pen en kamelen. Hun voedscl bestaat voornamelijk uit
witte kaas en 'gocrs': rond brood. gebakken in het door
ecn houtskoolvuurtje verhitte woestijnzand. Zij drinken
water. thee met veel suiker en 'djabanah':een kruidendrank waarvan koffiehet voornaanlste bestanddeel is en
waarvan zowel dc bereiding als het nuttigen rituele vormen heeft aangenomen. De zorg voor de dieren is in
handen van de vrouwen, die samen met hun kinderen
wonen in cen 'beet boersj': een hut van stokkcn cn matten die eenvoudig uit elkaar te nemen en te verplaatsen
is. Dc mannen trekken door de wocstijn. te voet o f in
een oude Tovota-pick-uptruck, op zoek naar handel o f
ongeschoolde arbeid.' "
Sommigen van deze mannen kwamen bij hun omzwervingen ook terecht bij onze wctcnschappelijke expeditie in Berenike: dit was de belangrijkste haven aan
de Rode Zee in Ptolemei'sche en Romcinsc tijden (300
v. Chr.-6oo n. Chr.),maar is sindsdien geheel verlatcn en
onder het eeuwig in beweging zijnde zand verdwenen.
Daar zag ik een aantal van hen ook als patient. Het eerste dat mi,; daarbij als bijzonder opviel was dat clke patient ecn aantal ovale littekens, ongeveer I x 2 cm groot,
op het lichaam droeg (figuur I ) . Eerst dacht ik nog dat
deze het gevolg waren van de voortdurende omgang van
de Ababda met houtskool bij de dagelijkse bcreiding
van goers en djabanah. Navraag leerde echter dat de littekens, 'kaja biel-naar' gcnocmd, moedwillig waren aangebracht met een roodgloeiend metalen voorwerp. Ze
worden nameli,jk gezien als een krachtig panacee tegen
elke denkbare ziekte. Het aanbrengen is niet voorbe-

houden aan bcpaalde personen, hoewel van sommigen
wordt gezegd dat zij krachtiger littekens kunnen aanbrengen dan anderen. Z o reisde de sjeik van het nabij
Berenike gelegen dorpje bijna loo k m orn zich ongeveer
twintig brandwonden te laten toebrengcn door een dergclijke expert. Na genezing van de wonden. en hct ontstaan van dc eigenlijke kaja biel-naar. vond hij ook zijn
cara een stuk verbeterd. De littckens worden meestal
symmetrisch aangehracht op torso en armen, maar er
lijkt geen duidelijk verband te bcstaan tussen de aard
van de ziekte en de plaats o f het aantal ervan.
Later zag ik bi,j een van onze gidsen een geheel ander
litteken: drie evenwijdige lijnen van ongeveer 3 cm lengte op de rechter wang. In Aswan had ik dit eerder al bij
verschillende mensen gezien en navraag leerde dat de
naam van dit litteken 'mi'ah-hed'asjer' is. letterlijk honderdelf. Doorvragen leidde onverandcrlijk tot de uitspraak: 'Maar dat doen ze alleen in Soedan'. op een toon
waarop een Nederlander kan zeggen: 'Dat doen ze alleen in Belgie', o f een Vlaming: 'Dat doen slechts de
Walen.' Desondanks bezitten veel Ababda een dergelijk
litteken en de belangrijkste redenen waarom dat werd
aangebracht lijken problemen van oftalrnologische aard
te zijn. Omdat altijd een beetje lacherig werd gesproken
over mi'ah-hed'asier zou ik andere redenen. zoals een
associatie met bepaalde stamverbandcn o f met psychiatrische ziektebeelden. echter niet geheel willen uitsluiten.
Gei'nteresseerd geraakt begon ik navraag te doen naar
andcre geneeskundige ingrepen en inzichten van de
Ababda, die vri,iwel verstoken zijn van moderne medische hulp door de grote afstanden in de woestijn, hun
wantrouwen tegenover de buitenwereld en hun armoede. O p het gebied van preventie kwam ik twee dingen te
weten, waarvan ik er ken eigenlijk al kende uit de t i d dat
ik als consultatiebureauarts in Rotterdam veel allochtone zuigelingen mocht nakijken en inenten. Dat was de
zogenaamde 'higaab':een leren buideltje met daarin een
magisch voorwerp o f een magische tekst, dat de drager
moet beschcrmen tegen allerlei kwaad (figuur 2 ) . Hoewe1 de hieaab vooral bedoeld is voor kinderen ook in
Nederland i s er bij veel zuigelingen een aan het luierpakje gespeld -. zag ik hoe een vader op een dag het buideltje van zijn zoonlje droeg tegen zijn aanhoudende
hoofdpijn. Verder ken ik een andere volwassen man die
altijd een aantal van deze voorwerpen draagt omdat hij
als de dood is om door een schorpioen te worden gestoken.
De tweede geneeskundige handeling, een methode
om de gevolgen van het gif van slangen te voorkomen
een belangrijke doodsoorzaak bii de Ababda -, is iemand 'moehawi' te maken. Daartoe laat men een slang
in de oorlel bijten. waardoor men voortaan tegen slangenbeten en skngengif beschcrmd zou zijn.
andere
methode is het drinken van kamelenmelk. o f het op de
huid smeren daarvan, hetgeen dr huid zo sterk zou maken dat schorpioenen. slangen en zelfs messen er geen
vat meer op krijgen.
Daarmce is tevens een van de twee belangrijkste
bronnen genoemd waaruit de Ababda putten voor gcneesmiddelen: het dagelijks voedsel. De andere bron is
u
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F I G U U K 1 . Egyptischc man met I~ttekens.'kaja biel-naar' genoemd, die worden aangebracht met een roodgloeiend metaIcn voorwerp en worden beschouwd als een panacee tegen elke
denkbare ziekte.
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