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bovenbeschreven wijze kan be'invloeden. Niet onmogelijk
is het, dat - eventueel in sommige gevallen - he herhaald gebruik van bepaalde voedingsmiddelen 00 et tot
stand komen van besmetting, of het uitbreke
van de
ziekte na besmetting, kan be'invloeden. Dit raakt de
eigenlijke kern van het Surinaamsche treef
oof, waarvan de waarheid geenszins bewezen, maar evenmin onmogelijk kan worden geacht. Merkwaard' blijft en niet
ten gunste van het treefgeloof, dat voor ooverre mij bekend alleen het Surinaamsche volk ui vrees voor lepra
een individueel voedselverbod onderh dt en dat -eveneens voor zooverre mij bekend - aIle n van Surinaamschmedische zijde aan idiosyncrasie Ij lepralijders en aan
idiosyncrasie in lepralanden, bijz dere waarde wordt gehecht.

X.

DE GEV AREN VAN HET SUR

AAMSCHE TREEFGELOOF:

Ondanks de mogelijkheid eener juiste grondgedachte
zijn de gevaren van het S rinaamsche treefgeloof in de
praktijk velerlei en van ze verstrekkende gevolgen, want
het Surinaamsche tre geloof, dat de mogelijkheid van
besmetting, ofweI in h 't geheel niet, ofweI slechts op de
tweede plaats erkent is de oorzaak van een roekelooze
omgang met leprali' ers, waarvan immers geen gevaren
zijn te duchten, in .en de treef bekend en gehouden wordt;
het Surinaams
e treefgeloof is in zeer veel gevallen de
oorzaak van ee ondoelmatige en onvoldoende voeding,
vooral bij lep alijders, maar ook bij niet lepralijders,
waaronder v e kinderen; dit vermindert den weerstand
en verhoogt de vatbaarheid;
het Suri aamsche treefgeloof is in zeer veel gevallen de
oorzaak v. n een gemis aan vertrouwen in de doktoren; de
oorzaak an uitstel van behandeling en het ongebruikt
voorbi' aten gaan van de periode waarin genezing mogelijk is omdat patient en huisgenoot juist in die beginperiod bezig is met het zoeken naar de ware treef.
aramaribo, 14 Nov. 1928.

MUNT- EN GELDMOEILIJKHEDEN
OP CURA~AO
VOOR HONDERD JAAR

In het December-no. 1925 en in het MeiIJ uni-no. 1926
heb ik over bovenstaand onderwerp geschreven. Aan
deze artikelen ontbrak het slot, omdat ik niet wist, hoe
het met de protesteerende kooplieden afgeloopen is. Dat
weet ik nu wel en ik wil het hier meedeelen.
De commissaris-generaal J. van den Bosch, die ~ls des
Konings gemachtigde voor andere doeleinden na'ar de
West ging, kreeg ook mee het geheele dossier, dat op het
departement voor de Marine en de Kolonien gemaakt was
in zake "de procedures tegen eenige kooplieden te Curac;ao ter oorzaak van de weigering om de belasting te betalen tegen den door het gouvernement aldaar vastgestelden koers der spetien", met opdracht deze zaak tot een
goed einde te brengen.
Binnen zes weken na zijn aankomst op Curac;ao had
V. d. Bosch deze zaak voor elkaar. Zijn Verbaal houdt op
24 J anuari 1828 de volgende beschikking in:
De Commissaris Generaal heeft ter voldoening aan het op hem verstrekte commissoriaal van Z. Exc. den minister voor de Marine en Kolonien in
do. 15 October 1827 La. J. no. 54, alsmede naar aanleiding van het adres
van Theodorus Jutting en Abraham de Veer Jr. c.s., allen kooplieden te
Cura<;ao, en van de daarop gevraagde consideratien van Z. Exc. den heere
gouverneur van Cura<;ao, gearresteerd de navolgende dispositie, welke onder gewonen brief ten geleide aan den heer gouverneur van Cura<;ao is toegezonden.
In naam des Konings
Wij, Johannes van den Bosch, Generaal majoor, ridder van de derde classe
der militaire Willemsorde, Zr. Ms. commissaris generaal voor de West-Indische bezittingen,

Gezien de requeste van eenige kooplieden op dit eiland met namen Th
Jutting en Abm. de Veer Jr., A. de Meza, J. C. Droop, De Lima & 200n'
Wed. Lasson, Apitsz. en comp., Sam. Lyon, A. H. Senior, A. Mattey H'
A. Cohen, M. Trois, Jos. P. Brandao, Isaac en Jos. Pardo, E. Brandao'
E. Leris (?), D. G. Casseres, 1. Abinum de Lima, M. A. Jesurum, D. S:
Valencia, daarbij in substantie te kennen gevende, met diep leedwezen te
hebben verno men, dat het indienen van een protest op den 6 October 1824
tegen den gouverneur van dit eiland aan Z. M. den Koning ongevallig geweest is; verder betuigende dat dit gevoel hun zeer smartelijk valt, daar
het doel hunner ijverigste streving steeds is geweest de menigvuldige weldaden Zr. M. aan dit eiland bewezen, te erkennen, en bewijzen te geven
eener onveranderlijke verknochtheid aan Z. M. weldadig bestuur; al verder betuigende, dat, dewijl hunne bedoelingen in deze geheel onschuldig
geweest zijn, dientengevolge verzoekende, d<tt door eene beslissing van
onze zijde, de deswege hangende procedures mogen eindigen, aan welke
beslissing zij verklaren bereid te zijn, zich te onderwerpen;
Gezien het rapport van den heer Schout bij nacht, gouverneur van dit
eiland, benevens de daarbij gevoegde voordragt betrekkelijk den gewezen
gouvernements tolk Ricardo, die het bewust protest namens hen had ingediend, en die ten gevolge daarvan uit gemelde zijne betrekking was ontslagen, strekkende die voordragt om hem in zijne vorige functien te hersteIlen;
Gehoord den heer raad-fiscaal;
Gelet op het eerste artikel onzer instructie;
Overwegende, dat het indienen van meergenoemd protest op een misverstand berust, ten aanzien van het geoorloofde van tegen wetmatige bepalingen van het gouvernement te protesteeren;
Overwegende, dat het allesints wenschelijk is, eene procedure te doen
ophouden, waardoor voorname kooplieden en achtenswaardige ingezeten en buiten den kring gesteld worden, om ambten en bedieningen in het
algemeen belang te vervuIlen;
Hebben besloten gelijk wij besluiten bij deze:
AIle nog hangende procedures over het indienen van een protest door de
voormelde kooplieden van dit eiland, op den 6 October 1824 tegen den
gouverneur van dit eiland gedaan, te stuiten en met aIle de gevolgen van
dien te vernietigen in dier voege als of dat protest nimmer gedaan ware
geworden, wordende wijders genoemde kooplieden en ingezetenen ten volle hersteld in dat vertrouwen en die welwillendheid van Zr. Ms. gouvernement, welke zij voor het indienen van genoemde protest genoten hebben,
gelijk dan ook almede de gewezen gouvernements tolk Ricardo bij deze
in die betrekking op den voormaligen voet wordt hersteld;
En wordt de heer schout bij nacht, gouverneur van Cura~ao en onderhoorige eilanden met de uitvoering belast;
Gedaan in het fort Amsterdam den vier en twintigste January achttien
honderd achtentwintig.
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DR.H.D.BENJAMINS

Ret is de tiende keer dat ik in dit tijdschn. ver~g
geef van de faits et gestes - meer. gestes dan a~ts
onzer Regeering in deze grenskwestle.
k
Moge het, wanneer ik weer op de zaa
oet, e~ug 0..
m te berichten dat de kwe Ie bes 1st IS, bem~,~no
"
/
slist in voor ons gunstlgen ZIn.
1
Staat de zaak er nu gunstiger vo r dan tot kort ge ede~:nk zij de onvermoeide pogO gen ,van de Tweede ¥-amer is er een keer gekomen in houdlI~gonze~R~~eenng.
Zooals de lezers van "De
est-Indlsche G~d~ weten,
hebben in de laatste 15 jar
de opvolge?.de Mlmsters v:n
Buitenlandsche Zaken
van Kolomen boudweg . eat
er
geen
grenskwestie
was. In het vonge
weer d .... d
1t
jaar is dit onverklaar are standpunt ver a ~n.
'k' t
o de lijdensgesc edenis van deze k~estle kom I ,m~
ter~, al zal het
odig zijn enkele episoden daarUlt In
herinnering te b ngen.
,
Roe en waar oor is het standpunt der Re~.een~g veranderd? De
itenstaander kan het natuurh]k met we- ten maar h" kan er naar gissen:
De eerst stoot is gegeven door Minister de Graaff toen
hij verkl arde dat de Corantijn over de geheele ~r~edte
Nederl dsch gebied is en dat er omtrent de bronn:rleren
geen rake was van overeenstemmi~g met de Bntsche
Re erin waardoor de geheele - hlerna te noemen -.
ve larin~ van Minister de Marees van Swinderen In
dUlgen viel.

