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Mijne reis in 1899 door de Molukken bracht mij ook voor 
enkele dagen naar Ambon; dien tijd benuttigde ik om enkele pun
ten te bezoeken, die in 1898 om verschillende redenen niet nader 
onderzocht konden worden. Het resultaat van dat onderzoek laat 
ik hier volgen, als eene aanvulliug van mijn geschrift "Over de 
geologie van Ambon", opgenomen in de Verhandelingen dezer 
Akademie, Deel VI, 1899. 

Een eerste tocht werd ondernomen naar de rivieren Batoe mereh, 
Tomo en een zijtak van de Tomo, achter Ambon, om de ligging 
van de daar voorkomende zalldsteenen, bij lagen waterstand, nog 
eens na te gaan. De rivieren hebben zich 80 tot 100 meter diep 
in los, plateau vormig, kwartair materiaal ingesneden, de onderliggende 
gesteenten, graniet en zandsteen, komen slechts op enkele punten 
der dalbodems te voorschijn. Het kwartaire materiaal bestaat uit 
kwartszand, zanderig kalkgruis en een onzuiveren koraalkalksteen, 
in afwisselende, nagenoeg horizontale lagen. De hardere gedeelten 
zijn het best bewaard gebleven; het losse materiaal stort aan beide 
zijden del: steile valleiranden, vooral na zware regens, voortdurend 
af, waarbij soms groote brokken van de harde koraalkalklagen mede 
naar beneden komen. 

De zandsteenlagen komen wel in al de gelloemde rivieren voor, 
maar meest als groote blokken; alleen in den zijtak van de Wai 
(rivier) Tomo zijn lagen te zien, die hier zeer gestoord liggen, waar-



4 OVER DE GEOLOGIE VAN AMBON. (Il.) 

schijnlijk door de nabijheid een er verwerping. Enkele blokken zijn 
zeer hard en kwartsietachtig. 

Een tweede tocht gold den voet van den 478 meter hoogen Goe
noeng Karban, gelegen op het schiereiland Hitoe, schuins tegenover 
Ambon. Hier werd nagegaan, of de aan het strand voorkomende 
eruptiefgesteenten alleen nIs brokstukken in kwartaire conglomeraten, 
dan wel ook als vast gesteente voorkomen, hetgeen in 1898 nog 
niet duidelijk was geworden. Beide is het geval; aan de kust, in 
de doesoen (tuin) Saboeroe, -een weinig ten . N.-O. van: het voetpad 
naar den Karbnu-top, bij eene kleine kaap, die Tandjoeng Batoe 
genoemd wordt, liggen zeer groote blokken van een kwartsglimmer
norietporfieriet, die uitgespoeld zijn uit een daar eveneens voorko
mend grof kwartair conglomeraat. Gaat men nu in Z.-W. richting 
langs de kust verder, dan komt men in het gehucht Wai Laä, 
waar bet voetpad llaar den berg Karbau afgaat; daarna aan de 
monding der rivier Laä, dan aan een klein kaapje, dat Tandjoeng 
(kaap) Batoe koeboer heet, en waar koraalkalk tot 4 meter boven 
zee aanstaat; eindelijk aan de doesoen (tuin met huizen) Batoe 
koeboer, en bier is, slechts weinig boven de oppervlakte der zee, 
zeer duidelijk een va8te gesteentebank ontbloot, eveneens van kwarts
glimmernorietporfieriet, afgezonderd in dikke platen, die eene richting 
va.n 290 0 en eene helling van 20 0 naar Zuid hebben. Het bovenste 
gedeelte van deze bank is glasachtig gestold, de glasrijke korst 
heeft eene dikte van 1/3 meter. 

Het norietgesteente is dus aan den voet van den berg duidelijk 
aanstaand, en daar hooger tegen den Karbau, vooral boven 280 
meter, een donkere norietmelafier met talrijke holten aanstaat, is 
het niet twijfelachtig, dat dit laatste gesteente hier jonger is dan 
de norietporfieriet van den voet. Zijn dus ' de Ambon-melafieren 
cretaceïsch, zooals ik vermoed, dan zijn de norietporfierieten minstens 
ook van dien ouderdom. 

len derde werd de berg Toena bij Said op Hitoe nog eens 
bezocht en gedeeltelijk beklommen, om zoo mogelijk het verband 
der verschillende daar voorkomende gesteenten tot helderheid te 
brengeil. 

Op weg van Ambon naar de Noordkust van Hitoe werd Tand.~ 
joeng Tapi, op de Westkust van Hitoe, nog eens aangedaan, om 
hier meerdere monsters van den merkwaardigen melafier met glas
korsten te verzamelen. 

Van Said werd hetzelfde voetpad naar 'foena gevolgd, als in 
1898. Tot op eene hoogte van ongeveer 400 meter b. zee bestaat 
de berg uit harde breccien en los gruis van norietporfi.eriet. 
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Er is mij nu gebleken, dat aan de Noordwestzijde van den 'foena, 
westelijk van, maar dicht bij het door ons gevolgde voetpad, dat 
van Said eerst in hoofdzakelijk zuidelijke richting loopt, een klein 
topje ligt, + 250 meter boven zee, dat door de inwoners van Raid 
"Wawani" genoemd wordt, en dat eenige beroemdheid bezit, omdat 
er vroeger scherp gevochten is; op dit heuveltje liggen nog 2 
gebroken kanonnen 1). De naam van dit onbeduidende bergje is 
door de inwoners van Leitimor ten · onrechte op het geheele 1'oena
gebergte uitgestrekt, hetzelfde wat intusschen V ALENTIJN (Oud- en 
Nieuw Oost-Indien II Beschrijving van Amboina) ook al deed, 
want op zijne "Caart van het Eyland Amboina" vindt men boven 
Said en Hila alleen aangegeven: "den berg Wawani" . Elders, in 
den tekst, spreekt hij echter meer algemeen van "de bergen van 
Wawani", hetgeen de bergen in de omgeving van de plaats, of 
van de streek Wawani beteekent. 

Boven 400 meter b. zee vindt men groöte blokken norietporfieriet, 
maar geen breccien meer; in het riviertje 'famboro liggen uitsluitend 
rolstukken van dit gesteente, en ook de zwavelwaterstofdampen 
van de plaats genaamd Latahoehoelehoe komen tusschen gruis en 
brokstukken norietgesteente te voorschijn, nat hier geheel wit 
gebleekt en zeer ontleed is. 

In het riviertje Wanii, 489 meter b. zee, treedt een ander 
gesteente op, een zeer verweerde blauwgrijze diabaas met pyriet-

o 0 0 0 kristallen, waarover 
o 0 0 0 0 het genoemde ri-

W 2( )t' )( 

Fig. 1. Profiel der lagen aan den rechteroever der rivier Wanii. 

viertje een kleinen 
waterval vormt. Het 
riviertje werd eerst 
in de bedding naar 
boven toe vervolgd; 
men komt dan spoe
dig aan eene plaats, 
waar aan den rech-
ter oever het profiel 

Fig. 1 ontbloot is. Op den blauwgrijzen pyriethoudenden diabaas(a) 
ligt verweerd blauwgrijs diabaasgruis met stukken diabaastuf, even
eens met pyrietkristallen, en onregelmatige oppervlakte (b); daarop 

') Zeer waarschijnlijk is dit .Ie ,steilte, alwaar KAKIALl (in 1643) in 't hangen van 
den berg een vaste batterij met 3 stnkker en 3 bassen voorzien, vlak, om langs den weg 
te schieten, geplaatst had". (VALENTIJN, Oud· en Nieuw Oost-Indien, II, 2, Ambonsehe 
zaken, blz. 138). 
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volgt een norietporfieriet (c) met biotiet, granaten en cordiëriet, 
afgezonderd in dikke, onregelmatige platen, die naar het Noorden 
of Noordwesten invallen. 

Vervolgt men nu verder het gewone voetpad naar den Toena" 
dan vindt men op twee plaatsen nog eens diabaas, eerst bij 624 
meter b. zee, en dan in een riviertje bij de daling naar de rivier 
Toena, op + 550 meter b. zee. In de rivier Toena zelf, die 
vlak onder den zeer steilen hoogsten 'lloena-top loopt, en ook dáár 
ontspringt, is het norietgesteente duidelijk aanstaand, en komen ook 
onder de rolsteen en uitsluitend norietporfierieten voor. De bovenste 
top van den Toena bestaat dus uit norietgesteenten, waaronder tot 
aanmerkelijke hoogte, op enkele punten tot minstens 624 m. b. 
zee, diabaas voorhanden is, terwijl de . voet van den berg tot onge
veer 400 m. b. zee door jongere breccien bedekt is. De zwavel
waterstof-exhalatie's, die de norietgesteenten ontleed hebben, moeten 
uit, of onder den diabaas te voorschijn komen, daar zij de oorzaak 
zijn van de belangrijke pyrietvorming in dit gesteente. In sommige 
verweerde diabazen zijn kristallen van pyriet (combinatie van kubus 
met oktaëder) tot 20 millimeter grootte gevonden. 

Een m'el'de en laat8te tocht werd besteed aan een onderzoek van 
de groote, bij Kaitetoe aan de Noordkust van Hitoe uitmondende 
rivier Loi, daar, zooals in mijn 1 ste verslag over de geologie van 
Ambon, blz. 19 Noot 2 vermeld is, het stroomgebied dezer rivier 
door den hoogen waterstand in 1898 niet voldoende onderzocht 
kon worden. 

De rolsteenbedding der rivier Loi is bij Kaitetoe 200 meter 
breed, waarvan in den drogen tijd echter slechts 15 à 20 meter 
door de rivier zelf worden ingenomen. De rolsteen en bestaan voor 
het grootste gedeelte uit norietporfieriet, voor een kleiner gedeelte 
uit diabaas. Reeds 3/4 kilometer stroomopwaarts vernauwt zich het 
dal aanmerkelij'k en treden aan beiden zijden terrassen op, die van 
boven wel ' nagenoeg horizontaal zijn afgesneden, maar uit hellende 
rolsteen lagen bestaan, afwisselende met fijner gruis. Zij vallen 23° 
naar Noord, en daaraan sluiten zich verder noordelijk jongere 
nagenoeg horizontale rolsteenafzet.tingen. De rolsteenen der hellende 
lagen aan den linkeroever bestaan nagenoeg uitsluitend uit noriet
porneriet; glasgesteenten vond ik onder die rolsteen en niet, maar 
wel liggen deze los in de rivierbedding; het punt aan den rechter
oever, waar Dr. KRAMERS diabaas van aanstaande rots verzamelde, 
heb ik niet terug kunnen vinden. Die hellende terraslagen zijn 
blijkbaar oude delta-afzettingen der rivier; zij hebben hunne helling 
niet aan eene latere oprichting te danken, maar zijn aldus afgezet, 
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nabij de monding der rivier in zee. De hoogte van het terras aan 
den linkeroever bedraagt, volgens meting 12.86 meter. Ongeveer 
11/ 2 kilometer van Kaitetoe wordt het bed weder nauwer en vindt 
men aanstaand norietgesteente aan den linkeroever ontbloot, een 
eenigszins verweerd lichtgrijs gesteente met granaten en cordiëriet; 
een weinig verder passeert men een rechterzij tak van de Wai Loi, 
genaamd Kapa. Ruim 2, kilometer van Kaitetoe treedt een donkere 
glasrijke norietporfieriet op, met groote kristallen "an cordiëriet en 
enkele nog grootere van kwarts, tot 65 millimeter lengte. In de 
rivierbedding treden echter steeds meer diabaasstukke'n op, waaronder 
een fraaie kristallijn korrelige epidiabaas ; en 33/ 4 kilometer van 
Kaitetoe is de diabaas in de rivierbedding aanstaand voorhanden. 
Het gesteente is hier wit verweerd, bevat pyriet en is' afgezonderd 
in dikke banken, die naar Noord hellen. Het contact met den 
norietporfieriet is niet ontbloot, maar het is niet twijfelachtig, dat 
dit gesteente ook hier op den diabaas ligt. Het rivierbed vernauwt 
zich hier nogmaals, de rivier komt tusschen geweldig groote diabaas
blokken, die het bed geheel opvullen, naar beneden, zoodat een verder 
doordringen onmogelijk wordt. Aan kleine rolsteenbanken en opge
spoelde boomstammen en takken tegen de steile rivieroevers is te 
zien, dat de ongeveer 10 meter breede. rivier hier in den regentijd 
5 tot 6 meter boven den gewon en stand klimt. De Wai Loi is 
dan een geweldige ~troom, die alles, zelfs zeer groote boomstammen, 
medesleurt. 

Zoo wel uit deze waarnemingen en die aan den Toena, als uit 
het optreden van diabaas op andere punten van Hitoe en van 
Leitimor, blijkt, dat dit gesteente eene groote verbreiding in 
den ondergrond en ook in het gebergte van Ambon bezit. De 
hoogste toppen van Hitoe bestaan echter overal uit jongere lloriet
gesteenten. 

Ten vijfde werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt, om 
een weg aan de Noordzijde van den Goenoeng N ona, van Kadoe 
mati tot aan den top, op te meten, ten einde de ligging der kalk
steen wanden nog eens nauwkeurig na te gaan. Van die excursie 
werd eene tridacna medegebracht, gevonden in kalksteen bij den 
Goenoeng Kramat, 248 meter b. zee. 

'fen slotte mogen hier nog een paar punten ter sprake komen, 
die in mijn 1 ste versla.g over Ambon reeds opgenoemd zijn en met 
de geologie van dat eiland in nauw verband staan. Door mijne reis 
in 1899 ben ik in staat gesteld de vragen naar den ouderdom 
van de Banda-zee en naar de wijze van vorming der hooggelegen 
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koraalkalkell beter te beantwoorden dan mij in het vorige jaar 
mogelijk was. 

Op blz. 20 van mijn }Ste Verslag zeide ik "dat het ontstaan 
van de Banda-zee op zijn vroegst valt aan het einde v,an den cre~ 

taceïschen dan wel in den tertiairen tijd". Nu is gebleken, dat de 
lagen van Saleijer, die aan de Oostzijde van het eiland door eene 
verwerping scherp zijn afgesneden, uit brecciën, zandsteenen en 
kleisteenen bestaan, die het aequivalent vormen van onze oud
mioceene étage »li op Java. rren Oosten van die verwerping begint 
de Banda-zee, die reeds dicht bij Saleijer, volgens loodingen van 
de Siboga, eene belangrijke diepte bezit. Het ontataan van de 
Bandazee valt dU8 na afzetting van de etage »lt, dat ia op zijn 
vroeg8t aan het begin van den jong-mioceen en tijd. 

Wat de hooggelegen kalkranden betreft, zoo is nu door nauw
keurige onderzoekingen en metingen gebleken, dat veel koraalkalken, 
die op het oog horizontaal liggen,eene geringe helling bezitten van 
2° tot 5°, op SI)mmige plaatsen zelfs tot 10°. Op enkele eilanden 
is waar te nemen, dat de oudste, hoogstgelegen kalken de grootste 
helling bezitten, de jongere eene geringere helling; de jongste aan 
de kust gelegen kalkafzetting ligt nagenoeg, en het nog levende, 
in zee groeiende ' koraalrif volkomen horizontaal. Dit spreekt dui
delijk voor eene vorming bij rijzenden bodem, en niet bij dalend 
zeeoppervlak. Op enkele eilanden liggen de koraalkalkranden wel 
is waar alle volkomen horizontaal, of liever, de helling is zóó 
gering, dat die noch door meting, noch door waarneming op eenigen 
afstand te constateeren is; maar dit komt zelden voor, en is een 
speciaal geval van de onder geringe helling opgeheven koraalkalken. 

J)e verheffing der koraal- en foraminiferenkalken in de Molukke'lt 
boven den zeespiegel kan dU8 niet toege8chreven worden aan eene 
daling van het zeeoppervlak, maar ia veroorzaakt door periodiBche 
opheffingen van den bodem. 

Die kalken houd ik nu ook niet meer voor uitsluitend kwartair, 
maar voor het aequivalent van onze étage 1Il3 van Java en van het 
kwartair 8amen. De bovenste étage m3 der tertiaire , formatie op 
Java is ten deele wel opper-mioceen, maar gedeeltelijk waarschijn
lijk reeds plioceen, en is dáár, roowel door de ligging, als door 
het materiaal, goed van de kwartaire sedimenten te scheiden . Bij 
de kalksteenen der Molukken is eene dergelijke scheiding, ten minste 
voorloopig, niet te maken, omdat de afzettingen van af den jong
mioceenen tijd tot op heden in hoofdzaak steeds uit kalksteen en 
bestonden, die onder dezelfde omstandigheden gevormd werden, en 
die dus, niet alleen petrografisch, ma.ar, zooals van dergelijke zeer 
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Jonge gesteenten te verwachten is, ook paleontologi~ch, slechts 
uiterst geringe verschillen kunnen vertoonen. . Dit, verbonden met 
de zeer weinig gestoorde ligging, moet hier eelle scheiding tusschen 
tertiaire en kwartaire sedimenten natuurlijk uitermate moeilijk maken. 

In een Voorloopig Verslag over mijne Molukken-reis in 1899, 
dat reeds ter perse is, zal over de zeer merkwaardige geologische 
samenstelling der Oostelijke eilanden en het optreden der koraal
kalken aldaar breedvoeriger gehandeld worden. 

BuitenzoTg, 14 Mei 1900. 

(17 Augustus 1900). 
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