
DE MAATSCHAPPELIJKE BETEEKENIS DER
SURINAAMSCHE ZIEKTEN (van 1919 tot 1931).

DOOR

R. D. G. PH. SIMONS
Geneeskundige te Paramaribo.

In de W. I. Gids van 1919 komt op blz. 291 en vlgd. een artikel
voor, onder bovengenoemden titel van de hand van Dr. C. Bonne,
destijds adj. Geneesk. Inspecteur in Suriname.

Het is naar aanleiding van dit artikel, dat wij een vergelijking
zouden willen maken tusschen den gezondheidstoestand in Suri-
name van toen (1919) en thans (1931).

Dr. C. Bonne vangt het artikel aan met de volgende woorden:
„Ieder, die naar Suriname denkt te gaan of in dit land belang
stelt, dient te weten, dat tal van gevaarlijke ziekten in de Oost,
zooals pest, cholera en pokken in Suriname geheel ontbreken en
dat ook gele koorts er zelden voorkomt".

Gelukkig, dat reeds hier kan worden vermeld, dat ook de gele
koorts gedurende de laatste 30 jaren in Suriname niet is waar-
genomen.

Paramaribo, de hoofdstad, wordt door den schrijver een ge-
zonde stad genoemd, maar Dr. Bonne waarschuwt voor de om-
streken buiten de stad, waar de malaria vooral de gezondheid
der menschen bedreigt. Deze toestand is vrijwel dezelfde gebleven.

De inlandsche bevolking van Paramaribo lijdt nog zeker even-
zeer als in 1919 aan de verschrikkelijke filaria, welke ziekte, even-
als de malaria, wordt overgebracht door een muskiet, in dit ge-
val vnl. door de Culex en de Stegomyia (welke laatste ook de
gele koorts — indien er tenminste gele koorts-patiënten aanwezig
zijn — kan overbrengen). Ook de anopheles (malariamuskiet)
kan als tusschenwaard dienst doen.

De filariaaanval wordt in Suriname „boeboe" genoemd. „Boe-
boe" beteekent boeman en inderdaad overvalt en verschrikt de
filariaaanval, die zeer plotseling optreedt en begint met heftige
koude rillingen, den armen patient „als de boeman".
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430 DE MAATSCHAPPELIJKE BETEEKENIS

Dat in den „malaria-" en „filariatoestand" sindsdien weinig
verandering is gekomen, vindt wel voornamelijk hierin zijn oor-
zaak, dat de bestrijding der muskieten zoo kostbaar is en met het
oog op de talrijke groote moerassen en de dunne bevolking van
het land bijna onmogelijk.

De Hygiënische Dienst voert zijn zwakken strijd tegen de
malaria met kinine en andere therapeutische- en prophylactische
maatregelen; tegen de filaria is nog geen middel opgewassen.

Opvallend is echter, dat reeds na kort verblijf van füarialijders
in koudere streken de aanvallen soms wegblijven.

„Dat lepra in de kolonie zeer verbreid is en dat een groot aan-
tal lepralijders in de huizen wordt geborgen", deze toestand be-
staat gelukkig niet meer. De leprabestrijding in Suriname is de
laatste jaren krachtig ter hand genomen en de patiënten ver-
stoppen zich niet meer.

Door lezingen en ander onderricht, waarin o.a. de huidige
Geneesk. Inspecteur een groot aandeel heeft, hebben de menschen
in Suriname leeren begrijpen, dat kans op beterschap alleen te
verwachten is, door een geregelde, wetenschappelijke behandeling.
Het geloof in Treef verdwijnt meer en meer, (zie hierover de W.I.
Encyclopaedic en de W.I. Gids van April 1927; 8ste jg. blz. 529,
van April 1929 10de jg. blz. 545—568, en van Sept. 1929, 1 Ie jg.
blz. 187—218).

Op de polikliniek voor lepralijders, waar thans een Duitsche
leproloog en een Surinaamsche dokter met onderzoek en behande-
ling der patiënten zijn belast, werden in 1930 484 patiënten behan-
deld, onder controle stonden 419 patiënten. Deze zg. „polikliniek-
patienten" mogen zich niet anders in het openbaar vertoonen, dan
tweemaal per week, alleen op hun route naar de polikliniek. Dat
de drie leprainrichtingen in 1930 samen 439 patiënten telden,
tegen slechts ruim 320 in de jaren 1920 tot '25 is niet aan een
vermeerdering der gevallen in de stad, aan een uitbreiding der
ziekte te wijten, maar eerder toe te schrijven aan een verbetering
der controle met tengevolge daarvan vermeerderde opneming.

De stad kan thans bijna gezuiverd heeten van melaatschen,
(d.w.z. „losloopende").

Dr. Bonne noemde den gezondheidstoestand der geheele be-
volking anders niet bepaald slecht, maar vond, dat men er niet op
mocht rekenen, dat deze toestand zoo zou blijven, tenzij verschil-
lende hygiënische verbeteringen werden ingevoerd.

Als voorbeeld noemde hij een op hygiënisch gebied, werkenden
gezondheidsdienst.
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DER SURINAAMSCHE ZIEKTEN 431

Thans bestaat in Suriname een „Hygiënische Dienst", onder-
deel van den B. G. D.

Aan den Hygienischen Dienst is een Surinaamsche medicus, hy-
giënist, verbonden; voorts een hoofdopzichter en een aantal op-
zichters, die zich bezig houden met controle der erven, privaten,
rioleering, enz.

Deze dienst is onmisbaar geworden, zijn taak is zeer uitgebreid
en moeilijk, maar de resultaten zijn zeer gunstig.

De anchylostoom-bestrijding wordt krachtig gevoerd.
In 1928 werd het consultatiebureau „Zuigelingenzorg" opge-

richt.
In het Muit. Hospitaal kwamen een speciale polikliniek voor

huid- en geslachtsziekten, een voor oog- en een voor oor- neus
en keelziekten.

In 1930 kwam op „Landsgrond" het Buiten Gasthuis, met on-
geveer 100 ligplaatsen, klaar.

Byzondere vermelding verdient nog de Lepracommissie, onder
voorzitterschap van den Geneesk. Inspecteur.

De bevolking van Suriname is zeer heterogeen van samen-
stelling.

Op 1 Januari 1919 bestond deze uit 909 blanken, 24.879 Br.
Indiërs, 10.252 N.O. Indiërs, 924 Chineezen, ± 9000 Boschnegers,
± 1500 Indianen en 53.834 Creolen, (totaal ± 102.298 inwoners).

Op 1 Januari 1931 was de samenstelling, 1707 blanken (waar-
van 929 in Nederland geboren), 35.923 Br.Indiërs, 30.925 N.O.
Indiërs, 1801 Chineezen, 17.242 Boschnegers, 2413 Indianen en
53.673 Creolen, (totaal 149.684 inwoners).

De blanken wonen ook thans nog voor het meerendeel in Para-
maribo en nog steeds mag worden beweerd, dat onder hen de
gezondheidstoestand zeer goed is.

Een reeks sterftecijfers moge hieronder volgen:
per 1000 inwoners:
1913 — 22.8 1925 — 15.0
1915 — 16.0 1927 — 16.7
1917 — 18.1 1929 — 15.5
1918 — 23.6 (Spaansche griep) 1930 — 14.0

Deze cijfers tot het jaar 1921 zouden niet geheel zuiver zijn.
Suriname had vóór dien nog geen bevolkingsregister.

Dat het sterftecijfer van Boschnegers en Indianen nog steeds
geflatteerd wordt, valt niet te verwonderen. Het is zeer moeilijk
de nederzettingen dezer woudbewoners te bereiken.
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Een vergelijking van het sterftecijfer met naburige landen kan
Suriname nog steeds met trots doorstaan. „Geenszins" zegt Dr.
Bonne echter, mag „men hieruit de conclusie trekken dat daarom
de gg2:o«rfAeiistoestand gunstig is. Deze hangt niet alleen af van
de sterfte, maar eveneens van het voorkomen van ziekten, die
niet direct voeren tot den dood.

Zoo is de filariaziekte zelden een doodsoorzaak, daarentegen
kan iemands leven tengevolge dezer ziekte bijna ondraaglijk
worden gemaakt.

Hetzelfde geldt voor lepra. Malaria en anchylostomiasis be-
rooven iemand van zijn arbeidskracht, verzwakken hem uiter-
mate, maar hun beteekenis voor de bevolking leest men niet uit
de sterftecijfers aan deze ziekten. Deze arbeidskracht — roovende
ziekten zijn het, die den gezondheidstoestand der Surinaamsche
bevolking ongunstig maken. En het schaars bevolkte land heeft
zijn arbeidskrachten dubbel noodig; daarom is de oeconomische
beteekenis dezer ziekten voor de geheele bevolking zoo groot".

Op 31 December 1917 bestond de bevolking (Indianen en Bosch-
negers uitgezonderd) uit 48.840 mannen en 43.449 vrouwen.

Dit groote verschil, ten voordeele der mannen, wijt Dr. Bonne
aan de immigratie van meer mannen dan vrouwen.

De immigratie uit Br. Indië is sinds 1916 stop gezet.
Op 1 Januari 1930 waren in Suriname toch nog 19.256 manne-

lijke — en 16.094 vrouwelijke immigranten en hunne nakome-
lingen uit Br. Indië over en 17.213 mannelijke — en 13.102 vrou-
welijke immigranten uit N. O. Indië.

In 1930 vond de eerste zg. „vrije immigratie" plaats uit N. O.
Indië en wel van 150 gezinnen, bestaande uit totaal 266 manne-
lijke- en 256 vrouwelijke leden.

De geheele Surinaamsche bevolking (Indianen en Boschnegers
uitgezonderd) bestond op 31 December 1930 uit 68.996 personen
van het mannelijke- en 64.655 personen van het vrouwelijke ge-
slacht.

Om de beteekenis der Surinaamsche ziekten beter te kunnen
bespreken, wil Dr. Bonne onderscheid maken tusschen de ver-
schillende deelen der kolonie, en hij verdeelt daarom het land in
drie gebieden, nl. de hoofdstad Paramaribo, het cultuurgebied
langs de kust en het oerwoud in het binnenland.
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Op 1 Januari 1919 woonden in Paramaribo 36.726 menschen,
d.i. ongeveer 2/5 van de bevolking der geheele kolonie.

Op 1 Januari 1931 telde Paramaribo 47.318 zielen, d.i. onge-
veer 1 /3 deel der geheele bevolking van Suriname.

Het grootste deel dier bevokling bestaat uit Creolen, die —
tenminste in het centrum der stad — dicht opeengehoopt wonen.

Achter de huizen bevinden zich nog steeds de lange erven,
waarop de zg. „slavenwoningen" staan: lange smalle huizen,
waarin kamer na kamer kleine en groote gezinnen wonen.

Op één erf huizen vaak een dertigtal menschen. Een tiental
gezinnen deelt op die wijze het gebruik van slechts één privaat
en vaak één put, waterton of regenbak.

De privaten zijn echter niet meer als toen, vervallen en slecht.
Hierop wordt door den Hygiënischen Dienst streng gelet.

De regenbakken zullen moeten verdwijnen voorde waterleiding»
aan den aanleg waarvan men thans druk bezig is.

De putten, soms bestaande uit enkele bodemlooze vaten op
elkaar in den grond, tot op het bodemwater, zullen denzelfden
weg moeten opgaan als de regenbakken.

Ook de loozing der erven en straten is sedert 1919 zeer belang-
rijk verbeterd en de faecaalmassa loopt ook niet meer, als in 1919,
bij hevige regens uit de privaten over de erven.

Bijna alle straten zijn opgenomen in een goed functionneerend
rioleeringssysteem.

De erven zijn niet meer, als destijds, met hoog wied begroeid;
de broedplaatsen voor muskieten, niet geheel uit te roeien, zijn
toch veel minder.

Het volk is verplicht de erven schoon te houden.

i De kans van weder uitbreken der gele koorts in Suriname, toen
| niet groot, mag nu gmwg heeten. De filariaziekte, door muskieten
• overgebracht, komt echter nog zeer veel voor in Suriname, vooral
i in Paramaribo.

Bijna 60% der bevolking draagt de larven in het bloed en zeer
terecht is de vrees geuit, dat met de toeneming der stadsbevol-
king ook dit cijfer zal stijgen.

Voorloopig bestaat naar alle waarschijnlijkheid weinig kans,
dat dit cijfer zal dalen.

Genezing is bijna uitgesloten en de bestrijding der muskieten
is uiterst moeilijk, hoewel door de waterleiding deze wel veel ver-
gemakkelijkt zal worden.

West-Indische Gids XIV 28
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Aan het uiterlijk der patiënten is in den beginne zelden iets te
zien, maar komen eenmaal de symptomen, dan maken ze de pa-
tienten tot een wrak.

Deze ziekte wordt zeer terecht, reeds vóór Dr. Bonne, den
grootsten vijand der stadsbevolking genoemd. Bij Europeanen,
die zich beter tegen de muskieten beveiligen, komt de filariasis
zoo goed als nooit voor.

Buiten Paramaribo is het infectiegevaar voor filaria plotseling
veel minder. Deze hoofdstad is zwaar geïnfecteerd, vooral de
buitenbuurten, waaruit blijkt dat goede bestrating en rioleering
(als van het centrum) veel vermag. Prof. Flu vond tijdens zijn
verblijf in 1926 in Suriname in 25 van de 33 door hem onder-
zochte woningen in een buitenbuurt, met filaria geïnfecteerde
muskieten.

Zij, die zich dan ook goed tegen de muskieten beschermen,
blijven vrijwel gevrijwaard van deze ziekte.

De toestanden wat betreft de behandeling der melaatschen en
de bestrijding der lepra zijn sinds 1919 buitengewoon verbeterd.

En hier moet dan ook in de eerste plaats worden genoemd de

Vermelding verdienen ook de namen van den huidigen Ge-
neesk. Inspecteur P. Lampe en van den arts. F. Schuitemaker,
die elk op eigen wijze, de eerste meer op het gebied van bestrij-
ding en hygiene (propaganda), de tweede meer op het gebied der
behandeling van de patiënten, veel hebben verricht. Medio 1931
werd de Polikliniekvereeniging opgericht uit particulieren. Deze
vereeniging houdt zich bezig met propaganda en verstrekt zoo-
veel als mogelijk is, kosteloos voeding aan de arme patiënten, vnl.
de leerlingen van de Polikliniekschool.

De drie Lepragestichten: Groot Chatillion (van gouveme-
mentswege), Bethesda (van de Protestanten) en St. Gerardus
Majella (R.K.) telden in 1920 en ook in 1925 samen 320 patiënten.

In 1930 was dit aantal tot 439 gestegen, maar dit cijfer wijst
niet op een toeneming der ziekte, maar slechts op een toeneming
der gestichtsbevolking, der verpleegden, die anders buiten de in-
richtingen waren gebleven.

Vooral het „leprabesluit" van 1929 bracht veel verbetering in
een ouden toestand, waarbij de patiënten, wanneer ze zich, tegen
het verbod der politie, in het openbaar vertoonden, als misda-
digers werden opgebracht.
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Opneming in een leproserie wordt hierdoor ook verplicht alléén
.wanneer de patient naar het oordeel der lepracommissie

zich niet houdt aan de hem opgelegde voorzorgsmaatregelen of
wanneer door huiselijke omstandigheden het een en ander niet
kan worden nageleefd. De lepracommissie weet alle patiënten
te bereiken, maar ook zij geven zich zelf nu graag aan en minder
dan vroeger tracht men zich zelf met huismiddeltjes en „treef-
dieet" te genezen.

In 1927 werden alleen 8800 schoolkinderen onderzocht en hier-
van werden nog 167 afgezonderd, waarvan 123 absoluut lepreus
bevonden waren.

Ook het onderwijspersoneel is verplicht zich op lepra te la-
ten onderzoeken.

De patiënten zijn dus mrf meer als vroeger aan iedere controle
onttrokken, oefenen niet meer als vroeger allerlei beroepen uit, zijn
geen leverancier meer van allerlei eetwaren en diverse goederen.

De vrees, dat eenmaal het vrije verkeer met Suriname, omdat
deze ziekte hier voorkomt, zou worden aan banden gelegd, is
gelukkig thans ongegrond.

Begin 1930 telde men in Suriname totaal 991 patiënten, terwijl
317 menschen onder speciale medische controle stonden.

Eind 1930 totaal 1072 patiënten en 419 menschen onder con-
trole.

Over de polikliniekschool en de polikliniek voor lepralijders
werd reeds geschreven.

Met het oog op het gevaar, dat Bethesda bedreigt, door af-
spoelen der oevers door den sterken stroom van de Suriname-
rivier, zal deze inrichting worden verplaatst.

Afa/an'a.
In Paramaribo komen meer malarialijders voor en minder

malariamuskieten. Dit komt, omdat vele „stadslui", die buiten
de stad wonen, in geval van ziekte zich weer in Paramaribo terug
trekken.

De muskieten zijn moeilijk te bestrijden: 7/8 van Suriname is
nog bosch en moeras. Dat echter de malarialijders even gevaarlijk
zijn, d.w.z. van even groote beteekenis bij de verbreiding dezer
ziekte, als de malariamuskieten en dat de een zonder de ander
geen kwaad kan doen, blijkt ook hieruit, dat in het district Coronie
zeer veel malariamuskieten voorkomen, maar weinig malaria-
patienten. Van de (ingevoerde) N. O. Ind. immigranten is zeker .
80% met malaria besmet (in 1926 100%).
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Dat de bestrijding hiervan krachtig ter hand is genomen, in
den aanvang door de Rockefeller Foundation, later voortgezet
door den B. G. D., blijkt o.a. hieruit, dat in 1918 978 personen
werden onderzocht en daarvan bleken 365 geïnfecteerd, en dat
in 1930 7408 personen konden worden onderzocht. Hiervan
waren 4709 geïnfecteerd.

Bovendien werden in dat jaar nog 3690 kinderen behandeld
plus daarbij nog 338 pas aangevoerde immigranten (N. O. I.).

In het Muit. Hospitaal is dagelijks gelegenheid tot gratis onder-
zoek en behandeling der patiënten.

In den toestand van het voorkomen der Bilharzia is zoo goed
als geen verandering gekomen.

De ziekte wordt veroorzaakt door een worm, die bij de patiën-
ten, vnl. in den darm voorkomt. De infectie vindt plaats „via"
een waterslak, die als „tusschenwaard" dienst doet. De wijze van
infectie kan hier niet nader worden besproken.

De ziekte is dus te voorkomen door niet te zwemmen of te
baden in- en niet te drinken van geïnfecteerd water.

De Bilharzia komt voornamelijk in bepaalde districten voor.
De bestrijding is moeilijk, de behandeling langdurig en vaak
onvolkomen.

De toestand wat betreft den typhus, is aanmerkelijk verbeterd
en zal door de waterleiding nog beter worden.

In 1926 brak een epidemie uit in Paramaribo. Er werden 245
gevallen ingeschreven. Hiervan stierven slechts 32, zoodat het
verloop over het algemeen goedaardig bleek. Dadelijk waren toen
alle maatregelen getroffen en ruim 13.400 menschen werden ge-
vaccineerd. In 1930 werden slechts 40 gevallen van typhus ge-
registreerd.

y
Men kent de door amoeben en door bacillen veroorzaakte

dysenteriën.
In 1927 waren van de 50 gevallen van dysenterie 26 bacillaire

dysenteric 4̂//e 26 gevallen waren uit N. O. I. ingevoerd — het-
geen te denken geeft of niet de ook in andere jaren voorkomende
gevallen van bacül. dysenterie uit de Oost afkomstig zijn, temeer
waar Dr. Bonne in 1919 in zijn artikel schrijft:
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„Dysenterie is een zeldzaamheid. Meestal is dit amoeben-dysente-
rie. Bacillaire dysenteriën, die, zooals in de Oost, epidemisch een
groot aantal menschen aantasten en soms van hooge mortaliteit
zijn, komen althans de laatste jaren in Suriname niet voor".

In 1929 waren er 214 gevallen van dysenterie, waarvan 180
bacillair, in 1930 51 gevallen, waarvan 38 bacillair.

schrijft Dr. Bonne, „is een besmettelijke huidziekte, die in de
stad vrijwel alleen bij inlandsche kinderen wordt gevonden en dan
nog vrij zeldzaam. In de districten is ze veel belangrijker". De
yaws of Framboesia tropica wordt met Salvarsan-preparaten be-
streden en wel met groot succes. In 1925 werden in het Muit.
Hospitaal 165 Yaws-patienten behandeld, in 1926 slechts 75, in
1929 nog 50.

(meer bedoeld long tbc.).
Deze ziekte door Dr. Bonne niet beschreven, is helaas nu ver-

melding waard.
In Suriname komt de long tbc. voor, bijna altijd heftiger en

sneller (doodelijk) verloopend dan in Nederland.
In 1925 werden alleen in het Muit. Hospitaal 131 tbc. patiënten

behandeld en in 1929 103.
In Paramaribo stierven in 1925 aan tbc. 115 en in 1929 80

personen.

Per IOOO gcwaWe« t>a« cwer/y^M awew i» J927 77 door 26c, te-
gewowr S rfoor ty/>Aws ew 34 <2oor mo&m'a.

Toch steekt het gemiddelde sterftecijfer van Paramaribo gun-
stig af bij vele W. I. steden. Daarbij zij eraan herinnerd, evenals
in 't artikel van Dr. Bonne, dat hiertoe moeten worden gerekend
ook zij, die meestal ernstig ziek uit het binnenland of district
naar Paramaribo komen, maar al te vaak helaas „hopelooze ge-
vallen".

Het sterftecijfer bedraagt in Paramaribo per 1000 inwoners
gemiddeld 22.

Hiervan schrijft Dr. Bonne: „Langs de kust, nabij de rivier-
mondingen, liggen een aantal plantages, waarop gewerkt wordt,
door contractarbeiders en vrije arbeiders: Javanen, Br.-Indiërs
en een aantal Creolen. Daartusschen liggen vestigingsplaatsen,
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waar van contract vrij gekomen arbeiders, in hoofdzaak Br.
Indiërs, maar ook Javanen, den kleinen landbouw uitoefenen.
Ook enkele Creolen treft men daar aan.

Geheel andere ziekten zijn in dit gebied van beteekenis, dan
in de stad. Voor infectie met filaria behoeft men hier practisch
niet te vreezen".

Van minder belang dan in 1919, maar nog steeds belangrijk
genoeg is er de anchylostomiasis. De patiënten gaan tenslotte
aan sterke bloedarmoede lijden, waaraan ze zelfs kunnen sterven.

Hun ontbreekt spoedig alle lust tot werken. Men zegt dan ook
wel eens van den Surinaamschen arbeider, dat hij lui is.

Hetgeen ik eens aantrof in een artikel over malaria in N. O.
Indië, is ook van toepassing bij de anchylostomiasis in Suriname
„de arbeider is niet lui, hij is ziek".

Gelukkig werd, als reeds vermeld, eenige jaren geleden door
de Rockefeller Foundation in Suriname een scherpe campagne
begonnen tegen deze ziekte, later werd het zoo nuttige werk
door den Hygiënischen Dienst overgenomen. Onderzoek en be-
handeling geschieden vanwege de B. G. D. gratis.

De verbreiding van malaria in den Saramaccapolder en in
Nickerie bestaat nog.

Daarvoor is er in deze districten teveel bosch en moeras. De
bestrijding der malaria, beter de behandeling der patiënten,
vindt nu gratis plaats.

Meer woningen, dan in 1919 het geval was, zijn nu door fijn-
mazig gaas, muskietenvrij gemaakt. „In elk geval" schrijft weer
Dr. Bonne „kunnen noch anchylostomiasis, noch malaria een
ernstig bezwaar zijn tegen het vestigen van kapitaalkrachtige
cultuurondernemingen, mits men ze slechts bestrijdt".

Helaas is het aantal districtsgeneesheeren onvoldoende, in het
bijzonder met het oog op de groote afstanden en de middelen van
vervoer. Sommige deelen des lands zijn practisch absoluut van
medische hulp en advies verstoken.

Bepaalde gebieden weer worden b.v. eenmaal in de 14 dagen
door den districtsgeneesheer bezocht.

De centralisatie van hospitaalverpleging, waardoor vele ge-
brekkige plantagehospitalen zullen verdwijnen en waardoor de
districtsgeneesheer zich beter aan zijn patiënten kan wijden en
welke Dr. Bonne zoo wenschelijk achtte, vond reeds plaats in
het Commewijne-district. Op Moengo, de groote bauxietonder-
neming, bestaat sinds de oprichting ook een waterleiding. Hier
wordt zeer veel op hygiënisch gebied verricht.
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„De malaria is hier de alles overheerschende ziekte. De bosch-
negers en de Indianen, maar vooral de eerste, die diep in het bin-
nenland aan de rivieren wonen en de vrachtvaart met de kust
onderhouden, zijn sterk met malaria geïnfecteerd. Elk bosch-
negerkind krijgt de malaria en wordt tenslotte herhaaldelijk op-
nieuw geïnfecteerd, tot het tenslotte eraan sterft of langzamer-
hand een soort immuniteit ertegen ontwikkelt. Volwassen bosch-
negers hebben als regel van de malaria geen hinder meer.

Hetzelfde „immuniseeringsproces" voltrekt zich ongeveer bij
alle woudbewoners, als gouddelvers en balatableeders. Maar wee,
de blanke, die zich onbeschermd tegen de felle koortsen in het
bosch waagt. Simpele bescherming tegen muskietensteken, zoo-
dra het donker is en de malariamuskieten beginnen aan te vallen,
neemt het gevaar weg".

Deze bescherming bestaat uit het zich vroegtijdig binnen mus-
kietenvrije kamers of onder de klamboe te begeven.

De (jongere) muskieten, die overdag steken, zijn niet gevaarlijk.
„Slangenbeten zijn zeldzaam, maar de beet van de ratelslang

is zeer giftig. Cholera en slaapziekte ontbreken in geheel Amerika"

Wat betreft den invoer van besmettelijke ziekten, hierop be-
staat niet méér kans, sinds de overbodig gebleken Post Leyden
aan de monding der Surinamerivier is opgeheven.

De binnenvallende schepen, moeten als overal elders van een
gezondheidspas zijn voorzien, die wordt gecontroleerd door een
havendokter.

Kortom, de maatschappelijke beteekenis der Surinaamsche
ziekten is zeer verminderd, de algemeene gezondheidstoestand
de laatste jaren met groote schreden vooruitgegaan en dit is te
danken voor het meerendeel aan de functie der verschillende
inrichtingen, stichtingen en vooral aan de B. G. D. in Suriname.
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