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„SNEKI-KOTl"

„Une pratique empirique beaucoup plus vulgarisée chez les peuples
africains que chez nous, consiste dans l'emploi des organes internes du
serpent, tant par voie gastrique que par application locale a l'endroit
blessé".
„Elle ne possède aucune action antitoxique sur les venins et est
en consequence complètement dénuée de quelque valeur preventive ou
curative".

In het geheele boek staat geen aanwijzing dat het gebruik van verkoolde slangenkoppen als bestandeel van
het middel aan het Instituut bekend is, en in de 20 bladzijden bibliographie vind ik bij geen der schrijvers melding gemaakt van de Surinaamsche middelen.
Het Instituut Butantan bereidt serums tegen den beet
van Crotalus, Lachesis en Elaps, ook een gemengd serum
„applicable
zooals Clemenceau dat op zijn manier
zeide — lorsque Ie porteur de venin n'a pas laissé sa carte
de visite pour dissiper toute doute sur son nom: ce qui
est Ie cas Ie plus ordinaire".
«cvc/o£a^"a £nfa«m'ca", 1. c. blz. 287 schrijft:
Zoo dacht men er in Suriname gelukkig ook over, toen
men voor de Expeditie-Stahel serum liet komen van Butantan.
Wat moet nu de gevolgtrekking zijn uit het hier bijeengebrachte materiaal ?
In de eerste plaats, dat de „Sneki koti" kwakzalverij is,
waarmede men de menschen geld uit den zak klopt en,
door het kweeken van vertrouwen in die middelen, hun de
heilzame vrees voor slangen ontneemt of deze althans vermindert. Een en ander legt de overheid den plicht op met
kracht tegen deze kwakzalverij op te treden *).
In de tweede plaats dat de overheid heeft te zorgen dat
de serums, die nog geruimen tijd na den beet hun uitwer') Zij zou kunnen beginnen met al de „koties", die zij in haar bezit
kan krijgen, chemisch en mikroskopisch te doen onderzoeken en die te
zenden aan het Instituut Butantan voor een onderzoek op levende dieren,
zooals dat door Prof. Joest te Berlijn gedaan is met het middel van Van
Tol.

