
BOEKBESPREKING.

Cwrafflo, ingevolge het Ministe-
rieel Besluit d.d. 22 November 1904 uitge-
bracht door DR. J. BOEKE, Iste en Ilde
Gedeelte.

De Kolonie Curacao, alhoewel sedert 1634 in Nederlandsch
bezit, was zoölogisch vrijwel eene terra incognita. Uit den aard
der zaak waren in den loop der eeuwen natuurhistorische objecten
daarvandaan ook in Nederlandsche Musea terecht gekomen of op
andere wijze bekend geworden, maar het beschamende feit is niet
weg te cijferen, dat iets samenhangends over haar fauna niet be-
stond. Dat gold en geldt nog voor de landfauna, maar het gold
evenzeer voor de bewoners der wateren. Er bestonden niet eens
betrouwbare opgaven omtrent de visschen, die het voorwerp zijn
van de visscherij op de Eilanden Beneden den Wind en die toch,
evenals in andere tropische gewesten, zulk een belangrijke rol
hebben te vervullen bij de voeding der bevolking.

Het was daarom, gezien ook den weinig bevredigenden econo-
mischen toestand van Curacao, die alleszins opbeuring eischte,
een verblijdende gebeurtenis, dat op de begrooting van die
Kolonie voor het dienstjaar 1904 een post uitgetrokken werd
voor „kosten van een onderzoek en rapport omtrent — en maat-
regelen om verbeteringen aan te brengen in het visscherij bedrij f."

Op advies van hef toenmalig College voor de Zeevisscherijen,
werd daarop door den Minister van Koloniën besloten voor den
duur van 9 maanden den Heer Dr. J. Boeke, destijds 1. biolo-
gische assistent aan het Rijksinstituut voor het Onderzoek der
Zee, naar Curacao uittezenden.

Hij vertrok Dec. 1904 en keerde een jaar later, met groote
verzamelingen naar Nederland terug.

In 1907 verscheen het eerste gedeelte van zijn belangrijk rap-
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port, bevattende het reisverslag, eene bespreking van de hydro-
graphische verhoudingen der Beneden- en Bovenwindsche eilan-
den, een schets van hun marine fauna. Voorts de volksnamen
der visschen en hoe zij gevangen worden. Dit laatste belangrijkste
hoofdstuk behandelt niet alleen de visscherij-methoden, waarbij
de gebruikte booten en vischtuigen ter sprake komen, maar ook
de economische zijde van het onderwerp in verband met de sociale
toestanden op de eilanden: het aantal visschers, het aantal vis-
schers-vaartuigen en hun uitrusting en hun tochten, de aan de
markt gebrachte visschen, hun behandeling en conservatie.

Ter vergelijking wordt de visscherij in andere West-Indische
wateren uitvoerig besproken naar aanleiding van eigen waarne-
ming, naar bespreking met deskundigen ter plaatse en grondige
studie der publicaties. Onder meer wordt hierbij op belangrijke
proefnemingen gewezen, die bij Trinidad en Jamaica met grond-
visscherij en beug visscherij in europeeschen trant uitgevoerd
werden. Haar volslagen mislukking toont aan, dat de zoo ge-
wenschte en voorzeker mogelijke verbetering van de visscherij en
haar resultaten te Curacao langs anderen weg verkregen moeten
worden. Hieromtrent is de rapporteur tot vaste besluiten geko-
men, die in zijn helder geschreven rapport, ten slotte goed om-
lijnd samengevat worden in een reeks van voorstellen.

Daarbij komen ook de schildpaddenteelt, de oestercultuur, de
sponzenteelt, de pareloesters, de kreeftenteelt en krabbenvangst
ter sprake.

Want ook deze industrieën, die op verschillende Westindische
Eilanden met meer of minder succes beoefend worden, zouden in
aanmerking kunnen komen als bronnen tot vermeerdering der
welvaart van Curacao. Met hunne bestudeering heeft de rappor-
teur zich in loco en door besprekingen met deskundigen bezig ge-
houden en zich in Curacao zelf op de inrichting voor de teelt van
schildpadden, wier aantal door roekelooze slachting bestendig
aan het afnemen is, toegelegd. Al deze bemoeiingen stellen hem
in staat waardevolle wenken te geven, welke van deze industrieën
de moeite waard zouden zijn aan voortgezet onderzoek en proef-
neming onderworpen te worden. Uit den aard der zaak toch kon
bij de moeilijkheid en veelzijdigheid der problemen, die zich hier-
bij voordoen de exploratietocht van Prof. Boeke onmogelijk meer
zijn, dan een flying survey. Dat hij desniettemin op dit gebied
zoo veel tot stand bracht en zooveel nuttige wenken geven kon,
is aan zijn groote werkkracht en goede wetenschappelijke voor-
bereiding te danken.
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Aan dit eerste gedeelte van het rapport, dat de algemeene
resultaten van het visscherij onderzoek van Prof. Boeke, voor
zoover zij betrekking hadden op de practijk en de verdere ont-
wikkeling van het visscherij-bedrij f in Curacao, bevatte, sloot
zich in 1920 het tweede gedeelte aan. Daarin komt de marine
fauna van Curacao voor het eerst tot haar recht, door de be-
werking van het omvangrijke materiaal, dat Prof. Boeke op zijn
onderzoekingstocht gedurende 10 maanden wist bij een te brengen.
Mary J. Rathbun en Harriet Richardson, beiden ambtenaren
van het United States National Museum bewerkten de Crustacea.
Maar het lijvige tweede gedeelte van het rapport wordt in hoofd-
zaak gevuld door de beschrijvingen der verzamelde visschen door
Dr. J. Metzelaar. Hij kon 337 soorten beschrijven, waardoor
wij voor het eerst een inzicht krijgen in den grooten rijkdom der
marine vischfauna van Curacao. De groote hoeveelheid der voor
de consumptie belangrijke soorten die zij bevat, blijkt dan verder
uit de desbetreffende opgaven van Prof. Boeke. De bewerking
der Curacaosche visschen, opgeluisterd door 55 figuren van de
nieuwe of minder bekende soorten, sluit zich waardig aan bij
soortgelijke studiën uit andere deelen van de West-Indische eilan-
den-wereld, die vooral aan Amerikanen te danken zijn, zooals
het werk van Evermann & Marshall over de visschen van Por-
torico.

Na lezing van het hier besproken Verslag zal men zich gaarne
aansluiten bij de voorstellen waartoe het leidt.

Zij beoogen de visscherij op te beuren en te ontwikkelen als een
der natuurlijke hulpbronnen van de Kolonie, die zonder twijfel
vatbaar zijn voor verbetering, mits men systematisch en deskun-
dig zich daarop toelegt. De arbeid van Prof. Boeke tijdens zijn
verblijf in West-Indië en daarna verricht, zal rijke vruchten
kunnen dragen ten voordeele van de welvaart van Curacao.

Eerbeek, Mei 1921. MAX WEBER.
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Treasury Department. Public Health
Reports issued weekly by the United Sta-
tes Health Service. Volume 35, Number
34. August 20. 1920. Washington Govern-
ment Printing Office. — 77ie /rea/mew/ o/

es/>m'aZ rc/emfce to some new
oi7 rfm'uafoWs. By J. F.

Me DONALD, A. M., M. D., Director Le-
prosy Investigation Station, U. S. Public
Health Service, and superintending Physi-
cian to Kalihi Hospital, Hawaï, and A. L.
DEAN, A. B., Ph. D., President and Pro-
fessor of Chemistry, University of Hawaï,
Honolulu.

In iets meer dan 15 bladzijden druks worden de navolgende
korte paragrafen gegeven: Melaatschheid niet ongeneeslijk; Alge-
meene behandelings-maatregelen; Het gebruik van chaulmoogra-
olie; Derivaten van (Scheikundige samenstellingen bereid uit)
chaulmoogra-olie; Gedistilleerde „esters"; Toediening van de
ethyl esters; Behandeling met een samenstelling van elbyJ esters
en ïociïne; Standaardbehandeling; Behandeling uitsluitend door
injecties; Hulp-geneeswijzen; Zenuw-lepra; Algemeene uitkom-
sten; Slotsommen; Samenvatting.

Wat is uit deze paragrafen voor den lezer van De West-Indi-
sche Gids van belang?

Als een onderdeel van de behandeling wordt, in het Kalihi-
leprozen-Hospitaal op Hawaï, in het bijzonder gelet op het alge-
meen wei-zijn van de patiënten. Het voedsel is van goede hoeda-
nigheid, goed toebereid, en wordt rijkelijk toegediend in prettige
eetkamers. In de slaapkamer-gebouwen zorgen de lijders voor hun
eigen kamers en zij worden aansprakelijk gesteld voor de netheid
en zindelijkheid van eigen persoon en van de omgeving. Luiheid
wordt tegengegaan, en het opgaan in en toegeven aan droevige
overpeinzingen is niet geoorloofd. De mannen vinden bezigheid
en verstrooiing in groenten- en bloementuin, in verzorging van vee
en pluimvee, in herstellings- en schilderwerk; de vrouwen wijden
zich aan huiselijke bezigheden, het koken en opdienen van spijzen
uitgezonderd. De jongens en meisjes gaan iederen dag eenige wei-
nige uren naar de school van een onderwijzer-verpleegde, en voe-
ren verder hetzelfde uit als kinderen elders doen. De geheele ge-
meenschap speelt tennis, korfbal, baseball, volley-ball, croquet,
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billiard, enz., en 's avonds hebben af en toe danspartijtjes plaats
in de Assembly Hall. De patiënten hebben hun eigen strijkorkest
en zangvereeniging en , om eenige weken, tooneeluitvoering
met zelfbedachte en eigengemaakte costumes, of concert. Er
heerscht een geest van opgeruimdheid en van hoop; ieder neemt
zich voor genezing te verkrijgen. Zijn de clinische verschijnselen
verdwenen en kan de lepra-bacil niet meer worden aangetoond
dan wordt men door den behandelenden geneeskeer voor „parool"
voorgedragen. Een raad van drie geneesheeren kan dan den pa-
tient toestaan te vertrekken, als niet langer gevaar opleverende
voor de openbare gezondheid. Patiënten op parool moeten zich op
gezette tijden aanmelden. De zorg die men ondervindt ,het voor-
beeld van mede-patienten die op parool gaan, en de in het hospi-
taal heerschende geest, leiden tot een krachtig moreel').

De eerste zorg voor den nieuw aangekomen lijder is, zijn alge-
meene gezondheidstoestand zoo goed mogelijk te doen zijn.

Daar het gebruik van ruwe chaulmoogra-olie, zoowel in capsu-
les, als gemengd met andere stoffen volgens het procédé Heiser,
bezwaren bleef opleveren (braakverwekkend, pijnlijke injecties,
langzame absorptie) werd met behulp van schei- en natuurkunde,
gezocht naar afscheiding van het tegen lepra werkzame bestand-
deel uit de olie, en een betere wijze van toediening.

Er werden uit de ch.-olie verschillende vetzuren verkregen, die
echter vast waren en dus ongeschikt voor onderhuidsche en intra-
musculaire inspuitingen. Men ontdekte dat ethyl esters van de
vetzuren goed vloeibaar waren en gemakkelijk werden geabsor-
beerd ; voorts meende men te mogen besluiten dat het werkzame
bestanddeel door de scheikundige bewerking niet verloren ging.

Met die vloeistoffen van verschillende samenstelling werden
eens per week inspuitingen gedaan, terwijl tegelijkertijd chaul-
moogra-olie in capsules drie maal daags werd toegediend. De
beste uitkomst werd verkregen met inspuiting eenmaal per week
van een mengsel van ethyl esters met 2 % gebonden iodine, als-
mede toediening, drie maal daags, anderhalf uur na iederen
maaltijd van capsules, inhoudende een scheikundige verbinding
van ch.-olie-vetzuur en 2*/» % iodine, de dosis geleidelijk toe-
nemende tot 1 gram per 100 pond lichaamsgewicht (Standard-
Treatment). Abcessen als gevolg van de injecties komen zoogoed
als niet voor (bij 4892 „deep injections" slechts één).

Succesvolle verbeteringen werden bij zenuw-lepra verkregen;

') In October 1919 - zoo meldde de N. R. C*. van 12 Juli 1920, Avondblad D . -
konden 48 lijders onder het bedoelde voorbehoud worden ontslagen.
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zelfs voor zoover na te gaan, volkomen genezingen. Een jong man
daaraan lijdende (thans op parool en in kerkelij ken dienst) werd
de beste tennis-speler en de vlugste looper. Jonge mannen en jon-
gens, die bij aankomst niet meer in staat waren zich alleen te klee-
den, waren na eene behandeling van enkele maanden, daartoe
weder volkomen bij machte.

Uit de conclusies teekenen wij aan, dat het werkzame bestand-
deel van de ch.-olie om melaatschheid te genezen, nog niet is ge-
vonden ; dat de goede uitwerking van toevoeging aan de vetzuren
van iodine nog niet proefondervindelijk is bewezen; dat de injec-
tie vermoedelijk meer uitwerkt dan het innemen met den mond;
dat bij lepra-behandeling alle hulpmiddelen moeten worden toe-
gepast om de lichaamskracht te versterken en te behouden; dat
onderhuidsche inspuiting van lepreuze knobbels met ethyl ester
(hetwelk op uiterst voorzichtige wijze geschiedde) een aanzienlijke
zwelling veroorzaakte, gevolgd door een zachter en kleiner worden
van het gezwel.

In de „Summary" wordt verklaard dat nog niet kan worden ge-
zegd, dat de ziekte werkelijk bij de ontslagenen is gewezen; daar-
voor ontbreekt het absolute bewijs. Maar er is, buiten kijf, thans:
„a valuable agent at our disposal in the control of the disease",
een uitspraak die door ieder die aan het lot van de leprozen in
Suriname denkt, met groote voldoening en blijdschap zal worden
vernomen.

L. C. v. PANHUYS.
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