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Voorts wordt de inoculatie beschreven, die met eenig
ceremonieel geschiedt.
„If a person who is immune spites and strikes a snake with the
spittle, the snake becomes sick and dies at once"
„This inoculation may be a system of immunisation or it may be that
the snakes produced for the operation had had their poisonous fangs
extracted. Its effiacy is, however, implicitly believed in by the Kamba
people of these parts, and no one who has been inoculated is known to
have died from the bite", (biz. 202).

De schrijver merkt op:
„The subject is worthy of professional investigation by a trained pathologist", (biz. 198) •).

De heer Fred. Oudschans Dentz was zoo vriendelijk
mij het nummer van 17 Augustus 1928 van een te Kaapstad verschijnend maandblad „Die i/msgenootf" toe te
zenden, waarin een hoogst interessant artikel „S/ange e«
deur F. W. Fitzsimons, Direkteur van die
Museum op Port-Elizabeth, bygestaan door V. F. M.
Fitzsimons, M. Sc.
De aanhef van het artikel luidt:
„Dit is 'n welbekende feit dat daar geen gebrek aan sogenaamde teëgifte
teen slangbyt is in alle lande wat van giftige slange wemel nie. In Indië
word ten minste 'n twintigtal sulke beweerde teëgifte alom geadverteer
en andersins aanbeveel. Elke middel het sy geesdriftige aanhangers en
bade van hulle sweer by sy krag om slangbyt te genees".

Een twintigtal van die geneesmiddelen werd onderzocht en de conclusie luidt:
„Al hierdie beweerde geneesmiddels vir slangbyt is volledig in die
Museum op Port-Elisabeth getoets en dit is bewys dat hulle van geen
genesende waarde is nie. Die aard van die proefnemings wat gedoen is,
laat geen twyfel dat hier die verskillende stowwe, wat deur so baie mense
as doeltreffende geneesmiddels beskou word, heeltemal nutteloos is nie,
en geen vertroue behoort voortaan in hulle gestel te word nie".

De beschrijving van een dier genees- of voorbehoedmiddelen laat ik hier volgen, omdat het veel overeen-') Pater van Coll, 1. c. blz. 113, schreef in den zelfden zin:„Ervaren
geneeskundigen zouden derhalve het geheele volk verplichten met deze
zaak te maken tot een punt van ernstig onderzoek".

