
Door Gerbert van der Aa
Een heftige steek schiet door mijn voet.
Als ik naar beneden kijk, zie ik een grote
gele schorpioen wegkruipen. Van schrik
begin ik onrustig adem te halen. Ik ben
midden in de woestijn van Tsjaad, een
van de meest onherbergzame delen van
de Sahara. De dichtstbijzijnde dokter be-
vindt zich op twee dagen reizen. Tegen-
gif heb ik niet bij me. En ik was nog wel

gewaarschuwd niet op blote voeten door
de woestijn te lopen. Betekent dit dat ik
over een paar uur dood ben, of zijn de
verhalen over dodelijke schorpioenen-
steken overdreven?

Ik roep Salah, de Tsjadische gids die
mij begeleidt op mijn reis door de woes-
tijn. Als ik vertel wat er gebeurd is, trekt
hij een zorgelijk gezicht. Dat de schorpi-
oen geel was, doet zijn bezorgdheid al-
leen maar toenemen. Niet alle gele schor-
pioenen zijn dodelijk, zegt hij, maar
sommige wel. Salah vraagt of ik het gif al
door mijn lichaam omhoog voel trekken.
Zolang het in mijn been zit, zegt hij, kan
het niet zo veel kwaad. Maar als het gif
zich door mijn lichaam verspreidt, be-
staat de kans dat het mijn hartspier ver-
lamt.

Tot mijn schrik voel ik het gif inder-
daad omhoog trekken. Het zit al in mijn

kuit. Salah onderneemt snel actie, mijn
been moet worden afgebonden. Hij pakt
een lap stof, die hij vlak onder de knie
strak om mijn been bindt. En hij heeft
benzine nodig, om over de wond te sme-
ren. Even vrees ik dat hij mijn voet in de
fik gaat steken, maar dat blijkt gelukkig
niet nodig. Alleen benzine op de wond is
voldoende. Volgens Salah werkt het als
t e g e n g i f.

Ook kamelenmelk heb ik nodig, want
dat helpt volgens Salah tegen bijna alle
kwalen. Gelukkig heeft hij vanochtend
een fles laten vullen met vers gemolken
melk bij een passerende nomadenfami-
lie. In één teug drink ik de fles half leeg,
waarna Salah vraagt of ik whisky bij me
heb, want dat helpt volgens hem net als
kamelenmelk om het gif af te breken. Als
goede moslim drinkt Salah zelf geen al-
cohol, maar ik heb in de auto inderdaad

een fles whisky liggen.
Helaas lijkt het allemaal weinig effect

te hebben. Ondanks het afbinden heeft
het gif inmiddels mijn bovenbeen be-
reikt. Ik voel mezelf misselijk worden.
Salah wil dat ik rustig in het zand ga lig-
gen, zodat mijn lichaam met hulp van de
benzine, kamelenmelk en alcohol zo
goed mogelijk het gif kan bestrijden. Ik
strek me uit in de schaduw van de auto,
haal diep adem en probeer te ontspan-
nen. Het lukt niet echt. Ik vraag Salah of
hij mijn tas kan pakken, waarin mijn sa-
telliettelefoon zit. Als het zo meteen echt
verkeerd gaat, wil ik nog snel mijn vrouw
en kinderen kunnen bellen om afscheid
te nemen.

Gelukkig blijkt dat niet nodig. Na een
half uur, waarin ik mezelf meerdere ma-
len in een doodskist zie liggen, begin ik
me langzaam wat beter te voelen. Mijn

voet doet nog gemeen
pijn, maar het gif ver-
spreidt zich niet langer
door mijn lichaam en mijn
misselijkheid is verdwe-
nen. Salah kijkt opge-
lucht. Hij zegt dat ik me
geen zorgen meer hoef te
maken. Als het een dode-
lijke schorpioen was ge-
weest, zou ik nu al
zijn overleden.
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