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VOOR-RED N.
-\

Ënkle deeltc van den Hof-bouw komt hier

ght

fchijn, zijnde een OefFeningh van uitlandtze Boomen
by veele bemint , maar van weinige te reght gekent, doó

eenige Schrijvers aan ons Vaderlandt iet daar af in 't lig

gegeven j dogh by nieraandt (gelijk het behoort) uit-ge

de Op-queekingh en gebruik van denL
öranje-boom , die haar op-doet onder den Naatn van Kederlandtx^

Hejheride
s

-^
welk by ondervindingh van Jaren tot hier toe gek

door de fmpperingen van ledige uuren op weinigh Bladeren geraakt

IS. Was nooit in gedaghtengewecft, dit door den Drukg
de veelvuld

lijke Vrinden zulks had voort-g

porringh van eenig

de fwari^hed

dit Werk niet weinigh op-deden , d

die h

koven Komen ; te

dts deze OefFeningh hier te Lande by veel voortreffelijk

dtby der handt die het, door eigen onkunde, op

haar Hoveniers laten aankomen , by welke zelfde kenniffe

is. Dezen fiejperides werdtdan voor eenydergeopent

ziffh onder een vreemde benamin

er

bbende daar in tot Voorgang

den uitfteekenden loVmnm 'Pontanm^ en den geleerden Tefu

(Baptijia Ferrarim , die hare Befch Cd

den anderen met een hoogh-dravende Stijl) beide onder d

van Hejperides hebb dogh alleen de el g
heidt van haar Vaderlandt, 't welk met ons Geweftc veel verfchilt

zoo dat het hare ons niet heeft konnen dienen , als in weinigh

die ook gevolght, en door ondervindingh zijn bewaarheidt Wat N

deOrdre s gehouden

ontleent, dewijl de zelve onverb
g die hebben wv van Fer

C IS. M bierbe

ght, datditWerkgefchiktengebraghtis, zoódanigh als deLughc

en

veel on

gentheidt Noöfdlé Landen komt te vctèifTi

hde !itomers en Winters onderworpen

Verdightzelen 5 metbare omflandigheden , d

di

Ve ^

Hiftorie van den Hof H^j^mJé*^ vaftzijn^ werden met goede red

voorby-gegaan 5 en*t voornaamfte alleen niet weinigh woorden

dewijlonnoodige vertelling h Ons
eenish

/'
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cenigli oogh-merk was , namentlijk , de Bcfchrijvingh der Boomen j en

hare Vrughtcn 5 in'cbyzonder , endaar na de ÜefFeningh, met al het

geen daar toe verëifchc werdt j zoo wel van die eerft uit Italien ge-

b ö die hier te Lande van Zad rden dit

de eenvoudighfte wegh gehouden ^ en op hetklaarfte voor-g

rmijdende alle konftige uitvindinge , die van zommige Voiftelt,

Wonderen aan de weretdt zijn mede-ged recht

heidtmenigh

door niet we
deze Boomen fo

fFenaar moeten verworpen werden ^ overmidts d
heeft 5 dat de Na-volgers en Gebruikers daar
drog De Ongemakken en Qöalen , die

* i

gen, zijn mede behoorlijk aan-geteck

in Bladeren. Blommen 'en Vrughten.
Dit is den korten Inhoudt van dezen Hefp

de Hulp-middelen d
daar na het gebruik

die niet te voor-
fchijnkomt, om te bcrifpen , 't geen andere aireede daar af hebben
gefchreven : maar alleen om aan ons Vaderlandt mede te deelen
't geen , waar van het nogh ontbloot was , te weten , de reghte kennifle
van deze OefFeningh. Wel is waar , dat Nederlandt veel uitftekende
Mannen heeft , die hier in ervaren zijn ,• dogh nogh veel meer , die dit
Werk by der handt nemen zonder wetenfchap. Om nogh grooter

d beter kenniffe d

g ken, zoo zijn de Afbeeldingen van dien / nevens yder
Bcfchrijvingh by-gevoeght, die alle door den uitmuntende Blom-fchil-
der CornelU K^ick na het leven zijn geteek dat na Vrughten
Hollandtze Hoven gewaffen , behalven den Appel-Sina , daar welde

dat dezen arbeid

de Vrughtin Portugaalg Wy
enaam zal wezen ; h

het miiTchien by eenige vreemt zal dunken , dat om zoodanige kleine
dingen zoo veel papier werdt" vuil gemaakt , even als of daar wat aan-
gelegen was , de het

lijkc Perfoonen
fchijnt van een Bo

ftorien , en de nogli hederisd

DezeMcnfchen verzenden wy tot de Oude

vloedige getuig hoedanigh K
ondervindinghjdie beid

v.utui^c gcLuigcii zi^n
i noeaanign tvoningen ,. Vorlten , en vooi

treffelijke Mannen haar met den Ho/^ó«ai^ hebben bezigh gehouden
rf^ ^^ . . ^ ._ f IftTil 1 '«*_ «11^ 1^

af ons Nederlandt geen weinigh Voorbeelden heeft Om
welke reden dan

, biedt den Kederlmdt^e Hefperides hare edele Vrugh
ten, aan een yder, die den Arbeidt niet zal ontzien, om deze OefFeningh
by der handt te vatten, en na bchooren uit te voeren

r ^ •

NE-
#-
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OeiFeningh en gebruik van de Limoen-
en Oranje- boom.

\

H

Het eèrfte Fiooftdeéi

Van de Oorzaak en Ordre van dit Werk.
4

I

Ewijl binnen weinigh Jaren , de Öeffèningh van de Limoenu
en Oranjé-boomen , zeer heeft toe-genomen , by veel In-
woonderenvanonsVaderlandt, endaar nogh meer zoude
vermenighvuldigen

, 't en waar de onkunde, daar toe geen
oorzaak gaf. Om de Deure dezer wetenfchap te openen, is

eenyderaanbie-

.^^

«

'.*:.

Hefp
dende haar goude Appels, dógh niet zonder voorzightigen arbeidt, diewv
hier in ordre zullen voor-flellén. Eerftelijk zal een korte aanleidinee ceee-
Ven werden, tot de kenniffe der Boomen en Vrughten, die elk in haar byzon-
dere Geflaghten en Deeleh befchreven zijn. Ten anderen, de OefTenineh, en
het gebruik der Vrugten, benevens haar uitftekende nuttigheden, die alle kort
en klaar aan de Nederlandtze Oeffenaars werdeh gemeen gemaakt, op dat
een yder

,
die het gelieft , den Hefperides kan betreden , en dit Boeren-

werk ten laatften tot den hooghften topvanvolmaaktheidt brengen, waat
toe elk zigh als een Hercules moet betoonen , en zijne kraghten in-fpannen

,

ten einde hy voorby den Vvakenden Draak , tot in het binnenfte van dien
Hof magh in-dringen , om aldaar de zoetigheidt van zijn aan-seprikkeld'*
luften tot deze Oefïèningh te vet^zadigen.

f r

Het tweede Hooftdeel.

Z)f tabel van

/^Nderdén naam van Hefperides^ werdtby de nieuwe Schrijvers niet ari-^^ ders verftaan
,
als de Oeffeningh van den Citroen , Liriioen, enOidnie-

boomên. Alle Fabelen Op te haleti , die de Digh ters hier afverziert hebben

,

dunkt ons onnoodighj dewijl Onze meeningh alleen is , kort te zijii. Waat
B • den

\

\
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Hejherife Hof

D N
is alzoo onzeker , gelijk de waarheidt

£neas

4 Boek.

van de gemelte verdightzelen , en even 'c zelve , als dat die van den Draak be-

waart vvierdt , en van tiercules zoude overwonnen zijn. f^trgilius zeghc,

volgens Vondels vertaling
r

j

T>aar V licht te bedde gaat , het fl.

e:

rugge kaatfl, *tgeflarnte aan 's Hemels

fchouders

'ftut , in 't vyerigh blaken

allerlejli

Uer Mooren I V

'De Triefterin van 't Volk uit MaJJijl

gejbelt

rer

lib

©^ Kerk van Hefpers bloedt , en V heiligh Ooft > en voede

^en vreeffelijken ^raak , &c.
Y

Diodor.sïc. Hefperides is Ata naam vandeDogliteren Hefperi^ Atlanti Huisvrouw,
a, deze waren drie, ^^glen, Arethuja, ttiHefperthuJa^

na nare Uuderen Hefperides, en Atlanttdes genaamt, dat de plaats,waar dezen
Hefperid. Hofgelegen heefc, onzeker is, gelijk hier boven is aangeroert, werdtmede

^Hiftor.nat.
"^^^ fetrarim becuight

, want de oude Schrijvers daar^inverfchillen. TH-

Stengcli. ^^^^^' '^
,f ^ ^. -

"

o

ftoMib^i*
ii^ welke de goude Appelen groeyen , en te voorfchijn komen , diedoor

ca°p.' 8.

* "" den^altijdt-wakende Draak bewaart werdt. Het meefte gevoelen is, dat den
Ferrar.

»»""••

Hof Hefperides leght in Mooren-Iandt

,

Hefperides

'>*

^P ' ' daar tegenwoordigh de KLoninghrijken van Fez enMarocco zijn , omtrent
de oudeRiviere en Stade Lixo, en hier is na veeier meeningh het Vadetlandt

o. Dappers der Hefperifchc Vrughten. Van dé Scadt Marocco werdt aldus gefchreven *

Afric. Mevens de Muuren van 't Palais , een halfuur gaans van de Stadt , leit een zeer
heerlijke en vermakelijke Boomgaardt, of Luft-hof des Koninghs, Montferat
genaamt, beplant met overdevijftighduizentLimoen-boomen, en gelijk
getal Oranje-boomen , zoo dat niet vreemt is , dat deze Gewelven voor den

H?Tb*
^~^o^^#^'''=^^J werden uit-gegeven. Door neerfligheidt van Talladim zijn

de citr'i.''"
^^ Citroenen uit Meden en Perfien in Itahen over-gebraght, aldaar geoeffènt,
envoort-geteelt, en van daar wijders in Hifpanien , Portugaal, en andere
Gewellen vervoert , tot dat ten laatften ons Nederlandt mede haar deel
heeft genoten. Hoewel nu ter tijdt de onderfcheide veranderingen van Li-
moenen , Citroenen, en Oranje-appelen veele zijn, 't welk is veroorzaakt
door de Scheep-vaart der Spanjaarden en Portugezen,die verfcheiden vreem-
de Geflaghten in Europa hebben gebraght. Dat beide de Indien van deze
Vrughten in menighte voorzien zijn , getuigen ons de Befchrij vingen vande

Cap, 49.

genen die deze Landen door-reift hebben. Ltnfchoten zeght, dat in Guinea
zijn Citroenen

, Limoenen , en inzonderheidt zeer fmakelijke Oranje-
appèls. En in China daar zijn Oranje-appèls , die in zoetigheidt de Suiker
te boven gaan. Baldam in de BefchrijVing van Ceilon, verhaalt, dat daar zijn
de befte Oranje-appèls

, Limoenen en Citroenen , welke alle andere van
gantfch Indien te boven gaan , jaookdievanSpanjen enPortugaal, alwaar,
zoo gezeghr is

,
door de Scheep-vaart zij n gebraght , en zoodanigh verme-

mglwuldight en voqrt-gequeekt , dat dezeBoomen fchijnen een Inlandts
Gewas geworden te zijn, gelijk de dagelijkze ervarenrheidc betoont aan
degroore menighte der Vrughten , welke uit die Geweften ons Jaarlijks wer-
den toe gevoert. En 't en ware dat de Ouden ons wegens de plaatze van den

'. Hof

>

S

>



H D
Hoi Hejperides ^ eenige aanwijzingh hadden gedaan, voorwaar wie 7oude
die anders hebben derven ftellen , als langhs de Kuften van de Middelandtze

en inzonderheidt den vrughtbaren Benacm^ van waar onzen He^e-
rides met groote koftcn , naarftigheidt en moeiten tot in ons Nederlandt
gebraght is. ^

Citroen

boom.

Het derde Hooft4pel
r

Van de Geflaghten der Vrughten in^t gemeen-

"VTA het getal der Hejperifche Maaghden werden hare Vrughten verdeelt ^

-•"^ (L/£gte den Citroen-boom , Arethufa den Limoen-boom , Hejperthufa
den Oranje-boom y deze benamingh werdt by de nieuwe Schrijvers niet

anders gebruikt, als om de drie onderfcheiden Vrughten üit te drukken.
Ferrartm heeft zijn Hefperides met die namen verdeelt , en de redenen
waarom , wijdtloopigh verhandelt. Onder drie Geflaghten werden alle de
Hejperife Boomen begrepen. De Citroen-boom voor twaalf hondert Jaren
door Talladins in Italien uit Meden gebraght , en omtrent Napels geplant
engeoefiênt, is de eerfte in ordre , heeft eenige mede-foorten , beftaande
in zuure en zoete , de zuure zijn alleen onderfcheiden in de uitwenditre

gedaanten: want d'eene is langh-rondt , andere Calabas-gewijze , en an-
dere wederom van een mismaakte vorm 5 de zoete Citroen-boom heeft zoo
veel verfcheidentheidt niet , dan dit is te beklagen , dat de ongematightheidt
van onsNederlandts Climaat niet toe en laat, dat ^^<ijEgle in onzen Hefpe^
rides konnen plaatzen, de ftuure Noorder-vlagen en kan zy niet tegen-flaan 9

en de lange Winter doet haar vrolijke bladeren ter aarden vallen, en al de

fchoouheidt van haar hooft-^ieraat verliezen ,

dere in haar Vaderlandt te laten , als by ons in dit wreede Geweft: , van droef-

Aretbufa heeft meerder kraghten , wil in dit Neder-
landt 5 nevens haar Zufter , beter tieren , en zullen daarom van haar verfchei-

den mede-foorten breeder fpreken , alzoo deze twee dtn Nederlandtzen
Hejperides boven alle andere G ewaflen moeten vercieren. -

DeLimoen-boom heeft veel foorten, Bauhinus telt die tot negenderhan- c.Bauh pi

de , maar boven alle anderen Ferrariüs, hy fielt die tot in de vijftigh, de welke ^^^' *'^- »

'

van den anderen verfchillen , en tegenwoordigh in Italien bekent zijn, en ^Herperid.

van niemandt als van hem aangewezen 5 alleen eenige weinige zijn tot nogh
toe in onze Hoven, die wy hier na yder in zijn otdre zullen afbeelden , en
befchriiven.

'-:.

r

daarom is het beter deze tee-

heidt te doen fterven.

lib. 3.
/

D'Oranje-boom is by de Ouden onbekent geweefl: , en by Bauhinm in

vier foorten onderfcheiden, hedendaaghs is die in meer veranderingen , door
Ferrarium aan ons bekent gemaakt , en werden meeft alle in Nederlandt ge-

vonden , dogh den eenen vrughtbaarder als den anderen , zullen die op zij n
behoorlijke plaats in ordre verhalen , met het gene dat daar vorderby zal

hoodigh wezen. Hier zoude wel dienen alle de byzondere veranderingen

teftellen, dieby Ferrarius zijnaangeteekent; maaralzoohy veel foorten

maakt van zoodanige, die maar misgewaflen zijn, en wy alleen van Voorne-
men zijn te befchrijven , die men hier in de Ncderlandtze Hoven vindt,

zoo heeft ons zoodanige langhvvijlige verhalinge onnoodigh geaght.

Pinax. lib.

1 1. fe£l, 6,

Hcfp. lib. 4.

B 2 Het

\



N D R N
J

de

V Fan de eerjie Oeffenaari

w "PaUadins
t

gebracht j maar wie die eerfl: in Nederlandc heeft op-gequeekt en geoeffênt

,

is niec te reght bekent. Werk voor weinigh J

i

alhier tot volkomentheidt is geraakt; dat onze Ouderen voor hondert
Jaren hier af weinigh hebben geweten , blijkt aen de Schriften van Caroltis

Stevens^ inzijnLandtwinning, en meer anderen. C//^^ is na mijn gevoe-
len al van d eerfte, die deze Boomen in Nederlandtgebraght heeft : want
nogh op heden eenige van hem uit Zaadt gewonnen Lmoen- en Oranje-
boomen in den Hofvan d'Academie tot Leiden in 't Ieven zijn, dogh alleen

wildt en onvrughtbaat , zonder eenige in-oculeringe, In Brabandt en Vlaan-

Mbffcf?7
^^^^^ *^ *^^^^ OefTeningh al voor veel Jaren bekent, gelijk ons Fenarim
"verhaalt van de E. Heer Guilielmm de Blafere, tot Gendt, in Vlaanderen,
die in deze wetenfchap zeer uitftekende is geweefl , en als met verwondering
aanmerkt, zoodanige werden nogh heden in Brabandt totBrulIel en Ant-
v/erpen veele gevonden , alwaar de meefle Boomen uit Zaadt gereelr , en tot

volkomentheidt op-gebraght zij n. Het luftige Italien heeft ons Nederlandc
.

uit haren Hefperides eerfl: voorzien, en van hareVrughten mede-gedeelt.
D*opreghte kenniflè van haar oeffening is in HoUandt uit-gevonden > door de

J°^"^°^'
Htctjoan Roeters zal. in zijn leven Secretaris der Stadt Amfl:erdam , wiens
kerinifle in deze wetenfchap boven allen heeft uit-gemunt, gelijk zulks
aan veel oogh-getuigen de waarheidt heeft doen verzekeren; dogh mee zijn

ontijdigen doodt is dien heerlijken Amfielfchen Hefperides verriietight,

wiens vermaartheidt niet alleen in Nederlandt , maar tot in verfcheide

andere Geweften uit-breiden, zoo dat die bezoght wierdt van vele uitfte-

kende Vorllen , en zelfdie eere heeft gehadt^ dat dien DoorlughtigenPrincc
Cofmus de Medicis , Groot-Hartogh van Florencèn , &c. met verwonderinge
over deze Hefperife Plantage , is op-genomen geweeft, wanneer hy aan-

fchouwde de volmaakte kenniflè van dien voortreffelijken Oeffènaar. In

dit Werk is niet minder geweefl; , Sr. JVtüem vm Heuvel^ Koopman tot Am-
fterdam, door wiens Doen dezen Handel zeer heeft toe-genomen, alzoo
alleAanfchouwers als met een ontfl:eken begeerte wierden aan-geprikkek
totdegoudeVrughten, waar van de Hefperife Hoven dezer Mannen over-
vloeiden

, want door de ervarentheidt van veele Jaren zijn zy tothetge-
wenfchte einde gekomen. Wyzullenihaarde eere geven, en meinenook
vaftelijk, dat men haar onder het getal van d'eerfle Uitvinders moet rekenen

,

te weten
, van die genen die ditWerk tot volkomentheidt in ons Nederlandt

hebben gebraght. Haar-lieder namen heeft het ons goedt gedacht alliier re

ftellen, om die uit het Graf der vergetelheidt te houden, enl-ïy de Nako-
melingen te doen bloeyen , zoo lange als den Hefperides in Nederlandt
haar altijdt-groenende gedaante, by opreghte OefTenaars zal aangenaam en
lieftalligh zijn. .

/

m

Heuvel.

- m

V

Het
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H D
Het vijfde Hooftdeel.

\

Van den Citroen-boom.

H Oewel cte Citrocn-boorii inNederlandt haar vrughten niet kan tot vol-

komentheidc brengen , zoo zullen wy nochtans , d'eerüe plaats in de-

Hefperides

i:iyEgle

Dezen boom is van middelmatige groote> de takken zijn dun en zwak, met
veel (loorne'ngewapent, de bladeren die van den Laurier-boom gelijk, maar
veelgrootér, aan de kanten wat gefchaart, hoogh-groen, fterk van reuk >

en bitter van fmaak, de blommen zitten aan 't uyterfte der takken, dighc

byeen, hebben dikke vleesaghtige bladen, van buiten purpuraghtigh , en

van binnen wit , onder den top light fafïraan-verwigh gebaart , flap van reuk >

eetflzbetaghtigh , maar voort bicter in 'tfmaken^ men ziet een lang-ront be-

ginvan dejonge vrught in 't midden des bloms, zonder dit teken zijn die

onvrughtbaar , en vallen af3 dievafter aan den boom hangen, breniren gcca

onvrughtbare dikkigheidt, maar volgen de vrughtendoor'tbeginlel daarzc

aan vafl zijn. Deze Citroenen zijn langront, in 't midden opgezwollen 5 ook
zomtijts ingeduwt, voor fpits toeloopende, en mede we! uit gebult, zoo
dat men hier in een wonderlijke fpeelinge der Natuur befpeurtj de groote

en zwaarte is zeer verfcheiden, in Calabria wegen die in 't gemeen van zes

totneg.n ponden: maar omtrent Genua heeft men die, Yolgens het zeggen

van F^/T^r/^ , tot dertigh ponden gezien 5 defchil isgoutgeel gerimpelt, en Hefperides

eenlghzins vrataghtigh,Jaet vlees wit en zoet , 'tmergh is vol zuurfap, met ^^'^•^•^3r

yerfcheide lahgworpige zaaden vooryien.

Ditgewas is uit Meden in Italien gebraght , gelijk hier voor is aangeroert , Piaxtfe.

r.

aldus befchreven

;

Vtrgilim

I

^

'nhreRijk van Meden
'Is voort -, die wrano' en

Lantgcdtcht

% Bock. ^

Een heel gereed artjny > voor doodlijk fpogh van Draken
En Stiefmoers giftigh kruit , en bozen tover-zank

,

Verdreven door de kracht van dezen appel-drank.

Dees Boom 'UJafl Hemel-hoogh^ het loofgelijk Laü

—

En ging hy zijnen geur zoo ii'ijt en breet niet zvüieren

En zwaayen in de Lucht ^ men zag zijn edle biden y

jD^ Teigen
'i
en den Stam voor eenen Latiwer aan.

Geenjlorm-windfchudzijn loof^^en bloejfem van de Telge

i)e Meden heelen met ait Appel-zap te zwelgere

D'amborjligheid des Mans die grijs is:, en den Jlank

Des ade7ns.
/

•

De Citroen-boom wert in 't Latijn genaamt Malus Medica^ B.p. Citrusy ^: ^^^^'^

Citrium^ en Malus Citria^ en in 't Griekx fju^xU jjcy^^xr^ Malm Medica ende ^\'

AJfyria-y de Citroen-boom is, die de Hebreen yj} Hadar-, dat is, fchoon

noemen, en gebruiken die in het opmaken der Loof-huttenj want al die

onder haar van eenig vermogen zijn, zullen niet na-laten deze Vrugten tegen

hetLoof-hutten-Feefc te bekomen , omdétoebereidzelendaarmedetever-

/

c eieren 3

/



X.

^

N D
Levltic.

eaomea.

N
?n eerften dag zultghy nemen Takken Vdnfchom
Hadar wert by hare Wet-geleerden daar voor-

ga-...
-enmede èitMyrthm^ die zy ook niet en begeè-

ren, 't en zy dat dry bladeren tegen den anderen over flaan , ende ten minden
op de lengte Van vijfduimen ; alzoo voldoende haar by-geloovigheidt , zon-
der eenigh zeker bewijs van waarheidt : Even gelijk zy zeggen , de Citroen^
Appel de vrught geweeft te zij n, die Adam gegeten heeft in 't Paradijs, tegen
het Gebodt van God de Heere,

De mede-foorten van dezen Boom beftaah alleen in dé onderfcheide ge-
daanten van de Vrughten, uitgenomen de zoeten , ende werden by Ferrarium
aldus verdeelt.

• '

4,

I Aïalmn Citrcum vulgare

,

Alalum Cttream vuiqare beilua-'

3
Alalnm Citreuin Cncurbitimim ,

\
^ i

dat ïs:

Afedutta

j I Gemcene Citroen-appeL

2 Gemeéne Citroen-appel , met mif-

•
_
- maakte 'gedaante.

3 Gemeene Citroen-appel, met ge-

I daante van ecnCawoerde.

J 4 Zoete Citroen-appel.

L

Noch befchrijft hy een met de naam van MalumCitreumMuUijforme:
maar dit is alleen cenfpeeling van de natuur, en geen vafte foortj gelijk in
veelderhandeVrug ten werdt bevonden. :

Dan ovêrmidtswy deze Boomen in dit gewefl tot geenvolkomentlieidt
konnenbrengen

,
omdat de warmte niet genoegh is tot rijpen der Vrugten,

zoo zijn \vy niet van meeninge hier meerder afte zeggen : rriaar onzen Hefbe-
rides op te eieren met zoodanige , die de Hoven Van Nederlandt , door
oefltninff* met hare vruRhtbaarheidtkonnenar^napn^^m m^itpfi

»

* -»
-i'

>
,--. '

* ., s
-V

HetzefteHooftdeel.

V 4 ^

Van den LitTwen - hoorn*

• *

/:

in Vrugfi

Hejperides genieten j alzo die niet minder als c/E
Gedaanfe. aangenaamheidt is te aghten. L»e gedaante van den Limoen-boom in 't ge-

meen
, is die van den Citroen-boom gelij k : Verfcheide oude Schrijvers heb-

ben tulTchen deze twee geen onderfcheit gemaakt^alzo die beiden eenVader-

S"' w ^r
landt werden toegefchreven

, noemende dezelve Boomen M^/^ Medica-,
'

^•"ï''*
andere hebben die voor een geflaght met den Citroen gehouden. DenZ/-
m'oen-boom wort tamelijk hoogh , heeft veel uitgefpreide Takken , met door-
nen bezet, hy maakt geen zoo dighten Kroon , noch het hout is zoo hardt
envaftniet, als dat van den Orö»;?.^w«ï , de bladeren zijnlangh-aghtigh,
die van den Citroen-boom gelijk , dogh korter , voor fpits toe loopende , met
veel kleine aderen door-regen ; de blommen zijn (lap van reuk , zommige
foorten brengen blommen voort, die van den Oranje, maar meeftdievan
den Citroen-boom gelijk 3 al-eer de knoppen zigh openen zijn diepurper-
verwigh ,-van binnen fchoon wit, metgeeledraatjesverciert : Ditbloeizel
komt liier te Lande in 't begin van Hooymaant te voorfchijn, en deVrugh-
tcn op den Hcrfft

,
tot de groote van een Okkernoot geworden zijnde, blij-

ycnzooItaantotd'aanftaandeZomet, wanneer dan wederom nieuwe waf-

doni

' •

Tijdt.

!•
/
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H D
het bloeyen haar volkomen rijpte.

De Vrughten zijn van gedaante Ey-rondt , dogh een weinig rondef en in-,

getrokken , van vervve bleek-geel , llap van reuk, eenighzints de Citroen-
appel gelijk, en wert door kunft van oeffening zoo ver gebraght , in groote en
fchoonte , datze die niets behoeft te wijken, en Voornamentlij kin menigte
van foorten ; waar toe door zaayen en inoculeringe is uitgebreidt. Het
veersje van den Dighter Huigens (daar hy van zijn Peeren zinghtj kan hier
öiet reght op gepaft werden.
-

*

^

die Teer\ en hadr gejlaght ^

^oor menig OverJ^el tot zoo veel keur gebraght.
y

^
De Limoen-boom wcrt verdeelt 'm Limoen , Pónzine , Adams-appel

,

Paradij s~appel , Lumia ende Limas.

Hofwijk,

Malus ende'de Naani.

Vrught Ltmon.

In 't Griekx Ae/^GP

Die by ons in de NederlandzeHoven gevonden werden j zullen hier in

brdre volgen.

-

Het zevende HooftdeeL

Van den gemeene witte Limoen.
h '

f ' '

ONder alle Limoenen , die hier te Lande tot rijpte kómen , is dit geen van
de minfte. DeBoom , die deze Vrught voortbrenght , Yerfpreidt zijn Gedaa«e;

Takkenfdie opverfcheideplaatzen metDoornenbezetzijn3wijdcvaneen,
de fchorire is bleek, de bladeren lichtgroen , breet , voor rond-aghtigh toe-
loopende, de eerfte fcheuten zijn ros-aghtigh van veirwe, die daar na fchöon-
groen werden

5 de blommen zijn van vijf, fes, en zoratijdts van meer blade-
ren gemaakt, de welk, eer die open gaan, purper-verwigh zijn, en van binnen
witj de Vrughten zij nmatigh groot, ongelijk van gedaante, deenerond-
achrigh, d'anderlang-rondt, en zommige ook mis-maakt3 defchillsvaa
buiten fchobn-geel, effen, en lieflijk van reuk, het vlees is dun, 'tmergh
groen-geel, inaght ofnegenaaren verdeelt, van fmaak aangenaam zuur, vol

,
in 't midden gemcenlijkongeflooten en open, is mede zeer draghtbaar.

tjaariö/ö. heb ik op een daghtaghtigh rijpe Vrughten van een kleinen
Boom gefneden , zoo dat in alle deelen waardigh is om geoefïènt te werden.
Deze Limoen wert hier by de ÖefTenaars genaamt witte Limoen , en is de
Limon vulgarü Ferrarii i of gemeene Limoen van Ferranus -, heeft ver- "«'penU

fcheide veranderingen, die van malkander in gedaante : maar weinig in fmaak ''''•3*=*P-*

verfchillen
j beftaande het meefte ondetfcheit, dat de bladeren van den eenen

Boom wat fpitzer en meer gefchaart zijn als de anderen , 't welk van gelijken
in de Vrughten mede wert befpeurt , die in langhte en rondigheit van mal-
kanderen onderfcheiden zijn. Wy hebben verfcheiden reizen bemerkt , dat
de Vrughten, hangende op eenén Boom, den anderen zeer ongelijk in maak-
zel vertoonen.

fap

in

f

*l
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Gedaante..

Kefperid.

N D N
Het aghtfle Hooftdeel.

Limon Sbardonim vm Fermrim.
w -

ONder de geflaghten van Limoenen die in Nederlandt gevonden werdeii,

is deze uitileekende , die vvy nevens de twee volgende in den Hoffvaii

den hoogh-geieerden Heer ^ . Arnoldm Syen ^ Med, en Botankes^rofejfo

J Deze Limoen-

\

boom is zeer gefchikt van Takken , en kan in een fchoone ronden Kroon ge

houden werden ; de bladeren zijn light groen , langli-aghtigh, voor fpits toe-

loopende, een weinighgekronkelt, met eenighzintsgefcbaarde kanten 5 de
nnren

langlvrondc, van matige groote, aan 't voetje van de fleel een weinigh inge-

drukt , daar het de gedaante van een roosje fchijnt te vertoonen 5 voor aan de
navel (laat veeltijds een uitfleekent puntje , als of het was 't overblijfzel van
't middel-punt des blóms ; de fchil is fchoon-geel van verwe , oneÖèn,
fchijnende als met groeven doorloopen , defmaak is lieflijk , met eenige bit^

terheidt , 't vlees is fmal , in 'r fmaken zoet-aghtigh j hec merg is aangenaam
zuur , bleek geel , in tien aaren verdeelt. Onder deze Hejperife Planten is

dit .il een van de geduldighfl:e in 't verdragen der ongemakken, die door de
Nederlandze lught werden veroorzaakt.

?ib. ^ c. if
. een vermaart Oefïènaar , geheeten Fabritms Sbardonim 3 die de zelve eerft

tot Romen uit zijnen Hof heeft vöort-gebtaght, zijnde buiten tvvijffeleen

veranderingh door veelvuldige verentingh.

- !

Het negende HooftdeeL

..»

\

%

Limon Sbardonius met mm

/^ Nder de fpeelinge der nature en zij n de Limoenen niet mis-gedeelt. Wj?
>-' geven hier een Voorbeeldt , 't welk genoeghzaam de voarflellin-
ge van eenige Schrijvers zal vernietigen , die veel foorten van Vrugh-
teti maken , alleen beÜaande in verfcheide uiterlijke gedaanten , die niet-
te-min aan eenen Boom gewaflèn zijn

, gelijk deze , en volgende Befchrijvin-

Gcdiante. ge zuUen uitwijzen, alszo het mede-Vrugten zijn van den Limon Sbardonim.
Zeer ongefchikt was deze Vrught, van maakzel lang-rondt, op de eene zijde
wonderlijk uitpuilende met klauwen , aan welkers einde vier groene nagels
waren, die van een Hoender poot gelijk , leggende twee dwars over malkan-
der

,
en de andere yder byzonder , van een gefcheiden , 't welk zeer vreerat

was om zien
: In'cmidden dóórgefneden, verdeelde zigh door zeven byzon-

dere aaren ^ dogh aan de mifmaakte zijde wonderlijk in- een gedrongen. .

['errarius vermaant van de Limon aRivo , dat hy daar aan heeft gevonden
een mis-gewas, hebbende de gedaante van 's menfchen handen,met de vinge.
ren door malkanderen geflagen

, gevende een zeer vreemde vertoóning voce
ccoogederaanfchouwers

: maar die de zaak doortapten, zullen bevinden,
dat men deze Vrughten niet als voor onvolmaakte fchepzels móet houden.

J\och hebben wy aan den zelveBoom van de Li?nonSbardoniusFerrariigt'
zien deze geftrecptc Limoen, welk van maakzel de eerfte gelijk was : maar in

de

Ilcfpcr. lib.

3. cup, 6.

Limon
Sbirdonius

met ftree-

pca.
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H D
delenghtê mee diepe ftreepen door-regen , die van hec eene einde tot liet an-

dere liepen, hebbende voor een uitftekende punt, het vlees was fmal, en
't merg in tien aaren verdeelt. Deze verandering is hier aangewezen, om de
Wonder werken des Almaghtigen Gods te vertoonen j hoe dat op eenen
Boom eenderley Vrught , op verfcheiden wijzen wert voortgebraght , en het
niet-te-min geenbyzondere foorten zijn, geHjk vele daar van maken , en
aan de onkundige mede-deden, *t geen wy hier boven hebben aangeroert,en
van Ferrarium mede voor fpeelinge der nature aangezien : maar niet-te-min,

als byzondere foorten, met afbeeldingen van hemgefleit, eelijk by de Lhnon ^^^p- ^''^-
3

/

Limonfli
'tWelkwy hier een yder tot waarfchouwing hebben voorgedragen , om niet

iightelijkyet tot een nieuwe verdeeiingh te brengen : maaral-eerfl: de oor-
zaak van deze wonderlijke verandering wel te doorzoeken j waar in men zal

bevinden , dat de blommen , die deze mis-gewaffen voortbrengen , zelfs on-
volkomen van maakzel ziin.

4

\

Het thiende Hooftdeel.
v:

n -

D
Van de kleine Calabrife Limoen , 'van Ferrktius

ifiïh

Vaderlandt, heeftdetakjesmet veel kleine doornen bezet, de bladeren
"^^'

X

hebben een klein hartje after aan defteel , als dat van den Oranjen-boom , en Gedaante.

zijn donker-groen van verwe , die van den Laurus Leodinenfis gelijk, rontom
de kanten een weynighgcfchaart , de blommen zijn klein, van buiten purpur-
verwig, van binnen wit, lieflij k Van lugt. De vrughten zijn van groote als een
klein hoender-Ey lang-ront van maakzel,van vooren met een Tuytje uitpuy-
lende, de fchil is fchoon geel, dun, lieflijk vanfmaak, zonder vlees, het mergh
is door negen aaren verdeelt , groen-aghtigh van verwe , en fcherp-zuur van
fmaak, deze vrught hebben wy rijp geplukt indeMaant Augufti 167 2. m

demm
afteekenen; dit Boom-gewas is zeer vrughtbaar, kan onze ftrengenlughc
wel verdragen , zonder daar veel ongemak afte ontfangeri.

Vanditgeflaghtisnogheen ander, dat mede een aangenaam gewas is , en Tweede
foort.daar afheb ik een boomken in mij n Hof, en van Ferrarius genaamt Limonpu-

Jiüus CaUber alter ^ dat is , tweede foort van de kleine Calabrife Limoen, be-
ftaande de verandering daar in,dat dit gewas in alle deelen,veel kleinder is, als

de voorgaande, en maghwel voor een Naantje gehouden werden, 't welk
zigh vermakelijk aan het gezight vertoont ^ ditBoomke heeft zeer tedere Gedaante,

dunne takjes, met veel doormjes bezet , de bladeren zijn klein van maakzel

,

de Phyllerea niet ongelijk, donker-groen van verwe, de Blommen zijn als

die van de voorgaande foort , maar veel kleinder , gelijk ook de vrughjes , die

fp

amom in de pcekel

ij Hcf

f
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'Het elfde Hooftdeel.

i

- » *
h ^

''

T 1

Fan de zoete Limoen , n)m Ferrdrius.

Gedaante. T\ E Limon dulct MeduUd Ferrarhïs de maks Limonia Major duld van Bati-
;

Hefp.iib.3. u*
cap. 1 9»

li.ü*^ea.

\

hinus, waftaaneenfchóonen en in't aanzien cierlijken boom, welkers

Pina!^* HK takken zijn bezet met verfcheide doornen , heeft bladeren die yan den Oran-
^ ^

'^ jen-boom eenigfms gelijk, alleen datze aan 't einde van de fteel geen hartjes

hebben. De blommen zijn mededT)ranje-blommen gelijk, fchoon-wit,

' en lieflijk van reuk, deVrughtisgroót, langh-ront van gedaante y defchil

fchoon-gcel, kruydighin 'tfmaken, 't vlees matigh dik, niet onaangenaam,

't mergh is hoogh-geel^door negen aaren verdeelt, lieflijk zoet ^ deze Vrugh-

ten werden zomtijdts zeer groot , eri veel geaght om in hete ziekten , tot ver-

verfinge der Kranken te gebruiken. In den vermaarden Hof, van wijlen

d'Heer Joan Roeiers hebben wy de zelve verfcheidèn reizen rijp gezien en

gegeten, en is voorwaar de Oeffeningh wel waardigh, zoo ten aanzien van

de heerlijke vrughten, als om het fchoone gewas, aangename bloeizel,

en uitnemende geftalte des booms. Men vintdie hier te lande zelden, als

alleen by weinigh Liefliebbers, en vandezelveningrooter waarde gehou-

den, overmits men die quaHjk uit Italien kan bekomen, dewijl aldaar in

aghtingh gehouden, en onder den gemeeneboomen, niet veel overgezon-

den werdc.

>

Het twaalfde Hooftdeel

Vm de Limoen-hoorn van St^ Remo,

hy 'g

V

/

1

.
1

T\ Efl Boom die deze vrught voórtbrenght , i

^^ onder anderen van St. Remó bekomen

,

)ktriy en broos hout, overdekt mét een donkergroene fchorflè, de blade-

ren zijn mede hoógli-gröen, van'maakzêl langh-ront, aan het einde nieÊ

fpits toeloopcnde , de blommen zijn wit met purpura flreepen doormenght,
zwaar van reuk, die van den Citroen-boom ^^éX]^.'^ de Vrught is langh-ront^

voor fpits, meteenlangh uitpuilende puiit , (bynaden teepel van een Vrou-
wen borft gelijk) after daer die aan den fleel vafl: is, diep ingedrukt, de

Schorfl^ishoogh-geel, rouw en ongelijk, bitter van fmaak , dogh niet on-

aangenaam van reuk , het vlees is byna een vinger dik, bleek geel en bit-

teraghtigh, 't mergh hebben wy bevonden door negen aaren verdeelt te zijn

,

zuurenwrangh, deze Vrught wert groot , en heb die verfcheiden-malen

rijpgehadt, dat deze boom onbemint maakt, is zijn teederheit, want hy

Winters

^[i.

cap. 3
1

Hefp.iib.3. anders van hem , Limon »Sï. i?^;^/ geheten, overmidts in veele deelendaaj:

mede overeen komt, dezenboom Is zeer milt in 't bloeyen, \ welk byna
't gantfche jaar duurt, en is tatvi genootzaakt de blommen af te trekken,
ten einde den boom by zijn kraght blijft 5 dit zelfde verhaalt den voor-
noemden Schrijver mede van de tweede foort , by hem genaamt Limon
Liguria Ceriefcm , den welken viermaal in 'tjaar bloeizel en vrughten voort
brenght.

Het

^
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H D II

Het dartiende Hooftdeel.

Van de Tcers-gewijze Limoen van Ferrarius.
r

Wy hebben onder andere Limoenen van Genua , bekomen dit aangenaam Hefp. wWi.
Confïmtlis van Ferrurtus, _. .

een mede-foort van dien 5 alzoo daar eenigh verfchil in de befchrij vinge is

:

dezen boom heeft teedere en breukzame takken, de blaaderen zijn bleek- Gedaante,

groen , voor fpits en fcherp tóeloopende , aan de kanten gefchaart , en
after aan de voet een dun langhaghtigh hartje, als een byzonder fledtje,
waaraanhetbladtfchijntgeheght tewezen , de blom is van verwe purpur-
aghtigh, die van den Citroen-boom gelijk, deVrughtdie wy in den Jaare .

1Ó72 hebben rijp gezien, is van maakzel langhwerpigh , in 't midden uit-
puilende

, na onder loopt die weder fmal toe, en boven aan den fteel een wei-
nig dik, daar de zelve wat in-gedrukt is, de fchorffe is geelaghtigh, rouw, als
met knobbeltjes bezet, het vlees is dun , en het mergh groot , vol zap, van
een geelaghtige verwe, door negen aaren verdeelt, alwaar wy eenige beginze*
len van zaat vonden , de fmaak was zeer aangenaam , tuflè hen zuur en zoet^
dezeboven-gemelden Limoen vrugt hebben wy aldereerfl bekomen van i^tn
Heer Boot , Kaats-heer in den Hove van Uytrecht , die daar afeen fchoonen
boom in zijnen Hof heeft, ookhebben wy onder andere boomen van Ge- -

nua, naderhanteenen bekomen, en doen nogh dagelijks naarfligheit zoo
veel ons mogelij k is , het getal der verfcheiden fooreen te vermeerderen , tot
WnWi^zwotVLtn NederlantzeUeJ^erides. . .

r

Het veertiende Hooftdeel,

V.

\

Fan de Lima.
-

r^Nder de geflaghten vaii Limoenen, Lima genaamt, hebben wy hierVy nogh geen anderen , als de zoeten gehadt , dezen Boom heeft Gcdaaatc;
breukaghtigh hout, de takken zijn Üght-groen , op eenige plaatzen met
kleine doornen bezet

, heeft langhaghtige bladeren , als die van den gemeene
Limoen, light-groen, en aan de kanten een weinigh gefchaart, gevreven
zijnde, geven een aangenamen reuk , deblomiskleinder, als vandeande-
te Limoenen

, wit van verwe , die van den Oranje-Naantje gelijk , de Vrught
isront, aan 't einde met een uitftekentmammetje, van groote als een mid-
delbaren Oranjen-Appel , de Schorflè is zeer dun en effen , lieflijk van reuk,
geelaghtigh, met dun vlees, het mergh Zulpherverwigh , is door zeven en
zomtijts aght aaren verdeelt , zeer zoet van fmaak, deze vrught hebben
wy hier te landen verfcheiden-malen rijp gehadt, en is niet te twijffèlen of
al de andere foorten van Lfw^ zouden in Nederlandt mede wel tieren, ten
aanzien datze de gemeene ongemakken van dit gewefte, geduldigh verdraagC
en tegen ftaat

,
het geen dezen boom aangenaam maakt is de vrughtbaarheit,

en aangename lieflij kheit van hare appelen , die bequaam zijn om denohma-
tehjkenbrant, der heete koortzen te verkoelen. -

, »

Het

f y

\
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Het vijftiende Hooftdeel
L

Van de Adams-appel of gemeene Swarte-Limoén.

p\ Enboomdicdengemeene^rf'^^j-^/^é'/ vborttrenghc, 2ijndetakkea
-'-^met veele lange, fterke doornen gewapenc 5 het hout is broos em light

brekende, flordigh in \ waflen ,' en kan niet als met groote moeiten tot

een goeden Kroon gehouden werden , de bladeren zijn donker-grocn^ hart,

?nlangh-rontvanmaakzel, eenweinigh gekronkelc, en hebben veeltijdts

aan liet begin, een hartje ofvoetje gelijk de Oranje-bladeren, de blomtóien

komen overvloedigh daar op voort, grooter als den Oranje-blom, vaa
binnen vvit , en van buïten met rootaghtige ftfeepen, flap van reuk, de

^ vrught is rondtaghtigh, onder en boven een vveinigh in-gedrukt, dege-
meene Oranjen-appel wel tweemaal in groote overtreffende, de verwe is

volkomen Gout-geel, de Schorfle een weinigh rouw en gekartelt , het vlees

matighdik, aangenaam van fmaak, hetmerghis zulpher-verwigh, lieflijk

zuur , door elfo^ twaalf aaren verdeelt , deze Vrughten hebben wy ^ilhier te

lande byfchoone warme Somers, in 't zelfde jaar bynarijpgehadt, gelijk

zulks 1 670 gebeurt is, denboom is by óns met den naam van Swarte Limoen
bekent, om dat de vrughten zoo haaft diefpeenen, zwart van verwe zijn.

Hcfp. iib. 3. Het is de Tomum Adami Comune van Ferrarius. Hier te lande is dezen büom
gemeen by de Oeffenaars, en wert in Brabant van de Hoveniers Citroen-^

boomgenaamt, dogh zeerqualijk, vermidts daar mede geen gemeenfchap
heeft , onder alle foorten van Limoenen is deze de hartfte , om de koude de^
zer landen te verdragen, enzeergewillighin *t voortbrengen van harevrug-
ten , welkers zap in de fpijze zeer aangenaam wert bevonden , hoewel ivr-

r^m/^ dat eenighzintsfchijnt tegen te fpreJken, zoo heeft ons de ondervin-
dingh noghtans anders geieert^-'A '.

cap. 24

f >
^«

::: . Het feftiende Hooftdeel.

,

'

f ->

Gedaante.

Van den Oranje-hom in V gemeen^
h

t

Nder de Hefperife Doghteren heeft i7f^^r/^«5;^ , welk is den Oranje-
boom den aldergrootfte lof, zoo ten aanzien van de vei makelijkheidt

,

des gezights
, als van wegen de uitmuntende eigenfchappen , waar mede die

begaaft is , dezen boom wert tot een bequame hooghte , dogh verfcheiden,

Wortel
Iterkvan reuk, en geelaghtigh, in veel dwarflè zijd-takken verdeelt, de
Stam is vaft en hardt van hout , en binnen wit, de Schorffe is donker-groen,
•met een yzeraghtige verwe vermenght , de kroon verfpreit zigh in veel tak-
,ken, die aan de einden in menighte vrughtbare fcheutjens verdeelt zijn ^

^

deze takken zijn met yerfcheide doornen gevvapent , dogh die vergaan,
door de vrughtbaarheidt en menighvuldigh inoculeeren. De Bladeren zijn
fchoon groen, groot, na vooren fpits toeloopende, afteraan de fleel is

een voetje
, dat de gelijkenifle van een hartje heeft , uit welk het groote blat

Ichijnt voört te komen , en zijn alle met meenighte kleine en byna onziglit-
bare gaatjes doorboort,even als de bladeren van het Hypericum. En wanneer
men dic tulTchen de vingeren wrijft

, geven een zoete en aangenamen reuk.
De Blommen zijn fneeuw-wit, van zes ofaght bladeren gemaakt in 't midden

*'"
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f H
verciertmct witte vezelen, die aan haar einden geel zijn, waar tuflchen

't fchepzel van de Vrught zigli vertoont. Dit blocizel , dat hier te Lande in

Juniotevoorfchijnkomc, isllerk, de ' " ""'

des morgens eer de Zon op is , en des avondts wanneer daar weder af

geweekenis. De Vrught is Saffraan-verwigh, of hoogh gout-geel , rondt vrugh?.

van maakzel , de fchorlle is eenighzins rouw > het vleefch voosaghtigh , wit,

önaing^najim van fmaak , 't mergh is door byzondere vliezen in aght déelen

afgefcheiden.

Deze Vrughten geven alhieïr te Laitde geen volkomen rijp Zaadt , en wer-

den in een Jaar niet rijp j maar hebben daar tóe twintigh Maanden van noo^

den, en alsdan behoeven zy die van Italiert , in aangénaamheidtvan fmaak,

niet te wijken. Dat den Oranje-boom vrughtbaar en langh-levende is , 'ge-

hy
hondértj;

gedaan heeft. ' Van meer diergelijke maakt dien Schrijver gewagh: Als
"Do

:ghj

J

Wat belanght de plaats , van waar de Oranje-boomen eerfl zijn geko- Oorfproofe

men , is niet wel te zeggen ^ dewijl die in veel Geweflen des werelds werden

gevonden, zooinOoft alsWeft-Indien, enbyzonderdoorganfchltalien,

Hifpanien, Portugaal, en verïcheide Ootden in Vrankrijk.

Den Oranje-Appel-bóom heeft zijn oorfpronkelljke benaming , na de ver- ^^^^^^

evens de andere Hejperife appels,

AuretimMahm , en Malus Aurantia Maj
aan deOuden niet en zij n bekent geweeft> zoo heeft die ook niet veel vreem- gg^,

*
'

'

*^-

diofcöT, Arangitis Cord. Hiji

Nerantinm, Rauwolff^

Wat nu vorder de verfcheidenheidt aangaat, zullen wy vervolgens be-

fchrijven , voor zoo veel wy in onze Hoven zelfs hebben ondervor

geoeffent.

- -

Het levcntlende Hoöftdeel.

Van den gemene Öranje-afpel van Ferrarim.

TPErrarius noemt deze in 't Latijn Aurantium vuïgare^ dat is, gemcené Mefp. Hb.41

* Öranje-boom, en heeft dry ónderfcheide foorten, beflaandc in defmaak j
^*^' ^*

want de eene is zuur , de twéedé zoet , en de derde van een gemenghde , dat is

tuflchen zuur en zoete fmaak. Öe zuure Oranje-appel heeft van buiten

een droevige , bleeke, graanaghtige fchorfle , en fcherpen reuk, *t mergh is Gedaante,

eel, zuur, in aght, en zomtijdsia negendcelen door vliezen öriderfchei-

en. Van het zaad zal ik hier niet zeggen, omdat, gelijk hier voor is vér-

haalt, in Nederland *t zelve niet tot volkomen rijpte en komt Alsdezé
Winter , tot het voor-J

werden die van binnen dróogl

van de nieuwe

Appelen) die
c

ig

E Het

..r-

I

^
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Het aghtiènde Höoftdeel.
^

s

lèctiaantc. D nte van dè

I

4

¥

k

. J^» de 'Zoete Oranje ^ A^fel
4

E Boom die zoete Oranje-appelen voortbrenght , isin^

zuure niet te onderfcheiden, alleen beftaat de verandering in de Vrught,

die een dunne , gladde , hoogh-geele en bitteren fchii heeft/t vlees is xnatigh

dik , en fwavel-verwigh , het mergh is vól , zoet en aangenaam fap , in aght

deelen door byzondere vliezen onderfcheiden. Dit fap loopt na de Winter
niet weder tè rugh , gelij k dat van de zuure Oranje-appel : maar werdt veel

Hcrp,hb.4. langer daar in behouden. F^rr^r/^ fchrijft, dat de Hoveniers omtrent
'

; Genua ondervonden hebbén , dat aan de plaats, daar dezen Boom geplant,

ofgeflelt vverdc , veel gelegen is , indien wel ter zönne ftaat , dat alsdan de
Vrughten aangenaam zoet van fmaak zullen wezen : maar indien de plaats

fchaduwaghtigh is, in tegendeel onaangenaam, en alles in bitterheidt fchijnerl

Gematigde, te veranderen. Alzoo de gematighde Oranje-appel , in de uiterlijke en in-

wendige gedaante niet is te onderfcheiden als in de fmaak j zoo heeft het niet

noodigh gevveeft , een byzondere befchrijvinge , nogh afteekeninge daar vaö
te maken.

-\i Het negentiende Hooftdeef.

Vm den Oranje-boom met p-ekrulde bladeren van Ferranm%

Öefp,

cap.j

/

TtAn Ferrarius werdt dezen Booni genaamt Aurdntium Crijp
V Oranje-boom met gekrulde bladeren, enisvari niemant,
eerfl befchrevén. De Italianen noemen die Rijfe de 'PnuII^, Dezen Boom

Gedaante, brenght Takken voort , die aan haar opperflè einde met veel dight-in-een-
gedrongen ongewapende takj es béze t zij n , hebbende korte , dikke , in-een
gekronkelde bladeren Cd

\

hebbend'er geen.) • In 't eerfte uitfchieten vertoonen zig deze bladeren fpits i

en werden naderhandt rond-aghtigh , zijn flap van reuk , en aangenaam
groen van verwe, op het einde van de takjes komen de blommen voort, dight
by-een, als in bondeltjes t'zamen-gehoopt, de bladeren van de zelve zijn
een weinigh naar buiten omgekrult, en hebben alle een lleffèlijke iught,
het maakzel is als die van degemeenefoort. De Vrught is den gëmeenert
Oranje-appel gelijk, uitgenomen dat onder en boven wat plat van gedaante
is, de fchil is by-na Saffraan-geel , rouw-aghtigh , een weinigh bitter in 't fma-

emat

'^

zerpheidt
, lieflijk van fmaak , en werdt door byzondere vliezen in aght dee-

len onderfcheiden. Dezen Booni moet met naarftigheidt op gepaft werden

,

dewijl door haar veelvuldige dight-in-een-waflènde takken lightlijk komt td

vervuilen en té verftikken, doordien meer takken en blommen voortbrengt^
als de zelve behoorlijk kan voeden > waarom het Mes daar aan niet móet ge-
fpaart werden , indien men de Vrughten , die zeer fchoon zijn, wil genieten

i

èn den Boom by zijn kraghten behouden.

Het

\
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Het twintighfteHooftdeel i
r

Van den Oranje-boom met gevoosde Vrught-

D
als dat de bladeren langh en fmaldèr zijn, de blommen zijn mede die van den

EzenBóom, die van Ferrarius gtnzzmtv^Qtit AuranUum Rofeum ^ is <

in 't aanzien niet veel van den gemeenen Oranje-boom verfchillénde ,
"^^p ^'^-^^^

eap, 6.

gemeeneO ranj e gèlij k, beqi

groóte, after en voor wat ingedrukt, voor-aan Vertoont zigh een roosje,
en daar de deel vaft is , ftaan mede eenige verhevene deelen , zijnde een fier-

tetjegelijk^ defchil isbleek-geel , 't vlees matigh dik , eenweinighbirter,
*tmergh islightfwayel-vervvigh, in negen deelèn onderfcl^eiden , en lieflijk

amperin'tfmaken. Dus hebben wy die in onzen Höf in 't Jaar tó/i. met
de zelve van Ferrarium ganfch overeen te komen, bevonden, en alhier na het
leven doen af-teekenen. . Deze Vrught is om haar fchoonheidt waardigh
onderhouden te werden, dewijl de vrughtbaarheidt, nevens de groötedét
Appelen, het aanzien, van den Boom vermeerdert.

--.

h I

f'

;i

\

Het een-en-twintighfle Hooftdeel.

Van den Oranje-boom met bonte Vrught-
V

^ »

r^ M de verfcheide veranderingli , -zbo veel doenlijk is , by-'een te hebben

,

^^ zoo is dit teedere Bóom-gewafch wel waardigh om by andere gevöëghi:
fengeftelt te werden. Dezen Öranje-boóm werdt , zoo ten aanzien van
de onderfcheiden verwe, die in de bladeren en Vrughten zigh vèrtoonen.van
Ferrarius genaamt Auranthim Vir^atum , en by óns , bonte Oranje-boom

,

zy is veel teerder als een ige andere, alzóo de koude niet wel dragen kan,
heeft Veel zwakke en light-brekende takken , die óp verfcheide plaatzen met
ëenigefwavel-verwige flreepen bezet zijnj de bladeren zijn in veel deelen
kleinder als die vanden gemeene Öranje-bdom, enhebben mede óp eenige
van de zelve verfcheiden fwavel-verwige vlakken, 't welk aangenaam om
zien is 5 de blommen zijn die van de gemeene gelijk, dögh kleinder, de
Vrught is voor haar rijpte met grdene en wit-fwavelaghtige ftreepen in or-
'dre bezet , en als door zekere ongelijke linien onderfcheiden 5 als de Vrught
rij pis geworden, zoo zijn de groene flreepen geel, en de andere infafliaan-
^eel verandert, de fchil is \vat rouw, 't vlees dik , en 't mergh fwavel-verwigh
in negen deelén door vliezen onderfcheiden , 't welk iieflij k-zuur van fmaak
is, de gantfchen Appel is éen weinigh langh-rondt van gedaante. Hier ftaat

aanteniërken, dat ^Ue dé bladeren en Vrughten van dezen Boom niet zijn
Van tweederhande vervve, maar alleen eenige , en is van ons eerfl: gezien mee
volkome rijpe Vrughten. In de Hoven van de Heer Joan Roeters, zak. in
zijn leven Secretaris derStadtAmfteldam, en by mUem vanden Heuvel

t

beide de etvarenfté en grootfte ÖefTenaars van onzen tijdt,-

li

H

Hcfp. lib. ^
cap 7.

(jcdaaaté.

i

Het

4^

N,
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Het twee-en-twintighfle HooftdecL

+

L

{

b

Fan den Oranje-boom met gehoornde Vrught.

Gedaante. T^ EzeiiBoomisonderalle andere Oranje-boomen, de luflighfte instaan-

.
.
^ zien, en de befte om hier te Lande te oefïènen , om dat de vrughtbaarfte

,

en hardtfte tegen de koude is, zyfchiethooge en wijd-uitgebreide takken,

de bladeren zijn donker-groen , grooter , en voor veel-fpits-toeloopender als

die van den gemeene Oranje-boom 5 de blommen zijn lieflijk van reuk, en
' zomtijdts van veel bladeren gemaakt, even als of dje dubbelt waren'j de

Vfughten hebben veel wonderlijke gedaanten, met uicftekende punten, en in-

gedouwde hoeken , vcrtoonende de gedaante van een manlijkheidt , andere

rins ook Aurantium Herma^
renaamt werdtj de fchil heeft een fchóon

op^^o!^*
^ y^^ ^^^ Vrouwlijkheidt.

phroditum ^ fi ^
Saffraan-geele verwe , 't vlees is dik, voos, met weinig fmaak , *t mergh werdc

in tien, twaalf, enzomtijds in meer en minder vliezige huisjes beflotenj

waar van den eenen den anderen begrijpt 5 de fmaak is gematight zuur, niet

Dezen aardt is hier teLandeby veel Liefhebbers begeert,onaangenaam.

Appel bekent is.

gevonden

' X

ïiet dry-en-twintïgbfte Hooftdeel
k -

lie vaa

Aurantium

Van verfcheide mis-gewajje

r

T\ Aar werden by Ferrarium gevonden verfcheid(
^^ hem zijn aangeteekent als byzondere foorrei

flore duplici , Aurantium Fcemin£^Jïve Foetiferum ^ en Aurantium diji

van welke alle , ick van gevoelen ben, maareen en de zelve te zijn, behoo-
rende tot den voorgaande Boom, te weten, met de gehoornde Vrught;
w^antdie, en nogh meer onderfcheiden in gedaanten , aan een Boom hebbe
gezien , ook dubbelde blommen j want zulks veeltijds gefchiedt , en dat dir

alles in de veranderingh der gedaante , niet anders is als een fpeelinge van de

en menighvuldinatuur. Wy
ger bladeren heefr,deVrught mede vreemder in gedaante te voorfchijii komt,
.en wat de Aurantium CaUofum belanght, die hebbe aan den gemeene Oranje-
boomgevonden. Hetzelve Is mede van de Limoenen te verdaan , gelijk

liier vooren in 't negend
de Limon Sbardonius : z 10 dat van alle deze veranderingen geen by-
zondere foorten 2ijn te maken j maar alleen voor mis-gewafTen moeten
gehouden werden. Hier zoude men wel al de verfcheldenheidt der onvol-
maakte gewaflèn hebben konnen vertoonen : maar het heeft ons onnopdigh

wit van zoodanige Vrughten Is te hoüden.
g^g ?

J A

H. •

» '

--

Het
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Het vier-en-twintighfte Hooftdeel.

Van^ de Appd Sina , ofLübonfe Oranje-boom,

\

J^Errarius noemt dit Boom-gewas Aurantium Oly(iponenfe ^ of Lisbonfe Hcfp iib,4,

^ Oranje-boom, om dat die door de Portugezen aldaar eerft uytSinage- *^^P-^3-

braght is, en van daar na Italienj en rtieer andere Geweften verzonden. Deze
heeft teedere, dunne, doornaghtige takken , en lange voor-fpits-toeloopende Gcdiantc^

bladeren, de welke, gewreven zijnde, lieflijk ruiken 5 de blommen zijn klein-

der als dÏQ van den gemeenen Öranje-boom , de Vrught is net rondt , van ma-
tige groote , de fchil van buiten gladt en effen , lieflijk geel van verwe , 't vlees

is dun , werdt om de aangename fmaak te zamen gegeten , *t mergh , dat zigh

in negenen verdeelt, isvolfap, en matighgeel, van een aangename zoetig--

heidt , met een weinigh ampers vermenght. Daer fl:aat te merken, dat deze

Vrughten verbafl:eren , gelijk wy konnen zien aan die ons werden toegezon-

den. DePortugaalzezijndebeftevan Europa 5 wantom den aangcnamen

fmaak te behouden,zo in-oculeeren haarHoveniers die op den zoereCitroen-

boom, en daarom willen die Boomen , van daar hier te Lande gebraght , niet

wel tieren. Die van Genua zijn minder geaght , en op Oranje-ftammen ge-

zet 5 wy hebben die nu voor weinigh Jaren bekomen, en voor zeker ver-

ftaan , dat in Brabandt volkomen rijpe Vrughten hebben voorrgebraght , en

twijffel niet ofwy zullen haall: de zelve mede genieten , dewijl den voorfpoe-

digen wasdom onzer Boomen daar toe groote hope geeft. Wat de aftcekc-

ningh belanght , die zijn de takken, bladeren en blommen na onzen Boonj

gemaakt: maar de Vrught na een uitlandzen Appel.

t

Het vi}f-en-twlntighfl:e Hooftdeel.

Van de Oranje-boom met zoetefchiL

Ë zoet-fchilde Oranje-boom brehghtfware en dikke takken voort, de GeJaantó.

bladeren zij n groot , dik , hardt > en korter als die van de gemeene foort

van verwe donker groen, de blommen zijn groot, en fpreiden haar wijdt uit

,

en zijn overvloedigh \n jnenighte, de Vrught is groot en fwaar, de fchil

fcl^ioon Saflraan-geel , aangenaam bitteraghtigh , het vlees is vafl en dik , van
i?en lieffelij ke zoete bitterheidt 5 (waar van de naam Oranje-appel met zoete

fchil zij noorfpronk heeft} 'tmergh is fwavel-verwigh , en gematightzuur

V^n fmaak, door byzondere vliezen in negen deelen onderfcheiden. Dezen
Appel met fchikvlees, merg en zuiker t'zamen klein gewreven, wert daar uit

gen treffelijk behulp-middel tegen de gebreken der mage gemaakt, volgens ,

-f geen Ferrarm daar van verhaalt,en is deze Boom by hem eerft genaamt^//- Hcfp, lib. 4.;

rantium dulci Cortice^ en is de Maltu Aurantia Cortice duld EdulLb. p. ér cafo' ijtuh.

ClufHiJi. voorwaar waardig om geoeffènt te werden,zoo ttn aanzien van de Pinax. 1 1 j,

Vrught , als-mede om de luftigheidt des Booms , die genbeghzaam weeldrigh ^^^* ^'

in'tgroeijen is. De Brabanders noemen dezen Appel t'onrecht Tomum
Adamh^ alzoo wy de opreghte van Ferrarim hiervoor in 't vijftiende Hooft-
deel hebben befchreven.

F Het
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Het 7es-en-twintigliftc Hooftdeel.

f

I

Fan de Oranje-hom met de kleine Vrught*

Kcrp,ifb.4. pv it {;Iein Oranje-boomtje werdt van Ferranus genaamt Aurantiüm Si^

c%lLkm, ^^nenfe^ tnisó.^ Malus AurantiaHumilüyznBatihinm tnClu/ïus^ oofe

^^^^^''- gemeenlijk iV^^»?/^ geheeten , het heeft korte en dightein^een-gedrongea

GejJaalc! ^'^^^^ i de bladeren zijn die van den gemeenen Oranje-boom gelijk. Maar
in alle haar deelen veel kleinder, voorfpitstoe-loopende, de blommen (die
het overvloedigh voortbrenght) mede als op malkanderen gepakt, en zija
van maakzel die van d'andere foorten gelijk , dógh zo groot niet 5 de Vrughc
is van groote als een Okkernoot,de fchil is Gout-geel, niet zeer bitrer/t vlees
weinigh, en het mergh is onderfcheidcn in aght deelen,van fmaak aangenaam
zuur. Dit Boom-gewas is zeer vermakelijk in 't gezight , en dat ten aanzien
vandeoveryloedigevrughtbaarheidt, die veeltijds mede oorzaak is van het
korte leven, indien men daar in niet voorziet, door wegh-nemen van de over*
vloédige Blommen en Vrughten:

Tothiertoezijnwy nubezighgewëeft met alle de foorten van Vrughten

V

Hejberides

cfzeri

voor zoo veel hy met onze ondervindinge over-een-komt , en dewijl ver-
fcheiden veranderingen hebben aangemerkt , 't zy die haar oorfpronk neemt
van onze Oeffeningh

, of andetzints , zoo zal men die eenoegh bekennen

,

met
Schrijver willen vergelijken , en vorder hopen dat door naarftigheidtdet
Liefhebberen nogh meerder nieuwe Soorteeringe ons Nederlandt mogen
werden toe-gebraght.

^

»

t

.
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Het zeven-en-tvvintighfte Hooftdeel.
L W

J

Van het onérfiheidt der Oefeningh van denLimoen-en Oranje-boom.
w

w

A L-eer tot de gemeene oeffeningh treden , |zoo hebben wy het onder-

^
fcheidt, dat tuflchen het op-queecken van den Limoen-boom en Oranje-

boom IS
,
hier willen aanwijzen. Het heeft zijn oorfpronk daar uit , dat den

Limoen-boom teerder als den Oranje-boom werdt bevonden, omdeonse-
makken en koude van" onze harde lught te verdragen -, overmidts het hout
veel zaghter

,
en nergens na zoo vaft gefloten is. Onder de foorten van Li-

moenenismede onderfcheidt
5 want daar zijnd'ergeen, die de rampen van

ons Chmaat beter konnen tegenftaan , als die wy befchreven hebben metden

Snf ' "''"" ""^
j S^'^^^T

"^'"^ ^^'"°^"
'
^" ^^" Adams Appel fwarte Limoen ge:

iiooftdeei.
"^^'^'^' daarom die van onze Oefenaars meeft bemindt, en voortgeteelt

Korfcdeéi'- !!? ,'
ï^''? ''7 ^'^^''^" \^^oonx., dat nogh meerder foorten van Limoenen

cöc vrughtbaarheidt zijn te brengen
, gelijk de Befchrij vingfi hier vooren uit-

wijlt. Voorts is de handehngh eenderley, behalvendatdeBoomen , die.
zoete Vrughten dragen

, begeeren een wel-tcr-Zonne flaande plaats j op dac
cle Appelen daar door tot beter kooking , en aangenamer fmaak zouden ge-
raken, t welk met zijn zat, indien men in tegendeel handelt. Ten anderen,

%
Oranje-

-\

j
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vooren is verhaak. Zelf in Italièn werden de Limoen-zaden zelden gezaair
,

om haar fwakheidts wil j want alle Limoenen willen gaarne inde Oranje-
ftam door in-oculatie vatten, vrughtbaar, en tegen de koude en andere onge-
makken harder zijn, als ofdie op haar zelven waren gezet.

Het aght-en-twitttighfte Hooftdeél.

Hoé

OpqÈtzalnietondienftieh zijn^ aahtewijzen, hoedanigh deze //^^T^
Boortlen hier te Lande verkregen werden , voor die gene , die de zelye

door het :zaaijen niet willen afwaghten. Hier ftaat waar te nemen Tijdt en
Plaats , eii de wijze' hoedanigh men zal handelen : 't Is voor eerft noodigh

,

dat de op-gravingh en in-fchepingh gefchiedt in de maanden van December,
'^^^^'

of Januariocenlanghftenj op dat in May mogen ontpakt en geplant wer-
den; want zoo het later na de Zomer loopt, (laat men in groot gevaar 5 om
deBoomen te verliezen , often minden is men veel ten afteren , om die aan
hetgroeyen te krijgen. De plaats, daar die moeten gehaalt werden, is

St. Remo , gelegen aan de Riviere Nervi , van waar gevoert werden op Genua^ i'J*af2:c.

üit geen ander Geweften zal men Boomen brengen , om alhier in ons Neder-
landt te oeffènen , overmidts de gelegentheidt van die plaats , boven alle die

in Italien zijn, met ons Climaat beft over- een-komt, als leggéhde op de
hooghte van omtrent 43 Graden , benoorden den Evenaar. Têh anderen

,

werden daar de befte en ervarënfte Hoveniers van gantfch ItaHën gevonden

,

daarkomen geen rechter Stammeti , nogh fchoóïidet Vrughteh, als uit dezen
Hefpérides. Indien men dé Boomen uit warnier Laridén , als Hijpanien of
¥ortugaalhtèn^^t\ voorwaar het zal te vergeefs wezen , dewijl die onze
koude êri ongeftadige Lught niet wel konnen dragen.

Wanneer nu de Oranje-cnLimoen-boomen op de gezeiden tijdt met een Handeling.

goede klomp Aarde om de Wortel, zijn uit-gegraven , zullen die met aard-

mofch verzorght werden , op dat de Mafla geheel blijft , en geen aarde kan [

af-vallen, laat die dan pakken met de gantfche kroon , aght ofthien , meerder
of minder, na zy groot zijn, in een fuiker-kift, die toe-gemaakt, en in het
Schip, op een lughtigê plaats gefteltwerdt, en zoo konnen die zes of aght
weken goet blij ven : maar hoe de Reis korter valt, hoe beter. Hier by dient

nogh tot waarfchouwingh , dat zorge gedragen werdt , in de kiften geen öpe-
ningh , nogh eenige gaten te maken ^ op dat de Ratten , die zomtijdrs veel in

de Schepen zijn , de ftammen niet fchenden ^ want wy de ondervindingh
daar afmet leetwezen hebben gehadt,dat de haften in 't ronde van de Boomen
waren af-gegeten, en hier mede de was lange verwaghtinge verydelt. En die

is, wat aangaat de overvoeringe uit Itahen 5 vvaar doot onzQti He^erides 'm

Nederlandt haar eerfte beginzeleh genomen heeft.

^

\
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Het negen-en-tvvintighfle HooftdeeL

Van defieUingh der Limoen-en Oraifje-bootnen.

* t

>

T^ Ie deze Boomen te reght wil oefiênen
,

' moet voor eerfl: een goede ver*
^-^ kiefingh doen van een bequame ftant-plaats , daar men dezelveden

^antfchen Zomer Iaat blijven. Men zal hier toe bereiden in den Hof een

gelegentheidt aan het Zuiden ofZuid-ooften, en is 't mogelijk jreght voor de

Winter-plaats. Hier toe moet ejen ruimte blijven, die vijf-en-twintigh, dcr-^

tigh , ofmeerder voeten wijdt is , na de mate en groote van het Erf, ofden

Hof. 't Zal zeer dienftigh zij n , dat deze plaats in *t vierkant om-zet werdc

meteen Heiningh van Elft, ofanderzins Fruit-boomen , diegevloghten zijn,

en in de hooghte op-geleidt, om alle toegangen aan de Winden te benemen,
op zoodanigen wijze kan men een open-lughtige louwtemaken, die deze
teedere Vreemdelingen zeer aangenaam is , om aldaar te ontfangen de ftralen

derZonne, dietufféhen de vrughtbare Wanden deze Hefpenfe Maaghden
komt te vermaken, en^met malkanderen veroorzaken , een t'zamen-men-
gelingh van aaagenamen oogen-lufl:. Tegen het Zuid-ooften , indien

't mogelijk is, zal men de Zomer-fteUingh begrijpen, en voor-al hetWeden

,

Zuid-weflen en alle deelen van hetNoorden verwerpen, dewijl hier uit veel-

tijds fware ftormen , vuile dampen en ichadelijke Winden voortkomen , die

zelfs onze inlandze Vrught-boomen niet konnen verdragen, ik laatftaan

deze 5 daarom zal men die , zoo veel mogelijk is, uit-fluiten^ op dat geen

ziekte ofverlies van bladeren,tot groot nadeel van den wasdom wert veroor-

zaakt 5 want zonder zoodanigen bcquamcn ftant-plaats zal men te vergeefs

de volkomen op-queekingh ^^w deze Boomen, nogh hare Vrughten hebben

'te vervvaghten. Men vindt by verfcheide onkundige Oefïènaars , die voor

de itant-plaats geen zorge dragen, datze in 't gemeen met quynende Boomea
voorzien zijn. Daarom dan de louwte en befchuttinge der Winden ten

hooghften noodigh is 5 als-mede de verkiezinge van het voorfz. Gewell,

Ferrar. dat :^elf in IcaÜen werdt waargenomen ; veel meer dan in deze Landen.

^^P,^^*^-^' Indien het doenlijk is, en de gelegentlieidt toe-laat, dat deze ftellingh der
' Boomen voor het Winter-huis gefchieden kan, zoo zal men bevinden, daf

deze lieffèlijke Parel-bergen in haren bloey-tijdt niet alleen de oogen met

een heerlijk gezight : maar ook door de geopende Venfteren de verblijf-zaai

van haren Heer 'met zeer aangename Reuk-werken zullen vervullen,

Het dertighfte HooftdeeL

Van de Aarde en Mtfch.
f

Erfcheide foorten van Aarde kan tot deze Oeffèningh gebruikt werdeai

gelijk de dagelijkze ondervindingh leert, datyderzighnadegelegenc-
heidt van zijn woon-plaats kan behelpen. Inltalien omtrent St^Remo be-

vindt men een geele , vette en fware kley-grondt , de Brabanders hebben een

zavel- kley-aarde , en ontrent Haarlem in HoUandt hebben de Oeffènaars in

t gebruik een wel-gemeftezand-grondtj waar in deze Boomen hare Vruglv

ten weelderighvoottbrengen. In 't korte, men kan met zandt, aarde, en

mifchi
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i boekje. 2.

mifch , tot allen tijden eenbequame aarde bereiden, daar de //^^r//? Plant-

zoenen weelderigh in zuilen tieren 5 wanneer oude en welverteerde mifch
daar in niet komt te ontbreken. Het is zeker , dat hoe de aarde fchoonder,

hoe die beter is, wy gebruiken een wel-gemefte aarde met wit en zaght
zand doormenght > tot den toe-del van deze grondt , is alle aarde, nogh zand
nietevenbequaam, de taaye kley moet men om haar koude als ondienftigh

verwerpen, en verkiezen een aarde, die bruin-aghtigh , zaght, lughtigh,

zoet , vet 5 en van een goeden zoeten reuk is , dat men beproeft met d'aarde in

zoet water eenige uuren langh te laten flaan ^ wanneer nu het water zij n zoe-
ten fmaak en lught behoud , is 't een teeken van goede en bequam.e aarde,

daar het anders in tegendeel is , en 't zand daar toe van nooden , volgens dit

voorfchriftj
r

Het zand wit , Jijn en zaght > en na den eifch bereidt , •

Geeft Vrughten , ah het werdt met reden aangeleidt,
t

De voornoemde aarde , zand en mifch verfcheide malen door-een gefpit

,

zal een gantfchen Winter leggen, om te door-vriezen 3 als de Vorft gedaan

is, weder verfcheiden reizen door-malkander doen^arbeiden , om te gebrui-

ken , die als-dan tot dit werk zeer dienftigh wezen zal. De toe-Hel van de

Heer Muntingh is onnoodigh te verhalen , die zijn aarde uit zeftiendeelen Oeffeningin

te zamen menght, alzoo dat van minder kan gefchieden. ^^^ Piamen.

De mifch die hier verëifcht werdt , zal van Koeyen , Paarden , of Schapen

zijn , na dat die tebekomen is , niemant behoeft hem daar aan pregys te bin-

den , met een van dryen kan men genocgh beflaan , wanneer gelet werdt , dat

de zelve niet te verfch , maaroudt , de fcherpigheidt daar uit verteert, en

wel vcr^t is. Ik weet , dat daar nbgh andere zaken tot mifch gebruikt

werden , als van Hoenders, Duiven , fchraapzel van Hoornen , Lupinen , en

diergelijken : maar ons dunkt de eenvoudighfte wijze de befte , en een yder

vvaarfchöuwen voor de konftige toeftellingh , die zommige bereiden , en als

ëenfpecievan mifch gebruiken , omdeOranje-boomen kraghtigh te doen

uitdrijven '3 hetwelk befchreyen werdt van iï///;?r/>?^ inzijnOeffèninghder iBoek.cJi

Planten met deze woorden : Neemt Duive-mifch , of Schapen-drek , niet

te oudt, zoo veel gy wilt, ofte van beiden even veel, doet het in een glas , ïlelt

het in de Zonne , en gi?t daair op regenwater , zoo trekt de kraght daar van in

het zelfde^giet daar na het water af, en doet daar by een weinigh Regenwater,

daar vier-en-twintigh uuren langh een beetje Salpeter in geweikt heeft , be-

giet daar mede te mets de Boomen , zoo zult gy een wonderlijke drijvende

kraght in die zelfde bevinden, &c. Tot hier toe Muntingh, Voorwaar ik

kan zoo kraghtige drijvingh omtrent dit werkgeenzinsgoet oordeelen. \Vy

hebben daar afeenVoorbeeldt gezien tot Amjteldam in den Jarc 1662. by

de Heer Taulo de Rogeau , die ook zoodanigen water gebruikte 5 waar mede

hy zijn Boomen begootjcn daar mede zoo fterk uitdreef,dat die övervlbedigh

bloeiden , dogh weinigh hout en bladeren voortbraghte. Maar het Jaar daar

na bevond diegoeden Heer , dat zijn meefte Boomen bedorven , en eenige

ganfch doodt waren. Wy verwerpen dan met reght deze toeftellingen , die

haar gebruikers meer fchade als voordeel aanbrengen : maar houden voor

beft den ordinaire wegh te volgen , latende alle konftige mifch- en aard-beirèi-

dinge varen , en gebruiken een grondt, met alle goede eigenfchappèn be-

aaft , die mengcnoeghzaam door het gevoel , reuk , en gezight van de

eghten kan onderfcheiden.
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Het een-en-dertighfle Hooftdeel.

Van het zaayen der Boomen.

N deze koude Landen vcrëifcht het zaayen van Oranje-kernen veel tijdt,

al-eer die tot Boomen werden,nict-te-min wert dit by veel Liefhebbers met

voordeel gedaan , inzonderheidtinfim^^w^if , alwaar verfcheidePerfoonea

zij n, die, met dit Jaarlij ks te aftervolgen ,
groote en vrughtbaare Queekeryen

hebben bekomen, en hier door andere tot de zelve genegentheidt op-gewekt.

Om dit zaayen wel te doen , zoo moet men daar toe verkiezen het Zaad uit

Oranje-appelen, en niet van Limoenen, veel min dat uit Citroenen , als zijnde

Hefpjib. 3. IQ teeder.Volgens Ferrarii getuigenis werden deLimoen-zaaden in Italien zel^
**'*^" ^^'

den gezaait , om dat de ongemakken niet wel konnen tegen-ftaan ': veel on-

dienftigerishetdanindezeGeweften. Die dit wil beginnen, zal het ge-

voedfl:e,befte en rijpfte Zaad verkiezen,van fchoone volkómen-rijpe Oranje-

appelen,zoo als uit HiJpanienfPortugaaUoiItalien komen/t zelve met regen-

water af-waflèn , en reinigen van alle vuiligheit, en xlaar na in de fchaduwe wc-
derom dry ofvier dagen droogen,in't begin van Mey,cn volgens *t zeggen van

Hcfp.Ub.2. Ferrariusy twee dagen voor de volle Maan moet men zaayen als volght : Vult
^^^*

' daar toe een Pot, met goede vette, klein-gewreve Aarde, leght het Zaad daar

in een vinger-breedt diep , en ruim twee duimen breedt van malkander 5 ftek

de Pot tegen het Zuiden, in een open-lugcige, louwe, wel-ter-Zonne-ftaande

plaats , en befproeit dit gezaaide van flonden-aaa met laauw regenwater , en

dat om den derden dagh j dogh moet deze Aarde niet al te nat , maar alleen

matigh onderhouden werden. Om het uit-fpruiten te bevorderen , zal men
glaazenLantaarnen op dePotflellen , dathetwerkuittermatenzal helpen

'

voort-zetten. In 't uitfpruiten van 't Zaad gebeurt veeltijds , dat de fcheut-

jesdubbeltvoort-komen, te weten, twee by malkander 5 deze tweelingen

moet men fcheiden, de fwakile uit-trekken, op datze het vóedzel aan den an-

deren niet benemen, Dezejonge Zaailingen werden veeltijds gequelt van

de Oor-wormen , Mieren , Slakken en Piflèbedden , die de zelve af-eeten , en

den wafchdom benemen 5 waarom daar tegen dient voorzien te werden.

Op het derdejaar moet men de Zaailingen yder in een byzondere Pot ver-

planten , in goede Aarde ^ en flcUen op een plaats als vooren , daar van alle

quade Winden mogen bevrijdt zi}n. Zonder tegenfpoet zullen die op haar

vijfde Jaar een vinger dik wezen , bequaamtotdein-oculeeringh , en in het

twaalfde Jaar , ofook wel minder , tot het voort-brengen van hare Vrughten.

Dit is de gemeene en zekerfle wijze van zaayen ^ waar door men deze Boo-

men kan op-queeken , en vanjonghs-aan gewennen tot het dragen der onge-

makken , die haar door de ongefladigheidt van dit Climaat konnen over-

komen.

Tegen het Door de konft van uit-broeyen in verfche Paarde-mifch kan men deze

der ^or7njc
^^^^ cn kraglitigh doen uit-fpruiten. Wanneer het Zaadt

Zaaden. eerft geweekt werdt in laauw water , daar verfche mifch , en een weinigh Sal-

peter in gedaan heeft , gelij k wy gezien hebben tot Noordtwyk in Hollandty

by Sr.Borel, dat hy in een Jaar de Oranje-boomen uit Zaadt heeft doen
groeyen , tot de hooghte van twee voeten en een vinger dik jbequaam om het

. tweede Jaar te in-oculeeren : maar zoo haaft als de Zon naar 't Zuiden week,

en ons den aanftaanden Winter verkondighde , begonnen die teedere Quee-

kelingen
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kelingen te treuren , als ongewoon de gevvoonelijke ftrenglieidt van onze
Herfft en Winter-vlagen , die haar als tegen dit quaadt ongewapent overvie-

len, en metneenen beroofden van alle gezontheidtj waar op eindelijk de
doodt volghden. Deze broeyingh is goet voor alle vreemde Zaaden, uit

heete Landen , om de Planten , die daar afvoort-komen , te droogen tot een
Herbarium Vivum : maargeenzins is 't geraden ontrent het zaayen van de
Oranje-boomen, in 't welke men zigh zal houden by de wijze, hiervooren

Verliaalt.
r

1
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Het twee-en-dertighfte Hooftdeel.

Van het Enten.

\
1

DE voort-teelingh der Vrughten gefchiedt meefl: op dryderhande wijzen

,

door in-enten, af-zuigen, en enten met de botte, anders genaamt in-ocu-

ieerenj of in-oogen. Om het eerfte wel te doen , moet den Stam , die men
enten, ofin-enten zal, kraghtigh in wasdom zijn 5 op dat het in-gezette

Ent geen voedzel zoude ontbreken. Men zal hier toe verkiezen eenbe-

quame Tak, om het Ent af te fnijden ('tzy van een Limoen- of Oranje-

boom
3
) die niet te oudt , of tejongh zy 5 want het oude is onbequaam , en

'tjonge te teeder , en volgens-dien is deze waarfchouwingh , ten aanzien van

't Oude.

Gy Vrindt > die hier dees Ente zet >

ïiebt op u ftuk niet welgelet 5

ïVant wie d'er oyt een groote lak
Op eenig jeugdig BoomkeJiak ,

Om dat 5 als met eenfneüe vlught 9

Te brengen tot een rajjen Vrught j

IDit gaat voorzeker al te ras ,

En mijl voor eeuwig zijn Gewas.

>

Cats Em-
blemata 11.

I
r

Hier zal men twee-jarigh hout verkiezen, om niet te mifTen 5 alzoo het Tyat,

Jaarige te tenger is. IndeMaandtvanMey fnijdt men het Ent tot op de

lenghte van twee Botten. Het gedeelte onder de laaghfteBott zal weder-

zijds met een fcherp mesje wat plat gefneden werden 5 noghtans zoo, dat het

buitenfle deel des baflsnietaf-gaat, dewijl die weder met die van den Stam

moet verëenigen. Naar het fnijden van het Ent moet men den Boom op be-

hoorlijke hooghte af-zagen , en waar-nemen , dat de bafl: niet gekneufl werdt

,

maar effen en gelijk zy j dan maakt met een fcherpe Beitel in 't opperfle

C
ge ;
Ent van boven nederwaarts in, tot aan het onderde Bot^ zoo dat die een wei*

nigh boven den Stam uit-lleekt, voeght het werk te zamen, dat de bui-

tenfle fchorlTe van het Ent, met de buitenfle bafl van den Stam net over-een-

komt 5 bewaart de quetzuure met goet Ent-wafch tegen het in-wateren en

andere ongemakken- Op deze wijze kan men Enten op hooge Stammen, en

op byzondere Takken , om verfcheiden foorten van Vrughten, zoo Limoen

,

als Oranje-appelen op eenen Stam te doen voort-komen,'t welk door in-ocu-

leeren mede kan gefchieden. Dit Enten werdt door den Dighter Virgilius

aardigh befchreven, wiens woorden, volgens de vertaling van vanden Vondel,
\

aldus luiden

:

CMen
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Land-ge-'

dighten»

> Boek,

(iMen klooft met Beytelen wel diep het vafle hout ,

^an werkt de vrughtb^re Ent de klove toe-betrouwt 9
-

En in-geënt , de Boom begint eer langh z^n Meyen 3
*

2)^ Takken Hemel-hoogh gelukkigh ujt te Jpreyen j

En Jiaat verwondert ^ om dat tegen zynen aart >

^e Stam dit nieuwe Loof^ en vreemde Vrughten baart.
r

L

Ten laacfleti werdt gezorglit, dat het nieuw-gezette Entje'c volkomen
voedzel magh genieten, en door de uit-vvildt-fchietende Spruiten van de

wasdom niet berooft werdt , volgende de Leile van den Heer Cats in zijn

Emblemata i

xjih hei

tAUe T
daarom

is gezet

T^ient ten naauflen af-gefnoeit:

OHaar dat na den Hemel waji-,

^aar op dient te z>^n gepaft s

Want dat in de hooghte fweeft >

'

^at ü V dat de Vrughten geeft.

t)oör middel van het Enten hebben wy den wildenOranje-booni zien têm-
iïien , dan het mift veeltijds : maar de Limoen-boom op een Oranje-ftam ge-
fteeken,gaatgewiflèr, en wil beter te zamenverëenigen. Het Enten in deze
Boomen werdt zelden gebruikt, 'ten ware uit nieusgierigheidt 5 want het

maakt meed flordige Stammen, envolgens-dienbydeOeffenaarsweinigl

in 't werk geftelt.

Xfemginge, Behalven het voorgaahde Enten, is de Af-zuigingejalzoo geheeten, om dat

dejonge fcheute van den Moeder wordt af-gezogen. Wy hebben 't gezien

by Hercules Tatronim , tot Zut/jhen^ welke in deze Oeflêningh zeer ervaren

was, die beide deze manieren, van Enten en Af-zuigen, aaneenigeOranje-
boomen gelukkigh had uit-gevoert. Dit gefchiedt in de Mey-maandt : Ver-

kieft daat toe een Oranje-flam , jeughdigh en kraghtigh in de groey , ftelt die

zoodanigh nevens den Boom , daar afgezooght werdt , dat de rakken met de

uiterfte einden ruim konnen bereiken de bovenfte top van den nevens-ge-

zettcStam, die even zal af-gezaaght werden , op zoodani2;enhöóghte als

mehbegeert, en daar in werdt een klóove gemaakt, gelijk als öfmen wilde

Enten 5 dan zal de fcheute, oftak onder de tweede, of derde botte, weder-
zijds plat-aghtigh gefneden werden , op de zelve wijze als hier voor van bet

Ent gezeght is ; behalven dat men het van den tak niet moet fcheiden , maar

aan-laten, en van after in de openingh des Stams voegen , zoo dat de buitenfte

fchorflevanhetgefne-deEnt, mee die van den Stam, reght overëen-komt,
't welk met Ent-wafch moet verzorght werden , als-mede tegen alle bewe-
gingh en fchuddingh der Winden j op dat de volkomen verëeningh , en ge-

neezinghmaghgeichieden, 't welk men door het by-zetten van een (lok of

twee kan helpen, wanneer men door 't binden dit ongemak voor-komt 5

op dat de teedere ZoogeHngh vóór 't breeken , en den Inzetter voor nadeel

bevrijdt werdr. Na dat deze In-entingh gevat, en wel verëenight is, zal meii

het nieuw-gefchoote JEntje dight aan den Stam van den Moeder af-fnijden;

In-oculec-

ren.

op dat het voortaan zij n eige voedzel trekke.

Onder alle foorten van Enten

,

die aan dit Boom-gewas konnen ge-

pleeght

\ 1

/
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bleeght werden , is 'er niet dat haar natuur eigender is , als het In-ocureeren y

of het Enten met de botte , en dat ten aanzien van de hardigheidt van 't hout ^

waaromze de twee voorgaande manieren niet wel en willen lijden. Dit werk

is by de Ouden zeer vermaart geweefl: , welkers voor-fchriftenby-een zijn

vergadert door den geleerden Mtzaldm , en daarom onnoodigh hier te ver- Opufeuium

halen, als alleen de hedensdaaghze handelingh, die door ondervinding , voor infit'io^e"^

goedtgekeurt, en van yder aangenomen is. Om dit uit te voeren, moet

gelet worden op de tijdt , volgens de Leflè van den Heer Cats in zijn Buiten^,^

leven y

Ziet als de gulde Zon komt in den Handt gereezén ,

^an is V de reghte tydt de Botten af te kezen ,

Te voegen aan het hout ^ dan is de reghte tijt\

^at haar defchorjfe pelt , en van den houteJolijt*

, In de Maandty;?///^ met het af-gaan van de Maan, byfchoonvveêr,wanneer Ferrarïi

het niet mottigh nogh regen-aghtigh is , wil dit werk gedaan zijn. Verkieft '^^^^^^%[
^'

eenjeughdige twee ofdry-jarige fcheute van een wel-varenden Boorn, waar

van men begeert te in-oculeeren, en om de Botte, of Oculatie aftefnijden,

is 't van een Limoen , ofAppel-Sina , zoo zoekt een Botte daar geen doornen

aan is, nadatdevoorzeidetak, of fcheute is af-gefneden , zoo neemt eèn

fcherp mesje, en fnijdt de verkoren Botte aan weder-zijden een fneede , tot

op het hout, en onder, en boven de Botte, die in 't midden blijft ook cenfnee-

de , dat het in gedaante een langh-werpigh vierkant fchiltje gelijkt , light hec

zelve met de punt van 't mesje, of met den duim en voorfte vinger aF, zoo dat -^-^

noghtans het botje, ofooghje aan 't fchiltje vaft blijft, en 't zelve niet ge-

fcheurtwerdt, wantanders zoude nietgoet zijn; het bladt onder aan dé

botte zal half gebroken werden, om in 't inzetten het fchiltje tebeflieren.

;ht)

C /

een weinidi van 't hout aan 't fchiltje blij ft, om de botte te zekerder te be-

houden, hoewel dit tegen de gemeene regel fchijnt aan te gaan, noghtans

hebben wy 't menighmaalgoet bevonden, en gezien dat lietgemakkelijkcc

gaat als 't voorgaande. Dit is my alder-eerfl: bekent gemaakt door den zeer

tm.ziQnWtt'cJanRoeters.
. .

Hetfchiltje ofOculatie afgelight , én göet gekeurt zijnde , zal men het af-

gebroken bladtjtuflchen de lippen houden, (dogh niet dat hetnatvvert,) tot

dat de opening in denStam op de volgende wijze gemaakt is,verkieft daar toe

een effen-gladde plaats, die nogh knobbel, nogh quaft heeft, maakt de fneede

door de baft , tot op het hout , een weinigh langer als de groöte van u fchiltje

,

in de gedaante van een latij nfche T , of gelij k de hedensdaagzè Italiaanfché

Hoveniers in 't gebruik hebben, als dit teeken uitwijft x , zo aan de Limoen-

en Oranje~boomenblijkt,dieüit deze Geweften komen; dan hoe deze fneede

gedaan wert , is even-veel , dewijl het in 't groeyen geen onderfcheidt maakt

:

daar na light de fchorfle zaghtjes (met een beene mesje) op ,
feheit die weder-

zijds van het hout , neemt de Oculatie by het bladt, dat daar aan -gelaten is,

•vosgt het zelve nabehooren daar tuflchen, binnen de fneede tegen het hout,

douwende een weinig de buitenfte bad, op dat de Oculatie wel,en effen, tegen

het voor-zeide hout,als aangeplakt wert : En (laat te merken,dat het bovenfte

van dit fchiltje moet raken aan 't opperfle tegen de dwars-fnede , te weten,

wanneer die de Latijnze T gelijkt : Maar indien in tegendeel op de Itahaanze

H wijzë
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Cats Spiegel

Tanden ou-

den en

nïeuvVea

Tijde.

'\vij7e ftaat, zal het onderfle gedeelte raken, net fchiltje ofOculatie wel geïiek

zijnde, moet met een droogh biesje van een Moskovize Marre, fmaiaghtigh

Lint, ofanderen zaghten bandt vcorzightighlijk gebonden werden, begin-

nende van boven de Oculatie , en zoo nederwaarts, latende liet bindzd na
vooren fluiten even onder de botte en 't fleeltje van 't aan-gelate bladc , windt

dan voort, tot de gantfche fnede , behalven^tooghje, dat niet bedektmagh
zijn, bewonden is. - Met groote zorghvuldigheidt moet men dit werk te-

gen Regen en in-wateren befchcrmen, op dat het niet bederve, dewijl niet

ichadelijker voor het nieuw in-gezette ooghjen is, waarom die Boomen
onder eenigh dak ten dien einde gedelt werden. Omtrent dry Maanden zal

het bindzel ftaan, tot men ziet, dat de Oculatie gevat , en de Boete aan 'cfweK

ien is , wanneer de bandt een weinigh lofler gemaakt werdt. Dit werk laat

men den gantfchen Winter {laan, totdevoortijdt , en als inde Maandtvaa

April, de Oculatie nogh groen en wei-varende is^ dan isze gcet, en men heeft

hope van wasdom 5 enzalzondertwijfïèl in deMey , of Juniouitfchieten:

maar al-eer het dus verre komt, en zoo haaft men merkt, dat de Botte goet is

,

en zigh bereidt tot het fpruiten, moet mende Stam twee vingeren breet, bo-

ben de Oculatie af-fnijden, ofzagen ; op dat al het voedzel en fap alleen tot

dit nieuw Voedfter-kindt magh geraken , endefcheute te kraghtiger werdè

voort-gezet , als die het Jaar daar naar flerk gefchooten is , neemt dan de reö:

van de over-gebleven Stam wegh,tot een weinigh boven her ge-in-oculeerde,

en voorziet de Quetzuure met Ent-wafch : Indien de Oculatie op een hoo-

gen Stam geftelt werdt, zoo zet men twee, dry, ofvier Oculatien in 't ronde ,

om een goede gcfchikte kroon te maken : maar indien de Stammen kreupel

en fleght zijn , ftelt men de Oculatie onder aan de zelve , niet verre boven de
grondt j want dan kan men door middel van dit in-oculeerén,fchoone reghte

Boomen queeken, gelijkwy dat by de Oefïènaars in Brabandt zien, die daar

toe verkiezen diejeughdigh en welvarende zijn , welke in een Jaar konnea
fchieten tot op de hooghte van dry voeten , en meer. Men zal de bladeren

,

die langhs de nieuw-gefchoote Spruite ftaan , niet af-trekken , maar laten be-

houden tot dat zelfaf-vallen 5 want door de bladeren werdt het fap van on-

der tot boven in volle kraght behouden. Dezeteedere fcheuten kan men,
door het by-ftellen van een ftok dwingen , en met binden zoodanigh fchik-

ken, dat daar mede de grondt-llagh geleght werdt, tot het voort-brengen Van

fchoone reghte Stammen, volgens de Leflè van Zorghvliets-ftighter :

Terwyl het rys is jonk en fwak ,

En heeft niet eenen harden tak^

Terwyl het ^ruitje buigen kan^

Soo moet een naarjiigh Bogaard-man
Het Boomtje leiden met 'er hand^
Het Boomtje houden in den band

9

Ten einde dat het z.onder boght

Ter voller hooghte komen moght*

Want na de reghte eii fchoonte van den Stam werdt hier te Lande den
Boom veeltij ds gefchat , en dit is het middel , om die daar toe vanjonghs afte

brengen. Het in-oculeeren, of in-oogen, is geen van de minfle vermakelijk-
heden dezer Oeffèningh ; want men doet yet , 't welk by-na onbegrijpelijk
fchijnt, dat een gantfchen Boom gedwongen wert door middel van een dun
fchilletje, en een eenigh botje ,zijn eigen aart te verlaten , en andere vreemde
Vrughten voort te brengen.

Het

\
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Het Enten met den Bot ,

Hier dient een wakker oogh

tJHen doet een wonder-ftuk

wilt geen botte menfchen
en nette vingers toe^

en niemandt weet 'er hoe.

i Cüts BuN
tcn-lcvcn.

Hetzoude hiervvel pafTen, éenige öpeningh te doen , hoedanigh dezever-»
eeningh gcfchiet, en dit groote werk in een klein begrip werdt uitgeyoertjioe

dat een Boom is te zamen geflelt van deeltjes , die vele menighvuldige dunne
veezelmgen gelijk zijn, langhs welke, dooronzightbare toght-gaatjes, het
voedzel, dat ttn deele in voghtigheden beftaat, opwaarts klimt, daar het zigh
doorde takken verfpreidt , alwaar het by middel van de uiterlijke hitte dei:

Zonne, en in-gefchapen warmte van binnen , de uitwerkinge van blaaderen ;

blommen en Vrugten te voorfchijn brenght. Deze langh - dradige door-
toghten, Cdaar de baft geheel van t zamen geftelt is , ) door-gefneden zijn-

de, gelijk mede die van deOculatie, welkers openingen dan weder regt opdett
anderen komende , zoo werdt de voghtigheidt , en het voedzel van den Stam
aan het in -geënte mede -gedeelt , door de groeyende kraght te zameri
gevoeght, en verëenight Men ziet het tegendeel gefchieden, wanneer
deze over-een-kominge der door-toghten niet wel en zijn geflelt 3 dan het

is onze meeninge niet , hiervantereden-kavelen : maar bevelen dac aan de
hooge Verftanden der Natuur-kenders , en houden ons alleen by de eenvou-
dige Oeffeningh. Men kan door in-oculeeringh aan veel veranderingh van
Vrughten geraken , wanneer men maar van Stammen of Zaaylingen vöor-^

zien is, volgens de Hof-lelTen van d'Heer Cats

:

Heeft yemandt in het Landt een Vrught van heter aarti^

OHaakt datje zyn Gewas met uwe Boomen paart^

f

^
- \

^

Het dry-en-dertighfte Hööftdeel.

Van de voort ^teelingh door in^ leggen^

jO Elijk in alle Schepzelen van natuure een voort-teelende eigenfchap iSj^ alzo bevint men 't zelve mede in de Boomen,die hare vermenighvulding

niet alleen hebben door de Zaaden , maar ook doorde üit-loopen onderaan
hare wortelen. Öm dit te bevorderen, heeft de konfl daar niet weinigh by-

gevoeght j te weten , het in- ófaf-leggen. Van het zaayen is hier vooren ge-

handelt, en het andere fla^ nu tegenwoordigh te doen j waar in voor eerfl

dient geweten, dat den Oranje-boom zelden by de Wortelen uit-flaat , en dat

het in-leggen van de takken , om de hardigheidt van haar hout , niet wel tot

hetfchieten en maken van Wortelen is te krijgen j hoewel eenigé zeggen,

zulks te konnen gefchieden, en onder andere de Heer Muntingh in zijn ware * J^oek, c.

Oeffèning der Planten : Voor my,ik heb daar toe nöit konnen geraken. Maar
aan den Limoen-boom, die zaghter van hout, en meer genegen is onder by
de Stam uittefchieten, kan deze voort-teelingh bequaamlijker gefchieden:

voornamentlijk als de Oculatie dight by de grondt ftaat , het zy dan , datdln-

leggingh boven in de kroon , ofonder by de grondt gedaan werdt j zOo geeft

de tak een fneede van onderen op-waarts , neemt dan een Pot, waar in onder,

ofte in de zijde een gat is, fteekt daar den tak door, en maakt dat de voorzeide

fneede in 't midden van den Pot komt , leght tuflchen de gefneede öpeningh

t>
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een plat fteentje , ofyet anders , op dat die niet te dight t'zamcn nijpt , 'maat

'cpenblijfti 'om het wortelen te eeirdet te bevorderen: Als dit behoorlijk
*

gefteltis, 2al men de Pot met goede aarde op-vullen, en door matige vogh-

tigheidt onderhouden. Naliet tweede Jaar , zoo bevindt men gemeenlijk

dewortelineh, die , wanneer bequaem enfterkis,, afrfnijdt,. qmzighzelf

tè voeden, en dan teverplanten. ; "

Hier ftaat te letten, wanneer de Pot, 't zy in de kroon , ofonderaande

grondt ftaat , dat de zelve Vafl gèmalakt vverdt 5 want de minftè bewegingh

,

die daar aan gefchiedt , is hinderlijk , en verobrz'aakt een vergeefzen arbeidt.

Deze af-geleideBoomen (alsdievanèengetemdenvrughtbarenTak zijn,)

zullen zoo fchoone Limoenen voort -brengen , als een ge-in-oculeerden

Boom , gelijk de ondervindingh ons menigh maal geleert heeft , en ook met-

eenen , dat men de Limoen-boomen op zoodanigen wijze lightclijk kan ver-

j^^^iib^^ menighvuldigen. Daar werden by Ferrarium nogh andere manieren vaii

cap 1 1.
'

voort-teelingen befchreven : maar de uitvoeringh is in Nederlandt ondoen-

lijk, om dekortheidt van onze Zomers. Latende het andere beruften , dewijl

men hier mede doen kan al 't geen, dat met anderen gedaan kan werden.

J

i ^ ' • I t

., W ,

Liet vier - en - dertighfte HoöftdeeL
A -^ -

T H .* -ï - •. Ai-- 4
s.

V b -
Van klanten, en Verplantingh-;

4 • A

V r
{ -

'ï'obbens

en Bakken

TWeederhande Handelingh komt hier te voorfchijn , het Planten en ver-

plantfn 5 het eerfte gefchiedt aan dè Boomeh , dié ons uit Italien werden

gebraght , en het andere aan die gene , welke hier te Lande in vollen wasdom
liaan. Al-eerwy hier toe treden , zal het dienftigh zij li, dat de noodige Ge-

reedtfchappen werden voor-geftelt, dewijl men zonder die niet en kan be-

gmnea . ^ t, m

-'

't En is niet doenlijk de He^erife Boomen hier te Lande in vrye Aarde te

* planten , gelijk in warme Geweftén j daarom heeft de kpnftuit-gevonden,

houte Tobbens , Bakken , en fteene Potten , waar in de Boomen geplant , ver-

dragen , en vervoert werden. Hoewel by eenige Liefhebbers deze Boomen
ïx\ de vrye grondt geplant zij n , zoo werdt , dat met reght om deze reden ver-

worpen. Eerflelijk, wegens de groote Onkofteh', die dit werk verëifcht, om
onze teedereOewalTen tegen de koude te befchefmen j alzoo daar toe ver-

ëifcht werdt een Winter-plaats ,
" die men des Zomers wegh-neemt , en des

Winters wederom kan dp-ftellen 5 gelijk by Ferrarius zoodanigh een werdt

befchreven , die in den Hofvan den Hertogh van Tarma te vinden is : maar

voor veele zoude zulks al te fvvaar vallen om uit te voeren. Ten ande-

ren, datbyWinter-tijdt de Gronden hier te Lande overvloedigh voghtigh ^

^

en volgens^dien kout zijn , 't welk de Boomen en Vrughten zeer nadeeligh

is 5 waarom wy, om dit alles te vermijden, onze Voor-gangers zullen vol-

. gen, die voor veel Jaren hiertoe hebben uit gevonden, Tobbens, Bakken, en

Potten, die alle na de groote der Boomen werden genomen. De befte en be-

tobbcris. quaamfte Tobbens zal men maken van Rynfche Stuk-Vaten, dewijl haar

iloffe hardt, dik, vaft, en góedt Eiken-hoüt is ^ het beflagh is yzere Hoeppen,
en wederzijds twee fterke yzere ooren , of hand-vatten , omdiebequaam
^^an d een op d'ander plaats té verdragen , de diepte en breete boven is ge-

meenlijk tweeVoeten 5 dogh onder op den bodem een en een halve Vo^t^zoo

1 '

" '

dat
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datdenaauwte na onderen allengskens moet afgaan, omdatin'tverplan-

tenderBoomen, de gantfcheMafla, te bequaamelijker kan uyt getrokken

werden 5 en indien men voor kleinderBoomen Tobbens begeert , zoo laat

de diepte en boven-wijte een en een halye voet^en de Middel-lijn des bodems
een eneenquartvoetzijn,gelijkde nevensgaande afbeeldingh uitwijft, den

bodem van de Tobbens, Bakken en Potten, moeten met verfcheidengaat'én

doorboort werden , om de overvloedige voghtigheit te loozen , en de

wortelen der Boomen tegens verrottingh te bevrijden. De potten zullen van

goede aarde gebakken zijn , van binnen en buiten verglaaft , ofook wel niet

zoo het yder begeert, de gedaante zal wezen ten naaften by, als de Tob-
bens boven wijder als onder, devoetbreet, tegen liet omvallen, volgens de

nevens ftaande teekeningh, wat de yierkante Bakken belanght, werden in alle

haar deelen zo goet niet gehouden,en vallen koftelijker^ daarom wy ook ni^t

noodigh hebben geoordeelt yet afte zeggen 5 nogh öok van de andere zaa-

ken tot den plantingh noodigh : als Spaade , Schop , Troffel en diergelijke

,

ttn aanzien die van gedaante yder genoegh bekent zijn. Alleen dient dit

hier by 'gevoeght , dat de houte Tobbens beter werden gehouden als de

fteene Potten, om dat de wortelen in *t ronde tegens de Potten en Tobbens
fchicten^ als mede op de Bodems, der zelve. Zoo is 't dat de Steen veel

kouder is als het hout, en dien volgens de Boomen meer hindert, voorna-

mentlijk in de Winter.

In 't beghi van dit Hooftdeel is van tweederhande plantingh gefproo- Hoenieti

ken, daar wv nu de eerfte zullen afhandelen, te weten vande Boomen die ^^ ^^^,^'

. . * A n t ^ n 1 t 1 . t \ 1 « overeeko-
:alfen, ofandere Geweften

veter behoorlijker tijdt heeft bekomen, zal aanftonts nadeontpakkinghal^^^ ^*"-

de aarde,die aan de wortelen is fchoon afgedaan, gewaflèn, en van alle verftik- ^" ^ '

te veezehngen en ftompen gezuyvert werden , en de gantfche Kroon tot op
een hant-breet boven de inoculatie afgezaaghr, ende aangebleven einden, met
Ent-wafch bekleed werden,neemt dan vorder een Ton met Regen-water,dat

in de Zon is laauw geworden , en Iaat daar de Boomen een oftwee dagen , in
.

/

leggen, op datze van de langhduurige drooghte en ongemakken,
't reizen hebben geleeden, eenighzints weder door 'tin trekken v

die in

van ver-

fche voghtigheit verquikken , en daar na plant die op volgende wijze : Ver- Planting.

kieft Potten of Tobbetjes , na de groote van yder Boom zal vereifchen, vult

die met goede aarde twee ofdry handen breet hoogh , ftelt daar den Boom in

't midden in, doet dan meer fijn ewreeven aarde by, die een weinigh in-

dat

Bcwate

drukkende , en in *t opvullen zoo fchud den Stam op en neder _

de aarde te beter, tufïchen deWortel-takken in zakt, en den Boom vaft

wert. Als nu den Pot behoorlijk gevult is,fteltze eenige dagen op een fchadu-

aghtigelóuwe plaats, die van de Zon niet befcheenen werdt, laat die daar

zoólanghftaan tot de botten beginnen doortebreekenj op deze wijze zal-

men de Boomen tot ons Climaat gewennen , diemen dan allengskens verder

en verder in de open lught enZonne gaat zetten,QndertulTchen moet men de

'aarde behoorlijk en niet teveel bewaateren, om deze zieken weder tot nieu- ^.j^T

we kraghten te brengen, zoo haaft: men het eerfte uitfchieten begint te zien,

kan hetzeer gèvordertwerden, met datmen glaaze Lantaarns boven de Ocu-
latie ftelt,en 'toezien,dat geen Spinne-webbe daar aan komt. Verdet diéht tot

opqueekingh waargenoomen , dathetongediert de jonge teedere en eerft-

uitkomende fcheutjes , niet afen eten 3 want^éit kap veroorzaaken , dat den

Wasdom niet alleen veraghtert , maar zelfs deBoomen naeenlangh-quy-

nende uitteeringh komen te fterven, indien op de gezcide wijze dit werk

k
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zoogeh^ndek werdt, lullen de Boomen om het vijfde jaar'bequaam kon-

nenzijn, tot het voort brengen van Blommen, enVrughten.

Daar zijn verfcheide redenen , die ons dwingen om de Limoen en Oranje-

boomen , te verplanten , 't zy dat de Potten te klein werden , de tobbens ver-

rot,dat nootzaaklijk van aarde moeten ververft ofdat eenige quaalen ontrent

de wortelen zulks komt te vereiichenjiier toe verkieft deMaanden vanApril,

't begin van Mey,of 06tober,en volgens Ferrarii leering met het afgaan vande

Hpfp. Hb. 1. Maan,na dat de gaaten in deTobben ofPor,tegen het verftoppen bewaart zijn,

(^'t welk voor-gekomen wert met eenige rondt verheven (lukken, van een ge-

brooken Pot daar over te leggen, dogh zoodanigh dat de uitwateringh ge-

noeghzame openingh behoudt ,) leght dan onder op de Boodem dry- vinge-

ren breedthoogh oude verrotte Koe-mis, endaar na zoo veel vette goede

toebereide , en cuilchen de handen klein gewreven aarde, als noodigh is, ^om
den Boom op te zetten ,) drukt die een weinig met een platte hant om het ne-

der-zakken voor te komen, want het ftaat oncierlijk, wanneer de aarde te

laagh, onder de randt van de Tobben of Pot komt. NadatdenBoom, in

't ronde, in de oude Tobben ofPot is losgemaakt en uitgetrokken, zoo
fnijdt met een fcherp mes de overvloedige VeezeWortelen af, en beziet

ofnogheenigh ander gebrek daar aan werdt bevonden, 't geen men als dan
kan voorkomen ; men moet de wortelen voor kneuzinghwaghten 5 want
die door pletteringh gequetd worden, zijn den Boom zeer fchadelijk,om dat

iightelijk verrottingh veroorzaken,waar door veeltijts een quynende ziekte

komt te ontdaan. Na dat dit gedaan is ftelt de Boom dan wederom in de nieu-

we, toe -bereide plaatzereght in 't midden , vult dezelve metdevoorzeide
aarde op, dlemen rontom een weinig zal indrukken, op dat den boom vaflig-

heit bekomt, die ook niet te diep moet geftek V/erden. Na dac de aarde , tot

behoorlijke hoogh*:e zijnde dry vingeren breet boven op de wöftel gebraghc

is, zalmen de Nieuw-geplanten Boom eenige dagen op een fchaduwaghtige

louwe plaats (lellen, en die bevrijden tegen alle beweegingh, van winden,
fchoddingh, flooten , of anderzints. Ook magh men deze Aarde den
zelfden dagh nie; begieten, maar twee of dry dagendaar na, en datmaar
matighlijk , om dat anderzints flijk- aghrigh werdt , en te veel op een
pakt, 't welk geen deught doet , en zoomoet mentraghten , de Boomen
weder te brengen>tot friflè kraghten,dat men kan befpeuren aan het voortko-
men van nieuwe looten. Dereghtetijdt om te verplanten is in 't laaft van
April, ofin 't begin yanO£tober, want men op beiden dit werk doen kan,
hoe wel mijns oordeels de voorrijdt alder bequaamftis. Wanneer deze ver-

veJil^ir P^^^^^^g^^ ^^ ^^ ]\^tii^ gefchiedt, moet men den Boom tot het voor-jaar laaten
verpa en.

^^^ ftaan , en de aarde mede maar matigh vervoghtigen , ter tijdr toe, tot

dat in huis werdt gebraght, en dan niet meer begieten , ten ware de noot

rii7r"'^°'
^"^^^v^^^yft^

'
wanneer een Pot of Tobbe te klein werdt, ofgebrookenis,

ófTobff 2:00 zalmen den Boom met de aankleevende aarde , in een klomp uit trek-

ken , is de Tobbe vergaan , zoofnijtde hoepenen duigen rontom af, en na

de verarmde aarde, een hant breet is wegh genomen,nevens het gebreide Net
van Veezel- wortelen, die gemeenlijk op den Bodem zijn: zoo handelt
dan wijders, gelijk boven is gezeght.

I
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Het vijf- en-dertighfte Hooftdeel.

/

Van het vervoeren der Boomen.

M
helpen in deze Geweften te vervoeren, van de eene Stadt naar d'ander, of

Verder afgeleegèn plaatzen , 't welk gedaan moet werden , in de maanden
van Maart, ofApril 5 indien her te water gefchiedt, is dit de bequaamfte tijdt,

overmits de hitte derZonne als dan nogh geen broeyingh indefcheepen
kan veroorzaaken

, waar door de Boomen zouden verftikken^en haar Vrugh-
ten en bladeren verliezen. Ten anderen moet deze tijdt werden waar-geno-
men, op datze ter plaatzedaarmen de Boomen wil hebben, konnen wezen
aleer die beginnen tefchieten, en haar des te beter tegen alle ongemakken
bevrijden , maar indien de reyze verre over Zee is , moetmen dit vervoeren

,

vroegerin de voor tijdt doen, op dat vóór de warme daagen, de Boomen ter
beflemder plaatze zijn, om aan de voorzeide fchade geen deel te hebben.
ïn dit vervoeren is nogh een ander gevaar , behalven het breeken en fchen-
den van takken,en verftikking,namentlijk van de Ratten,waar tegen men zor- Tegcndc

gen moet, dat de Stammen en Kroonenvan dit ongediert mogen ongefchon-
^*"^"'

den blijven , want het kan gebeuren dac deze fchadelij ke heeften , doof gróo-
ten dorftgedreeven zijnde, de haften derBoomen af-eeten, en dezelve fchen-
den en dooden , gelijk ons is overgekomen. Hier tegen is het befte middel

,

datmen eenige Potten met verfch-water doet ftellen in de fchèepéri , omtrent
de plaats daar de Boomen ftaan' , op dat deze Beeften haren dorft konnen lef-

fchen
: en de tedere reyzigers,op het cietlijkft tot haren Heer mogen overgc-

braght werden. Zoo deze overvoeringh te lande nioet géfchieden , is alleen
maar te betraghten , datze op de waagens , tegen het breeken en ftooten
mogen bevrijdt zijn.

Tijdt, om

neer de Zomer begint ten einde te loopen, en gekomen is omtrent den aght- d"eWcr-
ftenOdober, zuUen de Boomen by fchobn helder weer , en dat de blade- Waacste

ren wel drooghzijn, gebraght werden onder een verdekzel , 't zy Galderye,
^'^"^^°*

gemaakt riet Dak, of anderzints , na dat ydergelegenheit heeft, latende die
daar eenige dagen ftaan,tot datmen ziet dat het begint tij t te werden^dezelve
in de Winter-plaats te ftellen. 't Welk gemeenlijk gefchiedt op halfOdober
ofweinigh later, na de dagen fchoon en goet zijn. In her zetten der Boomen
moet men toezien dat lughtigh en zoo weinigh in malkanderen ftaan , als mo-
gelijkis, opdatdoor het in een hangen der Kroonen , de.bladeren en jrakken ^
niet verftikken,ookzullenzeniettedigtbydeKaghgel-oven gefteltwerden,

om geen fchade van de hitte te ontfangen,en men zal de ftellingh zoo maken,
dat men by de Boomen , met gemak kan komen , om die by alle ongelegent-

heit te helpen. In de voortijdt omtrent den thienden Mey,wanneer het zaght
en regenigh weer is , vervoertmen de Boomen wederom üit de Winter-plaats

in de vrye lught , maarniet ten eerften in een heten Zofliie-fchijn, dêwïjize

die zoo fchielijk niet konnen verdragen. Maat verliezen daar döór h^ar bla-

deren enVrughten, daarom zal men waghten na een dagh dat het regent,

of anderzints zal men de Boomen brengen eenige dagen langh op een

fchaduagtige plaats, om haar allengskens wederom tot luglit en Zonnefchijn
te gewennen, hoe de vorder rej

den, zal hier na gezéght werden.
Het
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Het zes-en-dêrtighfte Hooftdeel.

Fan meftingh^ ververjfmgh en Om-grmjtngh.

Et meften van den Limoen en Oranje-boom gefchied,na de verfcheiden-

heh derGeweflen , en dewijl wy van meenigh zijn, deze Oeffeningh

alleen te fchikken 'na de gelegentheidt van onsNederiandc, zal dit werk

gefchieden, in de Maant van Mey, zoo haaft als deBoomenuic de Winter-

plaats komen , en dat om de twee ofdryjaaren , naden noodt vereifcht.

Graaft met een fcherpe Troffel, of fmalle Spaade , de oude Aarde een handt-

breet, ofmeer, in 't ronde, uit de Tobbe, of Pot, daar den Boom in ftaat, zoo

diep als men kan komen,met-eerten vvcg-nemende de oude veezel-wortel n

,

en uit-geteerde Aardej dit gedaan zijnde, vuldt de Tobbens weder op,

met vette gemeftelughtige klein gewreven Aarde, dieeenigetijdt te voo-

ren daar toe bereit, en meenighmaal met oudeKoe-ofPaarde-mifchy door

malkandergcarbeidt, tot dat de zelve wel gemenght en verrot is, en na de

voorzeide ppvuliingh , effent de bovenfte Aarde , latende die iughtigh

leggen om d'invloeyingh van het water, dat door regen of begietingh daar

opkomtjte bevorderen. Door middel van dit meften en ververflchen,kan dit

edel BoOln-gewafch,innaauwbe(loote vaten met groot gemak gevoedt,en in

-vrughtbaarheit onderhouden werden. Wy hebben alleen de eenvoudighfte

wegh voorgeftelt, als zijnde de zeekerfte, laatende vaaren de konden die

eenige hebben uitgevonden, enaldeWerelt voor wonderen zoeken aan te

prijzen , dogh die niemant meer bedriegen , als dieze meeft gebruiken , gelijk

wy hier vooren in de befchrij ving van de mifch ten deele hebben aan«geroert.

De Om-gravinghgefchiedt jaarlijks in devoor-tijdt, tegendetijdtdatde'

Boomen uit de Winter-plaats komen , en is niet andersals dat de bovenfte

Aarde van de Tobbens twee of dry vingeren breet , en diep werdt wegh-

en met andere goede , in plaats der uyt- geteerde wederomgenomen
op-gevult , om daar mede

,

ooij^ieze onderhoudingh, de Aarde in Tob-
bens en Potten zoo veel te verfterken, en voedzel toe te brengen, als mo-

Haleluiah}

4Hooftftuk,

Het zeven-dertighfte Hooftdeel.
*

-

Van Bewaateren.
r

Tr\ Ewy 1 het voedzel der Boomen en alle Aart-gewafch , beftaat uit de fijn-

*^fte deeltjes der Aarde, en water, 'tw elk zigh door zeer kleine toght-

gaatjes , langhs kleine veezelen, als aderkcns, door alle hare deelen verlpreit

,

en door de in-gefchapen warmte der zelver verfterkt zijnde met de warmte
der Zonne , die van buiten in-dringht , verandert in de gedaante en geftalte

derdeden, tot welkeh^tgebraght 'is, en dewijl het water noodtwendigh is,

zonder welk geenBoom kan leven 5 want het dient tot los-makingh , en ver-

dunningh van de gezeide deelen , op dat de zelve door de geopende port , of

toght-gaatjes des te bequamer konnen op-getrokken , en mede-gevoert wer-
den , ter plaatze daarze tot voedzel werden verandert.

by
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moeten te vreden zijn , 7oo is *t noodzaakelijk dat men haar te huipe

komt met het toe-brengen van water, 't welk door den Regen, 'ten zydie
langhduurigh is 5 nietgenoegh kan gegeven werden , of belet, doordewijte
en breece van hare kroonen , die het Regen-water meeft: ter zijden doet af-

vallen , om welke redenen de hulpe van het bewateren ten hooghften werdc
vereifcht. Onder alle deelen dezer Oefïèningh is dit geen van de minfte

,

enftaatvoor-eerfl telettenopdeverkiezingh der wateren , en ten anderen

\

men
(die vvy hier ook volgen}

tijdc-vloeyende Fontein- en Rivier-water, als zijnde het door-dringenfte en

Wat watef
men ver-

gezondtfte 5 en daar na het Regen-water , 't welk in Bakken vergadert en be- Hefp" ib^'i*

waart werdt : ten derden , volght het Put-water , dat gemeenlijk kout '^^P- '*•

enraauwis, vermenght met verfcheide gebreken en eigenfchappen , die het
met zigh fleept uit de onderfcheide gronden , waar door het op-welt : Nogh
minder in deughden is het water , dat uit moeraflïge plaatzen komt : maar
het alderquaadtfte , is het gene dat van de ftil-ftaande Poelen , ook dat dik

,

zout
, brak , fvvavelaghtigh , en grof van deelen is , 't welk men tot dit werk

moet verwerpen, en alleen verkiezen 't geen hier boven is voor goet gekeurt

,

te weten , het water dat een goeden reuk , zoeten fmaak , zonder eenige fly-

merigheidt , 'twelkbyWinter-tijdt lauwaghtigh , en by Zomer-dagh ma-
tighlijk kout is 5 want dit werdt geoordeelt, gezont en aangenaam, zoo voor
'Menfchen, als voor Boomen j dan het Rivier-en Regen-water overtreft alles

,

wanneer dit genoegh re bekomen is, zal men het daar by houden. Daar zijn
Luiden, die verfcheiden mengelingen toe-ftellen , metMifch, Salpeter en
Water , om daar mede te begieten : maar alzoo wy dat in 't 3o.Hooftdeel
verwerpen, en hier voor van hebben gefproken, zullen het daar by laten.

Na de verfcheidenheidt der Tijden moet men zigh reguleeren , cm de Tijdt;

Oranje-boomen te begieten , by heet en droogh weer gefchiedt zulks om den
tweeden ofderden dagh, tegen den avóndt,wanneer de Zon is aan het onder-
gaan, en de Boomen niet meer befchijnt 5 want indien het op het heetfte van
den dagh begoten werdt , zoo zoude dat een groote ziekte veroorzaken,
daarom waght men tot den avondt , om reden , dat de hitte der Zonne den
gantfchen dagh op de Wortelen der Boomen is gevallen, en de zelvedaar
eenighzins door te verfriiTchen. Deze begietingh zal met voorzightigheidc
gefchieden , alzoo dat de Aarde matigh voghtigh gehouden , enniet al te nat,
en tot flijkaghtigheidt gebraght wert, ook moet men de Stammen mijden, op
dat die door het water , 't geen daar tegen komt , niet verkouden , vervuilen

,

mofchaghtigh , en tot een quynende ziekte geraken , en ilaat voor-al waar
te nemen, dat het water, waar mede men gieten zal , moet in de Zon ver-
warmtzijnal eer dat het gebruikt werdt, overmidts het koude water de Boo-
men zeer fchadelij k is , daarom gebruikt men Tonnen , ofhoute Bakken , die
vandeZondenganfchendagh befcheenenj en waar in daaghs te vooren het
Water in-gedaan, al-eer het gebruikt werdt.

Detijdt, wanneer deze begietingh begint en eindight, is hier te Lande
m 't gemeen van Mey, tot het laatfte van Auguftus, ofwel eenweinigh langer,
nadat het natte, koude, of heete dagen zijn.

Men moet in dit werk dezen algemeenen regel houden , die hier bovert
eenighzins is vermaant , te weten , dat men deze Boomen niet al te veel be-
giet

5 want indienze te nat gehouden werden , verkondt de Wortel , eii

werden geel van bladeren 5 al te groote drooghte is mede fchadelijk, zooW de matigheidt hier moet werden waargenomen , 't welk men eenc
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By Winter*

bekennen kan aan de Aarde zelve j want deze Boomen willen nietover^

gooten wezen.

Zoo langh de Boomen in de Winter-plaats ftaan , werden die zelden be-

goocen, 't en zy de noodt zulks vereifcht, 't geen men merken kan aan het

in-krimpen der bladeren , en flappigheit van hare Vrughten , en dan moet het

gieten maar weinigh zijn. tot dat de flaauwte overgaat , en de Vrughten en

bladeren tot haar voorigenftantwederkeeren. Wanneeï dit begieten ge-

fchiedt 5 zal men daar toe een Pot met Water op het vuur heet maken

,

en met kout Water zoodanigh matigen , dathetbequaamlijk laauw wert,

gelijk als of het by Zomer-dagh in de Zon gedaan had 5 wantdegroote

koude hinderlijk aan de Wortelen is. In 't voor-Jaar, van April tot Mey toe

zal men deze Boomen wederom zoeken te verheugen door een langhzame

voedingh met Water, 't welk ia Teden , ofplatte Potten op de Tobben werdt

gedelt, en daar langhwerpige lappen van Lakenze zelf-kanten in-leggen
5

waar door het aÜengskens werdt getrokken, en in de Aarde druipt, die aizoo

met*er cijdt begint te vervoghtigen ^ en voedzel aan den Boom te geven:

maar indien men in 't voor-Jaar fterk wil gieten , zoo zullen de Vrughten

Herp.Ub.4. treuren, en af vallen, 't welk (volgens Ferrarii gevoelen) by komt, door
«ap. 2 1.

^j j^f^ j^ Boomen dan genoeghzame voghtigheidt by haar hebben , die uit de

Wortelen na boven fchiet , en dat het toe-doen v^n Water het fap te over-

vloedigh maakt , waar door de Vrughten gelijk ^.Is ontbonden werden, en

af-vallen. Tot hier toe nu, zoo veel het Bevvateren belanght ^ indien het in

deBloey-tijdt 5 en het fwellen der Vrughten wel werdt waargenomen, zal

men bevinden, dat de Boomen vroolijk zijn , en harenMeeftermetBlom-

meu, Vrughten j en aangename bladeren , zijnen gedaanen arbeidt

zuilen vergelden.

;

^

Limoen
bconi.

Het aght-en-dertighfle HooftdeeL
. . ...

Van het Befnoeyen.

nr Weederhande Befnoeying is omcrent deze Boomen gebruikelijk. Eer-
-* ftelijk, die menjaarlijks oefïènt , met h^t wegh-nemen van het verftorven

hout, en overvloedige takken. Ten tweeden , het af-zetten van de geheele

kroon.

De S noeyingh , die den Limoen-boom vereifcht 5 is omtrent het weeldrigh

hout, 't welk dezen Boom veeltijds maakt, en noodzakelijk moet werden

af-gefneden , zoo ten aanzien van de goede geftalte van haren kroon , als tot

gemeen welvaren van de Vrughten 5 want by gebrek van dit werk krijgen

de Umoen-boomen ongefchikte en flenterigekroonen , die haar onaange-

naam voor het gezight vertoonen. Ten anderen 3 moet men die ook zuive-

ren van het verftorven hout , 't welk zigh in de voor-tijdt , nogli in huis ftaan-

de, komt te openbaren , en veroorzaakt werdt door voghtigheden , die op de

takken en bladeren neder-vallen, daar verftikkingh en befchimmeling voort-

brengen, die door een fcherpe eigenfchap 't leven uit het teedere hout en
* "

, eneenfchadelijkeverftervinghtewegebrenght, enontfteekt

inweinightijdts den gantfchen tak, indien men niet vlijtigh daar by is, om
't quaadc door het af-fnijden te ftuicen ; daarom moet dit tot op het leven

wegh-genomen, en de Wonden met Ent-wafch beftreken veerden,om vorder

verdervingh voor te komen.

t

* _ Den
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D'Óratije-boom is het voor -verhaalde quaadt mede onderworpen ^ Oranjc-

waarom die als den Limoen-boom in dit geval moet gehandelt werden : Maar ^°"'^'

nogh heeft zy iet byzonders , datze aan de voor-einden van de takken veel-

tijdts zeer dighte kribbelige en menighvuldige kleine fch^utjes voort-

brenght , (inzonderheidt die met gekronkelde bladeren ,} welke het voed-
zeltekraghtigeruit-mergelen , en vorder fchieten van jonge looten verhin-

deren , en den Boom te veel doen bloeyen , waar door ten laatften een uit-

teeringh werdt veroorzaakt j om dit voor te komen , werden die overvloe-

dige fcheutjes in haar begin uit-gebrooken , en maar twee ofdry ten hoogh-
ften by-een gelaten

i
of indien men bevindt , dat deze fcheuten te veel zijn

gebleven , werden die op den al'gemeenen fnoei rijdt wegh-genomen , ten

einde de aanftaende nieuwe te kraghtiger mogen voort- komen.
Wanneer men gewaar werdt , dat den Limoen- en Oranje-boom beginnen Af-nemca

op te houden van groeyen , en in gebreeke blijven van nieuwe looten te fchie-
Krooli!"

ten, 't welk teekenen zijn, datdegroeyendekraghtisaf genomen 5 zijnde

veroorzaakt door het overvloedigh bloeyen en Vrught dragen, zoo zal

men den gantfchen Kroon , tot op een hand-breet , af-houwen , en den Boom
(gelijk hier voor in 't aghtfle Hooftdeel isgeleert) inverflche Aarde ver-

planten , na de Wortelen wel gezuivert zij n 5 waar door de zelve als rot een

nieuw leven geraakt , en men verkrijghtalzoo , in plaats van uit geleefde,

wederom jonge jeughdige Boomen.
Dit Snoei-werk moet ter handt genomen werden in de voor-tijdt, te Ti;dt.

weten , zoo haafl de Boomen uit de Winter-plaats komen , en volgens Fer-

rarii leeringh , mee een af-gaande Maan : maar tot het wegh-fnijden van ver- Kefp Hb. d.

dort , of verdorven hout en zal men geen tijdt aanzien , dewijl dat moet
"^'^

wegh genomen werden , zoo haafl als het zelve gezien werdt. Tot het at-

nemen van den gantfchen kroon , kan men geenjaaren voor-fchrijven^ alzoo

alleen op de voor-verhaalde teekenen daar omtrent moet werden gezien.

Het gereeclchap , dat men tot dit werk van nooden heeft , is een S noei- beitel,

houten Hamer, kleine Zaage, krom Snoei-mes, en Ent-wafch, om de ge-

maakte Wonden voor het in-waateren te bevrijden , en het genezen te be-

vorderen.

Het negen-en-dertighfte Hooftdeel.
L

j

yan de Middelen tegens verfcheide Gebreken , en Ongedierte
V

t

* w

Elijk de Menfchen en Dieren haar Ziekten , Quaalen, enVyanden zijn

onderworpen, alzoo mede de Boomen en Planten , die noodtzakelijk

daar tegen door hulp-middelen moeten geredt, en befchermt werden, indien

men de zelve by hare welvaart en gezontheidt wil behouden. ,

Degemeene Ziektens , die \vy hier te Lande bevinden , zijn het Gommen ,•

geel werden , luizen , verrottingh en verouderen : Wat het eerfle belanght , i

fchijnt zijn oorfpronk te nemen uit eenige quaad-aardige koude taayeftoffe

,

't welk de natuur zoekt quijt te werden, en op d'een of d'ander plaats uit-

werpt , in een taaye en fcherpe voghtigheidt, die alles ("waar zy langhs henen

vloeidt) in-eet , enbederfr: daarom, zoo haafl: men dit quaadt verneemt,

zal de begomde plaats met een fcherpMes tot op het gezonde hout uit-ge-

fneden werden , de uit-gefnedenWonde bedrij ken metKalkenTurf-afch,

die te zamen met Regen -water tot bequame dikte vermenght zijn ,
en

°
. dan
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dan met Ent-wafch zal ovcr-kleeden. Dit is menighmaal met goedt voor
deel in deze gelegeatheidcgebruikt , en is het zelve middel , éidX Fcrraüm

Hcfp.iib. 4. teaen de verrotcingh befchrijfc. Tegen het geel werden der blaaderen , dat
cap. li. - - -O . - o,, o . .,
Gceltieiclt

der biaade

ren.

X

Luizen.

z'

;'

zijn oorfpronk neemt uit de quade geftalte der inwendige deelen, ofdoor ver-

-rottingh aen de Wortelen , en ook wel van te veel begieten, waardoor
*

den Boom verkout is : ofte langhduurige uitdroogingh der Aarde,zoó wordt
van den zelven Schrijver aan-geprezen een doodenHondt aan de Wortelen
van de Boomen tebegraaven, en dewijl zulks by ons niet wel is uit te voeren

,

doordien wy het gebruik der vrye Aarde moeten mifïèn i en met naauwc
Potten en Tobbens behelpen , zoo hebben wy gezien , dat in plaats gebruikt

wierdtfchraapzel van Oden horens , die te vooren verrot en uit-gebroeit

zijn, waar door deze Boomen op nieuw fcheenen te herleven : maar hier

moet gezorght werden , dat dit hoorn-fchraapzel matigh gebruikt werdt

,

op dat door de fcherpigheidt , die het by zigh heeft, de Boomen nietbe-

fchadight. Maar indien het voort-komt uit een verrottingh , ofverderfder
Wortelen , zooishetbequaamftedenBoom uit te nemen, de oude Aarde
wegh te doen, en de Wortel van alle bedorve veezelen en takken te zuiveren

,

en zoo weder planten in verfche nieuwe Aarde , waar door die tot een veel

jeughdiger wasdom zaluit-fchieten. Indien het werdt veroorzaakt door te

overvloedige nattigheidt , die de Wortel verkouwt , zoo is het befte middel

,

dat men de Tobbens , of Potten beziet 5 want het wel gebeurt , dat de gaaten
van onder verftopt zijn, waar door het water niet kan geloft vverden,maar om
de Wortel blij ft ftaan , en daar dit quaadt by-brenght , zoo zal men die ope-
nen, op dat de behoorlijke af-loozingh kan gefchieden : Of komt het by,
dat de Aarde te vaft gepakt is , en lught ontbreekt , dan is de verplanting het
naafte middel.

Het geen hier de naam van Luizen heeft , bevinden wy veel meer een
7iekte , die haar oorfpronk neemt uit vervuilingh der Boomen , die door den
Honingh-dauw veeltijdts veroorzaakt werdt, en mede door te veel voghtige
dampen , in de Winter-plaats , door het weinigh lughten , en te dight op-een
pakken der Boomen, (als wel voor een Vyant, die haar van buiten aan-komt,)
en met reght werdt genaamt Luis-ziekte 5 want het is niet genoegh, dat

een Boom daar mede is befmet , maar alle die daar omtrent ftaan , werden het

zelve quaadt veeltijdts deelaghtigh. Dit Dier, indien wy het zoo mogen
noemen , is van vervve in zij n begin wit , van maakzel langh-rondt , wanneet
het volkomen is , heeft het de groote als een gemeene Wandt-luis , Karftanje-

bruin van vervve, op de rugh bezet met lange hairen , dogh die vergaan in

weinigh daagen , van binnen is het vol grauwaghtige voghtigheidt , dat zoet

^
van fmaak is, waarom de Mieren da-ar veel omtrent zijn , en de zoetigheidt af-

lekken. Deze voght fchij nt dit Dier tot voedzel te ftrekken , 't welk het uit

de baft vanden Boom trekt 5 want het heeft zijn zit-plaats meeft op de bla-

deren, enjeughdighfte takken, en men kan niet light bemerken, dathetvan
plaats verandert, hoewel het zulks zeer langhzaam doet. Als nu tegen het

uit-gaan van de Zomer ditbeesjebegint tefterven, en zijn fap verdrooght,
^oo Iaat het van zigh gaan menighte van wit ftof, datzijnEyeren, Neten, of
Zaadt is> door 't welk het wederom voort-teelt.

hetj
Wij

Wy

€)laats van een, honderden te voorfchij n quamen, zoo datze de Boomen door
het uit-mergelen van haar natuurlijk voedzel ten laatften quamen te dooden

,

gelijk aan verfcheide Boomen gefchiedt is. Ditgngediert en fterft door geen

kdude,

I

^--
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hebben aangewende , om deze ziekte te verdrijven , zoo is alleen bevonden
het eeiiighfte, de Boomen fchoon te maken van haar vuiligheidt, meteen
Sponce in Regenwater natgemaakt , waar mede de bladeren en takken inde ^

voor-tijdt, al-eer de zelve begonden uit te fchieten , lieten afwaflchen,
enhierdoorisditquaadt t'eenemaal overwonnen, dat anderzins maghtigh
genoeghwas om de befmette Boomen gantfch te verflinden.

Nu wy hier van bevrijdt zijn, hebben ook andere dit geringh middel niet

willen verbergen , maar daarom wat langh geweefl in 't verhalen van zooda-
nigen fchaadelijk gebrek , en zijn geneezingh. Tegen de verröttingh In de Verrotting.

Stammen en takken der Boomen, is niet anders te gebruiken , als *t geen hier

boven van het gommen is gezeght.

Wanneer
fchijn brengt j ,maar allengskens van boven afverfterft , zoo is het eenighfte

middel, in de voor-tijdt de gantfche kroon, totopeenhand-breec hovende
in-oculatiewegh te nemen, op datze wederom uit-fpruite, en als door een
nieuw Gewas tot haar eerfle J

'

hier vooren is aan-gewezen.

Vyanden , die de Hejpenfe Inwoonders komen beftormen en ontruften,
te weten, de Mieren , Oorwormen, en Spinnekoppen,
De twee eerften befchadigen deze Boomen voornamentlijk aan haar Mierenen

jonge fcheuten en blommen. Hier regen zijn veel middelen bedaght 5
p^j,^^^"^^^-

flaan

^

men.
rarimmU datmenafchomdeStam ftrooye, ofdat men boom-wol, in fteen- Hefp.iib.z,

olie vet gemaakt, daar om zal leggen, ten einde , dat door den flank dit Onge- ^^^' ^*

diere zoude te rugh keeren : Maarbyonzentijdthebbenwy beter wapenen
gezien , totaf-weeringe van deze quaad-aardige gaflen , te weten , loode Rin-
gen van een hand-breet wijdt , die in 't ronde om den Stam waren aan-een ge-
maakt , met een diepte van een oftwee duimen , welk vol water werden ge-

houden s waar door den Boom als met een Water-graft omcingelt is , die den
wegh tot het op-klimmen van dit ongediert verhindert , en alzoo tegen deze
Vyanden befchermt blijft. Deze vondt is eerft voor den dagh gebraghr door
den Heer Joan Roeters , in zijn leven Secretaris der Stadt Amfteldam , en
groot Lief-hebber dezer Oeffèningh. Voorts hebben andere haarBoOmen
op bankjes geftelt van een half voet boven de grondt, vvelkers voeten van
dikke blokjes gemaakt, in bakjes (taan, dievol watergehouden werden, en
deze fchadelijkebeeflen van de Boomen af-keeren. Men kan de Oorwor-
men, die dejonge teedere fcheuten af-eten, en fchenden j ook met lappen van
rouw lijnwaat in de Boomen te leggen , vangen , en zoo in toom houden.

De Spinne-koppen befchadigen de Limoen- en Oranje-boomen met het t*za- Spinncko|f-

men-fpinnen van de bladeren , en het by-een-rukken van dejonge fcheuten j
^^^"

-

waar door de bladeren fwart , vuil , en in haren wasdom verhindert werden

,

de eênigfte remedie tegen dit quaadt , is , de zelve te vangen , en alzoo deze

Geweldenaars verjagende , om het aangenaam Boom- gewafch van zulken

vüil gefpuis te bevrijden.

Wat belanghr andere ongevallen van Winden en quade Lughten , daar van Tegen

is hier vooren geleert , hoedanigh diebehooren geweert , en tegen-gegaan te ^^^^
^'^^'

werden.

Wanneer de Boomen byWinter-dagh in huis ftaan, zoo werden die wel Tegen de

geplaaght van Muizen en Ratten , om dacze by geen water konnen geraken , ^^^^^
^"

waarom niet ondienfligh is de Winter-plaats meteenige Vallen , enTeften

met water te voorzien , op dat dit ongediert gevangen , of haren dorfl: gelaaft

L * werdt,

X-

4

•^J
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werdt, om die te dwingen cleBoomen te verfchoonen, gelijkvvyhebbeti ge-

zien, dat S^. TVillem vanden Heuvel zulks is wedervaren.

skkkcn en Wat Slakken en Rufpen aangaat, is hier te Lande niet bevonden,dat eenig^

Rufpen.
fcliade aan dit Gewas toe-brengen , en daarom onnoodigh by deze gelegent^

beidt daar afte vermanen. Indien die daar al aan werden bevonden, het befte

middel daar tegen, is het af-Vangen.
^ ^

i t

Het veertighfte Hooftdeel.
^ F

Van de Winter-Plaats , en haar gebruik.

DEwijl het onmogelijk is

,

te oefïènen , 't en zy me

h» -

^

dit uïtheemfche Boom-gewas In deie Landen

zy men die by Winter-tijdt tegen de Vorft: en koude

behoorlijk weet te befchermen , dat niet kan gefchieden , dien daargeea

goede Winter-plaats in voor-raadt is. Wy zien^datze in Brabandt en Vlaen*

deren daar toe gebruiken gewuifde Kelderen , om te ontgaan het ongemak
van het vyer te ftooken : maar daar mede ontgaan haar ook in 't gemeen dé

Vrughten , die door de weinige lught , en voghtige dampen , welk de Boomen
genieten 5 vergaan , en af-vallen , 't en zy datmen 5 zoo haaft de Vorft gedaan

is , de zelve wederom uit de Kelder in een lughtige Kamer draaght , 't welk
niet wel doenlijk is voor iemandt die een groot getal van Boomen heeft,

door-dien , wegens de menighte , den arbeidt te fwaar , en te koftelijk zoude

vallen: daar-en-boven met net dikmaal verbrengen loopt men gevaar van dè

krooncn door het ftooten te fchenden. Tot dit werk werdt ten minften eefl

lughtige Kamer vereifcht , die van alle toghten vry is , en opene venfters en

glazen tegen het Zuyden heeft , op dat de Zon , des Winters fchijnende , met

aangename ftraalen deze teedere Vreemdelingen magh verquikken. Het zy
hoedanigh een Winter-plaats dat men toe-ftelt , zoo zal men zorgen , dat die

met het open zoo veel tegen 't Zuiden ftaat , als eenighzins mogelijk is. Tot

naarder onderreghtingh hebben wy alhier eenige voorbeelden geftelt , welke

alle tot dit werk dienftigh zijn. Eerftelijk geven wy den voor-rangh de

Acadertiie Wintet-plaats in den Hof van de Academie tot Leiden^ die in delenghte
tot Leyden. heeft hondert aghtien , de breete vijftien , de hooghte, tot het verwelfzel toe

,

twaalf5 en verder zeftien Rynlandze Voeten. Tegen het Zuiden is dit Ge-

bouw met elf kruis-kozijnen voorzien, hebbende den ingank by-na in \ mid-

den , zijnde van binnen bezet met vier yzere Kaghgel-ovens. Deze Galdery

is bequaam tot het bewaren van alle vreemde Boom-gewaflèn en Planten, als

ook mede voor Limoen-en Oranje-boomen : maar hier zijn eenige gebree-

ken, ten eerften , aan de kruis-kozijnen, welkers houte venfters na buiten

open flaan , het geen wy verwerpen , om dat by Winter-tij dt al te toghtigh

zijn, en als het dan zaghtwe'ermaakt, dat die moeten werden geopent, te

veel fchaduwe veroorzaken 5 daarom oordeel de glaaze Ramen beter die

doorgaans op-gaan, en haar houte of andere fluitinge met dubbelde fpon-

ningen van binnen hebben. Ten anderen , is den ingank in het midden 1

't welk wel §ierlijk ftaat,na den regel van de bouw-konft, maar is zeer ondien-

uigh, alzoo veel toghten by-brenght, die men dan genootzaakt is, met

het ftellen van èen voor-Portaal buiten te houden , 't welk zoo gevoeghlijk

niet en komt,als-dan wanneer den ingank van deWinter-pIaats binnen 's huis

kan gebraght werden.
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Wi: Ben v^él volmaakter Trmmeringh heeft den vermaarden Ofiènaar de Heer

Joan RQeters gemaakt, die als-noch in wezen is, hebbende in de lenghte tagh- ^l^^J^t"

tentig de breete twintigh

geheel opgaande glaazen
3

dubbelde fponningen (luiten

,

binnens huis , om des te bequamer alle koude te hinderen

de hooghte dertien Amfteldamze Voeten , R
1 houte Venfters , die in malkanderen met f^^^^

alle toghtenvry zijn j den ingank
dam ï

voorts verzien

dryyzereKaghgel ) om by tijden van Vorft te gebruiken

WinterMaarboven al is uitftekende de Winter-plaats van d'Heer VkUrdeWolfi
'm zijn vermakelijken Hof in de Turmer , die in de lenghte heeft hondert

^.^^^^ ^^^^

tzeftigh, de breete binnens muurs tvi^intigh , en in de hooghte dertien Amftel- te;- de Woif.

damfche Hout-voeten

Z'

> jnde voorzien met twee-en- dertigh doorgaans

hoogh-opgaande glaazen en houte Venfteren, hebbende wel in 't midden een
mcr

gh,d by wintcr-tijdt gefloten , en den ingangh , die als-dan

gebruikt werdt van binnen , zijnde mee vier yzereKaghgel-ovens tegen do
koude gewapent. Deze Winter-plaats heeft in Hoümdt geen weerga

,

ten aanzien van de groote, als-me

zoo ^

2;elegen komt zoodanige koflen te dp
de Timmeragie : dan dewijl het yde

dat niet-te-min veel Lief-
j

hebbers , die genegen zijn deze Oefïèningh te handthaven 3 met kleinder be

grijpen onkofl:en,yets zoude konnen doen,zoo geven wy alhier een Befchrij

gh en Af-teekeningheener Winter-plaats van minder waarde
5

gelijk

met twee

mij nen Hof heb doen toe-{lellen , zijnde in de lenghte vfjftigh , indebreete 1^

veertien, en in de hooghte twaalfAmfteldamze Voeten 5 voorzien
kleine yzere Kaghgel-ovens , en met zeftien hoogh-opgaande glaaze Ven-
fters , fluitende in dry-dubbelde fponningen , welke by tijden van harde Vorfl:

van binnen bezet werden met houte Ramen, die met Oofl:-Indifch Zeil-doek
r

bekleet zijn 3 den ingangh komt binnens huis , zijnde dit Gebouw alleen van
hier mede hebbenwy

Wint

minder
groote.

?
halve fteens muur, en buiten met hout bekleedt

de felfte Vorften konnen tegen-fl:aan , en verdu
Daarisnogh een andere Winter-plaats te zien buiten Haerlem tot Over

veen
Wi

hy Frans vanSompel, die in deze Oefleningh uitmunt. DeTimme- p^^^s vati

ragieis aan alle zijden geheel van hout, met dubbelde Planken , t'eenemaal vanSompd,
befchooten, de welke tuflfchen beiden met doppen, of baflen van BoeAweit ^^^ o^"-

gevult zijn 5 zo dat daar gantfch geen koude nogh toghten in en komen , wan-

/

vaea

alles behoorlijk is geflooten Alhier werden deze B
men bewaart zondeifKaghgel-oven, en alleen te hulp gekomen met hetby-
ftellen vanTeften met geglomde Turf-kolen , 't welk gemakkelijk door de
kleinheidt van de plaats kan gefchieden , alzoo die maar langh is twee-eq
dertigh, breettien, en hoogh negen Amfl:eldamzeVoeten 5 3ogh in groote
plaatzen is dit op deze wijze niet wel mogelijk , ten aanzien dat de toght-
gaaten zoo nauwkeurigh niet konnen geweert werde , ofde koude en Vorfl;
neemt de overhandt.

Men maakt dan de Winter-plaats zoodanigh als yder goet dunkt Noch-
\

het gebruik eenderhande,namentlijk tot bewaringh van teedereBoom
gevvaffen, die onze koude Winter-vlagen niet konnen tegen-ftaan. Van die plaats

Gebruik
van de
Wintcr-

tijdt af >

wezen

dat de Boomen in de Winter-plaats gezet zijn , zal men beginnen te
om tegen alle voorvallende ongemakken en rampen op zij n hoede

fchied

y door zorghloosheidt kan op ^^n^n naght meer fchade ge
als fnen in een geheel Jaar zal te boven komen,daarom op het fluiten

en openen der Venfteren en glaazen moet werden gepaft : maar op wat tijde
zulks moet gefchieden, kan men ten aanzien van de Maanden niet wel voor-
fchrijven, alzoo de gelegentheidt van het Weer zulks moet uit- wijzen

want

;

>
I

^

\
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i Openeo
én Uuytea
der Ven-
ileren.

antfche dagen open (laan, en daarom dient voor een algemeenen regel, zo
Weer

^

11

Open blijven , tot half November , en dan zal men die des avondts voor den
ondergangh der Zonne fluiten: Maar als het miftigh , mottigh, envriezent

Weer is , zal men die toe houden , en het moet een Oeffènaar niet verdrieten

de Venfiers te openen en te fluiten , al was het veel malen op eenen dagh
j

' want hoe de Boömen meer verlught werden , hoe het beter is , om zoo alle

verftikkingh en befchimraelingh voor te komen. Wanneer het nu begint

te vriezen , dogh niet zoo (lerk , dat de Vorft in huis komt , opent men alleen

bydaagh de houteVenfters of Luiken, ten einde, dat de Zon in de Winter-
plaats (chijncnde, de Boomenen Vrughten magh verquikken 5 entegenden
avondt , voor Zonnen ondergangh , moet men de zelve weder fluiten , om by
naght niet fchielijk van de koude overvallen te werden. Als nu de Vorft

begint toe te nemen , zal de Winter-plaats t'eenemaal geflooten blij ven , en

men moet maken, dat daar geen toght-gaten zij n, waar die nedérvallen doen-

zegrootefchade, en veroorzaken , dat het eerder binnen 's huis ys maakt.

Niet-te-mia , als het op de middagh fchoonenZonne-fchijnis ,'magh men
de zelve door de glaazen wel binnen laten , en vertrokken zijnde , wederom
dight fluiten. Wanneer het nu zoo fl:erk vrieft, dat binnen 's huis niet langer

/^'i^^
P*^

zonder vyer fl:ooken is te houden , 't welk men gewaar werdt door het ftellen

ö^."' van eenige Teften ofPotten met water > hier en daar in de Winter-plaats , en
• men bevindt, dathetbegintys te maken, als-dan is het tijdt om vyer in de

Kaghgel-ovenstebrengen,'twelkgemeenlijkgefchiedt des morgens vroegh.

en des avondts omtrent negen uuren. Maar

ren.

digh met deze twee vyeren niet is te houden , als-dan moet men op de mid-
dagh mede fl:ooken , en in dit vyeren de^en algemeenen regel houden : zoo

,. langh het water in de Teften niet bevrieft , behoeft men geen vyer te maken ;

en wannéér het water tot ys'we^dt , moet men niet fterker ftooken , al^dat

men ziet het ys los werden , en de Vorft daar op niet kan vatten 3 want indien

nien te heet vyert , zal het meerder fchade doen , als of het eens in de Winter-
plaats quam te vriezen.

't Is my eens gebeurt , dat de Vorft. de Boomcn by naght overviel , en dat

Bladeren en Vrughten ftijf ftonden , als ofdie wit berijpt waren , 't welk door
onaghtzaamheidt van den Hovenier was veroorzaakt. Om dit ongeval

wederom te redden , wierdt in de Kaghgel-ovens, langhzaam vyer gemaakt

,

en niet ten eerften heet geftookt , door welke zoete aan-gtoeyende warmte i

debevroore Bladeren en Vrughten allengs begonden te ontdooyen , en tot

haar voorigen ftant geraakte
5 jahebbe noóit meerder rijpe Vrughten gehadt

zelve J Het gevalt ook wel , dat het in de Winter*
voghtig. plaats , boven aan de Zolder (wanneer men eenige dagen after-een vyer

lifiit in de ^ * .*»,_--* , cj o . , - y
Winter-

plaats. Vorft")

ftookt, zonder dat de Vénfterengeopent werden 5 wegens den geduurigen

daar groot quaadt by-brengen 5 namentlijk , befchimmelingh aan de takken

,

en het af-vallen van Vrughten en Bladeren , waar tegen men moet voorzien

,

en dit met een Schippers Dweil op een ftok, dagelijks af-nemen , en zoo haaft

de tijdt het eenighzins toe-laat , de Venftercn te openen , om deze voghtige
dampen, die uit de Aarde op-rijzen , te doen vertrekken 5 want door het

Tijdt om langh toe-ftaan van de Deuren en Glaazen blij venzebeflooten.

g^Z te
^^ ^P ^^^^ voor-verhaalde wijze moet men zigh gedragen. In tijden

ogKïncn. van Vorft , die nu op-houdende , moeten de Venfteren weder open , om de

Boemen

r'
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Boome'a te lughten , en daar voorts mede handelen , gelijk hier boven is >

haalt. Maar dat men dit vyer-fl-ooken aan zekere Maanden , alsDecemben Mununp

Januarius en Februarius , wil binden , gelijk zommigelchrijven, is onzes oor- ^„'^^ofk'
deels gualijkj want her gebeurt , dat geheele Winters voorby-gaan , ende i cap.

onnoodighis, vyer te maken, gelijk hier boven is aangeroert. Maar het is

voor-al beft , dat men zigh gedraaght na de tijdt , ende daar in doe gelijk wy
hier hebben aangewezen.

My komt in den zin zeker voorval', dat , ten aanzien van het vyer-

ftoken, niet kan na-laten te verhalen : Een aanzienlijk Heer , wiens naam
om reden hier verfwijge , komende in den vermaarden Hof van de Heer
Roeiers j zalr^ en na hy alles wel doorzien hadde , vraagde aan dien ver-

maarden Oeffènaar , hoe veel Turf hy dogh op een Winter verbrande , ten

aanzien zijne Boomen zoo uitnemende fchoon ftonden ? d'Heer Roeters

niet wetende waarom dit wierde gevraagt , antwoorde dat hy met hondert

Manden (bedragende omtrent vier-en-twintigh guldens) al zijne Boomen
nu twee Winters hadde bewaart , ende dat daar nogh vry watwasover-ge-

.

fchooten. Hoe is dat mogelijk, antwoorde den ander 5 mijnKneght heeft

meer als twee hondert manden Turfverbrandt j en nogh zijn mijnBoomen
doodt. Waarom zeer wierdtgelaghgen, als wel bemerkende, datdeover-

jrroote hitte zij n Boomen had verftikt en uitgedrooght. W^iar uit men ziet

,

datnietdegrooteonkoften , maar de grondige kenniiïe , de befte Vrug
geeft. .

: '. ' ; \

Wanneer nu de Vorft op-houdt, en de voor-tijdt nadert, zal men de Boo-
men weder tot de lught gewennen, methetopenen en fluiten der Venfteren „en vandö
en glaazen ter behoorlijker tijdt, enzighdaarin alles gedragen , na dat

het Weer uic-wijft 5 want dat ftaat vaft , dat Mift , Damp , Voght , en
Vorft in de Winter-plaats niet moeten geleden werden. In dit werk zal

Tijdt tot

weder-ope-

pluats.

Tijdt van

men volharden , tot 'er tijdt toe dat men de Boomen in 't begin vanMav» ^^^^^ "^^

byzaght , regenaghtighWeêr , in de vrye Lught ftelt , zorght voor-al in
^^^"s^"*

*tuit-brengen, datzeniet fchielijk van de Zon befcheenen werden : maar
allengskens daar toe gewennen, en als-dan verder handelen, met bewateren

,

befnoeyen , en andere Öefïèninge , die hier yoorcn yder op haar behoorlijke

plaatzenzijnaan-gewezen , op datze haar bladeren en Vrughten behouden.
Hejperiji

eerft

Winter
! -

\

^

Het een-en-vecrtighfte Hooftdeel. -

w '

V^n het plukken der Blommen en Vrughten.

1

tj Ét IS noodzakelijk tot behoudeniflè der Boomen , dat men die ter be- Omiafting

^hoorlijkertijdtvanBlommenenVrughtenontlaftj want door het over-
J^^^j^^'"''-

vloedigh bloeyen werdenze uit-geteert , kraghteloos , en geraken daar

door tot een geheelen ondergank , overmidts het onnrogelijk is , idatze

die alle konnen voeden. Daarom is men genootzaakt te plukken , ende
ontlaftingh te verhaaften , met het wegh-nemen van alle de na- of zijd-blom-

rnen, latende de eerfte hart-blommen alleen tot het voort-brengen der Vrug-

ten, en dat niet meer, als men oordeelt den Boom behoorlijk kan voeden,

die dan zoo veel te grooter en fclioonder zullen werden , en door deze ver-

M lightinglï

o.
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lightingh zullen de jonge fcheuten te kraghtigervoort-komen , endeBoo-

mentebecerby hare jeughc onderhouden werden. De geplukte Blommen

kan men gebruiken ton veelderhande zaken ,
gelijk vvy hier nabreeder zullen

Tijdt toe ue yrugncen , zo Limoenen als Oranje-appelen , moeten op haren rijdt

iictpiuk- geplukt, en af-genomen werden. Men kan hier te Lande , gelijk in Italien

Vrugh^tcn. gefchiedt, den reghten tijde van yder foort in *t byzonder niet voor-fchrijven,

alzo onze Zomers zeer ongeftadigh , en verfcheiden zijn 5 want het wel ge-

beurt is, dat de Limoen- en Oranje-appèls, by ons in warme Zomers, in

de Maandt September zijn af-genomen, dewijl haar behoorlijke rijpte had-

den /daar die anders gemce nlij k tot ia de Maanden van Februarius , of Maart

moeften blijven hangen. Om nu zeker te gaan , zalmendeVrughten af-

nemen, wanneer haarbehoorlijkegroote en verwe hebben, 't welk heteene

Jaar by 't andere zomtijdts eenige Maanden komt te verfchillen , na dat het

een koude of warme Zomer is.

TweederhandePlukkingh e^efchiedt omtrent deze Vrughten , te weten

Onrijp , en Rijp , werdende de eerfte gebruikt om te confijten , en de andere

öm het fap uit te perflen, tot Spijze en Genees-middelen.

Het zy dan hoedanigh men plukt , zoo moet men hier in met groote voor-

2ightigheid te werk gaan 5 want met de hand de Vrughten afte trekken,zoude

niet wel zijn , als met groot gevaar om de Boomen tefchenden , dewijl te vafl:

aan de Takken geheght , en daar van qualijk konnen af-gefcheiden werden

,

't en zy met gevaar van te fcheuren, waarom men genootzaakt is die met

een fcherp Mesje afte fnijden, zoodanigh,dat aan yder Vrught een klein takje

- vaft blijft , 't welk niet als te cierlij ker (laat , en men kan dit fnijden waar-ne-

men, dat men dat doet met zoo weinigh als 't mogelij kis, den Boom te be-

fchadlgen. Wanneer
de weder-nieuw-aankomende Vrughten des te beter varen 5 overmidts het

voedzel dan alleen hebben , 't welk met de af-gefneden anders te zamen

moeften deelen.

Daar is niet beter voor de Boomen, als dat men die ontlaft, indien haar wel-

vaart zal bevordert werden. Zommige laten de Vrughten langh hangen,

bm daar mede te pronken : maar buiten alle twijfïèl is dit fchadelijk , alzoo

men ziet, dat als de Limoenen over rijp zijn, af-vallen, en d'Oranje-appels

verdroogen , even als of het voedzel , aan de oude Vrughten van de Moeder

wierdt geweigert , om de eerfl-aankomende Jon

voegen. Waaruitklaarlijkisaftenemen, datdenatuurecnsaanwijltjlioe

noodigh het is voorBoom en Vrughten , dat men die ter behoorlijker tijdt

ontlaft, opdatzebeiden mogen behouden, en voor haren ondergank be-

vrijdt werden. .

/
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Het twee-en-veertighfle HooftdeeL

r

Van het ^voordeel , en V gebruik van den Oranje-boom-

/

TjEtgeeneeilijk, voordeeligh en vermakelijk is, isprijzenswaardigh, en
X -» nri'knmagh zonder fchroom van alle Menfchen by der handt genomen wer-

den > dat deze dry eigenfchappen in onze Oeffèningh te vinden zijn , is aan

eenyder bekent, die de zelvegrondigh verflage 5 wat het vermaak en de eer-

baarheidt aangaat, die zijn genoeghzame getuigen van haar zelf , enonnoo-
digh te bewijzen , daarom wy alleen hier van het voordeel , en 't gebruik zul-

len fpreken. De voordeden die deze Boomen geven , zijn v^rfcheiden , be-

halven, nadat tot behoorlijke groote gekomen zijn, voor veel geldts konnen
verkoft, en goede winfte mede kan gedaan werdcn,zoo hebben die nogh haar

byzonder gebruik in de Genees-konft, Huis-houdingh en Reuk-werk, waar

af wy zullen handelen.

UitdenCMnjen-boom werden veel zaken toe-bereidt , zoo tot vermaak

als noodtzakelijkheidt.

De Bladeren zijn goedt tegen een geftooten en gekneufden Scheen , en

geneeftdie, wanneer men de zelve twee maal daaghs daar verfch op-leght.

DezeBladeren in den mondt geknaauwt , geven een zoeten en wel-riecken-

den adem.

MendifteleertuitdeOrailje-blommeneen Water ,*t welk lieflijk van reuk r. Dod.

entotveel dingen in de Genees-konfl bequaam , voornamentlijkomre ^i^^v
doenfweeten, het herte te verfterken , en meer andere Gebreeken, daar af

^

de Boeken der Genees-meefters en Kruit-befchrij vers vol zijn.

• Om dit Water te maken , zalmen de Oranje-blommen plukken des mor-
gens , al-eer van de Zon befcheenen zij n , ende diftilleeren in een tinne klok

,

De Bladc^

ren.

IS

z cap,

metlanghzaam vyer , op dat geen de mlnfte verbrandtheidt daar omtrent
komt 5 want deze diftillatie moet alleen maar byuit-waafTeminghgefchie-

den, en als-dan zal men bekomen , welweinigh, maar niet-te-min een zeer.

lieflQ^^^enkraghtigh water. Men kan ook ten anderen, voor die meerder
hoop begeert , diftilleeren in een Ketel , door een Ilangh , hoewel zoo aange-

naam niet 7al ruiken.

De Blommen van Oranje-boomen zijn zeer goedt in een Kasmetfchoon
Lijnwaar gelegt, om het zelve ttntn aangenamen reuk te geven.

Maar om hier te Lande uit de Blommen Olie door de diuillatie te trekken ,

is niet wel mogelijk , alzoo de menighte , die daar toe vereifcht werdt , veel te

groot is,- want zes hondertPondt nauwelijks twee ofdry Oneen uit-leve-

ren: dan 5 om niet t'eenemaal van dit lieflijk Reuk-werk verfteeken te zijn,

zoo werdt hier na nogh geleert , hoedanigh men dat op een ander wijze zal

toe-ftellen.

Om van de Oranje-blommen een uit-trekkingh met Brandewijn te ma- Brande-

ken, zoo neemt tot yderPint twee On§en Blommen, fteltdieindeZon te ^^i"*

diftilleeren , veertien dagen langh , en gebruikt daar van een Lepel vol te ge-

lijk , tegen veelderhande koude ziekten en gebreeken , en inzonderheidt in

het Colijcq , of krimpingh der darmen.
Om deze Blommen in Suiker te bewaren , 't welk gemeenlijk Confijten Suikeringh

werdt genaamt , zoo zalmen die plukken even te vooren eer die open gaan

,

en metfchoon Regen-water op-kooken , tot datze morw , en van haar bitter-

heidt

/
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heidt tétidéele óntlall zijn , daar nazo kookt de Suiker tot een behoorlijke

hooghce en dikte van een Syroop , en giet die (n^ dat met wit van Eyeren ge-

zuivert

,

kout werden _;
indien de Syroop te dun is, of daar na werdt, moet men die

wederom vêrkoóken tot zijn behoorlijke dikte , op dat de Blommen te beter

mogen bewaart blij ven ; Dit is een overtreffelijk Genees-middel; tegen quade

en wel klaar is) Warm op dè Blommen , enlaatzetezamenfiaau

iu^hcen, en vuile dampen 5 en mede een uitfteekendelekkcrnye.ö V'oortri

Paiiiiii. werden van de Oranje-blommen Taftilli^ of Bolletjes gemaakt op navol-

gende wijle: Neemt vijftigh Blommen, dieganfch open zijn, plukt djieby

het {leeltje af, om de bladerkens. , zoo veel mogelijk is , niet te raken , op dat

de reuk niet gefchonden werdt , fnijdt de bladeren met een Schaartje , een

vöot een , zeer klein j hier toe zal men nemen een Pont van de alderfchoon-

fle Candy Broot-fuiker , die re bekomen is , de zelve fij n ftooten , en doet die

in een klein koper Bekkentje j en daar by dry On^en gediftilleert water van

Oranje- bloeifem, roert dat met een Spatel, tot het t'zamen onder-een vcr^

me nght is , 't welk men dan op gegloeide kolen langhzaam zal doen kooken

,

tot der tijdt , dat als men tuflchen de vingeren drukt de Syroop , daar als met
liaarige draatjes komt aan te kleven , daar naar neemt het van 't vyer , en doet

de geïheede zuivere Oranje-blommen in deze gekookte Suiker, de zelve met
het Spadeltje önder-een roerende , tot dat alles wel vermenght is 5 dan m-oet

men een Pl^nk nemen van hardt hout, die doorgaans met kleine kuiltjes is

uit-geholt,en metfijn-geftooten Suiker dightbeftrooyen
^
gietdanmeteen

zilveren Lepel de holletjes vol van deze gemenghde Syroop, die kout, en dan

üit-genomen zijnde» moet men de aan-hangende Suiker met een Mes van de
Bolletjes af-doen 5 zoo hebt ghy dan TaJiiUi , die zeer fchoon en aangenaam

zijn, en nut tot vele dingen, voornamentlijk tot verflerkingh van 'therte,ea

tegen alle flaauwte, en het is een zeer goetbehulp-middel tegen alle quade»

ongezonde , Peftelentiale Lughten. De zelve in Roze-water , of Zuuringh-

water gefmölren, werden zeer nuttelijk gebruikt in alle qüaad-aardige Koort-

zen, en meer andere Ziektens, die uit koude haren oorfpronk nemen. Nogh
werdt uit deze Blommen een Olie gemaakt op na-volgende wijze : Neemt
Noten van Ben , ofte by gebreeken van dien^ zoete Amandelen, hoe verfcher

hoe beter ^ hier uit perft de Olie, (dogh zonder vyer , op datze te langer

zoet magh blijven) dan zal men nemen fchoon , wit, en gereinightCattöeft

ofBoom-wol, dat vry van alle fmetten, vuile, ofduffènreukis, anderzins is

mengenootzaakt het te zuiveren op na-volgende wijze , met het Cattoen in

een Pot met fterke Pekel te laten weeken , tot dat alle quade reuken zijn uit-

getrokken, en wederom invers Water uit-ge\Va{ïèn, 'en gedröoght zijnde,

met de voor-gemelde Olie vet gemaakt , dogh alleen zoodanigh , dat de Olie

van zelfniet uit en druipt ; neemt als-dan een nieuwe aarden Pot, befpreidc

refrel

van dit vette Cattoen , en dan wederom blommen, en alzoo Laagh omLaagh

,

tot dat de Pot vol is, die men met een Blaas dight toe-maakt, en op een droo-

ge, niet koude, en noghtans geen al te warme plaats wegh-ftelt. Men zal

deze Blommen daaghlijks veranderen , de oude wegh-doende , en weder ver-

fche in de plaats , ett dat vijf of zes dagen na malkanderen , en drukken , of

parflen dit ge-olide Cattoen uit, welke Olie een zeer fchoone aangename

lught van zigh geeft, bequaam om in veel lieflijke Reuk-werken te gebruiken.

Zoo haaft die wat geftaan , de vuiligheidt en wateraghtigheidtgezonken , de

Olie daar van gezuivert , en klaar geworden is, magh men die bezigen naar

behooren. Deze wijze van Olie van Oranje blommen is uit Ferrarium,

den bodem met verfch-geplukte Oranje-blommen , leght daar op een

'v
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die d€ze geleert beeft van eenëh Franpfcm ^ragus, en verfchelden |naal van Hcfp. lib. 4:

andere ook na dit vobr-fchrift gemaakt, en zeer eoedt bevonden. Nogb ver- ^^P- ^*.gi

V

Salve , op
deze wij3c^

niet zoude vervliegen.

haalt den zelven Schrijver een veel korter wegb , op na-volgende wijze:

Neemt een pont Oliede Ben 5 ofvan zoete Amandelen, verfch geparft, een
pont Blommen van Oranje , trekt die de bladèrkéns af, (die men alleen zal

gebruiken) flootze in een fteenèn Mortier, doet dieineenglaazenFles, en
giet de Olie daar boven op : na dat twee ofdry dagen gedaan zal hebben, zoo
laat de Olie door een hairen Stramijn van'de Blommen af-loopen , en fcheidt

die van de wateraghtige voghtigheidt , daar dé zelve tnede vermenghtis,

ünijt de oude Blommen wegh, en vervarll: die weder met nieuwe, en dat tot

de derde maal ; fcheidt dan u Olie , en maakt die helder en klaar , om Hand-
fchoenen , en veel andere dingen daar mede te doen ruiken. Men kan ook
zoo handelen met de Blommen van Jafminen.

Van Oranje-blommen wordt een Zalve gemaakt t

> Neemt wit Was,
't

sperma Cceti , van elks een Once^
Smelt dit op een zaght vyer te zamen , en daar af genomen zijnde , doet daai:

by van ons hier boven befchreven Olie van Oranje-blommen , zoo veel als

't behoort , 't welk men met een Spaateltje te zamen zal roeren , tot alles wel
onder-een vermenght , en kout geworden is 5 welke koelte men zal verhaa-

ften zoo ras als 't mogelijk is, op dat door de groote nitte de reiik van de Olie

Men kan mede in plaats van S^ermaCoeti ^ öfWal-
Ichot, witte en gefuiverde Verkens-reuzel nemen. Deze Zalve is goet tegen

de heete gebreeken van de Borfl , wanneer men die daar mede fmeert , en ook
tegen heete ontfleekingen van het Podagra , en meer diergelij ke Ziekten , die

uit hitte haren oórfpronk hebben,
.

• De Appelen van Oranje hebben mede veelderhande gebruik en deughden, èf

defchorflèn werden gedroöght , nöt en droogh geconfijt , en ook werdt daar *pp^^

fcén Olie van gediftilleert. De kleine groene Appelkens , die de groote heb-
ben van een Erweet, werden aan frioertjes gereegcn, en van de Juffrouwen oiri

de handen gedragen , w^egens haren goeden reuk.

De Schillen van Oranje-appelen hebben in de Genees -konil: veel ge-

bruik, en hebben een warme eigenfchap, gedröoght, en tot Pulvér geftóoten

,

zijn zeer dienfligh tegen Colijk, en andere koude gebreeken , met een w^einig SchroderüÊ

Wijn warm in-gênomen, doen water maken, en het fweet verwekken. Men Med.^ch^"
gebruikt dit Poeyer van een Scrupul tot een Dragmatoe. mie. lib. 4.

Om Oranje- fchillén te Confijten , ofmet Suiker te bewaren , zal fnen nè-
*^Gêconfiite

men de Schillen van verllè , rijpe Oranje-appelen , het binnenfte wit daar uit Oranje,

doc&i't'ëri eenige dagen in fchoon Regen -\vater laten weiken , op dat de meefte
^^^^^^^*-

bitterheidtuit-trekke, kooktzedan in ander fchoon Regen-water, tótdatze

murwzijn, de Syróop zal men behoorlijk kooken , en na dat Schillen wel
verzeegen zijn, da:ar in leggen, en tot het gebruik bewaren , wil men die droog
Confijten , zoo neemt de Schillen , na dateenigen tijdtin de ^yroopgelegen

hébben , daar wederom uit , en^fteltze in een warme plaats , of Stoofte droe-

gen : En om te Candalizeeren moét men de Syroop alleen maar hoöger koo-
ken , dan of men die nat wilde bewaren.

Deze in-gémaakteOranje-fchillen verfterken het herte tegen alle flaaü-

wigheden, verwarmen de verkoude Mage, en weder-ftaan alle quadë en Pefti

lentiale loghten. Öm een Olie te maken : NeemtvarllèOranje-fchillen,'

vijftigh Ponden , doet dit in een Vat , ftamptze vaft op-een , en laatze wel rot-

ten , doetze ïit een Diftilleer-keetel , en giet daar een goedt deel water op , erf

ranje

's
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met een matigh vyer gediftilleert,zoo komt met het water een fchoonen kina-'

ren , en fterk-riekende Olie over , die men van het water zal af-fcheiden , en

tot het gebruik bewaren, tegen alle koude gebreeken, zooderMage, alsan-

'dere déelen des Lichaams : Men gebruikt die mede uitweiidigh , tegen de
koude en verftyfde Zenuwen, wanneer men die daar mede ftrij kt. Het fan

van de Oranje-appelen is onderfcheiden in kraghten , na dat zuur , of zoet

zijn. Dezelaacfte zijn warmer, en werden bequaamlijk gebruikt in de heete

gebreeken der Longe, alzoomatighlijk verkoelen : Dievaneengematighde
Imaak, zijn zeer aangenaam j maar het lap van de zuure is meer verkoelende

,

en werdc daar van een Syroop gemaakt 3 om tegen alle quaad-aardigeKoort-

zen, onder andere Geneesmiddelen te vermengen. Het fap over Spijze ge-

bruikt, geeft die een aangename geur : Ook wert die van de Turken> in plaats

van Verjuis , in de Spijze gedaan. Het is mede goet tegen het blaauwfchuit
^

en geeft een goeden Adem,gelijk onze Zee-varende Luiden genoegh koniien

getuigen. Waar mede wy dit zullen laten beruften , en nogh een weinigh

aan-rocren het gebruik van den Limoen-boom.

/

Schil.

Het dry-en-vceftighfle Hooftdeel.
»

Van het gehniik ^van de Limoen-boom.

H Oranje-boom voor de Limoen-boom ftellen j hoewel de laatfte eerft

befchreven is : 't Is daarom, datden Oranje-boom by ons meer bemint, en
gemeenderis , en geven die derhalven de voor-rangh. Latende nu volgen
den Limoen boom , welkers Vrughten niet alleen in de Genees-konft , maar
ook in de Huis-houdingh bekent zijn , en in kraghten met den Citroen-appel
gantfch over-een-komt, gelijk haren fmaak uit-wijfV, zijnde mede in werking
onderfcheiden^ dewijl de zoeten de zuuren in warmte teboven gaan. De
fchülen van de Limoenen werden met Suiker in-gemaakt , ofgeconfijt op de
zelve wijze, gelijk hier vooren van de Oranje-appelen gezeght is, om in de
Genees-konft, en mede tot lekkernye te gebruiken.

Theafrum Het buitenfte^van de Limoen-fchillen is een zeer goedt Genees-middel
^""20^^^^^ voor de gene die quade Campernoeljen , oi Fungi hebben gegeten, zoö
lieei. d'Heer Francifcm van Sterbeeck fchrijft. - ^

;

Met gebranden Wijn over;gehaalt, en in de Winkels Limoen-water ge-

naamt, Gelijkze ook met Oranje-fchiüen doen, wert in de koude Noordtze
Landen veel gedronken, dogh meeft uit dertelheidt 5 hoewel het tegen koude
inwendige gebreeken niet öndienftigh is. rdenj

Olie.

lij ks veel duizenden Ponden , zoo van Oranje , als Limoen-fchillen gebruikt v

die uit Italien hier te Lande werden gezonden. Uit deze Schillen werdc

g Men kan met dé

lib r.c

Zaadt.

Vpf^'i
handt ee^n zeer wei-riekende Olie uit de verlTe Limoen-fchillen parllèn 5 die

'' '

.Ts.'
uitermaten goet is , om het herte te verfterken , en het gezight te verbeteren.

Ook wert het Zaadt in veele Genees-middelen gebruikt. Maar het Sap is beft

Sap. bekent,zoo wel in de Keuken,als Apotheek,en met groot voordeel,tegen het

blaauw-fchuit,en zijn mede-foorten,goet bevonden 5 waarom het veel van de
Zee-varende Luiden tegens dit ongeval gebruikt wert. Uit dit Sap wert met
Suiker een Syroop toe-geftelt , bequaam tegen de heete en brandende Koort-

Het water , dat uit het fap van Limoenen , door het Balneum Maria >
zen.

m
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ïn een glaaze Kolf is gediftilleeit , is bequaam b'm alle vlakken van de huit af
te nemen 5 als-mede alle iproeten des Aangezights, en doodt alle Wormen
des Lighaams, wanneer men dat drinkt j 't welk het fap mede doet , wanneer
daar een Onge van werdc in-genomen. Het fap van Limoenen weder- ftaat Matthai-iQ

alle Vergift , en vergiftige Dieren. De Limoenen werden in Pekel bewaart , ^^''^^f
',^*'*

'en by vlees geftooft/t welk een zeer aangename Sauze is. De kleine Limoen
^*^* *^''

van Calabria werdt in haar fap in-geleit en bewaart, om zoo te eten. Wyders
werden op veelderhande vvij ze Z/^>i^OTWi? gemaakt, die een overmate lek-

kere en yerkoelende Drank geeft. Neemt
Gerji I

Drukt daer in het fip van vier ofvijf Limoenen , en maakt liet zoo zoet van
Suiker als noodigh is 5 dit wel door malkanderen geroeirt , is de aange-
"naamfte Koel-drank, die men kan wenfchen. Omuithetfat van

zpl/^

'labrife

'fiiiker

Oly van Caneel^ aght druppelen:

Het Limoen-fap zal men door een dighten Lap doen druipen , op dat het hel*

der en klaar werdt, en met de Suiker tot behoorüj kt dikte kooken, om alzoo
totTafliUi te konnen gieten, doende op het alderlaatÜedeCaneel-olydaar
onder.

Deze TaftilH zijn een zeer aangename Lekkernyë , en geven een lieflijken

Adem. Uit dit Limoen-fap werdt een Syroop gemaakt op deze wijze :

Fcrrarii

Hefp. lib. j.

F

Pharmac^
Auguftan.
Clair. I.

Neemt Sap van Limoenen , zes Ponden,
witte Suiker ^ dry Ponden,

Maakt hier afeen Syroop, door behoorlijke kookingh. Deze Syroop werdt
veel in de öenees-konft gebruikt, in heete Ziekten , en brandende
Koortzen, en wederltaat de Peftelentiale verrottingh, werdt met groot voor- Banderon^

Voorts zijn de kraghten van de ,^^*^^*^Wo
Limoenen die van de Citroen-appel t eenemaal gelijk , en werden d'een voor
d'ander zonder dwaüngh gebruikt. Dit is al wat van deze zaak in 't korte
was te zeggen , latende 't geen door andere haar naarftige ondervindingh
nogh moght te voorfchijn komen , aan die, welkers luft wyder ftrekt deze
Handelingh verder uit te breiden.

lib, Sc(a. li
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P R I V I L È G I E.

DE Staten van Holknt en wcft-Vrieflant: Doen tcmeun, Al-

züo Ons vertoont is by Markus WillemJ'?. Doorm'^^ liockver-

kooper tot AiBfterdam.liOiC dat hy Supplunt met groote moei-
ten en kotten hadde gedrukt zeker Boek,genaamt denKoninklijken
Hovenier, aanwijzende de middelen om Boomen, Bloemen en
Kruiien te zajen, planten , aanqueekcn en voortteelen. Met
konftigc Kopere Platen vcrjiect, door -O. H. Caufe: Als mede
den NsdeiUntfchen Hefpetides , of oeffeninge en gebruik van
de Limoen, Orangie, en andere Boomen , met kopeuc flaicn

ver5ierc> door JanCommelijn ^ als te zien was in het exemplaar
Onsgecxhibcerc. Doch alzo hy Suppliant beducht was dat yemant
hecvoortz. Boek inochie komen naar te drukken, en zulks zoude
wezen tot des Suppliams groote fchadc en nadeel, zoo keerde hy
zich tot Ons, in aller oocnioedigheit verzoekende. Onze gewoo-
nelijkc Privilegie en Oi?:coy, om het zelve Boek geduurende den
tijt van vijftien naaft'komende Jaren, in dezen Lande alleen te

mogen drukken , uitgeven en verkoopen, doen' drukken, uitge-

ven en verkoopen , mei veibodt aan allen anderen , het zelve Boek
in ecnigerhande Talen , in 't geheel of ten deel na te drukken, of

elclersnagedrukt indeze Landen te brengen, of te verkoopen:
SO iS'TA^iWy de zake en 't verzoek voorla, overgemerkt hcboen-
de, en genegen wezendc ter bede van den Suppliam, uit Onze rech-

te wetcntchap , Souveraincmacbtcnauthoriteit denzelvengecon-
fenteert, geaccordeertengeoftrojeert hebben, conreniercn , accor-

deren en odrojeren midts dezen, dat hy geduurende den tijde van
vijftien eerft-achter-een-volgende jaren, binnen den voorfz. Onzen
Lande alleen zal mogen drukken, doen drukken, uitgeven ,en ver-

koopen. Verbiedende daarom allen en cenenyegelijken her zelve

Boekjin eenigerhandeTalen,in 't groot ofklein, in'c geheel of ded
pa te drukken, of elders naargedrukt, binnen den zelven Onzen
iande te brci)gcn,uit te geven of ic vcrkoopen,op vetbcucte van alle

de naargedrukte,ingebrachte ofverkochte Exe!nt)h ren, eb een hoe**
van dnchondert guldens daarenboven te verbeuren, te^ppÜceieïS
een derde- part voor den OKcicr die de calange doen zal , een der-
de part voor den Armen terplaaize daar het cafus voorvallen zal,
en het reiietende derde-pa r voorden Suppliant ; Alles in dienver-
Ilandc nochtans, dat V'y den Suppliant met dezen Onzen Oftroye
alleen willende gratificeren, tot veihoedinge van zijne fchadedooif
het nadrukken van 't voorlz. Boek , daar door in eenigen deelc vet-.
ÜaandeninhouJevan dien teauthorilcercn, en veelmin het zelve
onder Onzepiotcdi^en befchermingceenig meerder credijr,aan-
zicn ot reputaiie te |cven , ncmaar in cas daai in vcts onbUiüorliiks
zoude mogen mfluertn , den Suppliant alle het zelve tot zijnen
blte zal gehouden w4zen te verantwoorden , tot dien einde wd
cxprefleiijkbegtvrenrfe, datby aldicn hy dezen Onzen oaroye
voor het zelve Boek zal willen ftellcn , daar van gcenegeabbie-
vieerdeofgecontrahecrdc memie zal mogen maken, ncmaar ge-
houden zal wezen hetzelve Oftroy in 'tgeheel, en zonder ecnigc
Omiiïie daarvoor te drukken, ofte doen diukken, op poene Tan het
eftca van dien IC verliezen; En ten einde den Suppliant dezen On-
zen confente en oftroye mogen genieten als naar bchooren, laftcQ

Wy allen en eenenyegelijken dien 't aangaan mach . dat hy dcrt
Suppliant van den inhoude van dezen doen lat en en gedoogen , ru-
fteluk, vredelijkenvolkomentlijkgeüieten en gebruiken, ccilc'
rende alle beletfels ter contrarie. G edaan in den Hagc onder Onzen
Groorcn Zegele hier aan doen hangen , den 14 September, in 't laa£
ons Heeren ca Zaligmakers dnizent zes hondert zes en tzeventig,

VANASPEREN.
-

Ter t>rdonnAntie van de Suttn ,

SIMON van BEAUMONT.
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D U K - F O U K
VOOR-REDEN.

lin. it. leeft dezen Hefperïdum.

33. leeft van den Hof Hefpcridum.
5t. leeft dezen Hefpcridum,

7J. leeft biedende NederlamzeHerperidcs,
ag. I. tïn. 1 2. is, leeft zijn.

lin. IJ. dezen Hefpcrides, leeft deze He fpcrides.

lin. 20, den Heïpcrides, leeft den Hcfpcridnm.
lin, 31. ren einde hy voorby den wakende Draak, (voeght

daarby) zijnde alle d'ongcmakkcn.
lag. 1. lin. 14. Allanti, leeft Ailantis.

lin.io Hefperides, leeft Hefpcridum.
lin. IJ. Helperides, leeft Hcipcridum,
lin, 3 1 . Heïpcrides, leeft Hcipcridum,

Tag. 3. lin. a.Hefpeiides, leeftHelpciidum.
Jin, 4, onzen^ leeft onze.

T

;

fag, 4. lin. I z, Lmoen. leeft Limoen,
lin. II. Heïpcrides, keft Helperidum.
lin. 43,icn Hefperidcs, leeft de Hctperides.

Pag. $. lin. s«, in dezen Hefperidcs, leeft ondci de Herpetides.
Pag. tf.lin 28.de cerfte plaaczc in onzen, leeft de tweede plaatt«

onderde
Pag. 8. lin. is, deze Hefperifè, leeft de Hcfperirc.
Pag.17.lin, aö.Oranie boommetzoctefchilJeeftOranjc-appclmèt

zoete fchil.

lin. 27. leeft d'Oranje-boommetzoet-fcfeildc Vrucht,
Pag.io.lin, 7. aan hetZuiden. leeft ttgen hei Zuiden,
Pag. 3 % .lin. 12. dien daar geen, leeft zoo daar geen.
Pag.40.lin. ö.envriezentj leeft of vriezcnt,
Regift. lin.i». verroeren, leeft vcivocicij.
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