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Talrijk zijn de bronnen door Dr. Benjamins aangeboord om
over dit onderwerp gegevens te verkrijgen. Men zou er weinig
meer aan kunnen toevoegen.

Doch mijn nieuwsgierigheid dreef mij na de lezing van zijn ar-
tikel een manuscript te raadplegen (in mijn bezit) in 1769 geschre-
ven door gouv. Nepveu als Annotatie op het werk van J. D. HL
(= Herlein) „Beschryvinge van de Volk-Plantinge Zuriname: ver-
toonende de Opkomst dier zelver Colonie, de Aanbouw en Be-
werkinge der Zuiker-Plantagien. Neffens.... enz. Den tweeden
Druk, Leeuwarden, M. Injema, 1718. 4°. Met platen en kaart".

Daar lees ik op blz. 220 van het Mss. bij het hoofd: Kleyne feyne
slange. Aanteekeningen op 't Ilde Hoofdstuk: blz. 176:

„Ik heb gedurende de veertig jaaren myns verblyf in Suriname
„nooyt gehoort dat iemand gestorven is, van Een slange beet; al-
„leen is 't Eens of twee maaien gebeurt zoo veel ten myne kenisse
„is gekoomen, dat slaaven daarvan gebeeten waaren, dog die na
„'t gebruyk van eenige kruyden volkoomen hersteld zyn, zoo wel
„als van de Ruyge Spin of zoogenaamde Tarantula, die daar veel
„gevonde worden, zoo wel als de duysend beenen en schorpioenen,
„welkers beet of steek zoo venynig niet is, waartoe zy zeeker soort
„van blad gebruiken dat men thans in de Thuynen plant zynde
„omtrent Een handbreed groeyende by de grond niet hooger als
„Een of twee voeten, geeft Een Bloem als Een Tulpie van booven
„wit en blauwagtig bewolkt aan de steel, ruykt sterk na kruyze-
„munt; de groote Byen hommels of Hommelvliegen zijn 'er ten
„eersten in om 'er 't zoet uyt te suygen, de slaaven noemen 't
„Snikkie wiwirie dat is slange kruyd, verschillende van de slange
„wied, die ze ook zoo noemen en als wilde aandyvie groeyt die ze
„voor de koorst gebruyken zoo innerlyk, gekookt en 't waater ge-
„dronken, als uyterlyk om meede te sweete."
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