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in Centraal Amerika. Het begon met enige gevallen in de nabijheid van de stad Panama, dus vlak bij de Canal Zone, waar zelfs
het woord „gele koorts" nauwelijks genoemd mag worden, maar
waar het oerwoud onmiddellijk aan grenst. Met behulp van
P. A.S.O. en de Federal Health Service werd alles gedaan om de stad
Panama tegen een gelekoorts invasie te beschermen, door een
intensieve anti-Aedes campagne. Bijna de gehele bevolking der
Republiek Panama werd bovendien tegen gelekoorts gevaccineerd. Dat men daarmede iets tegen de oerwoud gelekoorts zelf
gedaan had verbeeldde zich natuurlijk niemand. Die smeulde
rustig voort onder de apen der uitgestrekte wouden, en bereikte
in 1951 Costa Rica, hetgeen ditmaal door een opvallende sterfte
onder de apen en een groot aantal menselijke gelekoorts gevallen
werd aangekondigd. Men verwacht dat de besmetting wel in
Nicaragua en Yucatan zal doordringen. Alle steden in de bedreigde regionen zijn, naar men zegt, door een nooit eindigende antiAedes campagne voldoende beveiligd. Voor de bescherming
van de landbewoners is vaccinatie het enige middel, waarvoor
een beroep is gedaan op de drie leveranciers van gelekoorts vaccin
in de Nieuwe Wereld: Hamilton, Bogota en Rio de Janeiro.
Alles draait dus om muskietenbestrijding en vaccinatie.
In het net dat men om de gehele Aedes bevolking van de Nieuwe Wereld aan het dichttrekken is zitten echter gaten. Het
omspant wel de 21 Republieken, maar niet het gehele Westelijke
Halfrond.
Canada en Groenland vallen erbuiten. Voor de gelekoorts komt
dat er niet op aan: zij liggen geheel buiten het Aedes-gebied.
Of het niet meedoen van die twee ook t.a.v. andere gezondheidsproblemen onverschillig zal zijn is nog een open vraag. — Maar:
die dan leeft, die dan zorgt.
Voor het Caraïbische gebied (in ruimere zin) is het een ander
geval. Want daar liggen eilanden, en stukken van het vaste land
(de Guiana's) die iets te maken hebben met de Europese landen
Nederland, Engeland en Frankrijk, omdat die zgn. metropolitane
gouvernementen er een zekere macht hebben, of verantwoordelijk
zijn voor de buitenlandse betrekkingen van die landen. En dat
zijn even zovele vacua in het systeem der anti-Aedes campagne
in de landen van de P.A.S.O., evenals het vacua zijn in de overigens zo goed gesloten Amerikaanse Volkenbond. Het laatste is
een zuiver politieke aangelegenheid, waarvan wij ons hier kunnen
distanciëren. Maar, zo zult ge zeggen, zulke sanitaire vacua be-

