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Met een gevoel van eerbied en met ontzag neem ik de keurige
aflevering van Maart 1930 van dit tijdschrift ter hand. Daarin
staat de uitstekend gelijkende beeltenis van Dr. Herman Daniël
Benjamins, met een fraai en gevoelig woord, namens de redactie
en den uitgever, van Prof. Dr. J. Boeke. Er ligt een kaartje bij,
gedagteekend den Haag, 25 Februari 1930, waarop gedrukt is:
„Ontvang mijn hartelijken dank voor uw gelukwensch met mijn
tachtigsten verjaardag en voor de blijken van vriendelijke waar-
deering, die den dag voor mij tot een waren feestdag hebben
gemaakt". Moet iemand eerst zijn heengegegaan, zoo vraag ik mij
af, voor wij het belang van zijn arbeid kunnen overzien en de
grootheid ervan kunnen beseffen ?

Ik wensch terug te komen op het op blz. 497-512 van den
elfden jaargang voorkomend artikel van dr. Benjamins, getiteld:
„Sneki-koti, inenting tegen den beet van vergiftige slangen",
dat ook al weer getuigt van zijn kennis, zijn weetlust, zijn on-
partijdigheid en inspanning om zoo mogelijk de volle waarheid
te vinden, zijn waardeering voor het werk van anderen. Eigenlijk
zeg ik de volgorde verkeerd en ben ik onvolledig; ik bedoel
voorop te stellen het groote hart. Eerst daarna wil ik trachten
iemand's waarde te schetsen, door zijn verstandelijke eigenschap-
pen te doen uitkomen.

Men zal in dit tijdschrift, blz. 1-7, jaargang 1932-'33, nog een
bijdrage over dit onderwerp vinden van Lou Lichtveld, met den
titel: „Een oude getuigenis over de genezing van slangenbeet
en aardeten".

Blijkbaar met groote instemming maakt Dr. B. in het laatste ge-
deelte van zijn artikel melding van de uitspraak van de Britsche
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encyclopedie, dat er maar één betrouwbaar middel tegen den
beet van vergiftige slangen bestaat, namelijk dat van serum-
therapie, en hij vraagt in den slotzin of het de wetenschap ooit
gelukken zal middelen tegen dien beet te ontdekken.

Het vraagstuk wordt — al brengt hij het niet verder dan tot
een hypothese — op interessante wijze belicht door Dr. Paul
Julien, op bl. 149-160 van zijn boek Zfa»$wm» /angs ien
evenaar, Aemittertngen aan <ten /aar è/oerfonaVrzoe^ tn Ĥ estf- en
Cen/raa/ y4/n'^a 1940, Eindhoven, Uitgeversmaatschappij ,,De
Pelgrim", een boek, dat ik o.a. om de mededeelingen nopens
geheime bonden in handen zou wenschen van degenen, die zich
met het onderzoek naar de zeden en gewoonten van de Suri-
naamsche Boschnegers bezighouden en dat ik uit een oogpunt
van algemeene ontwikkeling zou willen aanbevelen voor aan-
schaffing door de openbare Surinaamsche en Curacaosche
bibliotheken.

Dr. Julien maakte bij de Mende's met een slangenbezweerder
kennis, die vermoedelijk zelf geen Mende was. Er bevinden zich
afstammelingen van Mendé's onder de Surinaamsche Bosch-
negers. Ik kan mij dadelijk den eentoonigen, weemoedigen, met de
majesteit van den tropischen nacht geenszins strijdigen, door
eigenaardigen trommelslag begeleiden Boschnegerzang her-
inneren :

Windekoe... Mende; . . . Windekoe... Mende.. . , enz.
De reiziger beschrijft, dat hem de slangen worden getoond.

Eenige oogenblikken gebeurde er niets, alleen een opmerkelijke
duffe geur verspreidde zich in de hut. Toen rezen geluidloos
twee groote donkere slangen tegelijk uit de kist (die een vreemde,
uit driehoekige ornamenten bestaande versiering droeg) op. Mijn
bedienden weken tot aan de deur terug, en ook ik ging een schrede
achteruit, want de slangen, die zacht wiegend zich boven de kist
verhieven, behoorden tot de gevaarlijkste van geheel Afrika.
De eene was een zwarte mamba, ongeveer twee meter lang, door
haar kwaadaardigheid, haar geconcentreerd gif en haar uiterst
snelle wijze van aanvallen waarschijnlijk de meest redoutabele
gifslang der geheele wereld. De ander, die iets kleiner was, bleek
een zwartkraag-naja te zijn, een Afrikaansche cobra dus, die
misschien wat trager in den aanval is dan de verschrikkelijke
mamba, maar welker beet evenzeer doodelijk is.

Het houden van den bezweringsdans wordt op den volgenden
morgen bepaald. De kleeding van den bezweerder is dan geheel
anders; om zijn bonten lendendoek is een merkwaardige versierde
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gordel aangebracht, die afgezet is met strooken van leer en
strooken van apenhuid. Om zijn kuiten had hij een groot aantal
dansschellen gebonden, die bij elke schrede rinkelden. Nog vóór
de zon opging, had zich het grootste deel van het dorp aan den
boschrand verzameld, en verhief zich een wilde muziek. Trom-
men en tamtams raasden als bezetenen.

Ik sla zijn spannende beschrijving van den dans en van de be-
wegingen van de slangen over, tot het oogenblik, dat een slang
trachtte den bezweerder aan te vallen, terwijl het lawaai tot een
waanzinnige hoogte steeg. Bliksemsnel pakte hij de medicijn-
flesch en smeerde van den inhoud op zijn armen en gezicht, waar-
na ook zijn angstige leerling, haast nog een kind, dat gedwongen
werd een cobra met opgezwollen hals, aan te grijpen, ook aldus
met de medicijn behandeld werd. De woede van de slang was
nu tot een hoogtepunt gestegen en toen het dier met wijd ge-
openden bek uitviel, greep de bezweerder het achter den kop,
drukte den gapenden bek op zijn naakten arm, rukte de slang
los, liet het dier weer aanvallen en zich vastbijten, waarna hij
het ten slotte met een wild gebaar van zich afslingerde. Een
adept ving het op.

Hij was gebeten. Vier diepe groeven hadden de gif tanden in
zijn arm gekerfd. Had hij de slang niet weggerukt, dan waren het
waarschijnlijk ronde bijtwonden gebleven, maar nu waren ze
tot sneden verlengd. Langzaam druppelde wat bloed naar be-
neden.

De muziek, die eenige oogenblikken gezwegen had, hernam nu
haar dreunend rhythme, terwijl de bezweerder den dans hervatte.
Met ijzige kalmte bestreek hij al dansende de gewonde plek met
de medicijn uit de flesch.

Ik lette scherp op wat nu gebeurde. De behandeling bleek zeer
oppervlakkig te zijn. De wonden waren nauwelijks of in 't geheel
niet door de medicijn geraakt. Toen hij met deze verzorging
klaar was, waarbij de wonden zelf noch uitgezogen, noch op
eenige wijze geopend werden, gaf hij den spelers een teeken,en
onmiddellijk zweeg de muziek. Daarop kwam een der adepten
naar mij toe en zei:

„Als de slang U bijt, sterft U. Fili (de slangenbezweerder) is
gebeten en sterft niet".

Ik kwam naderbij, want ik wilde zekerheid hebben, dat de
man inderdaad door de gifslang gebeten was, dus dat ik hier
niet te maken had met een gifslang waarvan de tanden waren
uitgetrokken, zooals zoo dikwijls in Britsch-Indië gebeurt, waar
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de gif tanden dan vervangen worden door ivoren stiften, voorzien
van kleine mesjes, om bij de toeschouwers den indruk te wekken
dat een werkelijke beet heeft plaats gehad.

„Heeft de slang zijn tanden nog?" vroeg ik dus.
Het antwoord was verrassend. Zonder een woord te zeggen

maakte Fili de kist weer open, greep de cobra eruit, en reikte mij
de slang, die nu als verdoofd scheen, toe, met het verzoek het
dier zelf te onderzoeken. Ik week vanzelfsprekend achteruit,
maar de danser had reeds het mes gegrepen en brak den bek van
de slang open, waarbij het dier zich hevig verzette. Onmiddellijk
sprongen twee groote gif tanden naar voren. Er kon dus geen
twijfel zijn: de tanden waren aanwezig.

Des avonds vertrok Fili, uitgeleide gedaan door het gansche
dorp. De beet van een der gevaarlijkste slangen van de geheele
wereld had blijkbaar niet den minsten invloed op hem gehad.
Zijn pols was niet versneld en in geen enkel opzicht maakte hij
den indruk ook maar eenigszins onwel te zijn. Mijn aanbod zijn
wonden tegen mogelijk infectiegevaar te verbinden, wees hij
koel van de hand, en het verkoopen van de medicijn weigerde hij
rustig, doch beslist. Dr. J. kwam slechts te weten, dat het middel
voornamelijk uit palmolie bestond en dat bij de bereiding van
het medicijn verschillende bladeren (planten) gebezigd worden.

Welke verklaring, vraagt dr. J., kan men nu voor dit feit
geven ? Hij had gelegenheid het gebeurde van zeer nabij op een
film vast te leggen, zoodat hij later het geheele verloop van de
gebeurtenis nogmaals nauwkeurig kon volgen, waarbij zich inder-
daad geen enkele twijfel voordoet aan de realiteit van de waar-
neming, dat Fili door de slang meermalen gebeten werd. Dat
de medicijn eenige ontgiftende werking kan hebben gehad, acht
dr. J., „natuurlijk geheel uitgesloten". Een geïnjecteerde stof
is binnen enkele tientallen seconden, uiterlijk binnen weinige
minuten, reeds door den bloedstroom door het lichaam verspreid,
zoodat een uitwendig toegepast middel — gesteld dat het ont-
giftende werking zou bezitten — zeker te laat komt, aangezien
het zeer langen tijd vordert voor het in noemenswaardige mate
opgenomen is.

Aannemende, vervolgt dr. J., dat hier geen werkelijke magie
in het spel was, blijft ons dus slechts de onontkoombare conclusie
over, dat de man zelfs voor groote hoeveelheden cobragif on-
gevoelig moet zijn geweest.

Hoe kan deze immuniteit verkregen worden?
Het antwoord hierop kan slechts luiden: door langzame ge-
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wenning, te beginnen met kleine giften. Het is dr. J. niet gelukt
hierover gegevens te verzamelen, hetgeen ook geen wonder is,
want juist in deze ongevoeligmaking schuilt het geheim van het
vak, dat een bezweerder, die zich door niet-ontwapende slangen
laat bijten, onder geen beding prijs geeft, en alleen aan zijn
discipelen — natuurlijk tegen overeenkomstige betaling! —
onthult, wanneer hem dat goeddunkt. Vermoedelijk echter
begint men met het inwrijven van kleine hoeveelheden slangen-
gif in zeer lichte, ondiepe huidwonden, bijvoorbeeld in opper-
vlakkige ontvellingen. Nadat de reactie, die ongetwijfeld heftig
zal zijn, voorbij en de patiënt hersteld is, volgt een nieuwe
grootere doseering, totdat ten slotte de bezweerder in zijn lichaam
zooveel anti-stoffen heeft opgehoopt, dat een directe beet van
de slang zonder levensgevaar kan worden verdragen.

Dit alles is volgens dr. Julien natuurlijk louter hypothese,
maar hij ziet geen mogelijkheid om dit met zekerheid vastgestelde
feit langs een anderen natuurlijken weg te verklaren.

Ik meen in alle bescheidenheid mijn indruk over de mededee-
ling van dr. Julien te mogen zeggen. Ik houd zijn conclusie
geenszins vooreen hypothese maar vooreen juiste gevolgtrekking
en ik kan niet gelooven aan de door hem genoemde mogelijkheid
van magie. Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat het in Suriname,
zoowel onder „tooverdokters" onder de beschaafde negerbevol-
king, als onder wisimannen bij de Boschnegers, en onder medicijn-
mannen bij de Indianen bekend is, dat op de door dr. Julien
aangegeven wijze immuniteit tegen den beet van vergiftige
slangen kan worden verkregen. Het door dr. Benjamins mede-
gedeelde omtrent een in het bijzijn van Prof. Dr. K. Martin
genomen proef verschijnt dan in een ander licht. Het komt mij
voorts voor, dat Prof. Dr. W. Joest destijds door een zekeren
Van Tol is te pakken genomen (naar hetgeen dr. B. over dit geval
heeft medegedeeld). Van Tol kan, min of meer te goeder trouw,
zijn middel hebben verkocht, maar de belangrijke immuniteit
(volgens de door dr. J. aangegeven methode?) hebben ver-
zwegen.

Ik bezit een in 1896 bij gelegenheid van een gerechtelijk onder-
zoek in het district Coronie door den districts-commissaris,
den heer Ruys, in beslag genomen en mij afgestaan zakboekje,
waarin, in het negerengelsch, eenige toover- en geneesmiddelen
zijn geschreven. Het werd gevonden bij een inwoner, die door
de bevolking „kapitein" genoemd werd, en die, naar ik vermoed,
bij haar een zeker aanzien genoot. Het is mogelijk, dat de toen
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aanhangige zaak betrof de toezending door negen inwoners,
die zich noemden: uw negen slaven, die grond „van U kochten
van de plantage Friendship, van een overigens anoniemen
dreigbrief, zijnde bedreiging met den dood, waarbij was in-
gesloten een pakje met kort geknipt hoofdhaar, aan een grond-
bezitster, die in een naburig district woonde. Ik heb over dit
zakboekje mededeelingen gedaan op het Americanisten Congres
in 1908 te Weenen gehouden, FerAand/wngcw, Zweite Halfte,
blz. 532-537. Er staan wel voorschriften in over inenting (door
sneedjes met een mes in de huid op bepaalde plaatsen) en een
algemeen inentingsvoorschrift aan het slot, doch over slangengift
wordt er niet in gerept. Een middel tegen verslaafdheid aan
sterken drank heb ik uit het boekje reeds gepubliceerd in het
/fifcrna<i0rta/cs ,4rcAi'i; /«r Zs^ttogra/>/nc, 1898, blz. 69.

Ik zal mij met de Redactie van dit tijdschrift beraden, of pu-
blicatie van den dreigbrief en van de middelen in het zakboekje
uit een oogpunt van folklore van genoeg belang is.

Tot slot een persoonlijke herinnering. Reeds in 1892 werd mij
in Suriname door een vriendelijken neger, dien ik op mijn wande-
lingen naar Combé nabij Paramaribo ontmoette, aangeboden
mij tegen den beet van giftige slangen in te enten. Ik raadpleegde
over dat voorstel mijn vaders vriend, tevens mijn mentor en
goedhartigen en gullen gastheer Mr. C. J. Heylidij, doch deze
zeide, na eenig nadenken: ,,Neen, ik zou dergelijk inentings-
goedje niet in mijn lichaam willen hebben". Vandaar, dat ik
heb afgezien van inenting met een dergelijk middel.

Uit de bovenstaande mededeelingen over de vermoedelijk
groote waarde van inenting tegen den beet van giftige slangen,
door of onder een Afrikaansch volk toegepast, en naar alle
waarschijnlijkheid door Afrikanen in de vroegste tijden reeds
door waarneming en overleg ontdekt, volgt, dat het diep-inge-
wortelde volksgeloof van Sneki-koti in Suriname wel degelijk
op goede gronden en op in Suriname opgedane ervaring heeft
berust. Er zit achter een volks-overtuiging gewoonlijk meer dan
men denkt. Ik denk aan den slotzin van een Soesa-liedje: BIAÖ
mengrc 6ere diepte, waarvan de vertaling is: Want negers zijn
geheimzinnig, zij denken meer na, en weten meer dan men ver-
moedt.

Dat het echter den tegenwoordigen Koti-dokters in Suriname
zou gelukt zijn de Afrikaansche middelen in hun uitwerking
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blijvend te evenaren staat echter m.i. niet vast; terwille van de
zekerheid in een zaak, waarbij het immers om leven of dood kan
gaan, zou men naar mij dunkt in ieder geval aan de toepassing
van de sera van de medische wetenschap de voorkeur moeten
geven. Het doen van inentingen door personen, die de gevaren
van wond-infectie, b.v. door de tetanus-bacil, niet kennen, moet
ten sterkste worden ontraden. Bij het maken van de bovenstaan-
de gevolgtrekkingen heb ik rekening gehouden met hetgeen
Dr. H. D. Benjamins over het onderwerp heeft opgemerkt in dit
tijdschrift, j . 13, deel 14, blz. 1-12 en 317-324.

Gaarne maak ik melding van den arbeid in dit tijdschrift, j . 12,
deel 13 (1931) door den heer Lichtveld op blz. 49-52 aan deze
zaak besteed om te betoogen.dat het Surinaamsche volksgeloof
van Sneki-koti uit Afrika stamt. Zijn betoog is onwederlegbaar.
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