� NAKE HANDLING BELIEVERS
Marcel van der Voort.

Het zal een jaar of drie geleden zijn, dat ik op Dis
covery een programma over slangen zag, waarin
onder meer heel even aandacht werd geschonken
aan een religieuze bijeenkomst van de zogenaam
de 'snake handling believers'. De dienst werd
gehouden in de open lucht. Opvallend was de
opzwepende gitaarmuziek, die de begeleiding
vormde voor 'minister' Tim McCoy, die luidkeels
zijn gezongen liefde voor God en voor zijn mede
mensen aan de microfoon toevertrouwde. Na enige
tijd leek hij in trance te geraken. Hij verliet de
microfoon en danste enige rondjes op het gras, dat
voor meer gelovigen de dansvloer vormde. Tegelij
kertijd haalden anderen gifslangen uit houten kis
ten en deden daar dingen mee waarvoor je, in de
ogen van 'normale mensen', wel gek zou moeten
zijn: met twee, drie ratelslangen of copperheads
tegelijk, dansten de fanatieke gelovigen op de
nog steeds opzwepende gitaarmuziek, gaven
elkaar de slangen door, hielden de dieren bij hun
gezicht, lieten ze over hoofd en armen kruipen,
hielden vingers voor de tongelende bekken en
nog meer van deze onverstandige handelingen.
Daarbij schreeuwden ze hun liefde voor God uit.
Merkwaardig genoeg bleven de gifslangen tijdens
deze handelingen opvallend rustig.
Mijn eerste reactie was er een van verbazing. Ik
moest meteen denken aan de slangendansen van
bijvoorbeelde de Hopi-indianen in Amerika, waar
van inmiddels wel duidelijk is geworden, dat de
slangen die dáár voor ceremonies gebruikt worden,
eerst onschadelijk zijn gemaakt door hun giftanden
te verwijderen. Toen ik me echter ging verdiepen in
de achtergronden van de snake handling believers,
kwam ik erachter dat er absoluut geen sprake was
van enige voorzorgsmaatregel. 1 ntegendeel, het tij
delijk of definitief onschadelijk maken van de gif-

slangen zou een aantasting betekenen van Gods
woord. Snake handling believers baseren hun cultus
immers op een passage in de bijbel, die aan duide
lijkheid niets te wensen over laat: 'Deze wonderen
zullen hen vergezellen, die hebben geloofd: in mijn
Naam zullen ze duivels uitdrijven; vreemde talen
zullen ze spreken; slangen zullen ze opnemen; en al
drinken ze dodelijk vergif, het zal hun niet schaden;
zieken zullen ze de handen opleggen, en zij zullen
genezen.' Zo staat er te lezen in Marcus 16: 17-18.
En had ook de apostel Paulus niet rigoureus afgere
kend met een adder, toen hij, na een zwalktocht op
zee, aanspoelde op Malta, en hij bij het hout sprok
kelen door een dergelijk duivelsdier in de hand
werd gebeten? 'Maar hij schudde het dier van zich
af in het vuur, en ondervond er hoegenaamd geen
letsel van' (Handelingen 28: 5).
Ook de andere handelingen uit het bijbelcitaat van
Marcus, worden door de snake handling believers
gepraktiseerd. Wanneer zij in trance geraken, zijn
ze in staat om vreemde talen te spreken, of om,
zonder vreselijke gevolgen, strychnine te drinken.
Handoplegging en 'community praying' brengen
genezingen tot stand. Sommige gelovigen brengen
kerozinebranders mee naar de kerkdienst. Wan
neer zij vertrouwen het vuur-oordeel te kunnen
doorstaan, ontsteken ze de branders die een hitte
van honderden graden Celsius kunnen bereiken.
Het is wetenschappelijk geboekstaafd, dat de
lichaamsdelen, zoals tenen en handen, ongeschon
den bleven na een verblijf in het vuur van maar
liefst 65 seconden. Deze handeling lijkt een echo
van de vuurproeven zoals die in onze Middeleeu
wen nog gepraktiseerd werden om iemands schuld
of onschuld te bewijzen. Het met succes tot een
goed einde brengen van dergelijke manipulaties is
voor een snake handling believer een teken van
overwinning op de duivel en een bewijs van zijn
rotsvaste geloof in God.
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Minnie Parker's mooie gezicht omlijst met een ratelslang.
Uit: Burton, pag. 51. Foto (1941) gepubliceerd met welwillende toestemming van J.C Col/ins.
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zonder gebeten te worden. Gewapend met deze
slang ging hij naar de 'Grasshopper Church of God',
waar leden van de kerk zijn voorbeeld volgden. En
zo is het gekomen.

Bruce He/ton, voorganger in Evarts, Kentucky, hanteert slangen
tijdens een dienst in Baxter. Uit Burton, pag. 178. Foto (1983)
gepubliceerd met welwillende toestemming van Mike DuBose.

Het opnemen von slungen vindt zijn begin rond
1908. Er bestoof nog geen eensluidendheid over,
want er worden ook andere jaartallen genoemd.
Moor goed, loten we aannemen dot het in 1908
was, dot George Went Hensley geïntrigeerd werd
door de hierboven geciteerde passage uit het evan
gelie van Marcus. Als zijn geloof sterk genoeg was,
zou hij dus straffeloos bijvoorbeeld gifslangen kun
nen hanteren. Hij trok naar White Ook Mountoin in
de buurt van Ooltewoh in Tennessee en bod God om
een teken dot hij de juiste gedachten had over het
opnemen van slangen. Dot teken kreeg hij, want er
kroop een ratelslang te voorschijn die hij oppakte

Hensley's volgelingen zijn meestal boeren en mijn
werkers van de landbouwgebieden van Oost-Kentuc
ky, Tennessee en delen van Virginia en Noord-Coroli
no. Zij zijn nakomelingen van vroegere Engelse en
Ierse kolonisten en hebben een streng protestantse
achtergrond. Meestal komen ze uit grote gezinnen
waar het leven voor een groot deel opgoot aan de
meedogenloze strijd om het bestaan. Zij leven vol
gens de letter van de bijbel en ontzeggen zich nogal
wat zaken die voor onderen het aantrekkelijke van
het leven uitmaken: zij kijken geen films, roken niet,
drinken geen alcohol, koffie en thee, ze gebruiken al
helemaal geen drugs. Overspel, liegen, crimineel
gedrag horen niet tot hun dagelijkse praktijk (al goot
het boek van Covington over ene Glenn Summerford,
die ervan beschuldigd werd zijn vrouw te hebben wil
len doden met behulp van de ratelslangen die voor de
dienst gebruikt werden - Covington 1995).
In de loop van de tientallen jaren dot deze manier
van religieuze beleving gepraktiseerd wordt, zijn
nogal wat gelovigen gebeten en velen daarvan zijn
ook gestorven aan de gevolgen daarvan. De beten
werden op verschillende plaatsen toegebracht: in
gezichten, nekken, honden en in de onderste lede
maten. Ook in dit opzicht is Hensley zijn navolgers
voorgegaan: moor liefst 400 keer (sommigen rep
pen over 446 keer!) zou hij tijdens het slangen han
teren gebeten zijn, voor het laatst op 24 juli 1955,
toen hij door een ratelslang van anderhalve meter
in zijn rechterpols werd gebeten en, niet al te long
daarna, bloedspuwend het leven verliet. Om die
reden ondervinden snoke hondling believers veel
oppositie van overheidszijde. Zij trekken zich even
wel niets van wereldlijke ge- en verboden aan, want
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Gracie McA//ister slangen hanterend tijdens een dienst in de Chruch of Jesus Christ te Baxter (1985). Uit Burton, 131.
Foto gepubliceerd met welwillende teostemming van Mike DuBose.

in hun optiek is datgene wat in de bijbel staat ver
verheven boven wat de mens verordonneert. Som
mige believers verdwijnen dan ook soms voor enige
tijd achter de tralies.
Gelovigen hanteren ti�ens diensten pas slangen, als
zij ervan overtuigd zijn dat hun vertrouwen in God
sterk genoeg is om een �ang hun wil op te leggen en
niet gebeten te worden. Als dat tóch gebeurt (geloof

is geen garantie om niet gebeten te worden: de Heer
zei neem de slangen op, hij zei er niet bij dat ze niet
zouden bijten), weigert het slachtoffer medische hulp
en vertrouwt opnieuw op God. Soms loopt dat goed af
- zoals ruim 400 keer bleek bij Hensley zelf - en han
teert een ervaringsdeskundige enige tijd later
opnieuw slangen. Maar menigmaal loopt een derge
lijke beet fataal af. Het hierna te noemen boek van
Thomas Burton geeft daar ettelijke voorbeelden van.
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1 ntussen blijh het natuurlijk raadselachtig hoe het
komt dot er niet meer slachtoffers vollen tijdens
dergelijke diensten. Er zijn allerlei proeven geno
men. Weinig wetenschappelijke, zoals het inbrengen
van gemartelde, agressieve slangen (bewerkt met
whiskey en zwarte peper!), om te kijken hoe het
hanteren ervan zou uitpakken, moor ook puur
wetenschappelijke, waarbij believers zich vóór en ná
de dienst vrijwillig onderworpen hebben aan bij
voorbeeld bloedonderzoek en waarbij ook de slan
gen zelf voorwerp van onderzoek zijn geweest. Een
opvatting die ik elders niet bevestigd heb gezien,
geeh Sounders. Hij maakt melding van de vermoe
dens van sommigen, dot de trance-toestond waarin
de gelovigen verkeren de bloedsomloop vertraagt;
hun koude honden zouden de koudbloedige reptie
len traag en passief maken (Sounders, 105).
Hoewel ik zelf gelovig ben, heb ik een hekel aan reli
gieus fanatisme, ongeacht van welke zijde dot komt.
Daarom bekeek ik de snoke hondling believers uit
het programma van Discovery toentertijd met de
nodige scepsis. Inmiddels ben ik veel boeken en arti
kelen verder en heb ik enigszins een idee gekregen
van de achtergronden van de Holiness-kerken. Hun
fanatisme is me nog steeds vreemd (ze weten als eni
gen ter wereld precies wat Gods bedoeling is en hoe
ze Zijn woord moeten interpreteren), moor ik heb in
de loop der tijd geleerd hun beleving met respect te
beoordelen. Of anders gezegd, zoals Scott Schworz
zijn boek begint: 'Before you judge onyone, you must
wolk o mile in their shoes' (Schworz 1999, ix).
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