de watervrije glazen reeds zeldzaam zijn, en de 
waterhoudende bijna geheel ontbreken. 

En eindelijk blijkt bij mikroskopiscll onderzoek, dat onder de 
pyroxeenen de rhombische zeer belangrijk voorheerscht, de · mono
kliene daarnaast bijna geheel terugtreedt, zoodat sommige plaatjes 
weinig, andere zelfs in het geheel geen augiet bevatten, wat ook 
bij de Indische andesieten ongewoon is. Alleen de melafieren be
vatten soms veel augiet. 

Vat men nu al de bovengenoemde punten, over het topografisch 
optreden, de makroskopische en mikroskopische samenstelling, het 

') A. BERGEAT. Cordierit - nnd granattûhrender Andesit von der Insel Lipari. N. 
Jahrb. f. Mineralogie 1895 p. 148. 
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talrijk voorkomen van waterhoudende glasrijke produkten enz. 
samen - die, het eene punt meer, het andere minder, te!len een 
tertiairen ouderdom spreken - dan moet het wel eenige ver· 
wondering baren, dat deze verschillen aan MAR1'IN en SCHROEDER 

VAN DER KOLK niet zijn opgevallen. Nergens wordt er ten minste 
door hen met een woord over gesproken, dat die gesteenten ouder 
zouden kunnen zijn, ze worden eenvoudig als andesieten en dacieten 
beschreven, ofschoon ze eigenlijk niet veel hebben van de tot nog 
toe bekende gelijknamige tertiaire gesteenten van .Java, Borneo en 
Sumatra.. Hadden zij de verschillende nomenclatuur voor de overeen· 
komstige oudere en jongere eruptiefgesteenten willen laten vervallen, 
en de namen andesiet en daciet ook willen uitstrekken tot oudere, 
vóór·tertiaire gesteenten, zooals door Amerikaansche en Engelsche 
schrijvers geschiedt, dan zou men hiermede vrede kunnen hebben. 
In dat geval komt het niet op den naam, maar alleen op den 
ouderdom aan. Met de Ambon'sche andesieten en dacieten zijn 
echter, blijk~ms hunne beschrijvingen, zonder eenigen twijfel tertiaz1'e 
produkten bedoeld, t.egen welke oudcrdoms·bepaling naar mijne · 
meening gewichtige bezwaren bestaan, die hierboven grootendeels 
zijn opgesomd. 'rot een laatste reden, die mij noopt de Ambon· 
gesteenten niet tot de tertiaire, maar tot de oudere, en wel speciaal 
töt de cretflceïache te rekenen, ga ik .nu over. 

Op Java komen diabaasgesteenten voor, die tot de krijtformatie 
gerekend moeten worden, daar zij concordant liggen tusschen ge· 
steenten, die krijtfossielen, namelijk orbitulinen, insluiten, en dis· 
cordant door eoceene gesteenten overdekt worden. In een van die 
diabaasterreillen, namelijk in het Tjiletoe·terrein, en wel in de 
rivier Boewaja, komt kogelvormig afge7.onderde oliviendiabaas (bet.er 
melafier, daar volgens een vernieuwd onderzoek het gesteente ont· 
glansde glasbasis bevat) voor, de kogels vallen radiaal uit elkaar. 
En in de nabijheid werd een glasrijk gesteente gevonden, helaas 
niet aanstaand, maar als een groot los blok, dat wellicht uit hoogerop 
in de rivier aanstaande eoceene brecciën, die uit diabaas· en mela· 
fierblokken bestaan, afkomstig is, maar in ieder geval tot die dia· 
bazen behoort, en door mij 1) als een glasrijke modificatie van 
melafier werd beschreven, ofschoon REHRENS 2) en voor hem ROS]o;N· 

') V ERBEEK EN FENNF.IIA. Geol. Beschrij ving van Java en Madoera 1896, blz. 524.· 
De oliviendiabaas of liever mela6er van de Tji Boewaja is het gesteente N° 1040, bet 
glasgesteente N° 1041. 

I) TH. H, BEURENS. Beiträge zur Petrographie des Indischen Archipels. Verband. d. 
kOD, Akad. v. WeteDscb. Amsterdam, XX 1880 blz. 17-19, Fig. 6. 
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BUSCH 1) dit gesteente tot de jongere bazalt-glazen, tachylyt, over
gaandè in palagoniet, hadden gerekend. 

Toen ik nu den zonderlingen kogelvormig afgezonderden en met 
radiale barsten voorzienen melafier bij kaap Noesaniwi vond, her
innerde dit gesteente m~j aanstonds aan den · oliviendiabaas of 
melafier van de rrji Boewaja op Java, die ook kogelvormig is af
gezonderd en tengevolge van barsten in radiale stukken uit . elkaar 
valt. Nadat het glasgest~ente mikroskopisch was onderzocht, bleek 
het, dat dit volkomen met het glasgesteente van de Tji Boewaja 
overeenkwam, zelfs de donkere kristallietenbosjes van augiet, die 
BEHRENS afbeeldt, ontbreken' in het gesteente van Ambon niet. 
Alleen bevat het Java-glas geen bron ziet, en ook in de diabazen 
en melafieren van het Tjil'étoe-terrein heb . ik geen rhombischen 
pyroxeen, maar alleen een monoklien en bruinen augiet kunnen 
vinden, terwijl in den Ambon-melafier bijna steeds bronziet naast 
augiet voorkomt. 

Hierdoor werd de herkomst van het melafierglas van de Tji 
Boewaja plotseling duidelijk; dat glas moet afkomstig zijn van 
glaskorsten van den kogelvormig afgezonderden melafier; het punt, 
waar dit gesteente aanstaat, werd dool' FENNEMA (die het 1Jil~toe

terrein onderzocht) niet gevonden, en is dus waarschijnlijk door 
opliggende eoceene brecciën aan het oog onttrokken; het brokstuk 
glas schijnt uit de brecciën, die talrijke diabaasstukken bevatten, 
afkomstig te zijn. 

Omgekeerd gaf nu echter de overeenstemming dezer zonderlinge 
melafieren met glas van Ambon en Java eene belangrijke vinger
wijzing ten opzichte van den ouderdom der Ambon-gesteenten. Op 
.Java behooren zij tot de krijtformatie, nergens elders zijn in Indië 
deze karakteristieke produkten aangetroffen, noch in de oudere, 
noch in de jongere formatie's, en zoo mogen wij het er, in ver
band met het voorafgaande, voor houden, dat ook onze Ambon'sche 
norietmelafieren tot dezelfde formatie behooren. 

Wat nu verder dezuurdere leden der groep betreft, zoo heb ik 
een verschil in ouderdom met de melafieren, door het vinden van 
gangen of brokstukken van het eene gesteente in het andere, niet 
kunnen constateeren. Het spreekt wel van zelf, dat de zeer uit-

1) H. ROSENBUSCH. Ueber einige vulkanische Gesteine von Java. Berichte der naturf. 
Gesellsch. zu Freiburg i. Br. 1872. Separatabdruck, 36 S. 3 TlI.n. Het referaat in N. 
Jahrb. f. Min. 1872 S. 953 etc. is onvolledig, daarin wordt juist het glasgesteente van 
Djampang koeIon niet genoemd; met dit gesteente moet wel dat van de Tji Boewaja 
bedoeld zijn, daar nergens elders in het geheele distrikt dit glas voorkomt. ROSKNBUSCH 

noemt het gesteente palagoniet. 
Verband. Kon. Akad. v. Wetensch. (2< Sectie). Dl. vr. G 2 
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eenloopende gesteenten dezer groep niet alle volkomen even oud 
zullen . zijn, maar zij behooren toch door het optreden van bronziet 
en cordiëriet zoo duidel~ik samen, dat met een hoogen graad 'I.Jan 
waar8chijnlijkheid 11lag aangenomen 1vorden, dat de A1Ilbon'8che noriet
ge8teenten alle tot de cretaceï8che periode behooren. 

De in serpentyn overgaan de peridotieten behooren waarschijnlijk 
ook tot dezelfde formatie, daar deze gesteenten op Java en in Zuid
oost-Borneo met cretaceïsche sedimenten optreden en, op Java ten 
minste stellig, zelf van cretaceïschen ouderdom zijn. 

Van de diabazen, melafieren, gabbro's, pikrieten en serpentynen 
van Sumatra's Westkust weet men aÏleen, dat zij jonger dan kolen
kalk en ouder dan eoceen zijn; ofschoon ik ze vroeger voor ouder 
hield, ben ik nu de meening toegedaan, dat ze zeer goed creta
ceïsch kUllnen wezen, hetgeen te meer waarschijnlijk wordt, door
dat sommige van die gesteenten, o. a. de prachtige, tot de norieten 
behoorende gabbro van Pasilian en de donkere, eveneens rhombi
schen pyroxeen naast diallaag bevattende pikriet van Siloenkang 1), 
zóó frisch zijn, dat zelfs de olivien in die gesteenten slechts een 
begin van omzetting vertoont. 

De ouderdom van de serpentynen van Timor, die hier en daar 
een gehalte aan kopererts bezitten, is nog onbekend. Dat ze per
misch zouden zijn, zooals WICHMANN onderstelt, komt mij niet 
waarschijnlijk voor. Ook de Sumatraan'sche diabazen bevatten nesten 
van kopererts. 

Eindelijk zijn ook de norietporfierieten van de Wester-Afdeeling 
van Borneo, volgens eene mondelinge mededeeling van den mijn
ingenieur WING EAsToN, van cretaceïschen ouderdom. 

Voor Ambon blijven dan alleen als vóór-cretaceïsche eruptiefge
steenten over: de diaóazen, die door de zandsteenen met tusschen
liggende kalkbanken overdekt worden, en welker ouderdom nog 
niet zeker is vastgesteld; en de granieten. Hun ouderdom is min
stens vóór-liasisch, wellicht vóór-triasisch. Dat deze diabazen ouder 
zijn dan de norietgesteenten, blijkt ook hieruit, dat de augieten in 
de diabazell gewoonlijk geheel in chloriet zijn omgezet, wat in de 
norietporfierieten en de melafieren met den bronziet en den augiet 
meestal niet het geval is. 

De tot nog toe bekende norietporfierieten in · Europa zijn meestal 
ouder dan cretaceïsch, en dit mag de reden wezen, dat onze be
trekkelijk jonge glasgesteenten in enkele opzichten aan tertiaire 

1) VERBEEK. Top. en geol. Beschr. v. Sumatra 'g Westkust, blz. 278 en 302. 
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produkten herinneren. Zoo noemt WICHMANN 1) een glasgesteente 
van de Wai Loi "rhyoliethpeksteen " , op grond van de talrijke 
augietmikroliethen in het glas; hij voegt er echter voorzichtig bij, 
dat hij onder de hem gezonden gesteenten noch l'hyolieth, noch 
daciet, maar wel felsietporfier aantrof, zoodat zijne benoeming van 
het gesteente alleen geschiedt met het oog op de mikroskopische 
samenstelling. Onze gesteenten staan in ouderdom veel nader bij 
de tertiaire dan b. v. bij de carbonische of triasische gesteenten, 
en zoo is eenige overeenstemming met de tertiaire eruptiefgesteen
ten gemakkelijk te begrijpen 2). 

Het zou wellicht aanbeveling verdienen, om voor deze noriet
[Je8teenten der krij~forJJlatie, die op merkwaardige wijze sommige 
eigenschappen der jongere, met andere der oudere eruptiefgesteenten 
in zich vereenigen, een bijzonderen naam in te voeren, waarvoor 
ik dan den naam Am bon iet e n zou willen voorslaan. 

De melafieren van Westelijk Leitimor en Hitoe, die vroeger wel
licht samenhingen, zijn afgebroken door eene zeer 'belangrijke ver
werping, want de baai van Ambon is ten noorden van kaap Noèsa
niwi reeds 600, en ten zuidwesten van Alang 1800 meter diep. 
Dit wijst er op, dat de verwerpingen, welke dien inham deden 
ontstaan, niet ouder, maar wel jonger kunnen zijn dan jong-creta
ceïsch, want de cretaceïsche emptiefgesteenten zijn mede afgesneden. 
Het ontstaan van de Ambon-baai en dus ook van de zeer diepe 
Banda-zee - die haar westelijk uiteinde waarschijnlijk ten oosten 
van Raleijer bereikt, langs een ongeveer N-Z geriehte verwerpings
lijn, welke verder noordelijk naar het groote Posso-meer zou loopen 

1) Tijdschrift. v. h. Aardr. Genootschap XV. 1898 blz. 215. 
I) Wat de overige door WICHMANN beschreven ge~teenten uit de Wai Loï betreft, 

die door Dr. KRAMERS van Buitenzorg werden verzameld van rolsteenen uit die rivier, 
zoo valt vooreerst op te merken, dat de 'Vai Loï op de bergen LOt'moe-loemoe en 
O,llawaä ontspringt en dan op !lenigen afstand van den oostelijken voet van den Toena 
door kwartaire brecciën en conglomeraten naar Hila loopt. De talrijke dO<lr WICIIMANN 
gevonden ndiabazen" kunnen vooreerst gedeeltelijk tot de oudere echte dia bazen behoo
ren, die hetzij als brokstukken in de conglomeraten, hetzij aanstaand in den bovenloop 
van de rivier, kunnen voorkomen. Door den hoogen waterstand kon het stroçmg'ebied 
van deze rivier door ons niet voldoende onderzocht worden. Gedeeltelijk zullen er ook 
wel verweerde noriet~e~teenten onder geweest zijn, die door de zwavelwaterstofdampen 
sterk ontleed waren, zoodat de pyroxeen, die volgens WICIIMANN geheel omgezet is, niet 
meer als bron ziet te onderkennen was. Ook in de door ons verzamelde pyriethoudende 
norietgesteenten is de pyroxeen niet zelden totaal omgezet. Onverweerde cordiëriet- en 
granaathoudende gesteenten van den Toena schijnt KRAMERS toevallig niet verzameld te 
hebbeu, misschien komen zij in de Wai Loï ook niet voor. De "ft:lsietporneren" zullen 
wel tot ouze kwartsnorietporfierieten behooren, die gewoonlijk, behalve kwarts en enkele 
troebele veldspaten, geen porfierisehe krist.allen in de grond massa bevatten. 

G 2* 
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en waardoor dus het westelijke, N-Z gerichte stuk gescheiden 
zou ZIJn van de drie oostelijke schiereilanden van Celebes - valt 
dus op zijn vroegst aan het einde van den cretaceÏlJchen, dan wel 
in den tertiairen tijd. Langs de bij die geweldige instortingen 
ontstane breuklijnen zijn later gedeelten periodisch opgeheven en 
weder boven den zeespiegel gebracht; op andere punten kwamen 
langs die scheuren vulkanische stoffen te voorschijn, en werden 
o. a. de vulkanen van Halmahera, Ternate, Tidol'e enz. opgebouwd; 
op nog andere punten hebben langs de breuklijnen van tijd tot 
tijd verwrikkingen plaats, die zich tot de oppervlakte als schokken 
voortplanten, en de oorzaak zijn der talrijke aardbevingen in de 
Molukken 1). 

Het geweldig verbrokkelde terrein in het Oostelijk gedeelte van 
den Indischen Archipel, met zijne diepe zeeën, vormt een scherp 
contrast met het slechts door eene ondiepe zee van Azië gescheiden 
westelijk gedeelte, Java, Borneo en Sumatra, dat niet lang geleden 
nog één geheel met Azië vormde, en waar na den tertiairen tijd 
betrekkelijk slechts geringe niveauwijzigingen plaats grepen, terwijl 
de veranderingen in de Molukken daarentegen in de kwartaire 
periode veel belangrijker waren. 

6. Kwartaire afzettingen. Ten opzichte van de jongere 
sedimenten moet ik intusschen kort zijn; vooreerst kan ik hier 
verwijzen naar hetgeen ik hierover reeds in mijn "Kort Verslag" 
mededeelde, ten tweede kan ik eerst later eene meer uitvoerige 
beschrijving geven, als alle opmetingen in teekening gebracht zul
len zijn. 

Na het ontstaan van de bovengenoemde norietgesteenten zijn op 
Ambon geen eruptiefgesteenten meer te voorschijn gekomen; en de 

') op het bestaan eener belangrijke verwerping ten oosten van Saleijer heeft 
WICHMANN het eerst opmerkzaam gemaakt in Natuurk. Tijdsch. v. Ned. Indië LIV 1895 
blz. 267 en 268 (Zie ook PETERMANN'S Geogr. Mittheilungen XXXIX 1893 p. 282, de 
noot). Zijne meening, dat de koraalkalken van Saleijer niet kwartair kunnen zijn, om· 
dat ze wel aan de Westzijde, maar niet of weinig aan de Oostzijde van het eiland voor
komen, en ze hier dus mede ingestort zouden zijn, zoodat de verwerping zeer jong zoude 
moeten wezen, kan ik echter niet deelen. De nrwerping zelf kan zeer goed tertiair 
zijn, en het oostelijke gedeelte van Saleijer afgescheurd hebben. Daarna kwam, door 
opheffingen van den bodem, of daling van het zeeoppervlak, in kwariairen tijd Saleijer 
verder boven water, aan de westzijde beladen met koraalkalk, aan de oostzijde zonder, 
of ten minste met veel minder kalk. Dit kan aan bijzondere omstandigheden liggen, 
vooreerst aan een verscbil in gesteente, waarop de kalk moest worden afgezet, ten tweede, 
en hier wel voornamelijk, daaraan, dat de helling of afhang van bet eiland aan de 
oostzijde te steil was, en hierdoor weinig koraalkalk tot afzetting kon komen. Op Ambon 
o. a. zijn deze twee omstandigheden zeer dnidelijk van invloed geweest b!i de vorminJl: 
van de koraalkalksteenen. 
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sedimenten bepalen zich tot afzettingen van los materiaal en koraal
banken in horizontale of nagenoeg horizontale lagen. Slechts op 
twee punten, in de bedding van de rivier Maspait, tusschen Roemah
tiga en Hitoe lama, en aan den zoogenaamden "Batoe pintoe" bij 
kampoeng Koe!\oe-koesoe sereh, in de bedding van de rivier Batoe 
gantoeng, kon ik aan de kalklagen eene helling constateeren, en 
ook deze was wellicht slechts plaatselijk. 

Het I088e materiaal bestaat uit fijn gruis (zand) en brokstukken 
van alle Ambon'sche gesteenten, graniet~ diabaas, zandsteen, perido
tiet en norietgesteenten, vooral van de laatste. De kalk is bijna 
overal gewone poreuze koraalkalk, met koraalresten en foraminiferen, 
waaronder vooral globigerinen; de voor de mioceene kalksteenell 
van Java en Sumatra wo karakteristieke lepidocyclinen (orbitoïden 
met spatelvormige mediaankamers) ontbreken ten eenenmale, het
geen, verbonden met de horizontale ligging, er op wijst, dat deze 
kalksteenen in hoofdzaak tot de kwartail'e periode behooren. Dat 
el' ook plioceene kalken onder zijn, is mogelijk; hiertoe zonden 
dan de bovengenoemde kalklagen kunnen hehoOl"en, waaraan eene 
helling was waal' te nemen; overigens zijn ze, noch door de ligging, 
noch door de meestal onduidelijke versteeningen, in twee étage's 
te scheiden. 

Daar n u deze kalksteellen op Hitoe en Leitimor tot zeer bela ng
rijke hoogten gevonden worden, namelijk tot 400 en zelfs ruim 
500 meter boven zee, en de afzettingen van los materiaal zelfs tot 
nog grootere hoogte schijnen op te klimmen, zoo volgt hieruit, dat 
de opheffingen in den kwartairen tijd hier in vertikalen zin af
metingen bereikt hebben, die veel belangrijker z~in dan in het 
westelijke gedeelte van den Archipel. Op Java b. v. bereiken de 
kwartaire afzettingen slechts 110 tot 120 meter hoogte boven zee. 
Het is, alsof de groote druk, die elders gesmolten stoffen tot aan 
de oppervlakte wist te persen, waardoor vulkanen werden opge
bouwd, zich hier heeft moeten beperken tot het geleidelijk naar 
boven schuiven van gedeelten der aardkorst. Is dit zoo, dan zou 
het ontstaan dezer afzettingen van gruis en koraal kalk op Ambon 
samenvallen met den opbouw der vulkanen elders, hetgeen ook 
voor een kwartairen ouderdom zou spreken, omdat de vulkanen in 
hoofdzaak jonger dan tertiair zijn. 

De afzettingen van los materiaal en koraalkalk vormen niet zel
den duidelijke plateau's, a, b, c, d, e, (Fig. 4), die terrasvormig 
van zee uit naar het binnenland opklimmen. Bij de trappen k, k, 
vindt men dan gewoonlijk koraalkalk. De uit zand en losse steenen 
bestaande terrassen zijn dikwijls door uitspoeling gedeeltelijk ver-
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dwenen, maar de hardere koraal kalken hebben meer weêrstand 
aan de erosie geboden, en zijn dan tegen de bergen, b. v. tegen 
den ruim 539 meter hoogen peridotietberg Nona, ten westen van 
Ambon, als opeenvolgende horizontale randen of ringen te zien, 
waartusschen het onderliggende gesteente te voorschijn komt. Hieruit 
blijkt, dat de opheffing met tusschenpoozen ging; alleen in de 
perioden van rust vormde zich telkens een nieuw koraalrif, een 
weinig onder het. niveau der zee, dat b~i vernieuwde opheffing een 
nieuwen rand koraalkalk aan de reeds voorhandene randen tegen 
de helling van den berg toevoegde. 

Zeer merkwaardig is het ontbreken wm de . hoog boven zee ge
legen kalkranden in het midden van Leitimor, tegen den 562 meter 
hoogen peridotietberg . Horiel. Daar men bezwaarlijk kan aannemen, 
dat die berg vroeger ook kalkranden bezat, die later door erosie 
volkomen werden verwijderd, terw~il ze toch op talrijke andere 
punten, o. 8. tegen den naburigen Goenoeng Nona, bewaard wer
den, zoo heb ik hieruit de gevolgtrekking gemaakt, dat de Goe
noeng Horiel bij zijne eruptie direkt boven water moet zijn ge
komen, terwijl de Nona onder zee bleef en door herhaalde ophef
fingen, gescheiden door perioden van rust, waarin zich koraal om 
den berg afzette, naar boven werd geschoven, totdat de berg zijne 
tegenwoordige hoogte bereikte. Uit deze beweging van Westelijk 
Leitimor, zonder dat Midden-Leitimor aan die beweging deelnam, 
volgt dan verder het bestaan eener spleet of scheur in de aardkorst, 
eeller verwerping, die dwars op de lengte-richting van Leitimor en 
Hitoe loopt, en waarlangs zich de groote aardbeving van 6 Januari 
1898 het sterkst heeft doen gevoelen. 

Die spleet loopt wltm'schijnlijk nog verder noordelijk door de 
Piroe-baai naar de landengte, waar Klein-Ceram met Ceram samen
hangt, en het is zelfs niet onmogelijk, dat zij eenigen samenhang 
heeft langs Ombi major en Bat jan met de groote breuk, waarop 
de vulkanen Makjan, Motir, Mareh, piek van Tidore, piek van 
'fernate en de vulkanen van Halmahera liggen (Zie de kaartjes bij 
mijn "Kort Verslag"). Hier konden de gesmolten stoffen en gassen 
van hoogen druk een uitweg vinden, meer zuidelijk, bij Ambon, 
niet; hunne aanwezigheid wordt hier alleen kenbaar door stooten 
bij het plotseling indringen dier stoffen beneden in de spleet en 
door eene opheffing van sommige gedeelten van hét eiland langs 
de verwerpingen. De eerste oorzaak van de aardbeving van 6 
Januari 1898 en van talrijke andere te Ambon zal dus wel te 
zoeken zijn in de gesmolten stoften beneden de aardkorst, en men 
zou die aardbeving in zooverre tot de vulkanische kunnen rekenen j 
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maar de voortplanting van den stoot naar en aan de oppervlakte 
hangt samen met den geologischen bouw der aardkorst, zoodat 
dientengevolge de aardbeving weder tot de tektonische te stellen is. 

Wij hebben hier een merkwaardig bewijs, dat in sommige ge
vallen de zoogenaamde vulkanische en tektonische aardbevingen niet 
zoo scherp gescheiden zijn, als men gewoonlijk aanneemt. 

Bij de verklaring van de verschillende kOl'aalranden en terrassen 
van los materiaal tot hoog in het gebergte, heb ik natuurlijk in 
de eerste plaats gedacht aan eene daling van het zeeoppervlak, 
omdat eene opeenvolging van koraalranden tegen het gebergte daar
door in het algemeen even goed en zelfs eenvoudiger verklaard kan 
worden, dan door eene serie opheffingen van het eiland 1). Maar 
voor Ambon i8 deze verklaring bezwaarlijk aan te nemen, omdat de 
hoogten boven zee der terrassen en kalkranden op verschillend~ 

punten van Hitoe en Leitimor niet overeenstemmen, hetgeen bij 
eene periodische daling van het zeeoppervlak toch ongetwijfeld het 
geval zou moeten zijn. Bovendien zou dan de Horiel gelijktijdig 
met den N ona onder water moeten geweest zijn. en zou het ont
breken van koraalkalken tegen den' Horiel, terwijl de Nona van 
onder tot boven door kalk omringd wordt, in het geheel niet ver
klanrd kunnen worden. Eindelijk zou die daling van het zee
oppervlak, welke dan minstens 540 meter moet bedra.gen hebben 
(zooveelbedraagt namelijk de hoogte van de koraalkalk op den 
top van den Nona) zieh toch ook uitgestrekt moeten hebben tot 
al de omliggende eilanden, en dit schijnt geenszins het geval te 
zijn. Laat men bij de jong-vulkanische eilanden, die zich zelf door 
eruptie-stoffen opbouwden, ook gaarne de verklaring gelden, dat ze 
nog niet bestonden, toen elders die kalken werden afgezet, . en zij 
dus die jonge kalkafzettingen onmogelijk kunnen bezitten, zoo is 
die verklaring niet aan te nemen voor de uit sedimentaire, of 
oudere eruptieve gesteenten opgebouwde eilanden. Waarom ont
hreken zij op Groot-Kei, dat 800' meter hoog is, en volgens 
WER'fHEIM en MARTIN (Martin, die Kei-InseIn etc. Tijdschr. v. h. 
Aardr. Gen. VII blz. 241 e. v.) heneden uit alveolinenkalken, 
boven uit orbitoïdenkalken bestaat? De eerste zijn, even als de 

1) SUESS (Antlitz del' El'de) wil van opheffingen in vertikalen zin niets weten, 
alleen van dalingen van het zeeoppervlak. WICHMANN (Tijdschl'. v. h. Aardr. Gen. IX 
1892 blz. 201-205) neemt voor de koraalkalken van Timor en . de hen bedekkende 
witte fOl'aminiferen-mel'gels eveneens eene vorming bij dalend zeeoppervlak aan, en 
houdt ze voor jong-tertiair. De witte mergels heb ik op Ambon als afzonderlijke étage 
op de kalken nergens aangetroffen, maar wel worden enkele kOl'aalkalken door opname 
van kleideeltjes soms mergelnchtig en zacllt. 

http://en.de
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alveolinenkalken van Timor, eoceen, de orbitoïden (lepidocyclinen) 
bevattende kalken mioceen, en deze laatste bedekken de hoogste 
bergtoppen van Groot-Kei. Hooggelegen horizontale kwartaire koraal
kalken schijnen volgens de beschrijving te ontbreken, wat intus
schen nog wel eens nader onderzocht mag worden. \Vaarom ont
breken verder die hooge kwartaire kalken op Borneo en in Noord-
west-Celehes? In Zuidwest-Celebes, nabij kaap Lasowa, en aan de 
westzijde van het tegenoverliggende eiland Saleijer, zijn ze nog 
voorhanden, maar wat WICHMANN blijkens zijn kaartje (Tijdschr. 
Aardr. Gen. IX 1892 Taf. XVI }1'ig. 1) en profiel (Nat. Tijdschr. 
v. N. I. LUI, Leucitgesteine von Celebes, Tafel, Fig. 6) tot zijne 
jonge rif kalken achter Maros en Pangkadjene rekent, behoort, ge
deeltelijk althans,zeer zeker tot eoceene (of oligoceene) nummulieten
·~alk. In den kalksteen van Maros zijn reeds sedert het jaar 1857 
nummulieten bekend (P. VAN DIJK, in Natuurk. 'fijdschr. v. Ned. 
Indië XV. blz. 149), en in een kalksteen van Mangilioe, 13 kilo
meter O.N.O. van Pangkadjene, dien Professor BÜCKING uit Straats
burg in het vorige jaar voor mij mede bracht, vond ik talrijke 
nummulieten en discocyclinen. Of deze eoceene kalk door horizon
tale kwartaire koraalkalken bedekt wordt, is mij onbekend; verder 
noordelijk, tusschen de Palos- en Tomini-baaien, ontbreken ze echter 
geheel en al, ('VICHMANN'S profiel, Tijdschr. Aardr. Gen. VII. blz. 
989) zoodat ze in het geheele westelijke gedeelte van Celebes in 
ieder geval niet overvloedig voorkomen. 

En wilde men nu, ter verklaring van deze feiten, aannemen, dat 
al die eilanden, Groot-Kei, Borneo enz., er nog niet waren, toen 
de jonge kalken op Ambon enz. werden afgezet, zoo volgt hier 
onmiddellijk uit, dat men dan eene opheffing te baat moet nemen, 
om ze boven water te brengen, want ze zijn nu even hoog onge
veer als de overige eilanden. De opheffing, die men dus meende 
te omgaan door het zeeoppervlak te laten dalen, heeft men bij 
slot van rekening toch noodig. En neemt men eene opheffing aan 
voor de eilanden zonder hooge koraalranden, dan zal men die toch 
ook wel mogen aannemen voor de eilanden met die riffelI. 

Verder is het nog niet geheel zeker, dat de koraalriffen volkomen 
horizontaal liggen. De helling is in ieder geval zeer gering, maar 
wanneer men den Goenoeng Nona van verre beschouwt, b. v. ten 
westen van Ambon op den weg naar Amahoesoe, of uit zee, dan 
maakt het den indruk alsof de bovenste daar zichtbare koraalrand 
eene flauwe helling naar het Ooste~ bezit. Later hoop ik hierover 
meer te kunnen zeggen, als al onze opmetingen op Leitimor en 
Hitoe in teekening gebracht zullen zijn. Dergelijke hellingen, voor-
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zoover ze niet toe te schrijven zijn aan plaatselijke verzakkingen, 
zouden tegen eene daling van het zeeoppervlak spreken. 

Eindelijk z~in op de eilanden, die de Banda-zee omringen, nog 
zoo weinig talrijke, nauwkeurige hoógtebepalingen gedaan, dat men 
niet eens weet, of de hoogten boven zee der voornaamste koraal
riffen op die eilanden ten minste eenigszins correspondeeren. Die 
hoogtemetingen komen mij dUIJ in de eer8te-plaats noodzakelijk voor; 
eerst daarna zal men de vraag, onder welke omstandigheden de 
kwartaire afzettingen van Ambon en van de Molukken in het al
gemeen gevormd zijn, afdoende kunnen beantwoorden. 

Het zou mij niet verwonderen, indien dan bleek, dat het pro
bleem niet zoo bijzonder eenvoudig is, dat men namelijk niet met 
eene enkele rijzing van den bódem, of ééne dal~ng van het zee
oppervlak kan volstaan, maar dat men verschillende dalingen en 
rijzingen van den bodem, en wellicht daarbij eene geringe daling 
van de zee aan het einde van den kwartairen tijd, te hulp zal 
moeten roepen, om de waargenomen feiten te verklaren. 

Tot verdere verduidelijking van de geologische samenstelling van 
Ambon en de ligging der koraalkalken moge hier verder verwezen 
worden naar de profielen in mijn meergenoemd "Kort Verslag". 

In die profielen zijn de bergen gedeeltelijk in aanzicht, gedeel
telijk in doorsnede voorgesteld. De koraalranden loopen alleen O1n 

de bergen heen, en nt·et in de bergen, zooals eene oppervlakkige 
beschouwing der profielen wellicht zou kunnen doen vermoeden. 
De horizontale dikke lijnen stellen dus de koraalranden voor, zooals 
zij zich tegen de berghelling voordoen. 

Buitenzorg, 30 Januari 1899. 

N ARCHRIFT. 

Het pyriethoudende, dof grijsgroene, gedeeltelijk breccieachtige 
gesteente, dat aan den berg Toena op 489 meter b. zee aanstaat, 
heb ik gehouden voor een door zwavelwaterstofdampen ontleden 
norietporfieriet, (die onverweerd in de nabijheid, op 453 meter b. 
zee, voorkomt) waariu alle pyroxeen in chloriet is omgezet. Kort 
geleden onderzocht ik eenige dergelijke dofgroene gesteenten uit 
het westelijk gedeelte van Hitoe, die onder het mikroskoop niet 
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zoo sterk omgezet bleken te zijn; zij bevatten namelijk, naast zeer 
veel chloriet, nog onverweerde pyroxeenresten, en deze behooren 
alle tot monoklienen augiet en niet tot bronziet. Wanneer dus in 
deze gesteenten niet toevallig alle bronziet geheel is omgezet, en 
alleen de augiet gedeeltelijk gespaard is gebleven, behooren zij niet 
tot de ontlede norietporflerieten, maar tot onze oudere diabazen 
en diabaasporfierieten, en dan komen aan den Toena zoowel oudere 
als jongere eruptiefgesteenten voor. 'l'ot de eerste behooren' dan de 
dofgroene pyriethoudende diabazen (waarvan een gedeelte der rol
steenen in de Wai Loï afkomstig kan zijn), tot de laatste de veel 
frissehere granaat- en cordiëriethoudende norietporfierieten. 

Bttilenzorg, 21 Februari 1899. 

(21 April HW9). 
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