
HYGIËNISCHE ERVARING TE MOENGO

DE JAVAAN BIJ BEHOORLIJK MEDISCH TOEZICHT BESTAND
TEGEN HET KLIMAAT VAN HET SURINAAMSCHE

BINNENLAND

DOOR

C. BONNE
geneesheer der Surinaamsche Bauxiet Mij.

Nadat in 1919 de bauxietverordening tot stand was ge-
komen is de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij, een on-
dermaatschappij der Aluminum Company of America, on-
middellijk begonnen met uitgebreide werken te Moengo,
haar bauxietheuvel aan de Boven-Cottica. Dit geschiedde
nog onder den prikkel der gunstige handelsconjunctuur.
Toen echter de economische crisis intrad, werd op zeer
drastische wijze ingegrepen en vrijwel alle constructie-
werk stopgezet. Daarentegen begon men langzamerhand
op zeer bescheiden schaal bauxiet te verschepen, welke
verschepingen toenamen naar de markt verbeterde. Ten
slotte werd in 1923 weer nieuw constructiewerk aange-
vat.

Gedurende de jaren 1920—1923 was ik belast met het
medisch en sanitair toezicht te Moengo. Betrouwbare sta-
tistische gegevens over arbeidsverlies door ziekte in het
Surinaamsche binnenland ontbreken nog geheel, daarom
heb ik van het begin getracht een zoo nauwkeurig moge-
lijke ziektestatistiek aan te leggen. Daar het aantal arbei-
ders vooral in de periode van depressie gering was — het
minimum heeft ongeveer 300 bedragen tegenover onge-
veer 1300 in 1920 — was dit niet moeilijk. Toch is dit aan-
tal arbeiders groot genoeg geweest om meer dan duidelijk
aan te toonen, dat zelfs in het beruchte Surinaamsche
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binnenland bij aanwezigheid van een arts en een goeden
aanleg der nederzetting hygiënisch zeer gunstige resulta-
ten kunnen worden bereikt onder alle rassen.

Ik noem Moengo een plaats in het binnenland, maar
dit verdient eenige toelichting. In hygiënisch opzicht kan
men in Suriname drie gebieden onderscheiden, elk met
hun epidemiologische eigenaardigheden, n.l. Paramaribo,
het plantagegebied aan de kust en het binnenland. Het
binnenland is in hygiënisch opzicht gekenmerkt door de
allesoverheerschende positie der malaria, die in de twee
andere gebieden niet zoo'n voorname plaats inneemt. Men
spreekt in Suriname ook van een malariazone en bedoelt
dan het binnenland; buiten de malariazone, aan de kust
dus, ontbreekt de malaria niet, maar in de malariazone is
ze extra gevaarlijk. In het Oosten der kolonie is het moei-
lijk geografisch aan te geven waar het binnenland begint
en het zou min of meer een puzzle zijn geografisch uit te
maken of Moengo al in het binnenland ligt of nog tot het
kustgebied behoort. Voor den hygiënist is er echter geen
twijfel. In hygiënisch opzicht ligt Moengo in de malaria-
zone en niet in het kustgebied meer.

De plaatsen waar men in het binnenland veel malaria
aantreft liggen in het gebied der boschnegers, welnu,
Moengo zelf was oorspronkelijk een boschnegerkamp, bo-
ven en benedenstrooms van Moengo bevinden zich ver-
scheidene boschnegerdorpen en er gaat geen dag voorbij
of talrijke boschnegers komen te Moengo op bezoek of om
zaken te doen. Ze blijven dan vaak overnachten. De ma-
lariahaarden in het binnenland hebben als voornaamste
malariamuskiet Anopheles argyritarsis Robineau-Desvoi-
dy, eveneens de meest voorkomende malariamuskiet te
Moengo. Zwart waterkoorts ziet men aan de kust weinig,
in het binnenland vrij veel, zwartwaterkoorts heeft te
Moengo geenszins ontbroken.

De voorwaarden voor de vorming van broedplaatsen
voor malariamuskieten zijn te Moengo zelfs bijzonder
gunstig. Het is n.l. een lage heuvel, omgeven door zwam-
pig oerwoud. Zij broeden er dan ook in groot aantal, zoo-
als blijkt uit het aantal, dat in de huizen der arbeiders da-
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gelijks wordt gevangen en dat soms meer dan tienduizend
per maand heeft bedragen.

De arbeiders te Moengo bestaan uit vier groepen: Ame-
rikanen, Surinaamsche en andere West-Indische Creolen,
Fransche vluchtelingen en Javanen. Alleen de Amerika-
nen wonen in muskietenvrije huizen, de huizen der andere
arbeiders zijn niet door gaas beschut. Amerikanen, Creo-
len en Javanen hebben ieder hun eigen wijk, terwijl de
Franschen bij de Surinamers wonen.

In het oorspronkelijke plan voor Moengo waren belang-
rijke hygiënische werken opgenomen, n.l. een modern hos-
pitaal, waterleiding, rioleering en inpoldering der omlig-
gende moerassen. Toen in 1920 de crisis intrad, waren
slechts twee daarvan aangevangen, de waterleiding en de
rioleering, die thans ook beide voltooid zijn. Aan moerassen
drainage is men echter nog in het geheel niet begonnen.
In plaats van een modern hospitaal heeft men het tot nog
toe moeten stellen met het gewone type van Surinaam-
sche plantagehospitaal, dat eigenlijk niet veel meer is dan
een bergplaats onder toezicht voor zieken. In zijn soort
was dit voorloopig gebouw anders niet slecht, en de ver-
pleging was er ook beter dan op de meeste plantages.

De resultaten zijn nu de volgende geweest:
Typhus: Deze te Paramaribo veel voorkomende ziekte is

te Moengo in de periode 1920—1923 niet voorgeko-
men, behalve bij een Franschen vluchteling van de
Marowijne, die in de incubatieperiode aankwam en
dus niet te Moengo was besmet.

Dysenterie: Deze heerschte in 1920 en 1921 epidemisch in
Paramaribo. Bij mijn aankomst waren ook te Moengo
eenige gevallen aanwezig van bacillaire dysenterie.
Kort tevoren waren enkele personen eraan overleden.
Augustus 1920 kwam de waterleiding in gebruik. Het
gebruikte systeem is Amerikaansche snelfiltratie on-
der druk na toevoeging van aluin, soda en chloor.
Het theekleurige Cotticawater verlaat dan helder en
met zeer weinig bacteriën het filter. Na Augustus
1920 kwamen nog wel eenige dysenteriegevallen voor
maar tot Juni 1923 kon bij al deze gevallen uitgezon-
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derd drie, aangetoond worden dat de besmetting
kwam van Paramaribo of dat het recidieven waren
bij vroegere lijders aan amoebendysenterie. Er wa-
ren dus slechts drie gevallen, waarbij de mogelijkheid
overbleef van infectie te Moengo, hoewel dit daarom
natuurlijk nog niet per sé het geval behoeft geweest
te zijn. Het zeer geringe aantal vliegen, gevolg der ge-
regelde vuil verwij dering en verbranding, en de goede
faecaliën-afvoer zullen ook invloed hebben gehad
op het praktisch ontbreken van dysenterie-infectie te
Moengo.

Gele koorts en de dengueachtige ziekte van Suriname. Ge-
le koorts komt sinds vele jaren in Suriname niet meer
voor, maar de gele koorts-muskiet brengt waarschijn-
lijk ook de dengueachtige ziekte van Suriname over
en deze is te Paramaribo onder de blanken zeer ge-
woon. De gele koorts-muskiet is te Moengo evenwel
geheel uitgeroeid en wordt zoo nu en dan nog wel op
de booten uit Paramaribo aangevoerd, doch kan zich
te Moengo niet handhaven. Infecties met de dengue-
achtige ziekte van Suriname ontbreken dan ook te
Moengo geheel. Slechts één geval werd in de afgeloo-
pen drie jaren te Moengo waargenomen, maar dit
was bij een Amerikaan, die pas van Paramaribo
kwam en daar was geïnfecteerd. Het uitroeien der
Stegomyias, de gele koorts-muskieten, werd te Moen-
go ten zeerste vergemakkelijkt door de aanwezigheid
der waterleiding.

Filaria. Deze ziekte, de grootste plaag van Paramaribo, is
te Moengo van geen beteekenis. De muskiet die ze
verbreidt, komt te Moengo praktisch niet meer
voor.

Malaria. Zwart waterkoorts. Hiertegen is opgetreden door
kininetoediening en het vangen van Anopheles in de
huizen. In het laatste worden sommige Javanen na
oefening experts. In 1920 en 1921 werd vrijwel ieder-
een te Moengo, die niet in een muskietenvrij huis
woonde geïnfecteerd. In 1921 ook enkele blanken.
Zooals uit de later volgende tabel blijken zal nam de
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malaria voortdurend af. Terwijl in Juli en Augustus
1920, het malariaseizoen, tot 6 % van de Javanen
niet konden werken alleen door malaria, daalde dit
tot minder dan V2 % »n 1923. In 1922 en 1923 kwa-
men onder de blanken geen infecties meer voor. Van
1920—1923 stierf geen enkele arbeider aan malaria,
twee echter aan zwartwaterkoorts, de meest gevaar-
lijke complicatie die bij malarialijders kan optreden.
Drie Javaansche jonge kinderen stierven aan mala-
ria, voor ik erbij werd geroepen. Toen zat de schrik er
ook in en werd ik voortaan op tijd gewaarschuwd.
Het is niet noodig dat iemand aan malaria sterft mits
de dokter maar op tijd erbij kan zijn. Bij gecontro-
leerde arbeiders, waar voorkomende ziektegevallen
onmiddellijk worden opgemerkt, doordat ze van het
werk wegblijven is dit mogelijk, niet altijd bij de le-
den van hun gezin, waarover geen dagelijksche con-
trole bestaat. In sommige gevallen van zwartwater-
koorts staat de arts echter machteloos.

Een absenteïsme van minder dan % % door mala-
ria en ongeveer 1 tot 2 % door alle ziekten en onge-
vallen samen geven een ander beeld van de gevaren
van het Surinaamsche oerwoud dan men zich ge-
woonlijk voorstelt. Deze cijfers zijn zeer laag en kun-
nen de vergelijking met andere ondernemingen ge-
rust doorstaan. Als men bedenkt, dat het nog steeds,
nu en dan voorkomt, dat elders in Suriname vreem-
delingen het binnenland intrekken, gewoonlijk voor
goudmaatschappijen, waarvan men na eenige weken
het doodsbericht in de nieuwsbladen leest, en mala-
ria is dan als regel de doodsoorzaak, dan blijkt wel»
dat de verhoudingen onmiddellijk geheel anders wor-
den als men met een behoorlijk georganiseerde ne-
derzetting te doen heeft. Zelfs onder de ongunstige
omstandigheden van het moerassige Cotticagebied»
in vroeger eeuwen de doodenakker van de expedities,
tegen de Marrons, zoo schitterend door Stedman be-
schreven, blijkt dan de malaria een te beteugelen
kwaad. Zelfs met kleine middelen, want zooals reeds.
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opgemerkt, zijn drainagewerken tot nu toe geheel
achterwege gebleven.

Toch moet men zich geen al te optimistische voor-
stelling maken. Want al komen onder de arbeiders,
afgezien van de zwartwaterkoorts, geen sterfgevallen
voor, de invloed der malaria gaat ver. De miltvergroo-
tingen zijn niet opeens verdwenen en evenmin de
anaemie. Bij de veelvuldige infecties van 1920/21
kwamen vele abortus en vroeggeboorten voor.
Zwartwaterkoorts blijft voorloopig nog een dreigende
complicatie. Maar in ieder geval is bewezen dat onder
behoorlijk medisch toezicht Javanen in de Surinaam-
sche oerbosschen het tegen de malaria kunnen uit-
houden en dat werkverzuim door malaria tot een on-
beteekenend minimum kan worden teruggebracht.
Flu schrijft in zijn boek over malaria in Suriname
pag. 98 dat de ervaring bij den spooraanleg opgedaan
deze was, dat van de aangeworven arbeiders noch de
Britsch Indiërs noch de Javanen op den duur tegen
de tropische malaria bestand waren. De ervaring te
Moengo, waar de malaria hetzelfde karakter heeft als
elders in het binnenland van Suriname is dus een an-
dere ; het blijkt dat onder de omstandigheden, zooals
die te Moengo waren, Javanen op den duur even
goed bestand waren tegen de malaria als de Surina-
mers zelve. Na eenige jaren beginnen de ziektecijfers
voor Javanen en Surinamers, zoowel het cijfer voor
malaria alleen, als het algemeen ziektecijfer, elkander
steeds meer te naderen. Misschien is de Javaan iets
meer vatbaar voor zwartwaterkoorts, maar deze ont-
breekt onder de Surinamers zelfs onder de zwartste,
geenszins. 5i ; foAoor/y'/fo cowfro/e is

grootste oe/awg voor

Ankylostomen of mijnwormziekte. Deze ziekte, die zoo'n
groote beteekenis heeft in het plantagegebied aan de
kust, is voor Moengo niet meer van belang. Er zijn
goede op de rioleering aangesloten gecementeerde
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privaten gebouwd, die iederen dag bovendien nog
worden schoongemaakt. Ze staan zeer dicht bij de
woningen, kranen op de waterleiding zijn binnen het
bereik van de bezoekers en de Javanen maken er
gaarne gebruik van. Tegenover de bijna 100 % infec-
tie op vele plantages maakt Moengo met haar 10—15
% bij de meest nauwkeurige onderzoekingsmethoden
een goeden indruk. Alle infecties zijn licht en klinisch
noch economisch zijn ze meer van eenig belang.
Waarschijnlijk zal na eenigen tijd dit infectieprocen-
tage nog lager worden, hoewel de talrijke soms zwaar
geïnfecteerde Boschnegers, Indianen, passeerende
Fransche vluchtelingen en andere bezoekers, die
vaak op zeer primitieve wijze een tijdelijk verblijf
zoeken, een zekere mate van bodembesmetting wel
zullen blijven onderhouden. De bauxietrots is met
een laag humus bedekt waarin de larven uitstekend
kunnen blijven leven.

Bilharzia. Bilharziainfecties komen te Moengo niet voor,
daar de zoetwaterslak die de ziekte verbreidt te
Moengo en omgeving niet voorkomt.

Beri-beri. Bij ervaring is gebleken, dat het beri-beri-ge-
vaar voor Moengo niet denkbeeldig is. De kans op be-
ri-beri is voor ondernemingen in het binnenland veel
grooter dan aan de kust en bij nieuwe ondernemin-
gen zal men er ter dege rekening mee moeten houden.
Naast de rijst is aan de kust op en om de plantages
gewoonlijk een voldoende hoeveelheid ander versch
voedsel, zoowel plantaardig als dierlijk voor bijvoe-
ding beschikbaar. In het binnenland, vooral bij jonge
ondernemingen is het geheel anders. Alles moet wor-
den aangevoerd, wat kostbaar en moeilijk is. Niette-
genstaande de bauxietmaatschappij wekelijks ver-
sche vruchten en groenten aanvoert, heeft beri-beri
toch twee slachtoffers gemaakt. Goede zilvervlies-
rijst, die minder kans geeft op het uitbreken van beri-
beri is niet te allen tijde te krijgen. Hoe meer de be-
volking te Moengo zelf begint aan te planten hoe
meer men ten opzichte van het beri-beri-gevaar in
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dezelfde condities komt als de kustplantages en hoe
geringer dit gevaar zal worden. Over deze ziekte,
waarvan men in Suriname tot nog toe weinig ver-
neemt, hoewel ze als „zwelziekte" gecamoufleerd on-
der de balata-arbeiders soms ook niet zeldzaam is,
zal men andere noten hooren kraken, wanneer men
eens begint aan de opening van het binnenland met
rijstetende Javanen.

Huidziekten. Schurft is zeer gewoon onder pas aangeko-
men immigranten. Schurft en zweeren waren verant-
woordelijk voor een belangrijk deel der hooge ziekte-
cijfers van 1920 en 1921. Thans is schurft vrijwel ver-
dwenen en zweeren zijn veel zeldzamer geworden. Na-
tuurlijk zullen bij een blootsvoets gaande bevolking,
die mijnarbeid verricht, talrijke kleine verwondingen
en infecties blijven voorkomen. Yaws is te Moengo
nog niet voorgekomen, wel vindt men deze ziekte in
de omliggende boschnegerdorpen. Boschyaws, een
typische ziekte van het oerbosch, schijnt op een ne-

derzetting als' Móengo niét te kunnen aarden. Een en-
kele maal lijden Fransche vluchtelingen, die uit het
bosch komen, eraan en ook ziet men het soms bij de
boschnegers in de naburige dorpen.

Geslachtsziekten. Deze komen voor als overal elders; van
veel beteekenis zijn ze niet. In hoofdzaak is het tot
nu toe gonorrhoe.

Ten slotte laat ik enkele curven volgen, die een duide-
lijk beeld geven van de sterke afname van het werkver-
zuim door ziekte.

De bovenste curven geven het werkverzuim uitgedrukt
in procenten van het aantal arbeiders voor Javaansche
mannen en vrouwen, veroorzaakt door alle ziekten en on-
gevallen samen. Niet alleen met de hospitaalzieken is hier
dus rekening gehouden, maar ook met de zieken, die loo-
pend werden behandeld en vrij van werk hadden gekre-
gen. De Zondagen en feestdagen ziek in het hospitaal
doorgebracht zijn ook als ziektedagen berekend en feite-
lijk is dus het werkverzuim door ziekte nog iets geringer
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dan in de curven tot uitdrukking komt. Voor de vrouwen
is zwangerschapsverlof echter niet meegerekend.

De onderste curven toonen het werkverzuim door ma-
laria alleen. Natuurlijk is de malaria met de andere ziek-
ten samen ook in de eerste curve verwerkt. Het blijkt, dat
de afneming van het verzuim door malaria alleen, nog
sterker is dan voor alle ziekten gezamenlijk.

De daling die in Oct. 1920 in de curven zichtbaar is,
wordt veroorzaakt door de aankomst in het begin van die
maand van nieuwe gezonde immigranten en moet dus ei-
genlijk over het hoofd worden gezien.

Hieronder volgt nog een vergelijkende staat, die het
percentage werkverzuim vermeldt voor alle ziekten geza-
menlijk en voor malaria alleen over de zes laatste maanden
van 1920 en de eerste vijf van 1923, ten einde mannelijke
Creoolsche en Javaansche arbeiders te kunnen vergelijken.
Terwijl in 1920 de cijfers voor de Javanen veel hooger zijn
dan voor|de Creolen zijn ze in 1923 ongeveer gelijk geworden.

1920.

J u ü . . .
Aug. . . .
Sept. . . .
Oct. . . .
Nov. . . .
Dec. . . .

1923.
Jan. . . .
Febr. . . .
Maart . . .
A p r i l . . .
Mei . . . .

Creolen.

Alle
ziekten.

2.4 %
2.2 %
2.4 %
2.1 %
2.9 %
2.8 %

0.3 %
0.8 %
1-4%
1.8%
2.7 %

Alleen
malaria.

0.7 %
1-1 %
1.0%
0.5 %
0.3 %
0.4 %

0.1 %

0.3 %
0.3 %

Javanen.

Alle
ziekten.

10.3 %
13.4 %
8.3 %
5.1 %
8.6 %
9.2 %

0.6 %
1.2%
1.8%
3.0 %
1-1 %

Alleen
malaria.

4-7 %
6.0 %
2.8 %
1-4%
2.5 %
1.6 %

0.2 %
0.2 %
0.3 %
0.2 %
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