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Met het oog op de welvaartsontwikkeling dienen wij ons te bezinnen
op de economische mogelijkheden, die er bestaan voor de Nederlandse
Antillen. Reeds vele malen zijn verhandelingen geschreven en pro-
gramma's opgesteld, waarin de perspectieven voor landbouw, veeteelt,
mijnbouw, industrie, handel en toerisme meer of minder uitvoerig zijn
uiteengezet. In dit verband vestigen wij in het bijzonder de aandacht
op het recente RaPPoYt Wel7)aavtsPlan Nedevla:ndse Antillen 1946, uitgebracht
door Prof. Ir. D. Dresden en Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan (1947). In
dit rapport is onder meer gewezen op de toekomstmogelijkheden van
de mijnbouw en wordt aanbevolen een volledige mijnbouwkundige-
geologische ,,survey" van het Gebiedsdeel uit te voeren.

Mijnbouw is, zoals bekend, onverbrekelijk verbonden met de geologie.
Het ligt derhalve voor de hand, dat in een verhandeling over de delf-
stoffen een overzicht van de huidige kennis der geologie rjiet mag
ontbreken.

Daarom nam de Afdeling Tropische Producten van het Indisch
Instituut te Amsterdam het initiatief tot het uitgeven van een Mededeling
over de Geologie en de Mijnbouw van de Nederlandse Antillen. Gezien
het feit, dat deze studie voor een groot deel in het kader valt van het
Voorlichtingsinstituut voor het Welvaartsplan Nederlandse Antillen,
is vanwege dit instituut een subsidie voor de uitgave toegekend. Dr.
J. H. Westermann, van Nov. 1948 tot Maart 1949 wetenschappelijk
medewerker bij het Indisch Instituut en sedert 25 Maart 1949 directeur
van het genoemde Voorlichtingsinstituut, werd bereid gevonden deze
verhandeling samen te stellen. De schrijver nam in 1930 deel aan de
door wijlen Prof. Dr. L. Rutten geleide geologische expeditie naar de
Benedenwindse Eilanden, en promoveerde in 1932 op het proefschrift
,,The Geology of Avuba". In de jaren 1940—1942 bevond. Dr. Westermann
zich verschillende malen op Curajµo; in 1946 was hij in de gelegenheid
een kort bezoek te brengen aan de drie Benedenwindse en de drie
Bovenwindse Eilanden.

Deze Mededeling heeft geen populair-wetenschappelijk karakter. \,'\"el
is er naar gestreefd de opzet zo algemeen mogelijk te houden en niet af
te dalen in details. De materie is op overzichtelijke wijze ingedeeld. Niet
alleen is de huidige kennis van geologie, delfstoffen en mijnbouw voor
ieder der zes eilanden samengevat, maar tevens is een ruime plaats
gegeven aan de historische ontwikkeling van wetenschap en bedrijf.
Afzonderlijke hoofdstukken zijn voorts gewijd aan de toekomstige
mogelijkheden van de mijnbouw, de desiderata voor verdere wetenschappe-
lijke en mijnbouwkundige exploratie, en de mijnwetgeving. Ten laatste
is een zo volledig mogelijke literatuurlijst opgenomen, alsmede een Index
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op de literatuur. Het grootste gedeelte van de bestaande literatuur kon
door de schrijver geraadpleegd worden '). Het geologisch onderzoek van
St. Martin door leerlingen van Prof. H. H. Hess (Princeton University,
New Jersey, U.S.A.) was tijdens het ter perse gaan dezer verhandeling .
niet ver genoeg gevorderd om de resultaten in extenso te kunnen
opnemen.

Mede namens de schrijver zij dank betuigd aan allen, die hun mede-
werking hebben gegeven bij de samenstelling van deze .studie, en wel
in het bijzonder aan Mr. B. de GAAY FORTMAN (Amsterdam), Prof.
Dr. W. Nieuwenkamp (Utrecht), Prof. I)r. M. G. Rutten (Amsterdam),
Mr. P. Schierbeek ('s-Gravenhage), Dr. J. F. Steenhuis (Haarlem),
Dr. P. Wagenaar Hummelinck (Utrecht), Prof. Dr. Ir. J. Westerveld
(Amsterdam).

Clichés van illustraties
door de Drukkerij van
Koninklijk Nederlandsch
museum van Geologie en

werden welwillend ter beschikking gesteld
het R.K. Jongensweeshuis te Tilburg, het
Aardrijkskundig Genootschap, en het Rijks-
Mineralogie te Leiden.

De wnd. directie

der Afdeling Tropische Producten.

P

.

') De geohydrologie en de waterwinning werden buiten beschouwing gelaten,
aangezien deze onderwerpen te omvangrijk werden geacht voor de onderhavige
verhandeling, en bovendien een punt van uitvoerige studie uitmaken bij Prof.
W. F. J. M. Krul (Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening) en zijne medewerkers.
Een uitzondering is echter gemaakt voor het probleem van het ,,Artesische water"
en voor de zg. ,,Minerale bronnen". — Evenmin is de ,,zoutwinning" opgenomen,
aangezien het zout van de Antillen geen ,,fossiele" delfstof is. Het Handelsmuseum
van het Indisch Instituut publiceerde daarover destijds de Berichten 87 (P. A. Rowaan,
1934) en 211 (W. Spoon, 1946), evenals Mededeling 15 (p. 63—66; 1935).

De geographische namen zijn overeenkomstig met die op de toRographische kaart
1 : 20.000, en wijken daarom soms af van de lokale namen. Bijvoorbeeld: Seroe
Colorado i.p.v. Seroe Cord (= rode berg), Simson Bay i.p.v. Simpson Bay, de Quill
i.p.v. de Quil (= kuil).

Y

»
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l. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE GEOLOGISCHE
ONDERZOEKINGEN

~

b

l

A. Benedenwindse Eilanden

Het was de ontdekking van goud op Aruba in 1824, die het toenmalige
Gouvernement aanleiding gaf om de Luitenant-Generaal C. R. F. Baron
Krayenhoff op te dragen een onderzoek in te stellen naar de geographie
en de bodemgesteldheid van dit eiland, alsmede van CuraCao en Bonaire.
Het door Krayenhoff in 1825 vervaardigde rapport met drie kaarten
werd niet gepubliceerd, maar is wellicbt in archieven bewaard gebleven.
Korte tijd daarna besloot de Nederlandse regering een meer terzake
deskundig persocn naar de eilanden te zenden, en in 1827 werd Ober-
bergrath C. B. R. STIFFT, uit Nassau, belast met een wetenschappelijk
geologisch en mineralogisch onderzoek. Nog in hetzelfde jaar voltooide
Stifft zijn opdracht en diende drie rapporten in (Lit. 223; zie ook
Lit. 77, 94 en 174). Ongeveer tegelijkertijd verscheen van de hand van
C. G. C. Reinwardt eeo opstel over Aruba, gebaseerd op ,,eene kleine
verzameling van steenen, delfstoffen en rotssoorten, door den Majoor
Raders, Adjudant van den Gouverneur van CuraCao '), op Aruba bijeell-
verzameld, als door de verdere berigten van dien Heer en van elders
ontvangen" (Lit. 178).

De rapporten van Stifft zijn nooit gedrukt. De inhoud is echter in
enige publicaties overgenomen. G. B. Bosch (Lit. 37; 1836) en M. D.
Teenstra (Lit. 227; 1836 —1837) hebben de resultaten van het werk
van zowel Stifft als Reinwardt op meer of minder juiste wijze vermeld.
In 1858 schreef F. A. C. I)UMONTIER, officier van gezondheid 1ste klasse,
gedetacheerd bij het op Curag;ao verblijfhoudend garnizoen, een bijdrage
over de geologie (Lit. 59). Twee jaren na het verschijnen bleek deze
bijdrage een nagenoeg woordelijke, zij het iets verkorte en vaak onjuiste
vertaling te zijn van Stifft's rapport, zonder dat gewag is gemaakt van
de bron (Lit. 94). Het beste uittreksel uit Stifft's rapport over CuraCao
is -— met bronvermelding — opgenomen in G. J. Simons' beschrijving
van CuraCao (Lit. 212; 1868).

Een zeer beperkt geologisch onderzoek van CuraCao door de Amerikaan
\'\T. M. GABB heeft weinig bijgedragen tot de kennis van het eiland
(1873).

Het duurde tot 1884 voordat meer grootscheepse wetenschappelijke
belangstelling werd getoond voor de geologie. De vondsten van goud
en phosphaat, en de mogelijkheid van het voorkomen van deze en andere
delfstoffen elders op de eilanden, deden mede de wenselijkheid naar voren
komen om een beter inzicht in de geologische gesteldheid te krijgen

l) R. F. Baron van Raders, adjudant van Gouverneur P. R. Cantz'laar, in
de jaren 1821—1828.
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dan tot dusverre het geval was. Op de 12de December van genoemd
jaar scheepte zich te Amsterdam de ,,Nederlandsche West-lndische
Wetenschappelijke Expeditie 1884 1885" in, welke zich het botanisch
en geologisch onderzoek van de Nederlandse Antillen ten doel stelde.
De leiding berustte bij de botanicus W. F. R. Suringar en de geoloog
K. Martin, hoogleraren te Leiden, terwijl voorts een drietal studenten,
waaronder de latere professor G. A. F. MOLENGRAAFF, ervan deel uit-
maakte. De expeditie werd ten dele gefinancierd door het (Koninklijk)
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam (zie
Tijdschvift (2).1, 1884, p. 641—643), Het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandschjndie te 's-Graven-
hage, en het Teyler's Genootschap te Haarlem. Martin bezocht de
Benedenwindse eilanden, Molengraaff ook de Bovenwindse groep.

Ondanks de korte tijd (32 dagen) waarover Martin kon beschikken,
hebben de door hem verrichte onderzoekingen een voor die tijd uit-
nemend overzicht over de geologische gesteldheid van Aruba, Curajµo
en Bonaire opgeleverd (Lit. 144; met geologische overzichtskaarten op
schaal 1 : 100.000 — Aruba, l : 150.000 — CuraCao, Bonaire. Zie ook
Lit. 139 en 143). De door hem verzamelde gesteenten en mineralen
werden door J. H. Kloos bewerkt (Lit. 112), de fossielen door J. Lorié
(Lit. 133), M. M. Schepman (Lit. 207), en de Amerikaan T. W. Vaughan
(Lit. 231; zie ook 234). In de jaren 1885—1901 en in 1921 verschenen
van de hand van Martin, behalve zijn hoofdwerk van 1888, nog ver-
schillende andere opstellen betrekking hebbende op deze reis.

Na Martin's onderzoekingen werd tot ongeveer 1908 weinig aandacht
besteed aan de geologie. Te vermelden valt slechts het petrographisch
onderzoek in 1900 door M. Bauer van enige diabazen van CuraCao,
verzameld door de Duitse ,,Stabsarzt der Marine" A. KRAMER (Lit. 27
en 121), alsmede de determinatie van o.m. een Sifenenwervel (Manatus sj5·)
uit de Serro Colorado van Aruba, door E. D. van Oort in 1902 (Lit. 162).

Het bezoek in 1909—1910 van de botanicus I. Boldingh, die enige
gesteenten verzamelde en ook waarnemingen deed, verruimde de geolo-
gische kennis van de eilanden wat meer. Belangrijker echter was het
mijnbouwkundig en geologisch onderzoek door de mijningenieur G. Duyf-
jES, die van 1908 tot 1911 bij het Curapose Gouvernement in dienst was.
De resultaten van zijn, hoofdzakelijk mijnbouwkundige, arbeid zijn
o.m. verschenen in de bijlagen van de Koloniale Vevslagen 1909, 1910
en 1911 (Lit. 60, 63 en 65).

Een bijdrage over de tektoniek der Kleine Antillen-boog en de Curaµo-
Bonaire-boog werd door de Amerikaan W. H. Hobbs in het Gedenkboek
Verbeek 1925 gepubliceerd. Een geologisch verslag van een kort bezoek
aan Oost-Curaµo in 1925, door de Duitser K. Keilhack, verscheen
in 1926.

Met ingang van 1 Juni 1921 werd de mijningenieur G. J. H. Molen-
graaff benoemd tot chef van de mijnbouwkundige dienst op CuraCao
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J en tevens belast met geo-hydrologische en bodemkundige onderzoekingen.
In de jaren 1921 en 1922 werd door hem een geologisch onderzoek ver-
richt. In verband met zijn aanvullende benoeming tot directeur van
Openbare Werken konden de door hem verzamelde gesteente-monsters
en bijeengebrachte gegevens niet eerder bewerkt worden dan na zijn
terugkeer in Nederland in 1927. Na 1922 werd door hem slechts geohydro-
logisch werk gedaan ten behoeve van de watervoorziening van CuraCao.
Dit hydrologisch werk werd in 1927 voortgezet door de mijningenieur
J. Versluys, oud-directeur van de Waterleiding in Soerabaja, die in
opdracht van de Minister van Koloniën het eiland bezocht (Lit. 243).

Een deel van het door G. J. H. Molengraaff verzamelde fossielen-
materiaal werd in 1927 ter bewerking afgestaan aan de hoogleraren
H. Gerth (koralen uit de Boven-Cretaceïsche Seroe Teintje kalksteen;
1928) en L. Rutten (foraminiferen uit de Boven-Eocene kalksteen
van de Seroe di Cueba; 1928). Reeds eerder waren door de Zwitser
R. Koch foraminiferen uit monsters van de Seroe di Cueba kalksteen,
verzameld door diens landgenoot H. Stauffer en door G. J. H. Molen-
graaf}?, onderzocht en stratigraphisch tot het (onder) Oligoceen gerekend
(Lit. 113). In 1929 is Koch op grond van Ruttek"s determinaties op zijn
ouderdomsbepaling teruggekomen (Lit. 114 en 115).

Molengraaff sloot in 1929 zijn geologische, geohydrologische, petro-
graphische en palaeontologische onderzoekingen af met een academisch
proefschrift, getiteld Geologie en Geohydrologie uan het eiland Curaµo.
Dit is de eerste moderne publicatie over de geologie van de Nederlandse
Antillen; de erbij behorende geologische kaart l : 40.000 is echter
nauwelijks voorzien van topographische gegevens. Een Engelse samen-
vatting verscheen in 1931 in de Feestbundel Martin (Lit. 161).

Het jaar 1930 bracht opnieuw een grote vermeerdering van de geolo-
gische detailkennis, dank"zij het initiatief van de Utrechtse hoogleraar
L. M. R. Rutten, die met enige studenten de kaartering en het onder-
zoek van de drie Benedenwindse eilanden ter hand nam. Voor deze expeditie
werden subsidies verleend door het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, door het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap en de Maatschappij ter bevordering
van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Kolonien.

Verdere financiële en materiële hulp werd geboden door de K.N.S.M.,
de C.P.I.M. en het CuraCaose Gouvernement.

Door Rutten en zijn studenten werd de kort te voren door Molen-
graaff vervaardigde geologische kaart van CuraCao op verscheidene
punten aangevuld en verbeterd, terwijl veel palaeontologisch materiaal
werd verzameld van de Seroe di Cueba en de Seroe Telritje. De later
uitgewerkte resultaten verschenen voor het merendeel in de Proceedings
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam, in
de jaren 1931 en 1932 (H. j. Mac Gillavry, P. J. Pijpers, M. G. Rutten,
L. W. J. Vermunt). Voorts werden Aruba en Bonaire betrekkelijk ge-
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detailleerd onderzocht en in kaart gebracht. Over eerstgenoemd eiland
verscheen de studie The Geology of Aruba van J. H. Westermann (1932),
over het andere eiland de publicatie Geology and Paleontology of Bonaive
van P. J. Pijpers (1933). Beide werken zijn moderne wetenschappelijke
monographieën van de geologie, petrographie en palaeontologie dezer
eilanden; zij zijn voorzien van geologische kaarten op schaal l : 50.000,
resp. ! : 66.666.

Door L. M. R. Rutten werden, mede naar aanleiding van de onder-
zoekingen in 1930, in de daarop volgende jaren verscheidene publicaties
over West-lndië-in-het-algemeen uitgegeven (zie Bibliographie). Hiervan
moge speciaal worden genoemd zijn samenvatting van onze palaeontolo-
gische kennis van de Nederlandse Antillen (Lit. 188; 1931), alsmede
zijn populair-wetenschappelijke schets over de geologische geschiedenis
der drie eilanden (Lit. 190; 1932). De allengs door hem verkregen litera-
tuurkennis van West-lndië deed hem besluiten in 1938 de Bibliogv@hy
of West Indian Geology (Lit. 196) te publiceren, een voor de geologische
bestudering van het gehele Caribische gebied zeer waardevol document.
Reeds in 1934 was door J. F. Steenhuis een bibliographie van beperkter
omvang uitgegeven (Lit. 219).

Sedert de voltooiing van de geologische en palaeontologische studies
op grond van de gegevens verzameld tijdens de ,,Nederlandsche Antillen-
expeditie 1930", zijn slechts weinige belangrijke aanvullingen daarop
gemaakt. In 1934 publiceerde W. van Tongeren enige chemische
analysen van Aruba-gesteenten (w.o. de door Westermann nieuw-
benaamde Hooibergiet). De in 1930 verzamelde grondmonsters werden
bestudeerd door R. Hamilton, die tezamen met Mej. W. M. Sesseler
hierover een bijdrage schreef (Lit. 91; 1945). Voorts moeten vermeld
worden een aantal palaeontologische publicaties van de Belg V. van
Straelen (Bonaire, 1933), de Brit R. Wr"ight Barker (CuraCao,
Bonaire, 1934), de Amerikanen J. A. Cushman en Patricia G. Edwards
(Bonaire, 1937), de Zwitser R. Rutsch (Curajµo, 1939), en de Neder-
lander W. A. van den BOLD (Aruba, Bonaire, 1946). De zoöloog P. Wage-
naar Hummelinck deed in 1936 en in 1937 interessante waarnemingen
over verweringsholten in diorietblokken op Aruba (1938); van groot
belang tevens was zijn vondst van Oud-Tertiaire mollusken op de
helling van de Seroe Mainchi (Oost-CuraCao), welker ouderdom als
zodanig werd bepaald door C. O. van Regteren Altena (1941). Boven-
dien schreef Wagenaar Hummelinck enige artikelen over de grotten
(1943), en over de geomorphologie aan de hand van luchtphoto's (1948).
Palaeogeographische beschouwingen zijn door hem neergelegd in Lit. 247
(1940) en 248 (1943)

Van grote betekenis voor de ontrafeling van de jongste geologische
geschiedenis van Aruba bleek te zijn een in 1942 uitgevoerde, 286 meter
diepe water-proefboring, nabij Oranj estad. De daarbij verzamelde
monsters werden lithologisch onderzocht door J. H. Westermann (Lit.
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257; 1943). In verband met deze boring werd door de firma Schlum-
berger de diepte van het ,basement' bepaald (Lit. 209). Het forami-
niferen-materiaal van de boormonsters is in onderzoek in het Geologisch
Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Interessante waarnemingen van nog recenter tijd werden in 1946
verricht door de Zwitserse geoloog H. P. Schaub, met name wat betreft
de tektoniek der Pleistocene kalksteen op Curaµo en de ligging en
ouderdom der Eocene formaties (Lit. 206; 1948). De door Schaub ver-
zamelde gesteenten werden door de Zwitser W. Mohler en de Neder-
lander F. G. Keyzer op foraminiferen onderzocht, ter bepaling van de
ouderdom.

B. Bovenwindse Eilanden

De oudste geologische waarnemingen zijn gedaan door de Schotse Ameri-
kaan W. Maclure, en wel in 1817 aan de White Wall op St. Eustatius en
op Saba (Lit. 137). De Fransman Ch. Sainte-Claire Deville bezocht
in 1841 deze eilanden en maakte er gesteente-collecties. Hij stelde zich
voor in het derde deel van zijn Voyage géologique aux Antilies een uit-
voerige beschrijving te geven. Het werk kon echter niet gecompleteerd
worden; in het eerste deel zijn slechts enige door hem gemeten hoogten
opgegeven (Paris 1847). In 1846—1847 publiceerde de Koloniale Secretaris
A. H. Bisschop Grevelink een algemene verhandeling over St. Eustatius,
waarin een hoofdstuk aan de gesteldheid van de bodem is gewijd (Lit. 30;
zie ook zijn brief van 14 Januari 1845, gepubliceerd in Lit. 174). Van
1850 dateert een mededeling over een gesteente van St. Martin door
de Fransman Fleury.
" Van groter belang was het onderzoek van St. Martin, Saba en St.
Eustatius door de Zweed P. T. Cleve, als onderdeel van zijn studie
van het gedeelte der Antillen, dat zich uitstrekt van Puerto Rico tot
en met St. Kitts (1868—1869). In 1871 en 1882 werden de resultaten
van deze onderzoekingen door Cleve gepubliceerd. Zijn landgenoot
A. G. Högbom bewerkte de door hem verzamelde gesteenten, zij het
ook pas geruime tijd later (Lit. 99).

Van de deelnemers der ,,Nederlandsche West-lndische Wetenschappelijke
Expeditie 1884—1885" (zie blz. 14) was het G. A. F. MOLENGRAAFF,
die het geologisch onderzoek der Bovenwindse eilanden voor zijn rekening
nam. Hij bezocht St. Martin, Saba en St. Eustatius, en schreef in 1886
over laatstgenoemd eiland een uitvoerig proefschrift (Lit. 153; met
overzichtskaart, schaal 1 : 56.700). Een geologische beschrijving van
St. Martin en beschouwingen over de Antillen in het algemeen werden
door hem gepubliceerd in 1888 (Lit. 154; met geol. schetskaart van St.
Martin, schaal l : 130.000). Verschillende door Molengraaff op St.
Martin verzamelde gesteenten zijn naderhand onderzocht door J. A.
Grutterink en H. F. GRONDIjS; fossielen door J. H. F. UMBGROVE.
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Petrographische en mineralogische onderzoekingen van gesteenten
door SAINTE-CLAIRE Deville op Saba verzameld, werden in de negentiger
jaren verricht door de Fransman A. Lacroix (Lit. 123 en 124).

Van de publicaties verschenen in de twintigste eeuw, moeten in de
eerste plaats genoemd worden die van de Canadees J. W. W. Spencer
in 1901 en 1904. St. Eustatius en Saba waren voorwerp van onderzoek
door de Duitse vulkanoloog K. Sapper in 1903 (Lit. 202; zie ook
Lit. 203, 204, 205), en de door zijn studie van de vulkanische Antillen
bekend geworden Amerikaan E. O. Hovey, die, als deelnemer van twee
expedities van The American Museum of Natural History, in 1902
en 1903 de eilanden bezocht (Lit. 100; ook Lit. lOl, 102). In 1906 werden
op de drie eilanden gesteenten verzameld door de botanicus I. Boi.dingh
(Lit. 35) en gedetermineerd door C. E. A. Wichmann, Utrecht. De
Amerikanen T. W. Vaughan (die in 1914 St. Martin bezocht en er
gesteenten en fossielen verzamelde) en J. A. Cushman (die de door
T. W. Vaughan verzamelde foraminiferen bewerkte) hebben zich in
1915—1918 resp. 1919 bezig gehouden met enige geomorphologische,
stratigraphische en palaeontologische problemen van St. Martin en
overige eilanden (Lit. 232, 233 en 51). In 1924 en 1926 legde de Amerikaan
W. M. Davis zijn hoofdzakelijk geomorphologische studies van de Kleine
Antillen neer in enige publicaties, waarin ook de Nederlandse eilanden
behandeld worden. Vaughan publiceerde in 1926 een lijst van door
hem in 1914 verzamelde en door de Amerikaan J. P. Iddings gedeter-
mineerde intrusieve gesteenten van St. Martin, terwijl in hetzelfde
jaar Lacroix een overzicht gaf van de bekende gesteente-analyses
van Saba en St. Eustatius, in een uitgebreide critische studie over de
lithologische provincie der Kleine Antillen.

Een zeer waardevol résumé van de geclogische kennis van St. Martin,
Saba en St. Eustatius werd in 1931 door G. A. F. MOLENGRAAFF samen-
gesteld voor de Feestbundel, uitgegeven ter ere van Professor Martin
(1851—1931); met schetskaartjes van St. Martin, schaal l : 125.000,
en St - Eustatius, schaal l : 60.000 (Lit. 158).

Mej. A. Schreuder te Amsterdam beschreef in 1933 schedelfragmenten
van het fossiele reuzenknaagdier Amblyvhiza, verzameld door F. G.
Wagner (1865—1870) en G. A. F. Molengraaff (1885). op St. Martin.

Voor zover bekend zijn er in de afgelopen vijftien jaren geen geo-
logische verhandelingen over de Bovenwindse Eilanden verschenen.
De hoofdstukken in S. J. Kruythoff's werkje (Lit. 122; 1939) bevatten
slechts oude gegevens. Wel is in 1946 door D. van de Abeele, toentertijd
Amsterdams candidaat-geoloog, een voorlopige geologische opname
van St. Martin verricht en werden gesteentemonsters verzameld. In
October van hetzelfde jaar werd door J. H Westermann een zeer kort
bezoek aan de drie eilanden gebracht; een niet zeer uitgebreide maar
representatieve collectie gesteenten werd in bewaring gegeven aan het
St. Thomas-college te CuraCao, ter overdracht aan het CuraCaos Museum.

W
.

d

t

,

— 18 —



Y

In 1948 en 1949 werd St. Martin gekaarteerd door een Amerikaans geolo-
gisch student van de Princeton University (New Jersey) : R. A. Christman.
Deze zal een proefschrift schrijven over de opname (Cavibbean Commission
.VIonthly Bulletin, Vol. 2. no. 2, SePtenüev 1948, p. 37). Dit onderzoek
is een deel van de geologische exploratie, kort voor de oorlog begonnen
door Prof. H. H. Hess en diens leerlingen van Princeton University,
in navolging van de onderzoekingen verricht door Prof. L. Rutten en
studenten op de Benedenwindse eilanden en Cuba (1930—1938).

2. SCHETS VAN DE GEOLOGIE EN GEOMORPHOLOGIE

DER BENEDENWINDSE EILANDEN

A. Algemeen (Fig. l)

Aruba, CuraCao en Bonaire lijken geologisch te behoren tot de reeks kleine
eilanden, die zich ongeveer West-Oost uitstrekt ten Noorden van het
vasteland van Zuid-Amerika, van Los Monges in het Westen tot en
met Los Testigos in het Oosten. L. Rutten heeft in twee publicaties
de geologische verwantschap naar voren laten komen l).

Wanneer wij echter de zwaartekrachtsmetingen in aanmerking nemen,
dan ligt het voor de hand onderscheid te maken tussen enerzijds de
drie Nederlandse eilanden — die in een zone van positieve anomalieën
liggen — en anderzijds de oostelijker eiland-groepen — welke waar-
schijnlijk behoren tot de aangrenzende zone van negatieve anomalieën
(verg. H. H. Hess. Gravity Anoma.]ies and Island Are Structure with
particular reference to the West Indies. Pyoc. Am. Philos. Soc. 79. 1. 1938.
p. 71—96. 6 figs. 2 pIs.).

Men zou verwachten, dat de eilanden, die immers zo vlak bij Venezuela
liggen, dezelfde geologische bouw bezitten als de nabije landstreken
van de vaste wal. Dit is echter niet het geval. De aard en de ouderdom
der opbouwende gesteenten, de dikte der afzettingen, alsmede de wijze
waarop en de tijd waarin de verschillende gesteentelagen geplooid zijn,
zij alle wijzen op het bestaan van een geologische grenslijn direct zuidelijk
van de eilanden, sedert ongeveer het midden van het Krijt-tijdperk.
Deze grenslijn scheidt dus gebieden met verschillende geologische
ontwikkeling: in het Zuiden de streek, die ons nu bekend is als het
noordelijk gedeelte van Zuid-Amerika, en in het Noorden het zg. Antillen-

') On rocks from the Venezuelan islands between Bonaire and Trinidad, and
on some rocks from Northwestern Venezuela. Pvoc. Kon. A k. Wetensch. Amstevdam.
34.8."931. p. 1101—1110.

New data on the smaller islands North of Venezuela. Pyoc. Ned. Ah. Wetmsch.
Amstevdam. 43.7."94o. p. 820—827.
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gebied, waartoe CuraCao, Aruba en Bonaire behoren l). Inderdaad
bestaan er verscheidene geologische overeenkomsten tussen de Beneden-
windse eilanden en de meeste andere Antillen (zie Geologische Correlatie-
tabel; bijlage achterin).

De algemene opbouw is voor Aruba, CuraCao en Bonaire identiek.
In een serie van vulkanische en sedimentaire afzettingen, daterend
hoofdzakelijk uit het Boven-Krijt, is, tijdens de Laramide plooiing
in het oudste Tertiair, een diorietisch magma gedrongen. Na de gedeelte-
lijke afbraak dezer oudere lagen werden nog in het Tertiair (Eoceen-
Mioceen) kalkstenen, mergeis en kleien afgezet. De oud-Kwartaire onder-
dompeling van de eilanden leidde tot de afzetting van dikke koraalkalken
op de reeds gedeeltelijk gedenudeerde prae-Kwartaire gesteenten. In
het Pleistoceen werden de eilanden ,,en échelon" opgeplooid en ontstonden
de zeetroggen tussen hen. Verschillende niveauveranderingen vonden
vervolgens plaats, waardoor — mede als gevolg van denudatie — tenslotte
de eilanden hun huidige gedaante verkregen.

Alvorens de bouw van ieder der eilanden meer in detail te bespreken,
kan er hier reeds op gewezen worden, dat ondanks de min of meer
gelijke geologische historie, Aruba, CuraCao en Bonaire aan de beschouwer
een zeer verschillend beeld van de oudste formaties bieden. Dit nu is
te verklaren doordat het denudatie-niveau der prae-Tertiaire en
onderste Tertiaire formaties verschillend is voor ieder der eilanden,
als gevolg van de differentiële tektonische oprijzing, volgend op de
Oud-Tertiaire plooiing. Aruba is tektonisch het hoogst opgerezen en
het diepst gedenudeerd, Bonaire het minst hoog opgerezen en derhalve
het minst afgebroken. Aan de hoogste tektonische opheffing ging' direct
vooraf de relatief sterkste Laramide plooiing (Aruba), terwijl de eilanden
met geringere opheffing verhoudingsgewijs minder-geplooide afzettingen
hebben; voor Bonaire is de plooiing zeer gering geweest.

Zoeken we een ,,verklaring" voor de verschillen in plooiing en op-
heffing, dan dienen we uiteraard voorzichtig te zijn. Denkelijk houden
deze verschillen verband met (l) het veronderstelde naar elkaar toe be-
wegen van de Noord- en Zuid-Amerikaanse continenten, hetwelk in het
West-lndische gebied orogenesen zou veroorzaken, (2) de ligging der
eilanden ten opzichte van de as van het ,,tektogeen", aanwezig
gedacht ter plaatse van de een weinig ten Noorden van Aruba, CuraCao

') Kenmerkend voor de Be·neden"windse eilanden zijn het sterke vulkanische
karakter van de Boven-krijt formaties; de orogenese in het onderste Tertiair,
gepaard met de intrusie van diorietisch magma; de geringe afzetting van Tertiaire
gesteenten, die bovendien maar weinig dislocatie vertonen.

Daarentegen is in het nabije Venezuela de Boven-krijt formatie niet of nauwelijks
van vulkanische herkomst; we kennen daar geen heftige orogenese in het onderste
Tertiair, noch diorietische intrusies; en de Tertiaire afzettingen zijn er duizenden
meters dik en in verschillende tijden geplooid.

H. P. Schaub (Lit. 206) heeft niettemin een poging gedaan tot het correleren
van formaties en tektonische bewegingen in CuraCao en West-Venezuela.
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en Bonaire gelegen zone van negatieve zwaartekrachts-anomalieën (zie
kaarten H. H. Hess 1938), en (3) de ligging der eilanden ten opzichte
van het Zuid-Amerikaanse continent. Wat (2) en (3) betreft, is het in
ieder geval opmerkelijk, dat het — in Boven-Cretaceïsche tijd —
weinig-geplooide en weinig-opgeheven Bonaire het meest nabij de ge-
noemde negatieve zone ligt, en dat het in het oud-Tertiair meest intensief
geplooide en sterkst opgeheven Aruba op het ogeriblik het dichtst bij
het continent ligt, — ja er zelfs tegen aan ligt, als we in aanmerking
nemen, dat de scheidende zee minder dan 200 meter diep is (de 200 m
dieptelijn loopt noordelijk van Aruba!). CuraCao en Bonaire liggen ieder
veel verder van het vasteland dan Aruba, terwijl de scheidende zee
diepten aanwijst tot 1350 m, tussen CuraCao en Venezuela, en tot 1700 m
tussen Bonaire en Venezuela. De zeediepte tussen Aruba en CuraCao is
maximaal iets meer dan 1500 m, die tussen Curajµo en Bonaire meer
dan 1580 m.

B. CuraCao (en Klein-CuraCao) (Fig. 2; Geologische Correlatie-tabel,
bijlage achterin)

Het oudste op CuraCao waarneembare gesteente is diabaas, hier en
daar afgewisseld met diabaastuffen. De vulkanen, die dit materiaal
leverden, dateren waarschijnlijk uit het Krijt-tijdperk, voor een deel
vonden de lava-uitvloeiingen en asafzettingen sub-marien plaats. Na
afbraak en nivellering ontstond een ondiepe zee, en hierin werden — mede
door de inmiddels ingetreden daling van de zeebcdem — op de oude
vulkaanresten tuffogene en organogene sedimenten afgezet. Sommige
breccieuze en conglomeratische lagen bevatten klastisch materiaal,
afkomstig van nabije eilanden of vastelanden: o.a. ronde en hoekige
kwartsen, korrels van apliet, mica-schist en amphiboliet {Lit. 240 en
241). Hieruit kunnen we concluderen, dat de ondiepe zee, waarin de
lagen ontstondeo, een onderdeel was van een grootere ondiepe zee, die
aan niet-verre kusten grensde.

Bovengenoemde sedimenten vormen thans de Knip-formatie (door
G. J. H. MOLENGRAAFF, Lit. 159, genoemd naar de plantage Knip).
Het zijn tuffen, tuffieten, diabaasbreccies, schalies, jaspis, kiezelleien
en hoornstenen (veelal met Radiolariën), kiezellei-breccies, kalken en
verkiezelde kalken. De dikte der formatie is ten hoogste 500 meter. De
Knip-lagen hebben hun grootste verspreiding in Noordwest-CuraCao,
maar komen ook voor in een smalle strook aan de Noordrand van Oost-
Curarµïo. Deze laatste gesteenten zijn door Molengraaff Ronde Klip
lagen genoemd, wegens hun voorkomen op de plantage Ronde Klip,
maar zij kunnen volgens Pijpers (Lit. 169) zonder bezwaar tot de basale
afzettingen van de Knip-formatie worden gerekend. Van de Ronde
Klip-lagen zijn vooral opvallend tuffogene Foraminiferen-kalkstenen en
Foraminiferen- of Radiolariën-houdende kristaltuffen.
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Deze zeer harde gesteenten bieden veel meer weerstand tegen verwering en
afbraak dan de relatief ,,zachte" diabaas, en het is dus niet verwonderlijk, dat ter
plaatse van de Knip-lagen de hoogste toppen voorkomen (o.a. de St. ChristoKelberg,
372 m, Photo l). Daarentegen is het diabaaslandschap gekenmerkt door lage ronde
vormen (Photo 3, 4 en 5), terwijl op de meeste plaatsen een verweringslaag van
rulle roodbruine aarde het diabaasgesteente bedekt.

Een zwakke plooiing-in-de-aardkorst van de diabaas- en Knip-lagen,
nog in het Boven-Krijt, leidde tot het ontstaan van eilanden, aan
welker kusten koraalgroei plaats vond. De resten van het koraalrif zijn

de Seroe Teintje kalkstenen (Seroe Teintje is een heuveltje nabij
Savonet; deze kalksteen komt ook voor op enkele andere plaatsen).
De gevonden fossiele koralen en Rudisten wijzen op een Boven-Creta-
ceïsche ouderdom (Senoon; waarschijnlijk Boven-Senoon: Campanien '
of zelfs Maestrichtien, Lit. 136. Gerth, Lit. 80, beschouwde de koralen
als Onder-Senoon). Het feit, dat deze kalksteen duidelijk op de diabaas
en op de Knip-lagen rust en afgerolde stukken diabaas en hoornsteen
bevat, bewijst, dat de Knip-lagen ouder zijn dan de kalksteen. Toch
mogen we naar analogie van identieke gesteenten elders in West-lndië
en in Zuid-Amerika — waarvan de ouderdom ten naastebij bekend is —
aannemen, dat de Knip-formatie ook in het Bcven-Krijt gevormd is en
dus slechts weinig ouder kan zijn dan de Seroe Teintje kalksteen.

Na de vorming van de Seroe Telritje koraalriffen werden dikke lagen
sedimenten in de tussen de opgeheven eilanden liggende zee-boezems
afgezet. Tenslotte daalde het gehele gebied, en werd een geosynclinaal
sedimentpakket van meer dan duizend meter gevormd. Deze serie —- door
G. J. H. MOLENGRAAFF Midden-CuraCao lagen genoemd, vanwege
hun meest fraaie ontwikkeling in het middendeel van het eiland —
bestaat van beneden naar boven (oud naar jong) uit (Lit. 239):

(a) Conglomeraten (rolstenen van diabaas, tuffen, hoornsteen en
Seroe Teintje kalk; bovendien een kleiner aantal rolstenen en korrels
Yan geringere afmeting, die kennelijk van ,,vreemde" herkomst zijn:
kwartsen, kwartsieten, amphibolieten, mica-schisten, gneissen en pegma-
tieten; organische resten van Lithothamnium, Mollusken en Foramini-
feren). Dikte variërend van 200 tot 550 meter.

(b) Zandstenen en Schalies, met enkele kalkbankjes (naast hoorn-
steenkorrels uit de Knip-formatie komen in de zandsteen korrels van
mica-schist en gneiss, voorts zeer veel kwarts en mica, van ,,vreemde"
herkomst voor). Dikte meer dan 700 meter.

(C), Schalies (met resten van Foraminiferen en Radiolariën). Dikte
onbeïcend, ogenschijnlijk verschillende honderden meters.

Wat betreft de herkomst van het ,,vreemde" materiaal, inzonderheid
van de schisteuze en gneiss-achtige korrels, ligt het voor de hand deze
te zoeken in het Noord-Venezolaanse kustgebergte of in een eertijds
nabijer landmassief (vergelijk met correleerbare conglomeraten van de
Soebi Blanco formatie op Bonaire, blz. 41). Het is moeilijk te zeggen
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vanwaar de klei-achtige bestanddelen der schalies zijn gekomen. Het
kwarts-inateriaal en de mica-plaatjes van de zandstenen zijn denkelijk
van dezelfde ocrsprong als de schist- en gneiss-korrels; geweldige massa's
zand zijn destijds over de bodem ener ondiepe zee getransporteerd,
van een vermoedelijk nabij landmassief naar hun CuraCaose ligplaats.

De ouderdom der Midden-Curapo lagen is slechts bij benadering
vast te stellen. De aanwezigheid van rolstenen van de Seroe Teintje
kalk duidt op ,jonger-dan-Senoon', terwijl de tektoniek der hieronder
te bespreken Onder- en Boven-Eocene kalksteen-afzettingen aantoont,
dat deze nd de Midden-Curapo lagen gevormd moeten zijn. De ouder-
dom van de Midden-CuraCao lagen omvat derhalve het allerbovenste
Boven-Krijt en/of het onderste Tertiair. C. T. Trechmann, die enkele
Midden-CuraCao fossielen, door Rutten cs. in Oost-CuraCao verzameld,
onderzocht heeft, meende op grond daarvan tot een Eocene ouderdom
te mogen besluiten (mededeling in Lit. 171, p. 37—38; verg. Lit. 159,
p. 24, 25, 56—57, en stratigraphische tabel, en Lit. 239, p. 272).

De gebergtevormende bewegingen, waarvan reeds sprake was, leidden
na de geosynclinale afzetting van de Midden-CuraCao lagen, in het oudste
Tertiair, tot een intensieve orogenese: de Laramide orogenese.

G· J· H· tMOLENGRAAFF onderscheidde in de oudere formaties — Knip-, Seroe
Teintje en Midden-CuraCao lagen — drie hoofdassen, te weten een anticlinale hoofdas
in Noordwest-CuraCao (strekking ombuigend van maximaal N 160°0 tot Oost-West),
een synclinale as in Midden-Curapo (Oost-West), en een anticlinale as in Oost-
Curapo (Oost-West). Vooral in Noordwest-CuraCao is de plooiing zeer intensief ;
secundaire anticlinalen en synclinalen zijn talrijk en vertonen hier en daar over-
Ëooiing naar het Zuiden (een fraai profiel van de Knipformatie is te zien in de

ooi Beroe, Photo 2). De Midden-CuraCao lagen, die de jongste zijn, liggen hoofd-
zakelijk in de synclinale zone en voorts — samen met de Knip (Ronde Klip) lagen —
in de Noord-vleugel van de Oostelijke anticlinale. De Zuid-vleugel van de Oostelijke
anticlinale is niet meer aanwezig.

Rutten c.s. constateerden in Noordwest-CuraCao strekkingen, die variëren van
N 110°0 tot N 135°0 (gemiddeld), in Midden-CuraCao N 110°0 (gemiddeld). Deze
waarnemingen pleiten tegen een Oost-West-ombuiging van Molengraaff's Noordelijke
anticlinale as en mogelijk eveneens tegen de door dezen veronderstelde Oost-West
strekking van de Midden-Curaµose synclinale. Zelfs is het zeer goed mogelijk, dat
de gehele Knip en Midden-CuraCao serie te beschouwen is als een OZO (N 110°0)-
waarts duikend anticlinorium (verg. Lit. 239, 240 en 241).

Met de Laramide orogenese ging gepaard de intrusie van een diorietisch
magma. De daaropvolgende denudatie verwijderde grote delen van de
oudere formaties, maar slaagde er niet in de diorietbatholieth bloot te
leggen. Latere afbraak bereikte evenmin deze batholieth en op CuraCao
kennen wij het bestaan ervan alleen door het voorkomen van intrusieve
gangen, in de diabaas, de Knip en Midden-CuraCao lagen, voornamelijk
in Noordwest-CuraCao en in het oostelijk deel van het eiland, op zeer
kleine schaal in Centraal-CuraCao (Midden-Curapo lagen; Lit. 239).

Molengraaff (Lit. 159) onderscheidde kwarts-diorieten, dioriet-
porphyrieten, dolerieten, en vintlieten. Latere onderzoekingen brachten
aan het licht, dat tot deze ganggesteenten ook gerekend moeten worden
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malchieten( ?), kersantieten, albitieten, kwarts-prehniet- en kwarts- epidoot-
gesteenten ("Lit. 169, 239, 240, 241). Tevens behoren tot deze intrusieve

serie de kopererts-houdende gangen van Noordwest-Curagµo (Lit. 160).
Uit Oost-CuraCao zijn enkele, door de intrusieve gangen contact-meta-
morph veranderde Ronde Klip (Knip) gesteenten beschreven: zwak
gemetamorphoseerde tuffen met epidoot, zoisiet en aktinoliet {Lit. 159),
en een calciet-granaat-gesteente (Lit. 169). De strekking van de intrusieve
gangen is veelal evenwijdig aan de strekking der geplooide oudere ge-
steenten (fraaie voorbeelden in de omgeving van Groot St. Martha en
St. Kruis), hetgeen kan duiden op intrusie gedurende de orogenese.

Na de Oud-Tertiaire plooiing, intrusie en opheffing volgde een periode
van denudatie. In het Eoceen kwam weer een daling en werd CuraCao
geheel of gedeeltelijk door een ondiepe zee overspoeld. Kalksteen-,
mergel- en zandsteenlagen werden afgezet op de tendele gedenudeerde
oudere formaties. In latere perioden werden grote delen van deze formatie
door erosie verwijderd en er zijn slechts op drie plaatsen overblijfselen
gevonden.

De langst en best bekende ontsluiting der Eocene formatie is die van
de Seroe di Cueba kalksteen in Noordwest-CuraCao '). Deze kalksteen
blijkt ook voor te komen ten Noorden van de Seroe di Cueba der topo-
graphische kaart. Wagenaar Hummf.t.tnck (schriftelijke mededeling van
15 Maart 1949) ontdekte hier namelijk een ontsluiting aan de Noordrand
van het middenterras, op de grens van de plantages St. Hyronimus en
Savonet, onder meer in de grot Cueba Bosd. De formatie, die plaatselijk
een dikte van 140 m. bereikt, heeft een helling van 15—30° en ligt dis-
cordant op diabaas. Het basaal-conglomeraat bevat rolstenen van de
diabaas en de Knip-formatie; op sommige plaatsen ontbreekt dit echter.
Hoewel oorspronkelijk door R. Koch (Lit. 113) de ouderdom van deze
kalkstenen en mergeis was bepaald op Onder-Oligoceen, wezen nadere
onderzoekingen van de Foraminiferen, Echiniden en andere fossielen uit,
dat de ouderdom Boven-Eoceen (Jackson-formatie) is (Lit. 159, 177,
183, 186, 187, 200, 206.)

In 1940 (Lit. 247) beschreef Wagenaar Hummelinck kwartshoudende
mergelige kalksteen van de Noordhelling der Seroe Mainchi (Oost-CuraCao),
rustend op diabaas en discordant bedekt door Kwartaire kalk. C. O. van
Regteren Altena (Lit. 177) vond hierin o.m. Venevicavdia Pavintsnsis
Olsson en Raetomya arbolensis falconensis (Rutsch), Lamellibranchiaten
van volgens hem waarschijnlijk Onder-Eocene ouderdom. H. P. Schaub
(Lit. 206) beschreef irj 1948 een 40—50 m. dik profiel van mergelige klei,
kalkzandsteen, kalksteen, diabaasbreccie en -conglomeraat, rustend op
diabaas en met een helling van 20°. F. G. Keyzer vond hierin Camevina
moodibvanchensis Gravell & Hanna benevens verschillende kleinfora-
miniferen-3oorten, identiek met vormen uit het Boven-Eoceen van Bonaire.

') De topographische kaart l : 20.000 duidt de heuvel, die in de volksmond
Seroe Bartooi heet, aan als Seroe di Cueba.

*
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Op grond daarvan rekende hij deze formatie — door Schaub Mainchi
(Mainsjie) formatie genoemd-— met stelligheid tot het Boven-Eoceen
(Jackson-formatie), meer waarde hechtend aan de Foraminiferen-
determinaties dan aan de ouderdomsbepaling op grond van slecht bewaard
gebleven macrofossielen (VAN Regteren ALTENA). Hoewel beide van
Boven-Eocene ouderdom zijn, is er toch een duidelijk verschil in facies
en fauna tussen de Seroe di Cueba kalksteen en de Mainchi formatie.

Schaub trof een .derde Eoceen-ontsluiting aan bij Kloof in Noordwest-
Curajµo, een ravijn ongeveer 4 kilometer Zuid-zuidoost van Barber.
Pleistocene kalk "ligt hier op zachte kalkachtige zandsteen met slecht
geconserveerde kleine Lamellibranchiaten. De dikte is minstens 10 meter,
de helling 5° De zandsteen bevat diabaasmateriaal en rust vermoedelijk
op diabaas. F. G. Keyzer vond in de zandsteen een arme Mainchi fauna
van kleinforaminiferen en rekende derhalve de lagen ook tot het Boven-
Eoceen. Schaub rangschikte deze ontsluiting eveneens onder zijn Mainchi
formatie.

Uit het Midden- en Jong-Tertiair (Oligoceen-Neogeen) zijn geen af-
zettingen bekend geworden. Waarschijnlijk bevond het eiland zich toen
boven zeeniveau. Slechts geringe bewegingen hebben plaatsgehad, waar-
door de Seroe di Cueba kalksteen en de Seroe Mainchi lagen ietwat
gekanteld en verbogen zijn. Het is in deze periode, dat volgens Wage-
naar Hummelinck (Lit. 247) achtereenvolgens landverbindingen moeten
hebben bestaan met (l) een gebied in het Noorden, bewoond door een
oude Antillische fauna (Midden-Tertiair, Onder-Oligoceen), en (2) een
gebied in het Zuiden, bewoond door een oude Zuid-Amerikaanse vaste-
landsfauna (Jong-Tertiair).

De Kwartaire periode (Pleistoceen-HoIoceen) begon met een trans-
gressie. Uit een zee van maximaal 40 a 50 meter diepte zetten zich dikke
koraalkalken discordant af op de oudere formaties. De rolstenen van
het basaalconglomeraat bestaan uit diabaas, Knipgesteenten of Boven-
Eocene kalksteen, al naar de plaats van afzetting. De Midden-CuraCao
lagen hebben geen rolstenen geleverd, in verband met de geringe hardheid.
Op het basaalconglomeraat volgen zachte kalksteen, op tufkrijt gelijkend,
en harde rifkalken (Seroe Domi lagen). Fossielen wijzen op Kwartaire
ouderdom. De dikte van de Pleistocene (Oud-Kwartaire) serie is op de
meeste plaatsen minder dan 50 meter, maar kan hier en daar aan de
Zuidkust wel wat meer bereiken.

Het is opmerkelijk, dat de Boven-Eocene kalksteen van de Seroe di
Cueba en de Kwartaire kalksteen geen ,,vreemde", van elders aangevoerde
klastische elementen bevatten. Wel echter is dit het geval met de Boven-
Eocene mergel-kalksteen en zandsteen van Seroe Mainchi; deze bevat,
in tegenstelling tot de bedekkende Ku'artaire kalksteen, een belangrijke
hoeveelheid kwartskorrels en mica, die vermoedelijk als ,,vreemd"
materiaal kunnen worden beschouwd. De gevolgtrekking kan worden
gemaakt, dat in het Boven-Eoceen diepere zeebekkens rondom waren
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beginnen te ontstaan en dat de toevoer van materiaal van buiten CuraCao
begon te stagneren. Zoals bekend, is CuraCao cp het ogenblik sterk
geïsoleerd door diepe zeebekkens.

Het is onwaarschijnlijk, dat in het Oud-Kwartair het gehele eiland
ondergedompeld was, onder meer op grond van de door Wagenaar
Hummelinck (Lit. 247) onderzochte zoögeographische verhoudingen.
Vermoedelijk staken de hoogste toppen van Noordwest-CuraCao als
kleine eilandjes boven de zeespiegel uit (boven de huidige 250 m.). Na de
vorming van de kalken, nog in het Pleistoceen, vond een oppervlakkige
zwakke opplooiing plaats, waarbij twee grote en zeer vlakke koepels
werden gevormd, één in Noordwest-CuraCao en één in Oost-Curaµo.
Daartussen lag een gebied, dat veel minder hoog werd opgeheven, en
een depressie tussen beide koepels vormde.

De strekking van de as der opwelving volgt de lengterichting van het eiland en
wijkt althans in Oost-CuraCao af van die der Oost-West anticlinale as, gevormd
tijdens de Oud-Tertiaire orogenese. Opmerkelijk is, dat de twee Pleistocene culmi-
naties of koepels samenvallen met de Oud-Tertiaire anticlinale gebieden, terwijl
de depressie in Midden-Curaµo overeenkomt met de Oud-Tertiaire synclinale (cq·
het duikende OZO gedeelte van het anticlinorium in Noordwest-CuraCao; verg. blz. 25).

De opwelving en opheffing der Pleistocene kalken ging schoksgewijs.
Tijdens elke stilstandsperiode vormde de zee in de kalk brandings-
terrassen, die we thans op verschillende hoogten aantreffen, bijv. (van
beneden naar boven) op 20 '15 m., 50—85 m., 90—110 m. Uit deze
hoogte-cijfers blijkt, dat de terrassen niet geheel horizontaal zijn maar
zwak zeewaarts hellen (het eerste cijfer heeft betrekking op de zeezijde
van het terras, het tweede op de landzijde).

De opgebeven kalksteenkoepels werden aangetast door de erosie, de
hoogste delen het eerst. Zo komt het, dat we de Kwartaire kalksteen op
het ogenblik vrijwel alleen aantreffen aan de rand van het eiland en
in het smalle lage middendeel, ter plaatse van de oorspronkelijke depressie
der Pleistocene opplooiing. Bovendien zijn er in het binnenland nog
enkele relikten van deze koepels, namelijk de ,getuige-bergen' Tafelberg
van St. Hyronimus (230 m., Photo 3) en Ronde Klip (129 m.; Photo 4
en 5); beide heuvels bestaan uit diabaas en zijn bedekt met een be-
schermende kalksteenkap. Dat er koepelvormige opplooiing van de
Pleistocene kalkkap heeft plaatsgevonden, is vooral heel fraai te zien
aan de kalkformatie van de Zuidkust (Photc 6), die duidelijk zeewaarts
helt (de Seroe Domi lagen hellen ongeveer 20°). Aan de Noordkust is de
helling zeer zwak (Ronde Klip) of vrijwel nihil; dit duidt op een asym-
metrische opplooiing.

Op grond van waarnemingen aan grinden en zanden onder de kalksteen (basaal-
conglomeraat), bij Plantersrust en aan de Westoever van de St. Annabaai, kwam
H. P. Schaub (Lit. 206) tot de conclusie, dat de helling van de Pleistocene kalken
een .primaire helling is, ontstaan tijdens de afzetting, en dat dus de kalken niet op-
geplooid zouden zijn (conform Martin's aanname in 1888). Volgens Schaub moet,
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gezien het voorkomen van kalksteen op de Tafelberg van Noordwest'-CuraCao, de
transgrediërende zee tenminste 230 meter verschild hebben met het tegenwoordige
niveau, en kan de afzetting van de kalksteen in étappes hebben plaatsgevonden,
door intermitterende onderdompeling.

Het komt schrijver voor, dat Scfiaub's interessante en scherpzinnige observaties
niet een afdoende weerlegging zijn van de opplooiings-theorie, en dat ten aanzien
van deze kwestie een uitvoeriger veldonderzoek gewenst is.

Toen in het binnenland van Noordwest- en Oost-CuraCao de harde

. kalken plaatselijk waren geërodeerd, werden in de onderliggende ,,zachte"diabaas wijdvertakte handvormige dalstelsels uitgeslepen, gepaard gaande
met ondermijning, instorting en wegruiming van de bedekkende kalk-
steenlaag aan de zijkanten der dalen. Aan de kust bleef echter de diabaas
beschermd door de daar weinig boven zeeniveau liggende en daardoor
minder aantastbare kalken. Hier kon het afstromende regenwater alleen
diepe kloofvormige dalen uitslijpen, tussen het binnenland en de zee
(de diepte van de St. Anna-kloof, thans de St. Annabaai, was plaatselijk
55—60 meter, gerekend van de top van de kalk tot de bodem). Deze
periode van dal- en kloofvorming vond plaats gedurende de Ijstijd
(Pleistoceen), toen de zeespiegel, d.i. de erosiebasis, verscheidene tien-
tallen meters lager lag; de schattingen dezer niveauverlaging variëren,
en voor CuraCao kunnen we in navolging van G. J. H. Molengraaff
ongeveer 30 meter aannemen. Het spreekt vanzelf, dat de dalinsnijding
dit dalen van de zeespiegel heeft gevolgd. Toen de Ijstijd ten einde liep
en de zeespiegel weer rees, werden derhalve kloven en dalstelsels met
zeewater geïnundeerd. Aldus ontstonden de zo typische handvormige
binnenbaaien met een nauw verbindingskanaal naar zee. Het fraaiste
voorbeeld is wel het Schottegat met het toegangskanaal de St. Anna-
baai, dank zij welker bestaan het eiland zulk een belangrijke plaats op
scheepvaart- en handelsgebied heeft kunnen innemen (Fig. 3, Photo 7).

De Kwartaire geschiedenis is echter met deze post-Glaciale zeeniveau-
rijzing niet afgelopen. Aan de kust en aan de binnenzijde van sommige
baaien ontstonden koraalriffen. Een subrecente zeedaling van 6 meter l)
bracht de zo gevormde kalksteen boven water, en we vinden deze thans
als een vlak, vrijwel horizontaal terras ongeveer 5—6 meter boven zee-
;iveau. We kennen dit laagste terras in het Schottegat (Asiento-
,.ormatie), de St. Annabaai en op vele plaatsen langs de kust
(Photo 6). Door deze daling zijn tevens op vele plaatsen jonge riffen
drooggelopen, die thans slechts enkele meters boven zee uitsteken.
(Photo 6). Ook het kalksteen-eilandje Klein-CuraCao (opp. 2—3 Km'),
dat zich nauwelijks 2 meter boven zee verheft, is toen ontstaan (Photo 8).
Later zijn daarop de thans geheel afgegraven guano-lagen afgezet (zie
blz. lOl).

') Deze zeespiegeldaling is door R. A. Daly (A recent worldwide sinking of Ocean-
level. Geol. Mag. London 57. 1920. p. 246—261. Ouv Mobile Eavth New York—
London 1926) vastgesteld voor verscheidene West-lnchsche eilanden en voor de kusten
van Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika.
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Fig. 3 Schottegat en St. Anna Baai (schaal l : 52.000). Voorbeeld van een hand-
vormige binnenbaai (verdronken daalstelsel).

G. J. H. MOLENGRAAFF (Lit. 159 en 161) nam, op grond van de aanwezigheid
van brandingsnissen in de Pleistocene kalksteen en de Seroe di Cueba kalksteen,
aan, dat in het Holoceen, gesuperponeerd op de post-Glaciale zeerij zing, het
eiland zelf een daling onderging van ongeveer 70 m, zodat dus het totale niveau-
verschil 30 -F 70 = 100 m werd. Een en ander zou nog aannemelijker gemaakt worden
door het voorkomen van een kalksteenlaag boven de Santa Barbara phosphaat-
afzettingen, gelijk Duyfjes meende te observeren (Lit. 64). Duyfjes' wijze van
voorstellen is echter nimmer bevestigd. Geologisch gesproken kort na de daling
zou CuraCao omhoog geheven zijn, echter thans niet 70 m maar 65 m. De recente
zeedaling van 6 m volgde na de wederoprijzing van het eiland. Molengraaff
onderscheidde bovendien de Asiento-kalksteen (5—6 m) van het ook in Holocene
tijd — uit Pleistocene rifkalksteen ? — gevormde laagterras (6—15, 6—20 m) rondom
het eiland.

Aangezien de subrecente zeespiegeldaling van 6 meter belangrijk minder
was dan de zeerijzing na de Ijstijd, liepen verscheidene diepuitgeslepen
handvormige baaien — zoals Schottegat, Spaansche Water, St. Joris-
baai e.a. — niet geheel leeg. Alleen hun uitgestrektheid en diepte ver-
mioderden enigszins.

Het Schottegat heeft een maximale diepte van 23 meter. De St. Annabaai was
vÓÓr de kunstmatige verbreding 80—160 meter breed, en is gemiddeld 21—25 meter
diep; de drempel bij de monding was oorspronkelijk 11 meter beneden de laagwater-
lijn, en is thans uitgediept tot ongeveer 14 meter.
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Het Spaansche Water is minder diep dan het Schottegat en bereikt maximaal
14,4 meter; het toegangskanaal is gemiddeld 15 meter, met een mondingsdrempel
van 7,2 meter. .

Andere baaien, welker bodem oorspronkelijk niet zo diep was uit-
geslepen door de erosie, werden tengevolge van de zes meter daling
ondiep, kregen een natuurlijke afsluiting aan de mond (drooggelopen
drempel-riffen), of vielen zelfs geheel droog. De ondiepe, afgesloten
baaien werden gedeeltelijk voor de zoutwinning" gebruikt, bijv. de
St. Marthabaai en Salinja St. Marie. Geheel drooggelopen zijn o.m. de
Salinja Abau bij Daaibooibaai en de zandvlakte bij de Bartooibaai.

Jonge vormingen zijn voorts de alluviale zand- en klei-afzettingen,
de grotten in de Kwartaire kalksteen (o.a. Hato, Photo 9) en de kalk-
phosphaten (Sta. Barbara (Photo 10) en elders; zie blz. 98). Wagenaar
Hummelinck (Lit. 246 en 249) meent, dat de grotten in eerste instantie
ontstaan zijn door oplossende werking van het grondwater in de tijd,
dat de kalksteen nog grotendeels beneden zeeniveau lag. Dit zou der-
halve geweest kunnen zijn tijdens de door Molengraaff (zie blz. 30)
aangenomen daling van het eiland van ongeveer 70 m., gesuperponeerd
op de post-Glaciale zeerijzing van 30 m, althans wat betreft de Pleistocene
kalksteen. De laagterras-grotten zullen vermoedelijk ontstaan zijn vóór "
de subrecente zeedaling van 6 meter. Hierbij moet aangetekend worden, dat
sommige grotten na hun ontstaan docr de brandingswerking zijn verruimd.

C. Aruba (Fig. 4; Geologische Correlatie-tabel, bijlage achterin)

Zoals boven opgemerkt, toont Aruba in wezen dezelfde geologische
bouw als Curaµo, maar door de tektonisch hogere ligging der oudere
formaties zijn deze op een stratigraphisch lager niveau' ontsloten.

Ook hier wordt het oudste gedeelte gevormd door een diabaas- en
diabaastuf-serie, waarin tevens diabaas-conelomeraten zijn in-
geschakeld. De tuffen bevatten hier en daar Raüholavia; andere hebben
een duidelijk breccieus karakter: tufbreccies. Naar analogie met CuraCao
kunnen we voor deze serie een Cretaceïsche ouderdom aannemen. In dit
opzicht is het van belang te weten, dat de diabaasrolstenen uit de
conglomeraten vermoedelijk uit een voormalig gebied tussen Aruba en
Curajµo stammen, zo niet van CuraCao zelf afkomstig zijn. Behalve
Radiolaria kennen we geen fossielen uit deze serie. Formaties als de Knip,
Seroe Telritje kalksteen en Midden-Curaµo lagen op CuraCao, zijn óf
nimmer gevormd óf na afzetting geheel geërodeerd. Immers door de
hogere tektonische ligging is Aruba dieper gedenudeerd dan CuraCao.
Het verschil bedraagt wellicht enige duizenden meters. In verband hier-
mee is het wel merkwaardig, dat er een afgerolde Cretaceïsche ammoniet

l) L. M. R. Rutten (Lit. 188) wees erop, dat de Aruba-ammoniet misschien
ook vergeleken kan worden met Pulchellia aff. Pulchella i)'orb. — evenals H.
tveffvyanus — uit het Krijt van Colombia.
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(cf. Hc¢dites tveffryanus (Karsten) ') is gevonden in de Kwartaire Seroe
Colorado kalkphosphaat. Dit fossiel kan afkomstig zijn van een met
de Seroe Telritje vergelijkbare fossielhoudende Krijt-formatie, die destijds
op of in de buurt van het huidige Aruba voorkwam (Lit. 144; p. 60).

Een deel van de tuffen moet submarien afgezet zijn, in een ondiepe
zee nabij de vulkanen. Het voorkomen van kwartsen van v,'aarschijnlijk
,,vreemde" herkomst in sommige tuffen, tuffieten, conglomeraten en in
een op één plaats aangetroffen zandsteen, wijst er op, dat in het Krijt
:anvoer van klastisch materiaal van niet-verre kusten plaats vond.
vvij hebben zo juist gezien, dat de diabaas-rolkeien uit de conglomeraten
eveneens van elders aangevoerd zijn, en wel vermoedelijk uit CuraCao
en/of omgeving.

De diabaas- en diabaastuf-serie bevat een reeks gesteenten, die oor-
spronkelijk ontbraken en pas later door dynamo- en contactmetamorphose
uit de diabazen en tuffen ontstonden. Gelijktijdig met de intensieve
plooiing en dioriet-intrusie op CuraCao, die plaats vond in het Oudste
Tertiair (nÓ de vorming van de Midden-CuraCao lagen), werd de diabaas-
en diabaastuf-serie van Aruba onderworpen aan een heftige orogenese
en een intrusie van diorietisch magma. De gesteenten werden nog
intensiever geplooid dan op CuraCao het geval was, en wij vinden bijv.
de tuffen overal in een zeer steile stand (O-—W strekking), zonder dat
afzonderlijke plooien herkend kunnen worden. Door dynamometamorphose
(veroorzaakt op grote diepte door de gebergte-vormende bewegingen) en
gelijktijdige contactmetamorphose (veroorzaakt door het binnendringende
magma) werden de diabazen over grote afstanden veranderd in oeraliet-
diabazen, de tuffen in hoornblende-schisten. Dicht bij het contact met
de dioriet ontstonden uit de diabaas zelfs amphibolieten en verwante
amphiboolp1agioklaas-(kwarts-)gesteenten. Amphibolieten c.s. en hoorn-
blende-schisten zijn hier en daar duidelijk van een hybride karakter.

De relatief grote resistentie tegen erosie van deze oudere formatie — waarschijnlijk
vooral dank zij. de op grote schaal opgetreden metamorphose — is oorzaak, dat de
diabaas- en diabaastuf-serie een heuvelachtig gebied vormen fPhoto 13), waarin
de hoogste toppen van het eiland liggen: Jamanota (188 m), Ankok (185 m), Seroe
Kabaai (170 m), Gran Tonel (155 m). Waar diabazen en gemetaïnorphoseerde tuKen
(hoomblende-schisten) naast elkaar voorkomen, vormen de eerste doorgaans de
toppen, de laatste de valleien. Kleinere en lagere ontsluitingen vinden we in de
Noordwestpunt van Aruba, nabij de Oostkust en op de Seroe Pretoe (Noord van
Savaneta) .

Het intrusieve diorietische magma stolde als een vermoedelijk lacco-
lietische batholieth in de oudere formatie. Aangezien grote delen van
het dak (d.i. de oudere formatie) en van de batholieth zelf later door de
erosie verwijderd zijn — samenhangend met de relatief hoge tektonische
opheffing van het eiland — beslaat thans de kwartsdioriet-batholieth
het grootste deel van Aruba.

') Zie voetnoot op blz. 31.
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Aangezien de dioriet gemakkelijk verweert en afgebroken wordt, is deze gedenu-
deerd tot een laag niveau van gemiddeld 40 meter (5—130 m). Door verwering langs
diaklaas-systemen en door selectieve erosie zijn talloze, zeer typische blokhopen
(,,Felsenmeere") ontstaan (Photo 13, 14 en 15).

Het geïntrudeerde magma, dat oorspronkelijk waarschijnlijk van

bazaltische samenstelling was, is tijdens de afkoeling en kristallisatie
gedifferentieerd in verscheidene gesteente-typen. Het meest algemeen
is de kwartsdioriet. Als eerste-stollingsdiherentiaten, die kiezelzuur-
armer en ouder zijn dan de dioriet en door deze geïntrudeerd zijn, kunnen
beschouwd worden de hooibergieten en gabbroïde gesteenten. Hooibergiet
is een nieuw ontdekt, van elders niet beschreven gesteente, dat o.m. de
fraaie kegelvormige Hooiberg (164 m) opbouwt '). (Photo 12). Vanwege
de grote hardheid wordt de hooibergiet niet zo gemakkelijk door de erosie
aangetast als de dioriet, en derhalve vormt dit gesteente typische steile
heuvels en topjes in het landschap: Hooiberg, Seroe Bientoe (85 m),
Wara-\Vara (98 m), e.a. Ook de gabbro's zijn relatief weerstandskrachtig;
zij vormen o.m. de ondergrond van het Matividiri massief. Waar de
gabbro's in contact kwamen met het later gestolde diorietmagma, zijn
zij sterk geöeralitiseerd.

Granodiorietische en granietische gesteenten komen hier en daar voor
in de batholieth; zij zijn ongeveer gelijktijdig met de dioriet gekristalli-
seerd. 2)

De jongere vertegenwoordigers van de magmatische serie komen als
gangen voor, niet alleen in de batholieth zelf, maar ook zeer verspreid
in de gesteenten van de oudere diabaas- en diabaastuf-serie. De aan-
wezigheid van deze ganggesteenten in de oudere serie én de verspreiding
van de kwartsdioriet op het eiland maken het aannemelijk, dat de
batholieth zich op betrekkelijk geringe diepte onder de oudere serie voort-
zet. De ganggesteenten zijn gang-diorieten, gang-granieten, gang-grano-
diorieten, diorietporphyrieten, vintlieten, malchieten, spessartieten, odi-
nieten, aplieten, albitieten, pegmatieten. Zeer jong-magmatische en
hydrothermale gang- en spleetvormingen zijn de kwarts-, kwarts-epidoot-,
epidoot-, chloriet- en talk-gesteenten. Het zijn de kwartsgangen en -aders,
die primair goud en metaalsulphiden bevatten (blz. 82).

De porphyrietische gangen en platen in de batholieth, evenals die in
de oudere formatie, hebben hoofdzakelijk een Oost—West strekking,
d.w.z. dezelfde strekking als de samengeplooide diabaastuilen en de
daaruit ontstane hoornblende-schisten. Hieruit kan afgeleid worden, dat

') W. van Tongeren (Lit. 228) : ,,Finally the hooibergite; the place of this rock
,,in the proj,ections is not occu.pied by some known type of igneous rock. Hooibergite
,,takes an intermediate position between gabbros, pyroxenites and hornblendites.
,,This together with the uncommon texture justifies the giving of a new name to
,,these ihteresting rocks".

2) De door van Tongeren (Lit. 228) geanalyseerde granodiorieten kunnen echter
chemisch moeilijk onderscheiden worden van de diorieten.
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de, de intrusie veroorzakende en begeleidende orogenese haar invloed
ook op het stollende magma van de batholieth heeft uitgeoefend.

Na de periode van orogenese en intrusie in het oudste Tertiair heeft
een relatief zeer hoge tektonische opheffing plaats gevonden, die gevolgd
werd door denudatie op grote schaal (vergelijk met de identieke geologische
processen, die we op CuraCao hebben leren kennen). Uit de latere Tertiaire
tijd zijn — in tegenstelling tot CuraCao — maar betrekkelijk weinig over-
blijfselen teruggevonden. In slechts één kalksteenmonster van Zuidoost-
Aruba (Butucoe) werden Tertiaire Foraminiferen gevonden en wel LQ'i-
docyclina sµ. sp. (ouderdom: Boven-Eoceen tot Onder-Mioceen). Deze
Tertiaire kalksteen bevat geen kwartskorrels.

Hoewel Tertiaire kalksteen dus naar het schijnt maar weinig plaats inneemt,
ontbreekt deze niet geheel en al. In dit verband zijn ook interessant de determinaties ,
door T. W. Vaughan (Lit. 231 en 234; zie ook Lit. 254) van enige voor Oligoceen
gehouden koralen uit de kalken van de Seroe Colorado [Ovbicella cauevnosa (ÏANN.), Anti-
guastvea cellulosa (jjUNCAN) en GoniQ'ova vegulavis (Duncan):, van de Oligocene
Pocillc¢'ova cf. guantanamensis Vaugh. uit het laagterras bij Dos Playa, en van de
Boven-Eocene tot Miocene StylojMcwa sp. uit het laagterras van Seroe Blanco (NO.
van Oranjestad). Voorts is merkwaardig de vondst van twee Echiniden-soorten
(Agassizia convadi (BouvÉ) en Clyjf'eastev antillavum Cotteau) van Eocene resp.
Eoceen-Miocene ouderdom, in de linker oever van Rooi Taki. Op laatstgenoemde
vindplaats, en voorts Oost van Oranjestad en bij Boegoeroei, is ook de Miocene
Pecten concinnatus Woodr. verzameld (Lit. 254).

Bovengenoemde ouderdomsbepalingen zijn echter wel aanvechtbaar omdat de
vermelde fossielen (behalve Leµidocyclina) tezamen voorkomen met Kwartaire
Mollusken en koralen, en in voorzover wij weten Oud- en Jong-Kwartaire kalk-
formaties. Het ontbreken in de verzamelde monsters van Orbitoïde Foraminiferen
(met uitzondering van de kalksteen bij Butucoe) is ook een sterk argument tegen
een Tertiaire en vóór een Kwartaire ouderdom van de allermeeste kalken (Lit. 133,
188, 207, 208 en 254).

Niettegenstaande het feit, dat wij zeer weinig weten van de verspreiding
van Tertiaire kalksteen, mogen we toch aannemen, dat Aruba in het
Tertiair één of meermalen en geheel of ten dele bedekt is geweest door
een ondiepe zee, waaruit zich kalkige sedimenten hebben afgezet. Door
denudatie kan een groot gedeelte daarvan weer verdwenen zijn.

Behalve kalkige sedimenten zijn er van Aruba ook zandige en kleiige
afzettingen uit het Tertiair bekend geworden, en wel als gevolg van
het uitvoeren van een water-proefboring in Oranjestad, in het jaar 1942
(Lit. 257). In deze boring, 550 meter van de kust gelegen, werd op een
diepte van 119—253 m. een laagpakket van afwisselend klei en zand
aangetroffen. Het mariene karakter dezer lagen wordt bewezen door het
voorkomen van glauconiet, Foraminiferen en Ostracoden. De Foramini-
feren zijn door C. W. Drooger (Mineralogisch-Geologisch Instituut van
de Rijksuniversiteit te Utrecht) voorlopig en onder voorbehoud gedeter-
mineerd als Midden- en/of Boven( ?)-Mioceen. Een Ostracode, Cythevo-
movPka minuta, die ook voorkomt in het Mioceen van Cuba, werd
gedetermineerd door W. A. van den Bold (Lit. 34). De zanden bestaan
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hoofdzakelijk uit terrigeen materiaal, dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig
is van de dioriet, die thans 1400 meter ten Noordoosten van de boring
ontsloten is: Kwarts-mica-zanden. De kleien bevatten dit materiaal
eveneens, maar in veel kleinere hoeveelheden (de ,bailer' monsters zijn
echter niet betrouwbaar als het gaat om het vaststellen van natuurlijke
inspoeling van terrigene bestanddelen!).

Het boorprofiel en de lithologie van de afzettingen maken het aan-
nemelijk, dat in het Mioceen Zuidwest-Aruba werd overspoeld door een
ondiepe zee, welks kustlijn positieve en negatieve verschuivingen ver-
toonde. Zeer waarschijnlijk bleef een groot gedeelte van Aruba buiten de
transgressie, gezien de opbouw der zanden uit diorietpuin; in dit opzicht is
het ook van belang, dat in Zuidoost-Aruba de Pleistocene kalksteen (bij
Mangle Cord 15—21 meter dik) direct op de dioriet rust. De zoögeo-
graphische conclusies van Wagenaar Hummelinck (Lit. 247) wijzen
eveneens op een slechts gedeeltelijke onderdompeling.

De waterboring van Oranjestad bereikte een diepte van 286 meter. In het sediment-
pakket van 253—284 lil zijn geen Foraminiferen of andere fossielen aangetro«en;
het is hoofdzakelijk fijn mica-zand met kleine brokjes ,,bruinkool". Door de firma
Schlumberger werd met behulp van een ,,electrical sounding" techniek (d.i.: het
meten van de electrische weerstand in de verschillende lagen) het vaste gesteente,
vermoedelijk de dioriet, beneden Oranjestad op een diepte van ongeveer 490 m
vastgesteld (Lit. 209). Slechts een boring, die tot het vaste gesteente zou reiken,
zou ons iets omtrent de sedimenten van de diepte 284 '190 m kunnen leren, en
daarmee de geologische geschiedenis van Aruba gedurende het middelste of oudere
Tertiair kunnen helpen ontraadselen. Het is mogelijk, dat deze sedimenten in hoofd-
zaak uit oud, d.w.z. Tertiair (Mioceen ?) diorietpuin bestaan, afgezet op een dioriet-
,,basement", dat thans — van de ontsluiting in het binnenland naar het Zuidwesten —
een gemiddelde helling van 18° bezit.

We hebben gezien, dat in Zuidoost-Aruba (Butucoe) Lepidocyclina-
kalksteen is afgezet in een ondiepe zee. Deze transgressie is vermoedelijk
ouder dan de zo juist besproken Miocene transgressie io Zuidwest-
Aruba; immers in West-lndië reikt Lej'idocyclina stratigraphisch tOt het
Onder-Mioceen. Wat de andere als Tertiair gedetermineerde fcissielen
betreft, naar hun herkomst kunnen we slechts gissen.

Het profiel van de boring bij Oranjestad boven 119 m. leert ons, dat
na bet Mioceen vermoedelijk een hiaat in de sedimentatie optrad door
een negatieve strandverschuiving in het Plioceen( ?). Daarna, in het
Oud-Kwartair, volgde een transgressie en werden de omstandigheden
gunstig voor de groei van koraalriffen. Zo vormden zich boven de klei-
zand-serie eerst een conglomeratische kalksteen (met veel keitjes van
kwarts en dioriet), vervolgens een dunne mergelafzetting en tenslotte
dikke Pleistocene kalkbanken van ongeveer 90 meter dikte in totaal.
De aanzienlijke dikte van deze kalk wijst op een daling van het eiland
tijdens de opbouw der koraalriffen. Het zijn dezelfde rifkalken als die,
welke thans nog een groot gedeelte van het overige Aruba bedekken,
en daar discordant direct op de oudere formaties (diabaas-diabaastuf,
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dioriet) rusten, vooral in bet Zuidoosten. De kalksteen is Iijk aan Litho-
thamnium en bevat verschillende andere fossielen, die zoals we gezien
hebben, in grote meerderheid van Ki'vartaire ouderdom zijn.

Het is zeer waarschijnlijk, dat in het Pleistoceen de zee niet geheel
Aruba heeft bedekt. Immers, het kalkstéénprofiel bevat van onder tot ,
boven veel materiaal, dat van de oudere formaties afkomstig is. Aan
de basis is de kalk sterk conglomeratisch en bevat fraginenten en rol-
3tenen van diabaas, tuf, schist, dioriet enz. Hogerop zijn alleen mineralen,
voornamelijk dioriet-kwartsen, in de kalk ingebed. We hebben bij de
bespreking van CuraCao gezien, dat aldaar de Pleistocene kalk geen
kwarts bevat, en daaruit de gevolgtrekking gemaakt, dat er geen
,,vreemde" aanvoer heeft plaatsgehad. Voor Aruba liggen de zaken wat
anders. Aangezien de dioriet reeds sterk gedenudeerd was vÓÓr de af-
zetting der kalken, is het allerminst verwonderlijk, dat van het eigen
eiland grote hoeveelheden afbraakmateriaal (kwarts, hoornblende enz.)
in de kalksteen terechtkwamen. Ook hier wijzen de zoögeographische
verhoudingen op een partiële transgressie.

Evenals op Curaµc vond na de vorming van de Oud-Kwartaire kalk-
steen een zwakke opplooiing plaats; deze werd gevolgd door afbraak,
vooral in het binnenland, van kalk en oudere gesteenten. Op verschillende
plaatsen zijn de resten van de kalksteenkoepel te herkennen aan de
duidelijk zeewaarts hellende lagen. De opplooiings-as is NW—ZO, even-
wijdig aan de lengteas van het eiland. De opplooiing was enigszins asym-
metrisch: duidelijke hellingen naar het Z'\,'V, zwakke helling naar het
NO. Geïsoleerde relicten van de kalksteenkap zijn op enkele plaatsen
aanwezig, bijv. op de Seroe Plat (94 m.). De in de waterboring bij Oranje-
stad gevonden dikte van ongeveer 90 meter geldt niet voor de oppervlakte-
kalken; deze laatste variëren van 1 meter tot meer dan 15 meter.

De Jong-kwartaire geschiedenis wijkt niet veel af van die van Curaµo. '
De negatieve strandverschuiving in verband met de Glaciale periode
veroorzaakte versnelde denudatie, en de post-Glaciale zeerijzing deed
hier en daar handvormige binnenbaaien ontstaan, verbonden met de
zee door nauwe kanalen in de kustkalksteen. Mogelijk vond bovendien "
een daling van het eiland-zelf plaats. Dit zou het voorkomen verklaren
van brandingsnissen in de kalk. (Vergelijk Molengraaff's aanname voor
CuraCao ; blz. 30) '). Toen is waarschijnlijk ook de kalksteenlaag ontstaan,
die thans de Oostwaarts-hellende phosphaatbeddingen van de Seroe -
Culebra bedekt (hoogte ong. 25 m.); het is een plaatselijk 1—2 meter

l) De kwestie van zulke brandingsnissen is echter onvoldoende bestudeerd. Lange
tijd is aangenomen, dat de typische uithollingen in de diorietmonolieten — welke
waargenomen waren tot 70 m hoogte en bijna uitsluitend aan de Zuid-, Zuidwest-
en Westzijde der blokken voorkomen — ontstaan zouden zijn door de branding
van de zee tijdens de laatste grote transgressie. Wagenaar Hummelinck (Lit. 245)
heeft echter aannemelijk gemaakt, dat deze holten geheel zijn toe te schrijven aan een
vorm van physische verwering, welke heden ten dage nog actief is (Photo 15).
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dikke organogene kalk met Sevj'ulae, die aan de basis afgerolde phosphaat-
fragmenten bevat (zie ook blz. 102).

Tijdens de gedeeltelijke onderdompeling zijn ook ontstaan de jonge
rifkalken aan de rand van de oudere, zeewaarts hellende kalklagen.
De hierop volgende ruksgewijze oprijzing van het eiland deed terrassen
ontstaan (wellicht zijn sommige reeds eerder gevormd, tijdens de op-
plooiing van de Pleistocene kalk; vergelijk met CuraCao).

De subrecente zeedaling van 6 meter, die ook voor Curaµo werd vast-
gesteld, deed de jongste kalksteen boven water komen (laagterras),
evenals het evenwijdig aan de Zuidkust, aan de buitenkant van een thans
submarien abrasie-vlak gegroeide kustrif. Laatstgenoemd rif is door
een lagune .(lagoen) van het eiland gescheiden. Door de verlaging van
de erosiebasis (het zeeniveau) begon een hernieuwde erosie van de oudere
gesteenten. Grote massa's jong diorietpuin werden gedeponeerd in de
dalen, op het kalk-laagterras en in het lagoen. Duinen werden door de
passaatwind opgeworpen aan de West-, Noord- en Oostkust. Aruba
heeft verschillende kalksteengrotten, langs de Noordkust (o.a. bij
Fontein), de Zuidkust, en een enkele in het binnenland (Canasbito).

De na de Ijstijd in de diorietvlakte ontstane handvormige binnen-
baaien zijn thans droog. Alleen het nauwe kanaal van het SRaansch
Lagoen bevat nog water. Vermoedelijk is de erosie tijdens de Ijstijd niet
diep genoeg voortgeschreden, zodat, na een kortstondige inundatie als
gevolg van de post-Glaciale zeerijzing, de subrecente zeedaling van
6 meter de baaien weer heeft doen droogvallen. Daarnaast is het ook
zeer goed mogelijk, dat de baaien voor een groot deel opgevuld zijn met
jong diorietpuin. Tenslotte is het denkbaar, dat Aruba bovendien in het
Jong-Kwartair een eigen oprijzende beweging heeft gemaakt, welke de
post-Glaciale zeeniveau-rijzing althans ten dele heeft gecompenseerd.

Merkwaardig is de vondst van een kleine veen-afzetting in de monding
van de rooi juist ten Zuidoosten van Oranjestad. Ï)êbê getuigt van een
iets vochtiger klimaat in een niet ver verleden. Ook het profiel van de
waterboring bij Oranjestad bevat veen of bruinkool in enkele niveau's
onder de kalksteen.

D. Bonaire (en Klein-Bonaire) (Fig. 5; Geologische Correlatie-tabel,
bijlage achterin)

De oudste formatie op Bonaire is, evenals op Curajµo, grotendeels van
submarien-vulkanische en in veel mindere mate van sedimentaire her-
komst. Lava's en tuffen, hoofdzakelijk van diabazen, wisselen af met
kiezelleien, jaspis, Radiolariën-hoornstenen en een enkel kalkbankje.
In deze oudste serie werden vervolgens lava-massa's geperst, terwijl ook
nog submariene lava's uitvloeiden en tuffen en hoornsteenlagen werden
afgezet; de lava-inpersingen vinden we thans als porphyrietische en
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diabasische Ïntrusiefgesteenten, terwijl de lavadekken en tuffen hoofd-
zakelijk van porphyrietische samenstelling zijn. In de laatste periode
van deze vulkanische phase drong nog weer magma omhoog, dat thans
inpersingslichamen van diabaas tussen de porphyrieten vormt.

Deze Washikemba-formatie (genoemd naar de plantage Washikemba,
Lit. 171) kan geparalleliseerd worden met de Diabaas- en Knip-lagen op
CuraCao en is dus waarschijnlijk van (Boven-)Cretaceïsche ouderdom. Deze
ouderdomsbepaling wordt ondersteund door de vondst van twee afgerolde
koralen in een conglomeraat, dat, voor zover nagegaan kan worden,
behoort tot het stratigraphisch hoogste deel der formatie; deze koralen
zijn zeer waarschijnlijk van Boven-Cretaceïsche ouderdom: Multicolumna-
stvaea Pavvuia Gerth en Actinacis mavtiniana D'ÖRB. Misschien echter
moeten we het equivalent van de CuraCaose diabazen stratigraphisch nog
Onder de Washikemba-formatie zoeken, hetgeen niet te verwonderen zou
zijn, als we bedenken, dat Bonaire tektonisch lager ligt dan CuraCao.
De Washikemba-serie is echter veel dikker dan de Knip-serie; terwijl
de laatstgenoemde hoogstens een dikte van 500 meter heeft, blijkt die
van de Washikemba-formatie in West-Bonaire zeker 5000 meter te
bedragen (geosynclinale ontwikkeling). Een opmerkelijk verschil tussen
de Washikemba en de Knip-formatie is voorts, dat de eerste geen
materiaal van ,,vreemde" herkomst bevat, de laatstgenoemde, zoals we
gezien hebben, wél.

De Washikemba-serie is relatief goed bestand tegen de erosie, met name de porphy-
rieten. Het is dus niet vreemd, dat het bergachtige deel van Bonaire, vooral het
N.W., een Washikemba ondergrond heeft (Photo 18). De hoogste top, de Brandaris
(240 m), bestaat uit po'phyriet.

Na de afzetting van de dikke vulkanische formatie werd deze tot één
geweldige NW—ZO strekkende anticlinale geplooid; daarin bedragen de
hellingen der lagen echter ten hoogste 40°. Van deze anticlinale is alleen
de Noordoostelijke vleugel zichtbaar en wel in de ondergrond van het
huidige Noordelijke Bonaire; hier is een vrijwel monoclinale helling van
35°—40° naar het NO. De Zuidwestelijke vleugel ligt verborgen onder
de zeebodem ten Noordwesten van Klein-Bonaire, onder Klein-Bonaire
zelf en onder het vlakke, lage Zuid-Bonaire.

Na de afbraak der geplooide Washikemba-formatie werd in een ondiepe
zee discordant daarop afgezet een maximaal 200 meter dik complex van
koraalkalkstenen, conglomeratische kalkstenen en conglomeraten. De
tektonische situatie en de tamelijk rijke fossielinhoud dezer zg. Rincon-
formatie — die uitsluitend is gevonden in de omgeving van het dorpje
Rincón — wijzen op een ouderdom van bovenste Boven-Krijt (verg. de
met de Rincon-formatie correleerbare Seroe Telritje kalksteen van
Curaµo). Het materiaal van de rolstenen in de conglomeratische kalken
en conglomeraten bestaat voornamelijk uit locale Washikemba-gesteenten :
diabaas, porphyriet, tuf, kiezellei. Er is echter ook een klein aantal rol-
stenen van granodiorietische en aplietische samenstelling, die zonder
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twijfel van buiten het toenmalige Bonaire moeten zijn aangevoerd. In
dit verband is het opmerkelijk, dat de sedimenten van de Washikemba-
formatie geen spoor van ,,vreemde" elementen hebben opgeleverd (wél
de Knip-lagen op CuraCao!), en dat dus pas in Rincon-tijd een connectie
begon te bestaan, via een landverbinding of ondiepe zee, met niet-verre
laoden of kusten.

Na de afzetting der Rincon-lagen vonden slechts geringe bodem-
bewegingen (kantelingen en verschuivingen) plaats, waardoor een deel
dezer afzettingen op een vrij diep niveau werd gebracht en voor latere
erosie gespaard bleef. Andere delen werden opgeheven en gedenudeerd.
Wederom werden er grindlagen afgezet, die bij Soebi Blanco ontsloten
zijn: het Soebi Blanco conglomeraat. Dit conglomeraat is iets jonger
dan de Rincon-lagen, want er komen naast afgerolde Washikemba-
gesteenten ook stukken Rincon-kalksteen en -conglomeraat in voor. Het
is daarentegen ouder dan de Boven-Eocene kalksteen, die er discordant
op ligt. Fossielen ontbreken in het conglomeraat. In vergelijking met
de Rincon-conglomeraten bevat het Soebi Blanco conglomeraat veel meer
en veel grotere rolstenen van ,,vreemde" herkomst; er zijn zelfs over-
wegend vreemde rolstenen van zeer uiteenlopend karakter. Van deze
laatste kunnen genoemd worden granodiorieten, aplieten, gneissen,
schisten, kwartsieten en amphibolieten. wij kunnen slechts gissen naar
de herkomst van dit materiaal. Het is zeer goed mogelijk, dat althans ,
een deel (de gneissen en schisten) is geleverd door hetzij het kustgebergte
van Venezuela, uit het achterland van Puerto Cabello l), hetzij een land-
massa, die veel dichter bij het Bonaire van de Soebi Blanco periode lag,
en daarmede verbonden was.2) In dit verband is het wel typisch, dat de
correleerbare Midden-CuraCao lagen veel minder en veel kleinere
,,vreemde" rolstenen bevatten dan de Soebi Blanco conglomeraten;
daarentegen veel meer kwarts (zandstenen) ; wellicht is dit verschil terug
te voeren op het verschil in afstand tot het gebergte van herkomst. De
talrijkheid en de grootte der Bonaire-rolstenen wijzen op riviertransport.
De Soebi Blanco conglomeraten hebben zich vermoedelijk vroeger over
grote delen van het eiland uitgestrekt, gezien de verspreiding van vreemde
rolstenen in vele rooien; echter alleen daar, waar de conglomeraten door
breukbewegingen gekanteld en omlaag gezakt zijn, konden ze voor de
erosie bewaard blijven. Ze zijn daar maximaal 400 meter dik.

') Zie L. Rutten. On rocks from the Caribbean Coast Range (Northern Vene-
zuela) between Puerto Cabello-la Cumbre and between La Guaira-Caracas. Pvoc.
Kon. Akad. Wetensch. Amstevdam 34. 7. 1931 p. 1013 —1022.

2) EI. H. Hess vermoedt, dat de herkomst moet worden gezocht in een thans
geheel verdwenen massief, dat zich OZO-WNW uitstrekte, niet ver ten Noorden
van de Nederlandse Benedenwindse eilanden (denkelijk de toenmalige, aan erosie
onderworpen geanticlinale ten Zuiden van het ,,tektogeen", welk laatste veronder-
steld is ter plaatse van de as der zone van negatieve zwaartekrachts-anomalieën;
verg. Lit. H. H. Hess 1938, zie blz. 19). — Persoonlijke mededeling door Prof.
H. H. Hess, Princeton University, New Jersey, U. S. A., 31 Aug. 1949.
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In ouderdom is het Soebi Blanco conglomeraat te vergelijken met de
Midden-CuraCao lagen: allerbovenste Boven-Krijt tot onderste Tertiair.
Terwijl deze Midden-CuraCao lagen sterk geplooid zijn, vertonen echter
noch de Soebi Blanco, noch de Rincon-formatie sporen van belang-
rijke plooiing.

Op één plaats in de Washikemba-formatie, ten Westen van de Seroe
'Grita Kabai, is een intrusieve gang van een porphyrietische kwarts-
dioriet gevonden. Deze kan beschouwd worden als een apophyse van
de diorietbatholieth, die op Aruba over grote oppervlakten aan de dag
treedt, zich onder CuraCao uitstrekt en zich daar in de vorm van ver-
scheidene ganggesteenten voordoet, en klaarblijkelijk ook in de onder-
grond van Bonaire aanwezig is. De relatief geringe tektonische opheffing
van Bonaire kdn als oorzaak worden beschouwd van de diepe ligging
van de batholieth. Het is echter ook mogelijk, dat in verband met de
zeer zwakke orogenese het magma minder hoog opsteeg dan op de andere
eilanden. Voor CuraCao en Aruba ligt het voor de hand om de ouderdom
van de diorietintrusie gelijk te stellen met die van de orogenese in het
onderste Tertiair. De belangrijkste — zij het, met Curaµo en Aruba
vergeleken, zwakke — orogenese op Bonaire geschiedde echter nog in
het Boven-Krijt, immers vóór de afzetting van de slechts zeer weinig
gestoorde Rincon-kalk en, die het bovenste Boven-Krij t vertegen-
woordigen. De dioriet-intrusie op Bonaire is dus óf gelijktijdig geweest
met de plooiing van de Washikemba-formatie in het Boven -Krijt, óf post-
orogenetisch en van Onderste Tertiair ouderdom.

In het Boven-Eoceen had opnieuw een transgressie plaats, waaruit
successievelijk ( ?) een Foraminiferen-mergel (vindplaats: put bij Porta
Spaho, op de plantage Columbia) en kalkstenen, met koralen, Lamelli-
branchiaten, Echiniden, Orbitoiden e.a. Foraminiferen, werden afgezet l).
Het ontbreken van terrigeen materiaal in de afzettingen en de grote ver-
spreiding der vindplaatsen in Noordelijk Bonaire wijzen op een algehele
onderdompeling. Hoewel — zeker ten tijde van de vorming der kalk-
stenen — de zee ondiep moet zijn geweest, is evenmin ergens ,,vreemd"
materiaal gevonden, hetgeen er op duidt, dat Bonaire reeds geïsoleerd
was door diepere zeebekkens. In dit en menig ander opzicht zijn de Boven-
Eocene lagen te vergelijken met de Seroe di Cueba kalksteen van Curaµo,
al is mogelijk de laatste iets ouder. De Bonaire-kalksteen helt plaatselijk
zwak zuidwaarts (15—30°) ; de dikte is waarschijnlijk gering.

Uit het Tertiaire tijdvak nd de afzetting der Boven-Eocene lagen zijn
van Bonaire geen gesteenten bekend. Het eiland moet tijdelijk boven
zee gelegen hebben, en de oudere formaties zijn er onderhevig geweest
aan denudatie. In deze periode hebben slechts zwakke breuk- en kantel-

') Voor palaeontologische gegevens, zie Lit. 171. W. A. van den Bold (Lit. 34)
kwam op grond van de determinatie van enkele Ostracoden tot de conclusie, dat de
kalksteen iets ouder zou zijn dan de mergel, respectievelijk Onderste Boven-Eoceen
en Bovenste Boven-Eoceen.
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bewegingen plaatsgevonden, waardoor o.m. de Boven-Eocene lagen een
hellende stand hebben gekregen (Zuidwaartse helling van 15°—30° in het
gebied ten Zuidwesten van Seroe Montagne).

Het Oud-Kwartair of Pleistoceen bracht weer een mariene trans-
gressie over het grootste deel van het eiland (verg. Wagenaar Humme-
linck Lit. 247). Rifkalksteen (met Lithothamnium, koralen en Mollusken)
werd opgebouwd over de gedenudeerde oudere formaties. Evenals op
CuraCao en Aruba werd deze kalkkap zwak opgeplooid en op de hoogste
niveau's weggeërodeerd (Photo 18). Op verschillende plaatsen, vooral
in Noordwest-Bonaire, bevinden zich kalksteenlagen met een duidelijk
zeewaarts hellende positie (tot 35°). De geschiedenis van het Jong-
Kwartair is in grote trekken identiek met die van Curaµo: regressie en
transgressie tijdens en na de Ijstijd; vorming van handvormige dal-
stelsels, die later in binnenbaaien werden veranderd (bijv. Slagbaai, met
zoutpannen, en Goto, tot 16 m. diep; beide aan de mond afgesloten door
een boven water verrezen rifdrempel) ; vorming van een kalklaagterras
op sommige plaatsen aan de rand van het eiland, echter vooral op Klein-
Bonaire en de zuidelijke vlakte, later dcor de subrecente zeedaling van
6 meter boven zeeniveau gekomen; ruksgewijze opheffing van het eiland
tijdens de Pleistocene opplooiing of daarna, met vorming van abrasie-
terrassen (vooral zeer fraai ontwikkeld aan de Noordkust, PhQto 19).
De grote zeediepten in de onmiddellijke nabijheid van Bonaire (1738 m.
ten Westen van Slagbaai), en de diepte van de geul tussen Bonaire en
Klein-Bonaire (77 meter) duiden op tektonische bewegingen in subrecente '
of recente tijd.

De alluviale puinafzettingen op de kalk en in de binnenbaaien, sommige
waarvan geheel opgevuld zijn (bijv. bij Lagoen), en de klei-lagen in het
binnenland behoren — met de duinen — tot de jongste geologische
vormingen. Op enkele plaatsen op het hoofdeiland (o.a. aan de Noordzijde
van het Lac) en op Klein-Bonaire is een veenachtige laag aangetroffen.
Tevens moeten worden genoemd de grotten (o.a. Spelonk in Noordoost-
Bonaire) en de kalkphosphaten; de laatste zijn echter in veel mindere
mate aanwezig dan op CuraCao of Aruba.

3. SCHETS VAN DE GEOLOGIE EN GEOMORPHOLOGIE
DER BOVENWINDSE EILANDEN

A. Algemeen (Fig. 6)

St. Martin, Saba en St.
zich uitstrekt tussen de
St. Bartholomew, Anguilla
groep eilanden.

Eustatius behoren tot de Antillenboog, die
Virgin Islands en Trinidad. Tezamen met
en Sombrero vormen zij de meest Noordelijke
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Het is een bekend feit, dat deze Antillenboog uit een zg. binnen- en
een buiten-boog bestaat, waarvan de eerste gekenmerkt is door het
voorkomen van Jong-Tertiaire, Kwartaire en recente vulkanen (neo-
vulkanische boog), de tweede door het ontbreken van vulkanen (niet-
vulkanische boog). Saba en St. Eustatius zijn de Noordelijkste eilanden
van de binneUoog, die zich uitstrekt tot en met Grenada in het Zuiden.
Sombrero, St. Martin, Anguilla en St. Bartholomew zijn de Noordelijkste
eilanden van de buitenboog, welke zich weliswaar niet zo duidelijk mani-
festeert als de binnenboog, maar die toch een eindweegs naar het Zuiden
te vervolgen is.

Algemene beschouwingen over de Antillenboog zijn hier niet op haar
plaats. Daarvoor wordt o.a. verwezen naar Lit. 54, 55, 98 en 192; een
recente publicatie is voorts L. Barrabé ,,La signification structurale de
1'Arc des Petites Antilies" Buil. Soc. Géol. Fvance, Notes et Além. (5) 12.
1942 (p. 147—159). Een samenvatting der geophysische verhoudingeh is
te vinden in het artikel van H. H. Hess 1938, welks titel is vermeld
op blz. 19.

B. St. Martin l) (Fig. 7; Geologische Correlatie-tabel, bijlage achterin)

De oudste formatie, die wij van St. Martin kennen, is genoemd naar
het schiereiland, waar deze fraai ontwikkeld is: Pointe Blanche formatie.
Het is een goedgelaagde serie sedimenten van zowel mariene als vul-
kanische herkomst: tuffen en tufbreccies vormen het hoofdbestanddeel,
kristallijne kalksteen en kiezelleien komen hier en daar als intercalatie
tussen de tuffen voor. In de kalken zijn onlangs fossielen gevonden. De
ouderdom van de formatie werd door G. A. F. Molengraaff (Lit. 158)
— naar analogie van identieke afzettingen op Cuba, Santo Domingo,
Puerto Rico, Virgin Islands en St. Bartholomew — gehouden voor waar-
schijnlijk Boven-Cretaceïsch. De formatie is evenzo correleerbaar met de
sterk vulkanische Boven-Krijt afzettingen van de drie Benedenwindse
eilanden. Deze ouderdom is in overeenstemming met de plaatselijk duidelijk
discordante bedekking van de Pointe Blanche lagen door Midden-Tertiaire
kalksteen, bij Simson Bay (zie hieronder). 2)

') In deze verhandeling is steeds de naam St. Mavtin gebruikt, aangezien doorgaans
het gehele Frans-Nederlandse eiland bedoeld wordt, en niet slechts het Nederlandse
gedeelte (St. Maarten).

') De schaarse en onzekere gegevens, die, bij het ter perse gaan dezer verhandeling,
bekend waren van het geologisch onderzoek door R. A. Christman (1948—1949),
geven ons de volgende aanwijzingen:

Koralen en Orbitoïde Foraminiferen in kalken van de Pointe Blanche formatie
duiden mogelijk op een Onder-Tertiaire ouderdom, terwijl de dioriet-intrusie in het
Oligoceen (?) zou hebben kunnen plaatsvinden. De Simson Bay kalken zouden,
evenals de Low Lands formatie, tot het Mioceen behoren.

In de Geologische Correlatie-tabel (bijl¶e achterin) werd de ouderdom van de
Pointe Blanche formatie nog als Boven-krijt aangegeven, die van de Simson Bay
kalken als Midden-Tertiair (Oligoceen).
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Fig. 7 Geologisch schetskaartje van St. Martin (legenda herzien).
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De Pointe Blanche formatie biedt naar verhouding de meeste weerstand aan
de erosieve afbraak. Het is daarom, dat de hoogste heuvelreeksen — twee in het
Westen met Fort Hill (220 m), Koolbaai Berg (215' m), Sentry Hill (344 lil), Sint
Peter Hill (317 m), Mount Paradis (400 m), ; de derde in het Oosten met Oostenberg
(300 m) — voor een groot deel opgebouwd zijn uit Pointe Blanche gesteenten (Photo 20)-
Voorts is deze formatie bewaard gebleven op het lage Westelijke deel van St. Martin-
genaamd ,,The Low Lands" (Cherry Cap, Red Hill en elders).

De strekking dier heuvelreeksen, Z-N en ZZW-NNO, is tevens de strekking
der tamelijk sterk hellende lagen, die echter geen duidelijke plooien vormen. Het
schijnt, dat in de beide Westelijke heuvelreeksen de hellingen hoofdzakelijk naar
het Westen en Noordwesten zijn gericht, terwijl in de Oostelijke reeks ZO-waartse
hellingen overheersen. Deze hellingen variëren van 10—60°. De ONO-WZW strekking
aan de Zuidkust bij Kay Bay, gepaard met eeij Zuidwaartse helling van ongeveer
16°, zou kunnen wijzen op een naar het Zuiden wegduikende as van het anticlinorium.

De Pointe Blanche formatie werd geplooid in het jongste Krijt of
oudste Eoceen. Deze Laramide orogenese, welke op naburige eilanden
ook heeft plaatsgevonden, ging gepaard met de intrusie van een diorietisch
magma, dat opsteeg in de Pointe Blanche lagen en deze hier en daar
duidelijk contactmetamorph heeft veranderd. Molengraaff vond in-
hoornrots-veranderde kalkstenen en tuffen (determinatie J. A. Grutte-
RINK) en beschouwde ook — in navolging van H. F. Grondijs — de hier
en daar in de Pointe Blanche lagen nabij het contact met de dioriet
gevormde mangaan- en ijzererlsen als afzettingen, ontstaan in min of
meer directe samenhang met de contactjnetamorphose (zie voorts blz. 88).
Verder was hij van mening, dat de metamorphe eigenschappen, die de Pointe
Blanche gesteenten welhaast overal vertonen, toegeschreven moeten
worden aan de contactwerking van genoemde intrusie, tezamen met de
dynamometamorphose opgetreden als gevolg van de plooiing.

De over een grote oppervlakte door de denudatie blootgelegde dioriet-
batholieth bestaat overwegend uit kwartsdioriet, die hier en daar over-
gaat in granodioriet en zelfs graniet. Eerste-stollings-differentiaten,
beschreven als donker-uitziende porphyrietische diorieten van basische-
samenstelling, komen op vele plaatsen voor; de kwartsdioriet is in deze
geïntrudeerd en is dus jonger. Magmatische-vormingen-jonger-dan-de-
kwartsdioriet zijn de ganggesteenten ; waargenomen zijn diorietporphy-
rieten, granophyrische granodioriet, granietapliet, en niet nader genoemde
basische gesteenten. De jongste gangeo zijn de kwartsgangen (met aan-
getoond primair goud). De gangen bevinden zich zowel in de batholieth
zelf als in de geïntrudeerde en contactmetajnorphe Pointe Blanche lagen.
De metamorphose van de Pointe Blanche formatie en de verspreiding
van de dioriet op het eiland maken het waarschijnlijk, dat de batholieth
zich ook ondev de Pointe Blanche lagen uitstrekt.

De diorietbatholieth is sterker aangetast door de erosie dan de oudere formatie
en neemt derhalve over het algemeen een lager niveau in. Typisch zijn in dit opzicht
Cul-de-Sac en De Groote Vlakte (Belle Plaine) met hun door selectieve afbraak
gevormde blokhopen. Toch ontbreken aanzienlijke hoogten ook hier niet, getuige
de tussen beide depressies gelegen toppen van 217 m, 256 m (Williams Hill) en 386 m
(Flagstaff; dioriet, bedekt door een kap van Pointe Blanche lagen). Photo 20.
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De met de orogenese en intrusie gepaard gaande ophefïing van het
eiland leidde tot grootscheepse denudatie van het dak van de batholieth
en de batholieth zelve. Een totale of gedeeltelijke transgressie volgde in
het Midden-Tertiair. Uit een ondiepe zee werden discordant op de Pointe
Blanche lagen en de dioriet dikbankige witte Gastropoden- en Fora- i
miniferen-kalkstenen afgezet, die nu nog bewaard zijn gebleven op het l
schiereiland ten Zuidoosten van Simson Bay: de Simson Bay kalken.
De dikte is ongeveer 70 meter. De lagen hellen 15° naar het \\'ZW.
G. A. F. MOLENGRAAFF (Lit. 154; 1888) hield deze kalken oorspronkelijk
voor Mioceen (?), in navolging van P. T. Cleve (Lit. 46; 1871). Later
(Lit. 158) achtte hij een Oud-Tertiaire ouderdom meer waarschijnlijk,
op grond van J. H. F. Umbgrove's determinaties van de Foraminifeer
Akeolina (met openingen in een enkele rij). j. W. Spencer (Lit. 215;
1904) sprak van ,,Remnants of the white limestone, or the Antigua '
formation (of the Oligocene period), occur about Simson's bay".
J A. Cushman (Lit. 51) beschreef SPivoloculina sp., Alueolim sp. en
Ovbitolites (Sovites) duPle% Carp. als jonger dan Oligoceen (Mioceen ?). '
L. Rutten (Lit. 191) meende, dat St. Martin in het Onder-Eoceen land '
was, en dat pas in het Oligo-Mioceen de transgressie plaats vond. In
Lit. 198 sprak Rutten van ,,Middle Tertiary".

De Simson Bay kalken bevatten hier en daar een weinig holen-phosphaat,
die daarin echter pas in het Kwartair gevormd is (zie blz. 100).

Het grootste deel van de zg. Low Lands in Westelijk St. Martin bestaat
uit zachte, gelige, mergelige kalken, die discordant op de Pointe Blanche
lagen rusten: de Low Lands formatie. G. A. F. MOLENGRAAFF meende,
dat deze kalken een ongestoorde horizontale positie hebben. Door de
schrijver zijn echter in 1946 zwakke hellingen genoteerd. Deze zwak-
gestoorde ligging én de — op grond van het voorkomen van Echinolamfas
lycofm'sicus Guppy — vastgestelde Miocene ouderdom doen de mogelijk-
heid naar voren komen, dat de Low Lands kalken en de Simson Bay
kalken stratigraphisch niet zo heel veel in niveau verschillen. Het lijkt
niet uitgesloten, dat de eerstgenoemde lagen zonder onderbreking zijn
afgezet op de Simson Bay formatie, en dat beide tezamen een geringe
tektonische beweging hebben ondergaan in laat- of post-Miocene tijd.
Aan de andere kant zou het feit, dat de Simson Bay kalken wat sterkg
hellen dan de Low Lands formatie, kunnen wijzen op een discordantie,

Uit het jongste Tertiair zijn op St. Martin geen afzettingen bekend
geworden, zodat het vermoeden voor de hand ligt, dat toentertijd geen
mariene transgressies zijn opgetreden. Evenmin werden, voorzover na
te gaan, Pleistocene kalkige sedimenten gevormd. Toch zijn er uit deze
Oud-Kwartaire periode herkenbare afzettingen overgebleven. In de Groote
Baai bij Philipsburg hebben boringen, die daar in 1919 zijn verricht ten
behoeve van de scheepvaart, onder een mariene zandlaag een oude land-
oppervlakte aangetoond. Deze landoppervlakte ligt op het ogenblik
9,1—11,6 meter onder zeeniveau, tot ongeveer 250 m. uit de kust, en

6

— 48 —
m
i

y



1

bestaat uit een ijzerhoudende, grofzandige bodem met plantaardige,
venige resten, zonder een spoor van mariene organismen. Onder deze
laag liggen non-mariene zanden en kleien. Het ligt voor de hand, dat
deze oude landoppervlakte dateert uit de Glaciale tijd toen de zeespiegel
verscheidene tientallen meters lager was l). De Groote Baai en de Groote
Zoutpan vormden toen tezamen een breed dal, waarin genoemde non-
mariene zanden en kleien werden gedeponeerd door stromend water.
Toen in post-Glaciale tijd de zeespiegel weer rees, verdronk dit dal
gedeeltelijk en er werd tijdens dit proces een ijzerhoudende, venige laag
op de non-mariene afzettingen gevormd: de oude landoppervlakte.

In deze Glaciale periode Waren St. Martin, Anguilla en St. Bartholomew
verenigd tot één grote landmassa. zij liggen namelijk op een maximaal
ongeveer 30 meter diep submarien plateau, dat tijdens de lage zeespiegel-
stand voor een groot deel boven water moet hebben gelegen; de goed
gemarkeerde rand van dit plateau ligt thans op 50—70 meter diepte
(Davis; zie ook J. W. Spencer, Lit. 215, Plate A). In die tijd was dit
grote eiland bewoond door een reuzenknaagdier van het genus Amblyvhiza
(A. inundata), waarvan wij resten kennen uit kalksteenholen op St. Martin
(Simson Bay kalken) en Anguilla (Lit. 210). Toen door de post-Glaciale
zeerijzing het grote eiland in drie kleine eilanden gesplitst werd, is
tengevolge van de verbrokkeling van het gebied en het gebrek aan voedsel
dit zoogdier uitgestorven.

Door de post-Glaciale zeerijzing werd het dal van de Groote Baai en
Groote Zoutpan — en verschillende andere tijdens het Pleistoceen ge-
vormde dalen — geïnundeerd (Photo 20; verg. het overeenkomstige
proces op de Benedenwindse eilanden), en er werd op de oude land-
oppervlakte een mariene laag gedeponeerd. Op verschillende plaatsen aan
de kust werd Jong-Kwartaire rifkalksteen gevormd, welke tengevolge
van de subrecente zeespiegeldaling van ong. 6 meter (jjALY) thans een
hoogte van ongeveer 5—6 meter bereikt.

Tot de jongste geologische vormingen moeten worden gerekend de
recente zandbanken, die verschillende baaien afsluiten, of er door heen
lopen, en die zijn opgeworpen door wind- en zeewerking. Een fraai voor-
beeld is de bank, die thans de Groote Zoutpan van de Groote Baai scheidt,
en waarop Philipsburg is gebouwd (Photo 20). De dubbele verbinding
van de Low Lands met het eigenlijke St. Martin wordt gevormd door
soortgelijke langgestrekte, ietwat gebogen zandbanken. De Simson Bay
Lagoon is daardoor bijna geheel van de zee afgesloten.

Tenslotte moeten worden genoemd de recente kalkige banken, bestaande
uit gecementeerd schelpmateriaal, die op vele plaatsen aan de kust en
in de baaien zijn ontstaan.

') T. W. Vaughan (Lit. 232) kwam voor de Virgin Islands, het St. Martin plateau
en de Antigua-Barbuda bank op een bedrag van 20 vademen of ongeveer 36 meter.
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' C. Saba (Fig. 8; Photo 21, 22; Geologische Correlatie-tabel, bijlage
achterin)

' Saba is de top van een vulkaan, die rust op een meer dan 600 meter
diepe zeebodem. Het hoogste punt van Saba (Mount Scenery, beter bekend
als The Mountain) ligt ruim 850 meter boven zeeniveau (2887 voet), en de
hoogte van de gehele veilkaan is derhalve ongeveer 1500 meter.

Het eiland ligt 4 km. ten Noordoosten van de Saba-bank, een 2100 km2
groot submarien plateau op slechts 20—50 meter diepte, dat zijn ontstaan
dankt aan abrasie gedurende de lage zeespiegelstand in het Pleistoceen
(zie o.a. J. W. Spencer Lit. 215, Plate A). Het kanaal tussen Saba en
deze Saba-bank bereikt een diepte van 600—650 meter.

NorthPÈ

^4 °' ;y'¢' :.":t!!¢l'!",Ef"'""i"
:' ,AB' "-'X . ^,... , ,., ," ."" 4"'

,' ' ;..µg,ni,,,' Zalt
LaUerhy ,'. ""':" ':.'-'::,.W|ND AR!)SIDE ""'

17'

"" .I,?, 0T.?n ;d'i" U?' '.n'

""' :::!µ!:!':'!,!'iiü';;:,.,,
"' SABA.

'i' 63:N' S}'

M. Realino ,,De Nederlandse Antillen"

Fig. 8 Schetskaartje van Saba (schaal l : 133.333) (De hoogste top is ongeveer 100 m lager dan
is aangegeven.)

De vulkaan is uitgedoofd en reeds sterk aangetast door erosieve
krachten. Het is niet mogelijk om zonder nadere detailstudie aan te geven
waar zich de hoofdkrater heeft bevonden. P. T. Cleve (Lit. 46) en ook
j. Ut. Spencer (Lit. 215) vermoedden deze op de plaats van The Bottom
(215 m.), tussen de hoofdpiek en de bijkegelrest Great Hill (408 m.).
K. Sapper (Lit. 202) en G. A. F. MOLENGRAAFF (Lit. 158) hebben Cleve's
zienswijze betwist, en gewezen op de mogelijkheid, dat een ondiepe
depressie nabij de top van de hoofdpiek als overblijfsel van de krater
mag worden beschouwd. Volgens E. O. Hovey (Lit. 100) heeft Saba geen
echte krater en kan misschien beschouwd worden als een Pelée-vulkaan-
type.

Saba is een andesietvulkaan? opgebouwd uit lava's en tuffen, en
vermoedelijk niet ouder dan het jongste Tertiair. A. Lacroix (Lit. 124)
beschreef twee door Ch. Sainte-Claire Deville verzamelde metamorphe
kalkstenen, ,,modifiés par la roche volcanique au milieu de laquelle ils
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ont été recueillis" (d.w.z. de tuffen van de ,,grande falaise verticale de
Giles-Quartier", in het Zuidelijke deel van het eiland).

Een laat-vulkanische vorming is de zwavel- en gips-afzetting bij Heli's
Gate, product van solfataren (Photo 23; zie blz. 93). De enige recente
manifestatie van vulkanische activiteit schijnen de warme bron aan de
Zuidwestkust (iets ten Noorden van Ladder Point, onder de Great Hill)
en — volgens K. Sapper — enige dito bronnen aan de NQordwestkust
te vormen '). Kruythoff (Lit. 122; 1939) deelt echter mede, dat laatst-
genoemde ,,hot sRrings at Well Bay have recently disappeared" ten-
gevolge van het binnendringen van zeewater. Dezelfde auteur vermeldt,
dat van tijd tot tijd ,,hot sulphurous vapours" uit spleten ontsnappen
(solfataren ?); hij voegt er echter als het ware geruststellend aan toe,
dat tégenwoordig ,,nobody ever speaks or even thinks ,,volcano" on
Talcott Powell's ,,compassionless rock"" (p. 1 16) 2).

D. St. Eustatius (Fig. g; Geologische Correlatie-tabel, bijlage achterin)

St. Eustatius, St. Kitts en Nevis liggen op éénzelfde ondiep submarien
plateau (— 45 meter; zie o.a. I. W. Spencer Lit. 215, Plate A).

Het eiland heeft een langwerpige vorm met een hoofdrichting NW—ZO.
Topographisch bestaat het uit twee berggroepen, gescheiden door een
brede, weinig hellende vlakte.

De Noordwestelijke berggroep bestaat uit verscheidene sterk gedenu-
deerde vulkanische heuvels: Panga (190 m.), Signal Hill (234 m.), Bergje
(223 m.), Boven (294 m.), e.a. zij vormen het oudste en thans inactieve
centrum van vulkanisme. De hoefijzervormige kam Panga, met de Signal
Hill, kan worden beschouwd als een overblijfsel van een krater. Deze
Noordwestelijke heuvels zijn opgebouwd uit grove vulkanische tuffen en
tufbreccies, afgewisseld en doorbroken door andesietische lava's.

De Zuidoostelijke berggroep domineert het eiland en bestaat in feite
uit één enkele symmetrisch gevormde vulkaan (Photo 24). De regelmaat
van de ideale afgeknotte vulkaankegel wordt onderbroken door een kleine
heuvel op de Noordwesthelling, de Round Hill (152 m., Photo 24) ; waar-
schijnlijk een bijkegeltje, dat thans bedekt is met as. De kraterrand van
de hoofdvulkaan varieert in hoogte van 378 m. tot 601 m., en omsluit
een diepe krater van ongeveer 300 meter doorsnede. Deze krater, De
Quill, ligt op een hoogte van 273 meter boven zeeniveau. ·

l) Interessant in dit verband is ook de waarneming van Captain Lugar, die ten
Zuidwesten van het eiland, op 1/3 mijl van de kust, zoet water zag opborrelen. Lit. 28
(1899) maakt melding van deze ,,submarine stream of artesian water".

') De mededeling van G. Hantke (Lit. 92), dat op 25 April 1935 uit een vliegtuig
waargenomen zou zijn, ,,dass grosse Steinmassen an der Nordseite dieser kleinen
Vulkaninsel in die I.uft geschleudert wurden und dann dampfend in die Sec stiirzten",
terwijl ook uit andere delen van het eiland ,,Dampt' opsteeg, is hoogst onbetrouw-
baar en dan ook nimmer bevestigd.
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De hoofdvulkaan De Quill bestaat uit lagen grof effusief materiaal
met andesietblokken, afgewisseld door tuffen en puimsteen. De puim-
steen is andesiet-puimsteen in de bovenste lagen, daciet-puimsteen in
de dieper gelegen afzettingen. Lava's ontbreken. De Quill is een fraai
voorbeeld van een strato-vulkaan met een wijde, diepe, cirkelvormige
krater, welks uitbarstingen hevig waren en gekenmerkt door het uit-
werpen van vrijwel uitsluitend los, effusief materiaal (as, lapilli, brok-
stukken). Hoewel de vulkaan nog de oorspronkelijke, weinig gedenudeerde
vorm bezit, zijn toch uit historische tijd geen uitbarstingen bekend. Even-
min zijn er fumarolen of solfataren.

De voet van de vulkaan gaat onmerkbaar over in de vlakte ten Noord-
westen ervan, boven reeds genoemd (Photo 24). We kunnen aannemen,
dat de ondergrond van de vlakte uitsluitend is opgebouwd door de Quill-
vulkaan, en niet door de oudere vulkanen van de Nocrdwestelijke berg-
groep. Deze ondergrond bestaat uit vrijwel horizontale, fijne en grove
tuflagen (as, lapilli en puimsteen). De dikste lagen liggen onderin het
profiel; naar boven toe neemt de dikte af. Iedere laag bevat onderin de
grovere componenten, naar boven toe steeds meer fijner materiaal, en
helemaal bovenin alleen as en puimsteen.

Merkwaardig zijn de kalksteenbrokstukken, die hier en daar voorkomen
tussen de vulkanische producten; zij zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig
van de White Wal1 formatie, welke op één plaats tegen de Zuidhelling
van de Quillvulkaan rust. De White Wall en de daarbij behorende Sugar-
loaf bestaan uit een serie, onder een hoek van ongeveer 45° Zuidwaarts
hellende, lagen van afwisselend koraalkalksteen, Molluskenkalk, conglo-
meraten, kalkige tuffen, dacietpuimsteen, puimsteen- en andesiettuffen
en -breccies. De stratigraphische dikte van de Sugarloaf is 48 meter,
die van de waarschijnlijk oudere, onderliggende White Wall bedraagt
meer. De lagen zijn hier en daar duidelijk onderworpen geweest aan
verschuivingen langs breukvlakken, en aan stuwing. Deze formatie is
door vele bekende geologen onderzocht, onder meer door G. A. F. Molen-
graaff (Lit. 153). In Lit. 158 heeft deze geoloog onze kennis van de
White Wall op overzichtelijke wijze samengevat. Volgens hem is ver-
moedelijk de gehele serie een overblijfsel van een nog in het Kwartaire
tijdvak op een onderzeese bank afgezette sedimentformatie — bestaande
uit afwisselend vulkanische en ondiep-mariene, fossielhoudende lagen —
welke door een Pleistocene of Jong-Kwartaire (subrecente) geweldige
uitbarsting van de Qui11-vulkaan gedeeltelijk doorbroken en. gedeeltelijk
opgetild werd en waarvan het opgetilde deel nu in een hellende positie
tegen het vulkaanlichaam rust (Fig. 10). l)

De White Wall formatie is ontstaan nd de vulkanische activiteit van

') Deze configuratie toont aan, dat wel degelijk het x ulkanisme belangrijke
opheRingen kdn teweegbrengen, al wil dit niet zeggen, dat de oude OpheRingstheorie
van L. von Buch erdoor in ere hersteld wordt. Vermoedelijk is de Brimstone Hill
op het nabije St. Kitts op soortgelijke wijze ontstaan.
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de Noordwestelijke groep en in het begin van de actieve periode van de
hoofdvulkaan. Hierop wijst het voorkomen van gelijksoortige daciet-
puimsteen in zowel het IVhite Wall—Sugarloaf complex als in de onderste
tufafzettingen van de hoofdvulkaan. Bij het meer dan eens doorbreken
van de oorspronkelijk horizontale, submariene White Wall formatie door
eruptieS werden brokken kalksteen meegesleurd, en deze worden nu
gevonden in de oudere tuflagen van de vulkaan (zie boven). Tenslotte
werd door een reusachtige uitbarsting de huidige Quill-vulkaan op-
gebouwd, en een gedeelte van de White Wall formatie omhocggedrukt
en gekanteld tot zijn tegenwoordige positie.

V'e mogen aannemen, dat de opeenvolgende lagen van de White Wall
en Sugarloaf op ongeveer dezelfde (geringe) zeediepte zijn gevormd, en
dat dus de formatie is afgezet op een langzaam dalende zeebodem, of
wel tijdens een langzame zeerijzing. Een voor de hand liggende veronder-
stelling is, dat de lagen zouden zijn afgezet op een abrasie-plat, ontstaan
tijdens de periode van Glaciale zeespiegeldaling, en successievelijk op-
gebouwd tijdens de post-Pleistocene zeerijzing. Dit zou overeenkomen
met G. A. F. MOLENGRAAFF's aanname — op grond van de Mollusken-
fauna — van een laat-Pleistocene of subrecente ouderdom l).

" Molengraaff en Sapper (Lit. 202) namen aan, dat het eiland zich
in een periode van daling bevindt. Hierop wijst het feit, dat de ruïnes
van de uit de 18de eeuw daterende benedenstad van Oranjestad thans door
zeewater omspoeld worden, en dat het voormalige zandstrand langs de
Noordkust bijna geheel verdwenen is. De daling zou ongeveer 2 meter
per eeuw bedragen (?). Niet alleen deze daling maar ook de frequentie
der op St. Eustatius waargenomen aardbevingen wijst op een labiele
ondergrond.
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Fig. 10 Schets van St. Eustatius, gezien van St. Kitts. Sugarloaf en White Wall in steile
stand rustend tegen het lichaam van de Quill-vulkaan (naar W. M. Davis).

') J. H. Westermann (Lit. 258) heeft de wenselijkheid naar voren gebracht
om het White Wall-Sugarloaf complex — een geologisch phenomeen van de eerste
orde, waaraan geologen als Davis, Sapper, Spencer en G. A. F. Molengraaff
hun wetenschappelijke aandacht hebben besteed -— tot natuurmonument te verklaren.
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4. DESIDERATA VOOR TOEKOMSTIGE GEOLOGISCHE
ONDERZOEKINGEN EN PUBLICATIES

Dank zij de recente onderzoekingen zijn CuraCao, Aruba en Bonaire
geologisch goed bekend; de relatief geringe oppervlakte der eilanden,
alsmede het ontbreken van een dichte begroeiing hebben in dit opzicht
een gunstige invloed gehad. Niettegenstaande deze onderzoekingen zijn
er verschillende punten, welker bestudering de aandacht blijft vragen.
Wat betreft de Bovenwindse groep zijn er echter nog belangrijke lacunes
in de geologische wetenschap, vooral ten aanzien van St. Martin. Hier-
onder zijn de desiderata opgesomd ').

(l) Geologische kaavt van CuvaCao. De geologische kaart l : 40.000
van G. J. H. MOLENGRAAFF (1929) mist de topographische basis, en het
is gewenst om, met behulp van de luchtphotographische kaartering, een
moderne topographisch-geologische kaart samen te stellen, zo mogelijk
in kleuren en met dezelfde schaal van 1 : 40 000. In deze nieuwe kaart
zullen de door de deelnemers der Antillen-expeditie 1930 bereikte resultaten
moeten worden opgenomen. Daarnaast zal het noodzakelijk zijn om enige
aanvullende onderzoekingen te verrichten, met name wat betreft de
begrenzing van de Knip-formatie in het Noordwesten en van de Knip-
en Midden-CuraCao lagen in Midden-CuraCao. De luchtphotogeologie zal
hierbij grote diensten kunnen bewijzen.

Een nader veldonderzoek inzake het al of niet opgeplooid zijn van de
Pleistocene kalken (Lit. 206; zie blz. 28) is tevens gewenst.

(2) Palaeontologische Ondevzoekingen op CuvaCao. Ten behoeve van
de palaeontologische kennis is het aanbevelenswaard om meer fossielen
en gesteente-materiaal te verzamelen en te bewerken, met name van de
waarschijnlijk Boven-Eocene Seroe Mainchi mergel in Oost-CuraCao en
de even oude Mainchi formatie bij Kloof in Noordwest-CuraCao. Wat
betreft de Seroe Mainchi bestaan er tegenstrijdige ouderdomsbepalingen
op grond van Foraminiferen en Mollusken. Ter vergelijking is het gewenst
determineerbare exemplaren van het overigens schaarse Mollusken-
materiaal uit de Boven-Eocene Seroe di Cueba kalksteen (Noordwest-
CuraCao) te verzamelen. Ook is een moderne bewerking' van de Mollusken-

') De aandacht wordt gevestigd op de door Dresden & Goudriaan (Lit. 58)
aanbevolen maatregel van ,,het instellen van een centraal punt, waar alle gegevens
worden verzameld van op de eilanden verrichte boringen. Ieder, die een boring
verricht, zij verplicht zijn gegevens, met grondmonsters, aan die centrale instantie
te verstrekken, zodat geleidelijk een volledige documentatie ter zake tot stand komt"
(p. 19). Inderdaad kan niet genoeg de wenselijkheid van zulk een centralisatie
betoogd worden, aangezien het daardoor mogelijk wordt belangrijke bijdragerï
voor de geologische kennis te verkrijgen. Veelal zal onderzoek der monsters in
Nederland moeten plaats vinden.
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en Koralenfauna's uit de Oud- en Jong-kwartaire kalkstenen een vereiste.
L. M. R. Rutten (Lit. 188) heeft in 1931 gewezen op de tegenstrijdige
determinaties van J. Lorié en M. M. Schepman, in de jaren 1887 en 1888.
Latere onderzoekingen hebben de bestaande lacune in onze kennis niet
doen verdwijnen.

(3) Geologie en Palaeontologie van Avuba. De door J. H. Wester-
mann (1932) gepubliceerde geologische kaart (schaal l : 50.000) is
tamelijk volledig, maar kan op ondergeschikte punten aangevuld worden,
met name wanneer gebruik wordt gemaakt van luchtphoto's. Een nieuwe
uitvoering in kleuren en op schaal 1 : 40.000, hoewel niet direct nood-
zakelijk, wordt aanbevolen.

De onverwachte, recente ontdekking van waarschijnlijk Miocene sedi-
menten in de ondergrond van Oranjestad brengt de wens naar voren
nadere gegevens over deze formatie te verkrijgen, evenals over het
diorietische (of oudere ?) ,,basement". Zulke gegevens zullen echter alleen
met behulp van boringen en de zg. ,,electrical sounding" methode in ons
bezit kunnen geraken. De hoge kosten daaraan verbonden, en de on-
gunstige vooruitzichten op economische voordelen (ten hoogste zal zout
water onder artesische druk aangetroffen worden) weerhouden echter
vooralsnog van het doen van aanbevelingen in dit opzicht l).

De Tertiaire" geschiedenis van Aruba is onvoldoende bekend, en de
determinaties van Tertiaire fossielen spreken elkaar gedeeltelijk tegen.
Een ruimere bemonstering van fossielhoudende kalken, met name in het
Zuidoosten, is gewenst. Hetgeen opgemerkt werd ten aanzien van de
Kwartaire palaeontologie van CuraCao geldt evenzo voor Aruba.

(4) Geologie en Palaeontologie van Bonaive. Voor de door P. J. Pijpers
(1933) samengestelde geologische kaart (schaal l : 66.666) geldt hetgeen
boven werd gezegd over de kaart van Aruba. Onze kennis van de Kwartaire
fossielen dient, evenals op Curajµo en Aruba, gemoderniseerd te worden.

(5) Geologische Kaavteving van St. Mavtin. Van de Nederlandse
Antillen is St. Martin het minst goed bekend. De geologische schetskaart
(schaal l : 125.000) van G. A. F. MOLENGRAAFF (1931) is ten enenmale
onvoldoende, en dit geldt ook voor de geologische beschrijving. Nodig is
een gedetailleerde kaartering, liefst in samenhang mei de bestudering
van luchtphotomateriaal. De gegevens zullen moeten worden verwerkt
in een, zo mogelijk gekleurde, kaart op schaal l : 40.000. Hierbij zal in
het bijzonder aandacht moeten worden besteed aan (a) de petrographie
en de tektoniek van de Pointe Blanche formatie, en haar begrenzing,
(b) de petrographische samenstelling van de diorietbatholieth (waarbij
waarschijnlijk parallellen met de synchrone Aruba-batholieth kunnen
worden getrokken), (c) de contactmetamorphe zone tussen de Pointe

') De definitieve resultaten van de Waterboring Oranjestad 1942 zullen hopelijk
binnenkort gepubliceerd worden door J. H. Westermann (geologie en geohydrologie)
en C. W. Drooger (palaeontologie).
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Blanche formatie en de dioriet, inclusief het voorkomen, de genese en
de uitgestrektheid van mangaan- en ijzerertslagen, (d) de stratigraphische
ouderdom van de Simson Bay kalken, en (c) de tektoniek en strati-
graphische ouderdom van de Low Lands formatie.

Zulk een geologisch onderzoek dient zich zonder enige twijfel uit te
strekken over het gehele eiland, inclusief Tintamarre. Van nog groter
wetenschappelijke waarde zou een kaartering zijn, die behalve het
Nederlands-Franse St. Martin ook het Britse eiland Anguilla en het
Franse St. Bartholomew zou omvatten. Deze drie eilanden vormen een
geologisch geheel en voor een goed begrip van elk dezer is de kennis van
de andere feitelijk onontbeerlijk l).

(6) Geologie van Saba. Van dit eiland bestaat geen geologische kaart.
Een detail-kaartering en een onderzoek van de Kwartaire andesietlava's
en tuffen is niet urgent. Een onderzoek naar de door A. Lacroix (1893)
beschreven metamorphe kalksteen is echter wél gewenst.

(7) Geologie van St. Eustatius. wij beschikken over de beide kaarten
van G. A. F. Molengraaff, op schaal 1 : 56.700 (1886) en l : 60.000 (1931).
Evenmin als voor Saba lijkt een gedetailleerde kaartering van de Kwar-
taire vulkanische lava's en tuffen op St. Eustatius van onmiddellijk belang.

Wel wordt echter een nauwkeurig onderzoek van de White Wall en
Sugarloaf aanbevolen, zowel petrographisch als palaeontologisch.
Molengraaff reeds drong hierop aan (1931)." White Wall en Sugarloaf
dienen voor het nageslacht bewaard te blijven als ,,geologisch natuur-
monument", ten gerieve van de belangstellende bezoeker en de beoefenaar
van de natuurwetenschap. Aangedrongen wordt derhalve op een wet-
geving, die het mogelijk zal maken deze formatie voor de toekomst te
beschermen tegen afgraving en ontginning 2).

l) In Juli 1947 werd door de Natuurwetenschappelijke". Studiekring voor
Suriname en CURaCAo, te Utrecht, een verzoek gericht tot het CuraCaose Gouver-
nement om gelden ter beschikking te stellen voor zulk een geologisch onderzoek.
Een post van Cf 5000, door het Gouvernement voor dit doel op de lste suppletoire
begroting van 1948 gebracht, werd echter door de Statenvergadering van 2 Dee. 1948
geschrapt.

In 1948 werd St. Martin geologisch onderzocht door R. A. Christman, leerling
van Prof. H. H. Hess, Princeton University, N. J., U.S.A.; dit onderzoek is in
1949 voort,gezet. De resultaten zullen in 1950 worden gepubliceerd.

') In dit verband wordt gewezen op een uitlating van J. H. Westermann in
1947 (Lit. 258) : ,,Naar aanleiding van de genoemde geologische monumenten willen
,,wij nog op het volgende de aandacht vestigen. Het spreekt vanzelf, dat de industrieele
,,ontwikkeling der eilanden niet mag worden geremd door een te ver doorgevoerde
,,piëteit voor het natuurlijke landschap. Wel moeten we echter opmerken, dat
,,iedere afgraving (bijvoorbeeld ten behoeve eener cementindustrie) van de voor het
,,landschap der eilanden zoo karakteristieke gesteentelagen, die ons over de geolo-
,,gische geschiedenis zooveel te vertellen hebben, zou betreurd worden door hen,
,,die er de wetenschappelijke en aesthetische waarde van erkennen. Het is daarom
,,te hopen, dat bij de aanwijzing Van de eventueel te ontginnen lagen niet alleen
,,de economie, maar ook de wetenschap en de aesthetica een woordje zullen mee-
,,spreken".
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(B) Geologische Kaavten der Nedevlandse Antillen benevens Geologische
Toelichting. De op grond van toekomstige aanvullende onderzoekingen
te verbeteren geologische kaarten zullen zoveel mogelijk uniform moeten
Worden uitgegeven op schaal l : 40.000. Een uitvoerige geologische gids
of toelichting zal tezamen met de kaarten het licht moeten zien; deze
toelichting dient zowel in het Nederlands als in het Engels te worden
gesteld.
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5. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE MIJNBOUWKUNDIGE
ONDERZOEKINGEN EN ONTGINNINGEN OP DE BENEDEN-

WINDSE EILANDEN

q

,

A. Mijnbouw

a. Goud, Zikev en koµy

Het is niet verwonderlijk, dat reeds de West-lndische Compagnie
belangstelling had voor het mogelijk voorkomen van edele metalen op
de Eilanden-beneden-de-wind. In het werk De Nedevlandevs op de West-
Indische EilaUen (Lit. 90) deel I, 1901 (p. 45, 141—142), en Documenten
I (p. 85—88, 140—150), zijn door j. H. J. Hamelberg verschillende
documenten, hierop betrekking hebbende, vastgelegd. Het volgende is
van belang voor ons onderwerp,

In 1664 ontving Amsterdam, de — voorzover bekend — eerste erts-
zending uit CuraCao. In enkele monsters werd een weinig koper gevonden.
De daardoor bij de Kamers van Amsterdam en Zeeland gewekte
belangstelling leidde in 1669 tot het zenden van een kleine groep berg-
werkers naar CuraCao, onder leiding van Willem Busch, uit Brunswijk.
Deze onderneming leidde tot niets en in 1671 keerde Busch terug naar
Nederland. De volgende exploratie dateert van 1721, in welk jaar de
West-lndische Compagnie de bergwerker Deivald Hesse van Twee-
brugge (Zweibrücken in de Eifel) naar CuraCao zond om na te gaan ,,off
mineralen van goud off silver aldaar kunne werden gevonden". Hesse
zocht er tevergeefs. Wel schreef op 8 Mei 1723 Gouverneur J. N. du Fay,
aan wie bij zijn benoeming op CuraCao was opgedragen een onderzoek
naar het voorkomen van ertsen in te stellen, aan de Kamer van Amsterdam,
dat zijn goudzoekers ,,nu tussen de vijff ende ses vademen diep zijnde,
,,bevinden zij in de voornberg (den Tafelberg) een arts te zijn, daar
,,zij het cooper overvloedig in ontdekken". Op 24 Juli liet hij echter
een brief volgen, waarin hij meldde, dat ,,tot dato nog geen een ader
,,gelijk ik verwagt hadden gevonden, zijnde de koperagtige deeltjes
,,sparsum in de steen uijtgestrekt, . . . . sonder tot een corpus solidum
,,te komen, hetgeene een ader beduijd." Schrijvende over de Tafelberg,
voegde du Fay er echter hoopvol aan toe: ,,Maar alsoo deselve van een
,,tamelijke uijtgestrektheijd is ende een axioma, van de naturalesten
,,bij experientie de waarheijd is bevonden in de Spaanse goud- en silver-
,,mijnen, dat, indien der kopermijnen aan het oosten van een plaats
,,of berg sig ontdekken, dat men alsdan aan het westen een silvermijn
,,sal vinden, sal ik ten eersten mijn werk maaken dese berg aan het
,,westen te ondersoeken."

De zilvermijn werd nimmer gevonden. Nog in hetzelfde jaar (September
1723) besloot de Compagnie Paulus Printsz van Stockholm, als Directeur
Bergwerker uit te sturen ,,om ist mogelijk op CuraCao eenige meijnen
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,,te ontdecken". Na bijzondere aandacht te hebben gewijd aan de Chris-
toffelberg en Hato schreef deze Printsz op 21 October 1724 naar
Amsterdam ,,waei'omme ik UEdle Groot Agtbaere ingevolge mijne
,,belooften in Amsterdam gedaan, rond uijt sal verklaren, dat alhier geen
,,mineraal van goud ende silver op het eijland te vinden is, ende ik sal eere
,,ende goed, leven ende alles wat mij lief is, gaarne waagen, soo ijmand
,,ten eenigen tijde sal kunnen zeggen, dat hier mineraal van goud ofte
,,silver gevonden sal werden". Na zijn inspectie van Bonaire schreef hij,
op 14 Juni 1725: ,,ik heb nergens iets kunnen ontdecken, dat naa mineraal
,,van gout of silver komt te gelijken, moetende ik ten opsigte van dit
,,eijland CuraCao ende van Bonaire Uwe Wel Edele Groot Agtbaare in
,,der waarheijt verklaren, dat deselve in hunne uijtgestrektheijt niet
,,anders zijn dan een eenige dorre ende drooge clip."

Van 1725 tot 1727 werkte Printsz op Aruba, waar hij evenmin slaagde
om de edele metalen in een voldoende hoeveelheid te vinden, niettegen-
staande zijn sterk vermoeden van derzelver voorkomen. Eerst werkte
hij op ,,de Christoffel berg, waerin ik 3 weekenen hebbende gespendeert,
,,omme de christal aderen naa te gaan", daarna ging hij ,,tot de andere
,,berg van mijn oogmerck." Latere geschiedschrijvers hebben meegedeeld,
dat Printsz gewerkt zou hebben op de Kristalberg (Amelunxen) en op
de Seroe Colorado (o.m. Martin). In het schrijven van 27 Juli 1726 van
de Kamer van Amsterdam aan Printsz is melding gemaakt van een
door hem gezonden monster, dat onderzocht werd door ,,drij differente
,,essaijeurs ijder een halff pont . . . ., hebbende eene van die luijden daer
,,uijt gehaalt twee asen goudt, een en een halff Engels silver, en een en
,,een halff once ijser". Het monster werd echter niet van waarde geacht
en beantwoordde niet aan ,,de hoope en verwagtinge, die wij van het-
zelve hadden." Printsz repatrieerde in 1727 l).

In het werk van G. B. Bosch (Lit. 37, p. 230) staat vermeld, dat omstreeks het
jaar 1750 een groot stuk gedegen goud op Aruba zou zijn gevonden. Naar de juistheid
van dit bericht kunnen wij op het ogenblik slechts gissen. Wel is zeker, dat Bosch
zich vergiste toen hij aan deze mededeling toevoegde: ,,hetwelk men aan de West-
,,Indische compagnie overzond, waarop een mineraalkundige, met name Prins, over-

" ,,kwam, die werkelijk op Aruba onderzoekingen deed, maar niets vond, dat het
,,vermoeden van het aanwezen van dit belangrijke metaal bevestigde". Immers
Printsz werkte vÓÓr 1750 op het eiland! ').

Bosch (p. 231) vermeldde bovendien: ,,In het begin dezer eeuw, toen dit eiland
,,onder het Engelsch bestuur stond, werd er andermaal een stuk gedegen goud van
,,elf onsen op de oppervlakte des gronds gevonden, en aan den Engelschen Komman-
,,deur Hartmann verkocht, die niet verzuimde verdere onderzoekingen te doen,
,,welke insgelijks vruchteloos afliepen".

Wellicht staat in verband met bovengenoemde door Bosch meegedeelde vondsten,
een brief van 13 Februari 1828 van Gouverneur P. R. Cantz'laar aan den Commissaris-
Generaal voor de (Nederlandsche) West-lndische bezittingen J. van den Bosch,
waarin geschreven staat, dat men reeds lang vóÓr 1824 goud op Aruba zou gevonden

l) Naar hem zijn vermoedelijk genoemd de Rooi Prins en Boca Prins, op Aruba.
') Ook de mededelingen van Teenstra (Lit. 227, p. 205—206) over Printsz

zijn ten enenmale onjuist.
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hebben, maar dit had toegeschreven aan het begraven hunner schatten door de
Spanjaarden, waarvan een gedeelte door afspoeling van de grond was te voorschijn
gekomen. Ook is daar sprake van een overlevering, dat vroeger al een opdelvirig
van gouvernements'wege zou hebben plaats gehad (zie Lit. 77, p. 241, voetnoot).

Hoe dit ook zij, het is vrijwel zeker, dat nOch de oudste Indiaanse bewoners,
nOch de eerste Europese ontdekkers, de Spanjaarden, iets van het bestaan van goud
op Aruba af wisten. In het rapport van Juan de AMPIÉS, ,factor' dezer eilanden,
aan de Koning van Spanje, wordt vermeld, dat in 1513 Admiraal Don Ï)IÉgo Colón
de eilanden ,Aruba', ,Corazao' en ,Buinare' ,,islas inütiles" had genoemd; een
kwalificatie, die doet uitkomen, dat de naar goud dorstende 16de eeuwse Span-
jaarden er het edele metaal tevergeefs hadden gezocht. Dat Aruba zijn naam
ontleend zou hebben aan het goud — ,,Oro hubo", de Spaanse woorden voor ,,er was
eens goud" — is dan ook niet aan te nemen l).

Het duurde tot Maart 1824 voordat op Aruba goud (althans in
commerciële hoeveelheid) werd ontdekt, en wel op secundaire, alluviale
ligplaats (placer). 2) Nadat in Juli van dat jaar de commandeur van
Aruba aan Gouverneur Cantz'laar bericht had, dat ,,men vermoedt
dat er een goudmijn op dat eiland aanwezig is" (Oud-Archief rio. 241),
werd het goudzoeken verboden en nam het Gouvernement de ontginning
zelf ter hand. Op 12 Juli 1824 begon men met de bewerking van de
afzetting in de Rooi Fluit — die door genoemden Gouverneur bevonden
was ,,van haren oorsprong af tot haar einde toe met goud bezwangerd"
te zijn — onder leiding van R. F. Baron van Raders, toentertijd Kapitein-
adjudant van de Gouverneur en later zelve Gouverneur. Van hem ver-
scheen een handschrift getiteld: Bevedeneenie Catalogus van minevalen,
geooUen op het eiland Avuba, doov den toenmaligen KQ'itein R. F. van
Radevs, in den jave 1825, bijeemevzameld. Voorts werd aan de Luitenant-
Generaal C. R. F. Baron Krayenhoff opgedragen een rapport over
het voorkomen van het goud uit te brengen (zie blz. 13). Een derde
beschrijving van de primaire en secundaire goudvindplaatsen, gebaseerd
op van van RADERS ontvangen monsters en gegevens, verscheen van de
hand van C. G. C. Reinwardt (Lit. 178) ; deze meende, dat de vooruit-
zichten voor de winning van alluviaal goud gunstig, daarentegen die van
primair goud uit kwartsgangen ongunstig waren.

') Vermoedelijk is de naam ,Aruba' van Indiaanse oorsprong: Oruba, Orua,
Oirubae, welk laatste woord in de taal der Guarani betekent ,,metgezel" (namelijk
van CuraCao). Ook kan de naam afgeleid zijn van het Caribische Ora-oubao =
schelpeneiland (zie P. A. Euwens ,,Geschiedkundig overzicht van het eiland Aruba",
Neevlandia 15, 1911, p. 265). Van Koolwijk (Lit. 119) dacht ,Aruba' een ver-
bastering te zijn van Oroa, welk woord misschien een herinnering zou zijn aan de
landstreek en rivier Aroa bij Tucacas in Venezuela. H. van Kol (Lit. 116) vertaalde
het Caribische Ora-oüba met ,schapen-eiland'; schapen zullen echter pas door de
Spanjaarden geïmporteerd zijn.

') Bosch jLit. 37, p. 225) en Teenstra (Lit. 227, p. 207), deelden mee, dat deze
ontdekking bij toeval geschiedde in de rooi Fluit, door een Indiaanse jongen, die
koeien of schapen hoedde. Deze mededeling is ontleend aan een rapport van Kapitein-
Adjudant R. F. van Raders en de 1ste Luitenant-adjudant J. F. W. Gravenhorst,
opperdirecteur der vermoedelijke mijnen, aan Gour;erneur P. R. Cantz'laar, in dato.
16 April 1825.
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In 1827 werden door de Nederlandse Regering de Oberbergrath
C. B. R. Stifft (Nassau) en d e mijningenieur F. Wirz (Koblenz)
uitgezonden voor een nader onderzoek van de bodem der drie eilanden.
Stifft rapporteerde daarover nog in hetzelfde jaar (Lit. 223 en 224),
en wat het goud betreft in ongunstige zin. Hij adviseerde om de delving
van Gouvernementswege te staken, en deze te vervangen door de vrije
goudwinning met ,,permit" en verplichte afdracht van een deel van het
goud aan het Gouvernement. Van dezelfde mening was de Commissaris-
Generaal voor de (Nederlandsche) West-lndische bezittingen J. van
den Bosch, de latere Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-lndië,
die in een memorie van 15 Mei 1828, gericht aan de Minister voor de
Marine en de Koloniën, de bearbeiding der mijnen door het Gouvernement
eveneens afraadde. Conform de voorstellen van Stifft adviseerde hij het
winnen van goud over te laten aan de ingezetenen, onder toezicht van
een geschikt persoon en met betaling van een schatting van 10 % van
het gevondene aan het Gouvernement; bovendien zou het rech't van
ontginning van nieuwe rijke goudaders aan het Gouvernement voorbe-
houden moeten blijven (Lit. 77).

Inderdaad werd de ontginning van Gouvernementswege nog in 1828
gestaakt, niettegenstaande de onder Wirz, opvolger van Stifft, bereikte
iets betere resultaten. Bij Verordening van 18 Februari 1829 werd toen
een concessie-stelsel beproefd, terwijl op 20 October 1832 (N.P.B. no. 172)
de vrije gouddelving werd ingesteld tegen ,,permitten" vanf 1.— per maand
(over de uitgifte van concessie-percelen en permitten zie o.m Lit. 78 en
Kol. Vevslag 1849, p. 33 (405)). De opbrengst bleef echter klein.

In 1824 of 1825, kort na de ontdekking van het goud in alluviale
afzetting, werd onder leiding van Krayenhoff een kwartsgang van de
Adikurarie nabij Westpunt geopend, en daarin een weinig primair goud
naast andere metaalertsen aangetroffen, niet ver van de oppervlakte.
Dieper gravende vond men echter geen goud meer, en de ontginning
van het primaire goud bleef verschillende jaren rusten. Pas in 1839
werden nieuwe goudhoudende gangen ontdekt bij Westpunt, en door
vrije gouddelvers in ontginning genomen. In 1841 werd vervolgens
voorgesteld wederom een deskundig onderzoek te laten verrichten.
Dit onderzoek — bevolen door de Minister van Koloniën in 1843 —
werd daarop uitgevoerd door Luitenant T. D. G. ROLANDUS (rapport
en kaart van 1845 zijn aanwezig in het Koloniaal Archief). Op grond
daarvan adviseerde Gouverneur Van Raders in 1844 om de vrije goud-
delving op te heffen en de ontginning bij concessie aan een particuliere
maatschappij te gunnen. Deze opheffing geschiedde echter pas in 1854
(P.B. rio. 6) toen aan L. J. de Jongh te 's-Gravenhage voor de tijd van
40 jaren bij Kon. Besluit van 23 Jan. 1854, rio. 72, het uitsluitend vegt
tot ontginning uan delfstoffen bevattende gvonden op het eiland Avuba werd
toegekend.

De financiële uitkomsten van het bedrijf van de Jongh waren echter
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negatief. Behalve wat goud werden in 1855 ongeveer 120 ton kopererts
van Balashi verscheept. De werkzaamheden werden, na enige onderbrekin-
gen, in 1860 geheel gestaakt, en in 1866 werd de concessie door het
Gouvernement ingetrokken. Begin 1867 (P.B. no. 3) werd de vrije goud-
delving met het ,,permit" stelsel opnieuw ingevoerd.

Zeer spoedig daarop verviel de vrije gouddelving weer (P.B. 1867
rio. 16), namelijk toen in December 1867 F. Isola voor 25 jaren de con-
cessie verkreeg. In 1868 droeg de concessionaris zijn rechten echter '
over aan een combinatie onder leiding van G. R. A. ,R. M. en j. B. Ricketts
te New York, en deze op hun beurt gaven in 1872 de concessie door aan
de Aruba Island Goldmining Co. Ltd. te Londen. Deze Company sloot '
in 1877 een ,,working agreement" met de Aruba Agency Co. te Londen,
welke voortaan de mij nbouwrverkzaamheden uitvoerde. Geproduceerd
werd, zij het met onderbrekingen en wisselend succes, tot 1880. In 1881'
werd de concessie bovendien in naam overgedragen aan de Aruba
Agency Co., bekrachtigd bij Kon. Besluit. De Aruba Island Gold-
mining Co. bleef echter eveneens bestaan.

De winning was intussen tot stilstand gekomen. Pas in 1889 werd
deze op kleine schaal hervat en voortgezet tot in 1898. In het begin
van het daarop volgende jaar (31 Jan. en 11 Febr 1899} kreeg bij nieuw
contract de Aruba Island Goldmining Co. een nieuwe concessie,
uitsluitend in het Noordelijke gedeelte van het eiland, voor de winning
van goud, zilver en koper gedurende 40 jaren. Deze concessie werd echter
reeds in Juni 1900, met toestemming van het Koloniaal Bestuur, over-
gedaan aan de nieuwgevormde Engelse maatschappij Aruba Gold
Concession Ltd. l).

Evenmin als haar voorgangsters slaagde de Aruba Gold Concession
Ltd. er in het bedrijf rendabel te maken, en in 1908 werd derhalve de
concessie teruggegeven (zie o.m. Lit. 60). Haar laatste bedrijfsleider,
C. Wulmer (1907), was van mening, dat exploitatie uitsluitend in eigen
beheer, zoals tot dien gebruikelijk was, geen rendabiliteit kon hebben,
en dat alleen een ontginning op kleine schaal door ,tributers' (onder-
huurders, klein-ontginners) lonend zou kunnen zijn. zijn advies werd
ter harte genomen door de inmiddels door Arubaanse ingezetenen gevormde
Aruba Goud Mij., die in 1908 een nieuwe concessie verkreeg voor de
winning van goud, zilver en koper, eerst voor één jaar, later verlengd

') In de Kol. Vevslagen 1899—1902 is — hoewel niet geheel duidelijk geformu-
leerd — sprake van de (reeds bestaande) Aruba Islani) Goldmining Co., die in
1899 een nieuw contract verkreeg en de concessie in 1900 aan de nieuwopgerichte
Aruba Gold Concession Lto. overdroeg.

In de EncyclojSaedie uan Ned. West-lndië (Lit. 70) schreef Duyfjes echter: ,,Op
31 Jan. 1899 erlangde eene nieuwe concessie de Aruba Gold Mining Co. te Londen
voor 40 jaren. . .. De rechten van de vorige Mij. gingen op deze nieuwe Mij. over."

Het is derhalve niet duidelijk of al dan niet een nieuwe Aruba Gold Mining Co.
de Aruba Island Goldmining Co. voor een zij het overigens korte tijd heeft
opgevolgd.
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tot tien jaren. Voor een gering bedrag werd de nieuwe maatschappij
eigenaresse van een groot deel van de gebouwen en installaties der vorige
maatschappij (hieronder bevond zich de goudsmelterij te Balashi, Photo 16).
Dit ,tributers' systeem voldeed goed. De onderhuurders bewerkten
onder toezicht bepaalde gangen en leverden het gewonnen erts in
bij de maatschappij, die betaalde naar hoeveelheid en gehalte aan edele
metalen. Op die wijze liep de maatschappij vrijwel alleen risico bij de
verwerking van de ertsen, nauwelijks bij de winning zelf. Een poging
in 1910 gedaan om de ontginning van enige kwartsgangen in eigen beheer
uit te voeren, leverde verlies op. Moeilijkheden met de materiaalvoor-
ziening en sterk gestegen kosten, als gevolg van de Wereldoorlog, noopten
de maatschappij de exploitatie te staken in Mei 1916. Nadien is deze
niet weer hervat. De concessie verliep per l December 1920. Nadat in
1921 een verzoek van de Aruba Goud Mij. tot stilzwijgende verlenging
der concessie door het Gouvernement geweigerd was, is geen aanvrage
tot vernieuwing gedaan.

Daarop is gedurende een zevental jaren de goudwinning zonder actieve
belangstelling gebleven. In 1927 werd een opsporingsvergunning voor
delfstoffen op Aruba verleend aan E. de Veer. Een mijningenieur van de
American Smelting & Refining Co., H. A. Kursell, voerde voor
de vergunninghouder een expertise uit, die echter niet tot verdere interesse
leidde. Pas weer in 1933 werd een drietal opsporingsvergunningen,
zich tezamen uitstrekkende over vrijwel het gehele eiland, verstrekt aan
M. M. M. Maduro, die deze nog hetzelfde jaar overdroeg aan D. van
Nymegen Schonegevel. Op diens initiatief werden in 1934 de aan de
oppervlakte komende goud-kwartsgangen onderzocht door de ingenieur
P. H. O'Nians van het Institute of Mining ani) Metallurgy te Londen.
De exploratie werd met onderbrekingen een viertal jaren voortgezet
(zie Van Nymegen Schonegevel's memorandum WeluaavtsPlan Mei 1939).

In 1936 kocht de CuraCaose bankier A. Curiel 500 ton gouderts en liet dit door
de American Metals Co. te New York verwerken. Het resultaat was zeer bevredigend.

Op een volgens het Kol. Vevslag 1938 in 1937 voor exploitatie uitgegeven con-
cessieterrein werd echter niet met de ontginning begonnen.

De door D. van Nymegen Schonegevel gehouden vergunningen tot

het doen van opsporingen naar delfstoffen op Aruba werden vervolgens,
ingevolge de Gouvernementsbeschikkingen van 20 Dee. 1945, nos. 6823
en 6823-a-b-c, overgedragen aan de nieuw-gestichte N.V. Mijnmaat-
schappij tot exploitatie van GOUDMIJNEN op ARUBA (later ook geheten
N.V. Mij. tot ontginning van Goudmijnen op Aruba en Aruba

Gold Mines Operating Co.), gevestigd te Willemstad en onder
directoraat van meer genoemde Van Nymegen Schonegevel. Deze
maatschappij is een dochteronderneming van de Aruba Combined
Goldfields Ltd. in Toronto (Ontario, Canada), welke laatste alle
aandelen bezit.

,l
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Op grond dezer vergunningen, in 1946 aangevuld met een vijfde ver-
gunning tot opsporing, werd nog in dat jaar (11 September) de exploratie
op moderne wijze aangepakt door Canadese geologen, mijningenieurs
en technici (Photo 17). Op 17 Maart 1948 werd door de Maatschappij
concessie tot ontginning van goud aangevraagd voor dertig jaar, op
13 terreinen met een totale oppervlakte van 9757,7 hectares. Deze
concessie werd verleend voor 8803 hectares (12 terreinen), bij Gouverne-
mentsbeschikkingen van 25 Juni 1948, nos. 2211—2219 en 2221—2223 ').

In de loop van 1948 werd de exploratie echter gestaakt. Afhankelijk
van een samenvattend rapport over de bereikte resultaten zullen de
exploratie en exploitatie al of niet voortgezet cq. begonnen worden.

De goudévoductie op Aruba in de loop der jaren heeft de volgende
hoeveelheden opgeleverd:

1824-—1830 - Gouvernement 90,396 kg.
1830—1854 — vrije gouddelving, opbrengst onbekend
1854 - Concessie De Jongh 1,233 ,,
1874—1879 - ,, A. I. G. M. Co 77,070 ,,
1895-—1900 — ,, A. A. Co. ... 58,500 ,,
1901—1908 - ,, A. G. Concession .. . . . . . . . . . . 719,829 ,,
1909—1916 - ,, A G. Mij 391,600 ,,

Totaal. . .. . .. . .. .. . . .. 1338,628 kg.
De waarde van deze hoeveelheid bedroeg ongeveer 2 millioen gulden.

Meer dan 80 % van de productie werd na 1900 verkregen. Behalve goud
werden kleine hoeveelheden ziluev geproduceerd, bijv. van 1909—1916
totaal 86,3 kg. (naast 391,6 kg. goud).

Wat de ontginning en uitvoer van kc¢'ev betreft, hebben wij gezien,
dat in 1855 ongeveer 120 ton kopererts verscheept werd uit Aruba.

Boven kwam reeds ter sprake, dat de ontdekking van koper op CuraCao
dateert van de 17de eeuw en ook dat door Gouverneur du FAY in 1723
koperhoudende monsters naar Nederland zijn gezonden. Ruim een eeuw
later, in 1827, bevestigden Reinwardt en Stifft het voorkomen van
koperertshoudende gangen in West-Curapo (Lit. 178; Lit. 223: ,,Sie
fiihren Rothkupfererz, Kupferglas, Malachit und gediegen Kupfer.").
Teenstra (Lit. 227, Eerste stuk, p. 349—351) vermeldde, dat hij op
14 December 1833 aan de Oostzijde van de Christoffelberg en ten Zuiden
van de plantage Savonet ,,edelsoortige" koperertsen aantrof in aderen
van 15 tot 18 el breed, met een strekking NW—ZO en ongeveer 45° Noordoost-

') Wat betreft vergunningen en concessies verleend aan deze maatschappij, zie
Q.m. De CuvaCaosche Couvant van 3 Mei 1946, 27 Oct. 1946, 30 Nov. 1946, 29 Maart 1947,
23 Jan. 1948, 25 Maart 1948, 2 Juli 1948, 10 Juni 1949.

De per 17 Maart 1948 aangevraagde Taylorconcessie van 737,8 ha (Cuv. Couy.
25 Maart 1948) is niet opgenomen onder de terreinen, welker toekenning is gepubli-
ceerd in de Cuv. Couy. 2 Juli 1948.
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waarts hellende. Hij onderscheidde roodkoperertsen, ,,bleu kolenzuur
koper" en ,,Cuivre gris"; het rijkste erts zou 8 °/, koper bevatten. Tevens
vond hij daar een sinds lang verlaten mijnschacht of put, die ,,volgens
het verhaal der oudste inboorlingen" door Printsz geopend zou zijn.

- Tamelijk uitvoerig deed K. Martin (Lit. 144; 1888) mededeling over
verschillende vindplaatsen, terwijl hij berichtte, dat in vroegere jaren
veel kapitaal verloren werd met een poging tot ontginning op Savonet
(o.a. bij de Seroe Hoba) en Groot St. Martha (Zie ook: G. J. Simons
Lit. 212; p. 21 — voetnoot). Het schijnt, dat tijdens Martin's bezoek
aan het eiland in 1885, plannen bestonden om te pogen de ertsen van
Groot St. Martha opnieuw in ontginning te nemen.

De mislukte ontginning, waarop Martin doelde, heeft plaatsgevonden
in 1875. Het gehalte van de ertsen bleek verscheping niet te recht-
vaardigen (Kol. Vevsl. 1876—1877). De kopervondst leidde in 1875

" tot de stichting van een Maatschappij tot Mijnontginning, waarin
o.m. John Godden van de Santa Barbara phosphaatmijn aandelen
bezat. Deze maatschappij deed opsporingen uitvoeren naar metaalertsen
en phosphaat. De daartoe uit Europa ontboden specialisten konden
noch op CuraCao noch op Bonaire waardevolle afzettingen vinden, hoewel
de exploratie tot 1881 werd voortgezet (Kol. Vevsl. 1876—1882).

Latere onderzoekingen (G. Duyfjes, 1908 en 1909; IV. A. Knoi. en
R. W. van der Veen 1921) hadden eveneens negatieve resultaten.
Laatstgenoemde hoogleraren werden door een Nederlands consortium
uitgezonden, teneinde op de plantage Savonet het al of niet aanwezig
zijn van ontginbare koperertsen vast te stellen. Het bleek hun, dat er
geen voldoende hoeveelheid was om lonend te kunnen worden geëxploi-
teerd. Ook op de plantage Malpays (Mount Pleasant) is geëxploreerd
naar koper; op de topographische kaart staat de oude mijnput aangegeven,
ten Zuiden van het landhuis.

Litevatuuv. Min of meer uitvoerige gegevens over de historie van de
goudindustrie vindt men in de Kolcmiale Vevslagen, welke tot en met
1912 zijn samengevat in de Encyclc¢'aedie oan Nedevlandsch West-lndiè'
(Lit. 70). De in Lit. 229 vermelde feiten zijn vrijwel geheel ontleend
aan deze EncycloPaedie, behalve wat betreft de gegevens na 1912. Men
zie voorts de Lit. nummers 29, 37, 57, 67, 76, 77, 78, 84, 88, 105, 106,
l 16, 117, 144, 156, 178, 227, alsmede C. P. Amelunxen De Geschiedenis
van Curaµo. CuraCao 1929 (p. 72—73).

b. Mangaan

De boven genoemde Maatschappij tot Mijnontginning, opgericht
in 1875, waarin o.a. John Godden interesse bezat, stuitte bij haar na-
sporingen in 1880 op mangaanertsbeddingen, gelegen in Noordwest-
CuraCao op de waterscheiding tussen de plantages Lagoen en Zevenbergen.

.l
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Ten behoeve van exploitatie werden vrij kostbare installaties opgesteld
bij Newtown, op Lagoen. De ontginning bleek niet lenend te zijn en werd
zeer spoedig weer ge3taakt (Kol. Verslag 1881, 1882). In 1903 zag Van Kol
de waardeloze machines dezer tevergeefs beproefde exploitatie op
het terrein van de Santa Barbara phosphaatmijn, bij Fuikbaai (Lit. 1 17; .
p. 333, voetnoot).
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c. PhosPhaat

De agrarische ontwikkeling in West-Europa, in de tweede helft van de
vorige eeuw, deed een grote vraag naar kunstmest ontstaan en allerwege
ging men op zoek naar de mineralen, die deze meststof konden leveren,
o.a. de phosphaat.

De Engelsman John Godden, die gedurende enige tijd het voorkomen
van phosphaat op het Britse eilandje Sombrero (ten Noorden van
St. Martin) had bestudeerd, begaf zich in 1871 naar de Benedenwindse
eilanden om aldaar het kostbare product te zoeken. De kleine schoener,
waarmee hij van CuraCao naar Bonaire zeilde — waar hij het voorkomen
van phosphaat vermoedde — was wegens sterke tegenstroom gedwongen
bij het onbewoonde eilandje Klein-CuraCao te ankeren. Daar ontdekte
Goddijn rijke afzettingen van guano (vogelmest), die met een dikte van
1,5 a 2,5 meter de kalksteen bedekten en maximaal 70 % phosphorzure kalk
bevatten naast een geringe hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen.

Godden vroeg en verkreeg in 1871 concessie om op dit tot het Gou-
vernementsdomein behorende eilandje de guano en de phosphaat te
ontginnen. Van 1872 tot en met 1888 (met uitzondering van de jaren
1877 en 1878, waarin geen verscheping plaats vond) werd totaal ongeveer
90.300 ton (a 1000 kg) uitgevoerd, ter v,"aarde van naar schatting meer
dan 7 millioen gulden. Toen waren de rijkste beddingen afgegraven.
In 1888 liep de concessie af l). Pas weer in 1902 werd — na een plaatselijk
onderzoek — een publieke inschrijving gehouden voor verdere ontginning.
In 1906 werd bij Gouvernementsbeschikking van 8 Januari (rio. 13) aan
G. Pinedo de concessie verleend voor 15 jaren. Deze concessie ging nog
in hetzelfde jaar over aan J. L. Th. Heldewier Vignon, in 1907 van
laatstgenoemde aan C. F. Muskus. In de jaren 1906, 1908, 1910, 1911
en 1913 werden geringe hoeveelheden phosphaat 2de kwaliteit verscheept.
Tenslotte deed bij acte van 31 Januari 1914 de concessionaris afstand
van zijn rechten en werd de exploitatie voorgoed gestaakt.

De ontdekking van Godden in 1871 had een echte ,,phosphaat-koorts"
tot gevolg. Op alle drie eilanden werd thans naar phosphaten gezocht,
vooral sedert J. H. Waters Gravenhorst in 1873 (of begin 1874) de
delfstof in grote hceveelheden vond op de Seroe Colorado van Z.O. Aruba

l) Reeds in 1874 werd door Godden een deel der concessie overgedaan aan E.
J. Folsom, namelijk het terrein, waar de beddingen een gehalte aan phosphorzure
kalk van minder dan 60 % hadden
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en C. S. Gorsira Mz. in 1874 de phosphaat van Santa Barbara op
CuraCao ontdekte.

Niet onaardig is de beschrijving, die A. M. Chumaceiro in 1879 van deze phosphaat-
koorts gaf (Lit. 43, p. 16—17):

,,Men zal begrijpen, dat de ontdekkingen op Aruba en CuraCao de guanokoorts
,,weer opwekten: zij sloeg tot guanomanie over. Een ieder droomde dat de schatten
,,van Croesus de zijne waren; Peru was niets in vergelijking met het dorre en kale
,,Curaµo! Ook Bonaire was aangestoken. Maatschappijen werden in het leven
,,geroepen ; geologen, chemisten, ingenieurs, — aardkundigen, scheikundigen, bouw-
,,kundigen, — ontboden; laboratoriums opgerigt; mijngereedschappen ingevoerd;
,,de gouden eeuw was aangebroken!

,,Om den lezer een denkbe,'ld te geven van de verwachtingen, die men toen op
,,CuraCao koesterde, laten wi; hier eene vertaling volgen van celle correspondentie
,,uit CuraCao voorkomende in de St. Thomae TideMe (een op het Deensche eiland
,,St. Thomas verschijnend nieuwsblad) van den 6en Februanj 1876:

,,Het jaar is voor de eilanden CuraCao en Bonaire zeer voordelig begonnen, wat
,,de ontwikkeling hunner natuurlijke hulpbronnen aangaat, daar er voor rekening
,,van Europeesche huizen kontrakten gesloten zijn voor den jaarlijkschen uitvoer
,,van meer dan dertig duizend ton Phosphorzure Guano ,gedurende vijf en twintig
,,jaren. Van CuraCao zelf heeft de heer Godden reeds vijf ladingen rots-phosphor-
,,zure kalk verscheept van zeer goede gehalte, en op de plantage Hermanus (vroeger
,,Santa Marie geheeten) heeft Dr. Wendel (een Duitsch geoloog en chemist) een
,,onmetelijke laag phosphorzure kalk van 60 tot 88 percent ontdekt, terwijl Dr. Way
,,(een Engelsch chemist) en een mijningenieur van Freiburg, de heer Graff, eiken
,,dag grootere en grootere lagen ontdekken op de gronden die de heeren Maal gekocht
,,hebben. Op Bonaire heeft de heer Fock Van Coppenaal (dr. in de natuurkunde)
,,den Europeeschen kontraktant meer dan celle maand op een inspectiereis over
,,de gronden van de heeren Hellmund, Jesurun en Boom vergezeld. Dr, Coppenaal
,,verzekert, dat de aanwezige hoeveelheid wel 10 miljoen ton te boven gaat en het groot
,,aantal ontledingen, zowel kwantitatieve als kwalitatieve door hem gedurende de
,,laatste zes maanden verrigt (zegge 2006) nagaande, schijnt de kwaliteit uitnemend
,,geschikt ter bereiding van superphosphorzuur.

,,Aldus in het begin van 1876! wij naderen thans 1880, wat is van al die ver-
,,wachtingen geworden? zij zijn allen, allen in rook vervlogen, alleen de onder-
,,neming van den heer Godden bestaat nog".

Met de ontginning van de Aruba-phosphaat op de Seroe Colorado (i.e.
de ,,gekleurde berg", zo genoemd naar de grijze, gele, bruine tot bruin-
rode en paarse kleuren van de phosphaat) kon niet dadelijk worden
begonnen. De ontdekker Gravenhorst, tevens eigenaar der gronden,
stelde eerst pogingen in het werk om met de Aruba Island Gold-
mining Co. een overeenkomst tot gezamenlijke ontginning te sluiten. Toen
dat mislukte, stelde hij zich in verbinding met John Godden, die de
gronden overnam en in 1880 overdeed aan de inmiddels gestichte
Alliance Phosphate Co. te Londen. Het Gouvernement kwam echter
op 2 Juli 1874 tussenbeide en verbood de ontginning. Een en ander hing
samen met de aanspraak, die de Aruba Island Goldmining Co. maakte
op het recht van ontginning der phosphaten, krachtens de tekst van de
concessie-overeenkomst, gesloten op 31 December 1867 tussen F. Isola
en het Gouvernement en aan haar in 1872 overgedragen (zie blz. 65).
Aan Isola was namelijk voor 25 jaren het uitsluiteM vegt tot ontginning
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dev delfstoffen bevattende gvonden op Aruba verleend. De door de Aruba
Island Goldmining Co. bij het Hof van Justitie op CuraCao ingestelde
eis dienaangaande werd echter bij vonnis van 14 Mei 1875 afgewezen.
De Aruba Island Goldmining Co. ging daarop in hoger beroep bij de
Hooge Raad der Nederlanden, welké bij arrest van 1 Juni 1877 het door
het Hof van Justitie te Curaµo gewezen vonnis bevestigde, overwegende dat .
in de genoemde concessie met het woord ,,delfstoffen" slechts metalen en
metaalhoudende ertsen zijn bedoeld — waartoe phosphaat niet behoort l).

Toen derhalve het geschil ten voordele van het Gouvernement beslist
was, kreeg het Koloniale Bestuur de vrije beschikking over de phosphaat-
lagen. Niettegenstaande de protesten van John Godden — die steeds
krachtig aandrong op vergunning tot ontginnen van de phosphaat op
de hem volgens eigen oordeel in volle eigendom toebehorende gronden
(zie hoofdstuk Mijnwetgeving, blz. 130) — ging op 28 Juni 1878 het
Gouvernement over tot publieke inschrijving (De Cuvaµosche Couvant
van 27 Juli 1878). Van de inschrijvers werd in Januari 1879 C. B. SEWELL,
te Londen, begunstigd met de concessie. De door hem en anderen in het
leven te roepen Aruba Island Phosphate Co. Ltd. kon geen kapitaal
verkrijgen en in December 1879 deed Sewell de concessie over aan de
in Willemstad opgerichte Aruba Phosphaat Mij. Door onderhandse
contracten wist de eertijds door de Hooge Raad in het ongelijk ge-
stelde Aruba Island Goldmining Co. zich bij voorbaat een deel
van de uit te keren winst te bedingen (zie ook art. 3 van de statuten
der phosphaat-maatschappij). 2)

Door de Aruba Phosphaat Mij werd van Augustus 1881 tot 1893
met groot financieel voordeel, ook voor de Koloniale Kas, geproduceerd.
Tengevolge van de ongeveer gelijktijdige ontdekking en ontginning van
rijke phosphaatbeddingen in Algiers, Tennessee en Florida kwam omstreeks
1892 een sterke prijsdaling van het product. Toch handhaafde het bedrijf
zich nog verscheidene jaren. In 1915 kon echter voor het product van
mindere hoedanigheid — de phosphaat 1ste klasse was voor zover bekend
geheel weggegraven — geen markt meer worden gevonden, en de exploi-
tatie werd stop gezet. Mede in verband met de Europese oorlogstoestand
werd in Juni van dat jaar de maatschappij ontbonden.

De Aruba-productie over de periode 1881—1914 heeft bedragen
529.761 ton, met een waarde van ruim 9 millioen gulden.

wij hebben gezien hoe de phosphaat-ontdekking van Santa Barbara,

') G. A. F. Molengraaff (Lit'. 156) heeft dit een ,,merkwaardige beslissing"
genoemd, omdat ,,het zeer zeker oorspronkelijk bfj het verleenen der concessie bij
,,de regeering geen punt van overweging (heeft) uitgemaakt een deel der op Aruba
,,te vinden delfstoHen uit te sluiten". zijns inziens werd aan de Aruba Island
Goldmining Co. ten onrechte haar eis ontzegd.

') Uitvoerig zijn de juridische aspecten van de concessie-verlening beschreven
door a. m. chumaceiro, destijds juridisch adviseur van John Godden (Lit. 43,
1879; Lit. 44; 1880).

— 71 —



bij de Fuikbaai op CuraCao, na die van Aruba kwam, namelijk in 1874.
Krachtens een overeenkomst tussen de CuraCaose families -Gorsira en
Maal, in 1875 eigenaren van de plantage geworden, en de Brit John
Gouden werd reeds hetzelfde jaar door laatstgenoemde met de ont-
ginning en uitvoer begonnen; deze namen spoedig een grote vlucht.
Godden, die tevens mede-eigenaar en erfpachter van de plantage was
geworden, poogde daarop een voor hem voordeliger wijziging van het
contract te verkrijgen, mede in verband met de daling van het phosphaat-
gehalte der in ontginning zijnde lagen. Toen hij daarin niet slaagde,
staakte hij in 1887 het werk in de groeven. Teneinde hun belangen te
behartigen en hun rechten te waarborgen, werd door de erfgenamen van
de families Gorsira en Maal in 1892 De CuraCaosche (Phosphaat) Mij
Santa Barbara opgericht. Onderhandelingen tussen deze maatschappij
en Godden liepen echter evenmin op iets uit en in 1895 staakte laatst-
genoemde bovendien de uitvoer.

Gedurende bijna 18 jaren bleef het bedrijf stil liggen en alle pogingen
om Godden te bewegen de ontginning te hervatten, mislukten. De Neder-
landse Regering, niet weinig daartoe aangezet door de geschriften (Lit.
116 en 117) en redevoeringen van het Tweede Kamerlid H. van Kol,
besloot tenslotte de onteigening van de phosphaatbeddingen voor te
bereiden. Aan de mijningenieur Duyfjes werd in 1910 opgedragen een
taxatie te doen. In 1911 werd deze met de Delftse hoogleraar J. A. Grutte-
rink in een commissie benoemd om den Gouverneur te adviseren over
de vraag ,,of, in aanmerking genomen de nog aanwezige hoeveelheid
,,phosphaat . . ., de vooruitzichten van de markt, de exploitatiekosten,
,,enz., als vaststaande mag worden aangenomen, dat de verdere ont-
,,ginning . . . een winstgevend bedrijf belooft te worden" (Koloniaal
Vevslag 1912; zie ook Lit. 85 en 86). Tot onteigening is het echter niet
gekomen. Ziende, dat het der Regering ernst was om in deze zaak te
interveniëren, kwam de meerderheid der aandeelhouders, waaronder
Godden, door bemiddeling van het Amsterdamse bankiershuis Hope
&" Co. in 1912 tot het oprichten van een nieuwe vennootschap, de Mijn-
maatschappij CURACAO te Amsterdam, welke de plantage Santa Barbara
en de phosphaatafzettingen in eigendom verkreeg. Door deze transactie
verviel het exploitatierecht van Godden echter niet en de firma John
Godden & Co. te Londen hervatte de ontginning en de verkoop.

Het in 1913 weer begonnen bedrijf werd tot op heden voortgezet, met
kleine onderbrekingen in de jaren 1918 en 1940 als gevolg van de oorlogs-
toestand. De totale productie van Santa Barbara in de periode 1875 tot
en met 1947 bedroeg ongeveer 2.300.000 ton. In de periode 1913 tot en
met 1942 werd ongeveer 1.933.000 ton geproduceerd, met een waarde
van f 30.858.291.

Na de ontdekking van guano op Klein-Curapo in 1871, en de daarop
volgende vondsten op Aruba en CuraCao, besteedde Godden niet veel
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aandacht meer aan Bonaire? waarnaar zijn eerste belangstelling uitging.
Toch is in die tijd ook Bonaire niet ongeëxploreerd gebleven (zie blz. 70
en Kol. Vevsl. 1873—1878, 1884). In 1885 werd het onderzocht
door Martin (Lit. 144), in 1909 en 1910 door Duyfjes, terwijl de mijn-
ingenieur D. F. Schuiling voor het in 1910 opgerichte Bonaire Phos-
phaat Syndicaat te 's-Gravenhage, in 1911—1912 met boormachines op het
eiland exploreerde; alles evenwel zonder resultaten van economisch belang.

Litevatuuv. Tamelijk uitvoerige gegevens over de phosphaatontginning
in de loop der jaren zijn vastgelegd in de Koloniale Vevslagen. De
EncyclojMedie van Nedevlandsch PVest-lndië (Lit. 10) heeft deze gegevens
samengevat tot en met 1914. In Lit. 229 is hetgeen de Encyclofudie en
andere literatuur bieden, opnieuw verwerkt, terwijl voorts cijfers betrek-
king hebbende op de periode 1914—1938 zijn opgenomen. Men raadplege
bovendien de Lit. nummers 43, 44, 67, 73, 85, 88, 104, 106, 116, 1 17, 156, 261.

B. Wetenschappelijke Onderzoekingen en Publicaties op het gebied
van de Mijnbouw

De oudste deskundige verhandelingen op mijnbouwkundig gebied zijn
in !827 geschreven door Reinwardt en Stifft (Lit. 178, 223 en 224),
en hadden betrekking op het goud van Aruba; beiden besteedden ook
aandacht aan de koperertsen van Curaµo. De eerste van de Arubaanse
goudconcessionarissen, die een uitvoerig rapport het licht deed zien over
de ontginning van deze delfstof, was de Aruba Island Goldmining Co.
(1872; Lit. 2 en 182). ')

') In de loop der jaren zijn bovendien verscheidene rapporten over de goud-
mijnbouw samengesteld, die nimmer werden gepubliceerd. Enkele volgen hieronder:

F. Taylor The gOld quavt?' ueins ofAvuba: Rèjm't to the Avuba Island Goldmining Co.
London. June 5, 1872.

T. Richard & F. S. Craven Notes on the Geology of Avuba, N. W.I.: RePovt
to the Aruba Island Goldmi:ni%g Co. New York. M'arch 6, 1885.

P. H. O'Nians Gold Mining in Aruba, .V. W.I. : RePovt to Mv. D. uan Nymegen
Schonegeuel. London. March — June, 1934.

R. W Heinze Concevning gold Ir Avuba. RePovt. October 12, 1936.
R. J.' Andrews Island of Avuba. Gold mining PvosPects. RePovt. New York.

September 8, 1941.
D. vanNymegen SCHONEGEVELA vuba Gold Mines. Lettev. N.Y. state. January 15, 1946.
A. F. BANFIELI) The Possibilities of gold mining on the island of Aruba, N.W.I.

Repovt to Avuba Combined Gold/ields LM. Canada. April 9, 1946.
D. C.. Brockie Summavy vePovt on oPevations at Aruba, N. W.I. (Feb. 1946 to June

1948), to Avuba Combined Goldfields Ltd. Montrea1 (Quebec). December 21, 1948.
J. E. Gill (een samenvattend en compleet rapport van de werkzaamheden op

Aruba, in 1946—1948, zal vermoedelijk nog in 1949 gereed komen in Montreal).
Gegevens zijn voorts te vinden in:

Mining Journal, May 13, 1899 (p. 545)
ld. June 2, 1906 (p. 728)

Skimiers Mining Manual of 1908.
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Na de ontdekking van phosphaat op Klein-CuraCao, Aruba en CuraCao
in de jaren 1871—1874 verschenen verschillende verhandelingen en mede-
delingen over deze afzettingen en wel van W. M. Gabb (1873), A. Stelzner
(1876, 1877), G. vom Rath (1878), K. Martin (1879) en L. Meyn (1879).
De door Stelzner beschreven monsters waren verzameld door Otto
Wendel en Graff (verg. blz. 70); de door Vom Rath gedemonstreerde
phosphorietstukken waren uit de collectie van Meyn. Voorts moeten
genoemd worden de phosphaat-publicaties en mededelingen van H. Stef-
fens (1880), G. Hughes (1885), Th. Blackburn (1887), Preussner
(1887), M. Lohest (1891—1892), H. Gilbert (1894, 1895), O. Stutzer
(1911).

Goud en andere mineralen van Aruba werden in de tachtiger jaren
onderzocht en beschreven door D. de Loos (1883) en de militaire apotheker
C. T. Epp (1886). Martin, die in 1885 de eilanden bezocht, gaf in zijn
standaardwerk over de geologie ook hoofdstukken over het voorkomen,
de genese en ontginning van phosphaat, goud en koper (Lit. 144; 1888),
terwijl j. H. Kloos de door Martin verzamelde mineralen beschreef
(1887—1889). F. Dell publiceerde in 1889—1890 een algemene be-
schouwing van de eilanden, bezien uit het oogpunt van de ingenieur.

Het voorkomen en de samenstelling van mineraal-bronwater op Aruba
en CuraCao trok de aandacht van verschillende onderzoekers; men raad-
plege D. de Loos (1883, 1884, 1885), A. J. van Koolwijk (1884),
J. Sack (1905) en C. L. van der Burg (1905).

In de jaren 1901 en 1902 maakte, ingevolge het Koninklijk Besluit
van 20 Juli 1901, D. H. Havelaar een reis door de kolonie CuraCao.
'Wat de Benedenwindse eilanden betreft, rapporteerde hij zijn bevindingen
over o.a. de hydrologie, geohydrologie en mangaanertsen (Lit. 95).

Van groot belang voor de eilanden was de aanstelling in October 1908
van de mijningenieur G. Duyfjes; deze werd belast ,,met het instellen
,,van een onderzoek naar de vindplaatsen van delfstoffen in de kolonie
,,CuraCao en naar de geschiktste wijze van hare exploitatie, in het bij-
,,zonder naar de mogelijkheid van exploitatie van phosphaat-, mangaan-
,,en kopermijnen op CuraCao, van phosphaat-mijnen op Aruba, en van
,,goudmijnen, mangaanbeddingen en zwavelmijnen, respectievelijk op
,,Aruba, St. Martin en Saba" (Koloniaal Vevslag 1909). Duyfjes bezocht
in de jaren 1908, 1909, 1910 en 1911, alle bekende vinCÏplaatsen en rappor-
teerde daarover in de CuvaCaosche Couvant en in de bijlagen van de
Koloniale Vevslagen 1909, 1910 en 1911 '). zijn laatste opdracht (1910—
1911) was het onderzoeken en waarderen van het phosphaatbedrijf Santa
Barbara op CuraCao, zulks met het oog op eventuele onteigening door
het Gouvernement (zie blz. 72). Tezamen met Prof. J. A. Grutterink

l) In het Koloniaal Vevslag 1909 maakte Duyfjes melding van niet gepubliceerde
rapporten van de candidaat-mijningenieur A. H. van Lessen, die in het jaar 1894
zowel de Benedenwindse als Bovenwindse eilanden heeft bezocht.
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maakte hij een taxatie-rapport, alsmede een plan van ontginning. Het
verslag werd eind 1911 bij de Gouverneur ingediend (zie Koloniaal Vevslag
1912; Lit. 85 en 86) ').

Nadat Duyfjes in October 1911 naar Nederland was teruggekeerd,
bleef CuraCao bijna tien jaren zonder mijnbouwdeskundige. Op 1 Juni 1921
werd de mijningenieur G. J. H. Molengraaff benoemd tot chef van
de mijnbouwkundige dienst, tevens belast met geo-hydrologische en
bodemkundige onderzoekingen. Molengraaff heeft een uitgebreid geo-
logisch en geohydrologisch onderzoek van het eiland CuraCao verricht
(zie Lit. 159), maar heeft geen mijnbouwexploraties ondernomen, hetgeen
samenhing met zijn aanvullende benoeming tot directeur van Openbare
Werken. Wel heeft hij, na zijn definitieve terugkeer in Nederland in 1927,
een korte verhandeling gepubliceerd over de genese en verspreiding van
koperertsen op Curarµïo (1930). Na Molengraaff is geen mijnbouw-
deskundige meer in dienst van het Gouvernement geweest.

Uit deze jaren dienen tevens vermeld te worden de publicaties van
K. Keilhack (1925, 1926), J. A. Grutterink (1928) en O. Stutzer (1932)
over phosphaat.

De onderzoekingen van L. M. R. Rutten cs. in 1930 hebben geen
mijnbouwkundige exploraties omvat, en in de op grond van het ver-
zamelde materiaal verschenen publicaties is derhalve maar zeer weinig
te vinden over delfstoffen. Wel beschreef J. H. Westermann in zijn
studie over Aruba het voorkomen en de genese der goudhoudende kwarts-
gangen, benevens de tektoniek van de phosphaatbeddingen van de Seroe
Culebra (1932). Door P. J. Pijpers werd enige aandacht gewijd aan de
phosphaten van Bonaire, terwijl voorts van belang zijn de beschrijvingen
van de amandelstenen (Lit. 171 ; 1933). Het Indisch Instituut te Amster-
dam publiceerde in 1935 een technisch-commerciële beoordeling van de
amandelstenen van dit eiland (Lit. 18; zie ook Lit. 19, 1938). Ir. W. Spoon
van genoemd Instituut gaf in 1948 een verhandeling over de verwerking
van de CuraCao-phosphaat.

De laatst verschenen samenvatting van de mijnbouw en de delfstoffen
is van de hand van W. J. Twiss (Lit. 229). Afgezien van de in dit werkje
tot uiting komende ideologie '), is deze studie geen onverdienstelijke
verwerking van de tot die tijd bekende gegevens.

In de jaren na de tweede wereldoorlog zijn op de Benedenwindse
eilanden door P. de Bruin kalk- en klei-voorkomens onderzocht met het
oog op cement- en baksteenfabricage.

') Lit. 86 vormt het algemene gedeelte van het door Duyfjes en Grutterink
aan de Gouverneur aangeboden verslag. Voor het publiceren van het bijzondere
gedeelte, handelende over de rijkdom van de Santa Barbara-mijn, de productie en
winst, het plan van exploitatie en de handelswaarde, werd geen vergunning gegeven.

') Typerend is bijvoorbeeld de uitlating van Twiss op p·€ 106, waar hij schrijft
over R. IJzerman's Outline of the Geology a:nd Petvology Dj Suvinam (1931), dat
genoemde geoloog een boek over de geologie van Suriname heeft geschreven ,,jammer
genoeg niet in het Nederlandsch maar in de Engelsche taal".
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6. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE MIJNBOUWKUNDIGE
ONDERZOEKINGEN EN ONTGINNINGEN OP DE BOVEN-

WINDSE EILANDEN

A. Mijnbouw
W

Voor de Bovenwindse eilanden kunnen wij, wat de historie der mijn-
bouw betreft, betrekkelijk kort zijn.

Teenstra (Lit. 227; 1836—1837; 2e stuk, p. 360) beschreef reeds het
voorkomen van tvas op St. Eustatius. In 1846—1847 heeft de Koloniale
Secretaris van St. Eustatius A. H. Bisschop Grevelink, in zijn ver-
handeling over dit eiland (Lit. 30), tamelijk uitvoerig de kleiige tuffen
besproken, die als trasspecie werden uitgevoerd, onder meer naar CuraCao,
waar dit materiaal gebruikt werd in mortels voor het metselen der
vestingwerken (1827 en volgende jaren). In 1845 vond nog een vrij belang-
rijke uitvoer naar Puerto Rico plaats voor de bouw van een droogdok.
Ook gebouwen en huizen op St. Eustatius zelf werden in de 18de en
het begin van de 19de eeuw met behulp van deze specie opgetrokken.
Vrij spoedig is echter de tras in onbruik geraakt. In een verhandeling
van 1885 (Lit. 174) komt J. K. W. Quarles van Ufford op de trasspecie
terug naar aanleiding van een schrijven van Bisschop Grevelink van
14 Januari 1845 aan de Gezaghebber van St. Eustatius en Saba, waarin
o.m. de redenen van het verloren gaan van de goede naam van het product
zijn opgesomd.

Aan Teenstra (1836—1837; 2e stuk, p. 373) was het voorkomen van
zwavel op Saba reeds bekend: ,,In het gebergte van Crispijn, is eene
,,grot, waarin wit krijt, zwavel en pluim-aluin gevonden wordt. Ook aan
,,den top der Piek vindt men twee dergelijke mijnen, dan de moeite en
,,kosten die met de bewerking zouden gepaard gaan, zouden in de geringe
,,opbrengst geene belooning vinden" l). Bovendien schreef hij over het
bestaan van een put van misschien meer dan 3000 voet diepte aan de
Oostzijde der piek, waar avsmicuin (rattenkruid) gevonden zou zijn, maar
welks locatie in het vergeetboek zou zijn geraakt (p. 373—374).

De afzettingen bij Heli's Gate aan de Noordhelling van de vulkaan
werden ontdekt door een ondernemehde New Yorker, die het eiland
bezocht voor zijn gezondheid (jaar ?). Hij slaagde erin twee scheeps-
ladingen (,,sloop-loads") van de ruwe grondstof naar New York te
brengen, waar men een gehalte van ongeveer 60 0/, zwavel constateerde
(Lit. l; 1871). Dit bericht maakt geen melding van het jaar van ont-
dekking en noemt evenmin de naam van de New Yorkse ontdekker.

l) Het gehucht Chrispijn ligt even ten Oosten van The Bottom, op een kam, aan
welks Westelijke voet inderdaad zo'n zwavelhoudende zone ontsloten is. Wagenaar
Hummelinck vond hier een oude mijngang van ca. 40 m. diep (1949).
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"Ne kunnen echter vermoeden, dat het, door twee Amerikaanse des-
kundigen in 1869 uitgevoerde onderzoek iets te maken had met genoemde
mededeling (Kol. Vevslag 1870).

In 1861 droegen de oorspronkelijke eigenaren van de gronden 'hun
recht op de zwavel over aan D. J. H. Every. Nadat dit recht herhaalde
malen was overgegaan in andere handen en er zelfs in 1874 een proces
werd gevoerd tussen twee personen, die beiden rechten deden gelden,
de een krachtens huur, de ander krachtens eigendom van de gronden
(zie over deze ingewikkelde zaak het Koloniaal Verslag 1901, Lit. 5),
kwamen in 1876 de zwavelmijnen voor 2/, gedeelte in handen van
N. C. Henwood, voor 'l, gedeelte bij John Godden en voor 'l, gedeelte bij
G. T. Mac Nish (Mac Nish Sulphur Mining Co). In 1889 of 1890 droegen
Henwood en Mac Nish hun rechten over aan de Sulphur Mining
Company te Philadelphia, terwijl John Godden zijn aandeel behield.

Het in 1869 uitgevoerde onderzoek leidde niet direct tot exploitatie.
Pas in 1875 begon men met de uitgraving en verscheping. De winning
en het transport van de zwavel gingen echter -— als gevolg van de
plaatselijke omstandigheden — met grote moeilijkheden en hoge kosten
gepaard en na allerlei tegenslagen, alsmede in verband met juridische
moeilijkheden, werd de exploitatie in Juni 1876 gestaakt. De concessie
was toen in handen van de genoemde Mac Nish Sulphur Mining Co.
Hoewel een rechterlijke beslissing over het eigendom van de zwavelmijnen
in 1879 werd uitgesproken, vond geen hervatting van de werkzaamheden
plaats, vermoedelijk door gebrek aan kapitaal. In 1883 werd weer enige
belangstelling getoond door Amerikanen, die onderhandelden over aan-
koop. Na de overdracht der mijn aan de nieuwe maatschappij in 1889
of 1890, scheen een onderzoek tot hervatting der ontginning te zullen
leiden. Toch werd hiervan afgezien in verband met de hoogst bezwaar-
lijke, niet-rendabele ontginning ').

Een nieuw onderzoek vond plaats in de jaren 1904—1907 door de
Saba Sulphur Co. te Barbados (Photo 23). Deze exploratie werd op
flinke schaal en ogenschijnlijk deskundige wijze verricht (Kol. Vevslag
1907). De uitkomsten van het onderzoek waren onbevredigend en in 1907
werd dit dan ook gestaakt zonder dat er ontginning volgde.

De ontdekking van phosphaat op de Benedenwindse eilanden in de
zeventiger jaren had ook op St. Martin een phosphaatkoorts tengevolge.
Het vinden van kleine hoeveelheden phosphorzure kalk bij Simson Bay
heeft in 1883 geleid tot de aanleg van kostbare schachten en mijngangen
tot zelfs diep in de onderliggende Pointe Blanche formatie, in welker lagen
de mogelijkheid van het voorkomen van phosphaat ten enenmale was
en is uitgesloten. Geen wonder, dat deze pogir)g faalde (Lit. 156).

') Het Kol. Vevslag 1902 merkte omtrent de mijnen op, dat deze ,,van hand tOt
,,hand zijn gegaan en meer als middel van speculatie dan voor exploitatie hebben
,,gediend".
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De ontdekking van mangaanevts op St. Martin dateert van vóÓr
1871; P. T. Cleve maakte er reeds melding van (Lit. 46; p. 23, 28). Noch
in de beschrijvingen van Teenstra 1837, 1852, noch in die van A. D. van
der GON NETSCHER 1868 vinden wij echter deze delfstof genoemd.
I. Dornseiffen (Het eiland St. Martin. Tijdschv. Aavdv. Gen. 7, 1883,
p. 126—142) deelde mee, dat zeer waarschijnlijk spoedig een aanvang
zou worden gemaakt met het uitgraven van mangaanerts bij Kay Bay
(p. 136). Het Kol. Vevslag 1884 rapporteerde voor 1883 de ontdekking
van deze delfstof en pogingen van belanghebbenden om een ontginnings-
maatschappij te vormen. Echter pas in 1895 werd op het Nederlandse
gedeelte, voor rekening van enige grondeigenaren, door een Noord-
Amerikaanse specialist een onderzoek ingesteld naar het gehalte der
ertsen. In 1897 werd ongeveer 250 ton erts ') van Kay Bay (eigenaar
D. C. van ROMONDT) naar de Carnegie Steel Co. te Pittsburgh, U.S.A.,
verscheept. Hernieuwde pogingen om een Maatschappij tot exploitatie der
mangaanertsen te vormen, mislukten, aangezien door transportmoeilijk-
heden en hoge scheepsvrachten de rendabiliteit van zulk een bedrijf niet
verzekerd scheen. Van de ijza'evtsen, die tezamen met de mangaan-
afzettingen voorkomen, werden in 1899 monsters naar de U.S.A. ge-
zonden; evenmin als de ontginning der mangaanbeddingen werd die der
ijzerertsen voordelig geacht. In de loop van 1900 werd opnieuw een
proeflading mangaanerts naar de U.S.A. verscheept. Het resultaat van
het onderzoek was niet gunstig en de exploitatie werd niet voortgezet,
mede in verband met juridische moeilijkheden tussen de eigenaar en de
exploitant.

In 1902 was sprake van ontginning der mangaanlagen bij Experiment.
Op grond van een voorlopig contract tussen de belanghebbenden en een
Amerikaanse firma zond deze laatste in 1903 de mijningenieur Smith
naar St. Martin. Het bedekkende gesteente bij Experiment bleek zo hard
te zijn, dat dynamiet en drilboren uit de U.S.A. werden besteld en het
werk in afwachting daarvan werd gestaakt. De exploratie is sedertdien
niet hervat.

Gedurende de laatste wereldoorlog heeft de Maire van het Franse
St. Martin, F. C. Fleming, de ontginning van mangaan ter hand willen
nemen. De concessie werd hem echter geweigerd op grond van de Curajµose
Mijnwet 1909 art. 5.

Van latere datum was het mijnbouwkundig onderzoek, dat in 1911 op
St. Eustatius werd uitgevoerd door de mijningenieur G. P. EI. van
Musschenbroek voor de N.V. Industrie- en Mijnbouwmaatschappij
Titan te 's-Gravenhage. Onderzocht werd de ontginbaarheid van het
titaan- en magneetiizeYevts-zand, dat voorkomt op het strand en op

') Het Koloniaal Vevslag 1898 vermeldt 75 registertonnen (a 2,83 m'), hetgeen
jp ongeveer 600 ton (d 1000 kg) zou uitkomen.
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de zeebodem nabij het eiland. In 1933 werd van Noord-Amerikaanse zijde
een aanvrage voor een opsporingsvergunning ingediend.

Eind 1933 werd een vergunning tot exploitatie en uitvoer van ,,z.g.
vulkanische asch, een trassoort" op St. Eustatius verleend (Kol. Vevslag
1935). In feite ging het hier om de Puimsteen van de White Wall (Sugar-
loaf). Een Amerikaans concern werkte aldaar van eind 1934 tot begin
1935, waarna de exploitatie werd gestaakt en de 60 meter lange houten
steiger aan zijn lot overgelaten. Volgens Kruythoff werd de kwaliteit
onvoldoende bevonden. In feite was dit een slecht geleide onder- .
neming.

B. Wetenschappelijke Onderzoekingen en Publicaties op het gebied
van de Mijnbouw

De eerste, over het algemeen weinig deskundige publicaties over
mineralen van de Bovenwindse eilanden golden de zwavel (Lit. 110,
134 en 135). G. A. F. MOLENGRAAFF schonk in 1888 vooral aandacht
aan de kristalvorm en de genese der zwavel. D. H. Havelaar rappor-
teerde in het Koloniaal Vevslag 1903 zijn bevindingen omtrent de zwavel,
mangaanertsen en andere mineralen op Saba, St. Martin en St. Eustatius,
opgedaan tijdens een reis in 1901—1902. De benoeming van de mijn-
ingenieur G. Duyfjes bij het Gouvernement van CuraCao, in 1908,
was het begin van een periode van intensiever mijnbouwkundig onderzoek.
De onderzoekingen van deze deskundige op de Bovenwindse eilanden
werden neergelegd in de Bijlagen der Koloniale Vevslagen van 1909,
1910 en 1911.

In het jaar 1910 verscheen een publicatie van G. A. F. Molengraaff
(Lit. 157), waarin zeer beknopt de aandacht werd gevestigd op het Titaan-
houdende Magneetijzerzand van St. Eustatius, dat door hem reeds in
1886 (Lit. 153) beschreven is. Het phosphaatvoorkomen van St. Martin
werd kort besproken in het verzamelwerk van O. Stutzer en W. Wetzel
(Lit. 226; 1932). In de geologische samenvatting van de Bovenwindse
eilanden door G. A. F. Molengraaff in 1931 wordt terloops het voor-
komen en de genese van de zwavel op Saba en van de mangaanertsen
op St. Martin behandeld. Technisch-commerciële onderzoekingen van
gips en zwavel uit Saba, evenals van magneetijzerzand afkomstig van St.
Eustatius, werden verricht door het Indisch Instituut te Amsterdam in
1934 en 1935 (Lit. 15, 16 en 17). Op het werkje van W. J. Twiss (1943),
dat onder meer over de Bovenwindse eilanden handelt, werd reeds op
blz. 75 de aandacht gevestigd.

Tenslotte moet vermeld worden een onderzoek van P. de Bruin naar
ertsen op St. Martin, in opdracht van het CuraCaose Gouvernement
(1947; zie Lit. 21 en 39).

79



7. VOORKOMEN, GENESE EN ONTGINNING DER DELF-
STOFFEN (Geologische Correlatie-tabel, bijlage achterin)

A. Goud, Zilver en Koper

Goud, zilver en koperertsen zijn Primaiv gebonden aan de diorietin-
trusies; slechts daar waar de differentiaten van de diorietbatholiethen
in voldoende mate ontsloten zijn, zijn deze mineralen in grotere of
kleinere, al of niet ontginbare hoeveelheden aangetroffen. Dit geldt
derhalve met name voor de eilanden Aruba, CuraCao en St. Martin. Van
Bonaire, met slechts een enkele diorietische gang, zijn geen afzettingen
bekend geworden. Van de beide jong-vulkamische eilanden heeft men
weliswaar op St. Eustatius het voorkomen van goud en zilver vermeld
— in het bijzonder in de omgeving van Jenkinsbaai, waarvan Havelaar
(Lit. 95) meedeelde, dat in een grondmonster van 2000 pond een goud-
waarde van f 1,875 en een zilverwaarde van f 1,65 aanwezig zou zijn —
maar een nader onderzoek gaf negatief resultaat (Lit. 63). Sporen goud
werden aangetroffen in het ijzerzand van de kust (Lit. 62).

De primaire goud-, zilver- en koperertsen komen voor in leucocrate
ganggesteenten van de batholieth en wel hoofdzakelijk in de kwarts-
gangen. Deze kwartsgangen zijn, voorzover wij kunnen nagaan, meso-
thermale afzettingen: ,,Metalliferous deposits formed at intermediate
temperatures by ascending thermal waters and in genetic connection
with intrusive rocks" (W. Lindgren. Mineval Dejf'osits. New York—
Londen 1933, p. 529 e.v.— Zie ook: W. H. Emmons. The PvinciPies of
Economie Geology. New York—Londen, 1940, p. 59—67). Vermoedelijk
zijn de kwartsgangen gekristalliseerde zure restmagma's, i.c. emanaties
van extreme differentiatie en ,,aqueo—igneous" karakter (zie: J. H.
Westermann Lit. 254, p. 90—91). In ieder geval is het ertshoudende
gangmateriaal gekristalliseerd tijdens en direct na de stolling .van de
batholieth, toen deze nog bedekt was door dikke gesteentelagen van
de oudere formatie, m.a.w. toen het dak nog op de batholieth rustte.
Naar de dikte van dat dak kunnen wij slechts gissen.

In ondergeschikte mate zijn goud, zilver en koper ook aanwezig in de
porphyrietische gangen van gemiddelde diorietische samenstelling: dio-
riet-porphyrieten en vintlieten.

Deze primaire mesothermale goud-, zilver- en koperertsen zijn in
latere geologische tijdperken onderworpen geweest aan oxydatie-, op-
lossings- en cementatie-processen, hetgeen van invloed is geweest op
hun samenstelling en op hun locatie in de gangen (zie hieronder).

Goud komt op Aruba niet alleen op primaire maar tevens op secundaive,
alluz'iale ligplaats voor: placers. Het mineraal is door de verwering en
erosie vrij gekomen uit de primair-goudhoudende gesteentegangen, en
na watertransport gedeponeerd temidden van alluviale zand- en klei-
afzettingen niet ver van de oorspronkelijke ligplaats. Door onvoldoend
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bekende supergene processen van in-oplossing-gaan en vervolgens neer-
slaan van het alluviale goud om bepaalde kernen, is een deel van het
secundaire edele metaal andermaal geconcentreerd tot zg. ,,nuggets"
of ,,pepita's" (zie bijv. r. w. van der Veen, MineYagyaPhy and öre
DePosition. The Hague 1925, p. 108-—11Ó).

Van deze nuggets zijn vroeger zeer fraaie en zware exemplaren gevonden;
o.a. het door Koning Winem I aan het Museum van Natuurlijke Historie
te Leiden geschonken stuk van 6,415 Nederlandse ponden -— later ver-
smolten — en een nugget, die 32 pond en 7 of 8 ons Amsterdams gewicht
zwaar geweest zou zijn en het equivalent van 17.333 gulden opbracht
(zie Reinwardt, Lit. 178, Bosch, Lit. 37 en Teenstra, Lit. 227). De
ontdekking van het goud in 1824 geschiedde op zulk een secundaire
vindplaats in Rooi Fluit.

Voorkomen en verwerking van goud, zilver en koperertsen op Aruba,
CuraCao en St. Martin worden hieronder eilandsgewijs behandeld.

Aruba. Goud en ziluev

De alluviale ligplaatsen van het goud bevinden zich in de rooidalen
van het diabaas en diabaastuf gebergte en in het kwartsdiorietpuin.
In de eerstgenoemde rooidalen is het goud geconcentreerd in de onderste
kleilaag; op deze klei rust veelal een gruislaag. De totale dikte is maximaal
1 1/2 tot 2 meter, lokaal misschien 4 meter. Ontginning heeft voornamelijk
plaats gehad in de Rooi Fluit, die ontspringt ten Noorden van de Arikok
en uitmc-ndt aan de Noordoostkust bij Boca Ketoe; in veel mindere mate
in naburige rooien. De goudhoudende diorietpuinafzettingen bereiken
een dikte van 1—7 meter en bestaan uit kwartszand, hier en daar afge-
wisseld door lemige lagen. Het meeste goud bevindt zich onderin de
afzettingen, nabij het vaste gesteente. Dit secundaire goud is o.m. gewonnen
op een tamelijk vlak terrein bij Westpunt.

De winning geschiedde als volgt (Lit. 139 en 144). De alluviale klei-,
zand- en gruislagen werden inet handgereedschap afgegraven. De ge-
droogde grond, waaruit de grote stenen verwijderd waren, liet men
vervolgens van geringe hoogte uit een vat op een uitgespreide doek
vallen. De krachtige passaatwind voerde dan de lichte deeltjes mee,
terwijl de zwaardere, waaronder het goud, op de doek terecht kwamen.
Na herhaalde bewerking en het steeds verwijderen van waardeloze grotere
stukken werd de rest in een kalebas verwassen, totdat het stofgoud vol-
doende geconcentreerd bleek. Hoofdzaak was echter windscheiding,
bij gebrek aan stromend water. Behalve op bovengenoemde wijze werden
klei en zand ook wel in grote schalen met behulp van zeewater verwassen.

Deze winning van alluviaal goud is echter beperkt gebleven tot de
eerste jaren der goudindustrie. Tamelijk spoedig reeds vertoonden de
placers tekenen van uitputting, aangezien zij weinig uitgestrekt en vrij
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ondiep waren. Sedert ongeveer 1839 werd de goudwinning vrijwel uit-
sluitend een ontginning van de ertsvoerende kviartsgangen l).

De Pvimaive ertsen zijn, zoals gezegd, gebonden aan de ganggesteenten

. in de dioriet en in de oudere diabaas en diabaastuf serie. Het zijn inhoofdzaak de kwartsgangen en -aders, die de ertsmineralen bevatten.
Soms is het goud als fijne blaadjes en adertjes met het blote oog in de kwarts
te ontdekken, veelal naast pyriet (al of niet geoxydeerd tot limoniet),
chalcopyriet (koperkies), malachiet e.a. Vaak echter is het goud (met
zilver) z3 fijn verdeeld aanwezig, dat het alleen langs chemische weg
of microscopisch kan warden aangetoond.

We treffen deze kwartsgangen overvloedig aan in een brede zone van
Westpunt naar het Zuidoosten langs de kust, tot in het diabaas-heuvel-
land. Het is echter opmerkelijk, dat, naarmate we verder naar het Oosten
gaan in de diabaas en diabaastuf serie en ons verwijderen van de dioriet-
batholieth, de kwartsgangen schaarser worden. De gangen zij tl hier en
daar honderden meters lang, echter veelal korter; ze variëren in dikte
van weinige centimeters tot 3 meter en hebben doorgaans zeer steile
tot vrijwel verticale hellingen. Ongeveer tweehonderd gangen zijn in
bewerking genomen; de dikkere veelal door middel van gelijkhellende
schachten en door middel van galerij en, van die schachten uit
gedreven in de strekking van de gang. De schacht van Mira la
Mar werd tot 240 meter diep gedolven. Het met houweel, moker,
b:eekijzer, steenboor en soms dynamiet losgewerkte ge3teente werd in
emmers naar boven gehesen en dan uitgezocht en fijngeklopt. Van de
verschillende delfplaatsen, welker ligging op de topographische kaart
l : 20.000 is aangegeven — bekende namen zijn Tibusji, Alto Vista,
Calabas, Seroe Gerard, Seroe Cristal, Bushiribana, Matividiri, Santa Lucia,
Arikok, Mira la Mar — werd het erts, hoofdzakelijk met pakezels (van Mira
la Mar ook wel per Decauville-spoor en locomobiel), vervoerd naar de
goudsmelterijen te Bushiribana (1872) in het Noorden en later, sedert
1903, naar Balashi aan het Spaansch Lagoen; beide smelterijen zijn thans
ruïnes (Photo 16). Hier werd oorspronkelijk het kwartsgesteente vergruisd
en fijngemalen in stampmolens, geamalgameerd, geconcentreerd en ge-
cyanideerd. De daarmede bereikte extractie was echter gering, zodat
C. Wulmer, de laatste ingenieur van de Aruba Gold Concession Ltd.
(1900-—1908), een aµCier.e werkwijze invoerde, die een extractie van 90—95 %
gaf : droge vermaling in kogelmolens, roosting en cyanidering. Men gidg
daarbij als volgt te werk. In grote kuipen werd het gemalen, gerooste erts
met een cyaankali- oplossing uitgetrokken. Na enige dagen werd de oplossing

l) Er schijnen in de wereld placers te bestaan, die na gedurende enkele eeuwen
met rust te zijn gelaten, opnieuw voor ontginning in aanmerking kwamen, zulks
vermoedelijk als gevolg van hernieuwde goud-concentratie door middel van circulerend
grondwater(?). De omstandigheden voor zulk een hernieuwde productiviteit lijken op
Aruba echter weinig gunstig.
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afgetapt en de inhoud van hetvat nagewassen metwater. Het als goudcyanide
gebonden goud werd daarop uit de oplossing neergeslagen met behulp
van tot fijne krullen geschaafd zink. Het bezinksel uit de zinkbakken
werd tenslotte gesmolten en geraffineerd tot ruw goud, dat tevens een
gering percentage zilver bevat (zie hierover Duyfjes, Lit. 67 en 70).

Het gehalte aan edele metalen in de gangen wisselt aanmerkelijk van
plaats tot plaats. Vanzelfsprekend bemoeilijkte dit de exploitatie. De
verwerkte gangen leverden tot 1916 ongeveer 1 ounce (= 28,35 gram)
goud per ton erts van 2240 lbs. In de periode 1878—1880 was dit 0,7 ounce.
in 1908 —1915 1,12 ounce per ton; de twee scheepsladingen in 1936 door
A. Curiel naar New York gezonden, leverden 0,92 resp. 0,87 ounce
per ton op. De technische verbeteringen van de laatste jaren — zowel
wat betreft de ontginning (electrische Dieselenergie, dynamiet- en dia-
mantboren) als de verwerking (flotatie en cyanidebehandeling) — maken
het mogelijk tegenwoordig 400 ton erts per dag te behandelen tegen
slechts 30 tot 40 ton vroeger; een gehalte van 1//, ounce per ton wordt
thans nog economisch geacht.

Met het oog op deze hogere rendabiliteit exploreerde in de jaren
1946—1948 de Aruba Gold Mines Operating Co (dochtermaatschappij
van de Aruba Combined Goldfields Ltdj grote delen van het ver-
gunningsgebied. Voor het bepalen van het goudgehalte in de gangen
en nevengesteenten werden talrijke kernen getrokken met behulp van
scheefgerichte kernboorwerktuigen (Photo 17). Bij Mira la Mar werd
1300 voet geboord. Deze kernen werden daarop getoetst in de ,,assay
office" te Oranjestad. De voorlopige resultaten zijn gepubliceerd in een
rapport van J. M. Eakins (Lit. 22). Meer dan 5000 monsters werden
genomen van de oppervlakte en van geringe diepte, en ruim 5000 meter
kern werden verkregen uit de boringen. De hoeveelheid goud varieerde
van minder dan 0,10 tot 0,60 ounce per ton, en bedroeg slechts zelden
meer. Eakins schatte het gemiddelde gehalte der kwartsaders optimistisch
op meer dan 0,50 ounce per ton, en achtte dit, gezien de U.S. goudprijs
van $ 35.— per ounce, zeer bemoedigend. Uit het vertrek van de mijntechnici
en het tot algehele stilstand komen van het bedrijf in 1948 kan men
echter besluiten, dat niettegenstaande de gepubliceerde gunstige resul-
taten eventuele voortzetting van de exploratie en aanvang der exploitatie
nog in ernstige overweging zijn.

Bij een beoordeling van de primaire goudrijkdom dienen we ons af
te vragen hoe het gehalte in de gangen naar de diepte toe verloopt.
Weinige gegevens staan ons daarover ten dienste l). De oude gang van
de Aruba Gold Concession Ltd. bij Mira la Mar leverde van 200 tot

') K. Martin (Lit. 144, p. 67) was te dien aanzien pessimistisch gestemd: ,,Be-
,,kanntlich nimmt der Adel der Gange nach der Tiefe hin sehr bald bedeutend ab,
,,und die Gangquarze, welche VOll Aruba untersucht sind, stammten zum grössten
,,Theile aus den Gangausgehenden".
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400 voet diepte een dalend goudgehalte op; van 400 tot 600 voet steeg
dit echter sterk oni beneden 600 voet wederom te dalen. Om hieruit
gevolgtrekkingen te maken voor het gehele gebied zou ontoelaatbaar
zijn. In verband hiermede kunnen wij ons afvragen of en in hoeverre het
primaire goud in de kwartsgangen door latere chemische en physische
processen (oplossing en precipitatie) secundair verplaatst is naar diepere
niveau's, i.c. de cementatie-zone, dan wel door oxydatie en wegvoering
van ijzer- en kopersulphiden uit de oxydatie-zone plaatselijk de over-
hand heeft verkregen in laatstgenoemde zone (zie o.m. het op blz. 81
genoemde werk van R. W. van der Veen, p. 108). Het is niet onmogelijk,
dat het verloop van het goudgehalte in de Mira la Mar gang inderdaad
wijst op secundaire verrijking, zowel in de oxydatie-zone (boven 200 voet)
als in de cementatie-zone f400—600 voet). De recente diepe boringen
zouden echter meer licht hierover kunnen verschaffen.

De ontginbare kwartsgangen blijken in hoofdzaak te liggen in een
maximaal 2 kilometer brede zone van de diorietbatholieth, langs de
Noordoostkust zich uitstrekkend van Westpunt tot ongeveer Noordkaap;
en voorts in de betrekkelijk smalle contactzone diabaas — dioriet tussen
Noordkaap en Mira la Mar. Voor zover wij kunnen nagaan uit de ligging
der verschillende gesteenten van de batholieth en van de oudere diabaas
en diabaastuf serie, komt deze zone overeen met het hoogste gedeelte
der vermoedelijk laccolietische diorietbatholieth. Als de diepere delen
van de batholieth kunnen wij beschouwen het gebied langs de West-
en Zuidwestkust en de ontsluitingen in Zuidoost-Aruba; over een grote
oppervlakte is de dioriet hier bedekt met Kwartaire kalksteen. Volgens
de geologische beschrijving van Lit. 254 komen leucocrate (w.o. kwarts)
gangen in het gehele diorietgebied tamelijk regelmatig verspreid voor
en in dit opzicht zou er dus niet veel verschil zijn tussen de diepere en
hogere delen van de batholieth. Toch willen wij wijzen op een uitspraak
van W. Lindgren in Mineval Dejjosits 1933 (p. 531): ,,It has long been
,,known that the interior parts of great batholiths are relatively barrem
,,The volatile constituents of the magma, from which the öre deposits
,,have been formed, have a tendency to rise to the roof of the intrusive
,,or to accumulate in the cupolas of lts upper parts."

De voorhanden gegevens zijn zeker niet voldoende om deze uitspraak
voor Aruba te aanvaarden, maar wel is het goed rekening te houden met
de mogelijkheid, dat ook hier de goud-, zilver- en koperertsen beperkt
zijn tot de hoogste delen van de batholieth.

In dit verband wijzen wij er op, dat ook onder de oudere diabaas en
diabaastuf serie van het Midden-Arubaanse heuvelland de dioriet aan-
wezig schijnt te zijn en dat, aangezien het hier het hoogste gedeelte der
batholieth betreft -— immers direct onder het oudere dak — de goud-
rijkdom der kwartsgangen wellicht relatief hoog is. Het ontginnen van deze
vooralsnog verborgen gangen zal echter een moeilijke en kostbare, zo
niet onmogelijke zaak zijn; wij bezitten bovendien geen gegevens over
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de dikte van de daklagen. Eerder werd reeds opgemerkt, dat in bet centrale
en Oostelijke diabaas-diabaastuf heuvelland kwartsgangen, samenhangend
met de onderliggende batholieth, veel schaarser zijn dan in de contactzone
en in de dioriet zelve. Misschien wijst dit op een betrekkelijk grote dikte
van het diabaas en diabaastuf dak in het centrale en Oostelijke gebied.

Aruba. Kc¢'evevtsm

,,Accessorisch kommen in den Gangquarzen allgemein verbreitet
,,goldhaltige Pyrite vor und in seinen Höhlungen Brauneisenerz, seltener
,,Magneteisen; ausserdem Kupferkies, Malachit, untergeordnet Azurit
,,und Rothkupfererz; vereinzelt ist auch Arsenkies und Silber gefunden.
,,Die Kupfererze werden VOll Limonit begleitet und diirften daher aus
,,dein Kupferkiese entstanden sein; sie bilden unregelmössige Nester
,,in den Gangausgehenden und sind, so welt bekannt, auf das Diabas-
,,geblèt beschrankt, denn man hat sie nur bel I)aimarie und bel Belaschie
,,angetroffen.

,,Vor allem westlich VOll der bel Daimarie zur Sec binabfiihrenden
,,Schlucht sind grössere Mengen VOll Kupfererzen gefunden, Uchstdern
,,etwas welter nach Westen zu, siidöstlich VOll der Bucht VOll Antikurie.
,,Welt unbedeutender sind die Kupfererze VOll Belaschie" (Martin
Lit. 144, p. 63. ') ).

Duyfjes onderzocht in 1908 de bovengenoemde vindplaatsen en rap-
porteerde in Lit. 60: ,,In overeenstemming met de waarnemingen door
,,prof. Martin gedaan, bleken de koperertsafzettingen op Aruba, zoowel
,,die bij Daimarie als Balashi, eene zoo geringe uitgestrektheid te hebben,
,,dat zij niet voor ontginning in aanmerking zullen kunnen komen."

Voorzover bekend, is kopererts alleen in het jaar 1855 geëxporteerd
(120 ton van Balashi).

De gevonden koperertsen bevinden zich in de oxydatie-zone; vandaar
de relatieve rijkdom aan oxyden, hydroxyden en carbonaten. Het is niet
onmogelijk, dat, ondanks de geringe neerslag, op een dieper niveau
concentratie van kopersulphiden heeft plaats gevonden : cementatie-
zone. Deze cementatie-zone, die aan de grondwaterspiegel is gebonden,
kan — in verband met de grote vertikale schommelingen, aan grond-
water in aride gebieden eigen — tamelijk dik zijn.

CuraCao. Goud en koµy

Op CuraCao zijn porphyrietische en kwarts-gangen van het diorietische
moedergesteente gering in aantal en slechts lokaal ontsloten, en er is
nimmer goud in economische kwantiteiten aangetroffen, noch primair

') Pyriet (FeS2) ; Bruinijzererts of Liniemiet (Fe,0,. H,0) ; Magneetijzererts of
Magnetiet (Fe,0,) ; Chalcopyriet of Koperkies (CuFeS,) ; Malachiet (CuCO,.Cu(OH)j ;
Azuriet of Koperlazuur (2CuCO,.Cu(OH)j ; Roodkopererts of Cupriet (Cu,0) ;
Arseenkies (FcAsS).
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noch secundair. De enige in druk verschenen vermelding van dit edele
metaal is die door G. J. h. molengraaff in zijn standaardwerk Lit. 159
(p. 45, 57). In vintliet van het Ie type, afkomstig van de Noordwestpunt,
heeft C. Schouten de aanwezigheid van spikkels goud vastgesteld;
het komt voor naast magnetiet, haematiet en chalcopyriet met pyriet.
Molengraaff vermoedde op grond hiervan, dat in de porphyrieten en
vintlieten van Aruba ook goud zou kunnen worden aangetoond.

De ontdekking van koperertsen dateert, zoals wij gezien hebben,
reeds uit de 17de eeuw. Martin (Lit. 144, I). 36—37) nam waar, dat ten
Zuidoosten .van de Christoffelberg, niet ver van Paradera, de ertsen
voorkomen op de breukvlakken van de diabaas: malachiet, azuurriet
en roodkopererts, magnetiet en limoniet. ,,Alle diese Erze sind aber dein
,,Diabase eigen, denn VOll Gömgen und Triimern ist nirgends eine Spur
,,zu bemerken. Indessen liisst die Vertheilungsweise der Kupfererze
,,keinen Zweifel dariiber aufkommen, class sie nachtröglich als Impraeg-
,,nationen Kings der KluftMchen in das Eruptivgestein eingedrungen
,,sind. Die urspriinglichen Kupfererzlagersttitten, aus denen die Solutionen
,,hervorgingen, sind aber nichts desto weniger aller Wahrscheinlichkeit
,,nach ebenfalls lm Diabase zu suchen, denn es kommen in ihm an anderen
,,Orten der Gegend VOll Savonet schmale Kalkspathgömge vor, die
,,Kupfererze fiihren." Voor ontginning achtte Martin de ertsen van
geen waarde. Evenmin zag hij toekomst in de op Groot Sint-Martha
voorkomende koperhoudende kalkspaat-aders.

De onontginbaarheid van de ertsen werd in 1909 en 1910 dgor Duyfjes
bevestigd (Lit. 60 en 63), in 1921 door W. A. Knol en R. W. van der
Veenj de hoeveelheid erts werd te gering bevonden.

Een tamelijk recente mededeling over de genese der CuraCaose koper-
ertsen danken wij aan G. J. H. MOLENGRAAFF (Lit. 160). Deze bestrijdt
de mening van Martin, dat de diabaas de ertsbrenger is. Immers de
koperertsen blijken gebonden te zijn aan autometamorphe augiet-dioriet-
gangen, behorende tot de in de ondergrond aanwezige batholieth en komen
alleen voor dÓÓr, waar gangen ontsloten zijn, niet elders in het diabaas-
gebied. De koperertsen hebben na hun primaire afzetting een concentratie
ondergaan in een cementatie-zone. Deze cementatie-zone van weleer
is echter door de jongste opheffing van het eiland en daling van de zee-
spiegel oxydatie-zone geworden. Het mineragraphisch onderzoek door
C. Schouten heeft dit bevestigd : chalcosien (koperglans, Cu2S) gaat
over in covellien (CuS), en deze beide in malachiet (CuCO,.Cu(OH)2);
magnetiet (Fe304) wordt vervangen door haematiet (Fe2.03). Op een
dieper niveau (grondwaterspiegel) vormen zich vermoedelijk, niettegen-
staande de geringe neerslag op het zo droge CuraCao, de sulphidische
ertsen van de huidige cementatie-zone.

De gebondenheid van het goud en de koperertsen aan diorietische
gangen, die, zoals bekend, op CuraCao een relatief geringe verspreiding
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hebben, maakt, dat de perspectieven voor het vinden van waardevolle
afzettingen niet groot zijn. Naar analogie met Aruba ligt het echter voor
de hand te vermoeden, dat de diorietbatholieth in de ondergrond rijkere
ertsafzettingen zal bevatten. Voor ontginning zullen deze echter wel
niet in aanmerking kunnen komen.

St. Martin. Goud en Koj'er

De vondst van goud werd reeds medegedeeld door Teenstra (Lit. 227;
1836—1837; 2e stuk, p. 315): ,,\'\"el heeft men beoosten 'Philipsburg,·
,,aan Pointe-blanche, eenig gouderts gevonden, waarvan eene kleine
,,hoeveelheid ter beproeving naar Engeland is gezonden; dan men heeft
,,bevonden, dat hetzelve de kosten niet zoude kunnen opbrengen."

Gelijke ongunstige resultaten gaf het onderzoek van Duyfjes in 1909
naar het voorkomen van goud en koperertsen (Lit. 60 en 63). Kwarts-
monsters van de plantage Belvedère werden steriel bevonden, terwijl
kopererts nabij Koolbaai verkregen, niet anders dan eruptiefgesteente
geïmpregneerd met malachiet bleek te zijn (verg. de koperertsen van
Noordwest-CuraCao). ·

Kruythoff (Lit. 122) deelt mee, dat ,,small veins of flinty quartz
,,containing threads of gold (local ,,gold-feather") also exist at Kay
,,Bay and in the ghaut behind Bethlehem known as ,,Washy".

Twee monsters van kwartsgangen, verzameld in 1946, werden door de
Aruba Gold Mines Operating Co. te Oranjestad (Aruba) onderzocht,
met negatief resultaat.

B. Mangaan- en IJzerertsen.

Op verschillende plaatsen van St. Martin komt in de Pointe Blanche
formatie mangaan- en ijzererts voor. Het best bekend zijn de afzettingen
bij Kay Bay en die bij Experiment, waar de ertslaag over ongeveer
100 meter lengte is aangeto.ond.

P. T. Cleve (Lit. 46; 1871) vond de ertsen in ,,large beds of a black
,,heavy rock containing much manganese and constituting a kind of
,,impure psilomelane." Vermeld is een metalen analyse door L. J. West-
man van deze psilomelaan (?) (p. 28) : Si . . . . . . 31,01 %

Fe .. . .. 4,56 %
Al. . . . .. 5,03 %
Mn(') . .. 15,14 %
Mn(') . . . 28,16 %
Ca .... . 5,62 %
Mg . . . .. 5,09 %
H ... ... 3,67 %

98,28 %
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waaruit een metallisch Mn-gehalte van 22 % berekend kan worden
(32,5 °/, Mn-oxyde).

J. W. W. Spencer (Lit. 213; 1901) beschreef het mangaanerts als een
,,impure psilomelane, containing a large percentage of manganese."

Het Kol. Vevslag 1900 (over 1899) deed mededeling van ijzererts-
monsters, die bij analyse in de U.S.A. een ijzergehalte van 55 °/, op-
leverden. Waarschijnlijk ten onrechte meende Havelaar (Lit. 95), dat
deze 55¶, het Mn-gehalte betrof van Mn-erts, verscheept in 1897.

Duyfjes (Lit. 60), die de vindplaatsen in 1909 bezocht, rapporteerde over
het mangaanerts als te zijn ,,van uitstekende qualiteit voor metallurgische
doeleinden", en hij adviseerde tot het instellen van een onderzoek naar
gehalte en hoeveelheid. Ook het ijzererts was volgens hem van goede kwali-
teit, al zou het, in verband met de hoge ontginningskosten en de geringere
waarde, niet zoals het mangaanerts voor export in aanmerking komen.

In het Koloniaal Vevslag 1910 (Lit. 63) rapporteerde Duyfjes echter,
dat het onderzoek van de verzamelde monsters had uitgewezen, dat het
gemiddelde gehalte lager was dan oorspronkelijk gedacht: van Kay
Bay 44 %, van Experiment 22 % metallisch mangaan; het ijzergehalte
bij Experiment werd bepaald op nog geen 10 °/,. Hoewel ook stukken
rijker erts voorkomen, achtte Duyfjes de kans op. het vinden van rijke
en uitgestrekte lagen niet groot en betwijfelde hij of een lonende ont-
ginning mogelijk zou zijn.

G. A. F. MOLENGRAAFF (Lit. 158; 1931) beschreef de ertsafzettingen
in gelijke zin als Duyfjes in diens laatste rapport. Ook volgens hem
gaat het om ,,ore-deposits apparently without economical importance."

Molengraaff beschouwde het erts als te zijn gevormd door minera-
lisatie nabij het contact van enerzijds de hoofdzakelijk uit tuffen,
tufbreccies, kristallijne kalken en kiezelleien opgebouwde, contactmeta-
morph-veranderde Pointe Blanche formatie en anderzijds de intrusieve
diorietbatholieth met zijn gangen. H. F. Grondijs, te Delft, die de ertsen
microscopisch heeft bekeken, kwam tot de conclusie, dat de mangaan-
en ijzermineralen in de contactmetamorphe Pointe Blanche lagen zijn
gevormd door hydrothermale afzetting (uit hete waterige oplossing van
minerale bestanddelen). Dit zou geschied zijn nd de eigenlijke contact-
metamorphose. Deze hydrothermale mineralisatie zou plaats gevonden
hebben op geringe diepte: epi-thermale mineralisatie. Zelfs is — volgens
een schriftelijke mededeling van Prof. Grondijs, gedateerd 2 Februari
1949 — de mogelijkheid niet uitgesloten, dat hier supergene (d.i. van de
oppervlakte afkomstige en metaaloxyden-houdende) oplossingen een
zeer belangrijke rol hebben gespeeld.

D. van de Abeele — in tegenstelling met de hierboven gegeven voor-
stelling van zaken — acht het niet uitgesloten, dat de mangaanbeddingen
reeds ontstaan zijn in de Pointe Blanche formatie vóór de diorietintrusie,
als gevolg van toenmalige supergene processen (mededeling Februari 1949).
In dat geval zou de ligging van de ertsen in de contactzone dus toevallig

a
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zijn, en zouden dergelijke ertsen ook op grote afstand van het contact
kunnen voorkomen. Intussen pleit het tot nu toe niet-aantreffen van
zulke mangaanbeddingen-op-g'rote-afstand-van-het-contact tegen een
prae-intrusieve genese. Slechts detail-kaartering van het eiland kan in
deze kwestie licht brengen.

Een tweetal mangaanertsmonsters, verzameld door Van de Abeele
in 1946 bij Kay Bay werden in het Geologisch Instituut te Amsterdam
onderzocht door A. Jongejan. zij bleken te bevatten '14 45 % Mn,
14 °/, SiO2, 0,1 °/, phosphor en 0,1 °/, zwavel. Deze cijfers zijn nitt on-
gunstig, maar kunnen geenszins beschouwd worden als gemiddelden,
aangezien de keuze der onderzochte monsters geheel willekeurig was.

Het is, wanneer wij het bovenstaande in beschouwing nemen, niet
onmogelijk, dat de primaire ertsen mangaan(ijzer-) carbonaten en -silica-
ten zijn geweest, bijv. rhodochrosiet (MnCOj, rhodoniet (MnSiOj, man-
ganosideriet ((MnFe) CO3) — wellicht ook Mn—Fe oxyden als hausmanniet
(Mn304) en magnetiet (Fe304) — , welke ertsen door pyrometasomatose
en hydrothermale processen waren gevormd in de Pointe Blanche formatie
dicht bij het contact met de diorietintrusie.

Vergglijk W. Lini)gren. Mineval ZkPosits. 1933, p. 695-—696: ,,Pyvometasomatic
,,dQ'osits. The form of such deposits is irregular and bunchy, but many of them are
,,tabular by reason of following the contact, or certain strata in the intruded rocks
,,favorable for deposition. Their mode of occurrence is metasomatic — that is, they
,,are formed by replacement of the enclosing rock with addition of substance. They
,,are formed at high temperature by emanations issuing from the intrusive".

In een latere geologische periode kwamen deze ertsen in de verwerings-
(oxydatie-) zone te liggen, en door supergene processen zouden de huidige
mangaanoxyden zijn ontstaan: pyrolusiet (MnOj, ,,psilornelaan" (MnO2.
MnO.nH2O) en wad (een onzuivere menging van mangaanoxyden) ;
daarnaast Fe-oxyden en -hydroxyden. In dit verband is het wel interes-
sant, dat Molengraaff het voorkomen beschrijft van de contact-
mineralen granaat en hortonoliet (of een verwante olivijn) in sommige
(secundaire) mangaanertsmonsters. Granaat is ook een gewoon bestand-
deel van de contactmetamorphe hoornrots der Pointe Blanche formatie.
Van de Abeele vond de mangaanepidoot Piemontiet in metamorphe
tuf aan de rand van het mangaanertsvoorkomen.

Behalve op St. Martin zijn ijzer- en mangaanertsen ook elders in het
Caribische gebied geëxploreerd en geëxploiteerd (zie Lit. 196). De afzettin-
gen op Cuba zijn de belangrijkste en reeds bekend van vÓÓr 1900; het
erts wordt uitgevoerd naar de U.S.A. Hispaniola en Puerto Rico bezitten
eveneens deze ertsen; exploitatie en uitvoer vinden op het ogenblik
niet plaats (zie voor Puerto Rico: Industvial Devdofment of Puevto Rico
and The Vivgin Islands of the U.S. — Rep. U.S. Sect. Caribbean Com-
misslem, July 1948, p. 131—135).

Duyfjes (Lit. 60) beschreef van Saba magnetiet en haematiet in
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zeer geringe onontginbare hoeveelheid bij Windward Side, Wywar Hole
en aan de Zuidhelling van Booby Hill. Kruythoff (Lit. 122) vermeldt
van Saba ,,small deposits of manganese . . . at the loot of Old Booby

" Hill and in lts vicinity (E and NE)." G. A. F. MOLENGRAAFF (Lit. 153)
vond onbelangrijke spleetafzettingen van bruinijzererts en pyrietrijke
blauwe aarde bij Jenkinsbaai op St. Eustatius. Een in 1904 door de

. Delftse hoogleraar S. J. Vermaes onderzocht monster van deze blauwe
aarde werd waardeloos bevonden (Lit. 60).

Ook op CuraCao komen mangaanertsen voor en wel op de grens van
de plantages Lagoen en Zevenbergen (volgens Havelaar Lit. 95 ,,aan
de noordwestkust op het gebied behoorende aan de plantage de Knip";
analyses van ertsmonsters tonen maximaal 62,34 °/, en 73,30 % MnO,,
resp. ruim 39 % en 46 °/, Mn). G. J. H. MOLENGRAAFF beschreef in 1929
deze ertsen als een verweringsproduct van de Knipgesteenten: ,,Het
,,zwarte verweeringsproduct bestaat uit psilomelaan, weinig pyrolusiet

- ,,en vermoedelijk een weinig wad. Dit voorkomen van gehydrateerde
,,mangaan-oxyden, op heuvel 204.6 m hoog, op de grens tusschen de
,,plantage Lagoen en Zevenbergen, was voordien reeds te CuraCao 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." (Lit. 159, p. 17).
De door Molengraaff genoemde mijnexploratie is die van Newtown
op Lagoen uit de jaren 1880—1881.

Het is een bekend verschijnsel, dat door verwering van gesteenten
zelfs zeer geringe hoeveelheden mangaan geconcentreerd kunnen worden

, als spleetopvullingen en korstvormingen van mangaanoxyden.

Mangaan wordt gebruikt in de metallurgie (o.a. voor verbetering van
de staalkwaliteit) en voor allerlei chemische doeleinden (oxyderende
functie; kleurstoffen). Van belang voor de waardebepaling van het erts
is het Mn-gehalte, Fe-gehalte en de aanwezigheid van phosphor en
kiezelzuur. Volgens Paul Krusch. Die Untevsuchung und Bew'evtung z'on
EvzlageYstatteh (Stuttgart 1920, p. 409 410) mag erts met een Mn-gehalte
van 48--50 % maximaal 0,2—0,3 °/, phosphor en maximaal 20 °/, SiO2
bevatten. terwijl bij een Mn-gehalt'e van 30 % het phosphor maximaal
slechts 0,15 % mag bedragen. Mangaanerts zonder ijzer moet, naar Lind-
gren 1933 (p. 15) meedeelt, tenminste 50 °/, Mn bevatten voor verwerking;
wanneer ijzer wel aanwezig is, mag het Mn-gehalte lager zijn. Het is
echter goed om in het oog te houden, dat waardebepalingen steeds aan
veranderingen onderhevig zijn.

Titaamjzev- en Titaanhoudend Magneetijzem'ts

Het donkere ijzerzand, dat op St. Eustatius de bodem vormt van het
strand aan de Zuidwest- en Noordoostkust en van de zee in de nabijheid

.
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van het strand, bestaat voor een groot gedeelte uit titaanhoudende
magnetiet (Fe304) en uit ilmeniet of titaanijzer (FeTiO3 + Fe203)·
Daarnaast komt in dit zand veldspaath, augiet en hyperstheen voor.
Het zand kan beschouwd worden als het verweringsresidue van de
andesiettuffen, dat door de branding van de zee verder gesorteerd is en
een hoge concentratie aan ijzermineralen heeft gekregen.

In 1886 (Lit. 153) achtte G. A. F. MOLENGRAAFF het zand een uitstekend
ijzererts, dat vanwege de gemakkelijke ligging misschien met voordeel
zou kunnen worden geëxploiteerd. In 1910 (Lit. 157) was hij van oordeel,
dat -— ondanks het hoge titaangehalte (tot 18 °/, titaanzuur), de zeer
aanzienlijke concentratie (maximaal 96 %) en de tamelijk grote hoeveel-
heid gemakkelijk bereikbaar erts — ,,das Erz jetzt als nicht abbauwiirdig
zu betrachten" is. ,,Vielleicht wird es in der Zukunft . . . als ein Titanerz
Bedeutung erlangen."

Havelaar (Lit. 95) deelde mede, dat het ijzerhoudende zand geen
exploitabele v,aarde scheen te bezitten.

In 1909 werd het erts, in samenwerking met S. J. Vermaes te Delft,
door Duyfjes onderzocht (Lit. 62, 63). Duyfjes trof het ijzerzand
voornamelijk aan in de Concordiabaai (Noordoostkust, Photo 24),
over enige honderden meters uitgestrektheid. Een door Vermaes ge-
analyseerd monster bevatte sporen goud (minder dan 0,1 gram per 1000
kg), 54,7 % ijzer, 19,2 % titaanzuur (TiO2), 4,6 % kiezelzuur. Het grootste
gedeelte van het zand werd door een zwakke magneet aangetrokken:
87,7 %. Het is een fijn zand, waarvan 88,3 % door een 100 mesh/inch
zeef passeert. Als bezwaren tegen het gebruik van het erts voor de gewone
ijzermetallurgie werden genoemd: (a) het hoge titaanzuurgehalte, en
(b) de fijnkorreligheid, die voorafgaande brikettering zou nodig maken. "
Deze eigenschappen zouden de kosten van de verwerking aanmerkelijk
verhogen, tenminste zolang het titaanzuur waardeloos zou blijven. Na
de mogelijkheden van versmelting in electrische ovens en van opwekking
van electrische energie door windmotoren overwogen te hebben, kwam
Duyfjes tot de conclusie: ,,Het verdere onderzoek heeft derhalve bevestigd
,,de meening van Prof. Vermaes, dat het ijzererts van St. Eustatius
,,voorloopig nog waardelcos is. De kans, dat het Titaangehalte het erts
,,in afzienbaren tijd waarde zal geven, is in verband met de voorloopig
,,nog geringe toepassing van titaan en zijne verbindingen klein." Hij
meende op grond daarvan, dat verder onderzoek naar de aanwezige
voorraden en naar het gehalte der lagen -— door middel van pijpen of
steekhoren — niet gewettigd was.

In 1910 werd het ertszandvoorkomen onderzocht door G. P. H. van
Musschenbroek. Dit onderzoek heeft volgens het Kol. Vevslag 1912
geen positieve resultaten opgeleverd.

In verband met een aanvrage van een vergunning tot opsporing van
ijzerhoudende mineralen en magnetisch ijzerzand in de territoriale
wateren van St. Eustatius werd in 1933 op verzoek van de Minister van
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Koloniën een zandmonster onderzocht in het laboratorium van de Afdeling
Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut te Amsterdam. De analyse
was als volgt (Lit. 15):

Erts I Magnetiet (Magr!Setijzerzand).. . . . ruim 25 %
Ilmeniet (Titaangzerzand) . . . . . . . ong. 11 ó/o
Koolzure Kalk (schelpen enz.) . . . 3,5 6/,
Veldsl?aat, Kwarts, enz.. . . . . . . . . 10,5 6/,
Amphibool, Pyroxeen .. . . . . . . . . . 49 6/,
Totaal ruim 99 %

Andere waardevolle bestanddelen (bijv. mangaanerts) werden in het zand
niet aangetroffen.

Het zanQ zou dus voor slechts 36 % waarde hebben, zodat droging
en (magnetische) splitsing van erts en waardeloze bestanddelen vooraf
zouden dienen te gaan aan de verscheping. In dit verband merkt het
verslag .9p, dat het,, ,,titaanijzerzand" van Java's Zuidkust 30—75 °/,,
plaatselijk zelfs 84 % erts bevat, derhalve veel meer dan het zand van
St. Eustatius (zie ook Lit. 157 en ,,Titaanijzerzand in Ned.-lndië"
Meded. Afd. Handelsmuseum Kol. Inst. Amstevdam, 18. 1938 p. 35—38). ')

Er zijn tegenwoordig enige gebruiksartikelen voor de bereiding waarvan
titaanzuur benodigd is. Titaanijzererts levert bijv. de grondstof voor
verfstoffen (,,Titaamvit"). Titaanoxyde wordt ook gebruikt in het
materiaal, waarmede rookgordijnen worden geproduceerd, en voorts bij
de bereiding van rubber, leer, linoleum, plastics, textielen, papier, porselein,
inkt en zeep. Tevens zou de mogelijkheid kunnen bestaan, dat het zand
na reiniging en droging bruikbaar is als poetsmiddel.

Er zijn dus meer perspectieven voor de winning en verwerking van het
ijzerzand dan een 40-tal jaren geleden het geval was.

?

C. Andere Metaal-ertsen
m

b

In 1946
van het
waarin bij
Tropische
Nikkel is

is door W. L. Utermark in Bonaire op een pad ten Noorden
dorpj e Rincon een groenig-verweerd gesteente verzameld,
kwalitatieve bepaling door het laboratorium van de Afdeling

Producten van het Indisch Instituut, te Amsterdam, een spoor
aangetoond. Het gesteente werd microscopisch onderzocht

:g

l) In verband met eventuele ontginning is het van belang te wijzen op de winning
van (niet-titaanhoudend) ijzererts uit zeezand op Sardinië, waarbij op het strand
het ijzererts machinaal wordt gescheiden van de rest, vervolgens gedroogd en
getransporteerd naar de gieterij (zie o.a. ,,IJzererts uit zeezand". De Zakenu'eveld,
Weekbl. u. Handel, Niju. en Sc/ïeePu. 24. 44. 1942, p. 14).

Wat St. Eustatius betreft, moet wel bedacht worden, dat afgraving-op-grote-
schaal van het strandzand met zich mee zal brengen een versnelde afstorting van
de klifwand. Voor het eiland in het algemeen en voor Oranjestad (de ,,bovenstad")
in het bijzonder zou zulks hoogst onwenselijk zijn.

C
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en gedetermineerd als een tuf met gesteentefragmenten van diabaas
en porphyriet uit de Washikemba formatie. Zonder verdere uitvoerige
bemonstering en scheikundig onderzoek kan uiteraard geen oordeel
uitgesproken worden over de economische waarde, die echter a priori
nihil lijkt ').

Kruythoff (Lit. 122) vond zeer geringe vulkanische afzettingen van
Molybdeniet (MoSj en Loodglans (PbS) op Saba, in de nabijheid van
de zwavelmijn; hij deelt niet mede door wie deze ertsen zijn gedetermineerd.

D. Zwavel

Deze delfstof komt voor op Saba, aan de Noordkust dicht bij Heli's
Gate, beneden Behind the Ridge. De andei:iet is hier over een
grote afstand gebleekt en omgezet in een krummelig gesteente, rijk aan
zwaveladeren en hier en daar gipsafzettingen. Klaarblijkelijk zijn hier
vroeger solfataren werkzaam geweest. De SO2 en H2S houdende exhalaties
hebben de andesiet aangetast ; door onderlinge reactie, door reactie met
H2O of door onvolledige oxydatie is vrije zwavel gevormd, en in de
spleten is door sublimatie uit zwaveldamp de zwavel in dichte aggregaten
of in duidelijk onderscheidbare kristallen afgescheiden. Het ontginbare
andesiet-zwavel-gips-complex is ongeveer 4—6 meter dik; de horizontale
uitgestrektheid is onbekend.

Het oppervlakkige aspect was veelbelovend, maar de in de 19de eeuw
begonnen exploitatie viel geenszins mee en werd vrij spoedig gestaakt.
In de steile bergwand (Photo 22) zijn over een breedte van ongeveer
100 meter en tot hoogstens 50 m diep vele tunnels en schachten gegraven
(Photo 23). De daaruit gewonnen grondstof werd van een hoogte van on-
geveer 110 m met een kabelbaan tussen de mijn en het eilandje Green
Key getransporteerd naar schepen, die — in verband met de steile,
ongenaakbare en tegen de passaatwind onbeschermde kust — niet konden
meren en voor anker lagen tussen Green Key en Saba's kust. Teneinde
op dit moeilijke en kostbare transport te bezuinigen, werd na enige tijd
niet meer de ruwe zwavel maar alleen de van waardeloze bijproducten
(o.a. andesiet) gereinigde zwavel verscheept. Deze reiniging geschiedde
eerst door het uitsmelten van de zwavel, later door destillatie. De gevolgde
procédé's waren echter zeer onvolmaakt, terwijl de aanvoer van brandstof
en water hoge kosten met zich meebracht (Lit. 135 en 155).

Duyfjes heeft in 1909 het zwavelvoorkomen onderzocht en meende,
dat het gehalte aan zwavel in het moedergesteente naar de diepte toe
weinig of niet verminderde (Lit. 60). De vermelding door Kruythoff
(Lit. 122) van een reserve van 40.000 ton zwavel moet echter met enig
wantrouwen worden bekeken.

l) Ter vergelijking diene, dat de nikkelertsen van Centraal Celebes gevonden
worden in gesteenten van geheel andere samenstelling, namelijk in de spleten van
ultra-basische eruptiefgesteenten (peridotieten) ; alsmede in de losse, verweerde
brokstukken daarvan, tezamen met ijzerertsen.
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In Lit. 110 (1876) staat vermeld, dat ,,in a recently published paper
,,Professor GÉsner states that in the island of Saba occur the largest,
,,and certainly the richest and most accessible deposits of sulphur in the
,,world. These masses of gypsum bearing sulphur contain as much as
,,60 per cent sulphur, as is seen in the analyses furnished by Mr. G. G.
,,Blackwell: Sulphur 75.81 to 80.57 per cent; silicate and sulphate
,,of linie 14.90 to 20.56 per cent; water 3.63 to 4.53 per cent."

Deze optimistische uitspraak, in 1879 door G. Lunge (Lit. 134) over-
genomen, werd door laatstgenoemde auteur in 1886 (Lit. 135) weer
herroepen; op grond van berichten, ontvangen van M. Liebschütz
te Buffalo (1885), beschouwde Lunge het zwavelvoorkomen ,,trotz seines
anscheinenden Reichthumes" als van twijfelachtige waarde.

wij beschikken gelukkig ook over meer recente analyses (Lit. 16).
Een laboratoriumrapport van de CuraCaosche Petroleum Industrie
Maatschappij, gedateerd Juli 1934, vermeldt de gegevens van een elftal
monsters uit de verlaten zwavelmij nen van Saba. De zwavelbepalingen
hadden plaats door (l) roosting, (2) extractie. Van vijf extractie-
gP4a:in,5en wa'gn de zwavelcijfers als volgt: 2,4 °/,, 8 °/,, 35 °/,, 39 %

/0. In bij na alle monsters was een hoog kiezelzuurgehaltj voorts
sulphaat, chloor, vïij zuur, kalk (vermoedelijk gedeeltelijk als gips),
aluinaarde, ijzer en doorgaans magnesia.

Op verzoek van de Gouverneur van CuraCao werden in 1934 door het
laboratorium van het Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam enige zwavelmonsters onderzocht, indertijd van Saba ont-
vangen door bemiddeling van pastoor M. de Groen. De analyse is als
volgt (Lit. 16):

Vocht (xylol-methode)
Zwavel (extr. met zwavelkoolstof) . . . . . . . . . . . .
Gloeiverlies (zwavel + geb. water) . . . . . . . . . . .
Gebonden water (en vrij zuur) . . . . . . . . . . . . . . .
(Roeiresidu

Waarvan kiezelzuur
en grootemieeis gips

Arsenicum

H.M. No. H.M. No.
I396 — I I396— 2
(Kleinere (Grooter mu-
stukken) seumstuk)

8,6 °/, 6,0 °/
52,0?/? 59,21/:

= %:¥:
35,4 % 31,5 %
24,4 °/? 26,8 0/,
11,0 % 4,7 %

afwezig afwezig

,,Verder werden minimale hoeveelheden ijzer geconstateerd, doch
,,practisch geen chloriden; wel duidelijk vrij zuur, hoogstwaarschijnlijk
,,alleen zwavelzuur. Het overige is van geen belang."

De conclusie, in Lit. 16 getrokken op grond van het uiterlijk en de
analyse van de monsters, komt geheel overeen met de veldwaarnemingen,
namelijk, dat wij hier te maken hebben met zwavel, door solfataren-
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werking afgezet in het post-eruptieve stadium van de Saba-vulkaaü.
Hoewel de gevonden zwavelcijfers (50—60 °/0) hoger zijn dan die

van het C.P.I.M. onderzoek, meende het Koloniaal Instituut op de vraag
van den Gouverneur of de analyse der door de C.P.I.M. onderzochte
monsters aanleiding zou mogen geven tot het instellen van een meer
uitgebreid, vrij kostbaar onderzoek ter plaatse, ontkennend te moeten
beantwoorden. AIs redenen voerde het Koloniaal Instituut aan, dat
— aangezien op Saba zelfs de solfataren, laatste uitingen der vulkanische
werkzaamheid, zijn uitgedoofd — voor een ontginning slechts in aan-
merking komt die zwavel, welke bereikbaar voorhanden is; immers er
vindt geen nieuwe afzetting meer plaats. Omtrent de aanwezige voorraad
voegt het rapport hieraan toe: ,,Zelden bevat een vulkaan voldoende zwavel
,,en tevens in voldoenden graad van zuiverheid, om een exploitatie te
,,wettigen. Op Java is, voor zover bekend, op meer dan 100 vulkanen
,,er maar één, de Goenoeng Patoeha (Verg. ,,Inlichtingen en Onder-
,,zoekingen" 1933, blz. 56), die aan die eischen voldoet. Ve:der had de
,,Gouverneur reeds terecht op de groote vervoerkosten naar de kust
,,gewezen; en dan moet nog het zeetransport in de rekening worden
,,opgenomen."

,,Bedenkt men nu, dat de U.S.A. betrekkelijk zeer dichtbij, n.l. in
,,Louisiana en Texas uitgestrekte zwavelvelden hebben, die op de aller-
,,goedkoopste wijze, n.l door inblazen van oververhitten stoom in de
,,diepte (waardoor zuivere gesmolten zwavel naar de oppervlakte wordt
,,gedrukt), geëxploiteerd worden, dan is het duidelijk, dat een exploitatie
,,op een vulkaan als Saba de grootste moeite zou hebben daartegen te
,,concurreeren.

,,Een economisch waardevol object konden en kunnen wij in dit zwavel-
,,voorkomen op Saba dus helaas niet zien."

Een en ander neemt niet weg, dat de Amerikaanse methode van
smelting door middel van stoom wellicht de enige rationele zou blijken
te zijn voor de mee3t efficiënte en complete winning van het relatief
kleine en ten dele moeilijk direct bereikbare Sabaanse zwavelvoorkomen.
Wat betreft deze Amerikaanse werkwijze, raadplege men o.m. het hier-
onder genoemde werk van O. Stutzer etc. 1933, p. 54 e.v.

Op St. Eustatius, hoewel evenals Saba van jong-vulkanische opbouw,
is geen zuivere zwavel gevonden.

Economisch onbelangrijke zwavelvoorkomens in West-lndië zijn bekend
van Guadeloupe en St. Vincent. De belangrijkste zwavelafzettingen in
het Westelijk halfrond zijn die van Chili (vulkanische zwavel) en die van
Texas en Louisiana (sedimentaire zwavel). De U.S.A. leverden in 1933
meer dan 3//4 deel van het commerciële product.

Zwavel is economisch belangrijk voor de bereiding van zwavelzuur;
via dit zuur en andere zwavelverbindingen voor de fabricage van lucifers,
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kruit, kunstmest, gevulcaniseerde rubber, desinfectans, fungiciden,
medicijnen, kleurstoffen; het bleken van gelatine, zijde, stro, wol; de be-
reiding van houtpulp bij de papierfabricage (zie O. Stutzer —W. Wetzel

- —A. Himmelbauer Schwefel— Gv@hit — Jod — Bov—Magnesit— Talk.Berlin 1933, p. 93—96).

E. Gips

Gipsafzettingen zijn bekend van CuraCao, Saba en St. Eustatius.
Op CuraCao ziet men op verschillende plaatsen gipskristallen aan de

oppervlakte; vooral zeer duidelijk op de plantage Klein St. Joris. Het
zijn recente vormingen, zonder economische waarde. Martin (Lit. 144,
p. 120) beschouwde deze terecht als uitscheidingsprodukten, ontstaan
bij de opdroging en verdamping van binnenbaaien. Zeewater bevat
calciumsulphaat, dat bij verdamping onder aride condities zich afzet
als gipskristallen (CaSO,.2H,O), vóór het keukenzout (NaCl).

Op Saba komt gips voor in samenhang met de boven besproken zwavel-
lagen bij Heli's Gate en ook wel op andere plaatsen. Het is hier te
beschouwen als een solfataren-vorming in spleten, als resultaat van
reactie van zure, zwavelhoudende dampen op calcium-houdend neven-
gesteente. Monsters afkomstig van Well Bay werden, op verzoek namens
de Minister van Koloniën, in 1934 door het laboratorium van het Handels-
museum van het Koloniaal Instituut te Amsterdam, onderzocht (Lit. 17).
Het ging om spleetvullingen van één tot enkele cm dikte, ongeveer
9/10 waarvan gips is, 1/10 watervrij calciumsulphaat (anhydriet). Sporen
ijzer werden daarnaast gevonden. De afzettingen lijken te gering voor
economische exploitatie.

G. A. F. Molengraaff (Lit. 153) heeft in 1886 het gipsvoorkomen
aan de bovenkant van de White Wall op St. Eustatius beschreven.
Tussen 212 en 315 meter hoogte bestaat hier de bodem uit een dikke
gelaagde gipsmassa; de gipslagen zijn veelal door dunne laagjes amorph
calciumcarbonaat van elkaar gescheiden. De ligging en het verband met
de koraalkalk deed Molengraaff vermoeden, dat de gips hier gevormd
is door de inwerking van SO2 en H2S dampen ener thans verdwenen
solfatare op de kalkige tuffen en de kalksteen van de White Wall. Een
onderzoek door Duyfjes naar de mogelijkheid van export gaf een on-
gunstig resultaat (Lit. 63). Pogingen tot ontginning zijn nooit gedaan ').

Ook bij Jenkinsbaai, in het Noordwesten van het eiland, komt gips
voor en wel als tot 40 cm dikke spleetvulling van het sterk aangetaste
andesiet-gesteente. Vroegere SO2 en H2S houdende emanaties zijn, evenals
bij de \Nhite Wall, aansprakelijk te stellen voor de aantasting van het
gesteente en de genese van de gips. Met gips opgevulde spleten zijn
tevens bekend van de kraterwand van De Quill.

l) In verband hiermede wordt verwezen naar b]z. 54, alwaar het behoud van
de White Wall als geologisch monument beple;t is.

l
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Hoewel gips geen kostbare delfstof is, kan het voor een reeks doel-
einden worden gebruikt: (a) ongebvancl, voor de bereiding van Portland
cement, glas, porcelein, kunstmest, verf, papier, insecticiden, schoolkrijt,
voor bouwmateriaal en beeldhouwwerk (albast) ; (b) gehand, voor stuca-
doorswerk (PIaster of Paris), isolatiemateriaal, gietmodellen, reliëfs.

F. Puimsteen

Puimsteen komt over het gehele eiland St. Eustatius voor, maar is
in de tuffen van de Quill-vulkaan veel overvloediger dan in het noordelijk
heuvelland. G. A. F. MOLENGRAAFF (Lit. 153) onderscheidde Andesiet-
puimsteen en Daciet-puimsteen. Eerstgenoemde is lichtbruin en wordt
gevonden zowel in het Noordelijk heuvelland als in de bovenste tuflagen
van De Quill. De daciet-puimsteen is helderwit van kleur en heeft een
fijn-vezelige textuur: deze is beperkt tot die tuflagen van De Quill,
welke meer dan 15 meter onder de oppervlakte zijn gelegen, en tot een
compacte laag van ruim 3 1/j meter in de Sugarloaf. Het hoofdbestanddeel
van de daciet-puimsteen is een bijna kleurloos vulkanisch glas met talloze
grote en kleine gasbellen, die alle in dezelfde richting zijn uitgerekt
(draderige textuur).

De chemische samenstelling van de
SiO, . . . .. . .. .. ..
A1203 · · · · · · - · · · .
Fe203 · · ·· ·. · · · -.
MgO.. .... ..... ..

CaO. .. .. . ... .. ..
K,0 .. .. . . . . .. . .
Na,0. . . .. . . . .. ..
TiO, . . .. . .. . .. . .

Totaal. . . . . . . . . . .

(gloeiverlies . . . . . .

Sugarloaf daciet-puimsteen is:
69,54 %
12,68 %
4,01 %
3,52 %
4,41 %
1,43 %
3,71 %

(spoor)

99,30 %

2,68 %)

Zoals in hoofdstuk 6 vermeld, is in
verscheept naar de U.S.A., maar de
vonden l). Volgens Kruythoff (Lit.
voor ten Noordwesten van Oranjestad
en King's Well (andesiet-puimsteen ?).

1934—1935 Sugarloaf-puimsteen
kwaliteit werd onvoldoende be-
122) komt een betere kwaliteit
in de omgeving van Smoke Alley

Puimsteen is een grondstof voor de fabricage van schuurproducten
en wordt voorts gebruikt in industrieën voor het zuiveren van zuren

') Gepleit wordt voor het behoud van White Wall en Sugarloaf als eeologisch
natuurmonument, terwille van de wetenschap (zie blz. 54). Volgens schrijver zou
deze formatie dus niet meer voor ontginning in aanmerking mogen komen, temeer
omdat eventuele economische baten van afgraving en verscheping relatief gering
zullen zij n.
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in was- en absorptie-torens. De hoge graad van porositeit en het geringe
soortelijk gewicht maken het bovendien geschikt als bestanddeel voor
beton.

G. Phosphaat

Onder phosphaat wordt verstaan een €ësteente van sedimentaire
herkomst, dat voor een aanzienlijk gedeelte bestaat uit amorph of fijn-
kristallijn tricalciumphosphaat, Ca3(PO4)2- Met dezelfde naam duidt men

' aan het handelsproduct, dat door wassing en concentratie uit natuurlijke
phosphaatlagen is verkregen.

De samenstelling van phosphaat is sterk wisselend, afhankelijk van
de genese. Behalve uit tricalciumphosphaat bestaat het uit enige zeld-
zamere phosphorzuurhoudende mineralen, calciet, klei, kwarts en orga-
nische bestanddelen. De kleur wisselt van grijs tot geel, bruin, roodbruin
en paars. Het materiaal is doorgaans hard maar tevens bros. — Gewoonlijk
vormen de gvijze phosphaten de hóógwaardi§e delfstoffen. De bruinige
kleur duidt meestal op een hoog gehalte aan Fe en Al oxyden, hetwelk
de waarde belangrijk minder maakt.

De genese is als volgt. Phosphorus is zeer verbreid in het mineralen-,
planten- en dierenrijk. Zeewater heeft een gehalte aan P2OS, dat wisselend
is al naarmate de breedtegraad en plaatselijke omstandigheden; in de
Javazee werd 4—6 mg per kubieke meter gevonden, in de Middellandse
zee ten Noorden van Marokko gemiddeld 5 mg, in het oppervlakte-water
van het Engelse kanaal in de winter 30—40 mg, in de zomer ongeveer
2 mg. Gedroogde beenderen en visgraten bevatten 54—56 °/, trical-
ciumphosphaat, terwijl dit laatste in kleinere hoeveelheden ook voorkomt
in weke weefsels van het dierlijk lichaam en bij gevolg in de excrementen.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen excrementen en beenderen in
min of meer aanzienlijke hoeveelheid opeengehoopt worden, bijv. in
holen en grotten (waar vleermuizen en andere holbewonende dieren leven)
of op broed- en verblijfplaatsen van vogels (met name van zeevogels,
die de graten van de door hen verzwolgen vissen niet geheel kunnen ver-
teren en deze met hun excrementen deponeren). Zulke ophopingen van
vuilwitte tot bruine, poedervormige of meer samenhangende uitwerpselen
zijn bekend onder de naam van guano.

In regenloze gebieden kan de guano vrijwel onveranderd bewaard
blijven. In regenarme streken, zoals de Benedenwindse eilanden, vindt
echter op de onbeschutte plaatsen een langzame uitwassing plaats,
waarbij de oplosbare elementen — d.z. de salpeterzure en phosphorzure
zouten — in het water worden opgelost. De doorsiepelende zoutoplossingen
reageren met de gesteenten van de ondergrond, en er vindt, met name
wanneer dit kalken zijn, een chemische reactie plaats tussen de zout-
oplossingen en het calciumcarbonaat, waarbij CO2 vrij komt en trical-
ciumphosphaat neerslaat. Deze kalksteenmetamorphose is partiéél of
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vrijwel volledig en bepaalt de kwaliteit van het product. Soms ook"ontstaan
tussenvormen tussen guano en phosphaat, die men guano-ijhosµaat noemt.

Het bovenstaande is grotendeels ontleend aan Lit. 85.
Op de Benedenwindse eilanden en op St. Martin treffen we de ver-

schillende, hierboven genoemde phosphaatafzettingen aan. Duyfjes
heeft in 1910 een uitstekend overzicht gepubliceerd van het voorkomen
van phosphaten op CuraCao, Klein-CuraCao, Aruba en Bonaire (Lit. 64),
waaruit het hieronder volgende — met enige wijzigingen, aanvullingen
en een andere rangschikking — is samengevat.

Naar de wijze van ontstaan kunnen we vier groepen onderscheiden:

GvoeP I. Guano-µosµaat-afzettingen in holen en gvotten en Holen-
PhosPhaten. De oorspronkelijke en onveranderde guano bestaat hier uit
excrementen van vleermuizen, konijnen en andere holenbewonende dieren.
Bijna in elke grot bevindt zich zulk een laag, in dikte variërend van
enkele centimeters tot l meter, en lichtgrijs of bruin tot zwart van kleur.
Het gehalte aan phosphorzure kalk wisselt van 10 tot 55 °/0 (plantage
Noordkant) ; voorts zijn fijne kleiige bestanddelen en koolzure kalk alsmede
stikstofverbindingen (ammoniakzouten en nitraten), kaliumzouten en
organisch materiaal aanwezig. Veelal zijn huisjes van landslakken en
beenderen van vleermuizen, muisachtigen en konijnen ingesloten. Er zijn
overgangen tussen de weinig-veranderde holen-guano, de ditto guano-
phosphaat en de echte holenphosphaat. De laatstgenoemde phosphaat is
de door kalkhoudend water geheel in phosphorzure kalk veranderde
guano en is voorts ontstaan uit de kalksteen van de bodem en de
wanden van 'de grot, die door het phosphorzuur van de guano in een
onzuivere phosphorzure kalk is omgezet. Voor beschrijvingen van
holenguano's en holenphosphaten wordt o.m. verwezen naar Martin
(Lit. 144, p. 96-—100).

De afzettingen van deze groep zijn zeer verbreid op de Benedenwindse
eilanden, waar immers de aan holen en grotten zo rijke kalksteenformaties
een grote oppervlakte innemen. Met een enkele uitzondering zijn ze
echter nergens in voldoende hoeveelheid aanwezig om economische
exploitatie op zelfs maar bescheiden schaal te rechtvaardigen. Hier komt
bij, dat het grootste deel van het phosphaat als onoplosbaar Ca,(PO4)2
is gebonden en dus niet als directe meststof in aanmerking komt (behalve
wellicht op de eilanden zelve), terwijl verwerking tot superphosphaat
bëmoeilijkt wordt door het lage Ca,(PO4)2 gehalte en het hoge ijzer- en
aluminium-percentage.

Voorkomens van holenguam (guano-PhosPhaat) zijn bekend geworden
van de grotten nabij Fontein en een grot ten W. van Seroe Colorado op
Aruba; in laatstgenoemde grot is het product weggegraven. Van de in
1919 aan L. J. M. Henriquez verleende vergunning om de ,,in de spelonken
van Aruba aanwezige meststoffen" weg te halen en uit te voeren, is
nimmer gebruik gemaakt. Op CuraCao kennen we deze afzettingen in de
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grot van Hato en een grot ten W. daarvan, evenals in grotten op de
plantages Ascension (ten Westen van de Boca) en Noordkant (ten Westen
:an het huis). Op Bonaire is holen-guano-phosphaat gevonden in twee
deine grotten op de plantage Bolivia. In het 'Devils Hole' van de
Simson Bay kalk op St. Martin is een vleermuisguano-afzetting.

HolenPhosPhaat kennen we op Aruba in kleine, onbelangrijke voor-
komens in het Zuidoostelijk kalkplateau. Op CuraCao is het in de volgende
afzettingen aangetroffen: (l) plantage St. Hyronimus, ten Noorden van
de Seroe di Cueba (guano-phosphaat naast holenphosphaat; een poging
tot ontginning in 1906 en 1907 is hier mislukt) ; (2) plantage Ascension,
op Seroe Maïssi of Mainsjie (niet te verwarren met de S. Mainsjie van
Oost-Curajµo; na de ontdekking in 1883 werd in 1886 door de CuraCaosche
Phosphaatmaatschappij Ascension de ontginning van deze lagen
geëntameerd; na enige kleine proefverschepingen werd in 1890 de maat-
schappij ontbonden en de ontginning voor goed gestaakt); (3) plantage
Groot St. Martha; (4) plantage St. Jan (kuilvormig voorkomen); (5)
plantage Hermanus; (6) plantage Fuik (Duivelsklip ; een vergeefse
poging tot ontginning werd hier gedaan door de Santa Barbara Cor-
poration, in de jaren 1905 en 1906). ')

Van Bonaire is slechts één holenphosphaat-ontsluiting beschreven
en wel die op de Seroe Grandi in het Noorden van de plantage Slagbaai.

Op St. Martin zijn kleine voorkomens van holenphosphaat in de Oligo-
Miocene Simson Bay kalk. Deze zijn daarin ontstaan in het Oud-Kwartair,
toen grotten en holen bewoond werden door verschillende soorten zoog-
dieren (o.a. Amblyvhiza). Een poging tot opsporing van economische
voorraden mislukte (1883). I. Dornseiffen vermeldde in zijn beschrijving
van het eiland St. Martin (Tij'dschvift Aardv. Gen. 7. 1883, p. 126—142)
de aanwezigheid van phosphorzure kalk niet alleen bij de Simsonsbaai,
maar ook op de Lowlands en op het Franse Tintamarre. J. IV. W. Spencer
(Lit. 213, p. 526) schreef over de Simson Bay phosphaat: ,,The surface
,,of this rock is partly phosphatized, but rio phosphate of lime was found
,,in the shafts, reaching to a depth of 75 feet, nor in a tunnel drifted
,,in the side of a hill, showing that the phosphatic matter is confined
,,to the surface." Duyfjes (Lit. 60) gaf eveneens een ongunstig rapport.
In het standaardwerk van Stutzer (Lit. 226, p. 239) is het oordeel over
de phosphaten van St. Martin, dat zij ,,nicht VOll besonderem IVerte"
zijn, en dat de samenstelling zeer variabel is: Ca,(PO4)2 37—81 °/,; CaCQ
6 47 °/,; Fe en Al oxyden 1,14 11,97 °/,.

GvoeP II. PhosPhaten ontstaan uit de vesten van aangesPoelde zeedieven.
In tegenstelling met de holenafzettingen is de phosphaat van deze groep
slechts zeer plaatselijk ontstaan, namelijk in samenhang met de phosphor-

') Op de berg Ronde Klip werd tevergeefs naar phosphaat gezocht, door middel
Yari tunnels van ongeveer 20 m lengte aan de Zuidelijke helling. De in 1885 gevormde
Maatschappij tot exploitatie werd reeds in 1886 ontbonden.

— 100



rijke overblijfselen van grote zeedieren, die hier en daar op het kalkrif
zijn gespoeld, toen dit nog vrijwel op zeeniveau lag. Een dergelijk voor-
komen bevindt zich op de plantage Columbia van Midden-Bonaire,
waar men de beenderen en tanden van haaien, roggen en zeekoeien nog
kan onderscheiden (Lit. 138 en 144, p. 101—105). De kalksteen, waarin
deze overblijfselen gebed liggen, is echter weinig gephosphatiseerd door
het phosphorzuur van deze beenderen en is derhalve kwantitatief noch
kwalitatief van enige betekenis. Martin (Lit. 138) vermeldde analyses
van 50—76 °/, Ca3(PO4)2. In Zuidoost-Aruba bevinden zich haaien-
beenderen en -tanden temidden van de tot Groep IV behorende phosphaten.

Gvoej' III. Zeevogelguano, gedeeltelijk omgezet in phosphorzure kalk
en dan guano-phosphaat genoemd. Deze kwam tot voor kort op het
lage eilandje Klein-CuraCao voor, in een 1,5—2,5 meter dikke laag,
rustend op rifkalksteen (Photo 8). Het gehalte phosphorzure kalk was
35 tot 70 °/,; daarnaast waren ook stikstofhoudende verbindingen aan-
wezig. Na de afgraving in de periode 1871—1888 bleef hier en daar een
ongeveer 30 cm. dikke laag guano over, bedekt door een even dik pakket
van kalksteenbrokken vermengd met klei. In de periode 1906—1913
werd een groot gedeelte hiervan nog afgegraven. In totaal is meer dan
90.000 ton verscheept. Ilet product Werd als kunstmest gebruikt, na
omzetting tot superphosphaat.

De guano van Klein-CuraCao is afkomstig van de talrijke Jan van Genten of
,,Brown Boobies" (Suk leucogastva (Borm.)), die daar een broedkolonie hadden,
mogelijk tot in de negentiende eeuw. Een ,,Plakaat", uitgevaardigd op 29 Maart 1737,
hernieuwde het verbod van vangen en doden der vogels en van het rapen der
eieren, met als oogmerk de veiligheid van de scheepvaart; immers door het grote
aantal vogels werden de stuurlieden der schepen bijtijds attent gemaakt op de
nabijheid van dit kleine, lage, dikwijls slecht zichtbare eilandje. Het verbod werd
echter onvoldoende nageleefd en de broedkolonie verdween tenslotte geheel (zie
P. A. Euwens: Klein-CuraCao. De West-lndische Gids 7, 8, 1926, p. 401). Wanneer
de laatste Jan van Genten van Klein-CuraCao zijn verdwenen, is niet bekend. Bosch
(Lit. 37; 1829) noch Teenstra (Lit. 227; 1837) maakten melding van vogels op
het eiland; wel deelden zij mee, dat er enige jaren tevoren, ter betere herkenning
een heuvel van koraalsteen was opgericht. Daaruit zou men kunnen opmaken, dat
er toentertijd geen broedkolonie meer was. Indien zij niet reeds eerder verjaagd
waren, zou in ieder geval de guano-ontginning in de zeventiger jaren der vorige eeuw
een einde gemaakt hebben aan hun aanwezigheid. Het is niet onwaarschijnlijk, dat
een permanent beschermen der broedkolonie tot een ontginning op vaste productie-
basis had kunnen leiden, op de wijze van de exploitatie der guano-eilanden voor
de kusten van Peru en Zuid-Afrika (zie Lit. 226, p. 274 285; 287—289).

Op het ogenblik broeden Jan van Genten nergens meer op de Nederlandse Beneden-
windse eilanden. Op de Bovenwindse groep is nog een gering aantal broedvogels
aanwezig en wel op de kleine, rotsachtige eilandjes ten Oosten van St. Martin (de
Keys — waar ook pelikanen broeden) en op I)iamond Rock, een geïsoleerde rots
ten Noordwesten van Saba. Economische betekenis uit het oogpunt van guano-
winning kan aan deze broedplaatsen niet worden gehecht.

Gvoeµ IV. Phosjjhaten ontstaan dooi' éhosijhatiseving 7)a% kalksteen, in
samenhang met een z'oovmalige bedekking van zeevogel-guano. Dit zijn de
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enige phospiaten, die een economische waarde vertegenwoordigen, en .

die op grote schaal zijn ontgonnen op Aruba (Seroe Culebra en Seroe
Colorado) en CuraCao (Santa Barbara).

De zeevogel-guano, welker phosphorzure oplossingen tot phosphati-
sering der onderliggende kalksteen geleid heeft en die zelf thans geheel
is verdwenen, was van geologisch oudere datum dan die van Klein-
CuraCao. Laatstgenoemde was, zoals wij gezien hebben van recente
genese, terwijl de Arubaanse en CuraCaose zeevogel-guano's afgezet
moeten zijn geweest in het Oud-Kwartair (zie hieronder).

Eigenlijk kunnen wij slechts gissen naar de herkomst van deze Pleistocene guano.
Denkelijk waren het inderdaad afzettingen van zeevogel-broedkolonies, gelijk op
Klein-Curaµo, maar wij weten niet van welke soorten 'vogels. Voorzover bekend,
zijn geen beenderen-overblijfselen van deze zeevogels gevonden, op grond waarvan
genus- of species-determinaties mogelijk zouden zijn. Vermoedelijk zijn het vooral
soorten van de genera Sula en Pelecanus geweest.

Hieronder worden de genese, het ooovkomen en gehalte van deze phos-
phaten besproken voor Aruba en CuraCao, terwijl terloops gewezen zal
worden op vermoedelijk identieke, — maar voor zover wij weten —
economisch onbelangrijke afzettingen op Bonaire. Bovendien zullen de
van elders in West-lndië bekende voorkomens opgesomd worden.

Aruba. Seroe Colorado, Seroe Culebra en Banki Jessurun

Het profiel toont de volgende algemene trekken, van beneden naar
boven: (l) dioriet; (2) diorietconglomeraat, bestaande uit al of niet
gephosphatiseerde diorietstukken, ingebed in phosphaat met gemetamor-
phoseerde resten van Foraminiferen en schelpen; overgaand in (3) phosphaat,
maximaal 6 meter dik, met gemetamorphoseerde schelpen en koralen;
(4) 1—2 meter dik phosphaatconglomeraat, bestaande uit phosphaat-
brokken en -rolstenen in donkergele Lithothamnium- en Foraminiferen-
kalksteen; overgaand in (5) zuivere, lichtgele kalksteen tot verscheidene
meters dik.

Uit deze opeenvolging kan de hieronder beschreven genese der lagen
worden gereconstrueerd (enigszins afwijkend van de door Duyfjes
gedachte ontstaanswijze). In het Oud-Kwartair vond een transgressie
plaats, waarbij op de dioriet (l) eerst een kalkige diorietrolsteenbank
(basisconglomeraat (2)), daarna organogene kalksteen werd afgezet.
Een zwakke opplooiing bracht deze kalksteen boven water. Broed-
kolonies van zeevogels deponeerden grote hoeveelheden guano op de
kalken, die in een later stadium (Glaciale zeeniveau-daling) gephospha-
tiseerd (3) werden. Dit proces drong door tot in het onderliggende, kalkige
diorietconglomeraat (welks diorietstukken hier en daar werden omgezet
tot de z.g. posthema's, rijk aan ijzer- en aluminium-oxyden) en zelfs
tot in spleten van de dioriet; echter niet dieper dan de grondwater-
spiegel, waar de actie van het phosphorzuur werd opgeheven. Post-
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Glaciale zeerijzing, gepaard met een daling van het eiiand zelf, bracht
de doo.r de zwakke opplooiing in hellende stand gebrachte phosphaat-
lagen weer onder water. Daarbij ontstond plaatselijk eerst het phosphaat-
conglomeraat (4), en vervolgens hierop een laag zuivere kalksteen (5). In het
Jong-Kwartair volgde weer een oprijzing van het eiland benevens een zee- " -
daling van 6 meter, waardoor phosphaten en kalksteen tenslotte boven de
zeespiegel verrezen (verg. de geologische geschiedenis van Aruba, blz. 37).
Op sommige plaatsen is om de een of andere reden geen kalksteen op de
phosphaatlaag afgezet en ligt laatstgenoemde thans aan de opperVlakte.

Het gehalte aan phosphorzure kalk van de ontgonnen Aruba-phosphaat
bedroeg meer dan 70 °/,. Bij ongeveer 10 °/, van de weggegraven delfstof
was het ijzer- en aluminium-oxyde percentage hoger dan 5 °/, l). De
gemiddelde kwaliteit was redelijk goed. Enige analyses van tussen 1881 "
en 1885 uitgevoerde phosphaten volgen hieronder, medegedeeld door
Martin (Lit. 144, 1888) en G. Hughes (Lit. 103, 1885).

R.Frese^"ius G. EI. OGSTON G. HUGHES

Phosphorzuur (P2O,) . . 35,77 37,28 36,52 36,13 35,18 35,70
Zwavelzuur (H,SO4) . . . 1,74 " 1,55
Koolzuur(CO,) . .. . . . . 1,89 2,00 2,20 2,40 2,50 1,53
Kalk (CaO) . .. . .. .. . . 47,62 49,20 50,40 47,48 46,36 46,37
Fluor .. . . . . . . . . . .. . .. 2,86 4,22
Magnesium . . . . . . . . . . . 0,30
Fe en Al oxyden .. . .. 3,64 3,72 3,05 3,35 4,80 4,75
In . zuren onoplosbar e

silicaten . . . . . . . . . . . 1,33 2,50 1,15 2,20 3,15 2,35
Alkaliën, Organ. best... 0,78 3,24 3,38 4,79 5,01 l 2 91
Chem. gebonden water 5,27 2,06 3,30 3,65 3,00 \ '
Water bij 100°c.. .. ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62

Totaal... . .. .. . .. .. .. . 101,20 *) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ca,(PO,), .. . . . . . . . . . . . 78,07 81,40 79,73 78,89 76,80 77,93
CaCO, ... .... .. ... ... 4,30 4,51 5,00 5,45 5,68 3,54

*) af: zuurstof voor Fluor, 1,20.

Omstreeks 1912 bedroeg het Ca,(PO4)2 gehalte der uitgevoerde phos-

') Martin (Lit. 144) meldde hoge ijzergehaltes vooral van de Seroe Culebra (een
monster van 69,39 % calciumphosphaat bevatte 9,74 % Fe en Al oxyden) en van
de Oostelijke helling der Seroe Colorado: ,,. . . nimmt der Eisengehalt so sehr zu,
,,class die zerrissene Oberflache der dunkelbraun gefarbten, phos.phathaltigen Kalke
,,den Eindruck macht, als ware sie mit vulkanischen Schlacken dicht bedeckt. Dieser
,,Farbung hat auch der Seroe Colorado (rother Berg) seinen Namen zu danken."

Het Kol. Vevslag 1902 merkte op, dat de exploitatie nadelig beïnvloed werd door
het feit, dat de phosphaten met een hoog phosphorzure kalk gehalte tevens een te
hoog Fe — Al gehalte (meer dan 4 %) bezaten, terwijl in de phosphaten met minder
phosphorzure kalk (75 a 76 %) het toegelaten Fe -— Al percentage (tot 4 %) aanwezig was.

Lichte variëteiten phosphaat kwamen op Aruba trouwens in het geheel niet voor.
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phaten nog maar 72—73 % In 1915 bleek de phosphaat eerste klasse
vrijwel geheel afgegraven te zijn, en thans zijn — voorzover wij weten—
alleen nog lagen van geringe kwaliteit aanwezig: minder dan 70 %
phosphorzure kalk, en meer dan 4 °/, Fe en Al oxyden.

De ontginning vond eerst uitsluitend in dagbouw plaats. Na de toeval-
lige ontdekking in 1889 of 1890 van de voortzetting van de phosphaatlaag
onder de jongere kalksteenafzetting bij "de Seroe Culebra, werd de
delfstof tevens door middel van schachten en galerijen uitgegraven.
De phosphaat werd na ontginning in de zon gedroogd en verscheept
via St. Nicolaasbaai.

De totale hoeveelheid geproduceerde en verscheepte Aruba-phosphaat
bedroeg 529.761 ton (1881—1914).

CuraCao. Santa Barbara (Photo 6 en 10)

Het phosphaatvoorkomen op Santa Barbara is gebonden aan de
Pleistocene kalksteen van de Tafelberg. Volgens Duyfjes (Lit. 64)
bevindt zich ook hier boven de phosphaatlaag een kalksteenpakket, dat
gevormd zou moeten zijn tijdens een periode van onderdompeling na de
phosphatisering; derhalve analoog aan de wijze van ontstaan op Aruba.
Hij was echter toen niet in staat het terrein te bezoeken en een en ander
te verifiëren. Grutterink bezocht later met Duyfjes de phosphaatmijn,
maar uit zijn korte beschrijving (Lit. 85) blijkt niet, dat de door de
laatstgenoemde in 1909 gegeven voorstelling van zaken inderdaad de
juiste is. Grutterink deelde alleen mee, dat de kalksteen op het derde
terras aan de Zuidzijde van de Tafelberg (nabij de 100 m. hoogtelijn)
is gephosphatiseerd en dat hier en daar op het phosphaat-terras een
bruinrood phosphorzuurhoudend zand met kleinere en grotere phosphaat-
rolstenen ligt, het zg. grintphosphaat. Of dit grintphosphaat te ver-
gelijken is met het phosphaatconglomeraat van Aruba is twijfelachtig,
aangezien blijkbaar geen spoor van een cementerende en dekkende
kalksteen aanwezig is. De beschrijving, die Grutterink (Lit. 87)
— en in navolging van hem Stutzer (Lit. 226) — van dit phosphaat-
zand gaf, wijst evenmin daarop:

,,Part of the phosphate consists of a loose accumulation of red pebbles and sand.
,,This variety of phosphate partly covers and partly replaces the solid phosphate;
,,in the latter case it rests directly on the limestone and MIs the spaces between the
,,rough upstanding cones of this rock. Phosphate-sand also fills part of the cavities
,,in the solid phosphate.

,,The origin of the pebble phosphate is less cIear, perhaps it is art alteration
roduct of rock phosphate.""PHet Ca3(PO4)2 gehalte van het grint en zand is geringer, hetijzer- en aluminiumoxyde-

percentage hoger dan die van de vaste phosphaat. Alleen de grote stukken komen
in samenstelling vrijwel overeen met de rotsphosphaat.

De Santa Barbara phosphaat bevat een zeer constant gehalte aan
phosphorzure kalk, hetwelk nog iets hoger ligt dan dat van de goede
kwaliteit Aruba-phosphaat. Het Fe en Al oxyde percentage is zeer laag,
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en de delfstof steekt daarmee gunstig af tegen die van Aruba. De bruine
kleur staat niet zozeer in verband met het ijzergehalte als wel met het
voorkomen van organische bestanddelen (Grutterink). L. Meyn (Lit. 15 l)
publiceerde de volgende analyses (niet geheel conform overgenomen) :

1877 1877 1878 1878
Gilbert Gilbert Stein Stein

Phosphorzuur (P,0,) . . . . . . . . 40,45 40,62 39,92 40,23
Zwavelzuur (H,SO,) -. - . . . . . . 0,64 0,69 0,69
Koolzuur (CO,) .. . .. . . .. . . .. 3,05 2,92 2,50 2,31
Kalk (CaO) . .. .. .. . . . . . . . .. 51,04 51,08 50,89 50,73
Fluor 0,42 0,18
Magnesium .. . . . . .. . . . . . .. .. 1,26 0,69 1,73 1,20
Fe (en Al-oxyden) .. . . . . .. .. 0,35 0,43 0,20
In zuren onoplosbare silicaten 0,50 0,30 0,28 0,12
Alkaliën, Organ. best. .. . . . .. 1,79 2,66 2,89 ') 2,83 ')
,,Feuchtigkeit" . . . . . . . . . . . .. 0,68 1,20 0,90 1,59

Totaal 100,18 100,08 100,00 99,70
B

Ca, (PO,),. .. .. .. .. . . . . . .. .. 88,40 88,76 87,24 87,90
CaCO, 6,94 6,64 5,69 5,25

l) met Fluor, enz.

Eveneens door Meyn gepubliceerd,
in Hamburg, berekende analyses:

Koolzure kalk. . . . . . . . . . . .
Zwavelzure kalk. . . . . . . . . .
Phosphorzure kalk. . . . . . . .
Phosphorzure magne3ia . . .
IJzeroxyde . . . . . . . . . . . . . .
Fluorcalcium . . . . . . . . . . . . .
Kiezelzuur . . . . . . . . . . . . . . .
Alkaliën . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organische bestanddln.. . . .
,,Feuchtigkeit" . . . . . . . . . . .
Totaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

is een tweetal door Gilbert,

6,93 6,64
1,09

85,05 86,90
2,75 1,50
0,35 0,43
0,86 0,37
0,50 0,30

2,34
1,79 0,32
0,68 1,20

100,00 100,00

Keilhack (Lit. 108) gaf de volgende, door de firma Emil Hauenschild
te Hamburg samengestelde, gemiddelde analyses van phosphaatver-
schepingen in de jaren 1920—1925:

, Ca,(PO4)2 l Fe203 +A1203 H2O

1920 .........
1921 .........
1922 .........
1923 .........
1924 .........
1925 .........

87,66 % 0,730 % 0,91 %
87,25 % 0,805 °/, 1,23 %
86,27 6/, 0,795 '5/, 1,64 %
86,77 °/? 0,810 °/9 1,30 0/,
86,25 % 0,835 °/$, 1,30 %
86,328 °/, 0,677 °/, 0,937 %
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Uit deze cijfers blijkt een geringe afname van het gehalte aan phos-
phorzure kalk (l °/, over 5 jaar). Ter vergelijking gaf Keilhack bovendien
enige % cijfers van andere z.g. ,,Inselphosphaten" (1914):

Christmas Island.. . . . 83,53
Palau .. . .. . .. . .. . .. 86,76
Nauru .. . .. . . . .. .. .. 82,20
Malden Island . . .. .. 79,45

De Santa Barbara mijn heeft sedert 1875 tot en met 1947 ongeveer
2.300.000 ton phosphaat geproduceerd. Naar de thans aanwezige voorraad
zij tl verschillende schattingen gedaan. B. Ludwig (rapport van 25 April
1889) schatte de hoeveelheid ,,compact phosphaat" op minstens 2 millioen
kubieke meter, of meer dan 5 millioen ton (Lit. 116, 117). Keilhack
(Lit. 108; 1926) berekende, op grond van de door phosphaat ingenomen
oppervlakte (1000 x 250 m = 25 ha) en dikte (ong. 20 m gemiddeld),
het volume op 5 millioen kubieke meter (d.i., bij een s.g. van 2,5, ongeveer
12,5 millioen ton van 1000 kg'). Grutterink (Lit. 85, 87), die de mijn
in 1911 taxeerde, kreeg geen toestemming cijfers te publiceren. In een
bericht van Het Financieele Dagblad. 6.71.1948 wordt de levensduur
getaxeerd op slechts ongeveer zeven jaar bij gelijkblijvende exportcijfers
(in 1946 en 1947 werd ong. 73.600 resp. 79.230 ton geproduceerd). In
1955 zou derhalve de mijn uitgeput zijn (?). Krafft (Lit. 163) schrijft
in 1948: ,,de verwachting is algemeen, dat de exploitatie nog minstens
tien jaar zal worden voortgezet".

De ontginning vindt hoofdzakelijk in dagbouw plaats (Photo 10).
Met dynamiet wordt de phosphaatrots gebroken, daarna afgegraven en
gesorteerd. Van de groeve wordt de phosphaat dan naar de pletmolen
vervoerd om te worden gebroken tot stukken van 21/2 inch (Photo 11).
De verscheping vindt plaats uit Newport aan de FÓikbaai (Photo 6).
De Mijnmaatschappij CURACAo levert vooral hoogwaardige delftsof
voor de bereiding van superphosphaat; daarnaast een kleinere hoeveel-
heid tweede kwaliteit phosphaat, dat zeer lijn vermalen wordt en dan
zonder meer als kunstmest uitgevoerd wordt. Voorts produceert men een
gering kwantum gebrande kalk en kalksteen, vooral voor lokaal gebruik
(olieraffinage C.P.I.M. en Aruba; bouwnijverheid).

é

Bonaire

' Tot groep IV behoren ook enige phosphaatafzettingen, beschreven
door Duyfjes van de plantages Fontein en Santa Barbara op Bonaire.

Ten Zuidwesten van het huis Fontein vindt men in de steile kalksteen-
wand afgeronde phosphaatbrokken van 1—10 cm. doorsnede, die volgens
analyse 78,4—81,6 % Ca,(PO4)2, 1,85 °/, Fe en Al-oxyden en 1,05 %
water bevatten. Duyfjes' vermoeden van een phosphaatlaag on&r
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het phosphaatconglomeraat (analoog aan Zuidoost-Aruba) is nimmer
door onderzoek bevestigd.' Op de plantage Santa Barbara ten Noorden
van het huis, is een dergelijk voorkomen; maar hier zijn de phosphaat-
insluitsels veel kleiner (1—2 mm.), zodat een eventuele phosphaat-afzetting
— vanwaar deze brokjes getransporteerd zijn — volgens Duyfjes niet
direct er onder, maar ergens in de buurt zou kunnen voorkomen.

Ook elders in West-lndie zijn deze tot groep IV behorende phosphaat-
afzettingen aangetroffen, maar nergens in zo grote hoeveelheid als op
CuraCao en Aruba. Bekend vooral zij n de voorkomens van Gran Roque
(Los Roques), Redonda, Sombrero en Navassa '). Ontginning heeft
alleen op Sombrero plaats gevonden.

Mogelijkheden voor het oPsPoren van »ieuzoe PhosPhaatlagen

U'anneer wij ons afvragen welke de mogelijkheden zijn voor het vinden
van nieuwe phosphaatbeddingen behorende tot gvoeP IV, dan dienen wij
in de eerste plaats te bedenken, dat — zoals Duyfjes uitvoerig heeft
uiteengezet — zulke lagen kunnen voorkomen onder jongere afzettingen
van phosphaatconglomeraat en kalksteen. In Zuidoost-Aruba hebben
de exploraties van de Aruba Phosphaat Mij. bewezen, dat de ontgin-
bare phosphaat ten dele aan de oppervlakte ligt en ten dele wegduikt
onder zulke conglomeraat- en kalksteenlagen.

Bij toekomstige exploratie zal de delfstof dus niet alleen aan de
oppervlakte gezocht moeten worden, maar vooral ook ondev de Oud-
Kwartaire kalksteen. Een kernboorapparaat zal daarbij gebruikt moeten
worden. Wat betreft de methode van het afboren van een terrein,
kunnen wij verwijzen naar Lit. 64. Duyfjes koesterde verwachtingen
ten aanzien van de hogere kalksteenbeddingen in Zuidoost-Aruba, de
Zuidelijke kustbergen van CuraCao (bijv. de Drie Gebroeders; minder in
\'Vest-CuraCao), en de hogere kalklagen op Fontein en Santa Barbara
van Bonaire. Hij ging zelfs zover in deze verwachting, dat hij schreef,
,,dat op enkele plaatsen zelfs bijna met zekerheid het voorkomen van
,,ontginbare afzettingen kan worden verwacht." De Jong-Kwartaire
kalksteen (bijv. het laagterras) biedt in dit opzicht waarschijnlijk geen
perspectieven.

Ten aanzien van de tot de gYoePen I, II en III behorende guano" en
phosphaat-beddingen kunnen de verwachtingen in geen geval hoog "
gespannen zijn. Immers zeevogelguano van groep III is een oppervlakte-

') Zie inzake literatuur over deze en andere phosphaten Lit. Stutzer 226, en
Rutten 196. Voorts M. Rost. Die \"enezolanischen Inseln Las Aves, Los Roques,
Las Orchilas und die Phosphoritlagerstatte von Gran Roque. Zeitschv. d. Deutsch.
Geol. Ges. 90. 1938. p. 577—596. S. E. Aguerrevere & V. M. LÓPEZ. Geologïa de
la Isla del Gran Roque y sus Depósitos de Fosfatos. Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat.
5. 1939, p. 137—172.

— 107 --



afzetting en het is niet aan te nemen, dat zulk een voorkomen aan de
aandacht van onderzoekers ontsnapt zou zij n. Holenphosphaten van
groep I en de phosphaat van groep II hebben krachtens hun wijze van
ontstaan steeds zeer geringe afmetingen, en komen — niettegenstaande
hun soms hoogwaardige kwaliteit — voor grootscheepse ontginning
niet in aanmerking.

OntginniAg, uene'evking en toePassi%g

De tot groep IV behorende phosphaten zijn, zoals gezegd, op grote
schaal ontgonnen, gesorteerd, gebroken en uitgevoerd, voor zover hun
gehalte aan phosphorzure kalk voldoende hoog was en dat van ijzer-
en aluminium-oxyden beneden ongeveer 4— 5 °/, bleef (het laatste
gold vooral voor Aruba).

Vóór de eerste Wereldoorlog ging de phosphaat hoofdzakelijk naar
Engeland. In de periode tussen de beide Wereldoorlogen vond de uitvoer
echter plaats naar het vasteland van Europa, vooral naar Nederland, "
Duitsland en de Oostzee-landen. Gedurende de tweede Wereldoorlog
waren Engeland en de U.S.A. importlanden en thans o.m. ook weer
Nederland.

De belangrijkste toepassing van phosphaat is de verwerking tot kunst-
mest. Een klein gedeelte van de ruwe phosphaat wordt, na zeer fijn
gemalen te zijn, direct als zodanig gebruikt; ook tweede kwaliteit phos-
phaat is voor deze bewerking geschikt. Het grootste deel van de grondstof
wordt echter vermalen en behandeld met zwavelzuur, waarbij het
moeilijk oplosbare en door planten niet gemakkelijk opneembare trical-
ciumphosphaat, Ca3(PO4)2, wordt omgezet in het in water oplosbare
monocalciumphosphaat, volgens de formule Ca,(PO4)2 + 2H2SO, ~
2CaSQ + CaH4 (PO4)2. Het CaSO4 bindt het water van het zwavelzuur
tot gips, en de gehele massa van gips en monocalciumphosphaat verhardt
tot het z.g. superphosphaat, dat daarop wordt fijngemalen.

In verband met de zwavelzuurbehandeling is de kwaliteit van de phosphaat in
hoge mate bepalend voor de verwerkingsmogelijkheid. Een gering percentage aan
calciumcarbonaat (CaCOj werkt gunstig bij de" ontsluitings-reactie ; een te hoog
gehalte, namelijk meer dan 5 %, vordert echter het gebruik van te veel zwavel-
zuur, waardoor de kosten oplopen. Het percentage aan calciumcarbonaat in de ver-
scheepte Aruba-phosphaten schommelde tussen ongeveer 3,5 en 5 7 °/ dat van
de CuraCao-delfstof tussen 5 en 7 °/,. ' j'

Een gehalte van Fe en Al-oxyden l) van meer dan 3 °/0 werkt eveneens schadelijk,
omdat daardoor een deel van het phosphorzuur, dat bij'de bereiding in de oplosbare
vorm van monocalciumphosphaat en monoferriphosphaat, FCH,(PO4)3, is gebracht,
terug gaat in onoplosbare vorm, namelijk als tnferriphosphaat, FePO,. Het percen-
tage in de ontgonnen Aruba-phosphaten is, zoals we weten, aan de hoge kant:
3—5 % ; terwijl de Santa Barbara phosphaat minder dan l °/, aanwijst, en dus zeer
goed bruikbaar is.

') IJzer komt in het ruwe phosphaat voor als oxyde, sulphide of phosphaat;
aluminium als oxyde, phosphaat of silicaat.
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Fluorcalcium is schadelijk, omdat het veel zwavelzuur verbruikt. Kiezelzuur
werkt niet belemmerend, maar is overigens van geen nut voor het product. Zie
voorts Lit. 86, p. 109—112, en Lit. 226, p. 39—44, inzake de verwerking, toepassing
en waardebepaling van de delfstof. De technische eisen zijn overigens aan verandering
onderhevig naarmate de technologie zich ontwikkelt.

De verwerking van de Aruba- en Cur<ao-phosphaten heeft steeds
in Europa 'en de U.S.A. plaatsgevonden. In de laatste jaren verwerken
de Nederlandse Staatsmijnen ruw Curagµo-phosphaat en andere phos-
phaten tot ,,phosphaatammonsalpeter". Over de bereiding van deze
en andere kunstmeststoffen, zie ojn. J. F. van Oss Wavenkennis en
Technologie, I. 1948, p. 164 e.v.

Stemmen zijn opgegaan om een superphosphaat-industrie op CuraCao
te ve3tigen (zie o.m. Lit. 111 en 229). Interessant is ook de suggestie van
P. Cohen Henriquez in zijn Stellingen betveffende CuvaCao's ze'elvaavts-
bvonnen (brochure 1939) inzake de moderne methode van electrische
reductie van phosphaat tot phosphor, welke sedert enige jaren in de U.S.A.
wordt toegepast en een nieuwe industrie van phosphorverbindingen heeft
mogelijk gemaakt. In Lit. 217 bespreekt W. Spoon de door F. K. Th.
van Iterson voorgestelde methode om door electrolyse van een zout-
oplossing-in-water uit de vrijkomende gassen chloor en waterstof zoutzuur
te bereiden, en met dit laatste de ontsluiting tot dicalciumphosphaat
uit de ruwe phosphaat te bewerkstelligen. Dicalciumphosphaat is voor
planten beter oplosbaar dan de natuurphosphaat en minder opneembaar
dan superphosphaat. Deze eigenschap is in bepaalde gevallen van voordeel
voor de landbouw, in het bijzonder in de tropen. Spoon vestigt er de
aandacht op, dat de grondstoffen voor de bereiding van dicalciumphosphaat
op de Nederlandse Antillen aanwezig zijn, d.i. zout op Bonaire en St.
Martin, phosphaat op CuraCao.

In geringere mate wordt phosphaat gebruikt voor de fabricage van
phosphor en phosphorzouten, lucifers, gifgassen, evenals in sommige
metallurgische procédé's.

Een onderzoek in het scheikundig laboratorium van de Afdeling
Tropische Producten van het Indisch Instituut, te Amsterdam, naar de
geschiktheid van CuraCao-phosphaat als veevoeder, en toetsing van andere
analyses, leverde geen gunstig resultaat op. De onderzochte monsters
bleken een te geringe oplosbaarheid te hebben en ten dele een te hoog
Fluorgehalte (meer dan 0,1 °/,) ; Zie Lit. 218.

H. Kalksteen, Mergel, Schalie, Klei en Tras
Sedert jaar en dag heeft men op de Antillen kalk gebrand in betrek-

kelijk primitieve kalkovens, die gestookt werden met hout of steenkool.
Bij dit proces verliest de kalksteen, CaCO3, zijn CO, en wordt tot z.g.
ongebluste kalk, CaO. Dit product werd met water, klei (of zand) ver-
mengd tot mortel, die diende voor het metselen van huizen en van
dam-overlaten.

— 109 —



CaO kan ook voor vele andere doeleinden gebruikt worden, bijv. voor de fabricage
van alkaliën, bleekpoeder en verf. Door toevoeging van water wordt uit de CaO de
zg. gebluste kalk, Ca (OH)2, verkregen, waarvan gebruik wordt gemaakt bij o.m.
het neutraliseren van zuren, de suikerraffinage, het cvanide-proces van de goud-
industrie, het looien en de bereiding van kunstmest. "

Het kalkbranden was vooral op CuraCao en Bonaire in zwang, waar
men in hoofdzaak brokken kalk en koraalstukken van het laagterras en

de kustriffen gebruikte. In de zestiger jaren van de vorige eeuw brandden
Bonaireanen ook kalk op de Roques-eilanden. Op CuraCao zijn branderijen
nog werkzaam. De Mijnmaatschappij CuraCao, Newport, bezigt de
afvalkalksteen van de phosphaatgroeve op Santa Barbara (Photo 11).

Zoals bekend, is op de Benedenwindse eilanden kalksteen, hoofdzakelijk
van Kwartaire ouderdom, in grote hoeveelheid aanwezig. Daarentegen
heeft St. Martin veel minder kalk in de ondergrond '), terwijl Saba en
St. Eustatius slechts zeer locaal deze grondstof bezitten. Van Zuidelijk
Saba zijn door Lacroix (Lit. 124) enige twijfelachtige metamorphe
kalken beschreven uit de omgeving van ,,Giles-Quartier" 2). St. Eustatius
heeft kalksteen in de White Wall formatie en in de recente kustriffen 3).

Stemmen zijn kortgeleden opgegaan om op de Benedenwindse eilanden
zo mogelijk de bereiding van Portland-cement ter hand te neinen (zie
o.m. Lit. 38, 58 en 111). De sedert 1920 resp. 1929 op de eilanden
werkzame cement-industrieën (dakpannen, tegels enz.) en betonblok-
fabriekjes betrekken de grondstof uit het buitenland.

De fabricage van Portland-cement geschiedt door het branden van mengsels van
kalkige en kleiige bestanddelen. Ongeveer de volgende proporties zijn wenselijk:
CaCO, 75 %: MgCO, max. 5 %: SiO, 12—15 %: AI,0, 4—7 %. Lit. 38 geeft iets
afwijkende waarQen: Kalk 58— 64 °/,; Silica 19—25 °/, ; Aluminium 5—9 % ; IJzer
2 4 % ; Magnesium 1—3 °/,. Na menging en vermaliÓg wordt het materiaal verhit
tot ongeveer 2800° F., daarna weer vermalen.

Het benodigde materiaal — koraaldebris, kalksteen, mergelige kaÈ-
steen, schalie en zand — is op de Benedenwindse eilanden voorhanden,
al zal echter de voorraad der kleiige en zandige componenten niet mee-
vallen. De verweringsklei van de diabaas is vermoedelijk in onvoldoende
hoeveelheid aanwezig (en kan wellicht beter voor de fabricage van bak-

') In 1859 werd ten dienste van de Maatschappij van Zoutwinning een steen-
en kalkoven op St. Martin gebouwd.

') Pastoor J. C. Gast deelde in een schrijven van 16 Maart 1857 aan de Gezag-
hebber van St. Eustatius en Saba mee, dat men zich in het gehucht Heli's Gate op
kalkbranden had toegelegd en daartoe de kalksteen ,,van onder naar boven" bracht
(Lit. 174). Vermoedelijk waren dit stukken koraal van het strand of — in verband
met Saba's armoede aan koraalriRen — van andere eilanden aangevoerd.

3) A. H. Bisschop Grevelink deelde in een schrijven van 14 Januari 1845 aan
de Gezaghebber van St. Eustatius en Saba mee, dat na 1795 weer het oude kalk-
branden van koraalstenen in zwang kwam, voor de bereiding van mortel, waarbij
ook tras werd gebruikt (Lit. 174).
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steen en dakpannen gebruikt worden), terwijl de Miocene klei, aangetroffen
in de waterboring van Oranjestad, te diep ligt voor exploitatie. Zeer
zeker zou echter een proef kunnen worden genomen met de schalies van
de Midden-CuraCao lagen. Kwartszand is alleen op Aruba in grote hoeveel-
heid aanwezig. Voor cementfabricage is ook de watervoorziening een punt
van belang. Een oriënterend artikel over de mogelijkheden van een
cementindustrie werd in 1946 door P. de Bruin geschreven (Lit. 38).

In dit verband kan ook de aandacht gevestigd worden op de tvas, die
in grote hoeveelheden op St. Eustatius voorkomt, in kleinere afzettingen
op Curaµo, en die wellicht zeer goed tezamen met de kalksteen van de
Benedenwindse eilanden tot cement verwerkt zou kunnen worden.

Tras werd vroeger op St. Eustatius gewonnen (zie Lit. 30 en 174).
Het is de min of meer verharde, aaneengekitte en gedeeltelijk verweerde
vulkanische as (tuf) van de Quill-vulkaan. G. A. F. Molengraaff (Lit. 153)
beschreef deze augietandesiettuf als te bestaan hoofdzakelijk uit glas-
splintertj es, gemengd met fragmenten van veldspaath-, augiet- en
magnetietkristallen. Sporadisch komt hoornblende en hyperstheen voor.
Het materiaal is steeds zeer fijn. De kleur wisselt tussen licht- en donker-
grijs; de lichtgrijze tuf is het rijkst aan glassplinters en puimsteen-
fragmentjes l). Deze tras werd eertijds in gemalen toestand toegevoegd
aan mortel. Volgens de bevinding van Bisschop Grevelink heeft één
deel tras met twee delen kalk en een vierde deel ijzerzand voor water-
werk een uitmuntende metselspecie opgeleverd, mits op de juiste wijze
toebereid.

In 1909 onderzocht Duyfjes (Lit. 63) de tras van St. Eustatius; de
uitkomst van dit onderzoek was ongunstig.

Een trasvoorkomen in een vallei, gelegen in het Westen van de plantage
Koraal Tabak, in Oost-Curapo, werd eveneens door Duyfjes onder-
zocht (Lit. 66). De tras, een grijze, fijn-poedervormige verweerde diabaastuf
van Cretaceïsche ouderdom, bestaande uit pyroxeen en gesteenteglas,
rust hier op sterk verweerde diabaas. Trekproeven ter vergelijking met
Portland-cement vielen betrekkelijk gunstig uit en bewezen, dat het
als hydraulisch bindmiddel gebezigd kan worden in z.g. ,,slappe basterd-
trasmortel" voor bijv. metselwerk in de grond (mengsel van kalk, tras
en zand). Nadien is dit voorkomen nog eenmaal onderzocht en wel door
G. J. H. MOLENGRAAFF in 1922; in het Kol. Verslag 1923 zijn geen
resultaten vermeld.

l) In een verhandeling ,,Over het voorkomen van tras in Nederlandsch-lndië"
(Ba'. Aja. Handelsmus. Kol. Instituut, A mstevdam. :n0. 4. 1920) beschreef E. C. J. Mohr
de Oost-lndische tras als een half-verweerd andesietisch of leuciet-gesteente, ,,dat
aanzienlijke hoeveelheden oplosbaar kiezelzuur bevat, hetwelk in staat is met
metselkalk te reageren en daarmede te verharden tot een hydraulisch bindmiddel."
Naar gelang van de voortschrijdinS van het verweringsproces, hebben we te maken,
volgens Mohr, met onrijpe, goed rijpe en overrijpe tras, waarvan alleen de middelste
bruikbaar is (zie zijn graphiek, voorstellende de verhouding van kiezelzuur en basen
in de verschillende stadia van verwering van het moedergesteente).
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Over het vroegere gebruik van zg. ,,sandstone" als bouwmateriaal
van huizen op St. Martin, meldt Kruythoff ons iets (Lit. 122, p. 80).
Het is een verhard kalkzand (Lit. 236).

De min of meer uitgestrekte klei-afzettingen — geheel of ten dele
verweringsproduct van de Cretaceïsche eruptiefgesteenten en tuffen l) —
hebben in de zestiger jaren van de vorige eeuw aanleiding gegeven tot
de vestiging van een tweetal steen- en pannenbakkerijen op Bonaire
(1866, 1867). Deze bakkerijen waren gevestigd in de nabijheid van
Kralendijk, even ten Noorden van Villa Jane en op de plantage Aruba;
de klei — behorende tot de Kwartaire Alluviale afzettingen, zie geolo-
gische schetskaart — werd afgegraven zowel ter plaatse van eerstge-
noemde bakkerij als op de plantage Amboina (welke direct ten Westen
van de plantage Aruba ligt). Na een wisselvallig bedrijf, waarbij hoofd-
zakelijk klinkers werden geproduceerd, werden deze in 1869, resp. 1896
weer gesloten. De grote vraag naar bakstenen door de groeiende olie-
industrie op CuraCao blies in 1915 dit bedrijf nieuw leven in, tot 1918
toen de afzet sterk verminderde en de steenbakkerij weer stil kwam te

. liggen. In 1921 werden de werkzaamheden hervat en werd geproduceerd
tot 1928, met kleine onderbrekingen. In 1942 werd opnieuw maar zonder
succes een proef genomen met het bakken van stenen van Bonaireaanse
klei door de N.V. Handelsmaatschappij Kralendijk. Proeven in
1944 genomen met het bakken van stenen uit Curajµose klei, hadden
aanvankelijk een bevredigende uitkomst, maar het hierop gebaseerde
bedrijf werd enkele jaren later gestaakt. De CuraCaose klei werd reeds
jaren lang en wordt ook nu nog gebruikt voor het maken van primitieve
onverglaasde aarden potten, koelkruiken, bloempotten e.d. 2). Een onder-
zoek naar de hoeveelheid en bruikbaarheid van kleien en klei-schalies
op CuraCao (Hato, Brievengat; omgeving Salinja Sint Marie) en van
kleien op Bonaire (Terra Corra, omgeving oude vliegveld bij Bona Vista
en Coeroeboeroe) is in gang.

P. de Bruin (Lit. 39) beveelt aan om de fabricage van metselstenen
en dakpannen te proberen met behulp van grondstoffen op St. Eustatius:
gebrande kalk, puimsteen en/of vulkanische tuf. In Lit. 39-A bespreekt
hij de fabricage van kalkzandsteen.

I. Kwartszand en Steenslag

Het zandige kwartsrijke afbraakproduct of puin van de Arubaanse
kwartsdioriet is gebleken een waardevolle grondstof te zijn voor de

l) Havelaar (Lit. 95) rapporteerde kaolien als vermoedelijk aanwezig op de
plantage Fontein. Gezien de vage aanduiding, kunnen wij naar de geologische herkomst
van dit materiaal slechts gissen.

') Kol. Vevslag 1915, Bijlage I) meldde omtrent de pottenbakkerij op St. Martin,
dat goede ,grondstof slechts op particulier terrein in het Franse territorium
voorhanden is, en dat transport naar het Nederlandse gedeelte te kostbaar werd geacht.

I.

f
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bereiding van cement en beton. In de dertiger jaren werd het als zodanig
verscheept naar de C.P.I.M. op CuraCao: z.g. ,,zoet zand". Gelijkwaardig
zand wordt gevonden op Sint Martin. — Over het' locale gebruik van
koraalpuin in plaats van steenslag, voor lichte betonconstructies (huizen-
bouw), raadplege men Lit. 218A.

Het is niet uitgesloten, dat deze kwarts-silicaatzanden, waarin behalve
kwarts ook hoornblende, mica en wat veldspaath voorkomt, evenzo de
grondstof zouden kunnen vormen voor een glasindustrie. Onderzoekingen
daaromtrent zijn nimmer verricht. VVel wees reeds in 1885 C. T. EPP
(Lit. 71) op deze mogelijkheid. Op Puerto Rico is enige jaren her zulk
een glasfabricage gevestigd door de in 1942 opgerichte Puerto Rico
Industrial Development Co., welke maatschappij tevens een cement-
en een aardewerkfabriek beheert.

Gewoon glas voor ruiten bestaat uit ongeveer 72 °/, SiO,, 14 °/, CaO + MgO,
12 % Na,0, 1—2°/, Al,0, + Fe,0, + SO3. Voor dit glas is dus een zand nodig met
een' hoog silicium-gehalte, veel minder kalk, magnesium en natrium, en slechts
weinig aluminium en ijzer. Voor gewoon glas mag er maximaal 4 °1) aluminium
aanwezik zijn, voor optisch glas minder dan 0,1 %. Ook van ijzer mag slechts een
zeer geringe hoeveelheid aanwezig zijn; het kan echter geneutraliseerd worden. De
zandkorrels mogen variëren van ong. 20—100 mesh/inch.

Steenslag, afkomstig van de verschillende formaties, wordt gebruikt
voor het fundament van wegen. Op Aruba heeft men de kwartsbrok-
stukken afkomstig uit de oude mijngangen benut voor de aanleg van
o.m. de asphaltweg tussen Oranjestad en St. Nicolaas (1930).

J. Halfedelstenen en Siersteen

Reeds aan Oberbergrath Stifft (1827) was het voorkomen van amandel-
stenen op Aruba en Bonaire bekend. Ook werden deze door Martin
beschreven (Lit. 144, p. 51—52, 75).

De amandelstenen van Bonaire zijn niet lang geleden microscopisch
onderzocht door P. J. Pijpers (Lit. 171; 1933). Hij onderscheidde dia-
baasamandelstenen en porphyrietamandelstenen. De afmetingen der
amandels varieert sterk; sommige hebben een dimensie van meer dan
1 cm. zij kunnen uit verschillende mineralen bestaan, en wel, al of niet
tezamen, uit kwarts, chloriet, calciet, chalcedoon (agaat), zeolietische
mineralen, prehniet, veldspaath en epidoot. Agaat-amandels zijn beperkt
tot de porphyrieten, en worden vooral gevonden op en in de rooien
nabij de Seroe Bezoe, S. Hobau, S. Largoe (Noordwest-Bonaire) en S.
Grandi (Oost-Bonaire). Veelal bestaat de peripherie van deze amandels
uit agaat, de kern uit kwarts.

De commerciële waarde dezer halfedelstenen is in 1934, op verzoek
van de Minister van Koloniën, onderzocht door het Handelsmuseum
van het Koloniaal Instituut, te Amsterdam (Lit. 18). De uit Bonaire
gezonden stenen bleken te bestaan ,,in hoofdzaak uit gebroken amandel-
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,,steenen, wier opvulling voornamelijk chalcedoon en kwarts is, ten deele
,,in schaalstructuur zoodanig, dat men van agaat of onyx kan spreken.
,,Opaal werd niet in den vorm van edelopaal waargenomen, alleen in de
,,ordinaire melkwitte variëteit, die waardeloos is. Jaspis was er ook
,,alleen in den waardeloozen, donkerroodbruinen vorm bij. Amethyst
,,ontbrak echter geheel". De te geringe afmetingen en de vele barsten
in de amandels maken deze waardeloos voor de vervaardiging van kogels
voor kogelmolens (waarmee het malen geschiedt van ïijne verven en
andere stoffen, die niet met ijzer of staal verontreinigd mogen worden),
terwijl aan de andere kant de hardheid te groot is om het van nature
grauwgrijze gesteente kunstmatig te kunnen kleuren (voor de fabricage
van kralen). De slotconclusie van het Handelsmuseum luidde derhalve,
dat het niet mogelijk was ,,in deze steenen een bron van zelfs de beschei-
denste welvaartsvermeerdering van Bonaire te zien". (Zie ook Lit. 19).

Ook op St. Eustatius is een halfedelgesteente gevonden en wel bij
Negropath in het Noordwesten. In gangen van de andesiet komt hier
opaal voor, donker olijfgroen tot geelgroen, aan de kanten doorschijnend
of halfdoorschij aend. Het mineraal vult de gangen niet geheel; open
scheuren en holten zijn bekleed met chalcedoon. G. A. F. MOLENGRAAFF
(Lit. 153) geeft een chemische analyse:

SiO, . .. . . . . .. . ..
Fe203 · · · · · · · . . . .
A1203 . . . . . . . . . . .

CuO ... .. . . . . .. .
K,0, Na,0 .. . .. .
H,0 . . . .. . .. . .. .

Totaal. . . . . . . . . . .

90,49 %
3,97 %
1,66 %

(spoor)
(spoor)
3,18 %

99,30 %

Als siersteen voor huishoudelijke doeleinden (bijv. presse-papier)
is o.a. de gepolijste fraai getekende phosphaat van CuraCao en Aruba
te gebruiken. Economische waarde kan hieraan echter niet worden gehecht.

K. Steenkool. Turf

Op de plantage St. Nicolaas (Noordwest-CuraCao) werden in 1901 of
1902 bij het maken van een put op ongeveer 10 m. diepte enige steen-
koolmonsters aangetroffen (Lit. 60). In 1909 werden daaromtrent nadere
onderzoekingen verricht door Duyfjes, met behulp van een stootboor,
terwijl veldwaarnemingen werden gedaan op de plantages St. Nicolaas
en St. Kruis. De resultaten waren geheel negatief. Het bleek, dat de put
juist op de grens ligt van de Knip-formatie (kiezelleien) en de oudere
diabaas; tussen beide gesteenten komt een diabaasconglomeraat voor
(verg. Lit. 240).
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De in 1901 of 1902 gevonden brokken steenkool zijn van minderwaar-
dige kwaliteit, zijn sterk verontreinigd met koolzure kalk en hebben een
hoog etsgehalte, variërend van 50—80 % Van enkele was nog te zien,
dat ze waren ,,ingesloten" in de diabaas en met deze aan sterke be-
wegingen onderworpen waren geweest. Duyfjes (Lit. 61 en 63) conclu-
deerde: ,,zij behooren ongetwijfeld tot de krijtformatie en zijn óf te
,,beschouwen als kleine stukken van die formatie door toeval rijk aan
,,organische bestanddeelen, óf als stukken van eene thans door sterke
,,denudatie geheel verdwenen, min of meer uitgestrekte kolenlaag".
Kans op het voorkomen van steenkolen op CuraCao was er zijns inziens
niet.

Het Kol. Verslag 1922 maakte terloops melding van het voorkomen
van steenkool op de plantage Zevenbergen.

Ook op Bonaire ontdekte men een ,,steenkoolhoudende" afzetting,
in het jaar 1916. Het Kol. Vevslag 1917 vermeldde, dat men bij het
uitdiepen van een put op landsgrond, in het 3de district, op ongeveer
10 meter diepte een steensoort vond, die bij een in Willemstad verricht
chemisch onderzoek 3 tot 5,7 °/, ,,steenkolen" bleek te bevatten. Een
onderzoek in Nederland uitgevoerd, bevestigde deze vondst van ,,kool-
,,houdende kalksteen, die echter geen recht geeft op de naam van
,,steenkool, zij het onder bijvoeging van de omschrijving ,,onzuivere"."
Nader onderzoek van landswege werd met het oog op het risico en de
kosten afgeraden.

Een soort veen of turf van recente ouderdom is op enkele plaatsen
van Aruba, Bonaire en Klein-Bonaire gevonden. Op Aruba ligt deze
veenafzetting in de monding van de rooi juist Zuidoost van Oranjestad.
Het veen van Bonaire ligt o.a. aan de Noordzijde van het Lac; het bleek
na zoutonttrekking zeer goed brandbaar. Aangezien het veel rook ont-
wikkelt, zal het echter voor huishoudelijk gebruik de houtskool niet
kunnen vervangen; mogelijk wel voor het koken van aloë-sap. De
voorraden zijn echter te gering voor zulk een gebruik op grote schaal
(Lit. 63).

L. Aardolie

Wanneer wij afzien van de éénjarige vergunning, in 1921 verleend aan
A. Laclé, koopman op Aruba — ,,voor opsporing naar aardpek en
andere bitumineuze zelfstandigheden en petroleum op en in een op
Aruba gelegen terrein", met een oppervlakte van ongeveer 525 hectares —
dan is St. Martin het enige van de zes eilanden, waar men werkelijk
geëxploreerd heeft naar aardolie. In 1929 e.v. jaren is op een driejarige
opsporingsvergunning naar petroleum gezocht in het Koolbaai district,
nabij de Zuidoostzijde van de Simson Bay Lagune. De Co. Clark &
Clark heeft hier geboord tot een diepte van 300 voet en daarna haar
onderneming opgegeven bij gebrek aan fondsen en tevens in verband
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met de expiratie van de opsporingsvergunning. In Maart 1948 werd
door J. H. Clark te St. Martin voor hetzelfde terrein van 13 hectares
een nieuwe vergunning tot opsporing van delfstoffen aangevraagd ;
deze vergunning werd echter niet verleend (De CuvaCaosche Couvant 136.
nos. 17 en 26. 23 Ajfwil en 25 Juni 1948).

Kruythoff (Lit. 122) merkt naar aanleiding van deze poging op:
,,A more feasible experiment would be to drill in the Madam bottom
,,lands where the oily liquid exuding from the earth is so conspicuous
,,that at certain times one's clothing is actually bespattered with the
,,oily matter while strolling through these pastures." Aangezien de ,,Madam
bottom lands" (Madame) in het diorietgebied liggen, zou dit echter wel
de laatste plek zijn waar men petroleum kan verwachten.

Evenmil) t.a.v. St. Martin als t.a.v. de andere Nederlandse Antillen,
bestaan er indicaties voor het aanwezig-zijn van vloeibare delfstof in
de bodem, en we kunnen ons derhalve geheel aansluiten'bij L. M. R.
Rutten's stelling betreffende CuraCao: ,,Het ware het onmogelijke van
den ondergrond. . . eischeo, als men hem vroeg, petroleum te bevatten !"
(Lit. 190).

Vermeldenswaard is nog de vermeende vondst van ozokeriet (aardwas Cn H2ii + 2)
op de plantage Waterloo van CuraCao. Petrographisch en chemisch onderzoek stelde
echter vast, dat het zg. ozokeriet-hondende mineraal slechts het verweringsproduct
van diabaas was (Kol. Vevslag. 1905, 1906).

M. Minerale Wateren

Een bespreking van enkele bronwateren, waaraan medicinale waarde
is toegeschreven, moge in deze geologisch-mijnbouwkundige beschou-
wingen een bescheiden plaats vinden.

Zogenaamd ,,bitterwater" van de bron bij Andicouri (Antikoeri), aan de
Noordoostkust van Aruba, werd in 1883 te Leiden onderzocht door
D. de Loos. Pastoor A. J. van Koolwijk, die het monster naar Leiden
zond, berichtte, dat de Arubanen vanwege de bittere smaak, die zij
aan koper toeschreven, het bronwater niet wilden drinken; dat geiten
daarentegen dit water, bij gebrek aan beter, wél dronken en er geen
nadelige gevolgen van ondervonden. De chemische analyse was als volgt.
Eén liter water bevatte 11,16 g minerale zouten, voor een deel uit
(bitter-smakende) magnesiumzouten bestaande (chloor 6,64 g, mag-
nesium 0,54 B) ; voorts zwavelzuur, zeer weinig kalk, zouten van alkaliën,
en veel H2S. Koperzouten bleken afwezig te zijn. Berekent men het Mg
als MgC1,, dan bedraagt dit 2,13 g per liter. Het overige moet dan
bestaan uit chloorverbindingen en zwavelzure zouten van alkaliën en
een weinig zwavelzure kalk. De herkomst van de zwavelwaterstof is
onzeker; deze is óf een bestanddeel van het natuurlijke water, óf een
product van reductie van zwavelzure zouten door organismen (Lit. 130,
131 en 132).

Van Koolwijk (Lit. 120) kwam op grond van deze analyse tot de
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gevolgtrekking, dat dit water van Andicouri (evenals de bronwateren
bij Yette = Shete, en Fontein) hetzij geschikt zou zijn om in de handel
gebracht te worden als medicinaal ,,bitterwater" of ook wel het zg.
Epsomzout zou kunnen leveren. Daartoe beval hij aan de genoemde bronnen
af te sluiten, opdat ze in de regentijd niet door zoet water zouden worden
overstroomd. Van Koolwijk wees ook op de minerale bron, welke bij
Oranjestad ten Zuiden van fort Zoutman onder de daar aanwezige kalk-
rotsen in zee mondt : ,,Deze warme bron moet, naar men beweert, zeer
heilzaam wezen tot genezing van rheumatische aandoeningen." Een
chemische analyse, door hem aanbevolen is niet gepubliceerd.

Het debiet van bovengenoemde bronnen is sedert 1884 waarschijnlijk
aanzienlijk verminderd, misschien met uitzondering van Fontein. Deze
vermindering van debiet en het niet bewezen zijn der medicinale eigen-
schappen, alsmede de aanwezigheid van H2S, maken de economische
waarde wel zeer twijfelachtig.

Ook van CuraCao zijn minerale bronwateren beschreven, door J. Sack
(Lit. 201; 1905). Het betreft bronnen op de plantage Knip, genaamd
,,Tuin van Louw" en ,,Poos van Cajoeda" (op de topographische kaart
1 : 20.000 is de laatste aangeduid als Poos Koea ' Joeda). De analyse
van l liter water uit deze bronnen was respectievelijk:

VevdamPingsvest.. . . . . .
SiO, . . ....... .. ... ..
SO, .. .. .. ... .. . . ....
Cl

· · · · p · p 0 O 0 P O 0 P P U P P

CaO. .... . .. . . . . . ....
MgO.. .. . . . . . .. . .....
K,0 . .. . . .. . .. . . .. ..
Na2O. . . . . .. . .. . . . . ..
Organische stof . . . . . .
Fe, Al . ... . . . . ... . ..

4,648 g 1,030 g

0,022 g 0,030 g
0,170 0,028
1,940 0,350
0,364 0,160
0,336 0,066
0,245 0,071
1,224 0,185
0,135 0,060
(sporen) (sporen)

De aanwezigheid van H2S werd bevonden het resultaat te zijn van
sulphaat-reducerende bacteriën. In verband met deze eigenschap achtte
Sack het water ongeschikt voor medicinaal gebruik. Interessant is,
dat het zand op de bodem der door de bronnen gevoede beekjes beschreven
is als zwartgekleurd door afzetting van zwavelijzer.

In 1906 werd door de Militaire-Apotheker T. Buys een chemische analyse
van het water der warme bron bij de Zuidwestpunt van Saba uitgevoerd.
zijn analyse-cijfers van dit ,,salinisch-alkalisch mineraalwater" zijn van
geringe waarde. Een in 1948 genomen monster werd niet onderzocht.

N. Artesisch water

Op de zo droge Benedenwindse Eilanden is het geen wonder, dat in "
de loop der eeuwen het watervraagstuk bijna voortdurend aan de orde
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is gesteld. Zo heeft men ook de mogelijkheid van het voorkomen van
artesisch water l) meer dan eens overwogen.

Martik"s oordeel in 1888 luidde ongunstig (Lit. 144, p. 115): ,,Zur
,,Anlage VOll artesischen Brunnen, welche auf den Inseln so sehr gewiinscht
,,wird, liefert die Kreideformation — die einzige, welche überhaupt in
,,Betracht kommen könnte — jedenfalls keine Handhabe; ihre zusammen-
,,gestauchten und verworfenen Schichten, welche mit complicirter
,,Lagerring tiefe Zerkliiftung verbinden, miissen jeden Gedanken daran
,,sofort zuriickdrangen." Niettemin verkreeg in 1893 bij Gouvernements-
besluit van 20 Juni, no. 385, de op CuraCao gevestigde Amerikaan
L. B. Smith, die o.a. de pontonbrug over de haven van Willemstad heeft
aangelegd, een 25-jarige concessie tot het boren van artesische putten
in rotsgronden en het leggen van leidingen voor de publieke water-
voorziening van Curagµo. De door hem geboorde putten bij Plantersrust
(tot 40 meter diep) leverden echter geen artesisch water, en moesten
met windmolens bemalen worden. H. van Kol (Lit. 1 16, p. 22) merkte
in 1901 ten aanzien van deze Smith op, dat hij ,,op goed geluk" liet
boren en, volgens geruchten, ,,rivierzand op een diepte van 66—100 m"
bereikt zou hebben. Dezelfde schrijver bepleitte een booronderzoek naar
de mogelijkheid van het voorkomen van waterdoorlatende lagen, die
zich zouden kunnen uitstrekken tussen de bergen van Venezuela tot
onder onze eilanden, onder de zeebodem door. Van Kol had daarbij
speciaal het oog op de Kwartaire afzettingen (zie ook Lit. 117, p. 316—317).

In 1921 bevestigde G. J. H. Molengraaff Martin's negatieve uitspraak
inzake de mogelijkheid van het aanboren van artesisch water (Kol. Vevsl.
1922).

Met het oog op Van KOPs suggestie, is het volgende van belang.
In 1941 werden de verwachtingen ten aanzien van artesisch water in

de ondergrond plotseling gespannen, toen bekend werd, dat twee Franse
fraters uit Venezuela, Frère Appollinaire en Frère Juan, op grond
van een wichelroede- en slingeronderzoek met stelligheid verkondigden,
dat onder het eiland Aruba een zoetwaterstroom zich op betrekkelijk
geringe diepte zou voortbewegen. Naar verluidt, zou deze waterader
volgens de frères zijn oorsprong vinden in de Cordilleras de los Andes
van de republiek Colombia nabij de bronnen der Rio Magdalena, onder
de Caribische zee lopen en juist onder de hoofdplaats van Aruba wat naar
boven komen; daarna weer dieper duiken en, na een geringe opwaartse
beweging nabij CuraCao, zichbelf tenslotte verliezen onder de bodem
van de Caribische Zee. In de buurt van Oranjestad werden door de fraters
zelfs twee zoetwateraders ,,gepeild".

Deze voorspelling van de fraters leidde tot het uitvoeren van een
Gouvernements waterproefboring bij Oranjestad (1942). Inderdaad

l) Artesisch water is water in de bodem, dat in verband met de geologische con-
figuratie onder hydrostatische druk staat. De naam is ontleend aan het graafschap
Artois in Frankrijk, waar zulk water-onder-hoge-druk vele malen is aangeboord.
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werd, op een diepte van 253 m., overvloedig water aangetroffen, onder
vrij hoge druk. Dit bleek echter zout te zijn (zoutgehalte van ruim 6 °/0)
en een zeer hoge hardheid te bezitten (501,2 D°, d.i. 5012 milligram
carbonaat per liter). J. H. Westermann, die in 1942 de boormonsters
onderzocht, kwam tot de gevolgtrekking, dat dit zoute water is te be-
schouwen als artesisch water, niet van Zuid-Amerikaanse, maar van
Arubaanse oorsprong. Hij is van oordeel, dat de waterhoudende zanden
van de boring gevoed worden door regenwater, dat in het midden van
het eiland in de verweerde dioriet dringt en via poreuze diorietpuinlagen
tenslotte terecht komt in het door ondoorlatende kleilagen geflankeerde
zandpakket beneden 253 m. Tijdens de doorstroming zou dit regenwater
zouten opnemen uit de geleidende zand- en klei-beddingen (zie hierover
Lit. 257).

Men zal zich afvragen of dieper boren bij Oranjestad — hetzij op
dezelfde plaats of in de buurt — betere resultaten zal kunnen hebben,
in de vorm van het bereiken van zoet artesisch water. In feite ontbreekt
iedere wetenschappelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van zulk
zoet water in de diepere lagen. Hoewel het niet uitgesloten is, dat beneden
253 m. nog één of meer watervoerende zandpakketten, door kleilagen
geflankeerd, kunnen worden aangeboord, kunnen we toch niet optimistisch
zijn over de vermoedelijke kwaliteit van zulk water. Het is immers te
verwachten, dat dit eveneens zout zal zijn.

Afgezien van het artesische zoute water van Aruba, zijn inderdaad
— zoals Martin voorspelde — de kansen op het vinden van bruikbaar
water-onder-druk op de Benedenwindse eilanden vïijwel nihil. De
Boven-Cretaceïsche lagen — de enige, die in een voldoende dikte aan-
wezig zijn — zijn te zeer samengeplooid, te steil hellend en door diagenese
vermoedelijk te weinig poreus dan dat er sprake kan zijn van een kom-
vormige structuur geschikt voor het voeren van artesisch water.

Hetzelfde geldt voor St. Martin. Ten aanzien van Saba — met zijn
sterke afwisseling van lava's en tuffen, die alle mogelijke hellingen
bezitten — is evenmin een positief oordeel te geven. wij hebben echter
boven gezien (blz. 51), dat ten Zuidwesten van het eiland zoet water
in zee opborrelt, vermoedelijk van artesische herkomst.

Eerder zou men artesisch 'water verwachten in de geleidelijk hellende
tuflagen aan de voet van de Quill-vulkaan op St. Eustatius '). Het feit
echter, dat de bestaande diepe putten generlei indicatie daarvoor geven

l) In dit verband wordt gewezen op Java, waar het artesische water vooral wordt
gevonden in gesteente-lagen, die tot de mantels der tegenwoordige vulkanen behoren.
Vergelijk H. A. Brouwer The Geology of the Nethevlands East Indies. New York 1925,
p. 139: ,,Particularly on Java, with lts many more or less isolated volcanic mountains
,,which slope gradually down to the plains, the water-bearing beds are exposed on all
,,sides and above the points in the lou'lands and plateaus where artesian wells can
,,give the necessary supply of good drinking water . . . . As a general rule it may
,,be stated that artesian borings may be expected to produce successful wells where
,,young volcanics are found at no great distance."
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en dat nergens langs de klifwar.d bronwater
het complex der tuffen op St. Eustatius in
sterk waterdoorlatend is. De kans op het
waterlagen lijkt daarom niet groot.

uittreedt, wijst er op, dat
zijn geheel zeer poreus en
aantreffen van artesische

Kruythoff ,(Lit. 122) vermeldt op p. 38 het voorkomen van artesische putten
op het nabij Sc. Eustatius gelegen Britse eiland St. Kitts: ,,Latterly artesian wells
,,have proved not only successful in the neighbouring island of St. Kitts, but are
,,also relatively cheap in construction. The only feasible method to be employed for the
,,surmounting of this drawback (i.e. the lack of moisture) is to sink artesian wells". —
De geologische gesteldheid van St. Eustatius stemt in grote lijnen overeen met die
van St. Kitts, en Kruythofés opmerking zou dus de verwachting wekken, dat
wellicht boringen naar artesisch water op eerstgenoemd eiland kans op succes zouden
kunnen hebben. Bij een bezoek van de schrijver aan St. Kitts, in 1946, bleek echter,
dat er in de tuf op St. Kitts alleen gewone waterboringen voorkomen, waarbij geen
sprake is van artesische druk.

8. DESIDERATA VOOR TOEKOMSTIGE MIJNBOUWKUNDIGE
ONDERZOEKINGEN EN ONTGINNINGEN

Met zijn artikel ,,Nationale Belangen in West-lndië verwaarloosd"
(Lit. 156; 1892) bedoelde G. A. F. Molengraaff ,,de aandacht van het
,,Nederlandsche volk te vestigen op de onbegrijpelijk geringe belang-
,,stelling, die in Nederland voor de ontginning der inderdaad zoo buiten-
,,gewoon rijke West-lndische bezittingen bestaat." Molengraaff had
destijds vooral het oog op de phosphaatafzettingen van de Beneden-
windse eilanden en op het goud van Aruba en Suriname1).

Wel mogen wij ons thans afvragen hoe het gesteld is met die rijkdom
aan delfstoffen, — nu guano en phosphaat van Klein-CuraCao en Aruba
zijn afgegraven, — het einde van de ontginning van Santa 'Barbara op
CuraCao te zien is, — de goudvoorraad op Aruba, na herhaaldelijk en
zorgvuldig te zijn onderzocht, een verdere exploitatie misschien niet
schijnt te rechtvaardigen, — en andere mineralen door geringe kwaliteit
en kwantiteit in het geheel niet of slechts gedurende korte tijd gewonnen zijn.

De lijst van delfstoffen in hoofdstuk 7 is een lange opsomming, maar
we hebben gezien, dat slechts enkele mineralen economische waarde
vertegenwoordigen. Bij een beschouwing over toekomstige mijnbouw-
kundige exploratie en exploitatie behoeven we derhalve niet meer in te
gaan op de gips, puimsteen, halfedelstenen en sierstenen, steenkool, turf,
aardolie en minerale wateren. De perspectieven voor de overige mineralen
en delfstoffen zullen hieronder in het kort besproken worden.

l) Uit historisch oogpunt belangwekkend zijn ook Martin's verwachtingen van het
eiland Bonaire, nog vóÓr hij het persoonlijk bezocht. In Lit. 138 (1879) sprak hij
van vermoedelijk bestaande phosphaatlagen, goudhoudende kwartsieten, koper-
en ijzerertsen, ,,pEichtige Chalcedone, die wohl der Bearbeitung würdig wören";
om te besluiten met: ,,Es scheint aus alledem hervorzugehen, class die Insel. .
noch einen grossen Reichthum bis jetzt noch ungehobener Schatze besitzt" (p. 477).
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(l) Goud, Zilver en Kofen De wetenschappelijk en technisch op hoog
peil staande goud (en zilver) exploratie van de Aruba Gold Mines
Operating Co. (1946—1948) heeft nog geen beslissing inzake ontginning
der ertsen opgeleverd. Aangezien het meest belovende .gedeelte van
het eiland Aruba onderzocht werd, kunnen we de gevolgtrekking maken,
dat, indien de goudmaatschappij niet tot ontginning zou overgaan en de
concessies zou teruggeven, verder exploreren en exploiteren nutteloos
en niet rendabel zal zijn. Hierbij moet bedacht worden, dat in de laatste
jaren de ontginningskosten sterk gestegen zijn, en de door het Inter-
nationaal Monetair Fonds gefixeerde goudplij3 van $ 35.— per ounce .
geen verhoging heeft ondergaan. Marginale goudafzettingen, zoals die van
Aruba, hebben daardoor geringe productiekansen (Verg. Wovld Mining
Nov. 1948 ,' Geologie en JIijnboue' Maavt 1949, l?. 114; eind Oct. 1949
was echter sprake van een spoedige prijsverhoging tot $ 50.—).

Een efficiënte exploratie op het met Aruba geologisch zeer verwante
St. Martin werd nog niet uitgevoerd. Het is moeilijk in dezen een advies
te geven. Zeker is echter, dat het niet op de weg van het Gouvernement
ligt om een diepgaand onderzoek naar goudhoudende gangen en eventueel
,,placers" te doen verrichten. Wel is het wenselijk, dat aan exploratie
een geologische detailkaartering vooraf gaat (zie blz. 56) ; overheidssteun
voor zulk een opname wordt aangeraden.

De perspectieven voor koperontginning op Aruba, CuraCao en St.
Martin zijn, zoals uiteengezet, zeer gering. De tot nu toe aangetroffen
koperertsen zijn kwantitatief zo weinig omvattend, dat commerciële
exploitatie wel tot de onmogelijkheden zal behoren. Daar komt bij, dat
de economische instabiliteit van koper zeer ongunstig werkt t.a.v. de
ontginning van niet-rijke afzettingen.

Onze mineralogische kennis van de goud-, zilver- en koperertsen is
onbevredigend. Onafhankelijk van verdere exploitatie zal het aanbeveling
verdienen om op grond van de voorhanden en eventueel nog te verzamelen
monsters een modern mineragraphisch onderzoek te verrichten, op de
wgzê zoals dat voor Oost-lndië is gedaan. Na zulk een onderzoek zullen
wij ons een betere voorstelling van de genese kunnen vormen.

(2) Mangaan- en IJzevevtsen. Een degelijk onderzoek van de ijzer-
houdende mangaanertsen op St. Martin zal een kostbare onderneming
zijn, aangezien de afzettingen zich in de ondergrond voortzetten, en
derhalve uitgravingen en/of boringen zouden moeten piaats vinden ter
verkrijging van een indruk van kwantiteit en kwaliteit. Alvorens deze
te ondernemen, zullen echter eerst de resultaten van een algemeen-geolo-
gische kaartering afgewacht dienen te worden. We hebben gezien, dat
hoogstwaarschijnlijk de mangaanlagen alle gevormd zijn in de nabijheid
van het contact tussen de Pointe Blanche formatie en de kwartsdioriet-
batholieth. Het ligt dus voor de hand om het verloop van dit contact
nauwkeurig na te gaan door middel van veldgeologische waarnemingen
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en petrographische determinaties, als onderdeel van de geologische
opname. Een mineragraphisch onderzoek van de ertsen zal nodig zijn
om de genese te begrijpen. Ligt eenmaal vast waar en hoe het contact
verloopt, dan zou met meer kans op succes nader gespeurd kunnen worden
naar nog niet bekende mangaanafzettingen. Dus ook hier weer geldt:
eerst een wetenschappelijk onderzoek, daarna misschien een — naar
verhouding echter veel kostbaarder — mijnbouwkundige exploratie.
Laatstgenoemde exploratie zal afhankelijk moeten worden gesteld van de
marktbehoefte aan mangaan of ijzerhoudende mangaanertsen.

Een nieuwe verkenning van de sedimentaire, supergene mangaan-
afzettingen op de plantages Lagoen en Zevenbergen van CuraCao, in
samenhang met de aanbevolen supplementaire veldkaartering van de
Knip-formatie in het Noordwesten (hoofdstuk 4, (l)), zou wenselijk zijn.

wij zijn betrekkelijk goed georiënteerd inzake de samenstelling van
de titaanijzer- en titaanhoudende magneetijzererts-zanden van St.
Eustatius, niet echter over de aanwezige voorraden. Een onderzoek naar
deze voorraden zal vrij hoge kosten meebrengen (boringen), en dient
overgelaten te worden aan het particuliere kapitaal, dat zich misschien
mettertijd aangetrokken zal voelen door het hoge titaangehalte van het erts.

(3) AMeve Metaalevtsen. Het heeft voorlopig geen zin speciale navorsingen
te doen naar deze mineralen. De mogelijkheid, dat zeldzame metalen
aan de diepte- en uitvloeiingsgesteenten gebonden zijn, dient echter in
het oog te worden gehouden.

(4) Zwavel. De perspectieven voor een lonende zwavelontginning op
Saba zijn, gezien de beperkte voorraad, de ongunstige locatie en de
concurrentie van de zwavelindustrieën in de U.S.A., niet fraai. Het is
daarom de vraag of, zelfs met behulp van een kleine en efficiënte stoom-
smelt-installatie, gestookt met vloeibare brandstof, een rendabel bedrijf
alsnog gevestigd zou kunnen worden. In ieder geval zou door experts
ter plaatse deze wijze van ontginnen overwogen dienen te worden.

(5) Phosjlhaat. Een exploratie naar phosphaatbeddingen van groep IV
en gelegen onder jongere kalksteenlagen — zoals in 1910 voor de Beneden-
windse eilanden voorgesteld en aanbevolen door Duyfjes (Lit. 64) —
is nimmer uitgevoerd. Gezien het risico hieraan verbonden, adviseerde
Duyfjes zulk een onderzoek over te laten aan het particuliere kapitaal.
Zijn berekening van de boorkosten voor het terrein van de Seroe Pretoe
en Veerisberg (CuraCao, ten Westen van Willemstad) kwam op f 12.000.—.
Tegenwoordig zou zulk een onderzoek een veelvoud daarvan bedragen.
Bij gebrek aan particuliere gegadigden zou nadere phosphaatexploratie
op Aruba en CuraCao door de Stichting ,,Het Welvaartsplan Nederlandse
Antillen 1946" geëntameerd kunnen worden, in samenwerking met het
Gouvernement.
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(6) Kalksteen, Mevgel, Schalie, Klei en Tvas. Onvoldoende onderzocht,
maar zeker de belangstelling waard, zijn de grondstoffen voor een eventuele
cementindustrie, alsmede voor steen- en pannenbakkerijen op de Beneden-
windse eilanden. Echter is een begin gemaakt met de waardering van
kwaliteit en kwantiteit, op kosten van de hierbovengenoemde Stichting
en van het Voorlichtingsinstituut te Amsterdam.

Wat de cement betreft, hierover hebben zich o.m. uitgesproken de
hoogleraren Dresden en Goudriaan (Lit. 58). zij wezen niet alleen op
de wenselijkheid van onderzoek naar 'de technische mogelijkheid, maar
vooral ook naar de commevciële kansen, gebaseerd op de factoren, die
de kostprijs bepalen. Daarbij moet in aanmerking Worden genomen het
bestaan van andere cementindustrieën in 'West-lndië en Centraal-Amerika.
Volgens de laatste gegevens zijn er zulke industrieën op Puerto Rico
(Puerto Rico Development Co), Santo Domingo, Panama en Brits
Guyana. Plannen voor oprichting zijn er voorts op Trinidad, Martinique,
Haïti en Jamaica (op laatstgenoemd eiland zal spoedig een cementfabriek
van de Caribbean Cement Co. verrijzen). De genoemde hoogleraren
hebben bovendien gewezen op de goedkope aanvoer van Europese cement,
als retourvracht l).

Voor een cementindustrie op de Nederlandse Antillen zal het van
belang zijn niet alleen de grondstoffen kalksteen, mergel, schalie en klei
aan een onderzoek te onderwerpen, maar ook de tras van St. Eustatius
(en van CuraCao ?) te toetsen. Voorts zal bij het waarderen van klei-
afzettingen steeds overwogen dienen te worden of preferentie aan cement-
fabricage dan wel aan steen- en pannenbakkerijen moet worden gegeven.

(7) Kwavtszand en Steenslag. Kwartszand is een belangrijke grondstof
voor de bereiding van cement. De voorraad op Aruba is groot genoeg
voor dit doel. Het is echter geenszins zeker of dit zand gebruikt kan
worden voor de glasfabricage.

Steenslag voor wegenbouw komt op alle eilanden in voldoende hoeveel-
heid voor. Gewezen wordt ook op het mogelijke gebruik voor terrassering
van steile hellingen, teneinde grondafspoeling tegen te gaan. Het is
tevens geschikt om gebruikt te worden in rooidammen, tezamen met aarde.

(B) Avtesisch Watev. De kansen op het aanboren van zoet artesisch
water zijn vrijwel nihil. Gezien de hoge kosten van het boren naar water
op grote diepte, kan zulk een exploratie gevoegelijk ontraden worden.

') In het External Trade Bulletin no. 2 van de Caribbean Commission, getiteld
The Cement Tvade of the Cavibbean (1948) is de aandacht gevestigd op het feit, dat
CuraCao '2P basis van de invoer per hoofd de grootste cement-consument van de
,,Commission territories" is: ,,In 1938 per capita consumption attained the figure
,,of 1,101 lb., as compared with the next highest figure, 231, for Trinidad and Tobago.
,,In 1947 the largest consumers, on the basis of population, were Curapto, 459 lb.,
,,and the Bahamas, 257 lb."
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Samenuatting. De door Dresden en Goudriaan aanbevolen ,,volledige
mijnbouwkundig-geologische survey", waarbij het accent zou moeten
vallen op de economische betekenis van de mineralen, acht schrijver
niet in de eerste plaats noodzakelijk. Deze verhandeling getuigt ervan,
dat we tamelijk goed, zij het in algemene zin, georiënteerd zijn over het
voorkomen van mineralen. Voorzover onze kennis te gering wordt geacht,
zijn in dit hoofdstuk de objecten opgesomd, die nader onderzoek waard
zijn, en die geëntameerd moeten worden, alvorens aan een volledige
exploratie wordt begonnen. Bovendien zal zulk een exploratie moeten
steunen op een meer uitgebreide kennis van de geologie van sommige
eilanden; wensen daaromtrent zijn neergelegd in hoofdstuk 4 l). Tenslotte
moet bedacht worden, dat een gedetailleerde mijnbouwkundige expertise
aanzienlijke kosten met zich mee zal brengen, — kosten welke, gezien
het risico van het bedrijf, wellicht niet van landswege gedragen zullen
kunnen worden.

Naar het zich laat aanzien, zijn de Nederlandse Antillen niet rijk
— althans niet rijk méér — aan hoogwaardige delfstoffen. Voorzover
we economische ontwikkeling zoeken in de mijnbouw, zullen we er dus
goed aan doen om niet té veel geld te besteden aan de exploratie naar
zulke ertsen als goud, zilver, koper, mangaan, phosphaat en zwavel,
en eerder onze belangstelling moeten wijden aan de minder rendabele
maar in voldoende hoeveelheid aanwezige grondstoffen voor cement-
fabricage en keramische industrieën : kalksteen, mergel, schalie, klei,
tras en zand.

Het komt schrijver voor, dat er in dit opzicht een zekere analogie
bestaat met het eiland Puerto Rico, welks betrekkelijke armoede aan
mineralen zo treffend is gekenschetst door Howard A. Meyerhoff in
zijn Geology of Puevto Rico (1933, p. 139—140): ,,It is the homely truth
,,that Puerto Rico's natural assets Ile chiefly in low-priced commodities.
,,Limestone products are in most general use, and the neglected possi-
,,bilities which the clays, silica sands, and building stones offer are
,,entitled to intelligent study, especially from the viewpoint of markets.
,,The metals offer more complicated problems. There are no fabulously
,,rich deposits, and successful mining enterprises can be established
,,only on the basis of more critical information than is available at
,,the present time, particularly in regard to the quantity of öre present
,,and the economics of extracting it."

Na zijn gedachten te hebben laten gaan over de mogelijkheden van
ontginning van mangaan, alluviaal goud en ijzer, vervolgt Meyerhoffu
,,Until the metal market is stronger, the other mineral deposits have
,,little to offer the investor or the owner. At best they will be marginal

l) In dit verband kan, gewezen worden oR de plannen van de ,,Colonial Geological
Services", om in Brits vVest-lndië een serie geologische kaarten te vervaardigen,
welke kaarten zullen dienen als ,,the basis for any search for mineral resources"
(Cavibbean Commission Monthly Bulletin 1.6. Januavy, 1948, p. 15).
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,,producers, yielding small profits under favorable economie conditions,
,,and operating losses when the economie situation is bad. To attempt
,,to open them now would indeed be folly."

,,From this review it may be concluded that Puerto Rico has a modest
,,assortment of geological gifts, the value of which is only partly realized
,,— perhaps because they include nothing of a spectacular nature. The
,,psYchology of the human race is the same everywhere. Ari oil field
,,which has cost more to develop than it can ever return is regarded
,,more favorably in any community than a quarry for crushed stone
,,which has operated consistently at a small profit. Fortunes are spent
,,trying to discover mythical gold mines, while the comfortable living
,,which an efficiently operated brick plant might afford is scorned."

De Nederlandse Antillen zijn Puerto Rico niet, maar desniettegen-
staande is het aan te raden de geilachtengang van Meyerhoff over te
nemen en te trachten de mijnbouwkundige ontwikkeling in de eerste plaats
te baseren op de grondstoffen, die zoal geen hoog rendement, dan
toch een vaste en langdurige productiebasis beloven.

9. MIJNWETGEVING

Vóór de inwerkingtreding van de CuraCaose Mijnwet, in 1911, bestond
op de Nederlandse Antillen — met uitzondering van Aruba — géén
verschil tussen de ondergrondse en bovengrondse eigendom, en gold het
beginsel, dat de delfstoffen voorkomende in particuliere gronden zonder
enige beperking toebehoorden aan de eigenaar dier gronden. Alvorens
de genoemde Mijnwet te bespreken, zal in het kort worden nagegaan
op welke wettelijke gronden de ontginning van delfstoffen heeft plaats
gehad tot 1911, afzonderlijk voor Aruba en voor de overige vijf eilanden.

De uitzonderingspositie van Aruba hing uiteraard samen met de
winning van goud aldaar, lang voordat op de andere eilanden sprake
was van exploitatie van mineralen (e@lovatie dateert, zoals we gezien
hebben, wél van lang geleden; immers reeds de West-lndische Compagnie
hield zich daarmede bezig). Na de ontdekking van goud op Aruba, in
1824, werd door de Gouverneur Cantz'laar aan de commandeur van
Aruba opgedragen om met alle middelen het winnen van goud te be-
letten, ,,aangezien niemand het regt heeft om op gronden aan hem of haar
,,in eigendom niet toebehoorende, opdelving, uitgraving of iets dergelijks
,,te doen hetwelk aan den eigenaav alleen geoovloofd is"; op de aangegeven
plaats mocht deze winning alleen door het Gouvernement geschieden, '
aangezien het hier ging om publieke gronden. Den fiskaal werd door de
Gouverneur gelast hem nader voor te lichten omtrent de rechtsgevolgen
van deze vondst. De fiskaal oordeelde aanvankelijk, ,,dat de wetten
,,die aan de Graaflijkheld een aandeel in gevondene verborgené schdtten
,,op evuen aan de ondevzaten toebehoovende (toekennen), verschillend zijn,
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,,daar volgens de eene een derde en volgens andere de helft daarvan . .
,,aan de Graaflijkheld zoude toekomen" (Oud-Avchief no. 472). Kort
daarna vestigde dezelfde fiskaal de aandacht op een plaats uit Voet's
werk over de pandecten Ie titel 41ste boek De acquivendo vevum dominio,
§ 13 wegens het vinden van mijnen, — waaruit de Gouverneur afleidde,
dat het recht van het Gouvernement op de vermoedelijke goudmijn
onbetwistbaar was, en ook dat, aangezien niemand zich als de eerste
ontdekker van het goud had aangediend, het Gouvernement alleen tot
alle voordelen van de mijn gerechtigd was (ontleend aan Lit. 76). Deze
beslissing was derhalve ontleend aan de mijnwetgeving in het Romeinse
Recht. B. F. BOEKHOLD heeft in hoofdstuk I van zijn standaardwerk
Mijnvecht ('s-Gravenhage, 1912) iets over dat mijnrecht meegedeeld en
o.m. gewezen op verschillende plaatsen in de Digesten, ,,die blijkbaar
,,alle de mijn beschouwen als een integreerend deel van den bodem en
,,veronderstellen, dat de eigenaar van dezen de vrije beschikking heeft
,,ook over gene."

Het beschikkingsrecht van het Gouvernement, dat in het begin beperkt
was tot de ,,goudmijn", werd later aanzienlijk uitgebreid toen bij Kon.
Besluit van 16 SQ'tembev 1841, no. 71 de laatste sporen van het (Graaflijk)
leenrecht der West-lndische Compagnie door volle eigendom werden
vervangen l), onder uitdrukkelijk voorbehoud door het Gouvernement
van het recht op de mijnen, ook voor reeds uitgegeven gronden. In dit
Kon. Besluit werd de Minister van Marine en Koloniën gemachtigd om
de Gouverneur-Generaal der Nederlandsche ü'est-lndische Bezittingen
aan te schrijven

,,om de noodige overdragt van gronden op Aruba, vroeger aldaar in pacht uit-
,,gegeven door den Gezaghebber van CuraCao, kosteloos te doen bewerkstelligen,
,,onder verpligting van den kant der eventuele eigenaren, om daarvan eene jaarlijksche
,,grondbelasting van twee gulden per bunder op te brengen, en met uitdrukkelijke
,,voorbehouding van 's Rijks regt op de mijnen, welke eventueel onder den grond
,,mogten gevonden worden, overeenkomstig de wetten in het Moederland bestaande."

Bij Publicatie rio. 7 van 1 Juni 1842 ,,waarbij wordt kennelijk gemaakt,
,,dat bij de overdragt van gronden op het eiland Aruba, 's Rijks regt,
,,overeenkomstig de wetten in het Moederland bestaande, wordt voorbe-
,,houden op de mijnen, welke eventueel onder den grond mogten gevonden
,,worden", werd door de Gezaghebber van de Kolonie CuraCao en onder-
hoorige Eilanden aan genoemd Kon. Besluit uitvoering gegeven (zie

') Gewezen moet echter worden op de door Van Grol (Lit. 83) verdedigde
stelling, dat op de West-lndische eilanden zuivere, allodiale eigendom m Hollandse
Burgerrechtelijke zin eigenlijk niet bestaat, en dat daar alleen sprake kan zijn van
de z.g. ,,West-lndische eigendom", d.i. eigendom, welke — door de beperkingen,
die ook reeds in de West-lndische Compagniestijd golden — niet het volle beschik-
kingsrecht, maar slechts gebruiksrechten omvat. — Over de eigendomsverhoudingen
en de ,,usurpatie" van gronden, zie voorts Lit. 74 en daarin genoemde literatuur;
ook Lit. 43 en 44.
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Herdr. Bundel (Publ. Bundel)) no. 244, 1816—1851; voorts De CuraCao-
selie Couvant 30. n. 24, 11 Juny 1842 en n. 25, 18 Juny 1842). Krachtens
de zinsnede ,,overeenkomstig de wetten in het Moederland bestaande",
werd derhalve in 1842 voor Aruba de Nederlandse Loi du 21 avvil 1810
(Bulletin des Lois no. 285) concevnant les Mines, les :L1inièves et les
Canièves (aangevuld bij Kon. Besluiten van 1818, 1819, 1822, 1824, 1827)
bindend verklaard.

Onder ,,Mines" verstaat art. II van de Loi van 1810 de voorkomens van goud,
zilver, koper en andere metaalertsen, alsmede o.m. zwavel en gips. Art. III onder-
scheidt als ,,Minières" bepaalde ijzer- en aluminium-voorkomens bener ens turf.
De ,,Carrières" omvatten volgens art. IV zulke delfstoffen. als graniet, leisteen, zand-
steen, tras, kalksteen, mergel, klei, zand. Phosphorzure kalk ,(Rhosphaat) is als zo-
danig niet in de wet opgenomen; volgens Louis Aguillon (Legtslation des 3Iines en
Fvance, Paris, 1903) is b]j decreet van de Franse Regering van 6 Januari 1874 ,,phosphate
de chaux" gerekend te behoren tot de ,,Carrières".

Ten aanzien van het beschikkingsrecht op de verschillende soorten delfstoffen
ontlenen wij aan het werk van Boekhold, hoofdstuk IV (zie boven), dat de ,,Mines"
slechts na verleende concessie door de Staat, die in zijn keus van de exploitant niet
is beperkt, kunnen worden ontgonnen; dat de ,,Minières" als regel aan de beschikking
van de bodemeigenaar zijn overgelaten, behoudens een ,,permission", waarin zekere
regels van toezicht; en dat de ,,Carrières" zonder enige uitzondering aan de bodem-
eigenaar worden overgelaten, echter ook hier onder inachtneming van de regels
van toezicht.

De bindend-verklaring van de Loi du 21 am'il 1810 voor Aruba in

1842 gaf derhalve aan het Gouvernement het beschikkingsrecht op alle
,,Mines", d.w.z. op goud, zilver en koperertsen, voorkomend op dat
eiland (verg. de in 1854 aan L. J. de Jongh verleende concessie).

Zonder enige verwijzing naar de voor Aruba geldende mijnregeling
krachtens het K.B. van 16 September 1841, no. 71, en de Loi van 1810,
werd voor het gehele gebiedsdeel, dus inclusief Aruba, bij Vevonlening
van 8 iPlei 1867 op de uitgifte in eigendom of jf'acht van Publieke gyonde%
in de kolonie CuvaCao (P.È. 1867, no. 4) de ontginning van delfstoffen
in de uitgegeven gronden afhankelijk gesteld van een vergunning door het
Gouvernement. Art. 2 van deze Verordening luidt:

,,Onder afstand van gronden wordt niet begrepen de bevoegdheid om mynen en
,,groeven, onder den beganen grond, ook kleigroeven daaronder begrepen, aan te
,,leggen, zullende geen eigenaar van gronden daartoe bevoegd zyn, dan na verkregen
,,vergunning van het bestuur. Ook het springen van steenen mag in geen geval
,,anders, dan met vergunning en behoudens in achtneming van de deswegens bestaande
,,bepalingen, geschieden."

De redactie van dit artikel laat twijfel bestaan aan de ware bedoeling.
Het is zeer waarschijnlijk, dat hier slechts sprake was van een politie-
maatregel wat betreft toezicht op de veiligheid, en dat niet bedoeld
was een beschikkingsrecht van het Gouvernement op de delfstoffen;
m.a.w. dat de ,,vergunning van het bestuur" geheel te vergelijken was
met de ,,permission" van de Loi van 1810, die voor de ,,Minièz"es" vast-
stelde ,,les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de
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süreté et de saiuUrité publiques" (art. LVIII). Aangenomen dat deze
conclusie juist is, dan is destijds door de Verordening van 8 Mei 1867
geen principiële wijziging gekomen in het ir-ij irecht, enerzij is van Aruba
— waar sedert 1842 het Gouvernements beschikkingsrecht op goud,
zilver en koper en andere tot de ,,Mines" behorende delfstoffen bestond —
en anderzijds van de overige Nederlandse Antillen — waar bij gebrek

aan wettelijke bepalingen de delfstoffen volgens het Romeinse
Recht zonder enige beperking toebehoorden aan de eigenaar der
gronden.

De invoering van het Buvgevh}'k Wetboek 7)ooy de Kolonie Cuvaµïo in
1869 heeft evenmin als de Verordening van 1867 verandering gebracht
in het mij.nrecht van Aruba en de vijf overige eilanden. Artikel 622
hiervan luidt (pro parte) :

,,De eigendom van den grond bevat in zich den eigendom van hetgeen op en in
,,den grond is.

,,Onder den grond mag hij (de eigenaar) naar goedvinden bouwen en graven, en
,,uit dat graven alle vruchten trekken, welke hetzelve kan opleveren; behoudens de
,,wijzigin.gen, uit de algemeene verordeningen van politie op het stuk der mijnen,
,,uitveening en andere dergelijke voorwerpen voortvloeijende."

Dit artikel bevestigde de — tot dien volgens het Romeinse Recht —
vrije beschikking van de eigenaar van de bovengrond over de delfstoffen
op Cuvaµïo, Bonaive en de dvie Bovemoindse eilanden, voorzover niet
in strijd met de algemene verordeningen van politie. Op grond van
dit artikel zijn op die eilanden na 1869 en vóór 1911 (het jaar van in-
voering van de Mijnwet) verschillende Mjnontginningen op PaYticulieve
gvonden uitgevoerd, krachtens eigendomsrecht en zondev concessie-
verlening door het Gouvernement. De bekendste hiervan was en is
de Santa Barbara phosphaatexploitatie van CuraCao (begonnen in het
jaar 1875) ; voorts kunnen genoemd worden de opsporingen en vruchteloze
ontginningen van koper in Noordwest-CuraCao (1875), mangaanerts op
St. Martin (1895, 1897, 1900), en zwavel op Saba (1875—1876; 1904—
1907). Voor de fublieke gvonden op die eilanden was uiteraard 'wél Gouver-
nements toestemming tot ontginning van delfstoffen door particulieren
benodigd. Zo werden bijv. in 1871 en 1906 aan John Godden resp.
G. Pinedo voor het Gouvernements-eilandje Klein-CuraCao concessies
voor de ontginning van guano verstrekt. Merkwaardigerwijs werd de
Klein-CuraCao concessie van Godden verleend met een beroep op de
Verordening van 8 Mei 1867!

Welke invloed had art. 622 B.W. op de mijnwetgeving van Avuba,
waar zoals we gezien hebben het Gouvernement het beschikkingsrecht
over goud, zilver, koper e.a. delfstoffen bezat ?

Het is in dit verband van belang na te gaan op welke wijze in het moederland het
Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1838 de Loi van 1810 beïnvloed heeft. Art. 626
van dit B. 'W'. is vrijwel conform art. 622 van het CuraCaose B. W.; het derde lid
van eerstgenoemde heeft echter als tekst ,,behoudens de wijzigingen uit de wetten
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en oevcwdeningen van Politie op het stuk der mijnen", daar waar het CuraCaose artikel
luidt ,,behoudens de wijzigingen uit de algemeene uevoMeningen uan Politie op het
stuk der mijnen".

Boekhold (Hoofdstuk V, Afdeling II) is van mening, dat Art. 626 lid 3 veronder-
stelt, dat de mijnwet, waarnaar het verwijst, de eigendom niet alleen beperkt, maar
voor een deel (namelijk wat betreft de mijnen) ontneemt, om ze op een derde over
te dragen. Hij voegt er aan toe: ,,Moet men tot de conclusie komen, dat de wet van
,,1810 den bodemeigenaar den eigendom laat behouden en hem slechts het zakelijk
,,recht van mijnontginning ontneemt, dan is zulks natuurlijk eveneens in harmonie
,,met art. 626."

Zoals opgemerkt, maakt het CuraCaose artikel 622 géén uitzondering voor wijzigingen
uit de metten op het stuk der mijnen voortvloeiende, maar slechts voor wijzigingen
uit de algemeene uevoMeningen Uan Poiitie op het stuk der mijnen voortvloeiende.
Chumaceiro (Lit. 43, p. 49) heeft in 1879 op grond van dit verschil in tekst zijn
stelling gefundeerd, dat voor Aruba de Loi van 1810, en de aanvullingen daarop, door
de invoering van het B. W. zouden zijn vervallen, en dat daardoor dus eveneens
het Gouvemements beschikkingsrecht op de tot de ,,Mines" behorende delfstonen
zou zijn opgeheven. In dit verband wordt ook gewezen op art. 3 van het Kon. Besluit
uan 4 SePtembev 1868, no. 18, waarbij met de overige nieuwe wetgeving in 1869 het
CuraCaose Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd, luidende: ,,Met den dag van de in-
,,voering der nieuwe wetgeving in de kolonie CuraCao wordt aldaar afgeschaft het
,.wettelijk gezag van het Oud-Hollandsche en van het Romeinsche regt.

,,Met denzelfden dag vervallen, ten aanzien van de onderwerpen, welke bij de
, ,nieuwe wetgeving zijn geregeld, alle verordeningen, reglementen, publicatiën,
,,ordonnantiën, instructiën, plakkaten, statuten, costumen, en in het algemeen alle
,,geschreven en ongeschreven reglen, waaraan 'vóór de invoering der nieuwe wet-
,,geving kracht van wet werd toegekend ; alles voor zooverre die niet uitdrukkelijk
,,worden in stand gehoudeo."

Er is echter ook een andere interpretatie mogelijk dan die van Chumaceiro, en
wel op grond van de aan het Romeinse recht ontleende rechtsregel, dat de speciale
wet de voorrang heeft boven de algemene. Boekhold heeft dit zeer duidelijk naar
voren gebracht voor Nederland, en er is geen enkele reden waarom zulks r'iet zou
gegolden hebben voor Aruba: ,,235. — Al is het Burgerlijk Wetboek een wet, komende
,,nd de wet van 1810, ik zou, ware de in het B. W. ®emaakte regeling afwijkend van de
,,wet van 1810. . . meenen, dat de speciale regeling van de wet van 1810 niet door
,,een terloops gegeven, in zoo vage bewoordingen gehulde, bepaling in het zooveel
,,meer omvattende B. W., werd gewijzigd."

Hoewel op juridische gronden verschillende meningen naar voren
werden gebracht inzake de prioriteit van hetzij de Loi van 1810, hetzij
art. 622 B.\V. Cur., bleek in de praktijk, dat het Gouvernements be-
schikkingsrecht op goud, zikev en koPeveytsen op Avuba gehandhaafd
werd, niet slechts voor domaniale gronden maar ook voor in eigendom
uitgegeven gronden. Een voorbeeld was ,,het uitsluitend regt tot ont-
ginning der delfstoffen bevattende gronden op Aruba", bij Gouvernements
besluit van 13 Deceinber 1867 rio. 636 voor 25 jaren aan F. Isola ver-
leend (31 December 1867), dat via de heren Ricketts te New York, in
1872 werd overgedragen aan de Aruba Island Goldmining Co. Deze
concessie is van kracht gebleven tot 31 Januari 1899, toen de maatschappij
een nieuw contract kreeg. Kenmerkend voor dit beschikkingsrecht van
het Gouvernement, dat dus lang na de invoering van het B.W. van
kracht bleef, was het 5e lid van het ÏsoLA-contract, luidende:
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,,Daar waar het Gouvernement zich het regt heeft voorbehouden op de mijnen
,,onder de aan ingezetenen van Aruba in eigendom of in Concessie afgestane gronden,
,,heeft de Concessionaris ') het regt om wanneer er bepaaldelijk gegrond uitzicht
,,op goede uitkomsten bestaat, die gronden te bewerken doch dan nog alleen tegen
,,schadeloosstelling aan de eigenaren d Concessionarissen 2). . .".

Ten aanzien van de ontginning van thosPhaat op Avuba, lag de zaak
iets anders. Immers deze delfstof wordt in de Loi van 1810 niet ondubbel-
zinnig genoemd onder de ,,Mines". M.a.w. het Gouvernement kon over
phosphaat alleen de beschikking hebben voorzover het voorkwam op
publieke gronden. Na de ontdekking van deze delfstof ontstond een con-
troverse aangaande het beschikkingsrecht over de Seroe Colorado
terreinen. Op 2 Juli 1874 weigerde het Gouvernement inwilliging van
het verzoek van John Godden tot phosphaatontginning aldaar. Volgens
Godden waren deze terreinen zijn volle eigendom, maar door het Gouver-
nement werden zij slechts als ,,landbouw en veeteelt concessies" van
het publiek domein beschouwd. Evenmin werd de aanspraak van de
Aruba Island Goldmining Co. op het recht van ontginning dezer
phosphaten — krachtens het IsoLA-contract — door het Gouvernement
erkend, welke niet-erkenning bekrachtigd werd door het vonnis van
het Hof van Justitie op CuraCao van 1875 en het arrest van de Hooge
Raad der Nederlanden van 1877 (zie blz. 71). Na het afwijzen van
beide aanspraken werd in 1878 een publieke inschrijving gehouden ter
bekoming van de concessie ,,tot het ontginnen van phosphorzure kalk
,,op en in domaniale gronden gelegen op en in de nabijheid van den Seroe
,,Colorado." Het protest van Godden d.d. 5 October 1878, tegen het
aan anderen recht verlenen om deze delfstof van de hem toebehorende
gronden weg te graven en zich die toe te eigenen, bleef zonder resultaat.
De concessie werd tenslotte verkregen door de Aruba Phosphaat Mij.
(verg. blz. 71). — Zie over deze zaak Lit. 43 en 44.

Tussen 1870 en 1909 werden verschillende Koloniale Verordeningen
uitgegeven op het gebied van de mijnbouw, op hetzij particuliere, hetzij
Gouvernementsgronden, echter zonder dat deze materie afdoende geregeld
werd'). Zo bevatte bijv. de k.v. van 28 APvil 1871, P.B. no. 17 bepalingen
ter verzekering van de veiligheid bij mijnontginningen; de K.V. 7)a%
16 Seftembev 1875, P.B. no. 17 bepalingen tot het heffen van uitvoer-
rechten van metaalertsen en phosphorzure kalk op CuraCao en Klein-
CuraCao; de K.V. van 22 Juli 1880, P.B. no. 13 bepalingen tot vrij-
stelling van uitvoerrechten van een zekere hoeveelheid metaalertsen;
de K.V. uan 5 Mei 1899, P.B. :no. 16 (aangevuld en gewijzigd bij k.v.
uan 27 Januavi, 3 Afvil 1900, P.B. no. 14) bepalingen regelende het

l) Bedoeld is de Concessionaris der mijnen.
') Bedoeld zijn de houders der in Concessie afgestane landbouwgronden.
3) Ontwerpen van een mijnverordening, vÓÓr 1879 tot driemaal in de Koloniale

Raad met wijzigingen aangenomen, werden tweemaal in Nederland verworpen,
en de derde keer niet door de Gouverneur aanvaard.
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verlenen van concessie tot het winnen van metalen voor niet langer
dan 50 jaar en tegen betaling aan de Koloniale Kas van een aandeel
in de opbrengst of winst. In 1901 werd artikel 187 van het Regeevi:ngs-
veglement vooy CuvaCao zodanig aangevuld, dat het o.m. luidde: ,,De
Gouverneur kan, volgens regels bij Koloniale Verordening te stellen,

: ?vergunning verleenen voor Mjnbouwondernemingen . . . . .

De Santa Barbara kwestie (zie blz. 72) was tenslotte aanleiding tot
algehele herziening van de mijnwetgeving. Niet weinig heeft daartoe
bijgedragen het Tweede Kamerlid H. van Kol, die in woord en geschrift
op het onhoudbare van de toestand heeft gewezen. In het zittingsjaar
1905/1906 van de Staten-Generaal werd door de Minister van Koloniën
Fock een ontwerp-mijnwet ingediend, die in 1909 nagenoeg zonder
wijzigingen werd aangenomen als de Wet a)atb den 1sten Juli 1909 (Staats-
blad lbO. 213) tot vegeling van het vnijnvecht in de kolonie CuvaCao. Deze
wet, kortweg Cuvaµosche Mijnu'et geheten, werd opgenomen in P.B.
1909 no. 43. Pas op 30 Januari 1911 werd de wet van kracht, tezamen
met en op grond van de te harer uitvoering strekkende Mijm'evordening
van 30 September 1910, P.B. 1911 no. 6.

De CuraCaose Mijnwet is grotendeels ontleend aan de Indische Mijnwet
van 23 Mei 1899, Staatsblad 124. Echter is zij veel korter en overzichte-
lijker, voornamelijk omdat vele bepalingen, die voor Indië in de wet
zelf waren vastgelegd, voor CuraCao zijn overgelaten aan de regeling
bij Koloniale Verordening (Mijnverordening) of Koninklijk Besluit.

Uit de inhoud der wet, die tot op heden ongewijzigd is gebleven, moge
het volgende worden overgenomen.

Art. 1 bevat de scheiding tussen ondergrondse en bovengrondse eigendom, en
onttrekt aan de beschikking van de eigenaar van de grond een aantal met name
genoemde delfstoffen. De meeste der op de eilanden aangetro£en delfstoffen vallen
onder de wet. — Gips, puimsteen, tuf (tras), kalksteen, mergel, schalie, klei, zand,
grint, steenslag, minerale wateren, zijn er echter niet in opgenomen i).

In geval van twijfel of enige delfstof onder de wet valt, beslist de Gouverneur.
De Gouverneur kan vergunning verlenen tot opsporiy van delfstofkn (voor maxi-

maal drie jaar, met de mogelijkheid van twee verlengingen van éérj jaar), alsmede
concessie tot ontginnin.g (voor ten hoogste 75 jaar).

Art. 2. De ontdekking van een delfstof geeft de ontdekker, tevens houder van
een opsporingsvergunning of concessionaris, recht op concessie tot ontginning.

Art. 5. Houders van opsporingsvergunningen of concessies moeten zijn (a) Neder-
landers, (b) ingezetenen van Nederland of Curagao, (c) vennootschappen in Nederland
of Curajµo, waarvan de bestuurders alle of in meerderheid Nederlanders dan wel
ingezetenen van Curajµo zijn.

Art. 7 regelt de mogelijkheid om de concessie vervallen te verklaren o.m. bij het
irj gebreke blijven van de concessionaris om te voldoen aan de lastgeving van de
Gouverneur tot aanvangen of opnieuw beginnen der ontginning; hier komt derhalve
de bedrijfsdwang ter sprake.

Art. 9. De Regering behoudt de bevoegdheid om opsporingen en ontginningen
te ondernemen.

l) Wat betreft het branden van kalk op de verschillende eilanden, zijn afzonderlijke
regelingen getroiïen. Zie bijv. p. b. 1916 VlO. 36.
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Art. 10 is een overgangsbepaling, en verklaart, dat de wet niet toepasselijk is
op de delfstof ten aanzien waarvan de eigenaar van de grond als zodanig vóÓr
1 Juli 1906 enige daad van beschikking heeft verricht. Aan die eigenaar en zijn
rechtverkrijgenden wordt de beschikking, over de delfstof gelaten, behoudens de
bevoegdheid van de Regering tot onteigening in het algemeen belang, met toepassing
van de Onteigeningsuemvdening (P.B. 1887. vlo. 23, ex .). Door deze overgangsmaatregel
kan dus in bepaalde gevallen de oude toestand van het niet-gescheiden-zijn van
bovengrondse en ondergrondse eigendom bestaan blijven. De phosphaatwinning
van Santa Barbara is er het beste voorbeeld van.

Art. 11 is de tweede overgangsbepaling; deze houdt verband met concessies
verleend vÓÓr de inwerkingtreding der wet, waarop de bedrijfsdwang niet van toe-
passing is. l)

De Vevovdening van den 30sten SQ'tembev 1910 tev uitl'oevi%g dev

Cuvaµosche Mijne'et en tot vegeling van sommige daavmede in vevband
staande ondeYu'eevµen (P.B. 1911 no. 6), ook genoemd Mïjnvevoniening,
is evenals de Mijnwet ontleend aan de Indische wetgeving (namelijk
aan de Indische Mijnwet en aan de oorspronkelijke Indische Mijn-
ordonnantie). zij regelt hoofdzakelijk de kwesties van vergunningen
en concessies, waaronder de financiële voorwaarden, zomede de rechten
en plichten van de daarbij betrokken personen. De Mijnverordening
is verschillende malen gewijzigd en aangevuld (Lit. 259). '

Op grond van de bepalingen van Mijnwet en Mijnverordening zijn
sedert 191 l verscheidene vergunningen en ook concessies verleend,
bijv. die ten behoeve van de Aruba Gold Mines Operating Co. (1945,
1946, 1948). Van bijzonder belang was de Vevwdening beheffende 7)cy-
gunning tot oµsPoven uan delfstoffen van 11 Nouembev 1911 (P.B. no. 49),
waarin bepalingen waren opgenomen aangaande winstverdeling tussen
concessionaris en Koloniale Kas bij eventueel verlenen van concessie
voor phosphaat en goud.

Van de bestaande wetgeving tot regeling van de CuraCaose mijnbouw
moeten voorts nog genoemd worden het Koninklijk Besluit van den
7den Maavt 1912, no. 49 (Staatsblad no. 101, P.B. no. 18) tot uitvoeving
van avtikel 8, lid 2, dev (:uvaCaosche Mijnwet — inzake beroep op het
vervallen verklaren ener concessie —, alsmede de Vevovdening van den
8sten Decembev 1922 (P.B. 1923 ho. 30), vegelende het uitmevvecht van
miinPvoducten. Door laatstgenoemde MijnPYoductenveYovdening 1922
werden de bepalingen herzien van de K.V. van 16 Juli 1908 (P.B. rio. 40),
zoals gewijzigd bij de k.v. van 14 October 1912 (P.B. rio. 50), omtrent
de heffingen bij uitvoer van metaalertsen, delfstoffen en door natuur-
vorming in of boven de grond aanwezige meststoffen.

Voor l'teratuur wordt verwezen naar de Index op de Bibliographie
(hoofdstuk 12) ad Mijnwetgeving.

l) Het is wel merkwaardig, dat in de Mijnwet met geen woord gewag gemaakt
is van de ophehing van de Loi du 21 auvil 1810, welke voor Aruba toch feitelijk van
kracht is gebleven tot 30 Januari 1911.
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10. SUMMARY

Suvvey of the Geology and Mining of the Nethevlands Antil/es.
PYoPosals ,fov fuvthev êxµicwation.

The present communication deals with the geology and mining of the
six Netherlands islands in the Caribbean, their history and development.

Geology
Dwing to fairly complete surveys carried out in recent years, the

geology of the southem group of islands, Aruba, CuraCao and Bonaire,
is pretty well known. A monograph has been published of each island:
Lit. 254, 1932; Lit. 159, 1929; and Lit. 171, 1933. The CuraCao monograph
is written in the language of the Netherlands buit a lengthy summary
in English by the same author appeared in 1931 (Lit. 161). Since then
several additional researches have been undertaken (sec Index to the
Bibliogmfhy ad Aruba, CuraCao and Bonaire).

Aruba, Curajµo and Bonaire (Fig. l) seem to belong structurally to
the row of small islands stretching from West to East along the North
coast of South America (reference is made to two publications by
L. Rutten mentioned in the footnote at p. 19). On the other hand, the
attention is drawn to the fact that the Netherlands islands are situated
in a zone of positive gravity anomalies, whereas the island groups
further towards the East are supposed to Ile in the adjacent zone of
negative anomalies (Lit. H. H. Hess 1938; reference at p. 19). On the
face of it it might be surmised that the Netherlands islands would show
similar geological features to the nearest part of the South American conti-
nent. We are, however, safe in assuming that since the Middle Cretaceous
era the Antillean area (to which Aruba, CuraCao and Bonaire belong) and
Northern South America have developed in a different way. Tbis is clearly
illustrated by the follorving features. The Nethevlands islands are character-
ized by (l) the strongly volcanic development of the Upper Cretaceous
formations, (2) the orogenesis in carly Tertiary time accompanied by
intrusion of dioritic magma, (3) the slight development of Tertiary
beds which moreover have undergone very little dislocation. On the
other hand, in Venezuela (l) the Upper Cretaceous is almost wholly of
non-volcanic origin, (2) there are no tracés of major folding and intrusion
in carly Tertiary time, (3) the Tertiary formations have a thickness of
thousands of meters and have undergone folding in successive periods.

The geological and geomorphological features of Aruba, CuraCao
and Bonaire have much in common and consequently can be dealt with
jointly. A concise outline of their geological history is given below (for
comparison the correlation table should be consulted: Appendix).

The basement of the islands (Fig. 2, 4 ar)d 5) consists of a series of
volcanic and sedimentary rocks deposited in Upper Cretaceous time.
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' Diabases are widespread on all three islands, whereas porphyritic intru-
sions are confined to Bonaire. Amongst the sediments tuffs, tuffites, cherts,
conglomerates, sandstones and shales are common; the conglomerates,
sandstones and shales of CuraCao are probably of carly Tertiary age.
Limestones have been preserved in a few localities only; their fossils
indicate Upper Senonian.

During the Laramid folding at the beginning of the Tertiary a dioritic
magma intruded into these Upper Cretaceous and carly Tertiary formations.
Owing to general uplift and subsequent denudation the older series has
been partly removed and the diorite batholith has become exposed in
various places. In this respect, horvever, there has been a distinct divergency
in the three islands. The folding of the Cretaceous strata and the tectonic
uplift have been paramount in the case of Aruba which at present is
situated nearest to the South American continent (I). As a consequence
the Cretaceous roof of the batholith has been removed to a great extent and
the diorite batholith with lts manifold differentiates has become exposed
over a large area (Photo 12-15). Dynamo- and contactmetamorphism
connected with the folding and the intrusion have strongly altered the
Cretaceous diabases and tuffs (into uralite diabases, amphibolites,
hornblende schists).

For CuraCao the processes of folding (Photo 2) and uplift have been
1ess pronomced. The Cretaceous roof is still intact and the diorite
batholith is outcropping solely as dioritic and porphyritic dikes piercing
through the Cretaceous rocks in various places. The main body of the
batholith remained covered.

In Bonaire folcling and uplift have been relatively weak and appear
to have occurred in late Cretaceous time, hence before those of Aruba
and CuraCao. Only a single dike of a porphyritic diorite testifies of the
deep-lying mtholith.

Alter a period of denudation the islands were submerged repeatedly
during the Tertiary. Fossiliferous Upper-Eocene limestones, marls and
sandstones are found on CuraCao and Bonaire, possibly also on Aruba.
Miocene clays have been penetrated by a waterbore in Southwest Aruba.
During a partial transgression in the carly Pleistocene all three islands
were covered with a cap of reef limestone. This transgression was followed
by a slight upwarping and subsequent denudation of the limestone covering
and the underlying older rocks (Photo 4, 6 and 18). Glacial movements
of the sea level and tectonic movements of the islands themselves during
Pleistocene and Holocene — as well as the recent sinking of ocean level
of 20 feet — have caused the depositing of young limestone reefs and their
subsequent emergence. The peculiar hand-shaped inland bays connected
with the sea by narrow gorges — of which the Schottegat and St. Anna-
baai of CuraCao are perfect examples (Fig. 3, Photo 7). — owe their
existence to the same movements. Intermittent elevation has shaped
the well-known sea-cut terraces of the older limestones (Photo 19).
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It is being recommended that our geological knowledge be extended
by additional surveys, in particular as far as CuraCao is concerned.
Aerial photographs will prove extremely helpful in preparing modern
geological maps on a scale of 1 : 40.000. Particular attention should also
be paid to the development of the palaeontological science of the Tertiary
and Quaternary formations.

The novthem group of Netherlands islands (Fig. 6), i.c. St. Martin,
Saba and St. Eustatius (Statia), has been explored less thoroughly than
the southern group. A monograph on the geology of Statia was published
in 1886 (Lit. 153). A very useful English summary of the geology of the
three islands appeared in 1931 (Lit. 158).

St. Martin forms part of the non-volcanic are of the Lesser Antilies.
The geological structure, in particular as far as the older formations
are concerned, greatly resembles that of Aruba. During the Laramid
folding of the Upper Cretaceous basal series of tuffoid rocks, cherts
and limestones, a diorite batholith intruded, causing at the same time
considerable contactmetamorphism in the older series. Subsequent denu-
dation exposed both the folded Upper Cretaceous beds and the diorite
batholith with lts differentiates. A marine transgression occurred in
Oligo-Miocene and Miocene time depositing limestones and marls, slightly
dislocated by tectonic movements at the close of the Tertiary. Glacial
and post-Glacial movements of the sea level have strongly influenced
the shaping of the present geomorphology (Photo 20). A Holocene
reef limestone emerged as a consequence of the recent sinking of ocean
level of 20 feet.

There does not exist a reliable geological map of St. Martin. The
small sketch map published in 1931 (Lit. 158) is inaccurate (Fig. 7).
A detailed survey including petrographic and palaeontological research
is very much needed, presumably in combination with a geological
investigation of the closely allied islands of Anguilla and St. Bartholomew l).

Saba — belonging to the volcanic inner are of the Lesser Antilies —
is a strongly eroded complex volcano consisting of andesitic lava's and
tuffs, presumably of post-Pliocene age. There is no geological map of the
island (Fig. 8, Photo 21 and 22).

Statia (Fig. 9) — also part of the same inner are — shows a strongly
eroded volcanic complex in the Northwest, probably of Pleistocene age,
and a beautifully shaped main volcano in the Southeast, of somewhat

') In 1948 and 1949 the three islands were mapped and investigated in detail
by R. A. Christman, a student of Professor H. H. Hess at Princeton University
(New Jersey, U.S.A.). His field work and the additional petrographic and palaeonto-
logiCal studies form part of a general research program covering the Caribbean and
Northern South America. This program was started bv Professor Hess before the last
war, and it followed the course set by the late Professor L. Rutten's surveys.

The few available data of Christman's field work seem to indicate that the basal
series of St. Martin is of Lower Tertiary age, whereas the diorite intrusion would
have occurred in Oligocene time. The marine transgression is considered as Miocene.
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younger age but also extinct (Photo 24). The Northwestern volcanic area
is composed of andesitic lava's and tuffs, whereas the main volcano
consists entirely of andesitic tuffs and pumice stone. At the South coast
a peculiar steep-dipping wal] of Quaternary organogenic and volcanic
sediments rests against the main volcano (White Wall and Sugarloaf,
Fig. IQ). Detailed petrographic and palaeontological investigation of
the latter formation is recommended.

Mining

In the course of years a fair number of useful minerals have been
discovered but only few of them have been worked.

. The most important of useful minerals is phosphate of time, discoveredin 1871, 1873 and 1874 on the islands of Klein-CuraCao, Aruba and
CuraCao. The guano or guano-phosphate deposits of Klein-Curaccao
(Photo 8) and the phosphates of Aruba are now exhausted. CuraCao
(Santa Barbara, Photo 6 and 10) is still producing and the Mijnmaat-
schappij CuraCao will probably continue to do so for at kast ten years
from now: from 1875 until 1947 inclusive the total output of Curapo
was approximately 2,300,000 tons (of 1000 kilograms). The productive
phosphate of Aruba and CuraCao is Pleistocene limestone coIlvel"ted
into tricalciumphosphate by solutions of phosphoric acid derived from
former seabird guano beds, now entirely disappeared. Small phosphate
deposits formed in caves of the Quaternary limestone — through inter-
action of calcium carbonate and solutions derived from the guano of cave
dwelling mammals (bats, mice, rabbits) — are widespread on Aruba,
CuraCao, Bonaire and St. Martin, but are nowhere of economie impor-
tance. Further exploration of phosphate beds covered by younger
limestone may be advisable.

Gold and silver have proved to be of less economie importance than
phosphate of linie. These metals occur chiefly in Aruba and were worked
intermittently between 1824 and 1916 by either the island population,
the Government or various companies: a total output of 1338 kilogram
has been repoited (Photo 16). In 1946—1948 the Aruba Gold Mines
Operating Co. has intensively explored a great part of the island
(Photo 17); so far no development has been started. Gold and silver
occur as primary minerals in the quartz dikes of the diorite batholith.
These quartz dikes have yielded the greater part of the output. In the
first half of the nineteenth century also some alluvial gold was produced
from Aruba placers.

Copper production on Aruba and CuraCao from dikes belonging to
the diorite batholith, has not been of any importance.

Manganese & Iron öres occur on St. Martin in the Upper Cretaceous
beds in the close neighbourhood of the diorite intrusion. Supposedly
they are pyrometasomatic and hydrothermal deposits, altered in a
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later period by supergenic processes. Mining and export were attempted
in 1897, 1899 and 1900 but proved to be too expensive. Searching for
additional öre beds should be carried out only after completion of a
detailed geological map. Manganese deposits formed through weathering
of Upper Cretaceous beds are found on CuraCao, apparently of no
economical importance.

Sands of highly concentrated titaniferous magnetite and ilmenite
are seemingly widespread along the beach and on the shallow sea bottom
of Southwest and Northwest Statia. They are the residue of andesitic
tuffs, sorted and concentrated by surf action. So far the high Ti content
has made the production of these öres unattractive. The economie value
may, however, change for the better as soon as this metal attains
technological usefulness.

Sulphur occurs on the island of Saba as a deposit of a now extinct
solfatara (Photo 23). It was mined in 1875—1876. The high costs of
development and transportation due mainly to the unfavourable location,
have made further mining unfeasible. To these factors must be added -
the present competition of the modern and highly efficiënt U.S.A.
sulphur productlom

Gypsum is present
origin ; it has never
pumice stone from
few shipments. .

on Saba and Statia in small deposits of volcanic
attracted commercial interests. The export of

Statia in 1934' and 1935 was suspended after a

Amygdales of agate, chalcedony and other minerals occur in great
numbers in the Upper Cretaceous porphyrites and diabases of Bonaire.
However, experts attach no economie value to these stones.

It appears that the Netherlands islands are not rich — or rather
no longer rich — in high-priced minerals. In so far as we seek economie
development through mining it may be advisable to regard further
exploration of minerals like gold, silver, copper, manganese, sulphur,
phosphate as hazardous. Rather we should concentrate on the research
and development of such low-priced commodities as limestone, marl,
shale, clay, sand, and volcanic tuff (socalled ,,tras") for cement industry,
pottery-clay for the manufacture of pottery, brick and tile, and maybe
silica sands as raw material for glass manufacture. Aruba, Curagïo,
Bonaire, and St. Martin have large deposits of limestone and marl.
Shales are confined to CuraCao. Clays for the production of cement or
ceramics are found on CuraCao and Bonaire, whereas diorite sand is
abundant on Aruba and St. Martin. ,,Tras" is common on Statia (volcanic
tuff) and occurs locally on CuraCao (weathered diabase).

The search for artesian fresh water has proved fruitless, and the
geological structure of the islands does not warrant further expenditure.
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11. BIBLIOGRAPHIE (BIBLIOGRAPHY) ')

Bij het samenstellen der literatuurlijst is gestreefd naar volledigheid.
Behalve van de vakliteratuur zijn de titels van een aantal populair-
wetenschappelijke geschriften opgenomen.

Van de omvangrijke literatuur over de waterwinning en watervoor-
ziening zijn slechts enkele der oudere werken vermeld, terwijl de zout-
winningspublicaties geheel buiten beschouwing zijn gelaten ; beide
onderwerpen vallen buiten het kader dezer verhandeling. Met een
enkele uitzondering zijn evenmin opgenomen de titels van werken van
algemene aard, waarin slechts terloops de geologie en mijnbouw der
Nederlandse Antillen is behandeld (handboeken). Hetzelfde geldt voor
de literatuur van het Caribische gebied-in-zijn-geheel en van niet-
Nederlandse West-lndische eilanden, die aan CuraCao c.s. een slechts
zeer ondergeschikte plaats inruimt. Wat laatstgenoemde literatuur
betreft, is een uitzondering gemaakt voor algemeen-Caribische publi-
caties door Nederlandse geologen als K. Martin en L. Rutten.

De Bibliographie is — althans wat de Nederlandse Antillen betreft —
een uitbreiding en verbetering van de reeds bestaande literatuurover-
zichten. Van deze moeten in het bijzonder genoemd worden de publicaties
van J. F. Steenhuis De geologische litevatuuv o7)cy of van belang 7)ooy
Nedevlandsch-Guyana (Suviname) ' en de Nedevlandsche WestiMische
eilanden (1934) ') en van L. M. R. Rutten Bibliogvafhy of West India,n
Geology (1938). — Zie Lit. 219 en 196.

In deze overzichten van Steenhuis en Rutten zijn verscheidene titels opgenomen,
die niet belangrijk genoeg werden geacht voor vermelding in de eigen literatuurlijst.
Volledigheidshalve wordt echter hieronder verwezen naar de nummers in de genoemde
bibliographieën.

In Steenhuis 1934:
28 (Catalogus); 31 (F. Duoschans Dentz & W. R. Menkman); 98 (K. Martin

& W. F. R. SURINGAR) ; 104, 107 (K. MARTIN); 143 (W. SIEVERS); 274 (L. VON BIjCH);
280 (Cortès) ; 290 (Dupuget); 293 (J. D. Falconer); 331 (jjj/ÏURRAY & A. F. RENARD);
344 (J. W. Spencer); 346 (X. Stainier); 351 (St. Tabi?r); 359 (T. W. Vaughan);
369, 372 (A. J. van KOOLWIjK); 374 (K. MARTIN); 389 (brief); 405 (E. Hartert);
407 (A. W. M. VAN HASSEW); 410 (P. HUMMELINCJC); 411 (O. C. A. VAN LIDTH DE
Jeude) ; 428 (G. J. H. MOLENGRAAFF) ; 433 (R. H. RIjKENS) ; 435 (L. M. R. RUTTEN);
450 (G. Verschl'ur); 544 (R. J. L. GUPPYÈ 606 (W. Sievers).

Van ondergeschikt palaeontologisch belang zijn de volgende nummers in Rutten 1938:
664, 667 (W. H. DALL); 1037 (R. J. L. GUPPY & W. H. DALL) ; 1217 (M. A. HOWE);

2246, 2265, 2266, 2271 (T. W. VAUGHAN); 2414, 2419 (W. P. WOODRING). — Ver-
lijk de nummers 5, 6, 9, 10, 33, 35, 36, 38, 39 van de Bibliographie in Lit. L. M.Ë Rutten, 188; 1931.

l) English explanation at p. 139.
') Vervolg (nr. 2) hierop (nrs. 651—1191) werd afgesloten op 29 April 1946 en bijge-

werkt tot en met het jaar 1940. Nr. 3 is afgesloten op 10 Febïuari 1948 (nrs. 1192—1324)
en bevat zo compleet mogelijk de literatuur, verschenen in de oorlogsjaren. Daarop
volgde Nr. 4 (1948 met addenda, nrs. 1325—1349), afgesloten op 25 December 1948.

De manuscripten nrs. 2—4 zijn in handen van de Redactie-Commissie van het
Ned. Geol. Mijnb. Genootschap. Deze documentatie wordt voortgezet.

l
l
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Wat betreft de literatuur over de vecente Molluskenfauna, die van-
zelfsprekend van betekenis is voor de palaeontologie en palaeogeographie
van het Kwartair, wordt volstaan niet verwijzing naar de bibliographieën
van Studies on the Fauna of CuvaCao, Avuba, Bonaive anti the Venezuelan
Islands Vol. I, No. 2, 1940 (P. Wagenaar Hummelinck Bibliography
p. 103—108) en Vol. II, No. 5 (P. Wagenaar Hummelinck Bibliography
p. 74—79), meer in het bijzonder naar:

Baker, Horace Burrington, 1923, 1924, 1924, 1925 (I, II) ; Bland, Thomas,
1861 (I, II), 1869 (II); CROSSE, FI., 1872 (I); CROSSE, EL & BLAND, T., 1873 (I);
Gibbons, J. S., 1879 (I, II); Jutting, W. S. S. (TERa) van Benthem, 1925, 1934
(I, II); PILSBRY, HENRY A., 1924 (I); POULSON, C. M., 1878 (II); SCHEPMAN, M. M.
1915 (I, II); Smith, Edgar A., 1898 (I, II); Vernhout, J. H., 1914 (I, II).

In deze bibliographieën van Wagenaar Hummelinck zijn echter niet opgenomen
de volgende titels:

Clench, William J., cd., 1941 etc. Johnsonia., published by the Department
of Mollusks. Mus. Comp. Zool., Harvard Univ. Cambridge (Mass.). iWonogvaPhs of
the Mavine Mollusks of the Westevn Atlantic. Vol. 1, nos. 1—18, Vol. 2 no. 19 etc.,
19.11 etc.

Jutting, Tera van Benthem, 1927. Marine Molluscs of the Island of CuraCao.
Bijdv. t. d. Dievku-nde. Kon. Zool. Gen. Nattwa Avtis Magistva. Amstevdam. 25. 1927.
p. 1-—36.

Krebs, Henry, 1947—1948. The West Indian Marine Shells (a re-publication
W. J. Clencfi, C. G. Aguayo and R. D. Turner). Reu. Sociedad Malacológica¶J1os de la Toyyc". Habana. Vol. 5. 1—3. 1947; Vol. 6. 1. 1948.

" Pilsbry, Henry A., 1903. Landshells of CuraCao. The Nautilus. 17. 4. 1903. p. 48.

Scharff, R. F., 1922. On the origin of the West Indian Fauna. Bijdv. t. d. Diev-
kunde. Kon. Zool. Gen. Natuva Avtis Magistva. Amstevdam. (Feestbundel Max Webev).
ajl. 22. 1922. p. 65—72.

Schepman, M. M., 1898, (Eene Cistula-soort van het eiland CuraCao). Tijdsckv.
Nul. Dievk. Vev. (2). 5. Vevslag Wetensch. Vevg. 1898, p. CV.

De indeling van de Bibliographie is alphabetisch naar auteursnamen.
Indien de auteursnaam ontbreekt, is de rangschikking onder Anonymus
of onder het eerste woord van de titel. De namen met Van of Van der
zijn niet geplaatst onder de V, maar onder de hoofdnaam. Voor de
typographie is een tegenwoordig veel gebruikt systeem gevolgd, waarbij
de bvonuenndding gecursiveerd is; wanneer het afzonderlijke uitgaven
betreft, is de titel van het zoevk cursief gedrukt.

De Index op de Bibliographie (hoofdstuk 12) vergemakkelijkt het
opzoeken van titels over een bepaald eiland of onderwerp.

Ea;Planation (in English)

The bibliographical list is as complete as possible. In addition to selen-
tific works it includes several popular publications. As far as the Nether-
lands Antilies are concerned the list can be considered as an enlarged
and revised edition of the West Indian bibliographies compiled by
J. F. Steenhuis (Lit. 219; 1934) and L. M. R. Rutten (Lit. 196; 1938).
However, some references in these bibliographies have been omitted in
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our list sioce they are of very little importance. For the sake of complete-
ness these items have been listed separately at p. 138 (reference of
nunibers and authors)·

l, _ . .Literature on the recent Aolluscan fauna which is valuable to
students of Quaternary palaeontology and palaeogeography — has
not been included in extenso, and mere reference is made to two biblio-
graphies by P. Wagenaar Hummelinck (sec p. 139). A few publications
lacking in Wagenaar Hummelinck's lists are printed in full (p. 139).

The Bibliography is in alphabetical order according to authors' names.
. In the case where the author is unknown the title is inserted under Anony-

mus or under Reports, Repertorium, Verslag, etc. Names with Van and
Van der are not placed under V but under the principal name, for in-
stance Blom, D. van. The selection of literature will be facilitated by the
Index to the Bibliography (p. 164).

LITERATUURLIJST

Lit.

l. Anonymus, 1871. Schwefel auf Saba vor der Kliste VOll Venezuela.
Das Ausland, Uebevschau d. neuesten Fovsch. a. d. Gebiete d. Natuv-,
Evd- u. Völkevk. 44. 1871. p. 312. (Ontleend aan: Quavt. Jouvn.
Sci. London. 8. Ncu) Series. 1. 1871. p. 129).
(Zie ook J. F. Steenhuis Lit. 219, No. 569-b).

2. Anonymus, 1872. The Avuba Island Goldmining ComPa%y Ltd.
London. 1872 (A report). 74 pp. Map.
(Zie ook: Lit. 182, en Lit. 97 p. 116—117).

3. Anonymus, 1893. De
Indië. 22. 1. 1893. p.
(Grotendeels ontleend

goudvelden van Aruba. Tijdschn 7)00y Ned.
231—233.
aan A. J. van Koolwijk Lit. 119).

4. Anonymus, 1901. Goud in West-lndië (Mededelingen aangaande
de Aruba Gold Concessions Limited, ontleend aan The Mining
Joumal 11 May 1901). De Ind. Mevcuuv. 21. 1901. p. 382.
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GEOLOGISCHE CORRELATIE JIAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

(met aanduiding van het voork men van DELFSTOFFEN")

IDENTIEKE FORMATIES OP DE OVERIGE ANTILLEN
EN .OP PARAGUANA SCHIEREILAND
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- Zand Recente Koraalriffen Alluviale . Titaan- en ,

, , afzettingen Magneet-Goud Alljnale afzettingen en Duijen l Iglei l en Zandbanken ijzererts

m l Subrecente _ Zeedaling — van — 6 meter · d Andesiet- — (Subrecente Zeedaling van 6 meter)

. tuf" vulkaan "" HOLOCEEN - Asiento
Kalksteen Kalksteen Kalksteen . The Quilt _ (Holoc2ne Rifkalksteen): Venezolaanse Benedenwindse Ell., Anegada,
laagterras laagterras laagterras Rifkalksteen Zwavel m Virgm Islands, Santo Domingo, Haïti, Cuba, Bahama's.

i Gips , PUimsteen , C'p',

NARTAIR W eigen bewegingen van de eilanden , ErasJ White _ ( Whit2 Waij formatie ): St. Kitts (Brimstone hill), Guadeloupe (?),

- · post-Glaciale Transgressie . Oude Landopper- _ Andesiet _ Walt Ang-iilla ('?), Sombrero (?).
0 Glaciale Regressie ' Ij vlakte in i formatie ] (GlacizIe Zeeniveau-schommelingen).

Groote Baaii "~m j ~ " "

f ~ ~ +~ep
W ~~ + jt "~%qb W r ~ ~'m W ~

,µ' ~ ~% e + + ~qm ~

~ m ~

.

- PLEISTOCEEN Y Phosphaat Phosphaat ·Phosphaat
Andesietvulkanen

. . K in heeet
l (Pleist ocene Rifkalksteen) : Venezolaanse Benedenwindse Ell., Grenada,.

Rifkalksteen (Seroe Domi) m. basaalconglomeraat + vulkaan 'oordw sten BarEados, Barbuda, Puerto Rico (?), Santo Domingo, Haïti, Cuba,

" Jam-ïica, Bahama's.

" PLIOCEEN

[

— _ 1" L " " _ j"?" " _ r " "

. . Low LandsForamimferen-
Zanden en Kleien _ kalken

en mergeisMIOCEEN

l

Waterboring ,,.~6. ,? . , . ,
Oranjestad

_

"" "

l

Angudla, ( Antigua?, Barbuda, St. Croix, Puerto Rico, Haïti, Cuba,
" Jamaica ).

w , Ff ^ " " " % ? i " " " % , , .0' " " " b , J + b ,pp " " " ~ ~ " " " "62 « — " ~ , , Simson Bay

OLIGOCEEN - kalken
Phosphaat

Eo-Oligocene
Lepidocyclinen-

kalksteen
" Koralen en Orbitoiden- en·

. . Seroe di CuebaEchmiden Echiniden-kalk-
kalksteen

ERTIAIR " , steen — St. Bmholomew, Hispaniola l?).
" Boven Mainchi Foramini-

formatie feren-mergel

~
" ' l

gu ~ ~6 j + ~ ~ j

-EOCEEN — l

. . · Parag_iana, Venezoladnse Benedenwindse Eilanden, St. Vincent (7),Laramide Orogenese Dionet Laramide . . ·
· · · . Maranique (7), Guadeloupe ( ?), Désirade, St. Bartholomew, St. Croix,

1Onder «

en Dionet Intrusie Intrusie ' Orogenese . . ' '
. · · . vlrein Islands, Puerto Rico, Santo Domingo ( ? ), Haïti, Cuba,Goud, Zilver en Koper Dionet Intrusie '

I

i

Jan"-aica. **)

,

"":"== """::e:;"B:n::""""|

_ ,m., ,.

lagen cong omeraa

+ ~
d 'b ^ ~

j % ~ + ~~ ~ j % i
~ ~

C
%

Seroe Teintje Rincon- éarag' aria, St. Croix, St. Thomas, Puerto Rico, Santo Domingo, Haïti, i;
Cretaceïsche kalksteen kalksteen " Cubm Jamaica.
Ammoniet (Boven ? Senoon)' conglomeraten Mangaan- en

0- Boven Krijt - , , _ ijzererts $
i ¶b J ~" ~

~ ~ % ~ .W r

— Knip formatie Pointe Blanche . .
. Paraguana, Antigua (7), St. Bartholomew, Anguilla (?), St. Croix, Virgin·

. Washikemba formatie " .' "KRIJT " Diabaas 8 Diabaas . Islands, Puerto Rico, Santo Domingo, Haïti, Cuba, Jamaica.
. formatie

Diabaastuf
~ serie Amandelstenen l K " '— Para 'uana; Orcnila (?), Haïti.

J" j

LEGENDA: ') Dioriet Intrusie? **) Volgens L. Rutten (Lit. 198) "the plutonics of the West '

Indies a---e all "laramid" reeks", alhoewel 'ietwat variabel in ouderdom.
Orogenese

Zwakke Opplooiing ~ r " " " " W e " " " % m k '
en/of Breukbewegingen

Idem, ouderdom onzeker - r " " " " :L " " " " . j '

Idem, onzokor ~ u " " " · .2

¥

K

F .

,a '

; A l

_

I

#

" }

L_



Intensief geplooide kieze11eien (hoornstenen) van de Knip-formatie.

Rooi Beroe op Plantage Savonet, N. W. CuraCao.

Ojjn. Fy. M. A moldo,

Apvil 194"
.
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Ot)n. Fr. M. Amoldo,
Apvil 1942

Photo 3

De ,,getuige-berg" Tafelberg van St. Hyronimus (230 m), N. W. CuraCao, gezien uit het Zuidoosten.
De Tafelberg dankt zijri naam aan de dunne, vrijwel horizontale Kwartaire kalksteenkap, die rust op
diabaas. Dank zij deze beschermende kalksteenlaag is de diabaas hier tot op grote hoogte gespaard
gebleven voor erosie. Het lage golvende terrein rondom de Tafelberg bestaat eveneens uit diabaas.

Foto-archief Indisch I·nstituut Uitu. Comm. Cul'aCao u. d. Kolom Tentoonst. parijs rg,µ

Photo 4

Schottegat, gezien van Fort Nassau naar het Oosten. Op de achtergrond het lage golvende diabaas- "
landschap, waarin de Seroe Cocorie (109 m) de hoogste top is. Links daarvan de ,,getuige-berg"
Ronde Klip (129 m), een zwak Noordwaarts hellende Kwartaire kalksteenkap rustend op diabaas.
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Foto-avckief Indisch Instituut

OPn. Dy. P. Wagenaav
Hummelinck, "936.

Photo 8

Klein-CuraCao,,een laag kalksteen-
plateau, dat zich slechts enkele
meters boven zee verheft. De 1aag
van guano is in de tweede helft
van de 19de eeuw grotendeels
afgegraven.
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Photo 9

Grot van Hato, CuraCao, met
druipsteen.



Foto -archief Indisch I'nstitu.ut

iWijnmaatschappij Cuva-Cao.

Photo jo

Phosphaatgroeve Santa Barbara,
CuraCao. Rechts op de achtergroncl
het laagterras én de zee.
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Foto-avchief Indisch Instituut

OPn. Ii;. W. L. Utevmavk, "946.

Photo :r:r

Kalkoven én maalinrichting der
,,Mijnmaatschappij CuraCao",
Newport, CuraCao.
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T.K.N.A.G. 65, 4—5

Ojf'n. Dy. P. Wagenaar Hummelinck
Dee. :r936.

Pholo 12

De Hooiberg (164 m), Aruba,
gezien van de top van de Seroe
Canashito naar het Noorden. Links
de voet van de Seroe Bientoe.
Hooiberg én Seroe Bientoe bestaan
uit ,,hooibergiet", die nieer weer-
stand tegen de erosle biedt dan de
kwartsdioriet, welke de ondergrond
van het lage, vlakke terrein vormt.

Å

Q



æ

.

* · .

- C'4N. 'Ep . ,,. , ,n. . .

.

, .. , ' . ' w , . .
: j * ., ,' 'is", ;É:C.'f ; .' '

· - ' . · .. . ' " "- ·. " .2 '1':4 k· -,*g"- ·—¥·*:,
· ·.' , ' :·æ '#& , ·S W'.' . .' . , · ·.7 "¥ .. , .. . - . . . . , ,V-

""k-.- _ - ·. "" .. * · : - %=.,=.æ.., . - ,=:· -'" -" ·' ·% -.'- . . .Æ' .":" , .. .. ., . , » .'"m.' .¥. .-.,å:. ,': --. '. i'?t 3'SZZ ! ±m
¥-'%.','* """. .. %m. m KZ ' . , , : · - 't'; .";: '· . . . " ' ' ' ."::S, "'@nss ', -· - ,.· '."= · =m' M.' """mWx:.k

, F '"

' ~;R '#~" . . . . .- . · ~&æ'~&& ·.- --·—" ,y=e- -- '-

m- , =7W.,."%.?· , . -.. · . æ '""" ' m?~ "l ""
a- " F' :. ." "· ' 'm*~k "'"' "" .¥k : . . .

... " ":='"*~ § . .,. , . · »~« ·«m"= a " %E??z·: . .M'" " "'.-' ' , :. "'s;g#*': 2:W ,%# , W " ' å. " '" '"m"' ."" , -:'- ""y ' "'" ,.2—·'—=~åS' "' =.· ' ""= · ·æ ""~ " æ?""
" *'" "" " ' ' "" " " · &«mmywr~= -&e£ ~ "" ' .·

. b ,N é" ·' ·7 *, . " - "" i . ·.å h. 8 g, . . , . . ' -=· " —ÆE «~*... - . -&- . '.- . " &w " ., . .., .,
'='· "' "' ' ' t' ' '" " - ' ' " '

"""' : " 'mmE*'~Y ^ k'=
'? "W ..::,. .. ,, ' ' ". " ' "'Mgw~mT * . :i, ""· '

""" ,, ., .?':=.··· , " .· , z"Æt". ¶ " ., . - %-«- -"m. · . . SÆ xsMn*f :=. 'T ,, '"~ ·" ·- 'Z W- ,', 35,, ..23!~. ". . ' ' -""P ? ' Z¥R¶mt ,, .. " M··
'. · . r' ·, · .µ· ' 2¶"· : G- -- -I nt"^ ,..'* ""-i - ' ' '"" . h' ·'",5 " ' ·

"' ' ' ' "i "- " " .- ""*å*i " '." ' '%&' F ,X. ,É .'"' "' ' '" ^E ",u* * , ' "-"N. ' · r ' '" ..:. '" " ,* "'n ' , =m? ·4, *-

. " .m-n-'. " - " %s'"z ·. "' , m'.. ®Er& ' z , ·" ^.. 2'"'jÉ c ·'" 2n" · " - ' "

, ~: S'" " .."'&%^= '- N " &-.n,. . %'. .. "' "" m' "" ' "" "' éw" ' "'"as. - '%, 2." PS ©N.. ' " ' —A " $ Æ ' " ' ·. 'i;
. ' ,"%, k , ""·" ~æÉ%"' " '" 'm ' ' W'*q 3 S* . IHå"s. ' 'Kø :w. .~m' " . .=^" - · ' , _" " ' '"' '""3' ;" Z-m' ' Rgra ,:g zZ%'2 l'-' '. "' '· ' ' ¥8" "' " ' - 4%' " '

. æ k ' sW'E " '- ' E&. "NT ' %%:" "må, ,qS' · , - '·· . .t: '" '"' "·""NY',"'#x'#%' . . ' .'.'3 -' ,, å .¥£>"' '"" F" % mc S ål · " ' " ' 4' ..., .

" qS' " " ' ' -" '"m"' ' , ' " , · - ""' ' ' "" "" " *4" " '"·' z , -$. - ss ". " ' . 'S'sz .. . "s .' .. . é. ' ·"&. . , ., · · - ·. «. -' æ 'N~,
- ' z'"V'g .u: :.'"'g:"«y ,'! '·. '·j'£. , . - ""'"".':="s.'x'.,',Æie:.'i"'"' )):åjz,!% , !'i.'æ±"ms:yz' '"' "- .-. .

':', " :',Zg !:'" i "Y ["z:e, , ,, ?"'"'! "k - 2'L' S:Sµ:åN~=, , F : °"' ' "#' " "
" e ¥,'3 ',É,',*.' ' ' . ,-K .,*,S. . ". ·· ',, ."'K""·- ·- ·' ' X—, ,.;Æ

" " " ?6' yå.'""%-'· '

. .·z"n'S""% " '"&M# '" s0€ " s k . s .SSe« æW«- .gr , 4 Rus? " %0-". '.: '% " " ' "* "" " r . - ,, . %%s, ,«. . .,.. , .
. , . t -'," · "'. ¶, X§· ' "" ' ' '"-"' Kp, ?. "=' #*,.m , ='s' ·.:, s:"" .. ' ."" '· H .æ*' ·$#så[, '.,, ' s-' « ·. ,' ·- æ m' : . is ' ·- ' ' ' ' " ...'? ." , ,, , #' ' " ' ' m".

%? :. . æ . "= 2 '
·1,f e · \' b "·e '« « n'æ , ·'

' " ¥ , " ~« ' ' -k " ": Æ G ' '4 ' "'·É ' »,y' ·.1 "' m# ;
: . · Y. æ , ' ' &.,. »'W *.,' - ' R g , :8 "æ" ' · . N . · ' S ?" %"=

- ^,""* , . , ' '* . Z .. · " " Z ' L, '·Nks ' 'Y' "' "

'* ' G , ¶5 H '

q '" , . * u Z' ·'" '. .. *S . · "·S

" · , A .·' ' " T: % "n9 : ' ' W " ' . "' ' ' ' ' ,' " "" ,.

, , - . . n . .AØÉ.w

« t ."S , ' "h
N ¥ *

. *-., , .' ' ,É' " ' - , '%h'
'" "*!*m " ' R "A' ¥-:i":"?' u., ··&»= ¶-'æ '

7'= "'é ,u » . C ' 'tF Æ? L.'t':å åaue= ' ' µ*qu.4 4%;#. .,. ,', .. m.- .

r

J. H. Westevniann ,,The Geology of A i'uba" 0//)/1. Dr. P. JVagena.av Hummelinck, t93o.

Photo :r3

Aruba. Uitzicht van de Hooiberg" naar het Oostnoordoosten. De lage vlakte met de typische blok-
hopen bestaat uit kwartsdioriet. Op de achtergrond de heuvels van het diabaas-landschap én (links)
van het gabbro-massief van de Matividiri.
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T.K.N.A.G. 65, 4—5 OPn. Dy. P. FVagenaar Hummelinck, Juni 193o.
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Photo 14

Dioriet-blokhoop, ontstaan door selectieve erosle van het diorietgesteente. West van de Hooiberg,

Aruba.
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J. Il. JVestennann ,,The Geology of A vuba" OPn Pi'of Di'. M. G. Rutten, Z')3O

Photo 15

Diorietinonolieth, met uitholling ontstaan door verwering". N.O. van de Hooiberg, Aruba.

Foto-archief Indisch Instituut OPn. Dy. P. Wageicaav Hummelinck, Dee. 1936

Photo lij

Ruïne van de goudsmelterij te Balashi, nabij het Spaansch Lagoen, Aruba; gezien uit het Noorden.
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Foto-avch.ief Indisch Instituut

OPn. Iv. W. I.. Utennai'k, IC46

Photo :r7
P

Goud-exploratie op Kacloesji, in
· de buurt van Bushiribana, Noord-
kust Aruba (Aruba Gold Mines
Operating Co.). Rechts vooraan

de boorbuis.
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Foto-avchief Indisch Instituut

OPn. Iv. IV. L. Utennavk, 'r946

Photo :r8

Seroe Kaumati (43 m), bij Onima,
Bonaire; gezien uit het Oosten.
Afbrokkelende Kwartaire kalk-
steenkap,rustend op Washikemba-
formatie. Aan de voet geïnun-
deerd dal van Rooi Onima. Op de
achtergrond de por'phyrietheuvels

van Noordwest-Bonaire.
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T.K.N.A.G. 65, 4—5

OP'n. Dy. P. Wagenaar
Hum.me/inck, Mei i 93O

Photo iq

Kalksteenterrassen tus-
sen Fontein (links) én
Onima (rechts), aan de
Noordkust van Bonaire;
gezien uit het "Noorden.
Links op de voorgrond
de voet van een koraa1-
puinwal, die gelegen is
op het kustterras (hoogte
ong. 8 m). De andere
terrassen hebben een
hoogte van ong. 20, 50
én 80 m.
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Foto-avchief Inåisch Instituut Centv. Totwisten Commissie, Cuvaµo

Photo 20.

- St. Martin in vogelvlucht, gezien uit het Zuiden. Op de voorgrond de Groote Baai, die van de Groote
Zoutpan gescheiden is door een zandbank, waarop Philipsburg. Tussen de Groote Zoutpan én de zee
op de achtergrond (Anse de 1'Embouchure) strekt zich de dioriet-depressie van de Groote Vlakte
(Belle Plaine) uit. Rechts de voet .van de Oostelijke Pointe Blanche keten. Links op de achtergrond
de uit dioriet bestaande Williams Hill (256 m.), én daarachter de hoge toppen van de Westelijke
keten (tot 400 m), die weer tot de- Pointe Blanche fcrmatie behoort.
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M. Realino ,,De Nedevlandse Antilien"

Photo 21

Saba uit zee gezien, naar het W'estnoordwesten.
De top van deze geérodeerde vulkaan ligt op

ruim 850 m hoogte (Mount Scenery).
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Foto-ai'chief Indisch Instituut

Phcto 2."

Dy. I. Boldingh, igo6

Noordhe!1ing van Saba, nabij Hell's Gate. Omgeving der zwavelmijn (Behind the Ridge).
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Foto-ai'chief Indisch Instituut Dy. I. Boldingh, :rgo6

Photo 23
Zwavehnijn no. 3, nabij Hell's Gate, Saba (Saba Sulphur Co.).

Foto-archief Indisch Instituut

Vulkaan De Quill (601 m) op St.
Baai). Rechts, aan de voet van de
van de Round Hill (152 m).

Centr. Totwisten Commissie, .CuraCao

Photo 24
Eustatius, gezien uit het Noordwesten (Concordia
vulkaan, ziet men nog juist het vlakke koepeltje
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