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Bij de voltooiing Van dit proefschrift betuig ik den hoogleeraren
van de mijnbouwkundige afdeeling mijn bijzondere erkentelijkheid voor
het genoten onderwijs en de ontoangen wetenschappelijke vorming.
Vooral U, Hooggeleerde promotor MOLENGRAAFF. ben ik grooten
dank schuldig. Door Uw objectief en bezielend onderwijs in de
geologie heb ik liefde gekregen voor de geologische wetenschap. Reeds
gedurende mijn studententijd en ook later, toen ik het voorrecht had
Uw assistent te zijn, heb ik in ruime maté profijt mogen trekken van
Uw veel omvattende geologische kennis, die U steeds, evenals Uwe
rijke boekerij, op onbekrompen wijze te mijner beschikking steldet.
Gedurende de besprekingen over dit proefschrift heb ik vele waardevolle raadgevingen van U ontvangen; menige verbetering in den tekst
is daarvan het gevolg.
Steeds zal ik mij met dankbaarheid en met trots Uw leerling blijven
noemeru
U, Hooggeleerde GRUTTERINK betuig ik mijn bijzonderen dank voor
de gastvrijheid die tk altijd in Uw laboratorium heb ondervonden,
voor de belangstelling die U steeds toondet voor mijn werk in Curasao
en voor de vele nuttige wenken die U mij hebt gegeven. Ik zal hei ten
zeerste waardeeren, indien de aangename verhouding, die tusschen U
en mij is ontstaan, ook in de toekomst zal voortduren.
U, Hooggeleerde BROUWER ben ik dankbaar voor de geestdriftige
leiding der geologische excur^es, die mijn oogen heeft geopend voor
de geologische schoonheid van menig gebied en mij da bekoring, die
van het oplossen van geologische problemen uitgaat, heeft geopenbaard.
Tot mijne leermeesters hebben ook behoord de oud-hoogleeraren
Ir. W . A. KNOL en de reeds ontslapen hoogleeraren Ir. C. J. VAN
LOON, Dr. H. G. JONKER. Ir. R

W . VAN DER V E E N , Ir. J. DE KONING

en Ir. S. J. VERMAES. Ik gedenk met erkentelijkheid het
onderwijs dat ik oan hen mocht ontvangen.
KNIJFF
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LIJST VAN VERBETERINGEN.
lees: Pleistoceen
Blz. 6, regel 10 v. b. staat: Plistoceen,
Pareira,
„ : Parera
15 V. b.
6,
16 v . b .
Plistoceen,
„ : Pleistoceen
6,
10 V. o.
7,
gdeelte,
„ : gedeelte
17 v.b.
9,
St. Michel,
„ : St. Michiel
18
9,
Gas koraal,
,, : Gas Koraal
I V. o.
10,
Boca. Lagoen, „ : Boca, Lagoen
2 V.b.
11,
Maria,
„ : Marie
21 V. o.
15,
spherolitische,
„ : spherolithische
19,
alkali,
„ : kalium
18 v.b.
23,
Bombe,
„ : Bomba
9 v.b.
29,
prae-pliocenen ,, : post-pliocenen
3 V. o.
49,
ueber,
„ : über
5 V. o.
50,
lichtgronene,
„ : lichtgroene
12
50,
idomorphe,
„ : idiomorphe
9
56,
4 v. o.
dolorieten,
„ : dolerieten
61,
4 V. o.
(b.v., hierop laten volgen: Cayman Islands,
63,
2 V. b. noot ') staat: Guayana, lees: Guyana
Op blz. 66
worden met Windward en Leeward Islands bedoeld: Bovenwindsche eilanden.
Blz. 67, regel I en 2 V. b. noot ^) staat: Noordwesten, lees: Noordnoordoosten
70,
12 v . b . staat: die,
„ : dat
70,
16 v . b .
„ : hebben,
„ : heeft
80,
2 v.b.
>, : h,
„ : I
80,
10 V. o.
„ in de 3^<^ kolom van links 4.6, „ :4.7
81,
12 v . b .
,, : lengte van,
,, : lengte 1' van
82.
1 V. b. noot ') staat: H. L. Clarke
H. L. Clark
86,
14 V. o. staat: Grand Terre,
Grande Ten»
86,
te
10 V. o.
„ : et
87,
Los Hermanos
11 V. b.
„ : de Los Hermanos,
89,
14 V. o.
„ : Pajaja,
Papaja
91,
23 V. b.
„ : g. van,
g. aan
93, staat in de marge Uitvloeiïngsgesteenten, lees: Uitvloeiingsgesteenten.
93, regel 1 en 2 v . b . onder Diabaasporphyriet staat: Michel, lees: Michiel.
93,
2 V. o. staat: Rooi, lees: rooi.
94,
1 V. b.
,. : Rooi, „ : rooi.
112,
16 V. b.
„ : rivierdalen,
lees : rooidalen
113, kolom links boven, regel 10 v . b . staat: M g " .
Mg"
113, kolom rechts boven, regel 5 v. b. staat: M g " .
„ : Mg"
113, regel 22 v. o. staat: Mg" , lees: Mg"
O p de geotektonische kaart van West-Indië, tegenover blz. 70, staat rechtsonder:
Guayana schild, lees: Guyana schild.
De platen behoorende bij Hoofdstuk VI zijn achter in het proefschrift opgenomen.
In onderschrift van fig. 1, PI. IX, staat : nicoln, lees : nicols.
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VOORWOORD.

Het eerste deel van dit proefschrift bevat de resultaten van het
geologisch onderzoek, dat door mij in d e eerste helft van 1921
en gedurende de tweede helft van 1922 werd verricht. Niet voordat ik in 192 7 uit Curagao was teruggekeerd, kreeg ik gelegenheid
d e verzamelde gesteenten te beschrijven en d e bijeengebrachte gegevens uit te werken.
V a n zeer vele zijden heb ik daarbij medewerking mogen ontvangen. Ik stel er prijs op te dezer plaatse mijn warmen dank te
betuigen aan:
Mevrouw A. W e b e r - v a n B o s s e voor d e determinatie van
kalkalgen uit den boven-eocenen kalksteen en uit een pleistocene
afzetting;
Prof. Dr. H. G e r t h voor d e determinatie van koralen uit den
boven-cretaceïschen kalksteen, v a n echiniden en van mollusken
uit verschillende formaties;
Dr. G. L. L. K e m m e r l i n g voor het doorzien van de tuffen,
waardoor een objectieve beoordeeling van deze is bevorderd;
Dr. P. K r u i z i n g a , conservator van het mineralogisch-geologisch museum v a n d e Technische Hoogeschool. v o o r het vervaardigen van d e fraaie mikro-photographieën;
Prof. Ir. J. A . G r u t t e r i n k voor het laten verrichten van een
analyse v a n een diabaasporphyriet door Ir. W . V . W i 11 e m s in
het laboratorium voor Delfstofkunde van d e Technische H o o g e school te Delft;
Prof. Dr. L. R u t t e n voor d e determinatie v a n d e foraminiferen uit den boven-eocenen kalksteen;
Ir. C. S c h o u t e n voor de bepaling van ertsen in d e stollingsgesteenten met behulp van opvallend licht;
Dr. C. T. T r e c h m a n n voor d e toezending v a n een fraaie
collectie boven-cretaceïsche koralen van Jamaica, van gesteenten
van Barbados en voor vele inlichtingen over d e geologie van
Jamaica;
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Ir. J. d e V r i e s , conservator van het Gebouw voor Münbouwkunde, voor de hulp en de vele raadgevingen, die ik in het laboratorium voor delfstofkunde van hem mocht ontvangen.
Ook is het mij een behoefte mijn dank uit te spreken voor de
groote medewerking, die ik op Curasao heb mogen ondervinden
van C h. J a c o b s , observator bij den Weerkundigen Dienst, en
A. G. v a n d e r G e n , schrijver bij het Departement van Openbare Werken, bij het verrichten en uitwerken van weerkundige
waarnemingen.
Ten slotte vermeld ik met erkentelijkheid de gastvrijheid en de
hulp, die de eigenaren van plantages op Curasao mij bij mijn
geologisch onderzoek steeds hebben betoond.
Mijn onderzoek heeft mij in hooge mate het geologisch werk
leeren waardeeren, dat Prof. Dr. K. M a r t i n in achttien dagen op
Curasao, toen een topographische kaart van het eiland en verkeersmiddelen zoo goed als geheel ontbraken, in de jaren 1 884-'85
heeft verricht. Ik kan niet nalaten aan mijne bewondering voor dit
werk hier uitdrukking te geven,
Het zou mij verheugen, indien dit proefschrift belangstelling
mocht wekken voor wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandsche West-Indische eilanden. Ik acht het een verblijdend feit.
dat Prof. Dr. L. R u 11 e n en zijne leerlingen de geologie van deze
eilanden tot onderwerp van studie hebben gekozen. Niet alleen
van een nationaal en wetenschappelijk standpunt gezien! Oók voor
de bewoners is een geologisch detail-onderzoek van deze eilanden
niet zonder belang, immers een verbetering van de watervoorziening op Bonaire en Aruba zal eerst mogelijk zijn. nadat deze
nauwkeurig geologisch zijn gekarteerd.

DEEL I
GEOLOGIE

1

Dr. H. STAUFFER PHOT.

Ontsluiting van overgeplooide kiezelleien in het dal van de
Beroe-rooi op de plantage Savonet.

HOOFDSTUK I.
DE GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS VAN HET EILAND
CURACAO.

Een overzicht van de sedimenten en stollingsgesteenten. die aan
den bouw van Curagao deelnemen, is in de tabel bij dit hoofdstuk
gegeven. Men raadplege bij het doorlezen van dit hoofdstuk deze
tabel, de geologische kaart, die aan dit proefschrift is toegevoegd.
en de topografische kaart van het eiland ^).
De oudste gesteenten op Curagao zijn diabaas en labradorporphyriet. Op den diabaas volgen jaspis of diabaastuffen. kiezelleien (radiolariet) met kwartsporphyrietkristaltuffen en -tuffieten.
porphyrietkristaltuffen en -gesteentetuffen, kwartsporphyriettuffietbreccie. kristaltuffen. tuffietschalies en grauwackeschalies. Zij zijn
de oudste sedimenten van Curasao. Deze groep van gesteenten —
de Knip lagen — is genoemd naar de plantage Knip waar o.a. deze
sedimenten voorkomen.
Een goede ontsluiting van d e tuffen en tuffieten is aanwezig in
den westelijken zijtak van de Wandomi-rooi ^) op de plantage
Zorgvlied. De Beroe-rooi op Savonet heeft de kiezelleien fraai
ontsloten.
De Knip lagen liggen zonder basaalconglomeraat op den diabeias.
De diabaas-extrusie heeft vermoedelijk submarien uit een spleet
plaats gehad. De samenstelling en eenige texturen van den diabaas.
die later in hoofdstuk III behandeld worden, zijn met deze veronderstelling in overeenstemming.
Van gelijken ouderdom als de Knip lagen zijn de Ronde Klip
lagen, welke bestaan uit foraminiferenhoudende kristaltuffen en uit
1) De topographische kaart bestaat
De overzichtkaart van de bladen is
geven door Seyffardt's boekhandel,
kaart is de ligging van het Noorden
KIein-Cura(ao onjuist aangegeven.

uit achttien 4' bladen, schaal I : 20.000.
op schaal 1 : 200.000. De kaart, uitgeheeft een schaal I : 100.000. Op deze
en de ligging en de vorm van het eiland

2) Onder rooi wordt op Curafao verstaan een tijdelijke waterloop,
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tuffogenen foraminiferenkalksteen, en naar de vindplaats, de plantage Ronde Klip, zijn genoemd.
De Seroe Teintje kalksteen, die jonger is dan de Knip lagen, is
genoemd naar Seroe Teintje op de plantage Savonet, die geheel uit
dezen kalksteen bestaat ^). De boven-cretaceïsche ouderdom van
de Seroe Teintje kalksteen is bewezen.
De boven-cretaceïsche kalksteen, die oostelijk van Seroe Djaka
Komé, op de plantage Savonet ontsloten is, bevat aan zijn basis
diabaas- en kiezellei-rolsteentjes. Er heeft bijgevolg een regressie
plaats gehad, die gevolgd werd door een transgressie. Ik heb echter
niet den indruk gekregen, dat het erosie-interval groot is geweest.
De Midden-Curagao lagen bestaan uit arkosen, grauwacken met
concreties, mergels en conglomeraten. Zij zijn jonger dan de hierboven genoemde gesteenten.
De jongere conglomeraten van de Midden-Curagao lagen bestaan uit rolsteenen van boven-cretaceïschen kalksteen, kiezellei en
diabaas. De rolsteenen bestaan uit materiaal, dat afkomstig is van
oudere gesteenten. Er heeft dus na de vorming van den Seroe
Teintje kalksteen wederom een regressie plaats gehad.
Al de vormingen, tot nu toe genoemd, zijn vermoedelijk gedurende het Onder-Eoceen intensief geplooid.
Drie hoofdplooiings-assen zijn te onderscheiden; een anticlinale
hoofdas in het noordwestelijk deel van Curasao, een synclinale as
in Midden-Curasao en een anticlinale as in Oost-Curasao. Deze
drie assen zijn op de geologische kaart aangegeven.
De anticlinale hoofdas in het noordwestelijk deel van Curasao
heeft eerst een richting Oost-West en buigt daarna, zoo men haar
verloop van Oost naar West vervolgt, naar het Noorden en heeft
dan de richting N. 20 W. Ten slotte buigt deze as naar het Noordwesten en duikt vervolgens in een richting N. 68 W. in zee.
De plooiing in het noordwestelijk deel van Curasao is zeer intensief geweest, secundaire anticlinal en en synclinalen zijn veelvuldig
aanwezig ^). Secundaire plooien komen b.v. op de plantage Knip
voor; de lagen van den Knipberg vormen o.a. een secundaire
synclinaal.
1) Seroe = berg.
2) De plooiing is intensiever dan op het profiel A-B-C is aangegeven.

Kapt. A. F. BORREN PHOT.

Panorama van de plantage Knip in de richting van Plaja Abau, gezien van den noordwestelijken uitlooper van de Seroe Gracia. Op den
voorgrond secundaire anticlinen en synclinen. De assen duiken in de richting naar Seroe Kortapé. Op den achtergrond links landhuis Knip
met den Knipberg, rechts Seroe Kortapé.
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Waar de as een noordwestelijke richting heeft, helt het asvlak
naar het Noordoosten.
H e t duiken van de as blijkt uit het duiken van de assen v a n
secundaire anticlinalen en synclinalen en volgt tevens uit d e ontmoeting van d e beide vleugels v a n het anticlinorium in d e o m geving van Westpunt.
D e plooiing neemt in zuidelijke richting in intensiteit af.
D e normale stratigraphische volgorde van d e Knip lagen kan
worden vastgesteld op d e plantages St. Jan, Groot St. Martha,
St. Nicolaas, Spaansche Put, St. Kruis en Lagoen (Seroe Command a n t ) . waar deze lagen den zuidvleugel v a n het anticlinorium
vormen.
Dat de Seroe Teintje kalksteen jonger is dan d e Knip lagen.
volgt ook uit d e n tektonischen bouw. Deze kalksteen komt alleen
v o o r aan de buitenzijde van de b e i d e vleugels van het anticlinorium
in Noord west-Curasao; wat den noordvleugel betreft van Piedra
Grandi ( o p de plantage St. Hyronimus) tot Westpunt ( v o e t noordhelling Seroe Belafa) en wat d e n zuidvleugel betreft ten Noorden
Vein den w e g tusschen Krakeel en Klein Fontein, noordoostelijk
van hoogtepunt 9 8 . 6 M.
D e as van de synclinaal, waarvan d e kern bestaat uit d e MiddenCurasao lagen, heeft een strekking West-Oost. D e zuidvleugel
van deze synclinaal is d e noordvleugel van d e anticlinaal in OostCurasao. Alleen d e noordvleugel van deze anticlinaal, waarvan
d e as ook een strekking West-Oost heeft, is aanwezig.
Uit de tektoniek volgt reeds, dat de Midden-Curasao lagen
jonger zijn dan d e Knip lagen, d e R o n d e Klip lagen en de Seroe
Teintje kalksteen.
D e Midden-Curasao lagen zijn in d e synclinaal van MiddenCurasao en in den noordvleugel v a n den anticlinaal in Oost-CuraSao voor erosie gespaard gebleven.
Tijdens de plooiing, vermoedelijk gedurende het Onder-Eoceen,
had een intrusie van kwartsaugietdioriet en hadden injecties van
diorietporphyriet en doleriet plaats.
Gedurende het Midden-Eoceen b e v o n d Curasao zich boven zeeniveau.
Een transgressie had plaats gedurende het Boven-Eoceen. H e t
Boven-Eoceen is slechts op één plaats op Curasao aanwezig, zoodat

#
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niet met zekerheid gezegd kan worden, dat Curasao gedurende het
Boven-Eoceen geheel door zee bedekt is geweest. In tegenstelling
met het Boven-Eoceen op Cuba, Haiti, Santo Domingo, in Venezuela, op Barbados en Trinidad is het Boven-Eoceen van Curasao
niet intensief geplooid. Het Boven-Eoceen op Curasao is vermoedelijk de rest van den noordvleugel van een zwakke anticlinale
opplooiing. Deze opplooiing had waarschijnlijk gedurende het
Onder-Oligoceen plaats.
Het Oligoceen en het Neogeen ontbreken op Curasao.
Gedurende het Plistoceen had wederom een transgressie plaats.
Tijdens deze transgressie werd een basaalconglomeraat gevormd,
Op het basaalconglomeraat volgt hier en daar een fijn conglomeraat, b.v. op plantage Blauw (westzijde Blauwbaai). Ronde Klipberg. Seroe Sjon Meester. Hierop volgt een zachte kalksteen, uiterlijk op tufkrijt gelijkend, die op Welgelegen en Pareira goed ontsloten is, en vervolgens rifkalksteen.
Een asymmetrische opplooiing (opwelving) van het eiland had
vermoedelijk tegen het einde van het Plistoceen plaats. De as
van deze opplooiing is op de geologische kaart aangegeven. Deze
as volgt de lengterichting van het eiland. Zij duikt in NoordwestCurasao in de richting N. 55 W. in zee. In Zuidoost-Curasao heeft
de as de richting N. 1 1 O O. en duikt in de richting N. 1 1 5 O. in
zee naar Klein-Curasao. De strekking van deze as wijkt dus geheel
af van de strekking van de as van de oudere, vermoedelijk ondereocene, plooiing.
De asymmetrie van deze opplooiing volgt uit het hellen van de
pleistocene lagen langs de zuidkust tot een hoek van 20°. terwijl
deze lagen langs de noordkust nagenoeg horizontaal liggen.
De as van deze opplooiing bezit twee culminaties en duikt zoowel bij het noordwest- als bij het zuidoost-uiteinde van het eiland
in zee. Tusschen de beide culminaties van de as ligt een depressie.
In de depressie-zone wordt het eiland nog geheel door pleistocenen
rifkalksteen bedekt (Kleine- en Groote Berg). Hier ligt onder den
pleistocenen kalksteen de synclinaal der oudere plooüng. waarvan
de kern uit de Midden-Curasao lagen bestaat.
Het eene culminatiegebied van de as van de jong-pleistocene
opplooiing ligt in Noordwest-Curagao. het andere in Oost-Curasao.
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D e ligging dezer beide gebieden valt samen met die der anticlinale
gebieden der oude plooiing.
D o o r erosie vóór d e pleistocene transgressie en door abrasie
tijdens deze transgressie waren d e sedimenten v a n d e beide anticlinalen weggevoerd en ligt dus de pleistocene kalksteen aldaar op
d e kernen van de b o v e n g e n o e m d e anticlinalen, die uit diabaas
bestaan. In Noordwest-Curasao ligt op den Tafelberg pleistocene
kalksteen op diabaas en in Oost-Curasao liggen bij de mesa R o n d e
Klipberg en bij de mesa's op Steenen Koraal pleistocene lagen ook
direct op diabaas.
H e t schijnt, dat, tijdens de asymmetrische opplooiing in het jongPleistoceen, d e kernen der oude anticlinalen, die meer weerstand
b o d e n dan d e kern v a n de synclinaal, die uit de Midden Curasao
lagen bestaat, tot een hooger niveau zijn opgedrukt, en daardoor
in d e as van d e jong-pleistocene opplooiing twee culminaties en
é é n depressie zijn ontstaan.
D e geologische geschiedenis v a n Curasao in het Pleistoceen is
echter ingewikkelder dan z o o juist is geschetst. Zooals ik vroeger
heb vermeld, kan men een duiken v a n d e anticlinale hoofdas van
d e oudere plooiing waarnemen, indien men haar in NoordwestCurasao v a n Oost naar West vervolgt. D e intensieve plooiing en
het duiken van d e as hebben een complex van weerstandbiedende
lagen — d e Knip lagen — in een betrekkelijk klein gebied in
Noordwest-Curasao d o e n ontstaan. Dit gebied was vóór d e pleistoeene transgressie het hoogste gdeelte v a n het eiland en het is waarschijnlijk, dat de zee het gedeelte b o v e n de 2 5 0 M. in pleistocenen
tijd nimmer heeft bedekt.
Uit d e aanwezigheid van terrassen volgt, dat d e jong-pleistocene
opplooiing intermitteerend heeft plaats gehad. D e z e terrassen
k o m e n op het oogenblik op d e v o l g e n d e hoogten b o v e n zee v o o r :
± 2 3 0 M (Tafelberg, St. H y r o n i m u s ) ; 150 M. (Tafelberg. Santa
Barbara); 140 M. — ?; 1 1 5 — 1 3 5 M. ?; 9 0 — 1 1 0 M.; 5 0 — 8 5
M.; 2 0 — 4 5 M. i ) .
D e terrasranden zyn op d e geologische kaart aangegeven.
1) Het eerste cijfer heeft betrekking op de hoogtehgging van punt a, het
tweede op die van punt b.
^
. ,
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D e hoogteligging v a n d e terrassen is uit de topographische kaart
af te lezen.
Door d e jong-pleistocene opplooiing k w a m het eiland Curasao
geheel b o v e n zee. D e afwatering had voornamelijk plaats door consequente rooien, die naar het Noorden of naar het Zuiden stroomden. Resten v a n dalen van deze consequente rooien zijn nog aanwezig. b.v. o p d e plantage Fuik. Fraaie voorbeelden zijn de kloven
o p Souax en op d e grens tusschen Gato en Papaja.
Nadat d e pleistocene rifkalksteen op sommige plaatsen was
doorgesneden, konden d e rooien door ondermijning v a n dezen
kalksteen haar afvoergebied sneller uitbreiden. Oost-Curasao kreeg
hierdoor een zeer merkwaardig aanzien. Immers werd het binnenland. zoodra d e erosie gevorderd w a s tot den diabaas. een gesteente,
dat minder weerstand biedt dan d e rifkalksteen, op een lager niveau
gebracht dan d e kuststreek, waar d e diabaas beschermd bleef door
d e n rifkalksteen. Hoeverre een rooi er in slaagde zich in den benedenloop in den rif kalksteen in te snijden, hing af van d e grootte
v a n haar afvoergebied.
In het noordwestelijk deel van Curasao komen typische voorb e e l d e n van geërfde rooien voor, b.v. de Beroe-rooi op de plantage
Savonet. Nadat deze rooi zich door den pleistocenen kalksteen had
ingesneden, kwam zij in haren middenloop in diabaas, meer naar
z e e toe in den noordvleugel v a n d e opgeplooide Knip lagen, en in
haren benedenloop weder in diabaas. D e z e rooi heeft haren ouden
l o o p kunnen handhaven en een dwarsdal door dien noordvleugel
ingesneden. Ook hier ontstond een merkwaardig landschap. D e
diabaasgebieden zijn tot een lager landschap gedenudeerd dan d e
meer weerstand biedende noordvleugel, welke bestaat uit geplooide
kiezelleien.
Tijdens d e jong-pleistocene opplooiing b e v o n d e n d e formaties
zich dicht bij d e oppervlakte. D e zeer sterke klieving, die men in
d e n diabaas en in d e Knip lagen waarneemt, moet vermoedelijk aan
deze, dicht bij d e oppervlakte plaats gehad hebbende, opplooiing
Worden toegeschreven.
N a d e jong-pleistocene opplooiing is Curasao tijdens het H o l o ceen gedeeltelijk door d e zee bedekt geweest. D e z e gedeeltelijke
bedekking heeft slechts korten tijd geduurd, weldra werd het eiland
w e d e r tot d e huidige 5 M. hoogtelijn boven d e zee opgeheven.
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H e t hier en daar voorkomen van een abrasievlak en van brandingsnissen in de uit pleistocenen rifkalksteen bestaande kloven
der rooien bewijst d e post-pleistocene daling en wederopheffing
van het eiland.
Tot hoever was het eiland onder den zeespiegel gedaald voordat
het werd opgeheven? Uit het voorkomen v a n brandingsnissen.
thans o p 70 M. b o v e n zeeniveau gelegen, in den pleistocenen rifkalksteenrand (b.v. v a n d e Seroe Jaminika o p d e plantage Mount
Pleasant) en in den boven-eocenen kalksteenrand v a n de Seroe di
Cueba (oostrand) op d e plantage St. Hyronimus. blijkt dat de
daling tot de huidige 70 M. hoogtelijn heeft plaats gehad.
H e t abrasievlak. dat ik hierboven noemde, is door latere erosie
aangetast, maar toch is het mogelijk de aanwezigheid van dit vlak
o p verscheidene plaatsen vast te stellen. B.v.: vlakte ten oosten en
noordoosten van het landhuis Savonet, Topographische kaart. Blad
II en III; vlakte ten noordoosten v a n het landhuis St. Hyronimus,
Blad III; vlakte ten noordoosten v a n Salinja van St. Michel en ten
zuiden v a n Seroe Manuel Kuiper, Blad X I ; vlakte op Groot Piscadera en Mahoema, Blad XII en IX; vlakte o p Rio Canario, Suffisant. Muizenberg, Sint Jacob, Blad XII en IX; vlakte o p Corrie,
Cas koraal. Jongbloed, Blad XIII; vlakte o p Fuik, ten zuiden en
zuidoostelijk van landhuis Fuik (rolsteenen werden door mij gev o n d e n ten noordwesten v a n A w a B l a n c o ) , BladXVII; vlakte op
Santa Catharina, Blad XIII en X I V .
Zonder twijfel heeft d e kortstondige transgressie tot d e tegenwoordige 70 M. hoogtelijn er toe bijgedragen de verschillen in het
relief te accentueeren. D e weerstandbiedende vormen, d e Knip
lagen, d e Seroe Teintje kalksteen en d e pleistocene rifkalksteen,
zijn daardoor ten opzichte van de minder weerstandbiedende vormen, diabaeis en d e Midden-Curasao lagen, meer uitgeprepareerd
en ,.en relief" gekomen.
D e vraag is: wat voor een effect hebben d e z e daling en opheffing van het eiland gehad op de hiervoor g e n o e m d e pleistocene
rif kalksteen-terrassen ?
In Noordwest-Curasao zijn aan de westkust alleen nog resten
van, naar zee hellende, pleistocenen rifkalksteen overgebleven. Een
nieuw terras is daar duidelijk waar te nemen, vooral ten oosten
van Plaja Djerimi op Lagoen. Dit terras strekt zich uit v a n ± 6 M.
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tot ± 2 0 M. hoogte b o v e n zee. Het wordt voortaan door mij het
nieuwe, jonge of laagterras genoemd.
Langs de noordkust en de oostkust van Noordwest-Curasao is
ook 'weinig van d e pleistocene rifkalksteen-terrassen over. H e t
nieuwe terras langs de noordkust is g o e d vast te stellen ten noorden
v a n Seroe Cabajé. Dit terras, langs de oostkust, is bijzonder fraai
ontwikkeld ten oosten van Boca Grandi op de plantage Savonet.
Resten van het midden- en het hoogterras. bestaande uit pleistocenen rifkalksteen, zijn hier nog aanwezig.
Langs de noordkust van Midden- en Oost-Curasao is het nieuwe
laagterras bijzonder goed waar te nemen. Dit terras strekt zich ook
hier uit v a n ± 6 M. tot ± 1 5 M. hoogte b o v e n zee.
Op d e plantage Hato is op één plaats het middenterras door
abrasie verdwenen. Hier komen de mergelschalies v a n d e MiddenCurasao lagen voor den dag.
Het nieuwe terras is ook aan d e oostkust v a n Oost-Curasao vast
te stellen en langs d e zuidkust van Midden- en Oost-Curasao hier
e n daar aanwezig.
Dit jonge terras, dat in holocenen tijd is gevormd, is — zoover
dit uit rifkalksteen bestaat — op d e geologische kaart aangegeven.
Het feit, dat d e opheffing geringer is geweest dan de daarvóór
plaats gehad hebbende daling, is voor de economische ontwikkeling v a n het eiland van verstrekkende beteekenis geweest.
Immers daardoor bleef een gedeelte van den rand van pleistocenen rifkalksteen rondom het eiland door zee bedekt en bleven d e
kloven van d e rooien, die zich diep genoeg in dezen rifkalksteen
h a d d e n ingesneden, met zeewater gevuld. Waar d e rooi hooger o p
met hare zijrooien den rifkalksteen reeds had weggeërodeerd en
zich v o l d o e n d e diep in het daaronder liggende minder weerstandb i e d e n d e gesteente had ingesneden, bleef niet alleen het hoofddal
verdronken, maar o o k d e benedenloop der zijrooien. Op deze wijze
ontstonden d e binnenwateren met hunne uitmonding in zee, waarv a n het Schottegat met d e St. Annabaai de prachtige natuurlijke
haven v a n Curasao vormen. Schitterende voorbeelden zijn: St.
Jorisbaai, Spaansche water met uitmonding in zee tusschen d e n
Kabrietenberg en Seroe di Boca. Lagoen Jan Tiel, Schottegat met

Noordwestelijk deel van het Schottegat, gezien van Fort Nassau. Op den voorgrond het schiereiland Asiento, daarachter het eiland van Valentijn.

Noordelijk deel van het Schottegat, gezien van Fort Nassau. Het schiereiland Asiento en het eiland
Negropont, bestaande uit holocene koraal- en schelpkalkbanken.
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St. Annabaai ^), Piscaderabaai, Salinja van St. Michiel, Salinja St.
Maria, St. Janbaai, St. Marthabaai, St. Kruisbaai, Plaja Grandi.
Het verloop van de verdronken zijrooien kan uit loodingen in
d e binnenwateren worden afgeleid. (Men raadplege kaart 2 1 3 .
Baaien op de Zuidwestkust van Curasao, uitgegeven door de A f d e e ling Hydrographie.)
In 't algemeen kan gezegd worden, dat een binnenwater van
groote uitgebreidheid diep verdronken rooidalen bezit.
Een binnenwater van groote uitgebreidheid wijst op een groot
afvoergebied van het rooisysteem, vóór het tijdstip waarop het
eiland — voor een groot gedeelte — onder d e zee zonk. Een rooi
met een groot afvoergebied kon zich dieper in den rifkalksteen en
in d e daaronder liggende gesteenten insnijden. Hierdoor kwam het
valleistelsel in een lager niveau te liggen, met gevolg dat bij d e
rijzing v a n het eiland b o v e n zee — die geringer was dan de daaraan
voorafgaande daling — een grooter gedeelte van dit stelsel verdronken bleef.
D e vorming van d e z e binnenwateren heeft een belangrijk gev o l g gehad. Het materiaal, dat door de rooien werd afgevoerd.
werd niet meer naar zee maar in de binnenwateren afgezet, waardoor nabij den mond het water helder bleef en de gelegenheid ontstond voor den groei v a n koraalriffen, b.v. op de verdronken
gebleven waterscheidingen. Ook ontstond nu de mogelijkheid voor
vorming v a n een koraalrifdrempel in het verdronken hoofddal.
Ten slotte is d e zeespiegel 5 a 6 M. gedaald. Dit volgt uit het
v o o r k o m e n van horizontaal liggende koraal- en schelpkalkbanken,
5 a 6 M. b o v e n d e n zeespiegel, op vele eilanden in d e binnenwateren. Ook vindt men deze banken op sommige plaatsen, o p
dezelfde hoogte, langs d e oevers van d e binnenwateren. D e verlaging v a n den zeespiegel wordt ook bevestigd door d e aanwezigheid van brandingsnissen in d e ,,Boca's". Instructieve voorbeelden toonen de ..Boca's" op het domein tusschen d e plantage
Savonet en Westpunt.
D e binnenwateren hebben door deze verlaging v a n d e n zeespiegel aan uitgebreidheid verloren en sommige zijn tot land geJ) Het Waaigat is een verdronken zijrooi (hangende zijvallei). Dit volgt uit
de V-vormige insnijding in het vaste gesteente in het bed van het Waaigat bij
zyn mond.
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worden ^). Voorbeelden van tot land geworden binnenwateren
komen voor o p : Fuik. Blauw, Mount Pleasant, Salinja Abau bij
Daaibooibaai, Cas Abau, Plaja Abau (Knip), Boca Grandi (Savonet), Bartoolbaai (St. Hyronimus). In 't algemeen hebben kleine
neerslaggebieden tot land geworden binnenwateren.
Door de daling van den zeespiegel zijn rondom het eiland jonge
riffen voor den dag gekomen. De jonge riffen, die op de verdronken waterscheidingen omhoog groeiden, bevinden zich thans
boven zee. B.v. het rif tusschen het Waaigat en de zee, het rif tusschen het Spaansche water en de Caracasbaai, dat tusschen de Fuikbaai en de zee.
Soms is dit ook het geval met het drempelrif in het verdronken
hoofddal. Kleine neerslaggebieden hebben boven zeeniveau liggende drempels.
De daling van den zeespiegel heeft een herleving van de erosie
tot gevolg gehad. De rooien hebben zich opnieuw ingesneden.
De tegenwoordige vorm van het eiland is in hoofdzaak het gevolg van de opplooiing in het jong-Pleistoceen.
De geomorphologie van Curasao wordt, mede onder invloed
van het tegenwoordige klimaat, bepaald door den tektonischen
bouw van het eiland en den weerstand, dien de verschillende gesteenten hebben geboden tegen verweering, abrasie en erosie.
Waar de kern van de beide oude anticlinalen is blootgelegd.
bestaat het landschap uit diabaas. De diabaas. die minder weerstand bood tegen abrasie dan de rifkalksteen en de Knip lagen,
vormt thans een laag liggend heuvelland, bestaande uit typische
afgeronde heuvels. Alleen op plaatsen, waar zij nog niet lang geleden haar rifkalksteenbedekking heeft verloren, vormt de diabaas
een hooger heuvelland.
Er bestaat verschil tusschen de zuidkust en de noordkust. De
zuidkust wordt gekarakteriseerd door naar het Zuiden hellenden
rifkalksteen, die in Oost-Curasao den diabaas beschermt tegen denudatie. De noordkust bestaat uit nagenoeg horizontaal liggende
terrassen, die op hun beurt in Oost-Curasao de Midden-Curasao
lagen beschermen.
Na de jongste opheffing van het eiland boven zee hebben de
1) De 5 M. hoogtelijn is op de geologische kaart aangegeven.

Westzijde St. Annabaai bij ingang Schottegat. De pleistocene Seroe Domi lagen hellen naar
het Zuiden.

Laag-, midden- en hoogterras (Seroe Denbanki) op Hato.

Kapt. A. F. BORREN PHOT.

Tafelberg, 230 M. hoog, op St. Hyronimus gezien van den top van Seroe Gracia, 295.2 M. hoog.
Op den voorgrond de zuidelijke uitloopers van den St. Christoffelberg.
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Serka Manuel, plantage Savonet.
Boven-cretaceïsche kalksteen.
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rooien, die in het oostelijk deel van Curasao naar het Zuiden of
Oosten stroomden, vermoedelijk door den stand v a n het abrasievlak, terrein gewonnen op de rooien, die naar het Noorden afstroomden. D e rooien, die thans naar het Noorden afstroomen op d e
plantages R o n d e Klip, Brievengat, Hato, hebben dalkeelen in den
rifkdksteen, die gemaakt zijn door rooien met een veel grooter
afvoergebied.
Midden-Curasao wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid
van rifkalksteen op twee plaatsen (Groote- en Kleine Berg) over
het geheele eiland. Tektonisch is Midden-Curasao de depressie-zone
in d e jong-pleistocene opplooiings-as, terwijl orographisch d e
Groote- en Kleine Berg thans d e hoogste punten der omgeving zijn.
In Noordwest-Curasao verandert het landschap v a n karakter,
waar de tegen abrasie en erosie weerstandbiedende Knip lagen nog
aanwezig zijn ^). Deze lagen nemen de hoogste punten van het
eiland in en haar verloop geeft in groote trekken den tectonischen
bouw der oude plooiing weer. Kernmerkend voor dit gebied zijn
diepe nauwe V-vormige dalen en bergen met duidelijke kammen.
D e Tafelberg op St. Hyronimus in Noordwest-Curasao wordt
bedekt door horizontaal liggenden pleistocenen kalksteen. Tektonisch is d e z e berg het hoogste punt, tot hetwelk pleistocene afzettingen in Noordwest-Curasao zijn opgeplooid. O o k hier heeft de
kalksteen d e n diabaas voor denudatie behoedt. D e Tafelberg is
daardoor d e hoogste berg in het diabaaslandschap geworden.
D e boven-cretaceïsche kalksteen biedt meer weerstand tegen
abrasie en erosie dan d e diabeias. D e z e verticaal opgeplooide kalksteen vormt in een omgeving v a n diabaas ,,en relief" staande
muren.
Men treft langs d e kust v a n Curasao door d e zee opgeworpen
stukken vein koralen aan. Zij bewijzen, dat ..hurricanes" zoowel ten
Noorden als ten Zuiden voorbij Curasao zijn getrokken. Dat dit
ook in historischen tijd heeft plaats gehad, is bekend. O p 2 0 October 1 6 8 1 . 12 Augustus 1 7 9 1 . 17 October 1807 en 2 3 September
1877 is een orkaan het eiland gepasseerd.
D e storm, die gedurende 1 7 Augustus 1886 op Curasao heeft
1) Dit geldt natuurlijk ook voor dat deel van Oost-Curagao, waar de Knip
lagen voor den dag komen, zooals ten Zuidoosten van landhuis Steenen Koraal.
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gewoed, is toe te schrijven aan een ondiepen orkaan, die Curasao
op korten afstand voorbij trok. De orkanen van 1 791 en van 1807
passeerden ten Noorden van het eiland, de orkaan van 1877 ten
Zuiden daarvan. De laatste vervolgde zijn weg tusschen Curasao
en Aruba.
Sedert 1877 hebben orkanen Curasao niet meer van nabij gep^isseerd.
Aardbevingen van een intensiteit grooter dan den derden of
hoogeren graad van de schaal van Mercalli zijn op Curasao niet
waargenomen.
De oudere vormingen van de Benedenwindsche eilanden werden,
vermoedelijk gedurende het Onder-Eoceen. intensief geplooid.
Waarschijnlijk ontstond daardoor het Curasao-diep, dat ten Noorden van deze eilanden is gelegen, of. zoo het reeds aanwezig was,
werd het daardoor dieper. Later, in het jong-Pleistoceen, werden
deze eilanden ,,en échelon" opgeplooid en ontstonden de troggen
tusschen de eilanden.
Volgens de waarnemingen van F. A. V e n i n g M e i n e s z vertoont
Curasao een massa-surplus. Het is niet bekend, of onder de Curasaodiepte en onder de troggen tusschen de eilanden een massa-tekort
aanwezig is. Ik acht dit echter wel waarschijnlijk.
De beweging van Zuid-Amerika in noordelijke richting heeft d e
opplooiing van de Benedenwindsche eilanden en de vorming van
het Curasao-diep en de troggen, d.w.z. de verstoring van het evenwicht der betrokken massa's, veroorzaakt. Een vereffening van deze
verstoring is mogelijk en zal, indien zij optreedt, in de ,,zone of
flowage" plaats hebben, waardoor spanningen in de ,.zone of
fracture" ontstaan. Een plotselinge vereffening van deze spanningen zal zich in den vorm van aardbevingen manifesteeren. Het
resultaat van de vereffening van de massa-verstoring zal zijn een
rijzing van den bodem der diepten en een daling van de Benedenwindsche eilanden.

Ir. E. A. L. GEVAERTS PHOT.

Serka Manuel, plantage Savonet.

Caracasbaai.

HOOFDSTUK II.
PETROGRAPHIE EN GENESE VAN DE SEDIMENTEN.
Mesozoïsche, vermoedelyk cretaceïsche afzettinfi^en.
Knip lagen.
De oudste sedimenten behoorende tot de Knip lagen zijn jaspis
en diabaastuf.
De jaspis is een donkerbruin dicht gesteente met vetglans. Het
gesteente heeft een spherolitische textuur. De spherolithen zijn
lichtbruinrood gekleurd. In gesteente 41 hebben de spherolithen
een middellijn van gem. 0.1 6 m.m. Sommige zijn tot één of meer
kwartskristallen herkristalliseerd. De spherolithen in gesteente 1 40
bestaan uit radiaal geplaatste kwartsnaalden. Zij hebben doorgaans
een middellijn van 0.3 a 0.6 m.m. (de maximale doorsnede is 0.92
m.m.). Enkele van deze spherolithen bevatten kernen, bestaande uit
een opeenhooping van zeer kleine idiomorphe kristallen (vermoedelijk kwarts). De spherolithen in dit gesteente zijn van elkaar gescheiden door bruin gekleurde banden, waarin hematietkristallen
voorkomen. De matrix bestaat uit een mozaiek van grillig gevormden kwarts, waarin haematietkristallen liggen.
De spherolithen in jaspis 29 zijn voor het meerendeel herkristalliseerd. Jaspis 124a, aa, b en c is roodbruin en geel gevlekt en bevat
radiolariën, b.v. naalden van Sphaerozoum.
In jaspis 124 komt een gedeelte voor, dat bestaat uit een radiolariënhoudenden aschtuf, waarin stukjes diabaas zijn ingesloten.
De jaspis ligt direct op den diabaas, een basaalconglomeraat is
niet aanwezig. Dit is meer waargenomen ^). Ook is het samengaan
van diabaas, jaspis en tuffen meermalen geconstateerd^), maar
nog niet afdoend verklaard.
1) E. G r e e n l y , The origin and associations of the jaspers of South-eastern
Anglesey, Q. J. G. S., Vol. 58, 1902, blz. 4 3 3 .
E. S a m p s o n , The ferruginous chert formations of Notre Dame Bay, Newfoundland, J. G., Vol. XXXI, 1923, hiz. 5 8 4 .
2) Zie o.a. G. A. F. M o l e n g r a a f f , Geologische verkenningstochten in Centraal-Borneo, 1900, blz. 439, 443.

16
De jaspis is een gesilificeerd gesteente. Nadat het gesteente met
kiezelzuur was doortrokken, heeft een uitvlokking van het kiezelzuur in kleine bolletjes plaats gehad. Door dehydratie en kristallisatie van het gel zijn de spherolithen ontstaan. Soms zijn deze
spherolithen herkristalliseerd tot één of meer kwartskristallen.
Overgangen van de radiale textuur tot de herkristalliseerde komen
voor.
De vraag, welke afzetting in een radiolariënhoudenden jaspis
kan overgaan, is op verschillende wijzen beantwoord^). Het
onderzoek van den jaspis van Curasao heeft dat vraagstuk niet
nader tot een oplossing gebracht.
De diabaastuffen zijn doorgaans zeer verweerd. Stukjes diabaas
liggen in een dichte geelgekleurde of roodgekleurde matrix. Sommige van deze gesteentetuffen bevatten zeer vele skeletten van
radiolariën, kiezelsponsnaalden en soms foraminiferen (b.v. Textularidae). Plagioklaas-, groene hoornblende- en augietkristallen
zijn in de minder verweerde tuffen bovendien waar te nemen.
(Plaat I. fig. 1 en 2 ) .
De kiezelleien (radiolarieten). kwartsporphyrietkristaltuffen en
-tuffieten, kwartsporphyriettuffietbreccies. porphyrietgesteentetuffen
en -kristaltuffen, dichte kristaltuffen. tuffietschalies en grauwackeschalies zijn jonger dan de jaspis en de diabaastuffen.
Een zeer frasde ontsluiting van de kiezelleien komt voor in het
dal van de Beroe-rooi op de plantage Savonet. De kiezelleien bevatten zoowel skeletten van radiolariën als van foraminiferen. Het
voorkomen van kiezelconcreties in deze kiezelleien is zeer opvallend, waarop M a r t i n reeds heeft gewezen.
De radiolarieten zijn lichtgrijze of donkergrijze gesteenten. Deze
gesteenten breken volgens parallelepipedums of onregelmatig volgens gladde gebogen vlakken met scherpe of gekartelde uiteinden.
De glans is dof wasachtig. De radiolariën zijn met d e loupe waar
te nemen.
In radiolariet 89 vond ik een radiolariënhoudenden limonietknol
met een diameter van 2 cm.
Bij verweering vormt zich op deze gesteenten een roodbruin of
1) G. A. F. Molengraaff, a.w., blz. 438—446.
E. Sampson, t.a.p., blz. 590—598.

Prof. Ir. R. W. VAN DER VEEN PHOT

Ontsluiting

van geplooide kiezelleicn (gesiliflceerde aschtuf) met kiezelconcreties in de Beroe-rooi, plantage Savonet.
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geel beslag. Bij verdere verweering ontstaat soms roode klei i) of
een zwart verweeringsproduct omgeven door een roodbruine randzone. Het zwarte verweeringsproduct bestaat uit psilomelaan, weinig
pyrolusiet en vermoedelijk een weinig wad. Dit voorkomen van gehydrateerde mangaanoxyden, op heuvel 204.6 M. hoog, op de
grens tusschen de plantage Lagoen en Zevenbergen, was voordien
reeds te Curasao niet onopgemerkt gebleven en is zelfs aanleiding
geweest tot een intensieve exploratie naar mangaangangen. Het
mangaan-voorkomen is gebonden aan een sedimentaire afzetting
en daarom moet exploratie naar ,,gangen" van mangaan als ongemotiveerd beschouwd worden.
Uit het mikroskopisch onderzoek van de radiolarieten volgt, dat
het opaalskelet van de radiolariën en de opvulling van het skelet
doorgaans tot een helder kwartsmozaiek zijn gekristalliseerd. Zij
steken dan tegenover de mikro-kristallijne grondmassa sterk af.
De kernmerkende onderdeelen van het skelet zijn dikwijls nog zichtbaar, waardoor vastgesteld kan worden, dat het kwartsmozaiek in
de plaats is getreden van het oorspronkelijk opaalskelet en de
opvulling daarvan.
Wanneer de opaalskeletten gekristalliseerd zijn en de opvulling
van het skelet bestaat uit mikro-kristallijne grondmassa, zijn de
radiolariën ook goed waarneembaar. Somtijds bestaat de opvulling
uit spherolithen van kwarts.
De grondmassa is soms nagenoeg isotroop en bestaat dan uit
kiezelzuurgel. Doorgaans hebben dehydratie en kristallisatie plaats
gehad. De grondmassa bestaat dan uit mikro-kristallijnen kwarts of
uit een mozeiiek van kwarts. In het laatste geval kan de aanwezigheid van radiolariën moeilijk worden aangetoond.
Sommige radiolarieten bevatten veldspaatkristallen en in eenige
van deze gesteenten kan duidelijk de overgang van radiolariet in
een gesilificeerden radiolariënhoudenden kristaltuf worden waargenomen.
De kiezelleien en radiolarieten komen te zamen voor met kwartsr
porphyrietkristaltuffen en -tuffieten, porphyrietgesteentetuffen en
kristaltuffen, kwartsporphyriettuffietbreccies, tuffietschalies, grauwackenschalies en dichte kristaltuffen. Het samen voorkomen van
1) Vindplaats: top, I 1 5 M. hoog, van de Seroe Pieter op Lagoen.
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de kiezelleien (radiolarieten) met genoemde sedimenten maakt het
noodzakelijk deze te behandelen, vóórdat op de genese van de
kiezelleien (radiolarieten) kan worden ingegaan.
De kwartsporphyrietkristaltuffen zijn donkergrijze fijnkorrelige
of — door verweering — donkergroene dichte gesteenten. Veldspaat- en kwartskristallen kunnen met de loupe worden waargenomen. Het mikroskopisch onderzoek heeft de aanwezigheid van
kristallen van labrador, groene hoornblende en kleurloozen augiet,
stukjes kwarts, soms glimmer, en (hoomblende-)porphyriet vastgesteld.
De herkristalliseerde matrix bevat vaak radiolariën.
De maximcJe lengte van de labradorkristallen is 2 m.m. en de
kwarts heeft een maximale afmeting van 1.5 m.m. X 2.9 m.m.
Sommige plagioklaaskristallen zijn gebroken of gebogen en vertoonen unduleuse uitdooving. Zij bewijzen, dat het gesteente aan
druk is blootgesteld geweest.
De verweering van den plagioklaas geschiedt soms volgens de
begrenzing der tweelingen volgens de albietwet. De ruimten zijn
opgevuld met chloriet. Bij verdere verweering zijn de resteerende
lamellen ook aangetast. Zij vertoonen dan half of geheel cirkelvormige gaten, die opgevuld zijn met chloriet. De gesteenten, waarin
deze verweerde plagioklazen voorkomen, zijn donkergroen gekleurd.
Behalve chloriet komt als secundair mineraal ook calciet voor.
De kwartsporphyriettuffieten zijn donkere fijnkorrelige gesteenten.
Met de loupe kan men veldspaat. kwarts en soms stukjes radiolariet
waarnemen. Uit het mikroskopisch onderzoek blijkt, dat deze tuffieten bevatten kristallen van plagioklaas. afgeronde stukjes plagioklaas en kwarts. Groene hoornblende, augiet. weinig glimmer en
stukjes van hoornblendeporphyriet zijn aanwezig. Radiolariën en
foraminiferen komen in de matrix voor. De veldspaatkristallen zijn
ook in deze gesteenten bijwijlen gebroken en gebogen.
De kwartsporphyriettuffietbreccie bestaat uit stukken radiolariet
en een korrelige matrix. De matrix bestaat uit veldspaat, kwarts en
stukjes van gesteenten. Uit het mikroskopisch onderzoek blijkt de
matrix te bestaan uit kristallen en kristalstukjes van plagioklaas,
stukjes kwarts, groene hoornblende en augiet. Stukjes porphyriet en
radiolariet zijn ook aanwezig. Gebroken kristallen komen voor en
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sommige kwartskristallen zijn in een mozaiek van kleine kristallen
overgegaan.
De porphyrietkristaltuffen zijn donkergryze fijnkorrelige gesteenten, die soms tot een donkergroen dicht gesteente zijn verweerd.
Veldspaat en een ferromagnesium-mineraal worden met de loupe in
de weinig verweerde gesteenten waargenomen.
Het mikroskopisch onderzoek heeft uitgewezen, dat deze gesteenten bestaan uit labradorkristallen (maximale lengte 2 m.m.),
groene hoornblendekristallen, kleurlooze augietkristallen en uit
eenige stukjes porphyriet. Radiolariën komen in de matrix voor.
De plagioklaas verweert zooals beschreven is bij de kwartsporphyrietkristaltuffen. Gebroken en gebogen veldspaatkristallen komen voor. Secundaire mineralen zijn calciet, chloriet en delessiet.
Uit de samenstelling van de hierboven genoemde tuffen en
tuffieten kan w^orden afgeleid, dat een eruptie van kwartsporphyriet
en porphyriet voornamelijk het materiaal voor deze gesteenten heeft
geleverd. Zij bevatten geen orthoklaas, waaruit volgt, dat het
porphyrietmagma arm aan alkali is geweest.
Tot de Knip lagen behoort nog een typisch gesteente, een lichtgrijze of donkergrijze dichte kristaltuf. Kleine vetachtige vlekjes
verraden de aanwezigheid van radiolariën. Dit gesteente bestaat uit
een matrix, waarin weinig kleine kristallen van plagioklaas, groene
hoornblende en soms van augiet en kwarts voorkomen.
De matrix bevat radiolariën en foraminiferen, secundaire kalk
en bijwijlen delessiet.
Het is dit gesteente, waarbij een overgang naar radiolariet is
waargenomen.
De tuffietschalie is een donkere dichte schalie, welke bestaat uit
kristallen van een basischen veldspaat, groene hoornblende en augiet.
Klastisch materiaal is ook aanwezig, n.l. stukjes veldspaat en kwarts.
Foraminiferen komen in de matrix voor. Secundaire mineralen zijn
sericiet en vermoedelijk zeer kleine granaten.
De grauwackeschalies zijn zeer fijnkorrelige of dichte schalies.
Deze gesteenten bestaan uit aequidimensionale stukjes van veldspaat en kwarts. Kleine glimmermineralen zijn veelvuldig aanwezig,
zij hebben soms een parallelle ligging. Ook komen kleine stukjes
van gesteenten voor.
De aanwezigheid van klastisch materiaal in de tuffieten doet in
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sterke mate vermoeden, dat het materiaal v a n d e tuffen en tuffieten is geleverd door bovenzeesche vulkanen.
Er is een tijd geweest, dat deze vulkanen een fijne asch hebben
uitgeworpen. D e fijne aschdeeltjes, die in zee vielen, zijn blijven
kleven op het oppervlak van het plankton en hebben het gewicht
van het plankton d o e n toenemen. Hierdoor is het plankton gezonken en g e d o o d en zijn skeletten v a n het plankton (radiolariën en
foraminiferen) in den aschtuf opgesloten. D e kiezelleien, die foraminiferen en radiolariën bevatten, beschouw ik als een gesilificeerd e n aschtuf.
D e radiolariënhoudende hoomsteen (radiolariet) is vulkanisch
materiaal (tuffen), dat — na submarine decompositie — door
silificatie in hoornsteen is overgegaan. D e mogelijkheid van silificatie v a n in zee afgezet en aldaar gedecomposeerd vulkanisch
materiaal tot h o o m s t e e n is aannemelijk te maken.
Het is een bekend feit, dat d e kernen van recente mangaanknollen dikwijls bestaan uit vulkanisch materiaal (tuffen). D e
witte kernen van zulke knollen zijn het submarine decompositieproduct van dit vulkanisch materiaal ^).
Bij het mikroskopisch onderzoek van een witte kern uit een
mangaanknol uit cretaceïsche roode klei v o n d M o l e n g r a a f f ,
dat deze bestaat uit radiolariënhoudenden hoornsteen, die voor het
grootste gedeelte tot amorphe kiezelzuur bleek veranderd te zijn ^).
Ik meen hieruit de gevolgtrekking te m o g e n maken dat vulkanisch
materiaal (tuffen) — na submarine decompositie — door silificatie in hoornsteen kan overgaan ^ ) .
D e hier g e g e v e n voorstelling v a n d e genese v a n kiezelleien en
1) J. M u r r a y en A. F. R e n a r d , Report on deep-sea deposits, 1891, bl!z.
307, 342, 345 e.a.;
J. M u r r a y en G. V. L e e , The depth and marine deposits of the Pacific,
Memoirs of the Mus. of Comp. Zool. at Harvard College, Cambridge U.S.A.,
1909, blz. 29, 143, 146, 147, 148 en 167.
2) G. A. F. M o l e n g r a a f f , On manganese nodules in mesozoic deep-sea
deposits of Dutch Timor, Koninklijke Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam, Proc. Vol. XXIIl, No. 7, 1920, blz. 1006.
3) De afbeeldingen: plate XVII, fig. 2 en fig. 4; plate XVIII, fig. 4, in het
werk van J. M u r r a y en A. F. R e n a r d , doen vermoeden, dat, submarien,
gedecomposeerde tuffogene kernen van mangaanknoUen door silificatie ook
in jaspis kunnen overgaan. Kernen van fossiele mangaanknoUfen, die uit jaspis
bestaan, zijn echter tot nu toe niet gevonden. Zie ook: H. R o s e n b u s c h A. O s a n n , Elemente der Gesteinslehre, 1923, blz. 370.
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radiolarieten is in overeenstemming met het voorkomen van kristallen in sommige kiezelleien en radiolarieten en met den overgang van radiolariet in radiolariënhoudenden kristaltuf en het
samen voorkomen van radiolarieten met tuffen. Bij heftige erupties
vielen ook kristallen op plaatsen, waar anders de asch neerviel.
De tuffieten doen vermoeden, dat door heftige regens klastisch
materiaal gebracht is op plaatsen verder van de kust, welke doorgaans door dit materiaal niet bereikt konden worden. Hieruit volgt,
dat het voorkomen van grauwackeschalies in een dergelijke serie
van gesteenten zeer goed mogelijk kan zijn.
Uit de aanwezigheid van foraminiferen in de kiezelleien en in de
tuffen en tuffieten blijkt, dat de zee, waarin deze gesteenten zijn
afgezet, niet een diepzee is geweest. Lettende op het stratigraphisch
verband en op het bestaan van overgangen tusschen radiolariet en
kristaltuffen, welke laatste zoowel radiolariën als foraminiferen bevatten, acht ik 't onjuist voor de vorming van deze radiolarieten een
diepzee-omgeving aan te nemen. Ik acht het mogelijk, dat bij de
silificatie van gedecomposeerden aschtuf alle skeletten van de foraminiferen onherkenbaar zijn geworden.
Het afwisselend karakter van een eruptie weerspiegelt zich in het
afwisselend voorkomen van kiezelleien en radiolarieten met tuffen.
Dat de eruptie bovenzeesch heeft plaats gehad, acht ik waarschijnlijk door de aanwezigheid van ingeschakelde tuffieten en grauwackeschalies in dit complex van gesteenten.
Tot de Knip lagen behooren nog eenige merkwaardige gesteenten,
n.l. gedolomitiseerde radiolariën- en foraminiferenhoudende kiezelleien. Vier typen werden door mij waargenomen, n.l. bruine fijnkorrelige gesteenten, donkere dichte leien en donkere dichte of
grijze dichte gesteenten.
Uit het mikroskopisch onderzoek van het bruine fijnkorrelige
gesteente blijkt, dat dit bestaat uit vele rhomboëders van dolomiet
in een dichte fijne matrix, die geheel overeenkomt met de matrix
van een kiezellei.
Bij de kristallisatie van de dolomietkristallen zijn de verontreinigingen in het midden van het kristal opgehoopt en wel het meest
volgens het oppervlak van een rhomboëder, zoodat in doorsneden
de verontreinigingen een ruit vormen. Bij den verderen groei van
het kristal hoopten de verontreinigingen zich zonair op.
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De skeletten van de radiolariën zijn doorgaans geheel omgezet
in dolomiet (Plaat II, fig. 1 en 2 ) . Somtijds bestaat de kern
van het kristal uit het gedolomitiseerde skelet van een radiolarie.
De verontreinigingen bevinden zich dan langs den omtrek van het
skelet (Plaat III, fig. 1).
Het dichte leiachtige gesteente bestaat uit vele heldere dolomietrhomboëders. De matrix van dit gesteente gelijkt ook op die van
kiezellei. Het gesteente bevat vele radiolariën, waarvan het skelet
nog uit mikro-kristallijnen kwarts bestaat.
Het donkere dichte gesteente bestaat uit dicht op elkaar liggende
kleine kristallen van dolomiet. Sommige hebben den rhomboëdervorm. Een film van verontreinigingen bevindt zich tusschen de
kristallen. Aders van calciet komen voor. Het gesteente is voor een
deel, na de dolomitisatie, verkalkt.
Het dichte grijze gesteente bestaat uit een fijne matrix van dolomiet, waarin enkele kleine dolomietrhomboëders liggen. De verontreinigingen liggen ook hier in de doorsneden van de dolomietrhomboëders, in den vorm van een ruit opgehoopt (Plaat III,
fig. 2 ) . Skeletten van radiolariën zijn aanwezig, waarvan sommige in dolomiet zijn omgezet. Skeletten van foraminiferen komen
ook voor.
Calcietaders zijn aanwezig, echter is het gesteente zeer weinig
verkalkt.
Kleine kristallen komen sporadisch in dit gesteente voor.
De Knip lagen vormen in Noordwest-Curasao een dikker pakket
van lagen dan in Oost-Curagao. Gedeeltelijk is die groote dikte
slechts schijnbaar en het gevolg van de intensieve plooiing in
Noordwest-Curasao. maar bovendien bestaat de mogelijkheid, dat
van den aanvang af de dikte der afgezette lagen grooter is geweest.
Ronde Klip lagen. De donkergrijze fijnkorrelige Ronde Klip
lagen hebben denzelfden ouderdom als de Knip lagen. Zij bestaan
uit tuffogenen foraminiferenkalksteen en uit foraminiferenhoudende
kristaltuffen (Plaat IV. fig. 1). Uit het mikroskopisch onderzoek
volgt dat zij voornamelijk bestaan uit kristallen van plagioklaas.
kwarts, groene hoornblende, augietsplinters en een tuffogene mar
trix. Zij verschillen van de hierboven genoemde dichte kristaltuffen
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door de aanwezigheid van zeer vele schalen van Textularia en van
calciet in rechte latjes. Secundaire calciet is ook aanwezig.
Boven-cretaceïsche (onder-senone) kalksteen.
Seroe Teintje kalksteen. De Seroe Teintje kalksteen is genoemd
naar Seroe Teintje op de plantage Savonet. die geheel uit dezen
kalksteen bestaat. Het zijn lichtgrijze kalksteenen. die min of meer
herkristalliseerd zijn. Bij verweering van dezen kalksteen blijven de
verkiezelde fossielen en relief op het oppervlak achter.
De kalksteen van Seroe Bombe Boea op de plantage Savonet ia
onvolkomen herkristalliseerd. In de dunne doorsneden komen doorsneden van de schaal van Radiolites voor.
De kalksteen van heuvel 45.6 M. hoog op Savonet bestaat niet
uit een mozaiek van korreligen calciet. maar uit te zamen gepadcte
smalle latjes van calciet.
Donkergrijze onzuivere fijn- en grofkorrelige kalksteenen komen
ook op Curasao voor. Zij bevatten plagioklaas en soms ook groene
hoornblende en stukjes porphyriet en radiolariet. Foraminiferen
zijn mede aanwezig.
De kalksteenontsluiting. 500 M. oostelijk van hoogtepunt 90.8 M.
van de Seroe Djaka Komé op de plantage Savonet. bevat aan haar
basis afgeronde rolsteentjes van diabaas en kiezellei.
De Seroe Teintje kalksteen bevat een typische riffauna en -flora,
n.l. koralen, rudisten en kalkalgen. Dit rif is gevormd in ondiep
water en de afzetting wijst op een tropisch klimaat. M a r t i n heeft
aan den Seroe Teintje kalksteen een cretaceïschen ouderdom gegeven. H. G e r t h beschreef eenige koralen, die door mij uit dezen
kalksteen werden verzameld, en bevestigde den boven-cretaceïschen (onder-senonen) ouderdom.
Uit het bovenstaande volgt, dat de diabaas en de Knip lagen
ouder zvjn dan Onder-Senoon.
Boven-cretaceïsche of palaeocene afzettingen.
Midden-Curagao lagen.
De Midden-Curasao lagen bestaan uit grauwacken met mergelconcreties, arkosen. mergels en conglomeraten.
De grauwacken zijn bruin gekleurde fijnkorrelige gesteenten. Met
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de loupe kan men veldspaat. kwarts, muscoviet en soms een ferromagnesium-mineraal waarnemen. Uit het mikroskopisch onderzoek
volgt, dat deze gesteenten bestaan uit hoekige stukjes plagioklaas
en kwarts, uit muscoviet en uit biotiet, soms bovendien uit groene
hoornblende en augiet met vele stukjes van gesteenten. Deze
stukjes zijn: diabaas, porphyriet, kiezellei, radiolariet en tuf.
De mineralen en de stukjes gesteente zijn soms in elkaar geperst,
zoodat weinig cement aanwezig is. In dit geval bestaiat het cement
uit secundairen kwarts. De matrix heeft zelden een tuffogeen karakter. De tuffogene matrix bevat foraminiferen en radiolariën. Het
cement is doorgaans kalk en bevat soms radiolariën en foraminiferen (o.a. Textularia). Secundaire mineralen zijn calciet en chloriet.
De arkosen zijn grijze of lichtbruine fijnkorrelige gesteenten. Met
de loupe is muscoviet zichtbaar. Volgens het mikroskopisch onderzoek bestaan deze gesteenten hoofdzakelijk uit hoekige stukjes
plagioklaas en kwarts. Verder komt muscoviet voor. Zeer weinig
stukjes van gesteenten zijn aanwezig.
De mineralen liggen soms zoo dicht tegen elkaar, dat een cement
afwezig is, of het gesteente is verweerd en het cement bestaat dan
uit secundaire producten, o.a. kalk.
Het verschil tusschen de arkosen en de grauwacken is hierin
gelegen, dat bij de vorming der arkosen de natuurlijke mechanische
sorteering meer volkomen is geweest dan bij de vorming der grauwacken.
De conglomeraten bestaan uit rolsteenen van boven-cretaceïschen
kalksteen, kiezellei en diabaas. Uit het mikroskopisch onderzoek
blijkt, dat ook afgeronde stukken van porphyriet, dichte tuffen,
radiolariet en stukjes van kalkalgen aanwezig zijn. Het cement is
niet bij alle conglomeraten hetzelfde. Eensdeels bestaat de matrix
uit kalk, waarin stukken van kristallen van plagioklaas en kwarts
en kleine stukjes van de genoemde gesteenten met een weinig muscoviet en soms foraminiferen voorkomen, anderdeels heeft de matrix
een tuffogeen karakter. In de tuffogene matrix zijn aanwezig: kristallen van plagioklaas, groene hoornblende, augiet en stukjes van
gesteenten (o.a. organogenen kalksteen), radiolariën en foraminiferen (b.v. verkiezelde globigerinen).
Secundaire mineralen zijn calciet, chloriet en delessiet.
Het materiaal, waaruit de Midden-Curasao lagen bestaan, is
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afkomstig van oudere gesteenten (Knip lagen en Seroe Teintje
kalksteen), die toen boven zee waren. De Midden-Curasao lagen
hebben een Flysch-karakter.
Zoowel uit de tektoniek als uit de samenstelling van deze lagen
volgt, dat zij jonger zijn dan de Seroe Teintje kalksteen. De fossielen, die door mij in de Midden-Curasao lagen werden verzameld,
zyn ongeschikt voor de bepaling van den ouderdom dezer lagen.
Echter zijn de diabaas, de Knip lagen en de Seroe Teintje kalksteen vermoedelijk gedurende het Onder-Eoceen intensief geplooid.
De Midden-Curasao lagen zijn bijgevolg jonger dan Onder-Senoon
en ouder dan Onder-Eoceen. Zij hebben dus een boven-cretaceïschen of een palaeocenen ouderdom.
Oud-tertiaire afzettingen.
Seroe di Cueba serie.
De Seroe di Cueba serie bestaat uit een bruinen kalksteen en
daarop concordant liggend witten foraminiferenkalksteen. Het
voorkomen van deze serie is aangegeven op het geologische kaartje
II, schaal l : 20.000, en op het daarbij behoorend profiel.
Aan de noordzijde van de Seroe di Cueba ligt een basaalconglomeraat op den foraminiferenkalksteen. De rolsteenen van dit conglomeraat bestaan uit dezen kalksteen. Pleistocene rifkalksteen ligt
nog op een enkele plaats op dit conglomeraat.
De onzuivere onderste kalksteen bestaat uit stukjes kalkalg,
kiezellei, veldspaat, kwarts en augiet. Foraminiferen en radiolariën
zyn weinig aanwezig. Het cement is calciet.
In 1921 werden door mij in dezen kalksteen gevonden de
echinide Eupatagus grandiflorus Cotteau en verscheidene steenkernen van mollusken. Eupatagus grandiflorus Cotteau komt
voor in den boven-eocenen kalksteen van St. Barthélemy. De onderste kalksteen van de Seroe di Cueba serie heeft dus een boveneocenen ouderdom.
De foraminiferenkalksteen bestaat hoofdzakelijk uit kalkalgen
en foraminiferen. Klastisch materiaal is niet aanwezig (Plaat IV,
fig. 2 ) .
In 1921 werden door mij de volgende echiniden uit dezen kalksteen verzameld:
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Peronella Martini sp. nov. ^)
Peronella cf. Martini sp. nov.
Peronella Kloosi sp. nov.
Oligopygus curasavica sp. nov.
Eupatagus cf. depressus Jackson.
Eupatagus depressus Jackson is ook gevonden in het Tertiair van
Porto Rico. Volgens T. W. V a u g h a n is de stratigraphische
positie van dit fossiel in Porto Rico niet bekend ^).
Verder werd door mij in den bovengenoemden kalksteen gevonden Serpula (Rotularia); clymenioides Guppy. Maximale
middellijn: 17, 16, 14, 14, 14, Bi/^, 13, \2^l^ en 11 m.m.
Serpula (Rotularia) clymenioides Guppy is volgens G. D. H a r r i s
..the most conspicuous fossil" in het Boven-Eoceen van West-Trinidad3).
De foraminiferen zijn beschreven door R. K o c h * ) en L.
R u t t e n ^ ) . De publicatie van K o c h geeft aanleiding tot het
maken van eenige opmerkingen.
De plaatsaanduiding van het voorkomen van het Oud-Tertiair
op Curasao, zoowel in den tekst als op het kaartje, in de publicatie
van K o c h is onjuist. Op de Seroe Kenepa ^) komt geen Tertieiir
voor. Deze heuvel bestaat uit diabaas en ligt 2500 M. ten Zuidoosten van den Tafelberg op St. Hyronimus, terwijl de Seroe di
Cueba, waar het Tertiair voorkomt, 1 700 M. ten Noordoosten van
den Tafelberg ligt. Het Tertiair is ook aanwezig op de Seroe Bartool,
de oostelijke voortzetting van het noordelijk gedeelte van de Seroe
di Cueba.
De stukken kalksteen, die K o c h ontving van Dr. H. S t a u f f e r ,
zijn afkomstig van den westrand van de Seroe di Cueba en werden
verzameld op ± 60 M. hoogte. K o c h geeft een hoogte van ca.
1) De beschrijving van de echiniden uit het Eogeen van de Seroe di Cueba
volgt in Hoofdstuk VI.
2) T. W. V a u g h a n , Stratigraphic significance of the species of West Indian
Fossil Echini, Publication No. 306 of the Carnegie Institution of Washington,
1922, blz. 113.
3) G. D. H a r r i s , Notes on the paleontology of the Island of Trinidad, The
John Hopkins University studies in geology. No. 7, 1926, blz. 176.
4) en 5) Zie de literatuuropgave behoorende bij de stratigraphische tabel.
6) De situatie van de Seroe Kenepa is op het kaartje van K o c h onjuist
weergegeven.
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120 M. op. wat onjuist is; die hoogte wordt n.l. wel door de door
K o c h onjuist vermelde vindplaats Seroe Kenepa bereikt, maar
niet door de werkelijke vindplaats Seroe di Cueba. Het hoogste
punt van de Seroe di Cueba ligt 90.1 M. boven den zeespiegel.
In nevensgaand geologisch kaartje, schaal 1 : 20.000, en in het
daarbij behoorend profiel, schaal 1 : 10.000, is de juiste situatie
van het Oud-Tertiair aangegeven.
K o c h vermeldt het voorkomen van de volgende foraminiferen:
Foraminiferen bekend
uit het
Boven-Eoceen
(Jackson-formatie)
Discocyclinen.
Pliolepidina panamensis Cushman
Isolepidina macdonaldi Cushman
(Paneima, Jamaica, San Domingo)
Isolepidina trinitatis H. Douv.
(Trinidad, Venezuela, Jamaica.
Peru).
Isolepidina pustalosa H. Douv.
(Trinidad. Soldado rock.
San Domingo).
Lepidocyclina curasavica
(Venezuela).

Foraminiferen bekend
uit het
Midden-Oligoceen
(A n t i g u a - f o r m a t i e )
Nephrolepidina tournoueri
Lem. en Douv.
(Mexico en Trinidad)
Nephrolepidina morgani
Lem. en Douv.
(Cuba, Mexico. Antigua. Jamaica,
Haiti. San Domingo. Saint Croix).
Isolepidina yurnagunensis
Cushman.
(Cuba. Antigua. Jamaica. Haiti,
Cayman Brac).

Het is merkwaardig, dat K o c h naast elkaar gevonden heeft
foraminiferen. die typeerend zijn voor het Boven-Eoceen. en foraminiferen. die typeerend zijn voor het Midden-Oligoceen. Lepidocyclinen. die kenmerkend zijn voor het Onder-Oligoceen. b.v.
Isolepidina mantelli Morton zijn afwezig. Indien K o c h de beide
fauna's gescheiden gevonden had. zou dit wijzen op het voorkomen
van boven-eocenen en midden-oligocenen kalksteen, zooals het
geval is op Jamaica, waar de White Limestone, van onder naar
boven, zich uitstrekt van Boven-Eoceen tot en met Boven-Oligoceen, en wat ook geldt voor het Eogeen van het oostelijk gedeelte
van de ,,Gulf Coastal Plain" in het Zuidoosten van de Vereenigde
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Staten, waar het Onder-Oligoceen concordant ligt op het BovenEoceen.
R u 11 e n beschikte over veel meer materiaal dan de enkele
stukken kalksteen, die S t a u f f e r aan K o c h ter hand stelde.
Onder het materiaal, door hem onderzocht, bevonden zich ook
rolsteenen van den foraminiferenkalksteen uit het basaalconglomeraat.
Het is opvallend, dat hij alleen foraminiferen heeft gevonden,
die kenmerkend zijn voor het Boven-Eoceen:
n.l. Pliolepidina Tobleri H. Douv.
en Isolepidina Trinitatis H. Douv.
Het samen voorkomen van deze foraminiferen met Serpula
clymenioides Guppy doet mij besluiten, aan den foraminiferenkalksteen van de Seroe di Cueba een boven-eocenen ouderdom toe
te kennen.
K o c h heeft op grond van de weinige stukken kalksteen, waarover hij beschikte, een oordeel uitgesproken over de kwantitatieve
verspreiding van de foraminiferen in het Oud-Tertiair van Curasao.
Het komt mij voor, dat dit oordeel niet rust op een stevigen
grondslag.
Mevrouw A. W e b e r - v a n B o s s e deelde mij mede, dat in
den foraminiferenkalksteen onder de kalklagen de geslachten Corallina, Jonia en Archaeolithothamnium overwegend voorkomen.
Verder zijn aanwezig Lithophyllum, Lithothamnium, Lithoporella
en Mesophyllum. Het geslacht Amphiroa ontbreekt. Uit de onderzoekingen van fossiele kalklagen uit West-Indië valt tot nu toe met
eenige waarschijnlijkheid af te leiden, dat het geslacht Lithoporella
in het Boven-Eoceen en het geslacht Amphiroa in het Neogeen van
West-Indië zijn verschenen.
De foraminiferenkalksteen van de Seroe di Cueba bevat geen
klastisch materiaal. De afzetting heeft plaats gehad in helder,
warm, ondiep en betrekkelijk kalm water. Opvallend is het ontbreken van koralen.
Pleistocene afzettingen.
De pleistocene afzettingen liggen discordant op oudere gesteenten. De rolsteenen van het basaalconglomeraat bestaan uit diabaas
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of uit boven-eocenen foraminiferenkeJksteen of uit gesteenten, behoorende tot de Knip lagen, naar gelang het conglomeraat op diabaeis, op boven-eocenen foraminiferenkalksteen of op de Knip
lagen ligt ^).
Op het basaalconglomeraat volgt soms een fijn conglomeraat.
Vindplaatsen zijn: Zuidhelling Ronde Klip, Blad XIII; Westzijde
Blauw Baai, Blad XI; Seroe Sjon Meester (driehoekspunt No. 44) ;
heuvel 38.9 M. hoog, 520 M. ten Zuidoosten van driehoekspunt
No. 44 op Seroe Sjon Meester, Blad II.
Ronde Klip conglomeraat. Het fijne conglomeraat van Ronde
Klip is geheel gelijk aan dat van heuvel 28.9 M. hoog. Het bestaat
uit kleine rolsteenen van organogenen kalksteen en gesteenten.
Uit het mikroskopisch onderzoek blijkt, dat dit fijne conglomeraat
bestaat uit afgeronde stukjes van kalklagen, organogenen kalksteen
en kiezellei (radiolariet). Het cement is calciet, waarin amphisteginen voorkomen. Rolsteentjes van diabaas komen bovendien voor
in het fijne conglomeraat van heuvel 38.9 M. hoog (Plaat V,
fig. 1 en 2 ) .
Mevrouw W e b e r - v a n B o s s e deelde mij mede, dat in dit
fijne conglomeraat onder de kalklagen het geslacht Amphiroa
verreweg het heerschende is. Verder komen voor Lithophyllum.
Lithoporella, Lithothamnium, Archaeolithothamnium en misschien
ook Mesophyllum en Porolithon.
Seroe Domi lagen.
De onderste laag is een verweerde zachte kalksteen, op tufkryt
gelijkend. Alleen steenkernen van fossielen werden in dezen kalksteen gevonden. Op dezen kalksteen ligt rifkalksteen, waarvan de
ouderdom met behulp van fossielen niet nauwkeurig kan worden
vastgesteld. De fossielen, die tot nu toe beschreven zijn, hebben
een prae-pliocenen ouderdom.
Holocene afzettingen.
Asimto formatie. De horizontaal liggende koraal- en schelpban1) De pleistocene afzettingen liggen zonder basaalconglomeraat op de MiddenCurafao lagen. De Midden-Curaïao Ibgen waren blijkbaar te zacht om rolsteenen te leveren.
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ken op i t 5 M. hoogte boven zeeniveau zijn jonger dan de Seroe
Domi lagen.
De jongste vormingen zijn het conglomeraat in de Westpuntbaai
en in de Boca Santo preto alsmede de alluviale afzettingen.
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HOOFDSTUK III.
PETROGRAHE EN GENESE VAN DE STOLLINGSGESTEENTEN EN DE CONTACTMETAMORPHE GESTEENTEN.
A.

Stollingsgesteenten.

Diabazen.
Het oudste stollingsgesteente van Curasao is diabaas.
Op het domein Flip en op de plantage Mount-Pleasant komt een
verweerd gesteente voor, dat uiteenvalt in korrels van de grootte
van een erwt. Vermoedelijk is dit gesteente een verweerde varioliet.
Dichte diabazen.
De dichte diabazen komen met drie verschillende texturen voor,
n.l. a. een textuur waarbij de plagioklaasnaalden tot onvolkomen
bundels divergeeren; b . een textuur, waarbij de plagioklaas voorkomt als rechte lange mikrolithen en de augiet hetzij als korrels
hetzij als schoofvormige mikrolithbundels; c. een textuur, waarbij
de augiet voorkomt als flink ontwikkelde schoofvormige mikrolithbundels.
Dichte diabaas met plagioklaasnaalden, die tot onvolkomen
bundels divergeeren, d.d. 5 en 23. Plaat VI, fig. 1.
Het zijn dichte donkergrijze gesteenten.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur wordt gekenmerkt door het
tot onvolkomen bundels divergeeren der plagioklaasnaalden. De
max. lengte bedraagt 0.3 m.m. Zij zijn soms gebogen. Tusschen de
divergeerende plagioklaasnaalden ligt allotriomorphe kleurlooze
augiet geklemd. Deze augiet komt bovendien voor in den vorm
van korrels. Een groengele chlorietische substantie vult de mikrovacuolen.
De plagioklaasnaalden van deze gesteenten hebben vaak een
kanaal in de lengterichting. In fig. 5 gaan hier en daar de divergeerende plagioklaasnaalden over in een schoofvormigen bundel.
Dichte diabaas met veldspaat-mikrolithen, augietkorrels en
schoofvormige augiet-mikrolithbundels, d.d. 37. Plaat VI, fig. 2
en Plaat VII, fig. 1.
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Het is een grijsgroen verweerd gesteente. Slechts enkele verweerde phenocrysten zijn in het dichte gesteente waar te nemen.
Mikroskopisch onderzoek: de phenocrysten zijn nagenoeg totaal
verweerd. Plagioklaas, augiet en vermoedelijk ook olivijn vormen
de phenocrysten.
De veldspaat komt behalve als phenocrysten voor als lange
rechte plagioklaas-mikrolithen, die soms zwaluwstaartvormige uiteinden hebben. De max. lengte bedraagt 0.3 m.m. Soms hebben zij
een kanaal volgens de lengte-richting, zoodat de vierkante doorsnede loodrecht op deze richting een vierkante opening vertoont.
De kleurlooze diopsiedische augiet komt als korrels en als schoofvormige mikrolithbundels voor.
Erts is zoo goed als afwezig.
De textuur is echter op sommige plaatsen in d.d. 37 intersertaal,
terwijl zij op andere plaatsen overgaat in de hieronder te beschrijven textuur.
Dichte diabaas met augiet in flink ontwikkelde schoofvormige
mikrolithbundels, d.d. 8, 25, 22, 35. Plaat VII, fig. 2 en Plaat VIII,
fig. 1.
Het zijn donkergrijze gesteenten.
Mikroskopisch onderzoek: een gering aantal mikro-phenocrysten,
welke doorgaans totaal zijn verweerd, komt soms voor. In d.d. 8
en 35 bestaan de mikro-phenocrysten uit plagioklaas.
De veldspaat komt voor als lange rechte mikrolithen, die vaak
zwaluwstaartvormige uiteinden hebben. Ook deze hebben dikwijls
volgens de lengterichting een kanaal. De lengte bedraagt maximaal
0.9 m.m.
De diopsiedische augiet komt weinig voor in den vorm van
korrels, maar bijna uitsluitend in dien van fraaie schoofvormige
mikrolithbundels. Veldspaat-mikrolithen worden parallel met de
augiet-mikrolithen in de randzone van deze bundels gevonden.
Kleine kristallen en kristal-skeletten van magnetiet zijn aanwezig.
Het verschil met de hiervoor beschreven textuur is: minder phenocrysten, minder rechte veldspaat-mikrolithen en grooter en beter
ontwikkelde schoofvormige aug^iet-mikrolithbundels.
In d.d. 35 gaat de schoofvormige textuur over in een spherolithische (Plaat VIII, fig. 2 ) .
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De textuur van de dichte diabazen wijst op een snelle uitvloeiing
en koeling. Ik vermoed dat het diabaasmagma uit een onderzeesche
spleet is gevloeid. Het ontbreken van een basaalconglomeraat tusschen de Knip lagen en den diabaas is hiermede in overeenstemming 1).
Het is een bekend feit, dat een diabaaskorst een zeer slechte
warmtegeleider is en daardoor het onderliggend diabaasmagma
minder snel afkoeld. Van de daartoe behoorende gesteenten zijn de
hieronder nader beschreven zeer fijnkorrelige diabazen met mikrosubophitische textuur ^) en die met intersertale textuur nog het
snelst afgekoeld.
Zeer fijnkorrelige diabazen met mikro-subophitische textuur,
d.d. 169, 168, 148, 145, 167, 170, 155 en 156. Plaat IX, fig. 1.
De diabazen met de mikro-subophitische textuur zijn grijsgroenachtige zeer fijnkorrelige gesteenten.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is hypidiomorph-korrelig.
mikro-subophitisch.
Kleine, soms lange, plagioklaeisnaalden, die elkaar vaak kruisen,
liggen in allotriomorph gekristalliseerden augiet. De smalle plagioklaaslatjes hebben soms zwaluwstaartachtige uiteinden en een
kanaal in de lengterichting. De maximale lengte bedraagt 0.4 m.m.
De plagioklaas heeft tweelingen volgens d e Karlsbader- en de
albietwet. Naar zijn samenstelling is deze plagioklaas labrador.
Het kleurlooze ferromagnesium-mineraal is een diopsiedische
augiet. De augiet is soms omgezet in een chlorietische substantie.
Erts is weinig aanwezig.
In d.d. 145 en 155 gaat hier en daar de textuur over in eene
waarbij de plagioklaasnaalden divergeeren. De augiet is dan geklemd tusschen de plagioklaas-mikrolithen.
1) Deze veronderstelling wordt bevestigd door de samenstelling van den diabaas. Bij snelle afkoeUng stolt een diabaasmagma tot pyroxeen en plagioklaas.
Bij langzame koeling treedt differentiatie op; het onderste gekristalUseerde
gedeelte heeft dan een gabbro-samenstelling (olivijn, kalkplagioklaas en
magnesiumpyroxeen) en het bovenste gedeelte de samenstelhng van graniet,
granodioriet of kwartsdioriet (natriumplagioklaas, diopsiedische augiet en
kwarts). Ligt de snelheid van koeling tusschen deze beide in, dan treden
zonair gebouwde plagioklaaskristallen (kern overwegend An-houdend, terwijl naar den rand toe het Ab-gehalte toeneemt) op.
2) Zie voor de definitie van ophitische en subophitische textuur: G, W.
T y r r e l l , The principles of petrofogy, 1926, blz. 90.
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Zeer fijnkorrelige diabaas met intersertale textuur, d.d. 47. 20,
21b. Plaat IX. fig. 2.
De zeer fijnkorrelige diabazen met intersertale textuur zijn donkergrijze gesteenten.
Mikroskopisch onderzoek: phenocrysten komen zeer weinig in
deze gesteenten voor. Zij zijn totaal verweerd. De idiomorphe
smalle veldspaatlatjes, welke vaak gebogen zijn, kruisen elkaar
dikwijls; soms liggen zij echter ruw parallel (Plaat X, fig. 1).
Deze smalle veldspaatlatjes hebben vaak het voorkomen van kristalskeletten. De uiteinden zijn zwaluwstaartvormig en in de lengterichting loopt een kanaal, zoodat de vierkante doorsneden loodrecht
op deze richting in het centrum een vierkante opening vertoonen.
De veldspaatlatjes hebben tweelingen volgens de albietwet. De gem.
lengte is in d.d. 20 0.4 m.m., in d.d. 21b en 47 0.3 m.m. Max. lengte
in d.d. 20 0.8 m.m. Tusschen de plagioklaaslatjes ligt een kleurlooze diopsiedische augiet in allotriomorphe gekristalliseerde korrels.
Een groengele chlorietische substantie vult de mikro-vacuolen
in gesteente 47.
Kleine kristallen en kristalskeletten van magnetiet zijn aanwezig.
Hier en daar vormen de plagioklaas-mikrolithen met den daartusschen geklemden augiet, in d.d. 20. divergeerende bundels.
Er bestaan overgangen tusschen diabaas met intersertale textuur
en die met mikro-subophitische.
Fijnkorrelige diabazen, d.d. 129. 10 en 154. Plaat X, fig. 2 en
Plaat XI. fig. 1.
De fijnkorrelige diabazen met subophitische textuur zijn minder
snel afgekoeld. Het zijn grijs-groenachtige fijnkorrelige gesteenten.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is hypidiomorph-korrelig
en subophitisch.
De plagioklaaslatjes in 129 en 10 zijn te verweerd voor eene
bepaling. De maximale lengte is 1.2 m.m.
De kleurlooze augiet met tweelingen volgens 1 00 is diopsiedische
augiet. die hier en daar omgezet is in een chlorietische substantie.
Diabaas 154 bestaat uit kleine smalle idiomorphe veldspaatlatjes, die elkaar vaak kruisen. Zij liggen in allotriomorphe augietkristallen. De max. lengte is 1 m.m., gem. lengte 0.5 m.m. (Plaeit
XI, fig. 2 ) .
Erts: magnetiet, pyriet en chalcopyriet.
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Korrelige diabaas met normale hypidiomorph-korrelige textuur,
d.d. 24a. Plaat XII, fig. 1 en 2.
Korrelige diabaas met normale hypidiomorph-korrelige textuur
komt ook op Curasao voor. Het gesteente is een verweerd grijsgroen holokristallijn gesteente.
Witte troebele veldspaatlatjes en een zwart ferromagnesiummineraal zijn waar te nemen. Het ferromagnesium-mineraal vormt
de massa, welke geklemd is tusschen de veldspaatlatjes.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is de normale hypidiomorphkorrelige. De veldspaat komt voor als troebele plagioklaaslatjes
met tweelingen volgens de Karlsbader- en de albietwet. Max. lengte
± 1 5 m.m. Naar zijn samenstelling is deze plagioklaas labrador.
Een kleurlooze diopsiedische augiet met tweelingen volgens 100
komt hetzij als idiomorphe hetzij als allotriomorphe kristallen voor.
In het laatste geval wordt zijn vorm bepaald door de plagioklaaslatjes en deze worden dan soms gedeeltelijk door den allotriomorphen augiet omvat. Max. lengte van de idiomorphe slanke
augietkristallen is 0.9 m.m. De uitdoovingshoek van den augiet op
010 is r : c 41°.
Erts: magnetiet en chalcopyriet.
Diabaasporphyriet, d.d. 13, 14a, 2 1 , 161. 107, 97, 66a, 66b
en 75 a. Plaat XIII, fig. 1.
Het minst snel afgekoelde gedeelte van het diabaasmagma is
gekristalliseerd tot diabaasporphyriet.
Het is een donkergrijs tot groenachtig blauw holokristallijn gesteente. De porphyrische textuur is niet bijzonder duidelijk. Zij is
vaak alleen onder het mikroskoop waar te nemen. De kleine phenocrysten bestaan uit witte troebele veldspaatlatjes en uit een zwart
ferromagnesium-mineraal.
De grondmassa bestaat uit kleine veldspaatlatjes of naalden en
de ingeklemde massa is een donkergroene substantie.
Erts is aanwezig.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is holokristallijn-porphyrisch. De mikro-phenocrysten bestaan uit latvormige plagioklaas
met tweelingen volgens de Karlsbader en de albietwet en uit een
slanken kleurloozen augiet, vaak met tweelingen volgens 1 00. Naar
de samenstelling zijn de plagioklaas-phenocrysten labrador. De
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max. lengte van de idiomorphe plagioklaaslatjes is ± 0.9 m.m. in
d.d. 13 en 14, 1.4 m.m. in d.d. 6 6 a eu 1.5 m.m. in d.d. 14a.
Een kleurlooze diopsiedische augiet vormt de phenocrysten.
f : c = 38° - 4 4 ° op 0 1 0 . Zij hebben een max. lengte van 1.2
m.m. in d.d. 13 en 1.8 m.m. in d.d. 2 1 .
D e grondmassa bestaat uit labradorlatjes met tweelingen volgens
d e Karlsbader- en de albietwet. D e hier tusschen ingeklemde chlorietische substantie is waarschijnlijk het omzettingsproduct van augiet.
Erts: magnetiet vergroeid met haematiet, chalcopyriet.
D e gesteenten 1 3, 2 1, 1 6 1 , 6 6 , 6 6 a en 75a hebben een duidelijke
mikro-porphyrische textuur. In 14a is weinig grondmassa, in 9 7 en
in 107 zijn weinig phenocrysten aanwezig. Er bestaat een groot
verschil in d e hoeveelheid v a n de mineralen der Ie en 2e generatie
in deze gesteenten. Zij vormen een overgang naar de korrelige
diabazen met een normale hypidiomorph-korrelige textuur. D e z e
textuur ontstaat, wanneer d e kristallisatie van het magma rustig en
regelmatig verloopt en d e tijdsintervallen, waarin d e kristallisatie der
verschillende mineralen plaats vindt, gedeeltelijk samenvallen ^ ) .
Een analyse van den diabaasporphyriet 1 3 werd gemaakt door
Ir. H. W. V . W i 11 e m s in het laboratorium voor Delfstofkunde
v a n d e Technische H o o g e s c h o o l te Delft.

SiO^
TiO^
AI.O3
Fe,03

FeO
MnO
MgO
CaO
Na^O
K^O
H,0-f
HjO —

49.23 '
0.97
16.88
0.84
8.21
0.17
9.46
11.88
2.22
0.18
0.01
0.17

In diabaasporphyriet No. 1 3 komt
geen titaanerts voor.
Het lage titaangehalte en het h o o ge CaO gehalte wijst o p d e aanwezigheid van diopsiedischen augiet of van magnesiiundiopsied.
D e hoek tusschen de optische assen is echter grooter dan die bij
magnesiumdiopsied, waaruit volgt
d e aanwezigheid van diopsiedischen augiet.

100.22
1) Bij uitzondering vindt men de porphyrische textuur bij dieptegesteenten.
Zie: H. R o s e n b u s c h , Band II. 1, blz. 9 4 — 9 5 , 176, 2 9 7 — 2 9 8 ; G. W.
T y r r e l l , The principles of petrology, blz. 8 9 ; S. J. S h a n d , Eruptive rocks,
blz. I I I .
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Labradorporphyriet, d.d. 17, 26, 59 en 137. Plaat XIII, fig. 2.
Op sommige plaatsen komt op Curasao een bruin violetachtig
verweerd porphyrisch gesteente voor.
De phenocrysten bestaan uit lat- tot plaatvormigen veldspaat,
welke soms glashelder is.
De bruine dichte grondmassa is violetachtig gekleurd.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is holo- of hypokristallijnporphyrisch.
Plagioklaas en kleurlooze augiet vormen de phenocrysten. De
plagioklaas heeft tweelingen volgens de Karlsbader- en de albietwet en is soms zonair gebouwd; veelal is hij afgerond en somtijds
glashelder. Er bestaat geen verschil in samenstelling tusschen de
kern en de schaal. De zonaire struktuur wijst dus alleen op een
onderbreking in den groei van het kristal (Plaat XIV, fig. 1 en
fig. 2 ) . Naar zijn samenstelling is deze plagioklaas labrador. Max.
lengte ± 3 m.m.
De idiomorphe diopsiedische augiet is vaak geuralitiseerd en omgeven door een bruinrooden tot bruinzwarten rand van limoniet.
De grondmassa bestaat uit kleine plagioklaas- en augietlatjes.
Het erts in de grondmassa is secundair en gedeeltelijk omgezet in
limoniet. Een glasbasis kan niet met zekerheid worden vastgesteld.
Olivijnhoudende diabaasamandelsteen, d.d. 1 60. Plaat XV, fig.
1 en 2.
O p één plaats heb ik op Curasao een olivijnhoudende diabciasamandelsteen gevonden.
Het gesteente heeft een porphyrische textuur. De phenocrysten
bestaan uit een bruin en een donker ferromagnesium-mineraal. De
holten in het gesteente zijn opgevuld met calciet, waarin soms een
roodachtig erts, soms een groen mineraal voorkomt.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is vermoedelijk hypokristallijn-porphyrisch. De phenocrysten bestaan uit idiomorphen
olivijn, welke duidelijk corrosieverschijnselen vertoont i ) , en uit
1) Dit is in overeenstemming met de experimenteele onderzoekingen en
conclusies van O. A n d e r s e n en N. L. B o w e n .
O. A n d e r s e n , Das System Anorthit-Forsterit-Kieselsaure, N. Jahrb. f. Min.,
Geol. und Palaont., Beil., Bd. 40, 1916;
N. L. B o w e n , The reaction principle in petrogenesis, J. of G., Vol. 30, 1922.
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kleurloozen idiomorphen diopsiedischen augiet met vaak ,,knauelartige Durchwachsung", plaat XVI, fig. 1 en 2. De olivijn is vaak
omgezet in calciet en een geelbruine substantie.
De grondmassa bestaat uit zeer kleine plagioklaaslatjes. De ingeklemde massa is een groen aggrregaat met veel magnetiet.
De aanwezigheid van glas kan niet met zekerheid worden vastgesteld.
De gasruimten met een middellijn van ± 3 m.m. zijn opgevuld
met calciet. Erts en vezelige delessiet komen soms in de calciet voor.
Vroegere petrographische beschrijvingen.
De gesteenten, die door M a r t i n op Curasao zijn verzameld,
zijn beschreven door J. H. K1 o o s.
K1 o o s vermeldt op blz. 76 en 77 het voorkomen van verweerden diabaasporphyriet op de plantage Savonet. Verder beschrijft hij
eenige korrelige en dichte diabazen. De textuur van de fijnkorrelige
diabazen van Australia, St. Jan, Klein Mal Pays en van de N.W.
hoek van Curasao is de normale hypidiomorph-korrelige.
Vervolgens beschrijft KI o o s in het kort eenige fijnkorrelige
kwartsdiabazen van Savonet.
Dichte diabazen met augiet en plagioklaas in flink ontwikkelde
schoofvormige mikrolithbundels zijn door M a r t i n verzameld ten
Westen van het Schottegat.
M. B a u e r heeft eenige diabazen beschreven, welke verzameld
werden door Dr. A. K r a m e r ten Oosten van het Schottegat.
Hij beschrijft fijnkorreligen diabaas met een normale hypidiomorph-korrelige textuur, fijnkorreligen diabaas waarin de plagioklaas- en de augietlatjes divergeeren en waarin plagioklaas- en
augiet-spherolithen voorkomen, diabaasporphyriet met augiet- en
veldspaat-phenocrysten en een spherolithische grondmassa, olivijndiabaasporphyriet met olivijn- en augiet-phenocrysten en met een
,,radialstrahlige Grundmassa", bestaande uit augiet en weinig plagioklaas. olivijndiabaasporphyriet met olivijn- en augiet-phenocrysten en slanke plagioklaasnaalden en met een dendritisch-spherolithische grondmassa.
B a u e r merkt op dat. wanneer hij van het geringe plagioklaasgehalte in de beide laatstgenoemde diabaasporphyrieten afziet,
deze gesteenten pikrietporphyrieten genoemd mogen worden.
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Ik heb de diabazen van Curasao ingedeeld volgens eenige typische texturen. De dichte diabazen met intersertale textuur en die
met de verder beschreven texturen hebben slechts enkele verweerde phenocrysten. Daarom zijn deze gesteenten niet door mij
als diabaasporphyrieten beschreven. De diabaas met veldspaatmikrolithen, augiet in korrels en schoofvormige mikrolithbundels,
d.d. 37, bevat meer phenocrysten; hij kan beschouwd worden als
een diabaasporphyriet met weinig phenocrysten en met een bijzondere textuur der grondmassa.
Geen van de diabazen, door mij onderzocht, zijn vrij van plagioklaas. Pikrieten en pikrietporphyrieten komen dus niet voor onder
d e door mij verzamelde gesteenten op Curasao.
Ouderdom der diabazen.
De diabaas is met de Knip lagen, den Seroe Teintje kalksteen
en de Midden-Curasao lagen vermoedelijk tijdens het Onder-Eoceen
intensief geplooid. De diabaas, het oudste gesteente, vormt de kern
van de anticlinalen en komt, waar de kern is blootgelegd, voor den
dag. Op verschillende plaatsen kan men waarnemen, dat de Knip
lagen — de oudste sedimentaire gesteenten van de vleugels der
anticlinalen — rusten op diabaas en den diabaas voor denudatie
hebben behoed. Ik noem als voorbeelden:
den noordvleugel van het anticlinorium in Noordwest-Curasao
tusschen de hoogtepunten 82.0 M. en 60.1 M., ten Noorden van
Seroe di Cueba en Seroe Bartool;
den zuidvleugel van het anticlinorium in Noordwest-Curasao
van Seroe Commandant op plantage Lagoen tot Barikie Seroe op
plantage St. Jan;
den noordvleugel van de anticlinaal in Oost-Curasao: de heuvels
ten Zuidoosten van landhuis Steenen Koraal.
De diabaas, die ouder is dan de Seroe Teintje kalksteen, is dus
ouder dan Onder-Senoon.
Het is niet mogelijk den ouderdom van den diabaas naar beneden
toe in de stratigraphische kolom te begrenzen. Gesteenten ouder
dan diabaas zijn op Curasao niet met zekerheid bekend. Zij
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komen nergens voor den dag. Echter komen onder in een put ^)
op de plantage Zevenbergen, die in de diabaas is gedolven, sterk
geplooide schalies met kool, uitgewalst tot lenzen, voor. Het is
mogelijk, dat deze put juist staat in een secundaire anticlinaal.
Het Mesozoïcum ligt in West-Indië discordant op het Palaeozoïcum. De diabaas heeft dus zeker een mesozoïschen ouderdom ^ ) .
Dieptegesteenten.
Kwartsaugietdioriet, d.d. 166a, b en c. Plaat XVII, fig. 1 en 2.
Tijdens de intensieve plooiing. vermoedelijk gedurende het
Onder-Eoceen. had een intrusie plaats van kwartsaugietdioriet.
Het gesteente is fijnkorrelig en grijsgroenachtig gekleurd. De
textuur is hypidiomorph-korrelig.
Dunne plaatvormige veldspaten met tweelingen volgens de
Karlsbaderwet, kwarts, een donker mineraal en erts kan men met
de loupe waarnemen.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is hypidiomorph-korrelig.
De plagioklaas is voor een gedeelte idiomorph, voor een gedeelte
gelijktijdig met den kwarts gekristalliseerd. De idiomorphe plagioklaas heeft in een d.d. 166c een maximale lengte van 2.2 m.m.,
in d.d. 166a en b een maximale lengte van 1.5 m.m. De vergroeiing
van den kwarts met den plagioklaas is zeer onregelmatig. Kristallisatie van kwarts heeft ook nog na de kristallisatie van den plagioklaas plaats gehad.
De troebele plagioklaas heeft tweelingen volgens de Karlsbaderen de albietwet. Naar de samenstelling is deze plagioklaas labrador.
Het ferromagnesium-mineraal is allotriomorph en na den plagioklaas gekristalliseerd. Dit mineraal heeft een bleekgroene kleur en
ï ) Put bij den put met windmolen op 40 M. hoogte in rooi, 300 M. Zuidoost
van de noordlijkste ruïne, plantage Zevenbergen, Blad U.
2) G. S t e i n m a n n is van meening, dat in de mediterrane plooiingsgebergten
de diabaas een intrusieve plaat (,,plakolith") vormt in de diepzee-sedimenten.
Daar het Boven-Krijt transgressief op deze sedimenten Kgt, schrijft hij a a n den
diabaas een midden-cretaceïschen ouderdom toe.
De diabaas op C u r a s a o vormt in de Knip lagen geen intrusieve plaat. Contactmetamorphe verschijnselen ontbreken ten eenemale.
(G. S t e i n m a n n , Die ophiolithischen Z o n e n in den mediterranen Kettengebirgen, Compte Rendu, XlVe Congres Géologique International, 1926, te

Madrid.)
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vertoont geen pleochroïsme. De basis-doorsnede heeft de pyroxeensplijting en op 010 is f : c ± 39°. Het is dus diopsied.
Plagioklaas en kwarts zijn in verhouding tot den diopsied overwegend aanwezig.
Slechts één doorsnede van muscoviet werd in d.d. 1 66a waargenomen.
Erts is veel in onregelmatige vormen aanwezig. Het bestaat uit
magnetiet, dat vergroeid is met haematiet. Soms is deze vergroeiing
kristallographisch.
Slanke zuiltjes van idiomorphe apatietkristallen komen zoowel in
den plagioklaas als in den kwarts voor.
De diopsied is hier en daar omgezet in een chlorietische substantie.
Het gesteente bevat geen orthoklaas.
Ganggesteenten.
Er hebben ook injecties van het kwartsdiorietmagma plaats
gehad. Diorietporphyrietgangen en daartoe behoorende vintlietgangen komen op Curasao voor.
Kwartshoomblendediorietporphyriet, d.d. 1 34.
Gesteente 1 34 is een verweerd porphyrisch gesteente. De phenocrysten zijn: witte plaatvormige afgeronde veldspaten, een ferromagnesium-mineraal en een weinig kwarts. De grondmassa heeft
een groenachtige kleur.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is holokristallijn-porphyrisch. De phenocrysten bestaan uit: verweerde plaatvormige plagioklazen met tweelingen volgens de albietwet, totaal verweerde zuilvormige hoomblende en kwarts. De plagioklazen zijn soms afgerond. De lengte van de plagioklazen varieert tusschen 0.3 m.m.
en 2.2 m.m., de maximale lengte van de hoornblende is 2.2 m.m.
De grondmassa bestaat uit kleine veldspaatlatjes. Apatiet komt
weinig voor.
De omzettingsproducten zijn voornamelijk een chlorietische substantie en erts.
Kwartshoudende diorietporphyriet, d.d. 53a, 143. Plaat XVIII,
fig. 1 en 2.
Het zijn porphyrische gesteenten met plaatvormige plag^ioklaasphenocrysten. De dichte grondmassa is grijsgroen gekleurd.
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Mikroskopisch onderzoek: de phenocrysten bestaan uit troebele
plagioklazen met doorgaans afgeronde hoeken. De lengte varieert
tusschen 0.5 tot 4.6 m.m. Tweelingen volgens de Karlsbader-, de
albiet- en de periklienwet komen voor. Naar zijn samenstelling is
deze plagioklaas oligoklaas-andesien.
De uiterlijke vorm van de chlorietische substantie doet vermoeden, dat hoornblende oorspronkelijk onder de phenocrysten aanwezig is geweest.
De grondmassa heeft de pilotaxitische textuur en bestaat voornamelijk uit zeer kleine veldspaatlatjes (gem. lengte 0.07 m.m.).
die soms een fluïdale textuur hebben. De veldspaat van de grondmassa heeft albiettweelingen en heeft dezelfde samenstelling als
de phenocrysten.
Erts is veel aanwezig in kleine korrels, voor het meerendeel
kleiner dan 0.02 m.m. Het bestaat uit magnetiet en uit haematiet
vergroeid met magnetiet.
Kwarts is weinig aanwezig.
De omzettingsproducten zijn: een chlorietische substantie, calciet en epidoot.
Eenige veldspaat-phenocrysten zijn gebroken en de stukken zijn
over kleine afstanden verschoven.
Kwartshoudende hoomblendediorietporphyriet, d.d. 24b. 40 en
40a, 43a, 132 en 132b, 135, 74.
Het zijn porphyrische gesteenten, waarvan de phenocrysten bestaan uit troebelen veldspaat en doorgaans uit een lang zuilvormig
donker ferromagnesium-mineraal. De dichte grondmassa is groenachtig gekleurd. Een weinig pyriet werd in gesteente 40 waargenomen.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is holokristallijn-porphyrisch. De phenocrysten bestaan uit verweerden plagioklaas met
tweelingen volgens de Karlsbader- en de albietwet en uit lichtgroene slanke hoornblende, met tweelingen — soms polysynthetisch — volgens 100. De plagioklaas-phenocrysten zijn vaak afgerond. De verhouding tusschen het aantal plagioklaas- en hoomblende-phenocrysten varieert. In d.d. 40 en 135 is het aantal
plagioklaas-phenocrysten grooter, in d.d. 24b zijn beide evenveel
aanwezig en in 132 komt onder de phenocrysten hoornblende het
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meeste voor. In het laatstgenoemde gesteente zijn sommige hoornblende-phenocrysten gebogen of gebroken.
D e lengde van de plagioklazen varieert tusschen 0.8 m.m. en
2.5 m.m., die van d e hoornblenden tusschen 0.8 m.m. en 3.0 m.m.
Naar zijn samenstelling is deze plagioklaas oligoklaas-andesien.
D e lichtgroene hoornblende is pleochroïtisch: a zeer licht geelgroen, b donker olijfgroen, c olijfgroen. O p 1 0 0 is r : c 1 7 ° — 1 9 ° .
D e plag^ioklaas- en hoornblende-phenocrysten zijn vaak in andere
mineralen overgegaan. D e omzettingsproducten van de hoornblende
zijn een chlorietische substantie, calciet, erts en kwarts. D e grondmassa heeft d e pilotaxitische textuur en bestaat uit plagioklaaslatjes met tweelingen volgens d e albietwet e n een weinig kwarts.
D e samenstelling van den plagioklaas van de grondmassa is
dezelfde als die van de phenocrysten.
In d.d. 2 4 b liggen d e plagioklaaslatjes eenigszins fluïdaal.
Apatietkristallen komen in de hoornblende voor.
Het erts bestaat uit: pyriet, chalcopyriet en magnetiet.
In d.d. 22 en d.d. 1 32 komt in de grondmassa een weinig lichtgroene hoornblende voor. D e z e gesteenten vormen een overgang
tusschen kwartshoudenden hoomblendediorietporphyriet en vintliet.
Hoomblendediorietporphyriet, d.d. 9, 34, 32 en 32b, 14b en
14c. 4 2 a en 4 2 b . Plaat XIX. fig. 1.
D e phenocrysten van deze porphyrische gesteenten bestaan uit
plagioklaas en uit een prismatisch ferromagnesium-mineraal. In d e
minder verweerde gesteenten is waar te nemen, dat de plagioklaas
tweelingen heeft volgens d e Karlsbader- en de albietwet. In gesteente 22 heeft het ferromagnesium-mineraal een maximale lengte
van 4 m.m. D e grondmassa is grijsgroen tot blauwachtig gn^oen
gekleurd. Erts, o.a. pyriet, is soms aanwezig.
Mikroskopisch onderzoek: d e phenocrysten bestaan uit plaatvormige plagioklazen met tweelingen volgens d e Karlsbader- en
d e albietwet en uit een lichtgroene slanke h o o m b l e n d e met tweelingen volgens 1 0 0 .
Naar de samenstelling is deze plagioklaas oligoklaas-andesien.
Slechts in één gesteente, d.d. 34, is de samenstelling gelijk aan die
v a n zuren labrador.
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De plagioklaas-phenocrysten hebben een lengte, varieerend tusschen 0.3 en 2.5 m.m. Zij zijn soms gebogen en gebroken. De
prismatische hoornblende is een groene hoornblende met t : c 18°
op 010. Plechroïsme: a zeer licht geelgroen, b donker olijfgroen,
f olijf groen. De lengte van de hoornblende-phenocrysten varieert
tusschen 0.3 m.m. en 4 m.m. Zij zijn soms gebogen. De verhouding
tusschen de hoeveelheid plagioklaas-phenocrysten en hoornblendephenocrysten is varieerend. In alle gesteenten komen plagioklaasphenocrysten overwegend voor. Het verschil in het aantal der
beide soorten phenocrysten is in d.d. 32 het kleinst.
De grondmassa heeft de pilotaxitische textuur en bestaat uit
kleine plagioklaaslatjes. Zij hebben tweelingen volgens de albietwet.
Naar zijn samenstelling is deze plagioklaas oligoklaas-andesien.
Apatiet komt vaak in de hoornblende voor.
De plagioklaas- en hoornblende-phenocrysten zijn dikwijls omgezet. De omzettingsproducten van de hoornblende zijn: een chlorietische substantie, calciet, erts en kwarts.
Het erts bestaat uit pyriet vergroeid met chalcopyriet en uit
magnetiet, dat kristallographisch vergroeid is met haematiet.
Vintliet, Ie type, d.d. 38. 38b en 73. Plaat XIX. fig. 2.
De vintlieten komen te Curasao in twee typen voor.
1 e type.
Het zyn verweerde porphyrische gesteenten. De phenocrysten
zijn verweerde veldspaat en een donkere slanke hoornblende. In
Nr. 38 heeft de hoornblende een maiximale lengte van 8 m.m. De
grondmassa heeft een groenachtige, soms een donker blauwachtige
groene kleur.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is holokristallijn-porphyrisch. De phenocrysten bestaan uit plagioklaas met tweelingen volgens de albietwet en uit een lichtgroene slanke hoornblende met
tweelingen volgens 100.
De plagioklaas heeft een maximale lengte van 2.8 m.m. en is
soms afgerond. Naar zijn samenstelling is deze plagioklaas oligoklaas-andesien.
De lichtgroene hoornblende is dezelfde als die in de dioriet-
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porphyrieten. Deze hoornblende komt in d.d. 73 ook voor als
kleine idiomorphe prismatische kristallen.
De grondmassa bestaat uit zure plagioklaaslatjes en kleine hoornblendezuiltjes. De plagioklaaslatjes hebben soms tweelingen volgens de albietwet. Prismatische doorsneden van de hoornblende
zuiltjes met tweelingen volgens 1 00 kunnen worden waargenomen.
Het is een lichtgroene hoornblende.
Een weinig kwarts komt in de grondmassa voor.
Erts komt zeer veel voor in kleine korrels van gem. 0.03 m.m.
grootte. Het bestaat uit magnetiet. chalcopyriet met pyriet, een
spikkel goud en haematiet vergroeid met magnetiet.
Vintliet, 2e type. d.d. 51a. aa. b. 34a, 52, 49 en 54.
2 e type.
Het is een grijs holokristallijn-porphyrisch gesteente.
Afgeronde kwartskristallen met een maximale lengte van 5.5
m.m. vallen bijzonder op.
De grondmassa bestaat uit veldspaat en een donker mineraal.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is holokristallijn-porphyrisch. De phenocrysten bestaan uit veldspaat, die echter weinig
aanwezig is.
De grondmassa bestaat uit zure plagioklaaslatjes met tweelingen
volgens de albietwet, lichtgroene^ hoornblende en kleurloozen
diopsiedischen augiet. De hoornblende is prismatisch. Op 010 is
t : c 18°. Deze hoornblende is voor een groot gedeelte in een
chlorietische substantie omgezet. Soms treft men in plaats van één
kwartskristal een mozaiek van kwarts aan.
In d.d. 54 is plaatselijk een mozaiek van sphaerolithisch gebouwde zoisietkristallen aanwezig. Dit wijst op een omzetting van veldspaatphenocrysten in zoisiet.
De afgeronde kwartskristallen worden steeds door hoornblende
omkranst. Plaat XX, fig. 1 en 2. De hoornblende vormt een resorptie-rand om de gecorrodeerde kwartskristallen. In d.d. 5 laa bestaat
de resorptie-rand uit hoornblende en veldspaat. In navolging van
H. R o s e n b u s c h neem ik aan, dat deze kwartskristallen niet uit
het magma afkomstig zijn. De kwarts is door het magma opgenomen.
De diopsiedische augiet is gekristalliseerd in kleine idiomorphe
slanke kristallen. Zij vertoonen corrosieverschijnselen.
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Zeer weinig kwarts en erts zijn in de grondmassa aanwezig.
De vintliet wordt gekernmerkt door het voorkomen van hoornblende als phenocrysten en als kleine kristallen in de grondmassa.
Ik vermoed dat het kwartsdiorietmagma is ontstaan door differentiatie van een basaltisch magma. Het bovenste deel van het kwartsdiorietmagma zal de vluchtige bestanddeelen bevatten. Daarom
mag verondersteld worden, dat bij een voldoenden druk en bij een
bepaalde temperatuur de amphibool in dit magma stabiel is. Onder
deze omstandigheden is het ontstaan van amphibool-phenocrysten
mogelijk. Bij afnemenden druk wordt de amphibool in dat milieu.
door ontwijking van de vluchtige bestanddeelen en stijging der
temperatuur 1). instabiel en verandert 2) in pyroxeen en ijzeroxyden. Het voorkomen van amphibool in de grondmassa van den
vintliet wijst m.i. op een injectie onder druk van kwartsdiorietmagma. dat vluchtige bestanddeelen bevatte.
Op één plaats op Curasao vormt de vintliet met doleriet een
samengestelde intrusieve plaat in de tuffen van de Ronde Knip
lagen. Deze tuffen zijn over een geringen afstand contactmetamorph veranderd.
Tijdens de vermoedelijk onder-eocene plooiing heeft ook een
injectie van gabbro plaats gehad.
Geinjiceerd zijn augietdiorietporphyriet of gangdiabaasporphyriet, doleriet en doleriet met ophitische textuur, welke laatste een
intrusieve plaat — soms te zamen met vintliet — vormt in de tuffen
van de Ronde Klip lagen.
Augietdiorietporphyriet of Gangdiabaasporphyriet, d.d. 1 39.
Het is een donkergrijs holokristallijn gesteente, waarin men veldspaat en een ferromagnesiummineraal kan waarnemen.
1) Een verklaring van de stijging der temperatuur wordt gegeven door S. J.
S h a n d in zijn boek ,,Eruptive rocks", 1927, blz. 82.
2) Bij zeer snelle afkoeling van het magma vertoont echter de amphibool,
ondanks de drukverlaging, geen omzettingsverschijnselen (resorptie-randen),
b.v. in hyalodacieten. H. A. B r o u w e r heeft beschreven niet geresorbeerde
amphibool in glashoudende insluitsels, die omgeven worden door hypersteenaugietandesiet. Zie zijn publicatie: Kristallisatie en resorptie in het magma
van den vulkaan Roeang (Sangi eil.). Verslag Kon. Akad. v. Wetensch. te
Amsterdam, Deel XXVllI, I 920, blz. 6 6 3 .
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Mikroskopisch onderzoek: de textuur is holokristallijn-porphyrisch. De phenocrysten bestaan uit plagioklaas met tweelingen volgens de Karlsbader- en de albietwet en kleurloozen slanken diopsiedischen augiet met tweelingen volgens 1 00. Naar de samenstelling
is deze plag:ioklaas labrador. De uitdoovingshoek t : c op 01 O van
den augiet is 38°. Max. lengte augiet ± H/j m.m. Deze augiet is
voor een groot deel omgezet in uraliet. De uraliet is lichtgroen
gekleurd en heeft tweelingen volgens 100. r : c is 16° op 010.
Pleochroïsme: a zeer licht geelgroen, b olijf groen, f groen.
De uraliet bestaat uit een bundel prismatische kristallen, waarvan de c-as en de b-as resp. samenvallen met de c- en b-as van
den augiet. Bazale doorsneden van den augiet en den uraliet dooven
dus gelijktijdig uit. De kernen van den uraliet bestaan dikwijls nog
uit augiet, waaruit volgt, dat de verandering van augiet in uraliet
aan de buitenzijde is begonnen.
De grondmassa bestaat uit plagioklaaslatjes met tweelingen volgens de Karlsbader- en de albietwet. De plagioklaas heeft dezelfde
samenstelling als de phenocrysten.
Erts: magnetiet en haematiet.
Doleriet, Ie type, d.d. 4 1 . 39a. Plaat XXI. fig. I en 2.
Het zijn grijsgroen tot donkergrijs hypidiomorph-korrelige gesteenten.
Veldspaatlatjes, een donker ferromag:nesium-mineraal en een
weinig pyriet zijn waar te nemen.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is hypidiomorph-korrelig.
De plagioklaas is latvormig gekristalliseerd en heeft tweelingen volgens de albietwet. Naar zijn samenstelling is deze plagioklaas labrador. De veldspaatkristallen zijn vaak gekraakt, gebogen en soms
gebroken; kleine verschuivingen van de gebroken deelen hebben
plaats gehad. De gebogen veldspaatlatjes vertoonen unduleuse uitdooving. De maximale lengte van den plagioklaas is 1.8 m.m.
De augiet komt voor als slanke idiomorphe kristallen en als allotriomorph gekristalliseerde korrels. De slanke kristallen zijn ook
vaak gebogen en soms gebroken. De max. lengte van den augiet is
1.2 m.m. in d.d. 41 en 1.7 m.m. in d.d. 39a. Het voorkomen van
augiet als korrels wijst op een beweging van het magma gedurende
het laatste stadium van kristallisatie.

48
De augiet is een kleurlooze diopsiedische augiet met tweelingen
volgens 100 en is hier en daar veranderd in uraliet. De uraliet heeft
tweelingen volgens 100. De uitdoovingshoek e : c is 16° op 010.
Pleochroïsme: a zeer licht geelgroen, b olijf groen, c blauwachtig
groen.
Erts: magnetiet en pyriet.
Doleriet, 2e type, d.d. 39b.
Het is een grijs donkergroen holokristallijn gesteente. Het gesteente bestaat overwegend uit een donkergroen ferromagnesiummineraal.
Mikroskopisch onderzoek: de textuur is hypidiomorph-korrelig
en bovendien ophitisch. De plagioklaas is gekristalliseerd in idiomorphe latjes. De plagioklaas heeft tweelingen volgens de Karlsbader- en de albietwet. Naar de samenstelling is deze plagioklaas
labrador.
De augiet komt voor in dik prismatische kristallen. De lengte
volgens de c-as is max. 1.5 m.m.
De kleurlooze augiet heeft een uitdoovingshoek van 46° op 010.
Tweelingen volgens 100 komen voor. Op 010 zijn fijne strepen
evenwijdig met 001 waar te nemen. Deze strepen hebben, wanneer
de augiet tweelingen heeft volgens 100, op 010 een vischgraatvoorkomen (,,herringbone appearance"). Basis-doorsneden hebben geen volkomen deelbaarheid naar 100. De augiet is dus geen
dialaag, echter toch een diopsiedische augiet. daar de bissectrixdispersie zeer klein is.
De augiet is voor een groot deel veranderd in uraliet.
Erts: Ilmeniet.
De ophitische textuur wijst op een rustige kristallisatie.
Uit de aanwezigheid van gebroken of gebogen phenocrysten en
uit de verandering van augiet in uraliet volgt, dat de ganggesteenten
aan druk zijn blootgesteld geweest.
Ontstaanswüze van het kwartsdioriet- en gabbromagnuu
Ik vermoed, dat het kwartsdiorietmagma en het gabbromagma
ontstaan zijn door differentiatie van een basaltisch magma.
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De intrusie tijdens de bergvorming en de daarop snellere afkoeling hebben aan de differentiatie, die toen, voor het bovenste
gedeelte van het magma, het kwartsdioriet-stadium had bereikt, een
einde gemaakt.
De kwartsaugietdioriet is fijnkorrelig, de plagioklaas heeft een
maximale lengte van 2.2 m.m. Dit wijst op snelle koeling.
De kwartsaugietdioriet werd door mij gevonden in het gebied.
waar de kern van het anticlinorium in Noordwest-Curasao is blootgelegd.
Bijna alle ganggsteenten zijn door mij gevonden in den diabaeis
ten Noorden van den noordelijken vleugel van het anticlinorium in
Noordwest-Curasao. Hier zijn de sedimenten, die met den diabaeis
geplooid zijn. door denudatie verwijderd. Slechts op één plaats.
heuvel 25.3 M., op Koraal bij Westpunt, komt nog een ingeplooid
gedeelte der Knip lagen voor.
Een samengestelde intrusieve plaat komt alleen voor in de tuffen
van de Ronde Klip lagen, die deel uitmaken van den noordvleugel
van de anticlinaal in Oost-Curasao.
De porphyrische dioriet, die KI o o s op blz. 77—78 heeft beschreven, is een kwartshoudende hoornblendediorietporphyrietgang
en is zeer waarschijnlijk hetzelfde gesteente, dat door mij onder
nummer 132 en 132b is beschreven.
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B.

Contactmetamorphe gesteenten.

De intrusieve plaat van vintliet in de Ronde Klip lagen heeft
deze over een kleinen afstand contactmetamorph veranderd.
Bij het naderen van het contact treft men in de kristaltuffen
(d.d. 53b. 45b en 45c) kleine kristalnaalden en korrels van zoisiet aan. Deze korrels vormen een sluier, waardoor de schalen van
d e ingesloten organismen moeilijk zijn waar te nemen. Dichter bij
het contact nemen de hoeveelheid en de grootte van één der contactmineralen toe (d.d. 4 5 c ) . Dit mineraal, epidoot. komt als
kleine latjes voor. Lengte 0.16 m.m. Plaat XXII, fig. 1.
Calciet is weinig meer aanwezig.
D.d. 44 is een kristaltuf die op een bepaalde plaats in den
vintliet voorkomt. De kristallen zijn plagioklaas en g^roene hoornblende. De omgrenzing van de organismen teekent zich nog vaag
in de d.d. af. Het tufkarakter van dit gesteente is behouden gebleven. De grondmassa is echter herkristalliseerd. Nieuwe mineralen zijn epidoot in korrels en aktinoliet. Het laatste mineraal
vormt in de d.d. een sluier van kristalnaalden.
Vlak bij het contact gaan de tuffen over in een grijsachtig wit
en korrelig gesteente (d.d. 45a en 45f, Plaat XXII, fig. 2 ) . Een
ferromagnesium-mineraal komt als donkere spikkels in het gesteente voor. Het gesteente bestaat uit: plagioklaas, groene hoomblende, aktinolietnaalden, eenig kwarts en augiet.
De plagioklaas heeft tweelingen volgens de Karlsbader- en de
albietwet. Naar zijn samenstelling is deze plagioklaas andesien.
De lichtgronene hoornblende is pleochroïtisch: a zeer lichtgeel
tot kleurloos, b olijfgroen, r lichtgroen. Op 010 is c : c 19°. De
hoornblende heeft tweelingen volgens 1 00.
De augiet komt als kleurlooze korrels of als idomorphe kristallen voor. In 45a is augiet meer aanwezig dan in 45f.
De aktinoliet bestaat uit lange prismatische stengels met tweelingen volgens 100. De basis-doorsnede is ruitvormig.
De grondmassa van den tuf is herkristalliseerd. Dit is in d.d. 45f
goed en in 45a minder goed waar te nemen. 45f bestaat voor een
gedeelte en 45a voor een groot gedeelte uit een mozaiek van
plagioklaas (gem. doorsnede 0.6 m.m.), augiet en groene hoornblende. Dit wijst op een algeheele herkristallisatie. Het tufkarakter

51
is geheel verdwenen. Schalen van organismen zijn niet meer te zien.
In d.d. 4 5 a a is de overgang tusschen 45f en 4 5 a waar te nemen.
In d.d. 4 5 a en 45f komen g e b o g e n veldspaat en gebroken en
g e b o g e n groene hoornblende voor. Hieruit volgt, dat dit gesteente
onder invloed v a n bergvormende krachten is geweest.
Gesteente 3 6 is een gesteente, dat contactmetamorph door een
diorietporphyrietgang is veranderd. H e t is een groenachtig dicht
gesteente. Uit het mikroskopisch onderzoek blijkt, dat dit gesteente
bestaat uit een mozaiek van helderen plagioklaas, zoisiet en epidoot.

HOOFDSTUK IV.
CORRELATIE VAN GESTEENTEN EN FORMATIES
V A N CURAgAO.

Diabaas.
Hoewel de stratigraphie en de tektoniek van Aruba en Bonaire
niet volledig bekend zijn, kunnen toch aan de hand van de publicaties van M a r t i n en K l o o s de gesteenten van deze eilanden
met die van Curasao vergeleken worden.
De textuur van den dichten diabaas, gevonden bij Fontein aan
de noordkust van Aruba, is dezelfde als die van sommige diabazen
op Curasao. Zij bestaat ook uit divergeerende. vaak gebogen.
dunne plagioklaaslatjes. waar tusschen korrels van diopsiedischen
augiet zijn geklemd. In dit gesteente komen ook mikro-vacuolen en
kristalskeletten van magnetiet voor.
K l o o s beschrijft fijnkorreligen diabaas uit de omgeving van
Fontein bij de noordkust van Bonaire en dichten diabaas van een
plaats tusschen Slagbaai en Goto. die dezelfde textuur hebben
als de hierboven genoemde diabaas van Aruba. Verder noemt hij
kwartsdiabaas, gevonden bij Fontein, die verschilt van den kwartsdiabaas van Savonet door het voorkomen van bruinen glimmer en
groene hoornblende.
Een korrelige diabaas uit de omgeving tusschen Seroe Grandi en
Rincon is olivijnhoudende diabaasporphyriet.
W. S i e V e r s vermeldt het voorkomen van diabaas op het schiereiland Paraguana.
Dichte bazalt. die waarschijnlijk submarien uit een spleet is
gevloeid, komt voor op het zuidelijk schiereiland van Haiti. Deze
bazalt, die ,,pillow structure" heeft, bestaat uit labrador, diopsiedischen augiet, weinig olivijn, ilmeniet en magnetiet. De textuur is
mikro-porphyrisch en de grondmassa heeft een ,,intergranular"- of
een subophitische textuur. Soms is de textuur intersertaal.
Merkwaardig is de groote overeenkomst in chemische samenstelling van den bazalt van Haiti met den diabaas van Curasao.
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SiOj,

TiO^
AI.O3
F^aOs
FeO
MnO
MgO
CaO
Na,0
K2O
H2O+
H2O—

pp.

49.231)
0.97
16.88
0.84
8.21
0,17
9.46
11.88
2.22
0.18
0.01
0.17
—
100.22

48.97 2)
2.05
14.90
0.96
10.27
0.15
7.09
11.72
2.06
0.33
1.35
0.28
0.24
100.37

Een belangrijk verschil geeft alleen het titaangehalte. De verklaring is, dat de bazalt van Haiti ilmeniet bevat, terwijl dit erts in
den diabaas van Curasao ontbreekt.
De ouderdom van den bazalt van Haiti is volgens W. S. B u r b a n k waarschijnlijk cretaceïsch.
Knip lagen.
Men kan het voorkomen van Knip lagen op Bonaire afleiden uit
de publicaties van M a r t i n en K l o o s . Evenals de kiezelleien op
Curasao bevatten de kiezelleien van Bonaire zoowel radiolariën als
foraminiferen.
M a r t i n meent, dat d e tuffen van Bonaire zijn ontstaan tijdens
een eruptie van kwartshoudenden glimmerporphyriet. K l o o s
schrijft aan deze tuffen een jongen ouderdom toe. waaruit M a r t i n
en K l o o s de gevolgtrekking hebben gemaiakt. dat de glimmerporphyriet ook een jongeren ouderdom heeft. Ik vermoed, dat de
tuffen identiek zijn met die der Knip lagen. O p Bonaire zou
dan het uitvloeiingsgesteente, dat het materiaal voor de tuffen ge1) Diabaasporphyriet No. 13, Curasao. Analyst: H. W. V. W i l l e m s .
2) Bazak, zuidelijk schiereiland van Haiti, Massif de Ia Selle, noordelijk van
de rivier Gosseline. Analyst: H. S. W a s h i n g t o n .
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leverd heeft, voorkomen, terwijl op Curasao dit door mij niet is
gevonden. Het spreekt vanzelf, dat alleen een nader onderzoek
van de stratigraphie en de tektoniek van Bonaire deze — m.i. nog
niet opgeloste — kwestie tot klaarheid kan brengen.
K a r s t e n vermeldt het voorkomen van kiezelleien op het
schiereiland Paraguana.
R u 11 e n heeft radiolarieten van Cuba beschreven, die vermoedelijk een cretaceïschen ouderdom hebben. In verband met de
verklaring, die ik gegeven heb van het ontstaan van de radiolarieten van Curasao, vermeld ik, dat ook R u 11 e n overgangen tusschen marine tuffen en radiolarieten heeft geconstateerd.
Hoornsteen, die zoowel radiolariën als forziminiferen bevat en
vermoedelijk een cretaceïschen ouderdom heeft, is bekend uit de
omgeving van Morne du Cap bij Cap-Haitien op Haiti.
Marine andesietkristaltuffen met hoornsteen komen voor in het
,,Massif de la Selle" en mesozoïsche andesiet en daciet in het
,,Massif du Nord" op Haiti. Deze uitvloeiingsgesteenten hebben
ook een relatief hoog Si02- en een laag K^O-gehalte.
Andesiettuffen en hoornsteenen, die mogelijk een cretaceïschen
ouderdom hebben, komen ook voor in de republiek Santo Domingo.
Het is merkwaardig, dat uit de geologische literatuur over Porto
Rico, St. Thomas en de Virgin Islands valt af te leiden, dat op deze
eilanden tuffen voorkomen, die te paralleliseeren zijn met de tuffen
van de Knip lagen op Curasao.
Uit de onderzoekingen van P. T. C1 e v e, N. G. H ö g b o m en
vooral uit die van C. P. B e r k e y, D. R. S e m m e s. E. T.
H o d g e . G. J. M i t c h e l l . B. H u b b a r d en C. R. F e t t k e
op Porto Rico blijkt, dat de z.g. ..bluebeache" van P. T. C l e v e
bestaat uit andesiettuffen en tufschalies. T. W. V a u g h a n vermeldt dezelfde gesteenten van de Amerikaansche Virgin Islands,
Vieques en St. Croix. Zij hebben vermoedelijk een cretaceïschen
ouderdom. K. W. E a r I e heeft aangetoond, dat de ,,blue beache"
op de Britsche Virgin Islands ook bestaat uit andesiettuffen, daciettuffen en tufschalies.
De hierboven genoemde gesteenten zijn, evenals de Knip lagen
op Curasao, intensief geplooid.
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Soroe Teintje kalksteen.
D e Seroe Teintje kalksteen heeft een boven-cretaceïschen, vermoedelijk onder-senonen ouderdom. Rudistenkalksteen komt o p
v e l e West-Indische eilanden, in Mexico en in Centraal-Amerika
voor, maar niet altijd heeft deze kalksteen een boven-cretaceïschen
ouderdom. Rudistenkalksteen van een midden-cretaceïschen ouderd o m is aangetroffen in Mexico en op Trinidad.
M a r t i n vermeldt niet het voorkomen van den Seroe Teintje
kalksteen op Bonaire en Aruba. Op Bonaire zijn echter d e Knip
lagen en de Midden-Curasao lagen aanwezig. H e t voorkomen v a n
dezen kalksteen op dit eiland is mogelijk.
W. S i e v e r s vermeldt het voorkomen van rudistenkalksteen
op het schiereiland Paraguana, welke hij paralleliseert met d e n
Seroe Teintje kalksteen.
O. S t u t z e r heeft bij Punta Espada op het schiereiland Goajira
een kalksteen gevonden, dien hij als het aequivalent beschouwt vam
den onder-cretaceïschen Villeta-kalksteen. D e mogelijkheid bestond, dat deze kalksteen identiek zou zijn met d e n Seroe Teintje
kalksteen. S t u t z e r heeft d e bereidwilligheid gehad d e koraalsoort, die hij in dezen kalksteen heeft gevonden, op te zenden aan
Prof. G e r t h . G e r t h , aan wien ik dank verschuldigd ben voor
d e identificatie v a n d e koralen uit den Seroe Teintje kalksteen v a n
Curasao, kon met eenige waarschijnlijkheid vaststellen, dat d e
koraal uit den kalksteen v a n Punta Espada overeenkomt met één
v a n d e koralen — Astrocoenia cf. ramosa Edw. & H. — uit d e n
rudistenkalksteen v a n Curasao.
Boven-cretaceïsche rudistenkalksteen komt voor in Mexico in d e
Emscher en in het Onder-Senoon en op Jamaica in het Maastrichtien.
D e rudisten in den Seroe Teintje kalksteen zijn te slecht bewaard
gebleven, o m aan d e hand dezer fossielen den kalksteen met die
van Eindere vindplaatsen te kunnen vergelijken. Men is uitsluitend
aangewezen op d e koralen, waarvan het aantal helaas gering is.
Dr. C. T. T r e c h m a n n heeft d e vriendelijkheid gehad mij een
fraaie collectie van koralen uit den rudistenkalksteen v a n Jamaica
te zenden, ten einde G e r t h in d e gelegenheid te stellen beider
fauna te vergelijken. G e r t h kon geen overeenkomst vaststellen.
Volledigheidshalve vermeld ik, dat de rudistenkalksteen vem
Cuba overeenkomst vertoont met dien van Jamaica en dat b o v e n -
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cretaceïsche rudistenkalksteen ook voorkomt in Honduras, op Haiti,
Santo Domingo, Porto Rico, St. Thomas en Saint-Croix.
Midden-Curagao lagen.
Uit de publicatie van M a r t i n over de geologie van de Benedenwindsche eilanden volgt, dat de Midden-Curasao lagen op Bonaire
en vermoedelijk ook op Aruba voorkomen.
Hij vermeldt zandsteen en conglomeraat van Bonaire en mergelschalies van één plaats (Dos Playa) op Aruba.
De ouderdom van de Midden-Curasao lagen staat niet vast. zoodat een correlatie niet mogelijk is.
Lagen met een Flyschkarakter zijn gevonden in Mexico en op Jamaica. Zij werden afgezet gedurende het Palaeoceen. waaruit volgt,
dat de mesozoïsche gesteenten zich reeds vóór dien tijd boven zee
bevonden. Daarna zijn deze lagen met de mesozoïsche gesteenten
in het Onder-Eoceen intensief geplooid. Tot deze lagen behooren
de palaeocene Chicontepec-lagen in Mexico en volgens C. T. T e c h m a n n de ..carbonaceous shale or Richmond formation" op Jamaica.
Volgens R. A . L i d d 1 e ligt het Palaeoceen in Venezuela en
op Trinidad discordant op Boven-Krijt. De jongste formatie van het
Boven-Krijt is in Venezuela Onder-Senoon en op Trinidad — volgens G. D. H a r r i s — de Bontour-formatie. die waarschijnlijk
tot het Campanien behoort.
In Venezuela en op Trinidad eindigde de plooiing van de mesozoïsche gesteenten in het Boven-Krijt. Indien deze plooiing in Venezuela en op Trinidad en de Benedenwindsche eilanden het gevolg
was van een beweging van het continentale deel van Zuid-Amerika
in noordelijke richting, dan mag betwijfeld worden, of de plooiing
van de mesozoïsche gesteenten op de laatstgenoemde eilanden tot
in het Onder-Eoceen heeft voortgeduurd. De mogelijkheid bestaat
dus, dat de Midden-Curasao lagen boven-cretaceïsch zijn en de
intensieve plooiing nog vóór het Palaeoceen heeft plaats gehad.
Daar het waarschijnlijk is, dat de intrusie van de stollingsgesteenten
tijdens deze plooiing heeft plaats gehad, hebben de kwartsdioriet
en de geinjiceerde diorietporphyrieten en dolorieten dan geen
onder-eocenen maar een boven-cretaceïschen ouderdom.
Uit het bovenstaande volgt, dat het van belang is fossielen te
verzamelen uit de Midden-Curasao lagen. De weinige, die door mij
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werden gevonden, zijn afkomstig van de vindplaatsen vermeld
onder de volgende nummers: Grauwacken: 32 en 202; Conglomeraten: 173.
Intrusieve kwartsaugietdioriet en injecties van diorietporphyriet
en doleriet.
M a r t i n heeft op Aruba de aanwezigheid van kwartsdioriet
vastgesteld. Ook de ganggesteenten van het kwartsdiorietmagma
komen op dit eiland voor. n.l.: kwartshoomblendediorietporphyriet en vintliet 1 e en 2e type. Het 2e type wijkt in zooverre van
het Curasao'sche type af. dat onder de phenocrysten behalve veldspaat ook hoornblende voorkomt. Merkwaardig is dat ook in dit
gesteente, in overeenstemming met het gesteente op Curasao, de
hoornblendemikrolithen van de grondmassa de afgeronde kwartsxenolithen omkransen.
De intrusieve kwartsdioriet neemt op Aruba een veel grooter
oppervlak in dan de diabaas, terwijl op Curasao juist het tegen-i
overgestelde het geval is. De verklaring hiervan is, dat de as van de
plooiing van de mesozoïsche sedimenten op Aruba hooger ligt dan
op Curasao. Latere denudatie heeft bijgevolg op Aruba de kern
van het eiland dieper kunnen blootleggen dan op Curasao. Zelfs
gesteenten van vermoedelijk palaeozoïschen ouderdom, n.l. gemetamorphiseerde gesteenten, waarin gpraniet-intrusies voorkomen.
komen op Aruba aan den dag ^). Tevens wordt daardoor verklaard.
waarom de mesozoïsche sedimenten op Aruba een geringere uitgebreidheid hebben dan op Curasao.
In verband met het voorkomen van goudhoudende kwartsgangen
op Aruba vermeld ik, dat Ir. C. S c h o u t e n de aanwezigheid van
spikkels goud in den vintliet 1 e type van Curasao in een polijstvlak met opvallend licht heeft vastgesteld. Ik vermoed, dat in de
ganggesteenten van het diorietmagma op Aruba ook goud kan
worden aangetoond.
De goudhoudende kwartsgangen op Aruba behooren vermoedelijk tot de groep ,,Metalliferous deposits at intermediate depths by

1) De palaeozoi'sche gesteenten zijn yennoedelqk gedurende ket Perm geplooid.
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ascending thermal waters and in genetic connection with intrusive
rocks'' 1). Het intrusieve gesteente is kwartsdioriet.
De strekking van de as van de plooiing van de mesozoïsche
gesteenten is op de Benedenwindsche eilanden in 't algemeen WestOost en gedurende de laatste phase van deze plooiing heeft de
intrusie van het kwartsdiorietmagma plaats gehad. Nu heeft
M a r t i n op Aruba vastgesteld, dat de strekking van de goudhoudende kwartsgangen overwegend West-Oost is, waaruit m.i.
volgt, dat er genetisch verband bestaat tusschen deze gangen en
den kwartsdioriet.
M a r t i n vermeldt niet het voorkomen van kwartsdioriet of
ganggesteenten van dit magma op het eiland Bonaire.
Intrusies van onder-eocenen kwartsdioriet in mesozoïsche sedimenten, die in het Onder-Eoceen zijn geplooid, komen voor in
Mexico, op Jamaica, Cuba (Sierra Maestra). Haiti, Santo Domingo,
Porto Rico, Vieques, Culebra, St. Thomas, Tortula, Beef Island,
Virgin Gorda, op eenige kleine eilandjes tusschen Virgin Gorda en
St. John, n.l.: Jeruzalem, Round Rock, Ginger, Coopers en Salt
Island en op St. Croix. Onder-eocene kwartsamphibooldiorietporphyrieten zijn bekend van Cuba, Haiti, Santo Domingo en Porto
Rico; onder-eocene dolerietgangen van Haiti, St. Thomas, St. Croix
en de Virgin Islands.
A. G. H ö g b o m heeft gewezen op het ontbreken van kaliveldspaten in kwartsdiorieten van de noordoostelijke West-Indische
eilanden. Dit geldt ook voor den kwartsdioriet van Curasao en in
het algemeen van allen intrusieven kwartsdioriet in de mesozoïsche
gesteenten van West-Indië.
De volgende analysen zijn analysen van eenige West-Indische
kwartsdiorieten:

1) W. L i n d g r e n , Mineral deposits, 2e druk, 1919, blz. 5 4 6 — 5 4 9 .
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SiOjj
TiO^
Al,03
Fe.03
FeO
MgO
CaO
Na^O
Kp
H,0+|
H.O-J

61.35

59.24

15.39
4.41
3.40
3.32
6.60
3.87
0.95

18.16
3.26
3.56
2.84
6.31
4.00
1.31

0.58

0.84

P2O6

MnO

^^mm,

99.87
Vindplaats:
Analyst:

Beef Island
P. T. Cleve

99.55
St. John
P. T. Cleve

59.66
1.55
13.22
5.12
5.53
4.50
5.96
3.14
0.97
0.47
0.08
0.18
0.12

61.22
0.48
16.47
2.97
3.47
2.54
6.18
3.81
1.77
1.12
0.19
0.00
0.13

100.61

100.45

Haiti
H.S.Washington

Haiti
R.C.Wells

Deze kwartsdiorieten worden in 't algemeen gekenmerkt door
weinig kaliveldspaat en ferromagnesium-mineralen, veel kwarts en
plagioklaas. De zeer kwarts- en plagioklaasrijke diorieten heeft
A. G. H ö g b o m ,,plagioklaasgranieten" genoemd. Zij bevatten
3 0 — 4 0 % kwarts, 5 3 — 5 8 % plagioklaas en slechts 3—6% hoornblende.
P. T. C l e v e geeft de volgende analyse van een ,,plagioklaasgraniet" van Virgin Gorda:

SiO,
A1«0,
FePa
MgO
CaO
Na^O
K,0
H^O

69.33
12.77
2.19
1.03
7.23
4.75
0.42
1.47
99.19

60
Seroe di Cueba serie.
K. M a r t i n vermeldt niet het voorkomen van tertiaire afzettingen op de Benedenwindsche eilanden. Hij maakt wel is waar
gewag van een orbitoïdenhoudenden kalksteen van Bonaire (blz.
81, 82 en zie in dit verband ook blz. 71), maar kent aani dit gesteente een pleistocenen ouderdom toe.
De rif kalksteen op Aruba bij Seroe Colorado is volgens M a r t i n
Pleistoceen. volgens T. W. V a u g h a n Midden-Oligoceen (Antigua formatie). M a r t i n ' s opvatting is gebaseerd op de determinatie van mollusken. die van V a u g h a n op het onderzoek van
de koraalfauna. De beide genoemde vindplaatsen verdienen nader
onderzoek.
Volgens M a r t i n bestaat de kalksteen, die den Tafelberg op
St. Hyronimus, Curasao, bedekt, uit stukjes van foraminiferen en
kalkalgen (blz. 8 6 ) . Ook deze kalksteen heeft volgens hem een
pleistocenen ouderdom. De stukken, die ik daarvan verzamelde.
zijn helaas verloren gegaan. Uit de tektoniek van de pleistocene
afzettingen meen ik te mogen besluiten, dat M a r t i n ' s zienswijze
juist is.
Wat de fauna betreft van den foraminiferenkalksteen van de
Seroe di Cueba serie, deze vertoont overeenkomst met die uit het
Boven-Eoceen van Trinidad.
Pleistocene afzettingen.
Pleistocene rifkalksteen komt voor op verscheidene WestIndische eilanden, b.v. d e Bahama's. Cuba, Jamaica, Haiti, Santo
Domingo, Cordilleras reefs, Barbados, Grenada, Barbuda?, Bonaire, Aruba; in Centraal-Amerika (Panama, Costa Flica) en in
Florida. Deze pleistocene rifkalksteen ligt in West-Indië steeds discordant op alle oudere gesteenten.
Een jong abrasievlak komt zoowel op Bonaire als op Aruba
voor.
De verklaring, die van het voorkomen van de binnenwateren op
Curasao is gegeven, geldt ook voor de binnenwateren van Bonaire
en de verdronken dalkeelen van de rooien op Aruba.
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Holocene koraal- en schelpbanken.
D a l y 1) heeft onlangs een recente daling van 6 Meter of 20
voeten (misschien niet meer dan 16 voeten) van den zeespiegel
vastgesteld. Deze daling wordt o.a. bevestigd door de aanwezigheid van koraal- en schelpbanken op ± 5 M. hoogte boven den
zeespiegel op Curasao. Ook is zij op Aruba en Bonaire waargenomen, terwijl op verscheidene West-Indische eilanden eveneens hare
aanwezigheid is aangetoond (b.v. Cuba, Haiti, Santo Domingo,
Virgin Islands, de Bahama's. Anegada. Trinidad). De noordkust
van Venezuela en de Atlantische zeekust van Honduras en Mexico
leveren ook bewijzen voor deze daling op.

1) R. A. D a l y , Our Mobile Earth, 1926, btz. 174.

HOOFDSTUK V.
DE GEOTECTONIEK VAN WEST-INDIÊ.

Bergvorming heeft in West-Indië en aangn^'enzende gebieden
plaats gehad gedurende het einde van het Perm, het einde van
het Krijt tot en met het Onder-Eoceen gedurende het Onder-Oligoceen, het einde van het Mioceen en het Pleistoceen.
Tijdens het einde van het Perm werden de palaeozoïsche gesteenten geplooid en hadden graniet-intrusies plaats.
Indien de ,,old red series" in Venezuela, bestaande uit conglomeraten, kwartsieten en schalies, een permischen ouderdom hebben, is waarschijnlijk de plooiing van de palaeozoïsche gesteenten
in Venezuela reeds in het Carboon aangevangen.
Deze permische bergvorming maakt een deel uit van de bekende
Hercynische orogenese.
In het noordelijk deel van West-Indië (Mexico, Cuba, Jamaica.
Haiti en Santo Domingo) werden de mesozoïsche- en de palaeocene gesteenten gedurende het Onder-Eoceen geplooid, welke
plooiing begon in het Boven-Krijt, terwijl in het zuidelijk deel van
West-Indië (Venezuela en Trinidad) de plooiing reeds gedurende
het Boven-Krijt eindigde.
Deze bergvorming staat bekend onder den naam Laramide
orogenese; kwartsdioriet-intrusies kwamen daarbij in West-Indië
voor.
De bergvorming tijdens het Onder-Oligoceen, het einde van het
Mioceen en het Plioceen behoort tot de Alpine orogenese. De
alpine bergrvorming eindigde nog niet in het Plioceen. Een naplooiing heeft in, het Pleistoceen plaats gehad.
Hercynische orogenese.
Palaeozoïsche gesteenten, waarvan de ouderdom door fossielen
is bepaald, komen voor in Venezuela, Honduras, Britsch Honduras,
Guatemala en Mexico.
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De aanwezigheid van palaeozoïsche gesteenten is in Venezuela
vastgesteld in de Sierra de Perija (Onder- en Midden-Devoon), in
de Venezuelaansche Andes (Onder- en Midden-Devoon) en in het
Venezuelaansch kustgebergte (Siluur).
De gesteenten van de Venezuelaansche Andes bestaan voornamelijk uit schisten, phyllieten, leien, kwartsieten, schalies en herkristalliseerden kalksteen, die van het kustgebergte uit schisten en
herkristalliseerden kalksteen. Tegenwoordig kennen vele geologen
aan de schisten met graniet-intrusies in West-Indië, Venezuela ^)
en Centraal Amerika een palaeozoïschen ouderdom toe. Wat het
kustgebergte van Venezuela betreft berust dit alleen op de aanwezigheid van silurische fossielen in herkristalliseerden kalksteen
bij Valencia. Op grond van de overeenkomst, die bestaat tusschen
de gesteenten van het noordelijk kustgebergte van Trinidad met die
van het Venezuelaansch kustgebergte, heeft men aan het eerstgenoemde gebergte ook een palaeozoïschen ouderdom gegeven.
Terecht kan men de vraag stellen, of alle schisten en de herkristalliseerde kalksteen inderdaad palaeozoïsch zijn. Bij de plooiing van
de mesozoïsche gesteenten tegen de palaeozoïsche kernen kunnen
deze gemetamorphiseerd zijn tot schisteuse gesteenten en, voor
zoover het kalksteen betreft, herkristalliseerd zijn. Onderzoekingen van den laatsten tijd hebben dit waarschijnlijk gemaakt. G. D.
H a r r i s vermeldt het voorkomen van een stuk van een rudistenschaal in een rolsteen van kalksteen, welke gevonden is op het
strand van de Tacarib-baai aan de noordkust van Trinidad. Het is
niet onmogelijk, dat ook Favosites fenestralis Guppy, welke door
G u p p y gevonden werd in het noordelijk kustgebergte van Trinidad, een stuk van de schaal van een rudist is ^). T r e c h m a n n
heeft onlangs fossielen beschreven uit den Laventille kalksteen,
die volgens hem een jurassisch aspect vertoonen. Ook H a r r i s
vermeldt het voorkomen van lamellibranchiata in den kalksteen

1) Met uitzondering van de schisten en granieten, die behooren tot de oude
schilden, b.v. Guayana-schild.
^) Ook de Favosites Dietzi Duch. et Mich, en de Favosites Sancti-Thomas
Duch. et Mich, uit den boven-cretaceïschen kalksteen van Coki Point op St.
Thomas zijn vermoedelijk resten van rudisten, waarop M a r t i n reeds heeft
gewezen.
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v a n d e Lee Lum groeve bij Point Gourde, v a n een post-palaeozoïschen ouderdom, i )
Carbonische kalksteenen zijn g e v o n d e n in Honduras, Guatemala
en Britsch Honduras.
D e Delicias lagen in Mexico hebben volgens E. B ö s e een permischen ouderdom.
Indien men d e schisten met graniet-intrusies rekent tot het Palaeozoïcum, dan volgt daaruit een zeer groote uitgebreidheid van d e
palaeozoïsche sedimenten in West-Indië. Men neemt dan ook thans
aan, dat d e kernen v a n d e groote Antillen en Virgin Islands bestaan
uit palaeozoïsche gesteenten en misschien is dit ook het geval met
d e eilanden Aruba, Blanquilla, Los Hermanos, Isla de Margarita,
Los Frailes en Los Testigos.
D e geplooide palaeozoïsche gesteenten komen in West-Indië in
twee gebieden voor. T o t het eerste gebied behooren: Honduras.
Guatemala. Nicaragua en d e Groote Antillen, tot het tweede V e n e zuela. vermoedelijk Trinidad en eenige Benedenwindsche eilanden.
In beide gebieden zijn twee plooiingsrichtingen te onderscheiden:
een Pacifische en een West-Indische.
V o l g e n s R. S t a u b 2) zou tijdens d e bergvorming d e b o d e m v a n
d e n Pacifischen oceaan zich als een weerstandbiedende massa gedragen hebben. Door de beweging van het continentale deel v a n
Noord-Amerika naar het Zuiden ontstond in het eerste gebied een
West-Indische plooiingsrichting ( W e s t - O o s t ) en een Pacifische
plooiingsrichting (Noordwest-Zuidoost). D e laatste plooiingsrichting werd veroorzaakt, doordat d e b o d e m van den Pacifischen
oceaan zich gedroeg als een weerstandbiedende massa.
Het continentale deel van Zuid-Amerika b e w o o g zich in noordwestelijke richting, maar kon door d e aanwezigheid van d e Pacifische massa alleen naar het Noorden uitwijken. Hierdoor ontstond
in het t w e e d e gebied een West-Indische plooiingsrichting (WestO o s t ) en een Pacifische plooiingsrichting ( Z u i d - N o o r d ) . D e z e
beide gaan niet geleidelijk maar abrupt in elkaar over.

1) Dezelfde moeilijkheden doen zich voor bij het onderscheiden van mesozoïsche gesteenten van palaeozoïsche in Honduras.
2) R u d o l f S t a u b , Der Bewegungsmechanismus der Erde, 1928.
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Laramide orogenese.
Mesozoïsche gesteenten komen voor in Mexico, Guatemala,
Honduras, Cuba, Jamaica. Haiti. Santo Domingo. Porto Rico. St.
Thomas, St. Croix, Venezuela, Trinidad en Curasao.
Het Mesozoïcum is in Mexico het volledigst ontwikkeld.
Continentale Trias komt voor in Honduras en Mexico, marine
Trias in Mexico. Lias, Dogger, Malm en het geheele Krijt is in
Mexico aanwezig. In Noord-Mexico en Zuid-Texas is de transgressie later begonnen, daar ligt het Aptien discordant op oudere
gesteenten. De transgressie begon in Texas niet vóór het Albien.
In Cuba ving de transgressie tijdens de Dogger, in Jamaica
gedurende het Boven-Krijt aan.
De oudste mesozoïsche gesteenten in Venezuela behooren tot
het Barremien. Verder is daar het Krijt tot en met het OnderSenoon bekend.
In Trinidad behooren de oudste mesozoïsche gesteenten tot het
Aptien en Albien, de jongste (Bontour-formatie) tot het Campanien.
Het Boven-Krijt komt voor op Haiti, Santo Domingo, Porto
Rico, St. Thomas, St. Croix en Curasao.
De geplooide mesozoïsche gesteenten komen ook in West-Indië
in twee gebieden voor. Tot het eerste gebied behooren: Mexico.
Guatemala, Honduras, Cuba, Jzunaica, Haiti, Santo Domingo,
Porto Rico, St. Thomas, St. Croix en zeer waarschijnlijk ook de
Virgin Islands, omdat daar gesteenten (Blue beache) voorkomen,
die overeenkomst vertoonen met die van Porto Rico en St. Thomas. ^) Tot het tweede gebied behooren Venezuela, Trinidad en
eenige Benedenwindsche eileinden (Curasao en vermoedelijk ook
Aruba en Bonaire).
In de beide gebieden zijn ook een West-Indische en een Pacifische plooiingsrichting te onderscheiden. Zij loopen evenwijdig met
de hercynische plooiingsrichtingen. De verklaring van het voorkomen dier plooiingsrichtingen is dezelfde als die welke gegeven
is voor de hercynische.

1) Het voorkomen van mesozoïsche gesteenten in Costa Rica en op het schiereiland Azuero ( P a n a m a ) is geheel onzeker.
5
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Zoowel in Mexico als in Venezuela komen de beide plooiingsrichtingen te zamen voor (cross-folding).
Tijdens de Laramide orogenese ontstonden of werden verdiept
de Bartlett trog, de Brownson trog en het Curasao-diep ^ ) .
De overgang van de Pacifische plooiingsrichting in de WestIndische geschiedt in Venezuela niet geleidelijk maar abrupt. Van
uit de Sierra de Perija en op het schiereiland Goajira hebben
scherpe ombuigingen naar het Oosten plaats. B.v. in de Monies d e
Oca, op het eiland Toas en bij Punta Espada zijn West-Oost
loopende plooiingsrichtingen geconstateerd.
Hoewel in 1 896 de geologie van het schiereiland Goajira zoo
goed als niet bekend was, heeft W. S i e v e r s verondersteld, dat
de plooiingsrichting op dit schiereiland in de lengterichting zou
loopen en tot op Aruba zou zijn te volgen. Verder nam hij aan,
dat de plooiingsrichting ten Oosten van de Sierra de Perija en
ten Westen van Maracaibo zou loopen over het schiereiland Paraguana naar Curasao. Uit het bovenstaande en uit hetgeen over de
tektoniek van Curasao is medegedeeld volgt, dat deze opvatting
van S i e V e r s niet meer houdbaar is.
Alpine orogenese.
De plooiingsrichtingen van de alpine bergvorming loopen evenwijdig met die van de Hercynische en Laramide orogenese.
Behalve de hierboven genoemde twee gebieden zijn er nog twee
andere gebieden die d e aandacht vragen, n.l. het gebied bestaande
uit Panama, Costa Rica en Nicaragua en het gebied van de Windward- en Leeward Islands.
De tertiaire gesteenten in Costa Rica en in Nicaragua — in de
omgeving van het tracé van het Nicaragua kanaal — hebben d e
Pacifische plooiingsrichting.
Het is nog niet mogelijk een oordeel uit te spreken over de
hypothese van R. S t a u b ^), dat de Cordillera de Chocó in Columbia zou kunnen worden vervolgd via Panama en den Roncador-rug
naar Haiti.
1) Het is zeer goed mogelijk dat deze troggen gedurende de plooiing van
de palaeozoïsche gesteenten reeds in eersten aanleg werden gevormd.
2) R. S t a u b , Der Bewegungsmechanismus der Erde, 1928, blz. 107 en 108.
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Wat betreft het gebied van de Windward- en Leeward Islands,
heeft S u e s s destijds aangenomen, dat de plooiingsrichting in het
noordelijk deel van Zuid-Amerika over Trinidad en Tobago zich
zou voortzetten over de Windward- en Leeward Islands en zich
zou aansluiten aan die van de Groote Antillen. Daar hem niet voldoende geologische gegevens ter beschikking stonden, ging hij er
toe over de tektoniek uit de topog^'aphische kaart af te leiden.
Het is te betreuren, dat na hem geologen dit verkeerde voorbeeld
hebben gevolgd (b.v. W. S i e v e r s ^ ) en W. H. H o b b s ^ ) ) .
Het is niet onwaarschijnlijk, dat het fundament van de Windward- en Leeward Islands bestaat uit oudere gesteenten. De tuffogene kalksteen van St. Barthélemy vertoont overeenkomst met den
tuffogenen boven-cretaceïschen kalksteen van Porto Rico. P. T.
C l e v e heeft dit reeds opgemerkt. Dezelfde gesteenten zijn door
G. A. F. M o 1 e n g r a a f f op St. Martin aangetroffen en hij heeft
dan ook aan deze een cretaceïschen ouderdom toegekend.
Op Martinique komen in de oude tuffen insluitsels van glimmerschalies voor en insluitsels van gabbro en kwartsdioriet zijn gevonden in de tuffen van Guadeloupe en Martinique^). Ook het
voorkomen van rolsteenen, bestaande uit schisteuse gesteenten en
kleileien, in conglomeraat, behoorende tot de intensief geplooide
bijlandsche klastische gesteenten der Scotland beds van eocenen
ouderdom op Barbados, pleit voor het aannemen van een fundament bestaande uit oudere gesteenten *).
Dit oude fundament heeft door de beweging van Zuid-Amerika
naar het Noorden tijdens de Laramide orogenese een plooiing
ondergaan. Hierop wijst het voorkomen van de West-Indische
plooiingsrichting op St. Barthélemy en St. Martin^).
^) W. Si e v e r s , Karten zur physikalischen Geographie von Venezuela,
Petermanns Mittl., 42 Band, 1890, blz. 126—129 met tektonische kaart.
2) W. H. H o b b s , The unstable middle section of the island arcs. Verhandelingen V. h. Geol. Mijnbk. Genootschap voor Nederland en Koloniën, Geol.
serie, Deel VIII, 1925.
3) A. L a c r o i x , La Montagne Pellée et ses eruptions, 1904, blz. 4, blz. 536
—537.
*) R. J. L e c h m e r e ' G u p p y , On the Geology of Antigua and other WestIndian Islands, Q. J. G. S., Vol. 67, 1911, blz. 693.
B) Op het laatst genoemde eiland heeft echter een ombuiging naar het Noordwesten plaats. G. A. F. M o l e n g r a a f f , Het geologisch verband tusschen de
West-Indische eilanden. Handelingen v. h. Ie Nat. en Gen. Congres te Amsterdam, 1887.
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T o t nu toe heeft men het ontstaan van d e n Brownson trog niet
kunnen verklaren. Welke massa heeft bij hare voortbeweging dezen
trog gevormd? M.i. het fundament van de Windward- en Leeward
Islands bij zijn beweging naar het Noorden.
Tijdens het begin v a n d e Alpine orogenese heeft de opstuwing
van dit fundament in noordelijke richting aangehouden. Hierop
wijst het voorkomen van boven-eocenen kalksteen op St. Barthélemy met een West-Oost strekking ^) en het voorkomen van schalies
op Grenada met dezelfde strekking. Ook d e Scotland b e d s o p
Barbados hebben ongeveer deze strekking.
Het fundament van Porto Rico en d e Virgin Islands kon weinig
weerstand bieden aan d e opstuwing van het fundament van d e
Windward- en Leeward Islands in noordelijke richting en w e e k
niet alleen naar het Noorden uit maar is zelfs naar het Noordoosten omgebogen.
H e t schijnt, dat het fundament door de persing geknikt is en
daardoor in de lengte spleten zijn ontstaan. D e z e spleten werden
centra v a n vulkanische werkzaeimheid en worden thans door d e
ligging v a n d e eilanden v a n den buitenboog, door die v a n d e vulkanische eilanden van den binnenboog en door die van den SabaAves-rug aangegeven.
D e grootste reacties traden o p in het noordelijk deel van d e
Windward Islands en in het zuidelijk deel v a n d e Leeward Islands
en deze zijn juist d e plaatsen waar geen werkzame vulkanen meer
voorkomen. D e persing v a n het fundeiment heeft dus in het H o l o ceen ook nog plaats gehad.
D e stratigraphie en d e tektoniek v a n sommige bovenwindsche
eilanden zijn echter zoo onvolledig bekend, dat d e geologische
geschiedenis v a n deze eilanden nog niet in details vastgesteld kan
worden ^ ) .
T e n slotte wil ik nog één vraag stellen: Bevestigen d e tektoniek
en de stratigraphie van West-Indië d e theorie van W e g e n e r ?
1) Daar de cretaceïsche gesteenten gedurende het Onder-Eoceen zijn geplooid, moet tusschen deze gesteenten en den boven-eocenen kalksteen een
,,para-unconformity" aanwezig zyn. Een nader onderzoek zal moeten uitmaken, of een basaal-conglomeraat onder den boven-eocenen kalksteen aanwezig is.
2) De publicatie van J. L. G i r a u d , Esquisse géologique de la Martinique avec
carte géologique, 1918, Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, heb
ik niet kunnen raadplegen.
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Met de theorie van W e g e n e r schijnt in overeenstemming te
zijn, dat d e tectonische assen v a n d e palaeozoïsche gesteenten zich
in oostelijke richting uitstrekken onderscheidenlijk van de Groote
Antillen tot o p d e Virgin Islands en v a n het noordelijk deel v a n
Zuid-Amerika over Trinidad tot op T o b a g o , en die van de mesozoïsche gesteenten onderscheidenlijk van d e Groote Antillen tot o p
St. Martin en o p St. Barthélemy en v a n het noordelijk deel v a n
Zuid-Amerika tot o p Trinidad.
Echter zou volgens deze theorie d e verplaatsing in westelijke
richting van Midden- en Zuid-Amerika gedurende het Krijt aangevangen zijn. Nu duurde d e Laramide orogenese op d e Groote
Antillen tot in het Onder-Eoceen voort. Tijdens d e westdrift v a n
Centraal- en Zuid-Amerika kon alleen d e Pacifische- en niet d e
West-Indische plooiingsrichting ontstaan.
D e West-Indische plooiingsrichting v a n d e Alpine orogenese
en d e tektoniek v a n d e Windward- en Leeward Islands zijn ook
niet met d e theorie v a n W e g e n e r te verklaren.
V o l g e n s de theorie van W e g e n e r m o e t d e fauna van het
Palaeozoïcum en het Mesozoïcum in West-Indië, meer dan die van
het Tertiair, overeenkomst vertoonen met die v a n Zuid-Europa en
Noord-Afrika.
Een correlatie v a n d e palaeozoïsche gesteenten uit West-Indië
met die in Zuid-Europa en Noord-Afrika kan nog niet plaats
vinden. H e t aantal palaeozoïsche fossielen uit West-Indië, dat b e schreven is, is nog te gering.
W a t betreft d e fauna en flora van het Mesozoïcum in West-Indië
kan het v o l g e n d e opgemerkt worden:
D e marine Trias v a n Mexico heeft een mediterrane fauna en
het karakter v a n d e flora v a n d e continentale Boven-Trias in H o n duras en Mexico is midden-Europeesch.
D e flora v a n d e continentale Lias in Mexico vertoont geen overeenkomst met die in Europa.
D e D o g g e r v a n Mexico en Cuba heeft geen duidelijk mediterraan
karakter. D e aanwezigheid v a n het Bajocien, Bathonien en Callovien kan op Cuba niet met zekerheid worden vastgesteld. D e arrunonieten uit deze afdeelingen zijn onbekend in Europa.
D e Malm-fauna in Mexico en Cuba bestaat uit een mengsel van
mediterrane en alpine Jura-vormen, bovendien treden russische en
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boreale elementen op. Sommige vormen vertoonen echter overeenkomst met de fauna uit de Spiti-schalies.
Het Onder- en Midden-Krijt van Mexico en Venezuela vertoont
in het algemeen overeenkomst met dat van Zuid-Europa. De faima
uit het Aptien en Albien van Venezuela heeft een mediterraan karakter.
De rudisten-fauna uit het Cenomaan van Trinidad vertoont
echter geen overeenkomst met die uit Europa.
Het Boven-Krijt van Mexico heeft overeenkomst met dat uit
Europa, de Emscher kan nauwelijks van die van Gosau onderscheiden worden.
Het Boven-Krijt van Venezuela vertoont affiniteit met die van
de oude wereld.
De fauna van de boven-cretaceïsche schalies (Campanien) van
Jamaica en van de Bontour-formatie (Campanien) van Trinidad
hebben overeenkomst met die uit het Boven-Krijt van NoordAfrika. Echter heeft de boven-cretaceische rudistenkalksteen (Maastrichtien) van Jamaica geen overeenkomst met die uit Europa.
De fauna van het Palaeoceen en Midden-Eoceen in West-Indië
komt in 't algemeen overeen met die uit Noord-Afrika en de fauna
van het Boven-Eoceen (Jacksonien) heeft affiniteit met die uit het
Priabonien van Zuid-Europa.
Ook de fauna resp. uit het Midden-Oligoceen (Antigua-formatie), het Onder-Mioceen (Anguilla-formatie), het Midden-Mioceen (Bowden-formatie i ) ) vertoont overeenkomst met de overeenkomstige fauna uit Zuid-Europa.

1) Volgens B. H u b b a r d is de Antigua-formatie niet uitsluitend MiddenOligoceen maar strekt deze zich uit tot in het Boven-Oltgoceen. Verder meent
hq dat de Anguilla-formatie en de Bow^den-formatie een boven-oligocenen
ouderdom hebben. De correlatie van het Tertiair in West-Indië berust op Ket
onderzoek van de koralen-, echiniden- en foraminiferen-fauna, terwijl de
opvatting van B. H u b b a r d gebaseerd is op het onderzoek van de molluskenfauna. (B. H u b b a r d , The Geology of the Lares District, Porto Rico, Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin Islands, Vol. II, Part. I, blz. 7 2 —
75, New York Academy of Sciences, New York, 1923.)
De beide publicaties van K. W. E a r l e , Report on the geology of Antigua,
Gvt. Printing office, Antigua, 1923, en Report on the geology of St. KittsNevis B. W. I. and the geology of Anguilla B. W. I., published by the Crown
Agents for the Colonies, London, heb ik niet kunnen raadplegen.
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Volgens de theorie van W e g e n e r zou men verwachten, dat
d e fauna van het Tertiair in West-Indië weinig, die van het Palaeozoïcum en het Mesozoïcum veel overeenkomst zou vertoonen met
de overeenkomstige fauna van de Oude Wereld.

..

HOOFDSTUK VI.
BESCHRIJVING VAN DE ECHINIDEN UIT H E T
BOVEN-EOCEEN VAN CURASAO.

Eupatagus grandiflorus Cotteau.
De echinide, welke door mij werd aangetroffen in den ondersten
kalksteen van de boven-eocene Seroe di Cueba serie, heeft G e r t h
gedetermineerd als Eupatagus grandiflorus Cotteau. C o t t e a u
heeft haar vroeger beschreven, zoodat ik kan volstaan met eenige
korte opmerkingen.
Afmetingen van de schaal:
1 =r 66.7 m.m., b = 58.8 m.m., h =^ 36.8 m.m.,
1 ^

= 0.88,1^^^=0.55.

Het exemplaar is in elkander gedrukt, waardoor de afmetingen
niet nauwkeurig zijn op te geven.
Lengte petaloïden
in m.m.

Grootste breedte
petaloïden in m.m.

Grootste breedte interporifere zone in m.m.

lenV
=h 30
10.5
6.7
II en IV
± 25
11
6.8
R. T. J a c k s o n geeft in zijn publicatie ,,Fossil Echini of the
West Indies" op blz. 89 de beschrijving van Cotteau met eenige
aanvullingen weer.
C o t t e a u beschikte over één exemplaar uit de collectie van
P. T. C l e v e , dat zeer afgesleten is en waarvan de onderzijde niet
zichtbaar is. Aan het exemplaar van Curasao is vast te stellen, dat
het achterste gedeelte van de bovenzijde van de schaal verticaal is
afgestompt. In dit verticale vlak ligt het periproct.
De onderzijde is gebroken maar goed zichtbaar. De voorrand
van het peristoma ligt op ± 1 6 m.m. van den voorrand van de
schfial. Het plastron is gekield.
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Peronella Martini sp. nov. ^)
Afmetingen van de schaal:
1 = 30.5 m.m., b = 27.3 m.m.,

h ^ 6.7 m.m..

1^^89.5.-1^=22.0.
De omtrek (ambitus) is subdecagonaeil. De voor- en achterrand
zijn afgestompt en loopen nagenoeg evenwijdig aan een lijn loodrecht op het symmetrievlak.
Het apicale schild is het hoogste punt van de opwelving van de
schaal en ligt evenals de interporifere zones een weinig en relief.
Het apicale schild ligt iets naar voren. Er zijn vier genitaal-poriën
waarvan het voorste paar dichter bij elkaar ligt dan het achterste
paar.
De rand van de schaal is eenigszins verdikt, aan den voorkant
het meest. Er is geen verdikking aan den achterkant, waar het
S3nmmetrievlak den achterrand snijdt. Bijgevolg is de achterrand
daar ter plaatse min of meer concaaf.
Het gedeelte van de bovenschaal tusschen het apicale schild en
den rand is iets concaaf gebogen.
De onderzijde van de schaal is concaaf.
De petaloïden zijn langgerekt ellipsvormig en aan de uiteinden
gesloten.
Afmetingen petaloïden:
Lengte petaloïden
in m.m.

lenV
II en IV
lil

10.8
9.8
10.2

Maximale breedte
petaloïden in m.m.

Maximale breedte
interporifere zone in m.m

4.8
4.8
4.1

2.3
2.4
2.1

De breedte van de porifere zone is vrijwel gelijk aan de halve
breedte van de interporifere zone.
De poriën van de binnenste rij zijn cirkel- tot ellipsvormig. De
poriën van de buitenste rij zijn spleetvormig en gaan geleidelijk
over in een groef, die de poriën van de binnenste rij verbindt met
die van de buitenste. De groeven zijn vaak zwak gebogen.
1) G e r t h vestigde mijn aandacht op het voorkomen van eenige soorten van
het geslacht Peronella onder de echiniden, door mij gevonden in den foraminiferenkalksteen van de Seroe di Cueba.
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Het peristoma ligt op 14.5 m.m. d.i. op-yr

van de lengte van

de schaal van den voorrand.
De omtrek van het peristoma is subpentagonaal. Grootste lengte
en breedte is 2.6 m.m.
Ambulacraalgroeven zyn niet
aanwezig.
i^oor
Het periproct is klein en heeft
een
subpentagonalen
omtrek.
5/c
d, G mm
ler/sroma
Grootste lengte 1.5 m.m.. grootl.t
ste breedte 2.0 m.m. Het centrum van het periproct ligt op 3.7
1
m.m. d.i op -Q-T van de lengte

A

c

peripr

van de schaal van den achterrand.
Afstand achterrand peristoma tot
achterrand schaal is 14.8 m.m.
oc hher
Het centrum van het periproct
y/ergrd* ligt dus op ^/^ van dezen afstand
van den achterrand.
De versiering van de geheele schaal bestaat uit een g^oot aantal
kleine verzonken gladde wratjes (tubercula) omgeven door een
groef (scrobicula).
Ik heb deze nieuwe soort genoemd naar Prof. Dr. K. M a r t i n ,
den bekenden grondlegger van onze geologische kennis van d e
Benedenwindsche eilanden.
Peronella cf. Martini sp. nov.
Afmetingen van de schaal:
1 =• 51.1 m.m., b =: 49.7 m.m., h = 10.4 m.m.,
100 b
= 97.3,
1

lOOh
1

= 20.4.

De omtrek (ambitus) is subdecagonaal. De voor- en de achterrand zijn afgestompt en loopen vrijwel evenwijdig met een lijn
loodrecht op het symmetrievlak. De rand van de schaal is een
weinig verdikt, aan den voorkant het meest. Er is geen verdikking
aan den achterkemt, waar het symmetrievlak den achterrand snijdt.
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Het apicale schild vormt het hoogste punt van de opwelving
van de schaal en ligt iets naar voren. Het apicale schild en de
interporifere zones liggen en relief.
Het gedeelte van de bovenschaal tusschen het apicale schild en
den rand is concaaf gebogen.
Alleen een gedeelte van petaloïde I is zichtbaar. Deze petaloïde
is aan haar uiteinde gesloten. De maximale breedte is 8.0 m.m.,
de maximale breedte van de interporifere zone is 3.2 m.m.
De breedte van de porifere zone is ^/^ van die van de interporifere zone.
De poriën van de binnenste rij zijn cirkel- tot ellipsvormig, die
van de buitenste rij zijn spleetvormig en gaan geleidelijk over in
een gegolfde g^roef, die de binnenste poriën verbindt met de
buitenste.
Het peristoma is niet goed zichtbaar.
Het periproct is klein en heeft een subpentagonalen omtrek.
Grootste lengte 2.5 m.m.. grootste breedte 2.7 m.m. Het centrum van het periproct ligt op 5.9
^oor

^eriprocf

(["T^Sm/n

»fer^/r«?x

m.m.. d.i.-5-;= van de lengte van
o./
de schaal, van den achterrand.
Ambulacraalgroeven zijn afwezig.
De versiering bestaat uit een
groot aantal kleine, verzonken,
gladde wratjes (tubercula) omgeven door een groef (scrobicula).

Peronella cf. Martini sp. nov. verschilt eenigszins van Peronella
Martini sp. nov. Het exemplaar Peronella cf. Martini sp. nov. is
grooter dan Peronella Martini sp. nov., maar het is zeer de vraag of
daaraan eenig gewicht mag worden gehecht. Echter is de verhouding
— j — b i j de eerstgenoemde 97.3 en by de laatst genoemde 89.5.
Verder is bij Peronella cf. Martini de breedte van de porifere zone
gelijk */, van de breedte van de interporifere zone, terwijl by
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Peronella Martini sp. nov. de breedte van de porifere zone vrijwel
gelijk is aan de halve breedte van de interporifere zone.
Peronella Kloosi sp. nov.
Afmetingen van de schaal:
I = 44.4 m.m., b = 40.8 m.m., h = ± 6.8 m.m.,
100b
= 91.9,
1

lOOh
= ± 15.3.
1

De omtrek (ambitus) is subdecagonaal. De voor- en achterrand
zijn afgestompt en loopen vrijwel evenwijdig met een lijn loodrecht
op het symmetrievlak.
De rand van de schaal is niet verdikt.
Het hoogste punt van de schaal is het apicale schild, dat iets
naar voren ligt.
Er zijn vier genitaal-poriën, waarvan het voorste paar dichter
bij elkaar ligt.
Het apicale schild en de interporifere zones liggen en relief.
Het gedeelte van de bovenschaal tusschen het apicale schild en
den rand is alleen aan de voorzijde eenigszins concaaf.
De onderzijde van de schaal is een weinig concaaf.
De petaloïden zijn langgerekt en ellipsvormig en aan de uiteinden zeer weinig open.
Afmetingen petaloïden:
Lengte petaloïden
in m.m.

len V
II en IV
III

14.1
12.8
14.1

Maximale breedte
petaloïden in m.m.

Maximale breedte
interporifere zone in m.m.

5.3
5.5
4.8

2.6
2.0
2.0

De breedte van de porifere zone is grooter dan de halve breedte
van de interporifere zone.
De poriën van de binnenste rij zijn ellipsvormig, die van de
buitenste rij zijn klein en spleetvormig en gaan geleidelijk over in
een min of meer gegolfde groef, die de poriën van de binnenste rij
met die van de buitenste verbindt.
Het peristoma ligt diametraal tegenover het apicale schild en
ligt dus ook iets naar voren. De omtrek van het peristoma is vermoedelijk subpentagonaal.
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De afmetingen van het peristoma en de ligging en de afmetingen
van het periproct kunnen niet opgegeven worden.
De versiering besteiat uit een groot aemtal onregelmatig verspreide verzonken gladde wratjes (tubercula) omgeven door een
groef (scrobicula).
Ik heb deze nieuwe soort genoemd naar Prof. Dr. J. H. K l o o s ,
één van de petrografen, die gesteenten uit West-Indië het eerst
hebben beschreven.
Oligopygtis Curasavica sp. nov.
Afmetingen van de schaal in m.m.:
1
32.6 30.3 29.8 28.5 29.3 28.4 24.1
b
26.0 26.3 24.7 24.8 24.1 23.6 19.9
h
13.3 13.3 15.1 14.0 14.1 13.5 11.9
nummer
1 2
3 4 5
6
7
lOOh
1
100b
I
nummer

22.9 22.3 21.5 17.4 16.7
19.9 19.3 18.2 14.8 14.0
10.8 10.4 9.9 7.6 7.3
8 9
10
11
12

79.8 86.8 82.9 87.0 82.3 83.1 82.6 86.9 86.5 84.7 85.1 83.8
40.8 43.9 50.7 49.1 48.1 47.5 49.4 47.2 46.6 46.0 43.7 43.7
1

2

3

4

5

gem. 1 ^

6

7

8

9

10

11

= 84.3.

gem. ^ ^ = 4 6 . 4 .
De dikwandige schaal is min of meer opgebleizen, het voorste
gedeelte meer dan het achterste. Deze beide gedeelten van de
schaal zijn afgerond, maar het achterste gedeelte helt sterker en
is bü de groote exemplaren soms vry vlak. De zijkanten van de
schaal zijn bolvormig opgeblazen.
De bovenzijde van de schaal is matig convex. Het hoogste punt
van de schaal ligt bij de groote exemplaren naar voren en is een
punt van de interporifere zone van petaloide III. Bij de kleinere
exemplaren valt het hoogste punt samen met het apicale schild.
De petaloïden liggen en relief. De interporifere zones vormen
ribben op het boven oppervlak. De bandvormige voortzettingen
van deze zones, de zoogen. extrapetaloïde zones, liggen ook en
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relief. Het midden van deze zones vormt soms een waarneembare
depressie.
Het apicale schild is klein en heeft een verhoogde ligging t.o.z.
van de interambulacraalvelden, echter een verlaagde ligging t.o.z.
van de interporifere zones. Het apicale schild ligt een weinig naar
achteren.
Er zijn vier genitiaal-poriën waarvan het voorste paar dichter
bij elkaar ligt dan het achterste paar. De vijf radiale plaatjes zijn
klein en hebben een zeer kleine porie. De madreporenplaat ligt
centraal en is gezwollen.
De midden strook van elk interambulacraal veld ligt een weinig
verdiept.
De subovale ambitus ligt dichter bij de onderzijde dan bij de
bovenzijde van de schaal. De voorkant is duidelijk smaller en
puntig afgerond. De grootste breedte ligt bij de groote exemplaren
achter de verticale projectie van het centrum van het apicale schild.
De ambitus buigt zwak naar binnen op de plaatsen waar de poriënrijen, het midden van de extrapetaloïde zones en het midden van
de interambulacraalvelden liggen. De ambitus buigt zwak naar
buiten op de tusschen liggende plaatsen.
De onderzijde is concaaf. Daar de voor- en achterzijde en de
zijwanden afgerond zijn en de onderzijde van de schaal concaaf is,
rust de schaal met twee kleine vlakken op het grondvlak. Het
periproct ligt in het achterste van deze beide vlakken.
De poriënrijen liggen op de onderzijde zeer weinig verzonken.
De peristomale groef lig^t transversaal. Deze groef wordt gevormd
door het scherp naar binnen buigen van het voorste gedeelte en
het achterste gedeelte van de onderzijde van de schaal. De helling
van den voorwand van de peristomale groef is steiler dan die van
den achterwand.
De afmetingen van de transversale peristomale groef zijn in
m.m.:
lengte
7.9
6.9
7.0
7.0
6.0
5.3
8.9
5.2
breedte
13.2
8.7
9.0
9.4
8.2
6.2
10.2
7.0
nummer
2
7
8
9
11
12
13
14
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D e verhol•ding
verhouding
nummer

breedte peristomale groef
breedte schaal

bedr aagt:

V2.0

V2.3

'2.2

'2,1

'/..«

V2.3

2

7

8

9

11

12

'/2.2

13

Va3
14

gem. </2.2.

De overgang tusschen de beide wanden van de peristomale groef
geschiedt plotseling, waardoor twee transversale steilstaande groeven aanwezig zijn.
Het peristoma ligt vrijwel in het midden van de onderzijde en
in het midden van den bodem van de peristomale groef. Het heeft
den vorm van een ongelijkzijdige vüfhoek. De kleinste zijde: loopt
transversaal en ligt naar voren.
De afmetingen van het peristoma zijn in m.m.:
grootste lengte
grootste breedte
nummer
De verhouding

3. 7
6.0
2
—j-

3.1
4.1
7

2.7
4.0
8

2.7
3.7
9

lengte peristoma

2.3
2.6
11

2.1
2.4
12

2.8
3.8
13

2.5
3.3
14

is gem. : 0.41

maximaal 0.48. minimaal 0.31.
_.
,
,.
De verhoudmg

breedte peristoma
« j.
-j
=
-.
=
p- is gem.: 0.41
breedte penstomale gnroer
maximaal 0.47. minimaal 0.32.

Het punt van het peristoma, dat den grootsten afstand van het
grondvlak heeft, ligt in den achterrand van het peristoma en in
het symmetrievlak. Dit punt ligt op een afstand 0.25 tot 0.27 van
de hoogte van de schcial van het grondvlak.
Het periproct is klein en cirkelrond. De middellijn is bij de groote
exemplaren 2.0 m.m.
De afstand van het periproct tot den achterrand van de ambitus
bedraagt in m.m.:
afstand
5.0 5.0 6.2 4.2 4.4 4.0 4.7 4.0 3.3 3.2 4.0
nummer
1
2
3
6
7
8
9
1 0 1 1 1 2 1 3
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of uitgedrukt in de lengte I van de schaed:
'6.5"

nummer

I

'6.1

2

'4.8

'6.7

'5.5

'5.7

3

6

7

8

'4.7

9

'5.4

10

'5.3

'5.2

1 1

12

'4.9

14

1 ,
gem.: - ^ *•
De afstand van den achterrand van het peristoma tot den achterrand van de ambitus is in m.m.:
12.8
10.6
9.8
9.7
7.2
7.2
8.3
nummer
2
7
8
9
11
12
14
Wanneer de afstand van den achterrand van het peristoma tot
den achterrand van de ambitus 1' is, dan ligt het centrum van het
periproct op den volgenden afsteuid van den achterrand van de
ambitus, uitgedrukt in 1':
nummer

0.39 1'
2

0.42
7

0.41
0.48
8
9
gem.: 0.441'.

0.46
11

0.44
12

0.48
14

De petaloïden zijn aan het uiteinde open. Zy bereiken nooit de
ambitus.
Petaloïde III is het langst, petaloïden I en V zyn langer dan
petaloïden II en IV.
Lengte petaloïden in m.m.:
pateloïde I en V
11.8 9.2
9.6
9.9 7.9 6.0 6.5 5.2 4.8
8.2 7.7
II en IV 9.5
7.9
9.3
8.4 6.9 5.2 6.3 4.3 4.1
7.7 6.7
III
12.6 11.9 12.8 12.5 8.9 7.8 8.4 6.6 6.6 10.4 ?,
nummer
1
2
3
4
7
9
10 11 12
15
16
De grootste breedte van de petaloïden bedraagt in m.m.:
petaloïde I en V
4.6 4.7 4.7 4.4 3.9
? 3.5 2.8 2.4 3.3 3.7
II en IV 5.0 5.0 5.0 4.5 3.9 3.9 3.4 3.1 2.4 3.9 3.7
III
4.6 5.3 5.0 4.6 4.0 4.4 3.4 2.8 2.4 3.9 3.7
nummer
1
2
3
4
7
9
10
11
12
15
16
Is de lengte van de petaloïde I" dan is de maximale breedte van
de petaloïde uitgedrukt in 1":
petaloïde I en V
0.39 0 . 5 1 0 . 4 8 0.44 0.49
? 0.54 0.54 0.50 0.40 0.48
II en IV 0.53 0.63 0.54 0.54 0.57 0.75 0.54 0.72 0.59 0.51 0.55
III
0.37 0.45 0.39 0.37 0.45 0.56 0.40 0.42 0.36 0.38 ?
nummer
1
2
3
4
7
9
10
11
12
15
16
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petaloïde I en V gem. 0.48 1".
II en IV
0.59 1".
III
*>
*» 0.42 1".
ft

1»

Volgens de lijn van gn^ootste breedte van een petaloïde is d e
breedte van de interporifere zone gelijk aan die van één poriënveld.
De lyn van de grootste breedte lig^t op d e volgende afstanden in
m.m. van bet uiteinde van de petaloïde:
petaloïde I en V
3.6 2.1 2.6 2.8 2.3 2.1 1.6 2.8 2.5
II en IV 2.9 2.5 2.7 2.5 2.0 1.8 1.8 2.5 2.3
?
III
5.4 3.9 3.5 3.3 4.4 3.2 3.0 4.0
nummer
1 2
4
7
9
15
16
11 12
of uitgedrukt in d e lengte van de petaloïde:
petaloïde I en V 0.31 0.45 0.26 0.35 0.38 0.37 0.33 0.34 0.33
II en IV 0.31 0.32 0.32 0.36 0.41 0.35 0.44 0.32 0.34
III
0.43 0.33 0.28 0.37 0.56 0.49 0.45 0.39 ?
nummer
I
2
4
7
9
11 12 15 16
petaloïde I en V gem. 0.35 I'.
II en IV .. 0.35 1'.
III
„
0.41 1'.
Het petaloïde oppervlak bedraagt in m.m.^:

25.2x18.9 20.5x17.0 22.8x18.7
nummer
1
2
3
16.8X13.7 16.4x12.8 15.3x11.6
nummer
7
8
9
12.4x9.8 11.8x8.8
nununer

11

21.8x17.3
4
14.7x12.4
10

12

,,
petaloïde oppervlak
riet
IXb
nummer

0.56
1

0.44 0.58 0.53 0.48 0.44 0.41
2
3
4
7
8
9
gem. 0.48.

0,47 0.44
10
12

De binnenste poriënrijen van de petaloïden beginnen te divergeeren om na d e lijn van grootste breedte parallel te loopen of
zeer zwak te convergeeren. De binnenste poriënrijen van petaloïde
III gaan vaak na d e grootste breedte weder divergeeren.
6
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De buitenste poriënrijen van elke petaloïde beginnen te divergeeren en, na de grootste breedte bereikt te hebben, te convergeeren.
De binnenste poriën zijn cirkelrond, de buitenste zijn iets grooter
en eenigszins langwerpig. De poriën van de binnenste rij zijn door
een smalle schuinloopende groef verbonden met die van de buitenste. Deze groeven zijn bij de petaloïden I en V en II en IV soms
een weinig gebogen.
Het aantal poriën bedraagt:
petaloïde I en V
II en IV
III
nummer

?
21
30
1

25
22
29
2

26
24
32
4

25
21
29
7

23
22
?
16

De extrapetaloïde zone wordt aan beide zijden begrensd door
een dubbele rij poriën. Deze zone neemt direct in breedte toe en
heeft haar grootste breedte op den rand van de schaal. Daarna
neemt de zone in breedte af. De ambulacra II en IV buigen op de
onderzijde van de schaal een weinig in achterwaartsche richting
naar het peristoma toe.
De versiering bestaat uit zeer vele verzonken gladde wratjes
(tubercula) welke omgeven zijn door een groef (scrobicula). Zij
liggen onregelmatig verspreid. Er zijn meer wratjes op de onderzijde dan op de bovenzijde van de schaal. Bij de kleine exemplaren
liggen de wratjes in twee rijen in de interporifere zone, bij de
grootere in drie tot vier rijen, waar de zone het breedst is.
G e r t h determineerde de hierboven beschreven echinide als
Oligopygus ovumserpentis Guppy. Na zijne determinatie verscheen
de publicatie van B. W. A r n o l d en H. L. C l a r k * ) .
G e r t h was door zijn vertrek naar Oost-Indië niet meer in de
gelegenheid de echiniden van het Oud-Tertiair van Curagao aan
de hand van dit werk aan een nieuw onderzoek te onderwerpen.
B. W. A r n o l d en H. L. C l a r k hebben in deze publicatie
een nieuw genus opgesteld n.l. Pauropygus. Het genus Pauropygus
bezit een verzonken peristoma, maar geen transversale peristomale
1) B. W. A r n o l d en H. L. C l a r k e , Jamaican Fossil Echini, Memoirs of the
Museum of Comparative Zoology at H a r v a r d College, Cambridge, U.S.A.,
1928, Vol. L, No. 1.
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groef, terwijl bij het genus Oligopygus de Loriol het peristoma in
d e n b o d e m ligt van de peristomale groef.
V o l g e n s B. W. A r n o l d en H. L. C l a r k behoort de Echinolampas Ovumserpentis Guppy. die later door S t e f a n i n i Oligopygus Ovumserpentis Guppy is genoemd, tot het geslacht Pauropygus. D e hierboven beschreven echinide heeft een transversale
peristomale groef en behoort dus tot het geslacht Oligopygus.
Zij vertoont overeenkomst met de Oligopygus wetherbyi de
Loriol 1) 2).
D e verschillen zijn:
a. de ambitus is niet ovaal maar aan den voorkant duidelijk
puntig afgerond.
b. D e interporifere zone heeft niet een grootere breedte maar
dezelfde breedte als de porifere zone.
c. Het peristoma ligt niet op de halve hoogte maar op 0.25 tot
0.27 van d e hoogte van de schaal, gemeten van het grondvlak.
d. Het periproct ligt niet midden tusschen het peristoma en d e n
achterrand van d e schaal, maar ligt dichter bij d e n achterrand.

1) W. B. C l a r k en M. W. T w i t c h e l l , T h e mesozoic and cenozoic Echinodermata of the United States, 1915, Monograph LIV, U.S.G.S., blz. 166
167.
B. W. A r n o l d en H. L. C l a r k , a.w., blz. 30.
2) Ik heb de publicatie van J. L a m b e r t , Sur un Echinide du Senegal (Oligopygus Meunieri J. L a m b e r t ) , communiqué par M. Stanislas Meunier, Buil. Soc.
Naturahstes Ain, No. 2 1 , Nov. 1907, 1 pi. en phototypie, niet kunnen raadplegen.
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BIJLAGEN

1.

EENIGE VRAAGSTUKKEN WAARVAN HET NADER ONDERZOEK
IN VERBAND MET DIT PROEFSCHRIFT VAN BETEEKENIS IS.

Het aantal fossielen dat ik op Curasao verzameld heb is gering. Het is
zonder twijfel van bellang dat getracht wordt een meer uitgebreide verzameling
bijeen te brengen uit den boven-cretaceïschen kalksteen, uit de Midden-Curaï a o lagen en uit de boven-eocene Seroe di Cueba serie.
Onder de acht koralen uit den boven-cretaceïschen kalksteen bevinden zich
vier nieuwe soorten.
Drie nieuwe foraminiferensoorten en drie nieuwe echinidensoorten zijn
gevonden in den boven-eocenen foraminiferenkalksteen van de Seroe di
Cueba. Daar er in 't algemeen verschil bestaat tusschen de mollusken-fauna
uit het Eoceen en die uit het OUgoceen, is het zeer gewenscht bijzondere
aandacht te besteden aan het verzamelen van mollusken uit de Seroe di
Cueba serie.
De tektoniek en stratigraphie van Bonaire en Aruba zijn onvoldoende
bekend. De stratigraphische positie van de tuffen en de ouderdom van den
glimmerporphyriet op Bonaire zijn niet bekend. Ook het voorkomen van een
foraminiferenkalksteen op Bonaire verlangt nader onderzoek.
De vermoedelijke aanwezigheid van palaeozoïsche gesteenten en — volgens
T. W. V a u g h a n — van gesteenten behoorende tot de Antigua-formatie op
Aruba zijn een nieuw onderzoek waard. Bovendien is het waarschijnlijk, dat
de gesteenten, die onder den diabaas Uggen en op Curagao niet aan den dag
treden, op Aruba voorkomen.
Wat de Bovenwindsche eilanden betreft, valt op te merken, dat de tektoniek
en de stratigraphie van St. Martin nog niet volledig bekend zijn. Na hetgeen
ik over St. Martin en St. Barthélemy heb medegedeeld, ia een geologisch
onderzoek van deze eilanden ten zeerste gewenscht.
Voor een geologisch onderzoek komen ook in aanmerking: Sonibrero,
Tintamarre, Barbuda, Grand Terre en Tobago (tektoniekl).
Voorts zijn de schiereilanden Paraguana (Venezuela), Goajira (Venezuela
en Columbia) en Azuero (Panama) een dergelijk onderzoek waard. De beide
eerste schiereilanden wegens het voorkomen van boven-cretaceïschen kalksteen en het laatst genoemde om vast et stellen of daar mesozoïsche gesteenten inderdaad voorkomen.
Voor een geologische verkenning komen in aanmerking: Aves eiland ten
Westen van Dominica, Los Monges, Los Aves, Los Roques, La Orchila, La
Blanquilla, Horquilla, Los Hermanos, La Tortuga, Los Frailes en Los Testigos.
Het is van belang bij het geologisch onderzoek der eilanden na te gaan of een
recente daling van den oceaanspiegel kan worden vastgesteld.
Op oceanographisch gebied is in West-lndlë nog zeer veel te doen. Het
Curasao-diep is zeer onvolledig bekend. Op de kaart van J. M u r r a y en
A. E. R e n a r d , ,,Blake" 1887, wordt de ooze in deze diepte aangegeven als
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,,iTvodified pteropod ooze", op die van J. M u r r a y en A. E. R e n a r d , ,,Challenger" 1891, als globigerinen-ooze, en op die van J. M u r r a y en E. P h i l l i p p i , ,,Valdivia" 1908, alls roode diepzee-klei. Uit Tafel 11, Geographie des
Atlantischen Ozeans, 2e druk, 1926, door G. S c h o t t , is niet op te maken,
welke schepen hier gelood hebben.
Indien in het Curasao-diep roode diepzee-klei voorkomt, zou deze vergeleken kunnen worden met de ontkalkte roode klei in de troggen in het
oostelijk deel van den Oost-lndischen Archipel, immers ook de Caraïbische
zee is niet toegankelijk voor diepzee-circulatie.
Een hydrographische opneming is gewenscht van den Saba-Aves-rug, van
het gebied tusschen dezen rug en den rug ten Oosten van de Los Hermano»
eilanden, van het gebied tusschen Los Testigos en Grenada, van het gebied
tusschen Aruba en Los Hermanos, het gebied ten Westen van Aruba en van
de Gulf of Paria en de Serpents Mounth. Een hydrographische opneming van
de beide laatsten is aan te raden ter opsporing van verdronken rivierdalen ^).
Op hydrographisch gebied is door Nederland in West-Indië bitter weinig
gepresteerd. Het Curasao-diep en de troggen tusschen de Benedenwindsche
eilanden zijn niet bekend. Loodingen rondom de eilanden hebben nog niet
plaats gehad.
Den Hydrographischen Dienst treft geen verwijt, maar de regeering, die niet
schijnt in te zien dat iedere natie verphcht is in hare wateren voor de noodige
hydrographische opnemingen zorg te dragen.
ledereen, die de ontwikkeling van de politieke gebeurtenissen van den
laatsten tijd in West-Indië heeft gevolgd, zal moeten toegeven, dat Nederland
voor zijn overzeesche gewesten aldaar een stationschip te Curasao noodig
heeft, om bij eventueele ongeregelldheden zelf spoedig ter plaatse te kunnen
zijn. Een dergelijk schip zou, zooals vroeger ook het geval is geweest, tevens
belast kunnen worden met het verrichten van hydrographische opnemingen.

^) Ik meen, dat de afscheiding van Trinidad van Zuid-Amerika is toe to
schrijven aan de stijging van den zeespiegel na de ijsperiode. Men raadplege
de hydrographische kaart, plaat 1, in ,,The Geology of the island of Trinidad"
door G. A. W a r i n g . Ik ben er van overtuigd, dat met nauwkeurige loodingen
ten Zuiden van Trinidad en in de Golf van Paria verdronken rivierdalen kunnen voorden vastgesteld.

II.

Kniplagen.

VINDPLAATSEN VAN DE BESCHREVEN SEDIMENTEN').

Jaspi».
29, westelijke zijtak Sabana rooi bij Westpunt, Blad I.
41, oostzijde noordelijkste dam bij de grens tusschen Francisco en
de plantage Ronde Klip, Blad Xlll.
124, in rooi, 140 M. ten zuiden van top Seroe Hoba, 67.1 M. hoog,
plantage Savonet, Blad U.
140, 160 M. ten westen van snijpunt weg van landhuis Savonet naar
Westpunt met de grens tusschen plantage Savonet en het domein,
plantage Savonet, Blad II.
Diabaaskristaltuf.
70, oostzijde heuvel 65.5 M. hoog, noordwestelijk van Seroe Bartool,
St. Hyronimus, B k d III.
Diabaasgesteentetuffen.
I8b, zuidoostel^ke uitlooper van heuvel 51.9 M. hoog, Mahoema.
Blad IX.
19, idem.
121, van heuvel 45.4 M. hoog, 300 M. ten zuiden van hoogtepunt
I 7.9 M. op den weg van St. Hyronimus naar landhuis Savonet, plantage Savonet, Bhid 11.
Porphyrietgesteentetuf.
142, zuidelijke dalwand Beroe rooi bij uiteinde dam ten zuiden van
den weg naar landhuis Savonet, plantage Savonet, Blad 11.
Porphyrietkristaltuffen.
15, van heuvel 35 M. hoog, 360 M. noordoostelijk van hoogtepunt
24.2 M. op den weg tusschen Weitje en Gato, plantage Souax,
Blad VUl.
86, vast gesteente in waterval in westelijken zijtak van Wandomi rooi,
iets ten noordoosten van de lijn, die verbindt de hoogtepunten
1 08.3 M. en 1 40.2 M., plantage Zorgvhed, Blad II.
94, uit oostelijken zijtak van Wandomi rooi, plantage Zorgvlied,
Blad II.
105, bij put met windmolen in rooi tusschen heuvel 53.7 M. hoog en
hoogtepunt 48.8 M. Hoogtepunt 48.8 M. hgt 560 M. westelijk van
top Seroe Boosman ( 1 7 8 . 2 M. h o o g ) , plantage Knip, Blad II.
115, uit rooi waarin Poos Koea Joeda voorkomt, vlak bij samenvloeiing met rooi waarin bron Rooi Sanchi, plantage Knip, Blad 11.
') Men raadplege hierbij de topographische kaart van het eiland Curasao,
Schaal 1 : 20.000.
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KwartsporphyrietkristaltuHen.
72, tusschen hoogtepunt 82.0 M. en heuvel 60.1 M. hoog, ten noorden van de Seroe di Cueba en Seroe Bartool, plantage St. Hyronimus,
Blad III.
82, op ± 2 5 0 M. hoogte uit westelijken zijtak Wandomi rooi, 180 M.
oostelijk van heuvel 65 M. hoog. Heuvel 65 M. hoog ligt 300 M.
noordelijk van hoogtepunt 108.1 hoog (noordoostelijke uitlooper van
de 174.8 M. hooge Seroe Pretoe). Plantage Zorgvlied, Blad II.
83, uit zelfde rooi, iets hooger op.
92, uit zelfde rooi, zuidoost uiteinde van heuvel 140.2 M., plantage
Zorgvlied, Blad U.
93, idem, iets hooger op.
67, idem vindplaats 86, maar iets hooger op.
Kwartsporphyriettuffieten.
112, oosthelling Seroe Commandant, plantage Lagoon, Blad II.
1 14, bij poos Koea Joeda, plantage Knip, Blad II.
Kwartsporphyriettuffietbreccie.
120, van stort, westelijk van heuvel 204.6 M. hoog, plantage Lagoen,
Blad II.
Tuffietschalie.
122, plantage Knip, Blad II.
GrauwackeschsJies.
106, tusschen heuvel 53.7 M. hoog en Seroe Boosman, plantage Knip,
Blad II.
113, uit rooi Sanchi, noordelijk van benedenste afsluiting over de rooi,
300 M. ten zuidoosten van hoogtepunt 55.0 M. Hoogtepunt 55.0 M.
ligt 420 M. ten zuidoosten van landhuis Knip, plantage Knip, Blad II.
Kiezelleien.
Beroe rooi,
Blad II.

noordwestelijk

van Seroe Grandi,

plantage

Savonet,

Gedolomitiieerde kiezelleien.
78, bij grens tusschen Pajaja en plantage Zorgvlied, Blad 1.
85, van oosthelling heuvel 87.1 M. hoog, in westelijken zijtak van rooi
Wandomi, plantage Zorgvlied, Blad II.
111, van heuvel 70 M. hoog, 320 M. ten zuiden van den 189.4 M.
hoogen top van de Seroe Para Mira, plantage Lagoen, Blad II.
152, zuidhellSng van den 65.1 M. hoogen top van de Seroe Hoba,
plantage Savonet, Blad 11.
Dichte kristaltuffen.
6, aan voetpad, 360 M. noordwestelijk van hoogtepunt 13.1 M. en
740 M. oostelijk van hoogtepunt 44.2 M., plantage Mount Pleasant,
Blad VUl.
12, aan voetpad op Weitje, 160 M. ten zuidwesten van hoogtepunt
33.1 M. Hoogtepunt 33.1 M. ligt op den weg tusschen Weitje en
Souax, waar de zijweg naar landhuis Weitje begint. Weitje, Blad Vlll.

90
16, vlak bij grens tusschen de sedimenten en den diabaas, plantage
Souax, Blad IX.
8 1 , op 50 M. hoogte uit westelijken zijtak Wandomi rooi, 180 M.
oostelijk van heuvel 65 M. hoog. Heuvel 65 M. hoog Hgt 300 M. noordelijk van hoogtepunt 108.1 M. (noordoostelijke uitlooper van de
174.8 M. hooge Seroe P r e t o e ) . Plantage Zorgvlied, Blad II.
84, westelijke zijtak rooi Wandomi, 360 M. oostelijk van hoogtepunt
108.3 M., plantage Zorgvlied, Blad 11.
107, uit tunnel gedreven in heuvel 204.6 M. hoog, plantage Zevenbergen, B k d II.
Gesteenten, die een overgang vormen tusschen dichte kristaltuffen en
radiolarieten.
7, iets westelijk van gesteente No. 6.
88, iets hooger op dan gesteente No. 86.
100, uit rooi die naar het noordoosten loopt, tusschen Seroe W a o e
( 1 1 5 . 6 M. hoog) en Seroe Djaka Komé, Blad 11.
Radiolarieten.
18a, van den zuidoostelij ken uitlooper van den 51.9 M. hoogen heuvel, Mahoema, Blad IX.
71, oostzijde heuvel 60 M. hoog, ten noorden van de Seroe Bartool,
plantage St. Hyronimus, Blad 111.
77, zuidwestelijke voet van heuvel 61.1 M. hoog, 240 M. zuidoostelijk
van de kerk bij Westpuntbaai, Blad 1.
79, o p 100 M. hoogte, westelijke dalwand, oostelijke zijtak van rooi
Salga, plantage Zorgvlied, Blad II.
80, bij No. 8 1 .
89, o p 100 M. hoogte, zuidoostelijke rand van heuvel 140.2 M.
hoogte, oostelijk van No. 86, plantage Zorgvhed, Blad 11.
90, op 120 M. hoogte, 220 M. zuidwestelijk van heuvel 140.2 M.
hoog en 70 M. oostelijk van top 150 M. hoog, plantage Zorgvlied,
Blad II.
95, tusschen Seroe W a o e ( 1 1 5 . 6 M. hoog) en Seroe Djaka Komé,
plantage Savonet, Blad 11.
109, uit den w a n d van den bovensten tunnel, gedreven in heuvel
204.6 M. hoog, ten zuiden van Seroe Francisco Jobo, plantage Zevenbergen, Blad 11.
171, T o p Sint Christoffelberg, plantage Zevenbergen, Blad II.
Ronde Klip I^gen.

Tuffogene

foraminiferenkalksteen.

28, op Francisco, ten zuiden van Seroe Francisco, plantage Brievengat, Blad XUI.
Foraminiferenhoudende kristaltuf.
43c, van heuvel 31.6 M. hoog, 250 M. oostelijk van landhuis Ronde
Khp, plantage Ronde KHp, Blad Xlll.
46, van ,,outcrop" oostelijk van heuvel 31.6 M. hoog, genoemd onder
No. 43c, plantage Ronde Klip, Blad Xlll.
50, idem.
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Teintje
n.

56, van , , o u t c r o p " 45.6 M. hoog, 760 M. noordoostelijk van Seroe
Teintje, plantage Savonet, Blad 111.
60, van Seroe Bomba Boea. Deze kalksteen , , o u t c r o p " ligt aan weerszijden van de grens tusschen de plantage Savonet en St. Hyronimus,
Blad UI.
149, van noordoostelijke uitlooper van Seroe Hoba, bij hoogtepunt
1 1.6 M. op den weg naar landhuis Savonet, plantage Savonet, Blkd 11.
Ontsluitingen van dezen kalksteen komen nog v o o r :
a. Piedra Grandi (25.4 M. en 82.6 M. h o o g ) , zuidoostelijk van de
Seroe di Cueba op de plantage St. Hyronimus, Blad lil.
b. noordoostelijk van Piedra Grandi op de plantage Wacao, Blad lil.
Zie verder kaartje van 1 : 20.000 van de omgeving van Seroe
Bomba Boea.
c. op 40 M. hoogte, noordhelling Seroe Hoba, plantage Savonet,
Blad 11.
d. noordwestelijk van landhuis Savonet, iets ten noordoosten van den
weg, plantage Savonet, Blad II.
e. 240 M. noordoostelijk van hoogte 90.3 M., w a a r o p Ruïne ligt.
Deze ontsluiting ligt 500 M. oostelijk van den 90.8 M. hoogen top
van de Seroe Djaka Komé, plantage Savonet, Blad II.
f. tusschen d. en a. komen nog ontsluitingen van dezen kalksteen
voor.
g. van weerszijden van de rooi, die ontspringt op de noordhelhng
van de Seroe Belefa, domeingrond ten zuiden van den weg naar
Westpunt, Blad I.
h. noordelijk van den weg van Krakeel naar Klein-Fontein, 80 M.
noordwestelyk van hoogtepunt 98.6 M. op dezen weg, Blad V.
Kalksteen met plagioklaaskristallen en foraminiferen:
136, bodem put in rooi die ontspringt op de noordhelling van de
Seroe di Sabana, domeingrond ten zuiden van den weg naar Westpunt, B k d 1.
Tevens met groene hoornblendekristallen en stukjes porphyriet en
kiezellei:
141, in rooi die den weg kruist van landhuis Savonet naar Westpunt,
o p plantage Savonet vlak bij de grens tusschen de plantage Savonet
en domeingrond. Blad U.

-Ciir*9ao
n.

Grauwacken.
2 3 , uit rooi, 260 M. oosteKjk van heuvel 50.9 M. hoog en 40 M. ten
zuidwesten van heuvel 40 M. hoog. Plantage Steenen Koraal, B k d IX.
30, aan den weg van Steenen Koraal naar Fortuna Abau, oostelijk
van het k n d h u i s Steenen Koraal, dicht bij de grens tusschen de sedimenten en den diabaas, plantage Steenen Koraal, Blad Xll.
32, 400 M. ten noordoosten van hoogtepunt 53.8 M. op plantage
Brievengat. Hoogtepunt 53.8 M. ligt 200 M. ten noorden van landhuis
Brievengat. P k n t a g e Brievengat, Blad XUI.
40b, van heuvel 52.6 M. hoog o p Cas Abau. Cas Abau Mgt ten noorden van Steenen Koraal, Blad IX.
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Tuffogene grauwacke.
2 0 2 , ontsluiting ten zuidw^esten van den w^eg n a a r den Groote Berg,
tusschen de hoogtepunten 47.8 M. en 78.5 M., Blad Vlll.
Arkosen.
26, iets ten noorden van hoogtepunt 20.3 M. o p de plantage Brievengat. Hoogtepunt 20.3 M. bevindtl zich op den weg van het landhuis
Brievengat naar zee, B k d XUI.
2 7 , ontsluiting oostelijk van den weg van landhuis Brievengat naar
zee, 60 M. ten zuiden van de grens tusschen plantage Brievengat en
domeingrond, plantage Brievengat, Blad XIII.
Conglomeraten.
4 2 , komt voor bij No. 3 2 .
64 en P, iets ten noorden van kalksteen „ o u t c r o p " , 440 M. ten oosten
van hoogtepunt 76,5 M. bij Seroe Bomba Boea, plantage Savonet,

Bkd lU.

Seroe di Cueba
aerie.
Ronde Klip
conglomeraat.

I 7 3 , oostelijk van hoogtepunt 80.2 M. o p de p k n t a g e Siberië. Hoogtep u n t 80.2 M. hgt v k k bü het landhuis Siberië, Blad V.
2 5 , o p Rincon, plantage Brievengat, 100 M. noordelijk v a n hoogtep u n t 56.0 M. op Seroe Francisco, Blad Xlll.
Het conglomeraat komt ook voor a a n weerszijden van den weg van
Steenen Koraal n a a r Fortuna Abau, ten oosten van landhuis Steenen
Koraal, Blad XII, en ook ten oosten van vindplaats h., vermeld onder
de vindplaatsen van den Seroe Teintje kalksteen.
Komt voor op de Seroe di Cueba en Seroe Bartool, p k n t a g e St. Hyronimus, Blad III.
4 8 , zuidelijke helling Ronde Klip, plantage Ronde Khp, B k d XUI.
45a, top heuvel 38.9 M. hoog, 520 M. zuidoostelijk van driehoeksp u n t 44 op Seroe Sjon Meester, noordelijk van den weg van Savonet
n a a r Westpunt, domeingrond, B k d II.

Blauwbaai
conglomeraat.

A a n kust Blauwbaai, iets ten noordwesten van uitmonding rooi in
Blauwbaai, plantage B k u w , B k d XI.

Seroe Domi lagen.

Zachte kalksteen, op tufkryt gelqkend.
O.a. op Habaai, oostelijk / a n 's Lands Hospitaal, Blad XII.
O p P a r e r a , B k d XII.
Rifkalksteen.
Zie geologische k a a r t .

Asiento formatie.
Westpuntbaai
conglomeraat.
Boca Santo p r e t o
conglomeraat.
Recente riffen.

Zie geologische kaart.
Westpuntbaai, Blad I.
Boca Santo preto, plantage Noordkant, Blad X .
Rondom e i k n d ' ) en op gunstige plaatsen in de binnenwateren van
groote uitgestrektheid (b.v. S c h o t t e g a t ) .

' ) Met uitzondering van de baaien w a a r koraalzand en, door de rooien, aangevoerd grint en zand door de zee heen en weer wordt bewogen en w a a r dus
een vaste bodem ontbreekt.

iift^.;.-..»'**

III. VINDPLAATSEN V A N DE BESCHREVEN STOLUNGSGESTEENTEN
EN CONTACT-METAMORPHE GESTEENTEN').

A.

Stollingsgesteenten.

Diabaasporphyriet.
13, top heuvel 49.9 M. hoog op plantage Groot Sint Michel, ten Z.O.
van het landhuis Groot Sint Michel, Bkd XI.
14a, N.O. hoek van pkntage Weitje, 100 M. Z.O. ten Z. van viersprong. Hoogte viersprong is 33.1 M., Blad IX.
2 1 , 180 M. ten O. van hoogtepunt 41.0 M. op plantage Waterloo.
Hoogtepunt 41.0 M. ligt op het domein ten W. van Waterloo en ten
N. van Maria Maai, B k d XII.
161, ten Z. van den weg ten Z. van Seroe Teintje, op hoogte 45 M.,
600 M. ten W. van hoogtepunt 48.5 M. en 800 M. Z.O. ten Z. van
Seroe Teintje, plantage Savonet, B k d UI.
107, bovenste tunnel in berg van 204.6 M. hoogte op plantage Zevenbergen, Blad II.
97, bij Seroe Djaka Komé op plantage Savonet, B k d II.
66a en b, Z.O. van hoogtepunt 60 M. ten N. van Seroe Bartool,
pkntage Sint Hyronimus, B k d III.
75a, oostelijk van de pastorie van Westpunt, B k d I.
Korrelige diabaas.
24a, 150 M. ten Westen van hoogtepunt 38.1 M. op pkntage Noorwegen, Blad II.
Fqnkorrelige diabaas.
129, top heuvel 35 M. hoog, 440 M. ten N.O. van top Seroe Waoe,
p k n t a g e Savonet, B k d II.
I O, in rooi die uitmondt in Oen Boca, Blad I.
154, top heuvel 65 M. hoog, 360 M. ten Z. van Seroe Christoffel
Chikitoe, pkntage Savonet, Blad II.
Zeer fqukorrelige diabaas.
169, aan voetpad op N.O. helling St. Christoffelberg bij hoogte 150
M., 400 M. ten W. van top Seroe Christoffel Chikitoe, pkntage Savonet, Bkd II.
168, 60 M. ten O. van vindpkats gesteente 170, binnen de 100 M.
hoogtelijn, plantage Savonet, B k d II.
148, heuvel 55 M. hoog, 560 M. ten Z.O. van Seroe Signaal, plantage
Savonet, Bkd II.
145, in zijrooi van Rooi Beroe, 740 M. ten Oosten van top Seroe
Signaal, pkntage Savonet, Blad U.
') Men raadplege hierbij de topographische kaart van het eiland Curasao,
schaal I : 20.000.
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170, in zijrooi van Rooi Beroe, 600 M. ten Z. van top Seroe Signaal,
plantage Savonet, Blad II.
155, uit den noordelijken dalwand van de rooi ten Zuiden van Seroe
Christoffel Chikitoe, plantage Savonet, Blad 11.
156, uit oostelijke helling van heuvel 1 15 M. hoog, ten Westen van
Seroe Christoffel Chikitoe, plantage Savonet, Blad 11.
167, uit oostelijke helling rooi Beroe bij bron (,,brak w a t e r " ) , p k n tage Savonet, Blad 11.
47, top heuvel 70 M. hoog, 220 M. ten O. van het A punt no. 12 op
den Ronde Klipberg, plantage Ronde Klip, Blad XUI.
20,top heuvel, 90 M. ten Z.O. van den oostelijken top van de Seroe
Brandaar, Blad 1.
21b, oostelijke top van de Seroe Brandaar, Blad 1.
Dichte diabaas.
5, top Seroe Cabajé, 79.2 M. hoog. Blad I.
2 3 , N.W. top Seroe Brandaar, Blad l.
37, top heuvel 24.1 M. hoog op den weg van Savonet naar Westpunt,
Z.W. ten Z. van Boca Kortelijn, Blad I.
8, top heuvel 35 M. hoog, 350 M. ten N.O. van toP 79.2 M. hoog
van de Seroe Cabajé, Blad 1.
25, top heuvel 5 1.9 M. hoog, 520 M. ten N. van hoogtepunt 22.5 M.
op den weg van Savonet naar Westpunt, ten N. van de Seroe di
Sabana, Blad 1.
22, top Seroe Brandaar 90.0 M. hoog, Blad 1.
35, westelijke top van heuvel 25 M. hoog, 300 M. ten O. van hoogftepunt 15.4 M. op den weg van Savonet naar Westpunt, zuidelijk van
Boca Wandomi, Blad 1.
Labradorporphyriet.
1 7, zuidelijke helling van heuvel 25.3
van Seroe Brandaar, Blad l.
26, gelijk die van 1 7.
59, van heuvel 68.0 M. hoog, oostelijke
plantage St. Hyronimus, Blad lil.
137, 30 M, ten Z . O . van den put in de
N.O. helling van de Seroe Djaka Komé,

M. hoog op Koraal, westelijk

uitlooper van Seroe Bartool,
rooi, welke ontspringt o p de
plantage Savonet, Blad II.

Olivü'nhoudende diabaasamandelsteen.
160, ten Z. van den weg ten Z. van Seroe Teintje, top heuvel 55 M.
hoog, 330 M. Z.W. ten W. van hoogtepunt 48.5 M., p k n t a g e Savonet,
B k d UI.
Dieptegesteenten.

Kwartsaugietdioriet.
166a, b e n e , hoogte 75.0 M., gelegen 400 M. ten N.W. van Seroe
Signaal, plantage Savonet, B k d U.

Ganggesteenten.

Kwartshoornblendediorietporphyriet.
134, ten Z. van omheining, zuidelijk van den weg van Savonet naar
Westpunt, Z.W. ten Z. van Seroe di Rooi Salga, plantage Zorgvlied,
B k d 1.

T
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Kwartshoudende iliorietporphyriet.
53a, ten O. van snijpunt weg Savonet naar Westpunt met grens Savonet, 300 M. ten N.W. van de koraal bij landhuis Savonet, Blad U.
143, ten O. van den weg van Savonet naar Westpunt, 220 M. N.W.
van k n d h u i s Savonet, B k d II.
Kwartshoudende hoomblendediorietporphyriet.
24b, oosthelling Seroe Brandaar, Blad l.
40 en 40a, westzijde Boca KortaUjn, Blad 1.
43a, op 40 M. hoogte, 160 M. ten O. van den 55 M. hoogen N.W.
top van de Seroe di Rooi Salga, Blad 1.
132 en 132b, bij den weg van Savonet naar Westpunt, Z.W. ten Z.
van top Seroe di Rooi Salga, Blad l.
135, in gedeelte van rooi Salga tusschen omheining Zorgvlied en den
wek van Savonet naar Westpunt, Z.W. ten Z. van top Seroe di Rooi
Salga, B k d 1.
74, top heuvel 25 M. hoog, 300 M. N.O. van top 70.7 M. hoog van
de Seroe W a r a Wara, Blad 1.
Hoomblendediorietporphyriet.
9 1 , in rooi ten N. van Seroe Cabajé, Blad l.
34, westelijke top van heuvel 25 M. hoog, 300 M. ten O. van hoogtepunt 15.4 M. op den weg van Savonet naar Westpunt, zuidelijk van
Boca Wandomi, Blad I.
32 en 32b, op heuvel 300 M. ten O. van heuvel 15.4 M. hoog op den
weg van Savonet naar Westpunt, ten Zuiden van Boca Wandomi,
B k d 1.
14b en 14c, aan voetpad 580 M. Z . O . van hoogtepunt 9.9 M. bij Westpunt, Blad I.
42a en 42b, top heuvel 35, M. hoog, 480 M. N.W. van hoogtepunt
24.1 M. op den weg van Savonet n a a r Westpunt, Blad I.
Vintliet. I e type.
38 en 38b, westelijke heUing van heuvel 30 M. hoog, 70 M. ten N.
van hoogtepunt 24.1 M. op den weg van Savonet n a a r Westpunt,
Blad I.
73, heuvel 25 M. hoog, 300 M. N.O. van top 70.7 M. hoog van de
Seroe W a r a Wara, B k d 1.
Vintliet, 2e type.
34a, oostelijk van landhuis Ronde Klip, p k n t a g e Ronde Klip, B k d
XIII.
49, 100 M. Z.O. van hoogtepunt 58.8 M. op grens tusschen de plantages Ronde Klip en Brievengat, plantage Ronde Khp, Blad XUI.
51a, aa en b, 100 M. ten Oosten van landhuis Ronde Klip, plantage
Ronde Khp, Blad XUI.
54, oosteMjk van , , o u t c r o p " 31.6 M. hoog, oostelijk van k n d h u i s
Ronde Klip, plantage Ronde Khp, Blad XUI.
Augietdiorietporphyriet of gangdiabaasporphyriet.
139, ten westen van de koraal bij landhuis Savonet, p k n t a g e Savonet,
B k d U.
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Doleriet I e type.
4 1 , 200 M. westelijk van Boca Kortelijn, Blad I.
39a, Boca Kortelijn, Blad I.
Dokriet 2e type.
39b, ten N. van den Ronde Klipberg, 200 M. ten Z. van hoogtepunt
52.0 M., plantage Ronde Khp, B k d XIII.
B.

Contact-metamorphe gesteenten.

Contact-metamorph veranderde kristaltuf.
53b, 45b, 45c, 44, oostelijk van heuvel 31.6 M. hoog, ten Oosten
van landhuis Ronde Klip, plantage Ronde Klip, Blad XUI.
Contact-metamorph veranderde tuf.
45a, 45aa en 45f, gelijk 53b.
Contact-metamorph gesteente.
36, 80 M. ten Oosten van de Wandomi rooi. 240 M. ten Zuiden van
Boca Wandomi, Blad 1.

DEEL II
GEOHYDROLOGIE

HOOFDSTUK I.

DE RESULTATEN VAN DE BEWERKING DER
REGENVALWAARNEMINGEN.
Voor het geo-hydrologisch onderzoek van welke streek op aarde
ook is het noodig te weten. vanwaEir het in zulk een streek voorkomende water afkomstig is. In het geval van Curasao heeft men
met een eiland te doen en het spreekt vanzelf, dat het aanwezige
zoete water door den regenval moet gebracht zijn. Om die reden
gaat hier aan de eigenlijke geo-hydrologische beschrijving van het
eiland een inleidend hoofdstuk over de resultaten van de bewerking der regenvalwaarnemingen vooraf ^ ) .
De oudste waarnemingen van den regenval zijn verricht door den
heer M. E. v a n d e r D ij s op de plantage Savonet. Hij ving hiermede aan in het jaar 1 830. In 1 839 begonnen het Militair Hospitaal en de Directie der Zoutpannen in het Rifwater, in 1845
's Rijks Etablissementen van Kultuur ..de Hoop en Fortuin" den
neerslag te meten. Het Garnizoen te Curasao verrichte neerslagmetingen van Januari 1 884 tot en met September 1 892.
Vele van deze oude waarnemingen zijn verzameld door den
heer A. L. S t a t i u s M u l l e r en door hem in de Cura?aosche
Courant gepubliceerd. De familie S t a t i u s M u l l e r , die deze
aanteekeningen over den regenval heeft beweiard. heeft mij in
de gelegenheid gesteld die te raadplegen. Hoewel de methode
van opvangen van regen in dien tijd wel eenigszins primitief geweest zal zijn, mogen wij toch den heer S t a t i u s M u l l e r dankbaar zijn voor het verzamelen van deze gegevens. Zij geven ons
in elk geval inlichting over de verdeeling van den regenval over
de verschillende maanden en over den duur van een droge periode
1) Voor gegevens betreffende het klimaat van C u r a s a o , zie:
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, 1914 ' 1 7 , blz. 4 0 4 — 4 0 7 en

blz. 410.
H. B. B a k e r , Land and freshwater Molluscs of the Dutch Leeward Islands,
Occasional papers of the Museum of Zoology, University of Michigan, A n n
Arbor, Michigan, number 152, 1924, blz. 4 8.
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en ongeveer over den maximalen en den minimalen regenval gedurende den regentijd.
Het Departement van Openbare Werken begon in 1 894 in het
Fort Amsterdam met het verrichten van meteorologische waarnemingen, o.a. met het meten van den neerslag.
In Juni 1921 werd door het Gouvernement het Station van het
U. S. Weather Bureau te Curagao overgenomen en een nieuw
station voor het verrichten van weerkundige waarnemingen te
Caas Chiquito in gebruik genomen.
Gelukkig bleef het Departement van Openbare Werken de
regenvalwaarnemingen in het Fort Amsterdam voortzetten. Dit
departement heeft thans over het langste tijdvak onafgebroken
waarnemingen over den regenval verricht.
Tegenwoordig wordt ook door de pastoriën, eenige eigenaren
van plantages, de Curasaosche Mynbo«w-Mij. en d e Curacaosche üt-vrA.^
Petroleum Industrie-Mij. de regenval gemeten.
Daar de waarnemingen van het Departement van Openbare
Werken over het langste tijdvak loopen, heb ik mij bij de bewerking van de regenvalwaarnemingen in hoofdzaak bepaald tot die
welke door dit departement zijn verricht.
Ik heb uit deze waarnemingen het volgende afgeleid:

Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei

gem.
regenval
m m.m.
52.7
28.6
24.6
23.9
10.9

Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

19.2
30.8
35.1
28.4
92.4
121.3
85.7

Het jaar

551.6

Max. regenval
m m.m.
116.6
101.91
73.9
173.4

(1927)
(1911)
(1925)
(1915)

53.7 (1910)
110.9
99.3
141.6
93.9
472.3
324.8
261.9

(1927)
(1924)
(1897)
(1924)
(1906)
(1909)
(1906)

1104.5 (1906)

Min. regenval
m m.m.
9.3 (1912)
1.4 (1912)
0.5 (1924)
0.0 (1901,
•14,'20,'26)
0.0 (1898,
1925,'26,'27)
0.0 (1926)
2.0 (1896)
2.1 (1923)
3.4 (1897)
1.2 (1911)
12.7 (1904)
10.5 (1911.-25)
264.9 (1923)

relatief
exces

aantal
mnd.

11
26
40
41

33
33
33
33

— 65

32

— 47
— 29
— 21
— 30
+ 83
-f13
+ 70

33
33
33
33
33
33
33

+
—
—
—

32 jaren

1
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De regenval gedurende het droogste jaar (1923) was 4 8 % en
gedurende het regenrijkste jaar ( 1 9 0 6 ) 200% van den gem.
jaarlijkschen regenval.
grootste jaarlijksche regenval
1 104.5
,. Schwankungsq uo tient"
= 4
kleinste jaarlijksche regenval
264.9
De droge tijd bestaat uit acht maanden: Februari, Maart, April,
Mei, Juni, Juli, Augustus en September, de regentijd bestaat uit
vier maanden: October, November, December en Januari.

Gem. regenval
m.m.

Middelbare
afwijking
m.m.

Middelbare
afwijking
%

Droge tijd
(32)

201.7

±

86

±43

Regentijd
(33)

352.1

± 201

±57

|

De gem. regenval gedurende den regentijd is een geflatteerd
cijfer. De reden hiervan is, dat het aantal regentijden, waarin
minder regen valt dan de gem. regenval, grooter is dan het aantal waarin meer valt. Nu en dan valt er gedurende den regentijd
abnormaal veel regen, waardoor het gemiddelde hooger komt te
liggen. Van de 33 opvolgende regentijden (waarnemingen te Fort
Amsterdam gedaan) viel er in 22 regen beneden en in 11 regen
boven het gemiddelde (uiterste verschilwaarden + 174% en
— 82%).
Van de 32 droge tijden viel er in 19 minder en in 13 meer
regen dan de gem. regenval gedurende den drogen tijd (uiterste
verschil waarden + 112% en — 6 7 . 4 % ) .
Men kan te Curasao eerder rekenen op den gemiddelden regenval gedurende den drogen tijd dan op dien gedurende den regentijd. Valt er weinig of geen regen gedurende den regentijd dan
duurt de droge t i j d 8 + 4 + 8 = 20 maanden.
Het is van belang den duur van een droge periode na te gaan.
Het aantal regentijden, dat uit regenvalwaarnemingen te Savonet
is af te leiden, bedraagt 28, uit de regenvalwaarnemingen door
het Garnizoen 8, en uit die door het Departement van Openbare
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Werken 33. Er ontbreken 2 regentijden en één droge tijd in de
serie van waarnemingen te Savonet gedaan. Er is een hiaat van
24 regen- en 23 droge tijden tusschen de waarnemingen te Savonet
en die welke door het Garnizoen zijn verricht. Verder mémkeeren
tusschen de laatst genoemde waarnemingen en die door het Departement van Openbare Werken 2 regentijden en 2 droge tijden^).
Onder een droge periode wordt het volgende verstaan: Wanneer gedurende een regentijd minder regen valt dan het gemiddelde dan worden de vier maanden van den regentijd bij den
drogen tijd opgeteld. De volgende droge perioden zijn vast te
stellen:
3 perioden van 68 maanden ( ± 1720, 1820—'25, 1 Febr.
1896—1 Oct. 1901. De beide eerste perioden zijn niet afgeleid
uit regenvalwaarnemingen) ;
3 perioden van 56; 1 periode van 4 8 ; 2 perioden van 4 4 ; 3
perioden van 32; 10 perioden van 20 maanden.
Het gemiddeld tijdsinterval tusschen een droge periode van 20
maanden en een van gelijken of van langeren duur bedraagt 20
maanden.
Door het bestaan van de hier bovengenoemde hiaten in de
regenvalwaarnemingen zijn waarschijnlijk eenige droge perioden
buiten beschouwing gebleven.
Uit het voorkomen van deze droge perioden blijkt echter voldoende, dat tuinbouw zonder irrigatie en watervoorziening van
bewoonde centra van bevolking met grond- en bronwater, zonder
den bouw van reservoirs, niet mogelijk is.
De volgende tabel geeft een overzicht van de regendichtheid.

1) Men raadplege hierbij de tabel van den maandelijkschen regenval, waargenomen op Savonet, door het Garnizoen en door het Departement van
O p e n b a r e Werken.
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Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December
Het jaar

Gem.

Gem.
Maximum aantal
aantal
regendagen
regendagen

Minimum aantal
regendagen

25
22
18
15
15
15
19
18
15
20
23
28

4 (1912,'15)
1 (1921,'26)
2 (1901.'04,'14,'24)
0 (1901,'14,'20,'26)
0 (1898, 1 9 0 1 , ' 2 5 , ' 2 6
0(1926)
['27)
1 (1896)
2 (1923,'28)
2 (1899, 1919)
2 (1911)
5 (1925)
4 (1925)

14
8
8
4
4
7
9
8
7
10
15
16

(1907)
(1910)
(1899)
(1896)
(1910)
(1897)
(1924)
(1897)
(1924)
(1895)
(1916)
(1921)
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168 (1910)

62 (1900)

Droge tijd

56

99 (1910)

27 (1901)

Regentijd

54

82 (1906-'07) 28 (1925-'26)

3.8

Januari
(33)
Februari
(31)
Maart
(31)
April
(32)
Mei
(32)
Juni
(32)
JuH
(32)
Augustus
(33)
September ( 3 3 )
October
(33)
November ( 3 3 )
December ( 3 3 )

0—1
m.m.
34%
43
42
49
58
51
46
38
39
27
28
33

1—5
m.m.
42%
42
44
30
27
34
40
37
38
32
36
39

5—10
m.m.
14%
10
7
8
8
9
7
13
12
15
12
15

5.1
3.6
6.5

> 10 1
m.m.
11%
^
7
12
7
f>
7
12
12
26
24
13

1

3.5
3.1
5.6
2.7
2.7
3.4
4.4
4.1
9.2
8.1
5.4

De regendichtheid is het grootst in de regenmaanden October
en November.
Groepeert men den regenval gedurende een regendag volgens
een intensiteitsschaal, dan blijkt dat gedurende de regendagen in
October en November de meeste buien vallen. Ook in de maanden
Januari, April, Augustus, September en December vallen buien.
Maand

1

regen- 1
dichtheid 1
in m.m. 1

1
1

1
1
1
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De gemiddelde regendichtheid is in de maand April 5.6 m.m..
en het aantal buien boven 10 m.m.. die in April vallen, is betrekkelijk hoog. De kleine regentijd komt in deze cijfers nog tot viiting.
De volgende heftige buien zijn te Fort Amsterdeun geregistreerd:
Op 13 October 1921 viel 19 c m . regen; 3 c m . in 25 minuten,
3.9 c m . in 45 min., 5 c m . in 95 min., 8 c m . in 185 min., 11 c m .
in 10 uur.
Op 14 October 1922 viel 3.6 c m . regen in 50 min.
O p 6 October 1924 viel 3.1 c m . in 20 min.
Op 8 November 1925 viel te Caas Chiquito 56.1 m.m. regen in
105 min.
De volgende gegevens hebben betrekking op de regendichtheid
en buien gedurende de regentijden: 1921—'22, 1922—'23, 1924
— ' 2 5 . 1926—'27.

Regendichtheid.
1921-'22

1922-'23

1924-'25

1926-'27

20.8

16.3

8.3

2.3

November

2.8

7.3

9.1

10.6

December

7.4

6.4

5.4

8.7

Januari

3.1

3.4

2.5

5.8

October

Regentijd 1921—'22.
o-I
m.m.

1-5

October

3

5

November

4

13 2

December

7

10 6

Januari

7

5

5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 185-190

4

1

2

1

2

1
1

1

2

1

1

105
Van 1 6 tot en met 19 October 129.1 m.m. regen, regendichtheid
32.3 m.m.
Van 3 tot en met 19 October 349.9 m.m. regen, regendichtheid
35.0 m.m.
Van 20 tot en met 30 December 1 28.3 m.m. regen, regendichtheid
11,7 m.m.
Opgave van eenige zware buien.
1

1 3 October

188.7 m.m.

16 October

35.1 m.m.

1 7 October

34.7 m.m.

1 8 October

47.9 m.m.

20 December

29.0 m.m. 1

24 December

37.6 m.m.

30 December

38.8 m.m.

1

1

1

Regentijd 1922—'23.
0-1
m.m

1-5

5-10

October

5

1

1

1

November

3

7

3

2

December

7

6

3

1

Januari

5

7

5

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70

1

1

1
1

1

1

1

1

1

Van 10 tot en met 18 October 187.3 m.m. regen, regendichtheid
26.8 m.m.
Van 5 tot en met 7 November 55.3 m.m. regen, regendichtheid
18.4 m.m.

1
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Opgave van eenige zweu-e buien.
14 October

38.7 m.m.

1 7 October

66.6 m.m.

1 8 October

31.0 m.m.

6 November

28.9 m.m.

1 5 November

34.2 m.m.

Regentüd 1924—'25.
0-1
m.m.

1-5

October

5

7

3

2

November

4

7

2

1

December

6

9

5

4

Januari

5

6

1

1

5-10 20-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65

2
1
1

Van 6 tot en met 14 October 101.0 m.m. regen, regendichtheid
16.8 m.m.
Van 13 tot en met 28 October 121.6 m.m. regen, regendichtheid
1 7.3 m.m.
Van 26 tot en met 29 December 42.7 m.m. regen, regendichtheid
14.2 m.m.
Opgave van eenige zware buien.
6 October

47.8 m.m.

14 October

45.4 m.m.

1 3 November

38.8 m.m.

28 November

64.0 m.m.

1

107
Regentijd 1926—'27.
0-1
m.m,

1-5

5-10

October

1

5

1

November

2

6

4

2

2

1

1

December

3

4

4

1

1

1

1

Januari

4

11

1

2

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45

1

2

Van 8 tot en met 19 November was de regendichtheid 1 3.4 m.m.
Van 2 1 tot en met 30 November was de regendichtheid 9.3 m.m.
Opgave van eenige zware bióen.
9 November

36.4 m.m.

19 November

31.7 m.m.

28 November

29.0 m.m.

Het debiet van de bronnen op Curasao hangt af van de hoeveelheid regen en de intensiteit van den regenval gedurende den
regentijd, voornamelijk van het aantal heftige buien, die in de
maanden October en November vallen. Het is dus een eerste vereischte het bronwater gedurende den regentijd te verzamelen, ten
einde tijdens een volgende droge periode over water te beschikken. Valt na den regentijd geen noemenswaardige regen meer. dan
is aan de hand van de graphische voorstelling van het debiet van
de bronnen de opbrengst gedurende een droge periode, die zou
kunnen volgen, vooruit te voorspellen.
Het debiet van de putten, waaruit grondwater wordt genomen. aj>u iti-yu,^^,y,jj
hangt eveneens af van de hoeveelheid regen en de intensiteit
van den regenval gedurende den regentijd. Wanneer het grondwater, na een droge periode, 1 2 M. beneden het maaiveld staat,
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heeft grondwatervermeerdering plaats door heftige buien, welke
voornamelijk vallen in de regenmaanden October en November.
Daar het neerslaggebied geaccidenteerd en weinig begroeid is,
d e verweeringslaag o p de hoogere gedeelten gering is en de buien
heftig zijn, geven deze buien veel afloopend oppervlaktewater.
Het is dus absoluut noodzakelijk het neerslaggebied behoorlijk
v a n dammen te voorzien, ten einde gedurende den korten regentijd
den grondwaterstand te kunnen verhoogen door het oppervlaktewater te verhinderen af te stroomen en het in grondwater te d o e n
overgaan.
D e grondwaterspiegel wordt echter slechts tijdelijk verhoogd,
daar het grondwater langzaam naar zee afstroomt. Het grondwater
zal dus ook gedurende d e n regentijd verzameld moeten worden,
ten einde gedurende een droge periode over een v o l d o e n d e hoeveelheid water voor d e watervoorziening van b e w o o n d e centra
van bevolking te kunnen beschikken.
Een enkele heftige bui i ) zal, wanneer er een behoorlijk damsysteem bestaat, een grondwatergolf veroorzaken. D e z e golf b e w e e g t zich door de putten naar zee. Het is raadzaam deze golf af
te p o m p e n en het water te verzamelen.
D e v o l g e n d e tabel heeft betrekking op d e verdamping van een
vrij wateroppervlak.

1) B.v. gedurende den regentijd 1925-'26 viel te Fort Amsterdam slechts
117.5 m.m. regen. Van 7 op 8 November 1925 viel op Santa Rosa 95 m.m.,
op Caas Chiquito 56.1 m.m. in 105 min., op Asiento 175 m.m., op Scherpenheuvel 65 m.m., op Z a p a t e e r 95 m.m., op Montana Abau 86 m.m. en o p
Koningsplein 1 1 O m.m. regen. Dit is de eenigste bui geweest welke gedurende
den regentijd 1925-'26 is gevallen.
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1

Maand

Gem.
dagelij ksche
verdamping
in m.m.

Januari
(4)
Februari
(4)
Maart
(4)
April
(4)
Mei
(4)
Juni
(4)
Juli
(4)
Augustus
(4)
September ( 5 )
October
(5)
November ( 5 )
December ( 5 )

4.6
5.0
5.4
5.9
6.2
6.4
7.1
7.4
7.2
6.1
5.4
4.5

Maximum

5.2
5.6
6.0
6.4
6.8
7.6
7.8
8.0
7.8
7.4
6.5
5.5

(1924)
(1925)
(1924)
(1924)
(1925)
(1926)
(1926)
(1926)
(1926)
(1926)
(1926)
(1925)

Minimum

j

0.0-2.2 (1923) 1
4.2 (1923)
4.4(1925)
4.2 (1925)
5.0(1924)
5.5 (1924)
6.0(1924)
6.5 (1924)
5.8(1924)
0.0-3.1 (1922)
0.0-2.2 ( 1 9 2 2 )
0.0-2.0 (1922)

Uit de verdampingscijfers en uit den duur van de droge perioden
is af te leiden, dat het afdammen van een rooi in een dalkeel met
een ondergrondschen en bovengrondschen dam ter verkrijging van
een zoetwaterpias ten behoeve van de drinkwatervoorziening moet
worden afgeraden. Door verdamping krijgt het water een slechte
samenstelling. Bovendien zal de ontwikkeling van fauna en flora
in den opdrogenden plas het water een slechte smaak geven.
Een interessante meteorologische kwestie is d e beantwoording
van de vraag, waarom Curasao een drogen tijd van 8 maanden
heeft en waarom gedurende den regentijd vaak geen regen valt.
Prof. E. v a n E v e r d i n g e n heeft uit de waarnemingen met
behulp van een vlieger, welke destijds door den luitenant ter zee
A. E. R a m b a l d o aan boord van H. M. pantserschip ,.de
Ruyter" zijn verricht, de conclusie getrokken, dat een droge zuidenwind op een hoogte tusschen 4 4 0 — 1 0 0 0 M., afkomstig van Venezuela. de oorzaak zou zijn van den geringen neerslag gedurende
den drogen tijd op Curasao ^).
1) Dr. E. v a n E v e r d i n g e n , Drachenbeobachtungen an Bord I. Ms. Pantzerschiff „de Ruyter", Med. en Verh. K.N.M.I., No. 102, 1911.
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Ten einde het bestaan van dezen zuidenwind tijdens den drogen
tijd en de luchtstroomen gedurende den regentijd vast te stellen
en na te gaan, of de hoogere luchtstroomen. welke volgens Dr. W.
v a n B e m m e l e n ' ) boven Curasao zouden optreden, inderdeiad aanwezig zijn, heb ik gedurende eenige maanden met behulp
van loodsballonnen de verschillende luchtstroomen bepaald. Het
U. S. Weather Bureau stelde instrumenten, ballonnen en gas te
mijner beschikking, waarvoor ik ook hier gaarne mijn dank betuig.
Een beoordeeling van de verkregen resultaten en hare vergelijking met die, welke te San Juan op Porto Rico zijn verkregen
door den meteoroloog O. L. F a s s i g, valt buiten mijn competentie. Het is gebleken, dat de luchtbeweging boven Curasao ingewikkelder is, dan men vóórdien heeft verondersteld. Een herhaling
van de waarnemingen op Curasao en tegelijkertijd te San Juan op
Porto Rico en op een plaats aan de Venezuelaansche kust tegenover
Curasao zal zonder twijfel interessante gegevens opleveren.

' ) Dr. W. v a n B e m m e l e n , Over den kringloop der atmosfeer tusschen de
Rosbreedten, Tyds. K.N.A.G. 1922.

HOOFDSTUK II.

DE GEOHYDROLOGIE DER BRONNEN.
De geohydrologie der bronnen op Curasao is eenvoudig.
De aanwezigheid van de bronnen Poos Koea Joeda en Rooi
Sanchie, die op de plantage Knip voorkomen, houdt verband met
de tektoniek van de Knip lagen. Ter plaatse van de bron Rooi
Sanchie heeft het rooidal een secundaire syncline met duikende as
aangesneden.
De bronnen op de plantage Savonet komen in rooien voor, die
een dwarsdal in de geplooide Knip lagen hebben uitgeslepen. De
bronnen ontstaan daar waar verticale kiezelleilagen in het dal aan
de oppervlakte komen. De kiezelleilagen vervullen de rol van een
ondergrondschen dam in het rooidal. Het dalafwaarts stroomend
grondwater wordt door den natuurlijken ondergrondschen dam.
gedwongen aan den dag te komen.
De geohydrologie van de bronnen op Hato en San Pedro is ook
zeer eenvoudig.
Op Hato ligt pleistocene rifkalksteen discordant op de geplooide
mergelschalies, die behooren tot de Midden-Curasao lagen. Het
abrasievlak helt naar het Noorden, met het gevolg dat het neerslagwater, dat op den rifkalksteen valt, na dezen doordrongen te hebben, langs het abrasievlak naar het Noorden afstroomt. Waar nu het
abrasievlak, ten gevolge van verwijdering van den pleistocenen rifkalksteen door latere abrasie of erosie, aan den dag treedt, zyn
bronnen te verwachten.
De bron Bak Ariba en Boca di Leeuw liggen aan den voet
van den klifwand van het midden-terras, waar het oude abrasievlak juist even aan de oppervlakte komt. De klifwand van het
midden-terras buigt hier. ten gevolge van latere abrasie. een weinig
landwaarts in.
De bronnen Cajoeda. Koenoekoe Hatoen, X en Wandongo op
Hato liggen in een gebied, waar, door latere abrasie, het midden-

112
terras niet meer aanwezig is en daardoor het oude abrasievlak
aan den dag komt.
De bron Tanki Rincon komt voor in een oud dal van een consequenten waterloop, waarvan de benedenloop door latere abrasie
verruiming heeft ondergaan. De geplooide mergelschalies, die
onder den pleistocenen rifkalksteen liggen, komen in dit dal voor
den dag.
Het bronwater van Hato bevat zouten. Men zou kunnen meenen.
dat het zoutgehalte veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van
een zouthoudende laag in de Midden-Curasao lagen. Dit is onwaarschynlijk. omdat het grondwater in een neerslaggebied, dat geheel
uit diabaas bestaat, ook zouten bevat. Het zoutgehalte van het
bron- en het grondwater is toe te schrijven aan een kortstondige
bedekking van het eiland door de zee tot de huidige 70 M. hoogte
lijn. Bewijzen voor deze zeebedekking zijn ook op Hato aanwezig.
Fraaie brandingsnissen komen in de oude consequente rivierdalen
voor en zonder twijfel is het plaatselijk ontbreken van het middenterras op Hato het gevolg van abrasie. De mergelschalies boden
weinig weerstand en daardoor werd de rifkalksteen ondermijnd
en afgebroken.
Van overwegenden invloed op de samenstelling van het bronwater is de plaats, waar het bronwater wordt gewonnen. Zoodra
het bronwater gelegenheid krijgt zich door de schalies te bewegen.
die door de zee bedekt zijn geweest, neemt het zoutgehalte aanmerkelijk toe. Men dient de bronnen te capteeren waar het oude
abrasievlak voor den dag komt. dat wil dus zeggen, zoo dicht
mogelijk bij den klifwand.
Het bronwater, dat op een afstand van den klifwand uit de
schalies voor den dag komt. is rijker aan zouten. Hoewel op Hato
geen der bronnen behoorlek gecapteerd is. bestaat er toch verschil
in samenstelling van het bronwater ten gevolge van het verschil
in ligging der bronnen ten opzichte van het oude abrasievlak.
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Bronnen, die niet ver van het oude
abrasievlak gelegen zijn:

Bronnen, die op eenigen afstand van
den Klifwand gelegen zyn:

Boca di Leeuw I 69 i t 13 mgCl'p.Uter.
Tanki Rincon 147 ± 3 mg Cl'
,,
X (verder van den klifwand
gelegen)
187
mg CU' ,,
Koenoekoe Hatoen (verder van
den klifwand gelegen)
188 ± 15 mg Cl'
„
Het Mg" gehalte is ± 4.6 mg per Uter,
de totale hardheid 12 a 13 en de
carbonaathardheid 10 a 1 I D.G.

Cajoeda
260 ± 14 mg Cl' per Kter.
Wandongo 218 ±
1 mg Cl' ,, ,,
Het Mg" gehalte varieert tusschen 6.3
en 9.2 mg per liter.
De totale hardheid is 14 en de carbonaathardheid 12 D.G.

Het Cl'-gehalte van het water in een put. welke een weinig ten
Oosten van de bron Koenoekoe Hatoen in het nieuwe abrasievlak
werd gedolven, bedraagt zelfs 16380 mg. per liter ^).
De bron met het hoogste Cl' gehalte is Bak Ariba, n.l. 343 ± 20
mg. Cl' per liter. Het Mg" gehalte is 22.1 mg. per liter, de totale
hardheid 22 D.G. en de carbonaathardheid 1 3 D.G. Deze bron
was vroeger gecapteerd, maar verkeert thans in zeer slechten toestand.
De bron Cajoeda is ook vroeger gecapteerd geweest. Losse
blokken rifkalksteen, die deel van het metselwerk hebben uitgemaakt, een bak en een stuk van een goot. die door metselwerk
wordt ondersteund, wijzen daarop. Thans treedt het bronwater uit
de verweerde schalies te voorschijn.
Dit geldt ook voor de overige bronnen.
De eenigste bron, die op Hato nog gecapteerd is, is de bron
Boca di Leeuw. Deze bron, die dicht bij den klifwand ligt, geeft
het meeste water.
De opbrengst van d e bronnen kan verhoogd worden door haar
zoo dicht mogelijk bij den klifwand te capteeren en naar beide
zijden evenwijdig aan den klifwand, d.w.z. volgens de strekking
van het oude abrasievlak, een kanaal te graven, dat helt naar het
brongebouwtje. Ook kan men het aantal bronnen vermeerderen.
Het is niet moeilijk de plaatsen aan te wijzen, waar bronnen ontsloten kunnen worden. Het zijn die plaatsen, waar, gedurende
den drogen tijd, het struikgewas en de boomen nog frissche groene
bladeren hebben.
1) Mg" 2 5 6 8 mg.. Ca" 2702 mg. en S04" 5905 mg. per liter.
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Na hetgeen over den regenval op Curasao is medegedeeld, is
het duidelijk, dat de opbrengst van de bronnen in den regentijd
toeneemt en in den drogen tijd afneemt. De bronnen Bak Ariba,
Boca di Leeuw en Cajoeda drogen nooit op. De afwezigheid van
een regenbak bij het landhuis op de plantage Hato, waar vroeger
verscheidene slaven werkzaam waren, duidt daar reeds op. Deze
bronnen hebben het grootste neerslaggebied.
Het klimaat vem Curasao brengt mede, dat gedurende een
regentijd het bronwater in een reservoir verzameld moet worden
om gedurende een droge periode over water te kunnen beschikken.
Het is niet moeilijk voor hygiënisch betrouwbaar bronwater
zorg te dragen. De brongebouwtjes kunnen dusdanig worden gemaakt, dat verontreiniging van het bronwater daar ter plaatse niet
kan voorkomen. Het neerslaggebied van de bronnen is het middenen hoog-terras of alleen het hoog-terras. Door bewoning van deze
terrassen te verbieden en door de terrassen af te sluiten, wordt verontreiniging van het bronwater uitgesloten.
De geohydrologie van de bronnen van San Pedro komt overeen
met die van Hato.
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HOOFDSTUK III.

DE GEOHYDROLOGIE VAN HET GRONDWATER.
De geohydrologie van het grondwater is ingewikkelder dan die
van het bronwater.
Door de aanwezigheid van een groot aantal putten is het mogelijk de samenstelling van het grondwater te bepalen. Het beeld
dat men verkrijgt van die samenstelling, is verwarrend. Niet alleen
heeft het grondwater in verschillende formaties een verschillende
samenstelling, maar ook bij grondwater uit een zelfde formatie is
dit somtijds het geval.
Het kwam mij voor, toen ik in het jaar 192 1 mijn werk begon,
dat een verklaring van de uiteenloopende samenstelling van het
grondwater zou kunnen worden gegeven, zoo eerst een geologische
karteering werd uitgevoerd, daarna de geologische geschiedenis
werd vastgesteld en vervolgens de chemische samenstelling van
het grondwater in de verschillende neerslaggebieden in de geologische kaart werd aangegeven. Dan zou 't ook mogelijk zijn de
terreinen aan te wijzen, waarin grondwater van goede sïunenstelling verwacht kon worden.
Dit werk is, zij het ook na vele onderbrekingen van verschillenden aard, door mij uitgevoerd. De resultaten worden hier in
het kort medegedeeld.
Vooraf zij vermeld, dat Prof. Ir. J. A. G r u t t e r i n k mij er
op heeft gewezen, dat het zoutgehalte van het grondwater toegeschreven moet worden aan zouten uit het zeewater, die door de
formaties op Curasao zijn geabsorbeerd. Uit het volgende betoog
zal blijken, dat de opvatting van Prof. G r u t t e r i n k over de
herkomst van het zoutgehalte van het grondwater juist is.
In het overzicht van de geologische geschiedenis van Curasao
heb ik medegedeeld, dat dit eiland een korten tijd tot de huidige
70 M. hoogtelijn door de zee bedekt moet zijn geweest. Het zeewater is gedurende dien tijd in de verweerde schalies enden diabaas
binnengedrongen. Toen daarna het eiland tot de tegenwoordige
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5 M. hoogtelijn werd opgeheven, is door verdamping van het
zeewater zout in de verweerde schalies en den diabaas achtergebleven. Dit zout wordt, wanneer in den regentijd de neerslag het
grondwater tracht te bereiken, voor een gedeelte opgelost.
Het is opvallend dat de bodem van Curasao nog niet is uitgeloogd. Dit wordt hierdoor verklaard dat gedurende den drogen
tijd het grondwater ver beneden het maaiveld staat. In het verweerde gesteente boven den grondwaterspiegel zal dan door verdamping van het water zout achterblijven ' ) • Door het voorkomen van een drogen tijd en van droge perioden wordt dus op
Curasao de uitlooging van den bodem vertraagd.
De grootte van het zoutgehalte van het grondwater is o.a. afhankelijk van het gesteente, waardoor het zich beweegt. Diabaas,
die door vroegere tectonische krachten rijk aan diaklazen en verschuivingen is, verweert op geheel andere wijze dan een schalie.
De verweerde schalies zijn bijgevolg minder doorlatend dan de
verweerde diabaas. Zij worden daardoor minder snel uitgeloogd
dan de verweerde diabaas, met gevolg dat het grondwater in een
schaliegebied een slechtere samenstelling heeft dan in een diabaasgebied.
Het spreekt vanzelf, dat een grondwaterstroom, die zich door
verweerd diabaas of schalie beweegt, voortdurend zouten opneemt; het water wordt, hoe langer de afgelegde weg is, des te
slechter van samenstelling.
Beweegt een grondwaterstroom zich eerst door een schaliegebied
en dan door een diabaasgebied dan zal hij in het diabaasgebied,
omdat hij te voren zich door een schaliegebied heeft bewogen, een
slechte samenstelling bezitten. Dit verklaart waarom het grondwater in het diabaasgebied van Mount-Pleasant, Muizenberg en
Brievengat een slechte samenstelling heeft.
De geplooide sedimenten, waardoor de grondwaterstroom op
Brievengat en Ronde Klip zich naar zee beweegt, zijn geringer
doorlatend dan dej/i verweerde^ diabaas, zoodat zij den grondwaterstroom, die uit het diabaasgebied komt, niet snel genoeg
kunnen doorlaten. Dat deze plantages de naam hebben van waterrijk te zijn, wordt daardoor begrijpelijk.
1) Hiermede is in overeenstemming, dat in het begin van den regentijd het
zoutgehalte van het grondwater het grootst is.
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Nadat het eiland tot d e huidige 5 M. hoogtelijn was opgeheven
is het abrasievlak, dat b o v e n den zeespiegel kwam, door erosie
aangetast. D e valleisystemen, die naar het Zuiden afwateren, hebb e n een grooter gebied veroverd dan die welke naar het Noorden
afwateren. Het neerslaggebied v a n Groot Piscadera-Mahoema en
dat van Muizenberg—Steenen Koraal zijn elkaar genaderd ten
koste van het neerslaggebied, dat door de kloof v a n Hato wordt
ontwaterd.
D e uitbreiding van d e zuidelijke valleisystemen naar het Noord e n brengt het gevaar met zich mede, dat zij eenmaal het schaliegebied zullen aantasten, met het gevolg, dat dan het grondwater in
die valleien een slechtere samenstelling zal krijgen. Dit heeft thans
plaats in het valleisysteem Groot-Piscadera-Mahoema en zal in de
toekomst plaats hebben in het valleisysteem Cas Koraal-Jongbloed.
D e noordelijke grondwaterscheiding van het laatst g e n o e m d e
valleigebied heeft juist het schaliegebied bereikt.
Ik heb in het geologisch overzicht m e d e g e d e e l d dat, ondanks d e
kortstondige zeebedekking, op Curasao d e aanwezigheid v a n het
abrasievlak kan worden aangetoond. Men mag veronderstellen dat
d e gebieden, waar het abrasievlak duidelijk is waar te nemen, het
langst door de zee bedekt zijn geweest. D e z e gebieden hebben een
korteren tijd aan uitlooging blootgestaan, met het gevolg dat het
grondwater geen g o e d e samenstelling bezit. Dit geldt o.a. voor het
gebied ten Noordoosten van d e Salinja v a n Sint Michiel en het
daaraan sluitend gebied ten Zuidwesten en ten Zuiden v a n Seroe
Manuel Kuiper. A a n dit laatste gebied sluit zich dat van Groot
Piscadera aan. Het abrasievlak is ook op Corrie, Cas KoraeJ en
Jongbloed nog goed zichtbaar.
D o o r d e recente daling v a n 5 Meter v a n den zeespiegel is het
gebied v a n d e O M. tot d e 5 M. hoogtelijn ongeschikt v o o r d e
winning van grondwater v a n behoorlijke samenstelling. Het water
in d e z e putten bevat in den regentijd minder zouten dan gedurende
den drogen tijd, wanneer d e z e putten in een grondwaterstroom
staan.
Putten die in terreinen b o v e n de 5 M. hoogtelijn in verweerden
diabaas zijn gedolven, bevatten in den drogen tijd slecht water,
wanneer zij tot beneden den zeespiegel reiken. Verweerde diabaas
kan onder den zeespiegel voorkomen, omdat het eiland minder
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h o o g is opgeheven, dan het voordien b e n e d e n den zeespiegel is
gedaald. Indien deze putten zeer diep gemaakt worden, zal het
o p g e p o m p t e water brak zijn. Dit is het geval met het water uit de
putten van d e Curasao-Water-Works. H e t water bevat 2 0 1 0 m g
Cl' per liter en d e totale hardheid bedraagt 6 3 D . G . Uit dien
hoofde is het af te raden putten tusschen tw^ee binnenwateren b.v.
tusschen het Schottegat en d e Piscaderabaai tot beneden den zeespiegel uit te diepen.
Wij zijn nu in staat d e terreinen aan te geven, waar grondwater
v a n g o e d e samenstelling mag worden verwacht. Het zijn de kleine
neerslaggebieden en het bovengebied van de groote neerslaggebieden, die geheel uit diabaas bestaan ^). Het abrasievlak, waarv a n hierboven sprake is geweest, m a g in deze gebieden niet meer
waarneembaar zijn.
Bij den aanleg v a n d e putten in deze terreinen dient d e n o o d i g e
voorzichtigheid betracht te worden. Somtijds heeft men in diabaasgebieden, die g o e d grondwater hebben, putten op een minder
juiste plaats geg^raven. Gedurende een droge periode werden d e z e
putten droog en men heeft toen o m dit te voorkomen de putten
steeds dieper gemaakt, met het gevolg dat zij ten slotte minder
verweerden diabaas bereikten. D e circulatie en dus ook d e uitlooging is in minder verweerden diabaas slecht en daar het eiland
— zooals ik reeds heb opgemerkt — minder h o o g is opgeheven,
dan het voordien beneden den zeespiegel is gedaald, zal het water
in deze putten een slechte samenstelling hebben. Dit verklaart h o e
het mogelijk is, dat in een bepaald diabaasgebied, waarin het
gfrondwater een g o e d e samenstelling heeft, putten kunnen voorkomen waarbij dit — vooral in den drogen tijd — niet het geval is.
D e hoeveelheid grondwater in een terrein hangt natuurlijk in d e
eerste plaats af v a n den regenval. Tijdens een droge periode kan het
water in de putten 1 2 M. lager staan dan gedurende een regentijd.
Aanvulling v a n het grondwater heeft plaats wanneer buien
vallen. Zeer veel regen valt dan in korten tijd. Het grootste
gedeelte van den neerslag stroomt met geweld naar zee af. Dit
komt niet alleen, doordat de buien heftig zijn, maar ook doordat
het neerslaggebied geaccidenteerd en slecht begroeid is. Het laatste
1) Ik verwijs naar de geologische kaart w a a r o p voor een gedeelte van C u r a j a o
de waterscheidingen en de 200 mg. isochloorionlijn zijn aangegeven.
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geldt vooral v a n d e domeingronden. Tijdens d e buien spoelt het
afloopend water den dunnen verweeringsgrond naar d e rooien,
waardoor de naakte rots te voorschijn komt en het water nog meer
ongehinderd kan afloopen, zoodat slechts een klein gedeelte
d e n grondwaterspiegel kan bereiken. H e t is dus een eerste vereischte met behulp van dammen het afloopend water tegen te
houden en daardoor te noodzaken zich, door infiltratie van den
b o d e m , met het grondwater te vereenigen.
D e dammen, die vroeger zijn aangelegd, kunnen daarvoor geen
dienst doen. Hun waterkeerend vermogen is veel te gering en
bovendien heeft men bij den aanleg de fout begaan d e overlaat
in den verweerden diabaas aan te brengen. Dit laatste heeft teng e v o l g e gehad, dat d e rooi een nieuw b e d in d e overlaat heeft
ingesneden en het rooiwater thans o m den d a m heen wegstroomt.
D e nieuw aan te leggen dammen dienen z o o h o o g te zijn. dat zij
al het afloopend water, dat tijdens een heftige bui wordt gevormd,
kunnen keeren. Immers in een regentijd vallen soms maar één.
twee of drie buien. Alleen tijdens een abnormaal zwaren regentyd
vallen meer dan drie buien.
Daar het grondwater langzamer naar zee stroomt dan het oppervlakte-water, is het gewenscht de d a m m e n in d e zijrooien aan te
leggen. D e dammen v a n den vroegeren aanleg, b o v e n d e gn^oote
d a m m e n gelegen, dienen hersteld te worden. Zij kunnen dienst
d o e n o m het rooiwater in zijn vaart te breidelen, het slik op te
vangen en het afloopend water tijdens d e kleine buitjes aan het
grondwater toe te voegen. D e slikafzettingen vóór d e dammen
behooren in den drogen tijd verwijderd te worden.
Het ligt voor d e hand, dat alleen die neerslaggebieden voor
ivaterwinnnig in aanmerking kunnen komen, waarin met behulp v a n
d a m m e n een flinke hoeveelheid afloopend water aan het grondwater kan worden toegevoegd en een v o l d o e n d e hoeveelheid verweerden diabaas aanwezig is o m het grondwater op te nemen. Terreinen als: Scherpenheuvel, Groot- e n Klein-Kwartier beantwoord e n niet aan deze voorwaarden.
Daar het grondwater naar zee afstroomt en droge perioden o p
Curasao geen zeldzaam verschijnsel zijn ^), moet het grondwater
1) B.v. van I Februari 1896 tot 1 October 1901 was er een droge periode
van 68 maanden. Hierop volgde een regentijd van 10 October 1901 tot
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in een reservoir verzameld worden ten einde gedurende een droge
periode over water te kunnen beschikken.
De grondwaterwinning geschiedt te Curasao door het oppompen van dit water uit putten. Het water, dat zich verzamelt in deze
putten, komt uit spleten in den diabaas. In de praktijk is gebleken
dat. ten einde een voldoende aanvoer van water te krijgen, putten
met een middellijn van + 4 M. noodig zijn. De plaats van deze
putten is in den grondwaterstroom beneden de hierboven genoemde
groote dammen.
Verlangt men water met een chlooriongehalte en met een hardheid die toelaatbaar is voor voedingswater van ketels, dan onttrekke men dit water aan putten in het hooger liggend gedeelte
van het neerslaggebied beneden een flinken dam. Als voorbeeld
van een geschikt terrein voor de winning van grondwater voor
ketelwater noem ik het hoogere gedeelte van Buena Vista. Het
chlooriongehalte van dit grondwater is kleiner dan 90 mg. per liter.
De carbonaathardheid is kleiner dan 12 D.G. en de totale hardheid kleiner dan 8 D.G. Het zoutgehalte van dit water is voornamelijk het gevolg van het voorkomen van gedissocieerde calcium- en natriumchloriden en hydrocarbonaten. Het Mg" is weinig
aanwezig, n.l. < 2 mg. per liter. SO^" kleiner dan 30 mg. per liter.
Wat de hygiene van het grondwater betreft, zij opgemerkt, dat
in het lager gelegen gedeelte van het neerslaggebied doorgaans
een voldoende hoeveelheid alluvium aanwezig is om de hygiënische
betrouwbaarheid van het water te verzekeren. De putten moeten
natuurlijk voorzien zijn van een betonnen ringmuur, die tot in den
verweerden diabaas reikt.
De vraag is echter herhaaldelijk gesteld, of in het hooger liggende gedeelte van het neerslaggebied de verweeringslaag of de
verweerde diabaas een voldoend filtreerend vermogen bezit. Een
onderzoek daar naar kon niet worden ingesteld, omdat de ringmuren van de putten dikwijls in zeer slechten toestand verkeeren
en de bewoners op zeer onhygiënische wijze het water winnen.
1 Februari 1902. Gedurende dien regentijd viel 419.7 m.m. regen. Deze regentijd werd weder gevolgd door een droge periode van 56 maanden, n.l. van
I Februari 1902 tot I October 1906.
Dit toont bovendien aan, hoe gewenscht het is, dat de groote dammen in
staat zijn al het afloopend water, dat tijdens een bui valt, tegen te houden en
daardoor het grondwater met een maximale hoeveelheid te vermeerderen.
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Het verdient aanbeveling de bewoning van het geheele neerslaggebied te verbieden, om de hygiënische betrouwbaarheid van het
water te verzekeren, en dit gebied bovendien af te sluiten voor
mensch en kabriet, ten einde te bereiken dat het weer begroeid
wordt, waardoor zich minder afloopend water zal vormen. Mochten
d e kosten daarvan te hoog zijn, dan bepale men zich er toe de
bewoning te verbieden van de gebieden, waarin men groote waterkeerende dammen wil aanleggen. Echter zal dan het gewonnen
grondwater gechloreerd moeten worden.
Aan de hand van de uiteenzetting, die gegeven is in het voorafgaande hoofdstuk en in dit hoofdstuk, kunnen nu voor Curasao
de terreinen aangegeven worden, waar grond- en bronwater van
behoorlijke samenstelling is te verwachten.
Voor Oost-Curasao zijn dit de neerslaggebieden, die uit diabaas
bestaan en de rifkalksteen-terrassen langs de noordkust. Kleine
neerslaggebieden en de hooger gelegen gebieden van grootere
neerslaggebieden, die geheel uit diabaas bestaan en waar het
abrasievlak niet meer waarneembaar is, zijn de aangewezen gebieden. B.v. het hooger gelegen gebied van Groot St. Joris, Zapateer en het complex De Savaan—Buena Vista. Het grondwater van
het complex De Savaan—Buena Vista bevat gem. 102 mg. Cl' per
liter. De carbonaathardheid is gem. 12 D.G. en de totale hardheid
gem. 10 D.G.
Wat de rifkalksteen-terrassen betreft, de beste plaatsen van winning liggen langs het klif, omdat daar het oude abrasievlak het
minst diep onder den rifkalksteen ligt. Men boude in het oog, dat
het neerslaggebied geheel uit rifkalksteen moet bestaan en mijde
dus de terreinen, waar een grondwaterstroom van slechte samenstelling in de schalies is te verwachten. Ter toelichting van het
laatste verwijs ik naar het profiel door Brievengat.
Men is in Midden-Curasao uitsluitend aangewezen op de winning van het water, dat zich langs het oude abrasievlak, onder de
rifkalksteenbedekking.
naar zee beweegt.
In Noordwest-Curasao zijn de neerslaggebieden, die geheel uit
diabaas bestaan, de aangewezen gebieden. In het noordelijk deel
van Noordwest-Curasao komt alleen het diabaasgebied tusschen
Savonet en Westpunt voor waterwinning in aanmerking.
De regels, die vastgesteld zijn voor de winning van water op
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Curasao, z\jn ook toepasselyk op die winning op Bonaire. Immers
de geologie van Bonaire vertoont overeenkomst met die van
Curasao. Een geologische karteering van Bonaire is. uit een oogpunt van verbetering van de waterwinning op dit eiland, niet zonder beteekenis.
Ten slotte wil ik nog een kritische beschouwing geven van eenige
methoden van waterwinning, die voor het eiland Curasao in aanmerking komen.
Ik heb in dit hoofdstuk de redenen opgegeven, waarom de
dammen — waarmede het afloopend water wordt tegengehouden
ten einde dit, door infiltratie van den bodem, aan het grondwater
toe te voegen — in de zijrooien dienen gemaakt te worden.
Men kan de vraag stellen, of het niet eenvoudiger is een dam,
die dezelfde functie vervult, te maken in de dalkeel van de hoofdrooi. Aan de hand van de topographische kaart zijn verschillende
afvoergebieden aan te wijzen, waarvan de hoofdrooi een dalkeel
bezit. Ik noem als voorbeelden: het afvoergebied van Ronde Klip.
Brievengat, Muizenberg, Mount-Pleasant. Mount-Pleasant lijkt bijzonder geschikt. De dalkeel bevindt zich aldaar tusschen de heuvels Seroe Djoekoe (71.5 M. hoog) en een heuvel van 55 M.
hoogte, 1 60 M. ten Noorden van de Seroe Kabritoe. Bovendien
komt ten Zuiden van de dalkeel een vlakte voor, waaruit het
grondwater door middel van draineerbuizen te winnen zou zijn.
Ook zou blijkens de kaart een kleine dam gemaakt kunnen worden
in de dalkeel van de rooi, die het water van de vlakte naar zee
afvoert. Daardoor zou men kunnen verhinderen dat het water, dat
door den grooten dam niet tegengehouden wordt, en de op de
vlakte gevallen neerslag naar de Vaersenbaai zouden afstroomen.
De vlakte zou in een meer veranderen en het water van dit meer
zou ook door middel van de reeds genoemde draineerbuizen gewonnen kunnen worden.
Bij deze methode van waterwinning wordt stilzwijgend aangenomen :
1. dat het grondwater en het afloopend water een goede samenstelling hebben;
2. dat een behoorlijke fundatiegrond voor den grooten dam
aanwezig is;
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3. dat het oppervlakte-water geen klei medevoert;
4. dat de vlakte uit zand bestaat.
A a n geen van deze voorwaarden wordt voldaan.
Het niet vervuld worden van d e derde voorwaarde beteekent,
dat uit het oppervlakte-water, dat door den grooten d a m wordt
tegengehouden, d e klei neerslaat en dat dientengevolge het tegengehouden oppervlakte-water het grondwater niet kan bereiken.
Dit is reeds in het klein het geval bij d e dammen die op MountPleasant aanwezig zijn.
A l s er regenbuien vallen vormt thans het afloopend w^ater in
d e vlakte een meer. Het water van dit meer stroomt langzaam naar
d e Vaersenbaai af. Dit meer vervult de rol van een klaringsbassin,
waardoor een uit klei bestaande vlakte is gevormd. Het water, dat
na regenbuien op deze vlakte staat, heeft een slechte samenstelling:
1 6 0 0 m g Cl ionen per liter, totale hardheid 39^/2 D . G . D e b o d e m
der vlakte bestaat uit klei met zoutkristallen.
D e klei in het afstroomend oppervlakte-water en het zout in het
afstroomend oppervlakte- en grondwater zijn in hoofdzaak afkomstig uit d e verweerde schalies, die in het afvoergebied v a n MountPleasant voorkomen.
Een enkele blik op de geohydrologische kaart leert, dat d e
terreinen R o n d e Klip, Brievengat en Muizenberg evenmin v o o r
een waterwinning volgens deze m e t h o d e in aanmerking kunnen
komen.
Een andere m e t h o d e van waterwinning is destijds aangegeven
d o o r Ir. O. C. A . v a n L i d t h d e j e u d e ^ ) . Hij stelde voor, het
grondwater en het afloopend water zoowel ondergronds als b o v e n gronds door een dam in een dalkeel van d e hoofdrooi te keeren.
Hij wilde dien d a m v a n beton maken, terwijl Ir. G. D u y f j e s ^ )
in overweging gaf het ondergrondsche gedeelte vaji den dam te
maken door een sleuf in het verweerde gesteente met klei op te
vullen of door het verweerde gesteente volgens d e cementeerm e t h o d e voor water ondoordringbaar te maken.
Uit d e topographische kaart blijkt, dat d e terreinen die voor
1) Ir. O. C. A. v a n L i d t h d e J e u d e , De haven van C u r a s a o , 1910, blz.
45-55.
2) Ir. G. D u y f j e s , De watervoorziening van de Benedenwindsche Eilanden
van de kolonie Curacao, ,,De Ingenieur" van 21 Maart 1914, No. 12.
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deze methode van waterwinning in aanmerking komen, zijn: Ronde
Klip, Brievengat, Muizenberg en Mount-Pleasant. Het plan beoogde met behulp van den zoowel ondergrondschen als bovengrondschen dam een zoetwatermeer te verkrijgen. De waterwinning zou geschieden met behulp van putten die bovendams aangelegd zouden worden.
Aan het einde van Hoofdstuk I, 2 e deel, heb ik eenige bezwaren,
die tegen de uitvoering van dit plan bestaan, genoemd. Het plan
van V a n L i d t h d e J e u d e is alleen uitvoerbaar, indien:
1. d e dam ondergronds tot in het onverweerde gesteente gemaakt kan worden en dit gesteente ondoorlatend is;
2. de grondwaterscheidingen ondoorlatend zijn;
3. het water van het zoetwatermeer, dat bestaat uit tegengehouden grond- en oppervlakte-water, een goede samenstelling heeft;
4. de verdamping gering is en dus gedurende een droge periode
de hoedanigheid van het water niet achteruit gaat.
Bovendien verlangt de methode van waterwinning door middel
van putten, dat het oppervlakte-water geen klei medevoert.
Aan geen van deze voorwaarden wordt door de bovengenoemde
terreinen voldaan.
De beide hiervoor besproken methoden laten duidelijk zien hoe
gevaarlijk het is, het watervoorzieningsvraagstuk uitsluitend als
een technische kwestie te behandelen en de geohydrologische zijde
van het vraagstuk buiten beschouwing te laten.
Men zou kunnen meenen, dat verschillende bezwaren, die bestaan tegen het plan van V a n L i d t h d e J e u d e gemeikkelijk
zijn te ondervangen door aan de volgende overwegingen toepassing
te geven:
1. wanneer het grondwater een slechte samenstelling heeft,
bepale men zich tot den bouw van een bovengrondschen dam. ten
einde het afloopend water te beletten naar zee te stroomen;
2. wanneer door een lange droge periode het tegengehouden
water een slechte samenstelling en smaak krijgt, verzamele men
dit in een te construeeren reservoir.
Ter uitvoering van het laatste zou men achter den stuwdam in
de dalkeel een tweeden dam kunnen bouwen en de ruimte tus-
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schen de beide dammen v o o r reservoir geschikt kunnen maken,
door d e n b o d e m en d e zijwanden dier ruimte voor water ondoordringbaar te maken.
D e uitvoering hangt, zooals vanzelf spreekt, af van de mogelijkheid van b o u w v a n een stuwdam met bijbehoorend reservoir in
een dalkeel en van de samenstelling van het afloopend water.
W a t het eerste betreft, ik betw^ijfel, of een dergelijke dam met
reservoir in de dalkeel van R o n d e Klip, Brievengat of MountPleasant gebouwd zou kunnen worden. Men bedenke, dat de opheffing van het eiland geringer is geweest dan d e daling, die daaraan vooraf is gegaan, en bijgevolg d e dalkeelen een diepe opvulling hebben.
W a t aangaat het tweede ptmt, het afloopend water zal niet
altijd een g o e d e samenstelling bezitten. D e samenstelling zal slechter zijn, naarmate, hetzij het afvoergebied, hetzij de verhouding
van het schalieoppervlak tot het diabaasoppervlak v a n dit afvoergebied grooter is, of naarmate het jonge abrasievlak duidelijker is
waar te nemen.
D e verhouding v a n het schalieoppervlak tot het diabaasoppervlak is in het afvoergebied van Mount-Pleasant groot. Het afloopend water v a n dat gebied heeft dientengevolge geen g o e d e samenstelling. Het bevat 3 3 2 Cl' per liter en d e totale hardheid bedraagt
2 2 D.G.
H e t jonge abrasievlak is o p Groot-Piscadera e n Mahoema duidelijk waarneembaar. Het afloopend water uit de zij-rooi op GrootPiscadera, die het water afvoert v a n Groot-Piscadera en Mahoema
bevat 7 8 7 mg. Cl' per liter en d e totale hardheid is 6 7 . 7 D.G. H e t
afloopend water uit de veel kortere zij-rooi, die ontspringt o p d e
Seroe Juan D o m i n g o , bevat 3 5 4 . 5 mg. Cl' per liter en d e totale
hardheid is 2 9 . 7 D . G .
Uit deze voorbeelden blykt, dat, wanneer voor een bepaald
afvoergebied het grondwater een slechte samenstelling heeft, dit
ook geldt v o o r het afloopend water. Dit was te verwachten daar
het zoutgehalte v a n het grondwater en dat v a n het afloopend
water aan dezelfde oorzaak zijn toe te schrijven. Hieruit volgt, dat
de — hiervoor g e n o e m d e — eerste overweging uitgaat v a n een
onjuiste onderstelling.
Het is duidelijk, dat wanneer gedurende een regentijd zeer veel
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buien vallen, de samenstelling van het afloopend water van lieverlede beter wordt.
Een afvoergebied, dat in aanmerking komt voor een onderzoek
met het oog op deze methode van waterwinning, komt voor op de
plantage Zevenbergen ^). Een onderzoek van dit terrein heeft
destijds door mij niet plaats gehad. De plantage Zevenbergen ligt
te ver verwijderd van centra van bewoning.
Vergelijkt men deze methode van waterwinning met die, welke
ik heb behandeld in het begin van dit hoofdstuk, dan blijkt, dat
volgens de laatste methode gebruik gemaaikt wordt van een natuurlijk reservoir, n.l. den verweerden diabaas, en bovendien van een te
bouwen reservoir, terwijl bij de eerste methode alleen gebruik
wordt gemaakt van een te bouwen reservoir. Het natuurlijke reservoir is een reservoir met een lek, immers het grondwater in den
verweerden diabaas stroomt langzaam naar zee. Ten einde over
water te kunnen beschikken gedurende een droge periode is daarom ook nog het bouwen van een reservoir, zelfs al combineert men
grondwaterwinning met bronwaterwinning, onvermijdelijk. Echter
behoeft dit reservoir niet zoo geroot te zijn als het reservoir dat
noodig zou zijn volgens de andere methode. Immers het water uit
dat reservoir behoeft niet in gebruik genomen te worden, vóórdat
het natuurlijk reservoir en de bronnen in de waterlevering te kort
schieten.
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STELLINGEN»
I.
De richting van de as van de jong-pleistocene asymmetrische
opplooiing van het eiland Curasao valt niet samen met de richting
van de plooiingsassen van de oude plooiing.
II.
De beide culminaties in de as van de jong-pleistocene opplooiing
van Curasao liggen in de gebieden, waar de weerstandbiedende
kernen van de beide anticlinalen der oude plooiing voorkomen.
III.
De veronderstelling van W. S i e v e r s, dat de plooiingsassen
tusschen de Perija en het meer van Maracaibo in West-Venezuela
via het schiereiland Paraguana tot op Curasao zijn te vervolgen,
is onjuist.
W. S i e v e r s , Karten zur physikalischen Geographie von Venezuela, Dr. A. Petermann's Geogr. Mitteilungen, Bd. 42, 1896,

Tafel 10.
IV.
Aan de opvatting van W. H. H o b b s over de tektoniek van
de Benedenwindsche eilanden kan weinig beteekenis gehecht worden, omdat hem de tektoniek van deze eilanden niet bekend was.
W. H. H o b b s , The unstable middle section of the island arcs,
Verhandelingen van het Geol. Mijnbouwkundig Genootschap voor
Nederland en Koloniën, Geol. Serie, Deel Vlll, 1925, blz. 249,

fig. 15.
V.
De opvatting van E. S u e s s en van W. H. H o b b s , dat de
tektonische assen van de noordelijke Bovenwindsche eilanden naar
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het Westen en die v a n de zuidelijke eveneens naar het Westen
zouden ombuigen, is niet bewezen.
Ed. S u e s s en E m m . de M a r g e r i e , La Face de la Terre, Tome
111, 4e Partie, 1918, blz. 1628; W. H. H o b b s , a.w., blz. 2 4 5 —
250.

VI.
D o o r silificatie van het submarine decompositieproduct v a n tuffen kan hoornsteen ontstaan.

VII.
D e klassificatie van J. M u r r a y en A . F. R e n a r d van d e
recente en weinig veranderde fossiele pelagische afzettingen kan
overzichtelijk worden voorgesteld door 100 gewichtsprocenten
kiezelskeletten (voornamelijk v a n radiolariën) in hoekpunt A ,
1 0 0 gewichtsprocenten kalkskeletten (voornamelijk van foraminiferen) in hoekpunt B en 100 gewichtsprocenten ,,Fine Washings"
+ mineralen in hoekpunt C van een gelijkzijdige driehoek te plaatsen (zie fig. 1 en 2 ) .
D e diepte, waarop een recente pelagische afzetting is aangetroffen, kan worden aangegeven door een punt op de lijn, die loodrecht
staat op de driehoek in het punt, dat de samenstelling van d e
afzetting weergeeft. D e dieptelijnen kunnen o p het vlak, waarin
d e driehoek ligt, geprojecteerd worden.
Een dergelijke voorstelling is ook te geven van d e samenstelling
van diatomeën-oozen, pteropoden-oozen en coccolithen-oozen.
Men bedenke echter, dat M u r r a y en R e n a r d het maximumgehalte aan kalkskeletten voor een diatomeën-ooze, in afwijking
met die van een radiolariën-ooze, o p 3 0 gewichtsprocenten kalkskeletten ( 3 0 gewichtsprocenten CaCOg) hebben gesteld.

VIII.
A a n g e n o m e n mag worden, dat fossiele pelagische afzettingen
zich door meerdere radioactiviteit onderscheiden v a n fossiele
bijlandsche.
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IX.
Niet houdbaar is de meening van J. W a 11 h e r, dat de roode
klei der recente pelagische afzettingen eene postdiluviale aëolische
afzetting is, afkomstig van het continent (diluviale lateriet).
J. W a l t h e r , AUgemeine Palaeontologie, 1927, bk. 477 en 666.

X.
De opvatting van J. d e L a p p a r e n t over het ontstaan van
de roode diepzeeklei van Barbados kan niet aanvaard worden.
J. de Lapparent, Le(ons de Petrographie, 1923, blz. 323.
XI.
S. J. S h a n d zegt in zijn boek ,.Eruptive Rocks" 1927. blz.
52 en 5 3 :
,,A further application of the ..geological thermometer" principle is possible when limestone occurs in contact with an eruptive
rock or among the fragments enclosed in the latter. At ordinary
pressure the reaction
CaCOg -(- SiOg tmlt CaSiOg (wollastonite) -\- COj
takes place between 500° and 600° C. The effect of higher pressures upon the temperature of reaction is shown in Fig. 5, after
V. G o l d s c h m i d t . It will be seen that if the pressure under
which a given rock crystallised can be estimated from stratigraphic data, then the presence or absence of wollastonite in the contact zone will enable one to set either a lower or an upper limit
to the temperature of the magma at the place of contact."
Deze redeneering is betwistbaar, omdat de aanwezigheid van
wollastoniet niet in staat stelt een minimum waarde voor de temperatuur van het magma aan te geven.
XII.
Ertsafzettingen, waaraan men een magmatischen of een hydrothermalen oorsprong toeschrijft, zijn meerendeels van pneumotectischen oorsprong. Een hydrothermale ontstaanswijze van het erts
kan te eerder worden uitgesloten, naarmate het stollingsgesteente
meer basisch is.
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XIII.
Verstrekking van één soort water tegen lagen prijs aan de bewoners van Willemstad op Curasao is alleen mogelijk door toepassing van de wijze van waterwinning, welke uiteengezet is in het
begin van Hoofdstuk Illvari het tweede deel van dit proefschrift.
XIV.
De geologische gesteldheid van het Waaigat en omgeving op
Curasao laat niet toe daarvan een haven voor zeilschepen te
maken door den mond tijdelijk af te sluiten en het water uit te
pompen en daarna de bodem in den droge op de vereischte diepte
te brengen.
XV.
De Koloniale Raad van Curasao, waarin uitsluitend personen
benoemd worden die inwoners zijn van de hoofdstad van het
eiland Curasao, is dientengevolge een lichaam, dat de geheele
Kolonie niet behoorlijk kan vertegenwoordigen. Dit leidt tot verwaarloozing van de belangen der overige eilanden. Het is daarom
gewenscht de Bovenw^indsche eilanden van de Kolonie Curasao af
te scheiden en den gezaghebber van deze eilanden rechtstreeks te
stellen onder de bevelen van de Kroon.
XVI.
Aanvaarding van de voorstellen van de Conmiissie van Advies
omtrent de herziening van de West-Indische Regeeringsreglementen
en begrootingspolitiek zou de ontwikkeling van de West-Indische
overzeesche gewesten niet bevorderen.

100 gewichtsprocenten
„Fine washings" + mineralen

FIG. L
assificatie recente pelagische afzettingen
volgens
J. MURRAY en A. F, RENARD.

vichtsprocenten
zelskeletten
jend radiolariën)

A,

Roode diepzeeklei H E G B I H
Radiolariën-ooze
ADEGA
Globigerinen-ooze C F H I C
Radiolariën-globigerinen-ooze D E H F D

100 gewichtsprocenten
kalkskeletten = 1 0 0 % C a C O 3
\ 2 \ p (overwegend globigerinen)

F

Roode diepzeeklei H E G B I H
Radiolariën-aarde A D E G A
Foraminiferen-aarde )
Pteropoden-aarde
^ CF H IC
Coccolithen-aarde *
Radiolariën-foraminiferen-aarde D E H F D
De ongenummerde zijn fossiele pelagische afzettingen
van Barbados.
1. Roode diepzeeklei van St. Anna, Salomonseilanden.
2. Globigerinen-aarde van Treasury Islands, idem.
3. 4, 5 en 6. Globigerinen-aarde van Trinidad.
7. Pteropoden-aarde van Alu-eiland, Salomonseilanden.
8. Coccolithen-aarde van Keizer Wilhelmland,
Nieuw-Guinea.
9 en 10. Radiolariën-globigerinen-aarde van Trinidad.
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PI. I.

Fig. 1.

Diabaastuf 19b, vergr. 37 X, gewoon licht.

Fig. 2.

Diabaastuf ISb, vergr, 42 X, gewoon licht.

De. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. 11.

Fig. 1.

Gedolomitiseerde radiolariënhoudende kiezellei 78, vergr. 42 X, gewoon licht.
Rechts boven radiolarie, die gedeeltelijk in dolomiet is omgezet.

Fig. 2.

Gelijk Fig. 1, echter nicols

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. III.

Fig. 1.

Gedolomitiseerde radiolariënhoudende kiezellei 78, vergr. 42 X, gewoon licht.

Fig. 2.

Gedolomitiseerde kiezellei 85, vergr. 42 X, gewoon licht.

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. IV.

Fig. 1.

Fig. 2.

Foraminiferenhoudende kristaltuf 50, vergr. 42 X, gewoon licht.

Boven-eocene foraminiferenkalksteen G. 576a, vergr. 9 X, gewoon licht.

Dr. P, KRUIZINGA PHOT.

Amphi

PI. V.

Fig. 1.

Fijn conglomeraat 48, gewoon licht.
Dr. DE BURLET PHOT.

Fig. 2.

Fijn conglomeraat 45a, vergr. 14 X, gewoon licht.

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

J

PI. VI.

Fig, 1. Dichte diabaas 5, vergr. 70 X, gewoon licht.
Plagioklaasnaalden divergeeren tot onvolkomen bundels.

Fig. 2. Dichte diabaas 37, vergr. 70 X, gewoon licht.
Verweerde phenocrysten, veldspaatmikrolithen, augietkorrels en schoofvormige augietmikrolithbundels.
Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. Vil.

Fig. 1. Dichte diabaas 37, vergr. 70 X, gewoon licht.
Veld.spaatmikrolithen, augietkorrels en schoofvormige augiet-mikrolithbundels.

Fig. 2.

Dichte diabaas 8, vergr. 70 X, gewoon licht.
Schoofvormige augiet-mikrolithbundels.
Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. Vlll.

Fig. 1.

Dichte diabaas 22, vergr. 148 X, gewoon licht.
Schoofvormige augiet-mikrolithbundels.

Fig. 2. Dichte diabaas 35, vergr. 70 X. gewoon licht.
Veldspaat-microlithen, spherolith bestaande uit augiet-mikrolithen.

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. IX.

Fig. 1.

Fig. 2.

Zeer fijnkorrelige diabaas 169, vergr. 42 X, nicoln + .
Mikro-subophitische textuur.

Zeer fijnkorrelige diabaas 47, vergr. 70 X, gewoon licht.
Intersertale textuur.

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. X.

Fig. I.

Zeer fijnkorrelige diabaas 21b, vergr. 70 X, gewoon licht.
Plagioklaaslatjes liggen ruw parallel.

'r

Fig. 2.

Fijnkorrelige diabaas 129, vergr. 42 X, gewoon licht.
Subophitische textuur,

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. XI

Fig. 1.

Fig. 2.

Fijnkorrelige diabaas 129, vergr. 42 X, nicols + .
Subophitische textuur.

Fijnkorrelige diabaas 154, vergr. 42 X, nicols + .

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

Pi. XII.

Fig. I.

Korrelige diabaas 24a, vergr. 20 X, gewoon licht.
Hypidiomorph-korrelige textuur.
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Gelijk fig. 1, echter nicols

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. XIII.

Fig. 1.

Fig. 2.

Diabaasporphyriet. 13, vergr. 31 X, nicols + .

Labradorporphyriet 137, vergr. 31 X, nicols + .

Dr, P. KRUIZINGA PHOT.

PI. XIV.

••

••1
^^1
WÊÊ

fl

-

ft-

•

'

•

P
f

-*' •

-

..KW^V^miMHIIiJ 1 I H ^ H H

*

•

-

..

•

#

i;

*

i>-

'^' —

* ' , - • .

•

•M^mmm':
#

v^'-•'•'••••• A

,'
1

-/
Fig. 1.

Labradorporphyriet 59, vergr. 20 X, gewoon licht.

Fig. 2.

Gelijk flg. I, echter nicols + .

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. X V .

Fig. 1. Olivynhoudende diabaasamandelsteen 160, vergr. 31 X, gewoon licht.
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Olivynhoudende diabaasamandelsteen 160, vergr. 31 X, gewoon licht.
Gasruimte, rechtsboven, opgevuld met calciet en delessiet.
Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. XVI.

Fig. 1.

Diabaasamandelsteen 160, vergr. 70 X, gewoon licht.
,,Knauelartige Durchwachsung ' van augiet.

Fig. 2.

Gelijk fig. 1, echter nicols + .

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. XVII.

Fig. I.

Kwartsaugietdioriet 166, vergr. 31 X, gewoon licht.
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Fig. 2. Gelijk fig. 1, echter nicols + .

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. XVllI.

Fig. I.

Kwartshoudende diorietporphyriet 53a, vergr. 28 X, nicols + .

Fig. 2.

Kwartshoudende diorietporphyriet 143, vergr. 28 X, nicols + .

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. XIX.

Fig. 1. Hoomblendediorietporphyriet 9, vergr. 31 X, nicols + .
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Vintliet 73, vergr. 25 ,X, nicols

Dr. P- KRUIZINGA PHOT,

PI. XX.

Fig. I.

Vintliet 5laa, vergr. 35 X, nicols

Fig. 2.

Vintliet 51b, vergr. 10 X, nicols + .

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI. XXI.

Fig. 1. Doleriet 41, vergr. 31 X, nicols + .

Fig. 2.

Doleriet 39a, vergr. 31 X, nicols

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PI, xxu.

Fig. I.

Contactmetamorph veranderde kristaltuf 45c, vergr. 70 X, gewoon licht.
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Contactmetamorph veranderde tuf 45a, vergr. 42. X nicols + .

Dr. P. KRUIZINGA PHOT.

PLAAT XXIII.
Serpula clymenioides Guppy.
Vergr. ± 1,8 X.

PI. XXIII.

C VAN WERKHOVEN PHOT.
Heiiotypie L. v. Leer & Co.. Amsterdam.

PLAAT XXIV.

Fig. 1.
Eupatagus grandiflorus Cotteau.
Zijaanzicht, vergr. + 1.2 X.

Fig. 2.
Eupatagus grandiflorus Cotteau.
Petaloïde II, vergr. ± 1.2 X.

PI. XXIV.

Fia. 1.

Fig. 2.

Heiiotypie L. v. Leer & Co.. Amsterdam.

C. VAN WERKHOVEN PHOT.

PLAAT XXV.

Fig. 1.
Eupatagus grandiflorus Cotteau.
Petaloïde V, vergr. + 1.2 X.

Fig. 2 en 3.
Peronella Martini sp. nov.
Vergr. ± 1.8 X.

PLAAT XXVI.

Fig. 1.
Peronella Martini sp. nov.
Zijaanzicht, vergr. ± 1.8 X.

Fig. 2.
Peronella Martini sp. nov.
Achteraanzicht, vergr. ± 1.8 X.

Fig. 3 en 4.
Peronella Kloosi sp. nov.
Vergr. ± 1.8 X.

PI. XXVI.

Fig. 1.

Fig. 2.

srFig. 3.

Fig. 4.

C. V A N W E R K H O V E N P H O T .
Heiiotypie L. v. Leer 6 Co., Amsterdarr

PLAAT XXVII.
Oligopygus curasavica sp. nov.
Vergr. ± 1.8 X.
Fig. 1,

N o . 1.
Fig. 3,

Fig. 4,

N o . 4.

Fig. 2,

No. 2.

N o . 1.
Fig. 5,

No. 7.

PI. XXVII.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

C. VAN WERKHOVEN PHOT,
Heiiotypie L. v, Leer & Co.. Amsterdam.

PLAAT XXVIII.
Oligopygus curasavica sp. nov.
Vergr. ± 1.8 X.
Fig. 1,

No. 2.
Fig. 3,

Fig. 4,

No. 13.

Fig. 2,

No. 9.

No. 2.
Fig. 5,

No. 8.

PI. XXVIII.

Fig. 2.

Fig-

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

C VAN WERKHOVEN PHOT.
Heiiotypie L. v. Leer & Co.. Amsterdam.
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STRATIGRAFISCHE TABEL.
OUDERDOM.

NAAM.

FOSSIELEN.

LITHOLOGISCH KARAKTER.

Receite riffen en alluviale afzettingen.

Wespuntbaai- en
Bocc Santo preto conglomeraat.
Anthozoa.')
Eusmilia fastigiata Pallas.
Favia fragum Esper.
Siderastrea siderea Eli. ö Sol.
Agaricia agaricites Linn.
Porites porites Pallas.
Mollusca. ^)

Holoceen.

Aaento formatie.

Lamellibranchiata.
Area Deshayesii Hanley.
Area umbonata Lam.
Chama macrophylla Chemn.
Lucina Antillarium Rve.
Lucina chrysostoma Phil.
Cardium muricatum Linn.
Venus cancellata Lam.
Tellina fausta Donov.
Amphidesma reticulata Sow.
Spondylus Americanus Lam.

Koraal- en schelpbanken.

Gastropoda.
Strombus gigas Linn.
*•^vvvvvvvvv^AAV^vvvvvvvvv^A'V^A'v^

•^^^vvvw^^^v^^^'vvvvvvvvv^^v^vvv^vvvvvvvv^^^,^vvvvvvv^vvvvvv^^^v

Anthozoa.')
Meandrina meandrites Linn.
Orbicella annularis Ell. 6 Sol.
Orbicella cavernosa Linn.
Manicina gyrosa Eli. 6 Sol.
Maeandra strigosa Dana.
Agaricia agaricites Linn.
Agaricia agaricites var. purpurea Le Sueur.
Echinoidea. ^)
Echinometra subangularis Leske.

Rif kalksteen.
.S'^me Domi lagen.
\
^
^

-

^

-

-

_

.

•

•

-

•

Mollusca. ^)
Lamellibranchiata.
Cardium spcc.
Pecten spec.
Gastropoda.
Trochus pica Linn.
Strombus gigas Linn.
Murex calcitrapa Lam.

Pleistoceen.
••

Zachte kalksteen,
op tufkrijt gelijkend.

R()nde Klip
corglomeraat.

\

Baaalconglomeraat.

Blauwbaai
conglomeraat.

Fijn conglomeraat.

Echinoidea. *)
Conolampas spec.
Spatangus cf. purpureus.
Antillaster spec.
Ronde Klip conglomeraat.
Algac.«)
Amphiroa spec.
Lithophyllum spec.
Lithoporella spec.
Lithothamnium spec.
Archaeolithothamnium spec.
Mesophyllum ?
Porolithon ?

Blauwbaai conglomeraat.
Echinoidea.")
Clypeaster subdepressus Ag. var.
Mollusca. *)
Lamellibranchiata.
Ostrea frons Linn.
Ostrea foHum Linn.

Grof conglomeraat.
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VERVOLG STRATIGRAPHISCHE TABEL.
NAAM.

OUDERDOM.

V
•

-

\

witte foraminiferenkalksteen.

Boven-Eoceen.

FOSSIELEN.

LITHOLOGISCH KARAKTER.

Seroe di Cuiba
Serie.

bruine, massieve,
onzuivere
kalksteen.

Algae. ^)
Foraminifcra. ")
? Polylepidina proteiformis Vaughan. Archaeolithothamnium
Pliolepidina Tobleri H. Douv.
spec.
Pliolepidina Tobleri H. Douv. var.
Corallina spec.
Isolepidina Trinitatis H. Douv.
Jania spec.
Lepidocyclina curasavica Koch.
Lithoporella spec.
Lepidocyclina brachiofera Rutten.
Lithophyllum spec.
Nummulites Striatoreticulatus Rutten. Lithothamnium spec.
Mesophyllum spec.
Nummulites spec. Textularidae.
Operculina spec. Rotalidae.
Echinoidea. *)
Peronella Martini sp. nov.
Peronella cf. Martini sp. nov.
Peronella Kloosi sp. nov.
Oligopygus curasavica sp. nov.
Eupatagus cf. depressus Jackson. *)
Vermes.
Serpula (Rotularia) clymenioides Guppy.
Echinoidea. *)
Eupatagus grandiflorus Cott.
Mollusca. '')
Lamellibranchiata.
Cytherea spec.
Ostrea spec.
Gastropoda.
Solarium spec.
Cerithium spec.
Voluta spec.

^vvvwvv^AV^AWv^^^wwvv^/v^^ ^ ^ ^ ^ v ^ w v w w v ^ ^ w v v w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w w w w v w v ^ / v ^ ' w v v w v w v v w w w ^wwv^vvwwAww^^•,*A'^^'A^vwwv^^^^v^^^,v,w'v^vw^^v^^wv A'^^'^AiVV^^AVv^*AVVV^^v^A'vvv^A^A'^^A^.A/•^A^AA/v«/s^^

Palaeoceen
of Boven-Krijt.

grauwacken met mergelconcreties,
arkosen, mergelschalies,
conglomeraten.

Midden-Cursjao
lagen.

1

^

De mergels bevatten
foraminifera en radiolaria.

-•**•--

k

Ondcr-Senoon.

Mollusca. *)
Lamellibranchiata.
Leda spec.
Area spec.
Cardita spec.

Seroe Teintje
Kalksteer.

Massieve, blauwgrijze
rifkalksteen.

1

Anthozoa. ')
Goniastraea curasavica Gerth.
Rhabdophyllia spec.
Astraraea cf. multiradiata Reuss.
Astrocoenia cf. ramosa Edw. & H.
Astrocoenia spec.
Multicolumnastraea parvula Gerth.
Alveopora Molengraaffi Gerth.
? Actinacis spec.
Mollusca.
Lamellibranchiata. **)
Radiolites Lam.
Gastropoda. ')
Actaeonella spec.
? Volvulina laevis d'Orb.
Algae. ")
Archaeolithothamnium curasavicum Martin.

Knip lagen.

1

Ronde Klip lagen

1
•

-;,P^-

\
\

Knip lagen.
Kiezelleien en radiolarieten met dichte
kristaltuffen, kwartsporphyrietkristaltuffen en tuffieten,
porphyrietgesteenteen kristaltuffen,
kwartsporphyriettufRetbreccie, tuffietschalies en
grauwackeschalies.
Jaspis en diabaastuffen.

Ronde Klip lagen.

Knip lagen.

Ronde Klip lagen.

fijnkorrelige foraminiferenhoudende
kristaltuffen en
tuffogene foraminiferenkalksteen.

Foraminifcra

Foraminifera
Textularia.

en
Radiolaria.

1
.'. W . V a u g h a n , Some fossil corals from the eleveed reefs
of Curasao, Arube and Bonaire, Sammlungen des geoDgischen
Reichsmuseums in Leiden, Serie II, Bd, II, 1, 1901.
T. W . V a u g h a n , Fossil corals from Central Ameria, Cuba,
and Porto Rico, with an account of the Americantertiary,
pleistocene, and recent coral reefs, Smithsonian Intitution,
Bulletin 103, 1919.
VI. M. S c h e p m a n , Petrefakte aus quartaren Ablaerungen,
in K. M a r t i n, Geologische Studiën ueber Niedeiaendisch
West-Indien, 1'= Lief., 1887.
Men raadplege hierbij: T e r a v a n B e n t h e m u t t i n g ,
Marine Molluscs of the Island of Curasao, Bijdragn tot de
Dierkunde, Natura Artis Magistra, Afl. XXV, 1927

•*) ]. L o r i é , Fossile Mollusken van Curasao, Aruba und der Kuste
von Venezuela, Sammlungen des geologischen Reichs-Museums
in Leiden, Serie II, Bd. I, 1887-1889.

')

H. G e r t h , Beitrage zur Kenntnis der mesozoischen Korallenfaunen von Südamerika, Leidsche geologische mededeelingen,
Deel 111, 1, 1928.

'')

H. G e r t h ,

")

K. M a r t i n , Geologische Studiën ueber Niederlaendisch WestIndien, 1'= Lieferung, 1887.

^)

Mevr. A. W e b e r — v a n B o s s e ,
den schrijver.

^)

R. K o c h , Tertiarer Foraminiferenkalk von der Insel Curasao,
Eclogae geologicae Helvetiae, Vol. 21, 1, Juin 1928.
L. R u t t e n , Tertiaire Foraminiferen van Curagao, Koninklijke
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Deel XXXVII,
No. 9, 1928, blz. 8 5 7 - 8 6 7 .

Schriftelijke mededeeling aan den schrijver.
Schriftelijke mededeehng aan

M. A. H o w e , Tertiary Calcareous Algae from the Islands of
Saint Bartholomew, Antigua and Anguilla, in: Contributions
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STOLLINGSGESTEENTEN.
NAAM EN MINERALOGISCHE SAMENSTELLING.

OUDERDOM.
Doleriet,

Onder-Eoceen
of Boven-Krijt.

labrador en
diopsiedische
augiet.

Augietdiorietporphyriet
labrador en
diopsiedische augiet.

Kwarts- of kwartshoudende
hoomblendediorietporphyriet,
oligoklaas-andesien,
groene hoornblende en kwarts.

Kwartsporphyriet'),
labrador, groene hoornblende, kleurlooze augiet, kwarts en soms glimmer.

HoomblendeVintliet,
diorietporphyriet, 1 oligoklaas-andesien,
oligoklaas-andesien,
groene hoornblende
groene hoornbleqde
Bijwijlen met
diopsiedische augiet
en xenolithen van
kwarts.

Kwartsaugietdioriet,
oligoklaas-andesien,
diopsied, kwarts,
geen orthoklaas.

1
Porphyriet'),
labrador, groene hoornblende, kleurlooze augiet.

Krijt?
Diabaasporphyriet,
labrador en
diopsiedische augiet.

')

Diabaas,
labrador en
diopsiedische augiet.

Een eruptie van dit magma is afgeleid uit het voorkomen van kwartsporphyriettufïen en porphyriettuffen.

Labradorporphyriet,
labrador en
diopsiedische augiet.

Diabaasamandelsteen,
olivijn, diopsiedische augiet,
labrador.

Aantal regendagen per maand, Fort Amsterdam.
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