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Er is in de loop der tijden meer geologische belangstelling ge-
weest voor de Benedenwindse eilanden dan voor de Boven-
windse. Curasao, Aruba en Bonaire waren en zijn nog altijd
meer in het wereldverkeer ingeschakeld dan St. Martin, Saba
en St. Eustatius, en vanzelfsprekend heeft deze grotere alge-
mene interesse ook geleid tot een diepgaander bestudering van
de eerstgenoemde eilanden, onder meer van hun bodem. Niet
vergeten moet ook worden dat de geologie van Curacao en Aruba
door de fosfaat- en goudmijnbouw, én door de waterproblemen,
een direct economisch aspect heeft, tot op de huidige dag. Voor
de Bovenwinden, waar noch mijnbouw noch de geohydrologie
een rol van betekenis speelden, is er wat dat betreft nauwelijks
een stimulans geweest voor het leren kennen van de ondergrond.

Het gevolg van deze omstandigheden was, dat, terwijl Cura-
cao, Aruba en Bonaire veelal als studie-objecten op zich zelf zijn
beschouwd, de Bovenwinden in het algemeen zijn bestudeerd
als onderdeel van de grotere groep der Kleine Antillen. De uit-
zonderingen daarop zijn de onderzoekingen vooral op St. Eusta-
tius van de indertijd jeugdige Nederlander G. A. F. MOLEN-

GRAAFF in 1885 (later een geoloog van wereldbekendheid) en
die op St. Martin van de jonge Amerikaan R. A. CHRISTMAN

in 1948-1949.

i) Het is thans 25 jaar geleden dat wijlen L. M. R. RUTTEN, hoog-
leraar in de geologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, zijn voortreffelijke
„Geologische geschiedenis der drie Nederlandsche Benedenwindsche
Eilanden" in De WM<-/«<ftscAe Gids jrg. J J (deel 14, 1932, p. 401-441)
schreef.
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128 J. H. WESTERMANN

Beide geologen hebben hun studies met een waardevol academisch
proefschrift afgesloten. Deze geschriften — het ene gepubliceerd in 1886
(„ter verkrijging van den graad van doctor in de aard- en delfstofkunde
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht"), het andere in 1953 ("submitted
in partial fulfilment of requirements for a degree of Ph. D. at Princeton
University") -— tonen wel zeer duidelijk het grote verschil in opzet en
uitvoering. Het is daarbij aardig MOLENGRAAFF'S genoeglijke en wijd-
lopige proza, dat hier en daar een anekdotisch of zelfs lyrisch karakter
heeft, te vergelijken met de zakelijke, bondige stijl en het strikt geclas-
sificeerde betoog van Christman. Zo tijden, zo schrijfwijzen.

Als we overigens eens nagaan wie verder bijdragen hebben
geleverd voor het geologisch en mijnbouwkundige onderzoek,
dan valt de belangstelling toch wel mee. En internationaal was
die interesse zeker: we tellen drie Fransen, twee Zweden, een
Duitser, een Canadees en voorts verscheidene Amerikanen en
Nederlanders onder de onderzoekers.

Voor de Benedenwindse eilanden geldt, dat hun ondergrond,
door het zeer droge klimaat en de geringe begroeiing, prachtig
ontsloten is voor de geoloog. Het is zelfs mogelijk om hoofd-
zakelijk uit de luchtfoto's een geologische overzichtskaart samen
te stellen, die een redelijk goed beeld geeft van de opbouw der
eilanden. Zó mooi vinden wc de gesteenten en de geologische
formaties op St. Martin, Saba en St. Eustatius niet uitgestald,
en dat komt grotendeels door de zwaardere begroeiing en de
daarmee verband houdende bodemvorming. Maar vergeleken
bij vochtig-tropische streken, zoals Suriname, bieden de Boven-
winden toch weinig moeilijkheden bij het karteren.

Het is bekend dat de Bovenwindse eilanden (fig. 1) behoren
tot de Kleine Antillen, die een eilandboog vormen tussen de
Virgin Islands en Venezuela. Er zijn eigenlijk twee bogen, te
onderscheiden in een zogenaamde èwztenèoog van eilanden ge-
kenmerkt door het ontbreken van recente of jong-geologische
vulkanen (Sombrero, Anguilla, St. Martin, enz., tot en met
Marie Galante) en een èmwenèoog of neo-vulkanische boog, mét
recente of jong-geologische vulkanen, zich uitstrekkend van
Saba en St. Eustatius tot en met Grenada. We zien dat de lig-
ging in de ene of de andere eilandboog kenmerkend is voor de
geologie van de eilanden: St. Martin bijv. heeft een geheel
andere opbouw dan Saba en St. Eustatius, welke beide onder-
ling nauw verwante trekken vertonen.

Nadat in grote lijnen een beschrijving zal zijn gegeven van de
geologie en de geologische geschiedenis van St. Martin, Saba en
St. Eustatius (zie de volgende drie hoofdstukken), is het de
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Fig. I. Schetskciartje der Bovenwindse Eilanden
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130 J. H. WESTERMANN

moeite waard in een slothoofdstuk de plaats te bekijken die
deze drie eilanden innemen in het geologische geheel der Kleine
Antillen en van het gehele Caribische bekken.

ST. MARTIN *)

Op St. Martin, behorende tot de buitenboog, kunnen we veel
verder teruggaan in de geologische geschiedenis dan op de beide
andere eilanden. De oudst-bekende gesteentelagen of formaties
dateren er in absolute tijdmaatstaf van ongeveer 50 millioen

GEOLOGICAL SKETCHHAP
OF

S* MARTIN
AFTfB R.A.CHRISTMAN 1950

Fig. 2. Geologisch schetskaartje van St. Martin (uit R. A. CHRISTMAN 1953)

jaren geleden. Deze tijdsduur gaat feitelijk ons begrip te boven.
Toch is het maar een fractie van de rond 5.000 millioen jaren
die volgens de nieuwste onderzoekingen de totale ouderdom zou-
den zijn van de starre aardkorst.

i) De naam St. Martin wordt gebruikt voor het gehele eiland, der-
halve het noordelijke Franse en het zuidelijke Nederlands-Antilliaanse
gedeelte tezamen.
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132 J. H. WESTERMANN

Figs. 3a-f. Blokdiagrammen voorstellende de geologische geschiedenis
van St. Martin

In die tijd van 50 millioen jaar geleden was er in de buurt
van het huidige St. Martin een zee met verschillende vulkaan-
eilanden, ongeveer van het type van Saba en St. Eustatius. Met
hun voet — onder zee — moeten zij hebben gerust op een fun-
dament van nog oudere gesteenten. We weten niet hoe deze
oudere gesteenten er uitzien, aangezien ze te diep liggen om te
kunnen worden waargenomen. In het blokdiagram fig. 3a is
getracht een idee te geven van de toenmalige toestand. Het
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134 J. H. WESTERMANN

fundament is hypothetisch aangegeven als een geplooide for-
matie, waarop de vulkanen rusten en waardoorheen de krater-
pijpen in verbinding staan met de vulkanische haard diep in de
ondergrond; de opbouw van een vulkaan is — in doorsnede —
geschetst.

Deze vulkanen — die vermoedelijk ongeveer ter plaatse van
St. Barthélemy lagen — hadden van tijd tot tijd grote uitbar-
stingen waarbij enorme hoeveelheden as, vulkanisch zand en
zelfs grovere produkten in de lucht werden geslingerd. Het
materiaal kwam op de hellingen der vulkanen terecht en overi-
gens, zeker voor het grootste gedeelte, in zee, waar het op de
bodem horizontale lagen vormde die in de loop der tijden door
allerlei processen verhardden tot tuffen. Afwisselend wierpen
de vulkanen grover en fijner materiaal uit en zo komt het dat de
tuflagen een duidelijke gelaagdheid tonen (foto 1).

In de zee rondom de vulkaaneilanden en ter plaatse van St.
Martin bezonken niet alleen de periodiek uitgeworpen vulkanische
produkten. Er was ook een permanente bezinking van zeer kleine
kalk- en kiezelschaaltjes van dode mariene organismen en andere
organische en anorganische stoffen. Tussen de vulkanische uit-
barstingen in werden op de zeebodem lagen afgezet van dit
mariene materiaal, dat later verhardde.

Zo vormde zich een pakket van lagen op de zeebodem, hoofd-
zakelijk fijne tuffen, maar ook wel grovere tuffen, tufbreccies,
en enkele kalkige en kiezelige gesteenten. De totale dikte van
dit gelaagde pakket zal wel meer dan duizend meter hebben
bedragen, en het is waarschijnlijk dat deze afzettingsgesteenten
(sedimenten) zich vormden op een zeer langzaam dalende zee-
bodem (zie de pijl in fig. 3a).

Na verloop van tijd nam het vulkanisme in hevigheid af en
kwam tenslotte tot rust. De uitgedoofde vulkanen werden lang-
zaam maar zeker een prooi van het afstromende regenwater,
dat het losse materiaal in zee voerde, en van de branding die
aan de voet knaagde. De dalende zeebodem verhaastte uiter-
aard deze afbraak en van de vulkaaneilanden bleef tenslotte
alleen het puin op de zeebodem over. Een soortgelijk proces
kan thans fraai worden waargenomen aan de recent-uitgedoofde
vulkaaneilanden Saba en St. Eustatius. Beide zijn reeds aanzien-
lijk aangetast door de regenwater-erosie en de branding, en in
een geologisch nabije toekomst zullen zij — tenzij hernieuwde
vulkanische activiteit of een rijzing van de bodem optreedt —
geheel verdwijnen. In fig. 3b is een laatste vulkaaneiland afge-
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GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS BOVENWINDSE EILANDEN 135

beeld en verder het dikke, gelaagde pakket afzettingsgesteenten.
De beschreven afzettingsgesteenten — een bonte afwisseling

dus van fraai-gelaagde, groene tot witte tuffen, hier en daar
kalkig en kiezelig — vinden we in verschillende delen van St.
Martin alsmede op het kleine eilandje Pelikan Key (fig. 2).
Door MOLENGRAAFF werden deze gesteenten de Potnfc fi/a«cAe
/orma/te genoemd, aangezien er in het schiereiland van die naam
zulke mooie ontsluitingen voorkomen (foto 2).

CHRISTMAN verzamelde uit kalkige tuffen van de Pointe
Blanche formatie bij Red Pond Bay, aan de oostkust, een serie
fossiele koralen en foraminiferen. Sommige dezer fossielen, en
vooral de foraminifeer met de fraaie wetenschappelijke naam
Cawm'na sto'a/ore/tcM/a/a (d.i. de Camerina met een streep- of
groef- en netvormige versiering), maken het waarschijnlijk dat
de Pointe Blanche lagen behoren tot het zogenaamde fiown
£oc£«t, een der tijdvakken van de Tertiaire periode (tabel).
Voor dit Boven-Eoceen heeft men elders op aarde een absolute
ouderdom van ongeveer 42 a 50 millioen jaren berekend.

De gesteentelagen van de Pointe Blanche formatie zijn welis-
waar dezelfde als die welke eertijds, in het Boven-Eocene tijd-
vak, op de zeebodem zijn afgezet, maar ze hebben niet meer de
horizontale ligging. De lagen hebben thans een duidelijke, vaak
steile helling (foto 2 en 4). Ze zijn namelijk onderworpen ge-
weest aan krachten die het gehele pakket verbogen en opgetild
hebben (fig. 3c). Zulk een vervorming was mogelijk omdat het
grootste gedeelte der gesteenten toen diep onder de oppervlakte
lag en zich daar, onder invloed van hoge temperatuur en druk, in
een soort plastische toestand bevond. Bij het blokdiagram van
fig. 3c moet men zich dus voorstellen dat de verbogen, geplooide
lagen onder een dekmantel van afzettingsgesteenten van een
duizend meter dikte liggen. In feite zijn er op St. Martin wel
veel steile, vooral naar het zuidoosten hellende lagen, maar geen
duidelijke verbuigingen of plooien zichtbaar, anders dus dan op
de geschematiseerde blokdiagrammen.

Het vervormingsproces der Pointe Blanche lagen geschiedde
waarschijnlijk in nauwe samenhang met de opstijging uit groter
diepte — waar du§ de temperatuur en drukspanning nog hoger
waren — van een gasrijke gloeiend-vloeibare massa, een zoge-
naamd magma.

Op een bepaalde diepte in de aardkorst is de temperatuur zo hoog
dat de gesteentemassa's er in een ,.vloeibare", gashoudende toestand
verkeren, aangeduid met de term mo^mii. Het magma kan uit de zg.
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magmahaard van tijd tot tijd naar boven dringen langs scheuren in de
vaste aardkorst en dan al of niet de oppervlakte bereiken. Bij uitvloeiing
over de oppervlakte, hetzij over het land of over de zeebodem, spreken
we niet meer van magma maar van /at/a, die stolt tot zg. uitvloeiings-
gesteenten. Bereikt het magma de aardoppervlakte niet, dan vindt stol-
ling in de diepte plaats tot zg. dieptegesteenten.

Bij lava's is er om voor de hand liggende redenen een snelle afkoeling,
stolling en kristallisatie van de gesmolten massa; het kristallisatie-proces
geschiedt zo snel dat er geen grote kristallen kunnen worden gevormd.
Lavagesteenten (andesiet, bazalt e.a.) zijn daarom tamelijk fijn-kristal-
lijn; men kan met het blote oog soms moeilijk een kristallijne structuur
ontdekken.

Als het magma op zijn weg naar boven gestuit wordt door een dik
pakket gesteenten, moet het in de diepte stollen en kristalliseren. De
afkoeling gaat dan zo langzaam dat er alle tijd is voor de vorming van
flinke kristallen; er ontstaat een grof-kristallijn diepte-stollingsgesteente
van het type van de welbekende graniet.

Het is begrijpelijk dat er chemisch gesproken weinig verschil is tussen
een uitvloeiings-stollingsgesteente en een diepte-stollingsgesteente, af-
komstig van een en dezelfde magmahaard. Op grond van de structuur en
de wijze van voorkomen kunnen ze echter zonder veel moeite worden
onderscheiden.

Het opstijgende magma van St. Martin heeft, naar we kunnen
aannemen, de bedekkende Pointe Blanche lagen enigszins opzij
geduwd en opgewelfd. Het bereikte de oppervlakte echter niet
en bleef daarvan gescheiden door een dik pakket van deze ge-

bogen en yeryormde formatie. Toch draaf het mafma op ysr-
schillende plaatsen tw dat pakket (fig. 3c). We kunnen namelijk
op het ogenblik hier en daar fraaie gangen van het gestolde
magma in de tuffen zien.

Het is niet verwonderlijk dat het opdringende gloeiend-
vloeibare magma de Pointe Blanche gesteenten aan het contact
als het ware heeft geblakerd en hier en daar bijna onherkenbaar
heeft veranderd. Door deze zg. contactmetamorfose werden
tuffen gerekristalliseerd en veranderd in wat we noemen hoorn-
rotsen. Dat proces heeft in eerste instantie ook geleid tot de
vorming van mangaan- en ijzererts-afzettingen in de Pointe
Blanche lagen nabij het stollende magma. Warme, waterrijke op-
lossingen, beladen met allerlei chemische componenten, speelden
daarbij een rol. In fig. 3c is met een dik zwart streepje de positie
dezer ertsen op de grens van het gestolde magma en de Pointe
Blanche lagen aangegeven. Over de pogingen tot hun ontginning
bij Kay Bay en Experiment leze men o.a. WESTERMANN 1949.

De intrusie (d.i. indringing) van het magma is geschied in
vier of meer fasen, te oordelen naar de aard en onderlinge ligging
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der gevonden intrusieve of diepte-stollingsgesteenten. Over het
algemeen is het zo dat het kiezelzuur (SiOa) gehalte van het
magma van de eerste tot de laatste fase steeds hoger werd en dat
de uit deze fasen gekristalliseerde gesteenten overeenkomstig
daarmee een differentiatie vertonen van „basisch" (kiezelzuur-
arm) naar „zuur" (kiezelzuur-rijk).

De eerste intrusie was die van een magma dat stolde tot een
zogenaamd doleritisch gesteente, volgens de Amerikaaanse no-
menclatuur 'basalt' geheten. De zeer donker gekleurde en harde
rfo/crie/ komt o.a. voor op het schiereiland van Fort Amsterdam
en in Williams Hill (fig. 2, foto 7). Gezien het fijnkristallijne
karakter van de doleriet moet dit eerste magma vrij snel afge-
koeld en gestold zijn.

In zekere mate gold deze snelle stolling ook voor de tweede
intrusie, die de ^or/meten (Am. 'andesites', 'andesite porphyries')
leverde. Zij nemen een groot deel van de oppervlakte van het
eiland in beslag. Uit dit gesteente bestaat ook het kleine eilandje
ten oosten van het hoofdeiland, Mal Aborder of Molly Beday:
welk een goed gekozen Franse naam voor deze moeilijk toe-
gankelijke rots, en welk een kostelijke naar-het-Frans-fonetische
Engelse benaming! (foto 3). Kenmerkend voor de porfirieten
zijn de zogenaamde eersteling-kristallen of fenokrysten, die zich
in de smelt het eerst hebben gevormd en duidelijk groter zijn
dan de kristallen van de rest van het gesteente, de grondmassa.
Als fenokrysten treden vrijwel alleen de veldspaten op.

De derde fase van de magmatische intrusie leidde tot de stol-
ling van de tamelijk grof kristallij ne en lichtgekleurde

/, waarin hier en daar iets jongere gangen van
. De dioriet toont heel fraai de afzonderlijke kristallen

en mineralen: de grijze en troebele kwarts, de witte veldspaat,
de donkergroene hoornblende en pyroxeen, en de glimmend-
zwarte biotiet-plaatjes. De ondergrond van de depressie van Belle
Plaine wordt gevormd door deze dioriet; we treffen deze op vele
plaatsen aan als grote ronde blokken en blokhopen, een ken-
merkende sferoidale verweringsvorm voor dit gesteente *).

i) Aan het noordoostelijke strand van Groote Baai kunnen allerlei
rolstenen worden opgeraapt die wel wat lijken op de hierboven besproken
gesteenten, maar die van vreemde herkomst zijn: granieten, gneissen,
schisten, e.a. Het zijn uitgeworpen ballaststenen van schoeners en andere
vaartuigen van de oostkust van Noord-Amerika, die in voorbije eeuwen
op St. Martin suiker of andere produkten kwamen halen. Volgens LANGE-
MEYER (1937) wordt de noordoosthoek van de baai sinds eeuwen ge-
bruikt voor het lossen van ballast, daar door lichters gebracht.
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Eenvoudigheidshalve zijn in de blokdiagrammen (fig. 3c-f)
deze drie intrusies niet naast elkaar, en elkaar doordringend,
getekend; het beeld zou dan te onoverzichtelijk zijn en volstaan
is dus met één signatuur (x) *). Wel zijn er - overdreven breed -
een tweetal vertakte 'gangen' afgebeeld, die tot in de bedek-
kende Pointe Blanche formatie reiken. We hebben hier te maken
met de laatste en meest kiezelzuur-rijke fase in het magmatische
gebeuren. Na het kristalliseren achtereenvolgens van de doleriet,
de porfirieten en de kwartsdioriet met zijn diorietporfirieten
drong er langs spleten een rest-smelt in de reeds grotendeels
vaste massa, en stolde tot echte zogenaamde ganggesteenten.
Deze bestaan of uit veldspaat en kwarts, namelijk de a/>/ieten,
óf vrijwel geheel uit fae/arts (SiC>2); in het terrein zijn ze ge-
makkelijk te herkennen als lange, smalle, witte gangen en aderen
in de andere magmatische gesteenten én in de Pointe Blanche
formatie. Naar analogie van de goud-, zilver- en koperhoudende
kwartsgangen op Aruba, die vroeger met voordeel werden
ontgonnen, werden ook van St. Martin enkele kwartsgangen
op deze metalen onderzocht, echter met negatieve uitslag.

Door het binnendringen van de magma's en de daarmee ver-
bandhoudende opwelving van de Pointe Blanche formatie, was
de oorspronkelijk dalende beweging van de plaatselijke aard-
korst veranderd in een opheffing (zie de pijl in fig. 3c). Daardoor
kwamen de gesteenten boven zeeniveau en inplaats van afzet-
ting van lagen trad er op grote schaal verwering op en wegvoering
van het verweerde materiaal. Het boven de zee verrezen reliëf
werd dus afgebroken tot een laag en vlak landschap (fig. 3d).

Het duurde, geologisch gezien, niet lang of dit landschap
kwam door een dalende beweging weer beneden de zeespiegel
te liggen. Kalkige en mergelige mariene afzettingen vormden zich
op de ondiepe, vlakke zeebodem die — zoals duidelijk is — be-
stond uit de verschillende oudere, boven beschreven gesteenten.
In fig. 3e geeft de pijl de dalende beweging aan; linksvoor zijn
twee dekkende lagen (kalken en mergels) getekend, rustend op
een oudere, door de erosie afgebroken en door de zee gladgescho-
ren (geabradeerde) ondergrond.

Deze kalken en mergels vinden we thans op het eilandje

i) In deze blokdiagrammen is het hypothetisch fundament gemakshalve
niet meer getekend en de signatuur ervan geheel vervangen door die van
de magmatische formatie. De lezer moet zich voorstellen, dat het funda-
ment hoofdzakelijk ónder de magmatische formatie aanwezig is.
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Tintamarre, bij Lay Bay en in de Low Lands. Naar de laatste
werden ze Lotf Lanis /orma*»> genoemd. Bij Lay Bay liggen de
kalken duidelijk „discordant"-d.i. met een afwijkende helling -
op de oudere, eveneens scheefstaande Pointe Blanche forma-
tie (foto 4; zie ook foto 5). Het feit dat de Low Lands lagen
hier en op andere plaatsen niet meer horizontaal liggen, wijst er
op dat hun afzetting werd gevolgd door tektonische bewegin-
gen : oprijzing gepaard met een geringe verbuiging en kanteling.
Het is waarschijnlijk dat de kalken en niergels eertijds een gro-
tere verbreiding hebben gehad en door erosie tot hun huidig
areaal zijn gereduceerd (fig. 2 en 3f).

De ouderdom van de Low Lands formatie is tamelijk goed
bekend geworden door fossielen, waaronder foraminiferen, ko-
ralen en een zeeëgel met de welluidende naam £cAino/aw/>as
fyco^rst'cKS (de vorm van dit dier is op twee manieren in de naam
tot uiting gebracht: 'echinus' = egel; 'lycopersicus' = wolfs-
perzik, verg. de vorm van de tomaat, die de wetenschappelijke
benaming So/anKm /yco^ersicwm heeft). We mogen aannemen
dat de formatie grotendeels is afgezet in het
(tabel); op Tintamarre schijnen de lagen van
cene ouderdom te zijn. In absolute ouderdom is dat 25 a 30 mil-
lioen jaren geleden. De tektonische bewegingen moeten hebben
plaatsgevonden in het Ztoven-Mtoceen of P/j'ocee». Uit deze tijd-
vakken kennen we geen mariene of andere afzettingen. Dat
stemt wel overeen met de veronderstelling dat het overwegend
perioden van tektonische werkzaamheid, oprijzing, erosie en
afbraak waren.

We hebben dus twee tamelijk goede geologische ouderdoms-
dateringen: de afzetting van de vulkanische Pointe Blanche for-
matie in het Boven-Eoceen en die van de Low Lands formatie
in het Boven-Oligoceen en Onder-Mioceen. De magmatische
intrusie in de vulkanische serie is uiteraard jonger dan deze
serie, en ouder dan de Low Lands kalken en mergels die over de
dioriet enz. heenliggen. De intrusie moet dus plaatsgehad heb-
ben in het O/igocene tijdvak.

De oprijzing die de Low Lands kalken en mergels aan erosie
blootstelde, had tevens tot gevolg dat de oudere, vulkanische en
magmatische gesteenten opnieuw boven zeeniveau verschenen,
zodat ook zij verder werden aangetast door verwering en af-
braak. Dit proces is thans nog aan de gang. De zeer harde, ge-
deeltelijk kiezelige vulkanische tuffen van de Pointe Blanche
formatie bieden verhoudingsgewijze de meeste weerstand aan
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de afbrekende krachten. Het is dus niet toevallig dat deze ge-
steenten als het ware uitgeprepareerd werden en nu vooral
behoren tot twee parallelle ZZW-NNO verlopende ketens (fig. 2
en 3f; foto 7), die met een enkele uitzondering de hoogste toppen
van het eiland bevatten: Fort Hill 220 m, Koolbaaiberg 215 m,
Sentry Hill 344 m, Sint Peter Hill 317 m, Flagstaff 386 m,
Mount Paradise 400 m, Naked Boy Hill 300 m.

Relatief minder bestand tegen de erosie zijn de magmatische
gesteenten. Van deze serie is de doleriet van de hoge Williams
Hill (256 m) het meest bestendig, de dioriet van de lagere ter-
reinen van Middle Region, Belle Plaine en noordelijk St. Martin
het minst.

We hebben in het bovenstaande een indruk gekregen van de
ontstaanswijze der verschillende Tertiaire geologische formaties,
hun gedeeltelijke afbraak en hun voorkomen in het landschap.

Hoe ging het nu verder met St. Martin in het Kwartair? Het
Kwartair is de huidige geologische periode die maximaal een
millioen jaar geleden begon en mogelijk maar ongeveer 600.000
jaren telt (tabel).

Het meest sprekende verschijnsel uit het eerste tijdvak van
het Kwartair, d.i. het Oud-Kwartair of P/m/oceen, was een da-
ling van de zeespiegel over verscheidene tientallen meters. Het
verschil met heden bedroeg ter plaatse van St. Martin tenminste
36 meter.

Het Pleistoceen is gekenmerkt door een serie Ijstijden, die op het
noordelijk deel van het noordelijk halfrond duidelijke sporen hebben
achtergelaten. Gedurende die perioden van glaciatie bedekten dikke
ijsmassa's Noord-Europa, Noord-Azië en noordelijk Noord-Amerika.
Waarschijnlijk was ook het ijs- en sneeuwgebied aan de Zuidpool veel
uitgestrekter dan thans, terwijl de sneeuwgrens op de gebergten buiten
die zones lager lag. In feite waren die ijs- en sneeuwmassa's afkomstig
van water onttrokken aan de zeeën en oceanen, zodat de zeespiegel lager
was dan heden het geval is.

Als we het kaartje bekijken waarop de zeediepten zijn aan-
gegeven (fig. 1), dan zien we dat de dieptelijn van 36 m (d.i.
20 vadem) niet alleen St. Martin omsluit maar ook de nabije
eilanden Dog Island, Prickly Pear Islands, Anguilla, Tintamarre,
La Fourche en St. Barthélemy. Ze zijn dus de boven zee stekende
toppen van een onderzees plateau dat maximaal 36 meter diep
ligt en 'Anguilla Bank' is genoemd. Het is begrijpelijk dat ten
tijde van de meest intensieve vergletschering, toen de zeespiegel
op zijn minst 36 meter en maximaal misschien 100 meter lager
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was dan nu, alle genoemde eilanden één groot eiland vormden:
'Groot St. Martin'. In kalksteenholen op Anguilla en St. Martin
zijn resten van beenderen en kiezen gevonden van een reuzen-
knaagdier ter grootte van een varken, dat blijkbaar een van de
bewoners was van dit grote Pleistocene eiland: .<4mWyrAiiza
«nunia/a (de genusnaam Ambly-rhiza heeft betrekking op de
vorm van het worteleinde der tanden: „stompe wortel"; de
betekenis van de soortsnaam wordt hieronder verduidelijkt).
Dit knaagdier zou een duidelijk Zuid-Amerikaanse verwantschap
hebben! (RUTTEN 1934).

Het einde van het Pleistocene tijdvak bracht het langzaam
afsmelten van de ijs- en sneeuwmassa's en als logisch gevolg het
stijgen van de zeespiegel. De lage gedeelten van het eertijds
grote eiland werden geleidelijk overstroomd, zodat de toestand
ontstond die wij heden kennen: verschillende kleinere eilanden
verbonden door een ondiep submarien plateau. Hoe lang gele-
den dat overstromen is begonnen, weten we niet precies. Naar
gegevens uit Europa en Noord-Amerika zou dit begin op 10.000
jaren geleden kunnen worden gesteld; de overstroming heeft
zeker enige duizenden jaren geduurd. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat het reuzenknaagdier .<4mWyrAtza door de
verbrokkeling en verkleining van zijn woonareaal is verdwenen,
maar er zullen misschien ook andere factoren een rol hebben
gespeeld, bijv. achtervolging door een primitief mensenras. In
dit verband kan gewezen worden op de vondst op Anguilla
door E. D. COPE van een door mensenhanden uit schelp vervaar-
digd werktuig. Blijkbaar zijn dit werktuig en de /4mWyrA«a-
resten van dezelfde geologische ouderdom (COPE 1869, 1883).
Het is overigens aardig te vermelden, dat de soortsnaam in««-
iata (d.i. de overstroomde) door de ontdekker COPE werd ge-
geven op grond van "the interesting supposition that this large
animal most probably died out when its territory became
smaller and smaller owing to the rise of the sea-level after the
end of the Pleistocene Period" (SCHREUDER 1933, p. 254).

Gedurende de periode van lage zeespiegelstand was er een
versnelling in de afbraak der oude gesteenten van het grote
Pleistocene eiland. In die tijd is onder meer een lange en wijde
vallei ontstaan tér plaatse van Groote Zoutpan, Groote Baai
en het zuidelijk verlengde daarvan (foto 7). Bij boringen die in
1918 en 1919 zijn verricht in Groote Baai voor een onderzoek
ter verbetering der havenfaciliteiten van Philipsburg werd
onder een jonge, mariene schelpzandlaag de oppervlakte van
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deze oude vallei aangetoond, bestaande uit een ijzerhoudende,
grofzandige bodem met plantaardige, venige resten, waaronder
niet-mariene zanden en kleien. Tijdens de laat- en post-Pleisto-
cene zeespiegelrijzing werd deze vallei grotendeels geïnun-
deerd: Groote Zoutpan en Groote Baai zijn dus een verdronken
dal, waarin de genoemde mariene schelpzandlaag werd afgezet
boven op de oude vallei-oppervlakte (LANGEMEYER 1937).
Ook andere baaien en lagunen op St. Martin kunnen we be-
schouwen als geïnundeerde dalen.

Het Jong-Kwartair of //o/ocee» volgt direct op het Pleisto-
ceen. Het begin mogen we — zoals we zagen — stellen op onge-
veer 10.000 jaar geleden. Uit dit jongste verleden dateert de
vorming van koraalriffen in de zee nabij de kust. De oppervlakte
van deze kalksteenriffen bevindt zich thans 5-6 meter boven
zeeniveau (fig. 2), zodat er een geringe stijging van het eiland
moet zijn geweest of een geringe daling van het zeeniveau of beide
bewegingen tezamen. Denkelijk ging het alleen om een zeespie-
geldaling van ongeveer 6 meter, want vergelijkbare drooggevallen
koraalriffen vinden we elders in het Caribische gebied en ook
op vele andere plaatsen op aarde.

R. A. DALY'S "last of the world-wide downward shifts of the sea-level"
zou ongeveer 3500 jaar geleden hebben plaatsgehad. Na een lange periode
waarin het klimaat van de aarde duidelijk warmer was dan thans — en de
zeespiegel dus hoger stond — zou een lichte afkoeling zijn opgetreden,
met daarmee verbonden een toeneming van de ijskappen en gletschers en
een geringe zeespiegeldaling. Aangezien het huidige klimaat nog steeds
kouder is dan dat vóór 3500 jaren, heeft er tot nu toe geen compensatie
van die daling plaatsgevonden.

Stroom- en golfwerking hebben hier en daar langs de kust en
in de baaien lange, gebogen 2aw<ftgi? scAooneia/Z^n doen ontstaan
(fig. 2). Fraaie voorbeelden zijn die van Anse de l'Embouchure,
Philipsburg (tussen Groote Zoutpan en Groote Baai; foto 7),
Simson Baai (foto 5) en Marigot Bay. De laatstgenoemde
twee zandbanken verbinden het hoofdeiland met de Low Lands
en omsluiten de Simson Baai Lagoen, die tot voor enkele jaren
bij het dorpje Simson Baai met de zee verbinding had (foto 5);
deze toegang is thans verzand, maar er zijn plannen om hier
weer een opening te maken die zonder al te veel moeite en met
redelijke kosten in stand kan worden gehouden. KRUYTHOFF

(1938, p. 76) heeft enkele bijzonderheden vermeld over de lot-
gevallen van deze lagune in de laatste eeuw.
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Mogelijk waren de schoorwallen al grotendeels onder water
gevormd vóór de genoemde subrecente zeespiegeldaling van
ongeveer 6 meter. Deze niveauverlaging zou hun oppervlakte
boven water hebben gebracht. Naar het schijnt, zien we thans
het zandbankproces zich herhalen in Groote Baai, niet ver ten
zuiden van Philipsburg (foto 7). Door LANGEMEYER (1937) is
beschreven hoe van de noordwestelijke hoek van Groote Baai
tot even ten noorden van kaap Pointe Blanche zich een sub-
mariene, boogvormige zandrug, genaamd The Bar, uitstrekt,
met de concave zijde naar het zuiden gekeerd, gelijk het geval
is met de schoorwal van Philipsburg. Deze zandrug is, anders
dan de overige baaibodem, niet met wier begroeid en daardoor
goed zichtbaar; de bovenkant van The Bar ligt, behalve ter
plaatse van een geul, op 2*/2 tot 31/2 meter diepte. Volgens KRUYT-
HOFF (p. 74) is het water boven de zandrug in de voorafgaande
halve eeuw duidelijk ondieper geworden, als gevolg van de voort-
durende toevoer en verplaatsing van zand. Het lijkt alsof The
Bar groeit in oostwaartse richting. Dit zou denkelijk overeen-
stemmen met een plaatselijk oostwaartse waterbeweging in
Groote Baai: een tegenstroom ('neer') ten opzichte van de door
de Oostpassaat veroorzaakte westwaartse zeestroming langs
kaap Pointe Blanche.

SABA
Saba en St. Eustatius behoren tot de neo-vulkanische of binnen-

boog, gekenmerkt door het voorkomen van recente of jong-
Tertiaire vulkanen. De geschiedenis van beide eilanden, althans
van het nu zichtbare gedeelte, reikt lang niet zover terug als
die van St. Martin, tot hoogstens enkele millioenen jaren gele-
den. Het is mogelijk maar geheel onbewezen dat de eerste
verschijnselen van hun vulkanisme dateren van het Jong-
Plioceen, het tijdvak direct voorafgaande aan het Kwartair
(tabel).

Saba is in feite het bovenste gedeelte van een vulkaan, welks
voet rust op een meer dan 600 meter diepe zeebodem. 'The
Mountain' reikt tot ca 880 meter boven zeeniveau, zodat de
gehele vulkaan, va*n zeebodem tot top, ongeveer 1500 meter
hoog is (fig. 4; foto 8 en 9).

Niet ver van Saba, vier kilometer naar het zuidwesten, ligt de
Safoz-ia«&, een zeer uitgestrekt onderzees plateau op niet meer
dan 36 meter (= 20 vadem) diepte (fig. 1). Evenals voor het
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ondiepe plateau rondom Anguilla, St. Martin en St. Barthélemy,
is het voor de Saba-bank aannemelijk dat deze een eiland was
ten tijde van de zeespiegelverlaging in het Pleistoceen. Dit eiland
zou bij de postglaciale zeespiegelrijzing geheel afgebroken, ge-

. , ,;, Fig. 4. Schetskaartje van Saba ; :

abradeerd en verdronken zijn. We weten vrijwel niets van de
aard van het gesteente waaruit de Saba-bank bestaat. De zee-
bodem-gegevens, afgedrukt op de zeekaart van de Afdeling
Hydrografie van het Ministerie van Marine (hernieuwde uitga-
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ve, 1956), beperken zich tot „helder wit koraal, zand" en „deze
richel bestaat uit levend koraal, waarop zand en rots hier en
daar duidelijk zichtbaar" (bedoeld is de richel aan de zuidooste-
lijke rand van het plateau).

De vulkaan van Saba is reeds geruime tijd uitgedoofd. De
voor vele vulkanen zo typische kegelvorm is boven water niet
meer bewaard gebleven; onder water bestaat, volgens het ver-
loop der dieptelijnen, deze vorm nog wel. De regenwater-erosie
heeft in het vulkaanlichaam diepe depressies gemaakt, en ra-
vijnen ('guts)' uitgeslepen, welke gescheiden zijn door scherpe
graten. De branding heeft de kust ondermijnd en veroorzaakt
van tijd tot tijd grote 'land slides' (foto 6). De daardoor ontstane
steile klifwanden tonen zeer fraai de opbouw van het vulkaan-
lichaam: vooral lagen van grof en fijn puin en as (tuf), in
bonte afwisseling. Lavagesteenten komen naar het schijnt
minder voor; een mooi voorbeeld van een lange gestolde lava-
stroom is het schiereiland Flat Point (foto 10). De lava's en
tuffen behoren grotendeels tot de groep der anicsirfcM, tamelijk
fijnkristallijne gesteenten met vele eerstelingkristallen.

De losse produkten, de zg. 'efflata', zijn in feite het tijdens
de uitbarstingen door hoge gasdruk geëxplodeerde magma, dat
daarop in de lucht is gestold en neergevallen. Deze efflata en de
andesietlava's moeten zijn uitgeworpen, respectievelijk uitge-
vloeid, uit één of meer kraterpijpen. De gelaagde opbouw is die
van het elders op aarde veel voorkomende type der strato-vul-
kaan, ook wel vulkanotype genoemd.

Natuurlijk vragen we ons af waar de krater of kraters van de
Saba-vulkaan zich bevinden, of althans waar ze eertijds gelegen
hebben. Zo duidelijk als de veel jongere Statiaanse Quill-vul-
kaan — ook een strato-vulkaan — zijn reusachtige krater toont,
zo verborgen is de krater van Saba. In de loop der jaren hebben
verschillende geologen deze vraag proberen te beantwoorden.
Sommigen dachten zich de hoofdkrater in de ruime depressie
waar nu The Bottom ligt, begrensd door de hoofdberg en enige
zg. bij kegels (foto 8); ligging en helling der lagen maken dat
echter onwaarschijnlijk. Anderen zouden eerder de kleine, lang-
werpige en ondiepe depressie op de top van The Mountain als
het overblijfsel van de krater willen zien. Het is ook mogelijk
dat Saba in het laatste actieve stadium geen echte krater meer
heeft gehad en van het Pelée-vulkaantype (Martinique) was,
met uitpersingen van taai-vloeibare lavaproppen uit de krater-
pijp.
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In ieder geval maken de complexe bouw van het vulkaan-
lichaam, de ver voortgeschreden erosie, de puinstortingen en de
zware begroeiing het bijzonder moeilijk de locatie van de oude
hoofdkraterpijp en adventief- (neven-) kraterpijpen te vinden.
Een onderzoek ter plaatse naar de hellingen der aslagen en de
ligging der gestolde lava-uit vloeiingen zou echter wellicht het
grootste geheim van dit vulkaaneiland — de meest noordweste-
lijke vertegenwoordiger van de belangwekkende vulkanische
eilandboog — kunnen ontsluieren.

Minder spectaculair maar wetenschappelijk eveneens belang-
rijk zou het zijn wanneer bij Giles-Quarter aan de zuidkust de
locatie kon worden teruggevonden, en nader onderzocht, der
door CH. SAINTE-CLAIRE DEVILLF. in 1841 verzamelde en door
A. LACROIX in 1893 beschreven metamorfe kalksteen. Behoren
deze gesteenten tot het pre-vulkanische fundament?

De vulkaan van Saba heeft vóór de algehele uitdoving een
stadium gehad dat er geen echte uitbarstingen meer waren maar
er nog wel enige werkzaamheid gaande was in de vorm van het
uitstoten van zwavelhoudende gassen, afkomstig uit het nog
niet helemaal gestolde magma in de diepte. Zulke laat- tot post-
vulkanische zwavelrijke 'exhalaties', ook 'solfataren' geheten,
zijn er vrij veel geweest en we kunnen de plaatsen waar zij
voorkwamen, gemakkelijk herkennen aan de afzetting van zwa-
vel en gips (d.i. waterhoudend calciumsulfaat). Het best bekend
is de zwavel- en gipslaag van Behind the Ridge, aan de noord-
kust beneden Hell's Gate. De zwavel is er gedurende korte tijd
in ontginning geweest (foto 10; WESTERMANN 1949).

Er zijn thans, naar het schijnt, geen solfataren meer. Wel
zijn er enkele warme bronnen langs de kust: laatste zwakke
manifestatie van vulkanisme op een eiland waar volgens KRUYT-
HOFF "nobody now-a-days ever speaks or even thinks 'volcano'".

ST. EUSTATIUS
Het NW-ZO gestrekte eiland St. Eustatius, geologisch zo

verwant aan Saba, biedt nochtans een geheel ander aspect.
Dit komt vooral tot uiting in het aanwezig-zijn van twee, naar
ouderdom en vorm verschillende vulkanische complexen (fig. 5).

Het oŵ ŝ e iezer cow/>/ê e« ligt in het noordwesten. Het is
opgebouwd uit andesiettuffen, tufbreccies en gestolde andesiet-
lava's, maar we kunnen nauwelijks meer de oude vulkaanvor-
men reconstrueren, zó ingrijpend was hier de afbraak door ero-
sieve krachten van regenwater en branding: het is een echte
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vulkaanruïne geworden. In zijn dissertatie heeft MOLENGRAAFF
dit heuvelland beschreven als het overblijfsel van één grote vul-
kaan, door hem de Noordervulkaan genoemd. Hij onderscheidde

SKETCHMAP OF

STATIA
St tUSTATIUS

1911

SCAICI600OO

II IEWAU.WITTI NOCA
SUGAR LOAF y f L

Fig. 5. Schetskaartje van St. Eustatius (uit G. A. F. MOLENGRAAFF 1931)

er op z'n minst drie eruptie-punten: de heuvel Boven (de
hoogste top, 294 m) met lavastromen naar het noorden en oosten,
het wat lagere Bergje (224 m) vanwaar eveneens lavastromen
zijn uitgevloeid, en de hoefijzervormige rug Panga (190 m) tussen
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Fort Royale (Fort Amsterdam) en Signal Hill (234 m) welke
duidelijk een overblijfsel is van een kraterwal; volgens MOLEN-
GRAAFF zou laatstgenoemde een zijkrater zijn geweest van de
grote Noordervulkaan (verg. de schematische fig. 7a).

Denkelijk is dit noordwestelijke vulkanische complex groten-
deels van Oud-Kwartaire ouderdom (tabel), in ieder geval
niet jonger. Een detailkartering zal een beter inzicht kunnen
geven in de geologische bouw van dit gecompliceerde landschap.

Heel wat imposanter is het zuidoostelijke deel van het ei-
land. De prachtige vulkaankegel Z)e @Kt7/ — volgens MOLEN-
GRAAFF „over geheel West-Indië bekend en beroemd om zijn
fraaie regelmatige gedaante" — beheerst hier het landschap
volkomen (foto 12 en 13). De Quill is een mooi voorbeeld van
een as-vulkaan, d.i. het laatste stadium van het type der strato-
vulkaan, met een regelmatige holle profiellijn en een 300 meter

Fig. 6. Schets van St. Eustatius, gezien van St. Kitts. De Sugarloaf en
White Wall rusten in steile stand tegen het lichaam van de Quill-vulkaan.

Rechts het oude vulkaanlandschap (naar W.M. DAVIS 1928)

wijde, zeer diepe en cirkelvormige krater, welks rand in hoogte
varieert tussen 378 m en 601 m en welks bodem op 273 meter
boven zeeniveau ligt. De vulkaan dankt zijn naam aan deze
krater, eertijds 'de kuil' genoemd. De vulkaankegel is hoofd-
zakelijk opgebouwd uit uitgeblazen grof en fijn andesietisch
materiaal. Dit door gasdruk uit elkaar gespatte en verstoven
magma, dat in de lucht is gestold, vinden we thans als 'efflata'
terug: lavablokken, vulkanische bommen, (erwt- tot noot-grote)
lapilli, puimsteenbrokken, vulkanisch zand en as of tuf. Vooral
de laatste uitbarstingen moeten hevig zijn geweest, waarbij als
gevolg van een hoge gasdruk en een middelmatige tot hoge taai-
vloeibaarheid van het magma, vrijwel uitsluitend losse produk-
ten werden uitgeworpen. Lava-uitvloeiingen, die in de vroegere
strato-periode van de vulkaan wel hebben plaatsgehad (zie
hieronder), zijn uit het latere as-vulkaan-stadium onbekend.
Lava-inpersingen zijn er in dit latere stadium denkelijk wél
opgetreden.
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In historische tijd zijn er geen uitbarstingen geweest, en aan-
genomen mag worden dat de Quill-vulkaan is uitgedoofd. Hier-
mede in overeenstemming is de dichte begroeiing met hoog
opgaand bos van zowel de krater als de hellingen. Getuige het
feit dat de kegel nog maar weinig is aangetast door de erosie,
kan de rusttoestand, geologisch gesproken, echter pas zeer kort
geleden zijn ingetreden. Evenals op Saba is er in het laatste
vulkanische stadium solfatarenwerking geweest, waardoor gips-
afzettingen zijn ontstaan.

Op de noordwestelijke helling van De Quill bevindt zich een
kleine koepelvormige verhevenheid, Round Hill (foto 12 en 13),
vermoedelijk eertijds een adventief-kratertje en thans bedekt
met as. Het is niet onmogelijk dat zich hier onder de as een ge-
stolde lavaprop bevindt.

De Quill heeft zeer veel materiaal uitgeworpen, zó dat de
vulkaan met zijn voet rust op het oudere, gedeeltelijk afgebroken
noordwestelijke complex (fig. 7b). Die vlakke voet draagt daar
de naam van Cultuurvlakte. Op de meeste plaatsen grenst de
vulkaan met een steil klif, gemiddeld 30 meter hoog, aan zee
(foto 11, 13 en 14). Dat duidt er op dat de zee aan de winnende
hand is en bezig de vulkaanvoet langzaam maar zeker te slopen.
Indien het waar is dat het eiland zich in een dalende beweging
bevindt — waarop wijst, ten eerste, dat sommige ruïnes van de
uit de 18de eeuw (de periode van 'The Golden Rock') daterende
'benedenstad' van Oranjestad thans door zeewater worden
omspoeld (foto 14) en, ten tweede, dat het voormalig zand-
strand dat langs de noordkust zou hebben gelegen nu vrijwel
verdwenen is — dan zal die afbraak uiteindelijk leiden tot een
totale verdwijning van St. Eustatius, al zal het zeker nog vele
duizenden jaren duren voor het zover is. Niettemin wordt door
het periodiek afstorten en uitslijpen van de klifwand Oranje-
stad reeds nu bedreigd.

Intussen geeft het kustklif een mooie gelegenheid tot het
bestuderen van de daar vrijwel horizontale tuf (as) lagen (foto
11). Het blijkt dat iedere laag onderin de grove componenten
bevat; verder naar boven in dezelfde laag is het materiaal minder
grof en helemaal bovenin bevindt zich fijne as met puimsteen-
brokken en -brokjfes. We kunnen deze rangschikking verklaren
op twee wijzen: (a) dat bij een uitbarsting eerst vooral grover
en later meer fijner materiaal en puimsteen werden uitgewor-
pen, (b) dat bij een uitbarsting alle materiaal tegelijk werd uit-
geblazen en de zware componenten het eerst neervielen, de
West-Indische Gids XXXVII
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lichtere elementen het laatst. Wellicht kan nader onderzoek
van de tuflagen leiden tot een keuze tussen beide verklaringen
of tot nog weer een andere hypothese.

t « i » i • i » i » i « i - / « i - 1 • i • ) « i » i

XXXXXXXX 1

1 . 1 . i . i . i . i . i . i i . i . i . i . i . i . 1 . 1 .

XXXXXXXX

/

1° I- I
White Wall formatie

Hypothetisch fundament

Fig. 7. Blokdiagrammen voorstellende de geologische geschiedenis
van St. Eustatius, gezien uit het zuidwesten.

Het is ook opvallend dat over het algemeen de lagen van be-
neden naar boven, dus van ouder naar jonger, dunner worden.
Dit wijst er op dat in vroegere tijden bij de uitbarstingen meer
materiaal werd uitgeworpen en afgezet dan later. De uitbarstin-
gen zouden dus in hevigheid zijn afgenomen, en dat lijkt aan-
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nemelijk omdat tenslotte het vulkanisme geheel tot rust is ge-
komen.

Op andere eilanden van de binnenboog, in het bijzonder bij
de vulkanen van Martinique en St. Vincent, zijn behalve de
gewone vulkanische efflata uitgeworpen gesteente-brokken ge-
vonden die geologisch veel ouder zijn dan die vulkanen zelf,
en die blijkbaar losgerukt zijn van het fundament in de onder-
grond. MOLENGRAAFF heeft in de efflata van de Quill-vulkaan
wél fragmenten gevonden van de, hieronder te bespreken,
slechts weinig oudere White Wall formatie; door hem zijn echter
géén brokstukken van gesteenten beschreven, welke door de
gasdruk zouden zijn losgerukt van een geologisch véél ouder
complex dat in de ondergrond van St. Eustatius aanwezig moet
zijn (fig. 7). Ook hier kan verder onderzoek tot aardige ont-
dekkingen leiden.

St. Eustatius bezit — behalve de besproken oude vulkaan-
resten in het noordwesten en de jongere Quill — nog een zeer
merkwaardige gesteente-formatie, zoeven reeds aangestipt:
die van de WViite Wa// en SKgar/oa/. Aan de zuidkant van De
Quill rusten in hellende stand tegen het vulkaanlichaam twee
dikke platen van reusachtige afmetingen (fig. 5, 6, 7b). Zij be-
staan uit lagen van koraalkalksteen, schelpkalk, conglomeraat,
breccie, zeer poreuze puimsteenlava en tuffen. Naar de witte
kleur en de eigenaardige vorm zijn zij respectievelijk genoemd
White Wall, de grootste en hoogste plaat die direct tegen de
vulkaan leunt (hoogte ongeveer 270 m), en Sugarloaf (73 m),
de kleinere plaat aan de zeekant, rustend tegen de westzijde van
White Wall (foto 15).

MOLENGRAAFF en andere geologen hebben zich met deze
formatie beziggehouden; hun onderzoekingen hebben geleid
tot ongeveer de volgende theorie over het ontstaan. Toen het
noordwestelijke vulkaancomplex zijn activiteit grotendeels had
verloren, nog in het Oud-Kwartaire tijdvak, werd in de directe
omgeving op de ondiepe zeebodem een horizontale serie gesteen-
ten gevormd. Afwisselend bezonken er kalkige deeltjes en marie-
ne organismen, die tot kalksteen werden, en as en grof vulka-
nisch puin van de toen zeer jeugdige Quill, die in tuffen, conglo-
meraten en breccies werden veranderd; daarnaast werden in
rustige perioden koraalriffen opgebouwd (fig. 7a). De puim-
steenafzettingen zijn denkelijk afkomstig van een snel gestolde
lava-uitvloeiing van schuimig karakter. Een voor de hand lig-
gende veronderstelling is dat al deze lagen zouden rusten op een
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abrasie-plat, oorspronkelijk ontstaan tijdens de Pleistocene
periode van zeespiegeldaling (fig. 1); zij zouden successievelijk
zijn opgebouwd tijdens de laat- en post-Pleistocene langzame
zeespiegelrijzing, waarbij ondiep-mariene milieu's afwisselden
met land-milieu's. Dit zou wel overeenkomen met de, op grond
van de gevonden schelpen waarschijnlijk laat-Pleistocene of
vroeg-Holocene (sub-recente) ouderdom. Tenslotte zou door een
reusachtige uitbarsting de huidige Quill-vulkaan zijn opgebouwd
en een klein gedeelte van de horizontale serie omhoog gedrukt
en gekanteld tot de tegenwoordige positie van White Wall en
Sugarloaf (tabel, fig. 7b).

Over het mechanisme van de opheffende kracht heeft MOLEN-
GRAAFF zich niet duidelijk uitgesproken. In zijn proefschrift
stelt hij dat het ,,de vulkanische kracht zelve is geweest" die
de White Wall heeft opgeheven, en dat „deze kracht zeer lokaal
heeft gewerkt" gezien de beide diepe ravijnen aan weerszijden.
In 1931 schrijft hij in het Engels over "a violent paroxysmal
eruption", zonder nadere aanduiding van de aard daarvan.
Toch lijkt een voor de hand liggende verklaring te zijn dat de
omhoog gerichte druk werd uitgeoefend door een zijdelings en
scheef ten opzichte van de hoofdkraterpijp gevormde lavaprop;
het is moeilijk zich een voorstelling te maken van een ander
agens. Overigens schijnen er van de veronderstelde lavamassa
onder de White Wall geen gesteenten zichtbaar te zijn. De gips-
lagen op de top van White Wall zouden echter wel als een indi-
catie van zulk een lavamassa kunnen worden beschouwd. De
gips is immers ontstaan uit de laat-vulkanische inwerking van
zwavelhoudende gassen (solfataren) op kalksteen en kalkige
tuffen, en deze zwavelhoudende gassen moeten afkomstig zijn
geweest van een nog niet geheel gestolde lava-inpersing.

Het nabije St. Kitts — het ligt met St. Eustatius op een sub-
marien plateau van maximaal 180 meter diep (fig. 1) — bezit
een vergelijkbare formatie van steile, gekantelde kalksteen-,
mergel- en tufplaten, die omhooggedrukt zijn door een hier
duidelijk zichtbare andesietische lavaprop, de Brimstone Hill
(foto 16), waarop in het einde van de 17de eeuw de bekende
vesting "Gibraltar of the West Indies" is gebouwd. Volgens
TRECHMANN (1932) wijzen de fossielen der omhooggekantelde
sedimenten waarschijnlijk op een laat-Pliocene ouderdom, zodat
zij dus wat ouder zouden zijn dan White Wall en Sugarloaf.
Het is verder belangwekkend, vooral met het oog op hetgeen
hierboven is geschreven over de gipslagen van White Wall, dat
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