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• INLEIDING 

Was er in een vorige bijdrage sprake van het voorkó
men en bestrijden van slangebeten, in dit artikel geef 
ik een overzicht van de farmacologische mogelijkhe
den die slangen boden voor hun eigen beten, maar ook 
voor tal van andere kwalen. 

• DIENSTBARE SERPENTEN 

De man op de afbeelding prepa
reert adders als één van de 
bestanddelen voor theriac 
(UitVan Dijk, pag. 198. 

Waren slangen dieren die zoveel mogelijk bestreden 
moesten worden en waarvan de beten veel ongemak 
brachten en slechts moeizaam genezen konden wor
den, anderzijds waren het ook dieren die onmisbaar 
waren in drankjes, zalfjes, poedertjes, pillen e.d. ter 
bestrijding van alle mogelijke kwalen, variërend van oor
ontsteking tot spataderen. Plinius geeft een bloemle
zing van kwalen met daarbijhorende therapieën. 
Systematisch als hij is, begint hij bovenaan bij in het 
menselijk lichaam en komt al besprekend in de lagere 
anatomische regionen terecht. 
Zo adviseert Plinius hardhorendheid te bestrijden door 
het oor te spoelen met een mengsel van gal en moe-

dermelk, terwijl er ook mensen waren, die hieraan 
de vervelling van een slang en azijn toevoegden. 
Doofheid kon ongedaan worden gemaakt door het 
schuim van een paard of verse paardemest die verast 
is, te mengen met rozenolie, verse boter, niervet van 
een rund, ganzevet, urine van een geit of een stier, of 
de vloeistof die lakenvollers gebruiken (gier); je ver
warmt dit alles tot de damp uit de nek van de pot stijgt; 
voeg er nog eenderde deel azijn aan toe, een beetje 
mirre, mest vermengd met de gal van een kalf dat nog 
geen gras heeft gegeten en voeg aan dat alles de ver
velling van een slang toe. Plinius zwijgt erover, of dat
gene wat je dan krijgt gedronken of uitwendig aange
wend moet worden. Ik hoop voor de toenmalige 
patiënten, dat het laatste het geval is geweest. 
Van adders werden geneeskrachtige tabletten gemaakt 
die de Grieken theriaci noemden. Voor de bereiding 
ervan ging men als volgt te werk: hak drie vingerleng
tes achter kop en staart deze onderdelen van een adder 
af, verwijder de ingewanden met het bleke gedeelte dat 
vastzit aan de ruggegraat; de rest van het lijf met de 
verwijderde wervels en daaraan toegevoegd fijne tar
webloem, moet flink gekookt worden in een pan met 
water waarin dille is gestrooid; het mengsel moest men 
laten drogen in de schaduw en daarna tot tabletten 
maken, die overigens weer als grondstof dienden voor 
tal van andere medicijnen. Plinius zegt expliciet, dat 
deze tabletten alleen van adders gemaakt dienden te 
worden. 
Anderen weer nemen het vet van een adder, reinigen 
dat op een eerder beschreven manier, koken het met 
een hoeveelheid olie, en voegen drie druppels hiervan 
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toe aan weer andere olie. Aldus heeft men een mid
deltje gekregen tegen allerlei vreselijke monsters. 
Cataract (grauwe staar) en verminderend gezichts
vermogen bestreed men met een medicijn dat op de 
volgende wijze was verkregen: verbrand een levende 
adder in nieuw aardewerk, voeg daaraan venkelsap toe 
tot één cyathus (± dl) en doe er een korreltje wierook 
in. Dit middeltje wordt echeon genoemd. Over de toe
passing laat Plinius zich, zoals zo vaak, niet uit. 
Bij het gezichtsvermogen blijvend: heilzaam was een 
oogzalf die men verkreeg door een adder in een stop
fles te laten rotten. De maden die vervolgens op deze 
manier gekweekt werden, moesten, nadat saffraan was 
toegevoegd, vermalen worden. Als dit te vies was, was 
het alternatief een in een kruik ingezouten adder belik
ken. 
Het inzouten van adders heeft Plinius tot een uitwei
ding verleid. Sommigen gebruiken adders namelijk 
als voedsel. Zodra de adder is gedood, stop je zout 
in haar bek dat moet smelten. Aan beide uiteinden van 
de slang hak je dan vier vingerlengtes af en verwijder 
je de ingewanden. Wat er overblijft, moet je goed in 
water koken. Voeg er olie, dille en zout aan toe en je 
kunt het direct opeten of met brood vermengen, zodat 
je het vaker kunt gebruiken. Smakelijk eten! 
De zalf van de as van een adderkop is zeer effectief 
bij oogproblemen, net als addervet. Erg terughoudend 
is Plinius waar het gaat over de gal van een slang. De 
gal van andere dieren wordt vaak gebruikt in medicij
nen, maar naar Plinius' opvatting is de gal nu net het 
vergif van een slang. Je kon die dus maar beter onge
bruikt laten, tenzij je er - wat niet ongewoon was in het 
Rome van Plinius - niet direct genezing van mensen, 
bijvoorbeeld je vijanden, mee op het oog had. 
Scheuring van een oog werd uitstekend behandeld met 
een zalfje, verkregen van slangevet vermengd met brons
roest of bronsoxydatie. Iemands zicht werd verbeterd 
als hij zich wreef met een adderhuid of een vervelling 

uit de lente. 
In tegenspraak met wat hij eerder over slangegal 
opmerkte, noemt Plinius expliciet die van een boa, wier 
gal aanbevolen wordt bij witte zweren, cataract en 
slechtziendheid; haar vet bewerkstelligt een scherpe 
blik. Degene die de kop van een python op zich draagt, 
zou een jaar gevrijwaard blijven van oogontsteking. En 
oogblóedingen kon men voorkomen, door het rech
teroog van een slang als een amulet bij zich te dra
gen, mits de slang, nadat haar het oog ontnomen was, 
weer is vrijgelaten. Tussen haakjes:Aristoteles, aan wie 
Plinius nogal wat ontleent, maakt al gewag van het ver
mogen van slangen om verloren ogen te regenereren, 
evenals jonge zwaluwen dat zouden kunnen. Hier is 
sprake van de zogenaamde Wolffian Regeneration, wat 
inhoudt, dat, na verwijdering van de ooglens een nieu
we geregenereerd wordt. Bij (water)salamanders zou 
dit tot twintig keer toe kunnen plaatsvinden 
(Aristoteles, pag. 141, noot). 
De Magi adviseren bij tandpijn o.a. de wervel van een 
draco of van de Enhydris, waarbij de laatste een wit 
vrouwtje moet zijn. Men kon ook volstaan met het 
opeten van het hart van een slang. Het hart mocht ook 
als een amulet gedragen worden. Een slangetand gold 
ook als zodanig. 
De as van een cobra met niervet van een stier, kon toe
gepast worden bij klierziekte, evenals slangeas in olie 
of was. Klierziekte was ook te bestrijden door het eten 
van het middenstuk van een slang, nadat de beide uit
einden eraf waren gehakt. Baat had men verder bij het 
drinken van de as van dit middenstuk dat in nieuw aar
dewerk verbrand moest worden. Het middel was des 
te doeltreffender, als men een slang op de kop wist te 
tikken die tussen twee wagensporen was gedood. Deze 
drank moest gedurende zeven dagen driemaal daags 
ingenomen worden. Gemakkelijker was misschien 
de therapie waarbij de patiënt zich met een linnen draad 
omwond waarmee een adder aan de nek was opge-
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hangen totdat zij gestikt was. 

Wie van al die therapieën dysenterie had gekregen, 

hoefde niet te wanhopen: ook voor zijn kwaal had men 

een middel: kook in een tinnen vat de vervelling van 

een slang in rozenolie. Blaasproblemen waren te bestrij

den met de lever van een waterslang, of de as van een 

schorpioen, als een drankje ingenomen. De as mocht 

ook door het brood gemengd worden. 

Problemen in de anale zone van het lichaam bestreed 

men met de vervelling van een slang en azijn. Innemen? 

Smeren? Clysma? Plinius vindt, dat hij al intiem genoeg 

is geweest. Wel merkt hij nog op, dat ook boavet een 

goed middel is. Dezelfde medicijnen zijn heilzaam bij 

ziektes van de geslachtsorganen. 

Nóg lager kunnen mensen problemen hebben met spat

aderen. Welnu, deze problemen en die van de vaten in 

het algemeen, evenals jicht kon men het hoofd bie

den door in een nieuwe kruik een adder te verbran

den en daar zout aan toe te voegen. Plinius raadt de 

lijders aan, dit vaak toe te passen, maar vermeldt niet 

hoe. Van voetjicht zegt hij wel expliciet, dat de voet 

ingewreven moet worden met addervet Jicht was een

voudig te verlichten met een slangevervelling. 

Plinius geeft tot slot nog enkele nuttige opmerkingen 

in het algemeen. Volgens de Magi hervinden delirici hun 

verstand en worden zij die opgejaagd worden door 

spoken en kabouters bevrijd van deze kwellingen, als 

tong, ogen, gal en ingewanden van een python in wijn 

en olie gekookt worden; het middel moet 's nachts 

afkoelen in de open lucht en 's morgens en 's avonds 

gebruikt worden als een smeersel. Tegen koortsige ril

lerigheid schreef een zekere Nicander een dode slang 

voor, met name een amphisbaena, waarvan alleen de 

huid al voldoende zou zijn. 

De Magi hadden ontdekt, dat epilepsie te verlichten 

c.q. te bestrijden zou zijn door de staart van een python 

te dragen. Die zou in de huid van een gazelle met een 

hertepees vastgebonden moeten zijn. Een alternatief 

tegen epilepsie was het eten van een vervelling. 

Volgens Plinius waren 'gewone' medicijnen waarde

loos bij de derdedaagse koorts. Hij beveelt dan ook 

magische therapieën aan. Twee ervan zijn herpetolo

gisch getint: hak de kop van een adder af en wikkel die 

in een linnen doek. Alternatief: je kunt ook het hart 

aan een levende adder ontnemen. Volgens de Magi 

moest het hart met de linkerhand worden verwijderd. 

De Parthen gebruikten bij de derdedaagse koorts de 

huid van een cobra, die met een bepaalde hoeveelheid 

peper genuttigd moest worden. 

Roos werd in de tijd van Plinius niet met Head & 

Shoulders bestreden, maar met een shampoo, waar

van de ingrediënten bestonden uit de eerst gedroog

de en daarna verbrande kop van een adder en azijn. 

Deze vloeistof moest op het hoofd aangebracht wor

den. Voor een ander type haar had men een aange

paste shampoo: vervelling in water, aardpek en niervet 

van een lam toevoegen en dit alles na het bad gebrui

ken. 

Verbrandingen werden behandeld met addervet, pijn 

in de pezen met een dode amphisbaena die als een 

amulet gedragen moest worden. Bij verkramping was 

een vervelling die als een amulet was vastgemaakt in 

een stukje stierenleer heilzaam. 

Bij zweren was het in de zon gedroogde vet van een 

python een probaat middel. Adderzout, over de berei

ding waarvan Plinius al eerder gesproken heeft, inge

nomen bij het eten, maakt zweren wat beter te behan

del en. De geneesheer Antonius heeft eens op een 

proefondervindelijke manier vastgesteld, dat op een 

vergeefse behandeling van zweren een snelle genezing 

volgde, nadat hij adders in het eten van de patiënt had 

gedaan. Huidproblemen en littekens kon men behan

delen met vervellingen die in wijn zijn gekookt. 

Wanneer pijlen, wapens e.d. in het lichaam waren 

gedrongen, kon men een behandeling toepassen met 

de beenderen van een slang in het stremsel van een 
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haas. 
Plinius gaat uitvoerig in op allerlei typische vrouwen
kwalen. Zo meende het volksgeloof, dat wanneer een 
zwangere vrouw over een adder stapte, ze een mis
kraam zou krijgen. Hetzelfde gold als ze een amphis
baena passeerde, wanneer het beest tenminste dood 
was. Maar wanneer iemand op zijn lichaam een levend 
exemplaar droeg, kon die er ongestraft aan voorbijgaan 
(moeiljke plaats in het manuscript). Een dood en gepre
pareerd exemplaar, vergemakkelijkte geboorten. Het 
doorgeuren, beroken met een gedroogde slang hielp 
toentertijd de menstruatie. De vervelling van een slang 
die om de lendenen werd gebonden als een amulet, 
vergemakkelijkte de bevalling, maar moest direct erna 
verwijderd worden. Zo'n vervelling werd ook wel eens 
ingenomen in wijn met wierook. Deed je het op een 
andere manier, dan veroorzaakte dat miskramen. 
Trouwens, een stokje waarmee een kikker van een slang 
was geschud, hielp vrouwen tijdens de barensnood. 
Ook in die tijd konden baby's problemen opleveren. 
De hersenen van een adder die met een stuk van haar 
huid werden vastgezet, stimuleerde volgens de toen
malige opvattingen het doorkomen van de tandjes. 
Hetzelfde werd bereikt door de langste tanden van een 
slang te gebruiken. Van de boa ging het verhaal, dat 
dit dier een kleine steen in het hoofd zou hebben die 
werd uitgespuugd als het dier in doodsnood verkeer
de. Er werd aan toegevoegd, dat de tandvorming erg 
goed geholpen werd als men de kop van het dier op 
een onbewaakt ogenblik afhakte en de steen, die dan 
als een amulet moest worden gedragen, verwijderde. 
De hersenen van de boa werden eveneens aanbevo
len om voor hetzelfde doel gedragen te worden, of het 
steentje of kleine beentje dat op de rug van een naakt
slak werd gevonden. Boa's prefereerden ongetwijfeld 
de laatste remedie. 
De gal van de schildpad waaraan toegevoegd moesten 
worden de vervelling van een slang en azijn, was een 

uitstekend middel tegen oorontstekingen. 
Schorpioenesteken worden tegengewerkt door het 
vlees van een rivierslak, of dat rauw of gekookt is. De 
Magi bevalen aan zeeëgels samen met adderhuiden en 
kikkers te verbranden, en de as in drank te strooien. 
Het resultaat zou een beter gezichtsvermogen zijn. 
Ook voor de mens nuttige dieren hadden baat bij een 
behandeling met herpetologische medicijnen. Voor de 
ogen van trekdieren bijvoorbeeld, moest men de in de 
lente afgeworpen vervelling van een cobra gebruiken, 
en deze met het vet van hetzelfde dier tot een zalfje 
maken. Het gezichtsvermogen van de dieren zou 
erdoor verbeterd worden. Als een slangehuid, zout, 
emerkoren en wilde tijm verpulverd worden en teza
men met witte wijn in de keel van een os worden gego
ten op het moment dat de druiven rijpen.zullen de die
ren een heel jaar een goede gezondheid genieten. 
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