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Daar het werk van de Departementen, waarvan natuurweten-
schappelijke onderzoekingen konden worden verwacht, geheel
op de praktijk was ingesteld en de bezetting met wetenschappe-
lijk personeel tot het uiterste was beperkt, kan het ons niet ver-
wonderen dat er in het gebiedsdeel Curacao, van September
1939 tot en met December 1945, weinig wetenschappelijk werk
van beteekenis is verricht.

Alleszins verheugend is het echter te kunnen vaststellen, dat
er onder de particulieren in Curagao velen waren, die een groote
belangstelling aan den dag legden voor de levende en de levenloo-
ze natuur, wat o.m. tot uitdrukking kwam in een groot aantal
artikeltjes in plaatselijke bladen, waaraan in dit geval — gezien
het ontbreken van een redelijke kans om te komen tot een weten-
schappelijke publicatie — vrij groote aandacht is besteed.

ANONYMUS, 1941. Pluimveeteelt. Cwrafao 3 «o. 24, p. 4-6.
In kort bestek vindt men hierin veel gegevens over de pluimvee-

teelt op Curacao. De Witte Leghorn blijkt uitstekend te voldoen. Po-
gingen tot verbetering van het locale rassenmengsel zouden nooit
duidelijke resultaten hebben opgeleverd.

ANONYMUS, 1941. Verslag over het bezoek van de Aioecom-
missie aan Bonaire op 29 Mei 1941. Cwrapao j «o. J7, p. 7-8.

Zakelijk verslag van een excursie, georganiseerd door den Heer
L. D. GERHARTS, ter bestudeering van enkele plaatselijke vraagstuk-
ken op het gebied van de .^Joe-cultuur.

ANONYMUS, 1941. Ons grondwater. Cwrafao 3 «o. 40, p. 1-2.
Een noodkreet om toch snel de „productie" van grondwater op te

voeren en de consumptie te verminderen, welke stellig ook die vrien-
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den van Cura9ao zal treffen, welke niet bereid zijn aan te nemen dat—
zooals hier in het algemeen wordt beweerd — nog geen menschen-
leeftijd geleden, de wortels van boomen en gewassen het grondwater
veelal enkele decimeters onder het bodemoppervlak bereikten, ter-
wijl thans de grondwaterspiegel vele meters onder het bodemniveau
is gelegen.

ANONYMUS, 1941. Ons grondwater. CMrapaojno. 43, p.1-2,
44, p. 1-3, 47, p. 1-2, 4S, p. 1-2, 4 figg.

Naar aanleiding van een artikel over hetzelfde onderwerp in Cto-a-
pao 3 »to. 40 worden, aan de hand van enkele schematische teekenin-
gen, enkele elementaire begrippen en verschijnselen verband houdende
met het grondwater, nader besproken. Het stuk besluit met de vol-
gende raadgevingen: 1 Leer Uw vanggebied kennen. 2 Leg veel (goe-
de) dammen aan, vooral ook in hooger gelegen terreinen. 3 Bevorder het
in den bodem dringen van het water door openploegen van den grond
boven den dam. 4 Wantrouw elk kunstmatig afvoerkanaal. 5 Graaf
een put nooit dieper dan Curacaosch Peil. 6 Pomp niet te hard als de
put niet vlak aan de kust is gelegen. 7 Vermijd roofbouw en parasi-
teer ook niet op den voorraad van Uw buurman. 8 Bedenk dat voor
eiken meter grondwaterstand vele meters zoetwater beneden C. P. in
reserve staan. 9 Meet den regenval en meet ook wat Ge aan den grond
onttrekt. 10 Ga in observatieputten, door middel van grafieken, de
gevolgen van Uw waterwinningspolitiek na.

ANONYMUS, 1943. Wat leeren ons de Curacaosche land-
slakken en welke zijn de vragen die ze ons stellen?
Cwnifao 5 «o. j5, p. 4-5.

Als resultaat van een kleine literatuurstudie — naar aanleiding
van een artikel van mej. W. S. S. VAN BENTHEM JUTTING in het Cura-
cao-nummer van JVâ Mwr en MewscA (1934,) dat in Cweafao 5 wo.36, p.
6-7 (1943) zonder bronvermelding (!) werd overgenomen — vat Schr.
alles wat de Curacaosche landslakken ons z.i. te leeren hebben in 5
punten samen en stelt aan het slot dan nog enkele vragen. Het stukje
is wat slordig van gedachte en de vragen zijn grootendeels van een
soort zooals zij door „menschen van het vak" niet gauw zullen worden
gesteld.

B., 1941. Nogmaals het rapport Rijkens. Cwrafao 3 no. j ^ ,
p. 2-3.

Enkele opmerkingen over hoenderteelt, bijenteelt, zijderupsen en
sisal, naar aanleiding van de „Grepen uit de landbouwplannen van
Rijkens" in Cttrapao j wo. 7, p. 6-8 en 5, p. 5-8.

E. BOON-REUHL, 1945. Een kort overzicht van de geschie-
denis van de landbouw op de Nederlandse Bovenwindse
Eilanden. iVeerfon t̂a Cwrapao, Maari J945, p. 9-12.

Een artikel dat geeft wat wordt beloofd, indien men in den titel
„Bovenwindse" in „Benedenwindse" verbetert.
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G. J. F. BREEDVELD & J. P. GROENHOF, (z.j. 1945). Rapport
van de Gouvernements Aloë-Commissie 1942-1943. (Dept.
Landbouw, veeteelt & visscherij, Curasao) 86 pp. (gecy-
clost.) excl. 2 grafieken.

In Augustus 1943 werd bij gouvernementsbeschikking een Aloë-
Commissie ingesteld, welke o.m. de opdracht had na te gaan wat er
gedaan kon worden om den goeden naam van het product te bescher-
men en den opbrengst te vergrooten.

De onderzoekingen waarvan hier verslag wordt uitgebracht, zijn
onder te brengen in twee hoofdgroepen: Ie die welke beoogen vast te
stellen of in de bestaande controle- en productiemethoden verbete-
ringen kunnen worden aangebracht; 2e die welke zijn uitgevoerd om
na te gaan of isolatie van aloïne op groote schaal mogelijk is.

In a££e«rft;r J wordt beschreven hoe, met behulp van een röntgen-
apparaat, op een snelle en doeltreffende wijze ijzer, steenen e.d. in de
verpakte aloë kunnen worden aangetoond. Tevens wordt de noodza-
kelijkheid bepleit dat de aloëkisten voorzien worden van moeilijk af-
neembare gestandaardiseerde registratie merken, zoodat bij een klacht
de betrokken leverancier steeds kan worden aangesproken, /!£ƒ». 2
geeft de resultaten van een onderzoek naar de bestendigheid van meta-
len ten opzichte van heet aloësap. Zeer duurzaam blijkt onroestbaar
staal met 18% chroom en 8% nikkel; bestendig zijn ook koperlegee-
ringen met een hoog kopergehalte terwijl andere ijzer en staalsoorten
zeer zwaar worden aangetast. In «ƒ>ƒ>. j en j^4 worden experimenten
behandeld die ten doel hebben na te gaan of de sapwinning op effi-
ciënter wijze kan geschieden. Uitpersen en extraheeren van tot schijf-
jes gesneden bladeren geeft beduidend mééi sap maar van een opmer-
kelijk slechte kwaliteit; slechts waar aan het blad twee sneden worden
gegeven in plaats van één (wat in de praktijk nooit mogelijk zal zijn)
krijgt men een grootere hoeveelheid van een gelijkwaardig product.
Saprendement en kwaliteit in regen- en drogetijd blijken niet veel te
verschillen. Uit «/>/>. 4 leeren wij dat een indampen door zonnewarmte
mogelijk, maar vooralsnog niet aanbevelenswaardig is. In a££. 5 zijn
de resultaten weergegeven van een reeks proeven betreffende de kwa-
liteitsverbetering van handelsaloë en de bereiding van aloïne. Vervol-
gens wordt in a££. 6 de landbouwkundige zijde van het aloëbedrijf
bekeken. De vraag, of men in de naaste toekomst op een voldoende
afname van aloë mag rekenen, wordt in a/>/>. 7 bevestigend beant-
woord, niettegenstaande het feit dat aloë nu niet bepaald als een eerste
klas laxeermiddel kan worden beschouwd.

Tenslotte wordt in a£p. <S een samenvatting gegeven van de ver-
schillende mogelijkheden, waaruit de volgende punten naar voren mo-
gen worden gebracht: 1. De ,,markt" van het product in aanmerking ge-
nomen, zullen de verbeteringen die men wil invoeren van eenvoudigen
aard moeten zijn. 2. Op het gebied van de cultuur kan zeker met een-
voudige middelen veel goeds bereikt worden. 3. Op het gebied
van de fabricage vervalt men spoedig in hooge kosten; bovendien
dient men uiterst voorzichtig te zijn met het invoeren van verbeterin-
gen die kwaliteitsveranderingen tengevolge hebben, met het oog op
het conservatisme en vooroordeel van de afnemers. 4. Aangezien het
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bouwen van een centraal kookstation geen eenvoudige verbetering
is, wordt tegen desbetreffende plannen geadviseerd. 5. De Commissie
betwijfelt of de bereiding van aloïne economisch verantwoord is. 6.
Aangedrongen wordt op het stichten van een aloë-proefstation, dat
liefst in het belangrijkste centrum van de aloë-cultuur, Aruba, moet
zijn gevestigd. 7. Wanneer men de fabricage wil verbeteren, moet een
standaardiseering van de sapwinning, van de concentratie en van de
verpakking in de eerste plaats als doel worden gesteld.

Geheel aan het slot vinden wij nog een kort „Memorandum on the
Aloes Industry" van het Technical Service Department van de LAGO
OIL & TRANSPORT CO., d.d. Oct. 26, 1943. Men komt hierin tot den
slotsom „that there is little the Lago Company can do to help the small
farmer in the cultivation of aloes, and that the exporters are well able
to pay for any advice or assistance they want", indien zij zich slechts
zouden willen wenden tot een landbouwkundig advies-bureau in de
U.S.A. — zoodat van verdere bemoeiingen werd afgezien.

Het rapport van de Aloë-Commissie is een degelijk, en ook voor
buitenstaanders goed leesbaar verslag geworden. De documentatie,
wat de literatuur betreft, is echter onbevredigend, terwijl een inhouds-
opgave stellig niet had mogen ontbreken.

Een afdoende oplossing van de moeilijkheden kan van dit rapport
natuurlijk niet worden verwacht. Men krijgt echter den indruk dat,
indien men niet wil overgaan tot de instelling van één of (liever nog)
méér centrale kookstations — welke buiten hun financieele bezwaren
stellig ook op ander gebied hun moeilijkheden zullen geven — een
spoedige, afdoende controle op het eindproduct noodzakelijk is, wil
men de goede positie van het Curacaosch product op de aloè-markt
niet ernstig in gevaar brengen.

P. COHEN HENRIQUEZ, 1940. Stellingen betreffende Cura-
sao's welvaartsbronnen. Cwraftfo 2 no. 5, p. 2-7.

56 Stellingen welke weliswaar weinig nieuws geven, maar waarvan
de publicatie in dezen vorm alleszins de moeite waard is. — Punt
25-34 en 48-50 hebben betrekking op den land- en tuinbouw en de
aloë-industrie. De „watercultuur" lijkt voor Curacao bijzondere moge-
lijkheden te bieden; de uitbreiding van de aloë-cultuur wordt geacht
aan nauwe grenzen te zijn gebonden ; op de mogelijkheid van een „teelt"
van divi-divi wordt de aandacht gevestigd. Schr. propageert een breed
opgezette, systematisch doorgevoerde bestudeering van Curacao's wel-
vaartsproblemen, in nauwe samenwerking met het Moederland, in het
bijzonder met het oog op de naderhand waarschijnlijk noodzakelijke
agrariseering van het land en op het gebied der zeewaterverwcrkende
industrieën. (Opmerkingen van de redactie van Cwrafao in het volgen-
de nummer, p. 1-2.)

In een gecyclostyleerde brochure (niet in den handel) met „Enkele
opmerkingen" betreffende de mogelijkheid tot broom- en magnesium-
bereiding op de Benedenwindsche Eilanden, welke door dr. HENRI-
QUEZ bij een van de vergaderingen van de E.S.W.I.N. in 1939 werd
aangeboden, wordt een deel van deze stellingen uitvoerig toegelicht.
Het daarin besprokene wordt echter door den Schr. niet meer actueel
geacht, daar, voorzoover kan worden nagegaan, de wereldproductie
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aan broom en magnesuim thans meer dan voldoende is voor het ge-
bruik in vredestijd.

P. COHEN HENRIQUEZ, 1940. De Curasaosche landbouw.
Cwrafao 2 no. 6, p. 2—4.

Een critiek op een redactioneel artikel in Cwrafao J «o. 34, 1939,
over den machinalen verbouw van kleine-mais, waaruit blijkt dat er
nog zoo'n groot aantal onbekende factoren zijn, die bij de beoordee-
ling of landbouw op Curasao mogelijk is een rol spelen, dat rendements-
berekeningen nauwelijks meer dan een „Spielerei" zijn. Duidelijk is
slechts dat op dit eiland — behalve misschien op een klein aantal
uitzonderlijk gunstig gelegen grondjes — thans van landbouw op
rendabele basis geen sprake kan zijn.

M. B. GORSIRA A. Z N . , 1940. De Curafaosche Nimrod. CK*Ö-

fao 2 no. 51, 3 no. J .
Een zeer huiselijk geschreven verhaal (van een omvang als dit arti-

kel) over de jacht op het eiland Curasao, waarin achtereenvolgens
als objecten worden genoemd: hert (beschermd en dus niet behandeld),
verwilderd varken, verwilderde geit, pauw, leguaan, konijn ,eend (ver-
schillende soorten), parkiet, cocoi (= sloké, soort patrijs) en verschil-
lende soorten duiven (: totolika, ala-doero, blauwduif, ala-blanka, pa-
loma-azul). — Een vergelijking met de, eveneens zeer wijdloopige „Ver-
handeling over de in het wild levende dieren en de jacht op het eiland
Curasao" van B. JONKERS (NedeW. /ager 43, 1938), valt niet ten on-
gunste van het laatstgenoemde artikel uit.

J. C. DE GROOT, 1943. De Westindische Compagnie op zoek
naar edele metalen. iVeer/andm Cwrafao, Maar/ ^943, P-
5-9.

Een goed gedocumenteerd historisch relaas van de aanhoudende en
vergeefsche pogingen welke men van 1664-1727 aanwendde, om goud
en zilver in noemenswaardige hoeveelheden op de Nederlandsche Bene-
den windsche Eilanden, in het bijzonder op Curasao, aan te toonen.

J. HELMUS, 1945. De landbouw op Cura9ao. Cwrapao 7 no.
42, p. 4-6, 44, p. 4-7, 45, p. 5-7, 46, p. 5-7, 47, p. 7, 4S,
p. 6-8, 50, p. 7-8.

In dit artikel over den /andèowiy (niet den tuinbouw) en rfe t/ee/ee/<
o£ rfe BenerfenwtndscAe £i/awtfen — dat alleen de persoonlijke meening
van den Schr. weergeeft — wordt allereerst uitvoerig de noodzake-
lijkheid bepleit dat allen die zich op den landbouw toeleggen in een
coöperatieve vereeniging samenwerken om te komen tot de oprich-
ting van een coöperatieve boerenleenbank, een inkoop-centrale en een
verkoop-organisatie. Volgens Schr. ligt noch het exploiteeren van een
modelboerderij, noch het verleenen van financieelen steun aan den
landbouw op den weg van de Overheid. Inzake de overheidsbemoeiin-
gen met den landbouw op Curasao wordt o.m. aanbevolen om op gou-
vernementskosten landskinderen te doen opleiden tot praktisch land-
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bouwkundige, b.v. in Trinidad (niet in Nederland). Geschikte bedrijfs-
leiders of voormannen voor een landbouwbedrijf in Cura$ao zouden
Mans alleen te vinden zijn onder de nakomelingschap van de Neder-
landsche kolonisten in Suriname. De Curacaosche jeugd zal echter
moeten worden opgevoed in de liefde voor de natuur, speciaal ook
voor de beesten, en tot hoogachting van den landbouwer, want het
is een schande dat Curacao thans genoodzaakt is werkkrachten voor
den landbouw van elders te importeeren!

Nadat de keuze van de plaats voor het vestigen van een landbouw-
bedrijf is behandeld, komt de inrichting hiervan aan de beurt. Een
bedrijf dat ongeveer een 250 stuks melkvee (w.o. een 100-tal melkge-
vende koeien) omvat wordt voor Curacao het meest aanbevelenswaar-
dig geacht; dit zou op een bebouwbaar oppervlak van 12 ha. plaats
kunnen vinden, naast de beschikbare ruimte vooreen 100- tal varkens,
een 25 bijenkorven en een 1000- tal hoenders. Om dergelijke groote
bedrijven mogelijk te maken zou de Overheid- op wier moreelen steun
wordt gerekend- prijsregelend of onteigenend moeten kunnen optreden

Het bouwen van de stallen, het kweeken van groenvoeder en de
mestverwerking wordt vrij uitvoerig beschreven. Bij het bespreken
van de avicultuur wordt, terloops, een vernietigend oordeel geveld
over de waarde van de Witte Leghorn in de tropen. De Schr. is sterk
tegen het werken met geïmporteerde rasdieren en een voorstander van
kunstmatige inseminatie.

HOFSTEE, 1943. Over het vitaminegehalte van Curacaosche
groenten en vruchten. Cwrafao 5 MO. 50, p. 7-8.

Bij het beantwoorden van een viertal vragen uit de praktijk wordt
er den nadruk op gelegd — steunend op de resultaten van een onder-
zoek naar de Curacaosche volksvoeding, waarbij een 70-tal vit.C be-
palingen werden gedaan — dat het vit.C gehalte van Curacaosche
groenten en vruchten zeker niet lager is dan elders, terwijl er niet de
minste reden bestaat voor vit.A een lager gehalte aan te nemen. (Men
leze ook het overzicht van denzelfden Schr. in Cwrafao 5 wo. 49 en 50).

HOFSTEE, 1944. De voedingswaarde van het Curacaosche
volksvoedsel. Cwrapao 6 «o. 20, p. 3-5.

Autoreferaat van een rapport over een onderzoek in opdracht van
den directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst, waarvan het
doel was: A het vaststellen van het »»««« van den Curacaoschen koe-
noekoebewoner; B het bepalen van de uoio'tngstcaara'e van dit voedsel
en deze te vergelijken met de waarden welke de voedingsleer als ge-
wenscht of minimaal aangeeft.

Van 75 gezinnen met 566 personen, zoo regelmatig mogelijk over
het 2e en 3e district verspreid, werden — over het geheele jaar (1943)
verdeeld—lijsten van het werkelijk verbruikte voedsel verkregen. Uit
dit materiaal, dat later nog eens op betrouwbaarheid werd geselec-
teerd, werd tenslotte het gemiddelde menu per „man" per week be-
rekend, waarbij vrouwen en kinderen, volgens min of meer vaststaan-
de waarden, tot „mannen" werden omgerekend.
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II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

7.5%
0.9%
3.6%
1-6%

46
4,3

13,6

o/
/o
0/
/o
0/
/o

11 «
15,6 o
7,2 «
0,66°
1 . 6 <!

A. Het bleek, dat de Curacaosche koenoekoebewoner zich in hoofd-
zaak voedt met foenchi, suiker, brood, olie en boonen; verder rijst,
bananen, vleesch en visch, margarine en reuzel, terwijl melk en boter
op het tweede plan komen en andere groenten en vruchten dan boonen
en bananen een zeer gering deel van het »ne«w uitmaken. De verdee-
ling van de calorieën van dit menu over de verschillende voedingsmid-
delen bleek als volgt:

I. Graanproducten
Melk, kaas en boter
Groenten en vruchten
a. Boonen en erwten
6. Aardappelen
c. Banaan
d. Andere gr. en vr.
Vetten en oliën
Suiker
Vleesch en visch
Eieren
Diversen

Dit menu is duidelijk ongunstig wat betreft de lage percentages van
de zuivelproducten, eieren, groenten en vruchten!

B. De voedingswaarde van het gemiddeld menu (dat per week om-
streeks vijf gulden kost) kan aan de hand van het volgende statis-
tiekje beoordeeld worden: (waarden per „man" per dag)

(voldoende)
(matig)
(onvoldoende)
(matig)
(onvoldoende)
(onvoldoende)
(voldoende ?, ook in

drinkwater!)
(onvoldoende?, ook

in drinkw.!)
(voldoende)

De hoeveelheden vit. A, B2 en C zijn weliswaar lager
dan de Recommended Dietary Allowances, maar deze waarden zijn
zoo hoog gesteld, dat het moeilijk is ze uit gewone voedingsmiddelen
te halen. In vergelijking met Nederland en Ned. Oost-Indië is het
dieet vrij goed. Een voornaam punt is echter ook het nicotinezuur,
waarover alle gegevens ontbreken — Of een dieet voldoende is, zal
tenslotte moeten blijken uit het al of niet voorkomen van klinische of
subklinische deficientieverschijnselen. Deze laatste zijn met bioche-
mische methoden (vit. A in bloedplasma, vit. C in bloed enz.) aan te
toonen. (dr. CHR. ENGEL, Utrecht, in litteris).

a.
6.
c.
d.
e.
/•

calonewaarde
eiwit (40% dierlijk)
vitamine A
vitamine BI
vitamine B2 (G)
vitamine C
calcium

3100
85

2350
1,5
1,1

20.5
248

calorieën
gram
Intern. Eenh
milligram
milligram
milligram
milligram

phosphor

ijzer

485 milligram

15 milligram

C. A. S. HYNAM, 1940. Report on the Agricultural Depart-
ment, Netherland Windward Islands, for the year 1938.
C«mpao 2 «o Jro, 20, 22.

Een vervolg op het gelijknamig rapport in Curasao J no. 20, 27, 1939.

West-Indische Gids XXVII 24
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L. F. JANSEN, 1941. Regenval en maisbouw op Curasao.
Cwrafao j no. 2J, p. 1-7, 1 fig.

Een statistiek van den regenval te Willemstad over de maanden
September-Januari 1921-1941 toont aan dat men de kleine-mais (̂ 4«-
dropogow SofgAwm) nooit vóór October moet zaaien. Op Curacao dient
dit bij voorkeur omstreeks 10 October te gebeuren. In het algemeen
kan worden aangenomen dat een uitzaai na half October geen rede-
lijke kans van slagen meer heeft om een goeden korreloogst te geven.
In de gunstige jaren kan een voldoende spreiding van den regenval
worden verwacht. In 40% van de gevallen moet op een mislukken van
den oogst worden gerekend!

Uit een overzicht van den neerslag op gemiddeld 15 stations van
1931-1941 blijkt, dat de regenval in deze periode minder ongelijkmatig
over het eiland Curacao was verdeeld dan men o.h.a. geneigd is aan te
nemen; slechts het seizoen 1936-'37 gaf opvallende verschillen: van de
17 stations hadden toen 8 méér dan 400, 2 minder dan 300 mm. Ver-
der kan men zeggen dat de volksmond gelijk heeft, waar hij beweert
dat opvallend veel regen in April een aanwijzing is dat het komende
seizoen goed wordt.

Aan het slot wordt nog de vraag opgeworpen of het niet beter zou
zijn de variëteit „siete sieman" (de „zevenweeksche") van Aruba
meer ingang te doen vinden op Curacao ,dat tot nu toe een sterke
voorkeur toonde voor de minder snel rijpende variëteit „kaffir", waar-
van de stengels als veevoeder een grootere beteekenis hebben. Mocht
Curacao aan den verbouw van „kaffir" de voorkeur blijven geven, dan
zou er, doormiddel van wetenschappelijke selectiemethoden wellicht
naar gestreefd kunnen worden den groeitijd, b.v. van 125 tot op 100
dagen, te verkorten.

Een grafiek van den regenval van 1894-1941, waarin de perioden
Oct.-Jan. en Febr.-Sept. zijn gescheiden, toont geen periodiciteit.

J. G. NIEUWENHUYZEN, 1941. Hoenderteelt op Curasao.
Cttrapao j «o. 75, p. 6-8.

Naar aanleiding an de opmerkingen van B. in Curafao 5 «o 74, gaat
Schr. wat dieper op de hoenderteelt in, breekt hierbij een lans voor de
Witte Leghorn en blijkt overtuigd dat een gouvernements-fok-station
noodig is om te komen tot de oprichting van meerdere pluimveebe-
drijven, speciaal op Bonaire.

P., 1945. De landbouw op Curasao. Cwrafao 7 «o. 57, p. 1.
Uitgaande van de stellingen dat (a) de bodemcultuur den grondslag

is van het economische leven, (6) het landbouwende volksdeel in hoofd-
zaak de bron is waaruit geput moet worden voor de instandhouding
van een gezond volk, (c) een volk dat zijn bodemcultuur verwaarloost
gedoemd is ten onder te gaan — komt Schr. tot den slotsom dat, naast
een bestrijding van de gevolgen van klimaatsinvloeden, vooral over-
heidsinitiatief en overheidssteun noodig zijn, waarbij zal moeten wor-
den gezorgd voor (1) eenig landbouwonderwijs, (2) kostelooze land-
bouwvoorlichting, (3) uitbreiding van de proef boerderij, (4) controle
op uit te voeren producten.
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W. W. DE REGT, 1945. Klimaat en jeugd. Cwrapao 7 no. 37,
2-6, jS, p. 4-5.

Een rede voor de „Vereeniging voor Opvoeding en Onderwijs"
waarin allerlei wetenwaardigs wordt medegedeeld over het klimaat en
zijn invloed op mensch, dier en kind. Er wordt den nadruk op geves-
tigd dat de jeugd in een tropisch klimaat (a) een vertraagde ontwik-
keling vertoont, geestelijk en lichamelijk (langzamer groei, grooter
gevoeligheid voor, speciaal infectie-ziekten, latere sexueele rijping);
(b) een grootere individueele verscheidenheid heeft dan in een gema-
tigd klimaat; (c) een ongunstige invloed op de ontwikkeling onder-
vindt van op Europeesche leest geschoeid onderwijs (door overbelas-
ting met alle gevolgen van dien). Met een beperkter innerlijke ontwikke-
ling ziet het kind zich dus ineen moeilijker milieu geplaatst. Gegevens
uit het Curacaosche onderwijs stonden niet ter beschikking, maar de
schutterskeuring van duizenden gaven den schrijver (medicus), door
georganiseerde navraag een indrwfc omtrent de verwerking van het
Nederlandsche onderwijs door de Curacaosche jeugd. Slotsom: , ,1 . De
onderwijs-eischen moeten aangepast worden aan het klimaat waarin
de jeugd wordt opgevoed. 2. In de tropen moet men dus de eischen
verlagen of de tijdsduur langer nemen. 3. Het verdient groote aanbe-
veling bij wijze van proef één school in te richten met airconditionning.
De leiding van deze proef legge men in de hand van een onpartijdig
vakman. Het Gouvernement dient deze vakman te betalen".

FRATER VAN TILBURG (FR. M. ARNOLDO BROEDERS), 1945.

Onze cactussen. Z.M# J , p. 123-141, 21 figg.
Een aantrekkelijk artikel over de in het wild voorkomende cactus-

sen van Curacao, Aruba en Bonaire, waarin nog een aantal onzuiver-
heden en drukfouten voorkomen welke door den vakman echter ge-
makkelijk onschadelijk kunnen worden gemaakt. Een aantal van de
prachtige, eigen foto's hebben al eens eerder bij wetenschappelijke
publicaties dienst gedaan.

VOGELVRIEND (M. DE JONG), 1943. Een index van onze
Curacaosche vogelwereld. Eewrs- <§•

De Heer DE JONG schreef in enkele plaatselijke bladen, 1940-1945,
als regel onder den schuilnaam VOGELVRIEND, een groot aantal stuk-
jes over de vogelwereld van Curacao.

In de öewrs- 6- AftewaisèeWcAten verschenen méér dan 70 artikeltjes,
waarvan meer dan de helft onder de boventitels „De Curacaosche
avifauna", „Uit de Curacaosche vogelwereld", „Natuurleven op Cu-
racao" of „De flora en fauna van Curacao",

in het /«MfdèJad méér dan 15 stukjes onder „De vogels van Curacao"
en in HOM en 7>OMKI 36, onder den algemeenen titel „Gevleugelde

vrienden."
In den „Index" welke hier in het bijzonder moge worden genoemd,

worden 94 vogelsoorten opgesomd en, als steeds, met wetenschappe-
lijke en inlandsche namen aangeduid.
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Aan de publicaties van den Schr., die caóVjjaar op Curacao vertoef-
de en regelmatig de vogelwereld bestudeerde, liggen bijna uitsluitend
eigen veldwaarnemingen ten grondslag. Zijn talrijke geschriften, in
weinig toegankelijke bladen gepubliceerd, vormen—hoeveel belang-
stelling voor de Curacaosche vogelwereld zij ook mogen hebben ge-
wekt — een niet geringe belasting voor den ornitholoog die zich op
wetenschappelijke wijze met de vogels van onze Benedenwindsche
Eilanden wil bezighouden.

J. H. WESTERMANN, 1941. Nederlandsch aandeel in natio-
le en internationale natuurbescherming. iVe«r/a»Mfo'« Cwnz-
pao Oei!. J94-T, p. 12-14, Mw., p. 12-14, Dec, p. 12-14.

Slechts een halve kolom wordt aan Curacao en Suriname gewijd.
„Een goed beheer van de nog aanwezige houtopstanden . . zou zeker
bijdragen tot betere levensvoorwaarden van de weliswaar kleine maar
typische Nederlandsch West-Indische fauna." (Een geillustreerde En-
gelsche bewerking van dit artikel verscheen in „Science and scientists
in the Netherlands Indies" 1945).

J. H. WESTERMANN, 1943. De waterboring op Aruba. Voor-
loopige beschouwingen door een geoloog. Ci^rafao 5 «0. 6
en 7, ca 12 pp.

(Met het oog op het groote belang van dit artikel en de voor velen
moeilijke toegankelijkheid, op ongeveer één vijfde van den oorspron-
kelijken omvang weergegeven!)

Op de Benedenwindsche Eilanden zijn weinig technische problemen
welke zoozeer de aandacht van de Overheid en de bewoners bezig
houden als het vraagstuk der watervoorziening, dat door de natuurlijke
regenarmoede der eilanden en de onmogelijkheid om voldoende destil-
latie-inrichtingen te bouwen, nog als verre van opgelost kan worden
beschouwd. Alleen hierdoor is het misschien te verklaren, dat bij de
begrootingsdebatten in de laatste week van October 1941, de Staten
besloten tot het doen uitvoeren van een kostbare diepboring naar
drinkwater op Aruba, alléén op grond van de resultaten van een wichel-
roede- en slingeronderzoek van twee Fransche Fraters uit Venezuela,
zonder eerst advies te vragen aan een geoloog.

Volgens Frère APPOLLINAIRE en Frère JUAN ZOU, onder het ei-
land Aruba, een zoetwaterstroom zich op betrekkelijk geringe diepte
voortbewegen. Deze waterader zou zijn oorsprong vinden in de Cor-
dilleras van Colombia .juist onder de hoofdplaats van Aruba wat naar
boven komen, daarna weer dieper duiken en, na een geringe opwaart-
sche beweging nabij Curacao, zichzelf tenslotte verliezen onder den
bodem van de Caraïbische Zee. Beneden Oranjestad werden zelfs
twee zoetwateraders vastgesteld: één ongeveer Noordwest van de
R.K. Kerk, waar op 275 m diepte een waterverplaatsing van 45 m'
per minuut zou zijn, de andere in de buurt van Companasji, dicht bij
de Fraterschool, alwaar op een diepte van 225 m, 53 m* water per
minuut verplaatst zou worden. Frère APPOLLINAIRE voorspelde, dat
hierbij slechts door een betrekkelijk zacht gesteente (hoofdzakelijk
koraalkalk) zou behoeven te worden geboord; alleen geheel op het
laatst, zou men een laag van zeer hard gesteente vinden.
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Het boorwerk begon den 29sten Juni 1942. Op den 1 lden September
daaropvolgend werd, om technische redenen, gestopt op een diepte
van 285 m (937') zonder dat er zoet water was aangetroffen. Beneden
de 250 m vond men echter overvloedig zout water, onder vrij hoogen
druk, met een zoutgehalte van ruim 6% (zeewater bevat slechts ca
3i%), een zeer hooge hardheid van ongeveer 500 D° en een tempera-
tuur van 32° C (90° F).

Waren de praktische resultaten van deze boring dus nihil, de weten-
schappelijke resultaten welke werden verkregen waren zeker wèl van
waarde — door de gelukkige omstandigheid, dat de boormonsters
door Frère ANTOON van Aruba werden verzameld en aan onzen bes-
ten kenner van de geologie van Aruba, die destijds in Maracaibo ver-
toefde, ter bestudeering konden worden gegeven.

Bleek de verwachting van Frère APPOLLINAIRE wat betreft het voor-
komen van zoet water niet uit te komen, zijn voorspelling voor de
aanwezigheid van betrekkelijk zachte afzettingsgesteenten tot op
groote diepte bleek wèl juist te zijn — in tegenstelling tot wat de opper-
vlakte-geologie ons van den ondergrond van Oranjestad had doen
verwachten. Uit het onderzoek van het, door den boorbeitel vergruis-
de gesteente kon het volgende profiel worden samengesteld:

0-20' (0-6 m) Bruinverweerd <£iortef/>Mtn.
20-320' (6-97 m) Witte Aa/fcsteen, in hoofdzaak bestaande uit

koralen en kalkwieren, met een laag gehalte
aan kwartskorrels.

320-330' (97-100 m) Grijze merge/ met fossielen (foraminiferen) en
kwartskorrels.
A'aZ&steen met zeer vele keitjes van kwarts,
dioriet enz.( kalkig grind).
Fijn .zawd met mica, glauconieten foraminiferen.
Lichtgrijze A/et glauconiet en foraminiferen.
Donkergrijze „vette" AZei, afgewisseld met la-
gen lichtgrijze klei, beide met glauconiet en
foraminiferen; op 146 m gepyritiseerde mica-
•ïandsteen; op 203 m gepyritiseerde AoK/res/en.
Fijn 2a«<f met veel mica, glauconiet en forami-
niferen. (Veel zout water!)
Lichtgrijze Aiei met weinig glauconiet en wei-
nig foraminiferen.
Donkergrijze „vette" Afei met glauconiet en
talrijke foraminiferen.
Lichtgrijze ft/ei met glauconiet, foraminiferen
en houtresten.

830-930' (253-284 m) Tamelijk fijn *and met veel mica; geen fora-
miniferen of andere fossielen; wel kleine brok-
jes „bruinkool" aanwezig. (Veel zout water
onder hoogen druk!)
(Boring gestaakt.)

Onder het diorietpuin van Oranjestad ligt dus bijna 100 m koraal-
kalk; dit is veel meer dan in het algemeen werd verwacht. (In een
LAGO-boring omstreeks dienzelfden tijd, ten Noordwesten van den
Seroe Colorado, werd ongeveer 180 m kalkformatie aangetroffen!) On-

330-390' (100-119 m)

390-430' (119-131 m)
430-470' (131-143 m)
470-666' (143-203 m)

666-720' (203-220 m)

720-780' (220-238 m)

780-800' (238-244 m)

800-830' (244-253 m)

937' (286 m)
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der den kalksteen ligt eerst wat mergel en een soort kalkig grind, dan
zand met mica, dan een klei-formatie(l) van 70 m dik, en daarna zand,
klei en weer zand. Die kleilaag is daarom zoo merkwaardig, omdat op
Aruba, Curacao of Bonaire nergens zoo'n formatie aan de oppervlak-
te komt.

De boring werd gestaakt op een diepte van 286 m, zonder dat de
vaste rots was bereikt. In verband met den, door enkelen geuiten wensch
om verder te boren, werd, op aandringen van den Directeur van het
Dep. Watervoorziening, Landbouw, Veeteelt en Visscherij, door inge-
nieurs van de FA. SCHLUMBERGER een terreinonderzoek met een „elec-
trische" methode ingesteld, waarbij men tot de gevolgtrekking kwam
dat het vaste gesteente (vermoedelijk de dioriet) beneden Oranjestad
eerst op een diepte van 490 m (1610') wordt aangetroffen!

Aannemende, dat de dioriet inderdaad op ongeveer 490 m diepte ligt,
dan mogen wij misschien veronderstellen, dat het dikke pakket mica-
rijke zanden, dat van 253 m diepte tot den bodem van het boorgat
wordt aangetroffen, de bovenste laag vormt van een ongeveer 240 m
dik pakket diorietpuin, rustende op dioriet. Op dit puin volgt naar
boven toe lichtgrijze, kalkhoudende klei, welke duidelijk van mariene
herkomst is en welke bewijst dat, na de afzetting van het diorietpuin,
de kustlijn zich zoo ver landwaarts verplaatste, dat zich ter hoogte
van Oranjestad landnabije zeeafzettingen vormden. De donkergrijze,
kalkhoudende klei is mogelijk in dieper zeewater afgezet; de kust lag
toen misschien nog verder naar het Noordoosten.

Aruba werd in dien tijd dus langzaam maar zeker ondergedompeld.
Waarschijnlijk had deze onderdompeling niet zoo erg gelijkmatig plaats
en werd zelfs soms onderbroken door een kleine rijzing; hierop wijst de
afwisseling van donkergrijze klei, lichtgrijze klei en zelfs mica-zand
tusschen 240 en 140 m. Aruba moet het diepste ondergedompeld zijn
geweest in het tijdvak, dat de foraminiferenkleiën van 200-140 m wer-
den afgezet; de plek waar nu Oranjestad ligt, lag toen het verst in zee.

Daarna begon het eiland weer langzaam te rijzen. Tenslotte werden
de omstandigheden gunstig voor den groei van koraalriffen (niet die-
per dan ca 40 m en niet te dicht bij de kust), en zoo vormden zich bo-
ven op de klei-zand-kalkgrind serie, na een korte periode van mergel-
afzetting, dikke Oud-Kwartaire kalkbanken, die thans nog een groot
deel van het eiland bedekken.

Vanwaar komt nu dit water met 6% zoutgehalte, dat in het zand
beneden de dikke kleilaag werd aangetroffen en dat onder een zoo
hoogen druk stond, dat de ongeveer 1000 kg wegende boor meer dan
15 m naar boven werd geduwd, terwijl er tegelijkertijd groote hoeveel-
heden zand met het water in het boorgat werden geperst ? Dr. WESTER-
MANN vermoedt, op grond van een zeer voorloopig onderzoek van de
foraminiferen, dat dit waterhoudende zandpakket Oud-Kwartair of
zeer Jong-Tertiair diorietpuin is, dat door de rooien aan den rand van
het toenmalige eiland werd afgezet, en dat dus onder de klei door nog
in directe verbinding zou kunnen staan met diorietpuin en verweerde
dioriet verder het binnenland in. Een deel van het regenwater dat in
het binnenland neervalt en daar in de verweerde dioriet dringt, zou
derhalve na eenigen tijd terecht komen in de zandlagen, een paar hon-
derd meter beneden Oranjestad. Bij een geringe stroomsnelheid en een
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overmaat van zouten in de geleidende formatie („fossiel" zeewater-
zout) zou dan het zoutgehalte gemakkelijk boven het gemiddelde
percentage van het zeewater kunnen stijgen.

Wij hebben hier dus te doen met z.g. „artesisch" water, dat zich
in het klassieke geval verzamelt in een komvormige, poreuze gesteen-
telaag tusschen twee voor water ondoordringbare lagen. Het water
staat dan beneden in de „kom" onder hydrostatischen druk en stijgt
op, wanneer men het een uitweg naar boven verschaft, b.v. in een
boorgat. — Op Aruba wordt de poreuze, watervoerende laag gevormd
door de verweerde dioriet, het diorietpuin en het zandpakket tusschen
de 253 m en den veronderstelden top van de vaste,onverweerde dio-
riet op ca. 490 m. De ondoorlatende laag erboven is de klei, het door-
latende gesteente eronder de onverweerde dioriet of wellicht een daar-
boven gelegen, maar niet door de boor bereikte klei-laag.

Volgens Frère APPOLLINAIRE ZOU de waterader echter een deel zijn
van een ondergrondschen waterstroom, welke zijn oorsprong vindt in
de Cordilleren van Colombia, nabij de bronnen van de Rio Magdalena!

Geologisch gesproken, is een artesische samenhang tusschen Aruba
en het kustgebied van Venezuela uiterst onwaarschijnlijk, zoo niet
onmogelijk; zulk een samenhang te veronderstellen tusschen Aruba
en het nog veel verder gelegen hooggebergte van Colombia echter de
zuiverste fantasie!

Een verder boren is - volgens de berichten — niet uitgesloten, om-
dat Frère APPOLLINAIRE er nog steeds van overtuigd zou zijn, dat er,
iets dieper of op een andere plaats in de buurt, wel degelijk zoet water
voorkomt. Al moge dit dieper boren uit wetenschappelijk oogpunt
interessant zijn, uit een economischen gezichtshoek bekeken, moet
het worden ontraden, daar in feite iedere wetenschappelijke aanwijzing
voor de aanwezigheid van zoet water ontbreekt.

J. H. WESTERMANN, 1943. Geologie van Cura9ao. LM» J , p.
20-27, 3 figg.

Een kort en helder overzicht van de aardgeschiedenis van het eiland
Curacao.

J. H. WESTERMANN, 1943. De plantenwereld van onze
Benedenwindsche Eilanden. Z.tt# j , p. 124-128.

Een goede, algemeene schets van de vegetatie, bestemd voor den
herdruk van REALINO'S „Plantkunde van Curacao voor Mulo" welk
werkje thans spoedig ter perse zal gaan.
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