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B E R I G T

VAN DEN

A U T H E U R.

Ik ben ,
volgens de vooigemelfie Natuurlykc

Methode , met de befchryving der Planten

voortgevaren. De afzondering der Boomen van

de Hecfters fleunt op alle billykheid, en is ook

door anderen goedgekeurd, fchoon zy niet juist

ten opzigt van de manier of gronden dier on-

derfcheiding overeenftemden. Sommigen hebben

gewild, dat de Knoppen hier toe dienftig zouden

zyn, dewyl die aan veele Hecfters ontbreeken

,

maar , aangezien veelen van de grootfte Boomen

der Indien , in 't byzonder de Oranje- en Citroen-

boomen, en zelfs een Afrikaanfe Boom, die van

fommigen voor den zwaarften op den geheeien

* a Aard.
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Aardbodem gehouden wordt, geen Knoppen hebben

,

zozon hier uiteengrootc verwarring fpruiten. Ande>

ren zouden die Boomen , welken geen eigemlyke

Base, maar alleen een dunne Schors of Opper-

huid bekleedt, lot de Heeftcrs betrekken : doch in

hoe verre deeze onderfcheiding gevoeglyk plaats

zou kunnen hebben , is my onbekend.

Ik heb dan, hoe zeer ook eenigen dit pnna^uw-

keurig mogten oordeelen , de Boomen van de

Heefiers doorjhunne^^wtte-^^ te ondcrfchei-

den; zynde dit het gene dat meest in 'tOog loops;,

en my daaromtrent voornaamelyk aan den bladz.

3 en 4 gemelden voet gehouden; inzonderheid

pplettendc , om geen groote Boomen over te flaan.

Somtyds heb ik wel goedgevonden, in het zelfde

(Jcflagt ook eenige kleinere Boomen of Heefters

;e bcfchryven , die niet gevoeglyk van de groote-

ren afgezonderd konden worden, doch dergelyke

toegeefljkheid , ook zo dikwils in het Stelzel der

Sexen gebruikt, zal iedereen billyk^n.

Het groot gctalder Oost- en WestindifcheBoo-

;^en; de onbekendheid van veclen derzelvcn en

het
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het belang dat wy daar in hebben, doordien 'er de

niecfte Houten 5 Basten, Gommen, Harften, Bal*

fems , Oliën en Kruideryën , daar wy , zo in de

Huishouding als de Geneeskunde , zo veel gebruik

van maaken, van afkomftig zyn: jieeft de befchry*

ving derBöomen, meer dan ik gcdagt had, doen

uitdyën, en dus hebben zy niet alle in die St uk
begrcepen kunnen worden; maar, het gene 'er vail

dezelvcn overblyft ,• is zo veel niet , of ik zal ^

denkelyk, de luczcgginaj, in het voorgaündei

Voorberigc gedaan , kunnen houden ^ dcwyl de'

Heefters en Kruiden, meerendeels, zulk een uit-

voerige befcliryving niet vereifchen zullen.

Meer dan voorheen ben ik als 't ware gé^

noodzaakt geweest, in deeze befchryving de na*-

men te gedenken van de Hedendaagfchen. Dik-

wils heb ik dit ook , gelyk in de voorige Stuk-

ken van het Ryk der Dieren , met een byzondef

inzigc gedaan , om myne Tydgenooten ^ inzonder-

heid die my eenige Voorwerpen , tot de Natourlykè

Hillorie betrekkelyk
, geleend hadden, v/Jire 'ê

Juooglyktepleizieren. Ik had met veel minder modw
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te gebruik kunnen maaken van mynen eigenen

Voorraad of van Afbeeldingen uit de vooraaamfte

Werken; doch heb altoos beoogd , deeze befchry-

ving der Natuurlyke Hiftorie van zo veel belang

voor de Natuurbeminnaars te doen zyn, als my

mooglyk was. Ik verbeeldde my , dat het ook

verfcheidene derzelven, anders weinig in gedrukte

Nederduitfche Werken bekend , niet onaangenaam

kon zyn, met lof en erkentenis dus hunnen Naam,

dierbaarder dan Olie ,
yereeuwigd te zien. On-

dertusfchea , gelyk ik afkeerig ben van laffe vlei-

jery , zo hope ik , dat gedagte Heeren, veelea

myne zeer ge - eerde en genegene Vrinden, hcc

my wel gelieven ten besten te houden , dat ik in

deezen ray veelal, op de manier der Franfchen, te

vrede gehouden heb met den tytel van de Heer

voor hunner Ed. Naamen te voegen, zonder te

fchryven , de ElL Heer^ WelEd, Heer^ HeogEd.

Heery de Hoogleeraar ^ of wat meer van dien aart

is. Zo ik deeze Eertytels eens gebruikt heb , dan

wenfeh ik die begreepen te worden als ftilzwygen*

de hun Ed. overal toegedagt. Immers de toevloed

van



van Stoffen , in dit gedeelte der Natuurlyke Hi-

fiorie , is zo groot, dac ik noodzaaklyk alles wat

mooglyk is dien aan te wenden tot bekorting,

mids niet te kort doende aan myn Onderwerp.

Ten opzigt van overleedene Mannen , hoe ge.'

ieerd en beroemd ook in hun Leven geweest ,

oordeel ik dat de Tytel van de Heer zelfs niet te

pas komt, en anderen, wier beroemdheid de ge-

meene maat te boven gaat , fcbynen te groot voor

een enkelen diisdanlgeu Tytel. Men zal derhalve

de naam van den Ridder , wiens Samenflel ik in

de befchryvhig deezer Naruurlyke Hiftorie, wat de

orde aangaat , gevolgd heb , doorgaans enkel by

den naam van Linn^'eus voorgefteld vinden. Ik

zou te veel Tytels hebben moeten op elkander fta-

pelen , om zyn Ed. Verdienden in 't Oog der Ge-

leerde Wereld te omfchryven , en dit was , vol-

gens het voorheen gemelde , gantfch mya zaak

niet.

Maar , hoe zal ik myne armeikingen, nu en

dan zelfs op het gezegde van dien Grooten

Mm en andere Geleerde Heeren gemaakt , voor-
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al , zo ik eens daar ia de befcheidenheid of heufch-

heid mogt overtreeden liebben, verfchóonen? Ik

hope niet , daar toe het getuigenis van den

fcliranderen Heer Doktor Berkhey, thans Lec-

tor iii de Natuurlyke Hiftorie op onze beroemde

Provinciaale Univerfiteit , te behoeven; die my,

in een Aantekening op zyn Wel Ed. zeer fraaije

Inwydings - Redevoering , den i November van

't voorleeden Jaar te Leiden in de Akademifche

Gehoorzaal uitgefproken, egregium Linnai in Na-

tura Systemoje 'emendatorem noemt. Waarlyk ,

ik zou my deeze Eer nooit hebben aangemaa-

tigd! Is het waar, dat ik het zo uicrauntende Sa-

menftel der Natuur van den Ridder in eenig op-

zigt heb verbeterd , dan moet zulks aan zeke-

re gelukkige Bedenkingen
, Waarneemingen of

Aanmerkingen , worden toegefchreeven. Immers
men zy verzekerd

, dat de Liefhebbery tot on-
gegronde berispingen niet by my heerfcht. Ik
heb zelfs verfcheide maaien myne hoog -achting

voor dit Samenftel doen blyken, hoewel ik niet
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geloof, dat hetzelve zo onwrikbaar of onverbeter-

lyk zy , als fommigen zig in 't eerst verbeeld

hebben.

Thans , dit Tweede Stuk afgedrukt zynde ,

komt my ter hand de Nieuwe üitgaave van

het Ryk der Plantgewasfen ^ welke, wel is waar,

de Dertiende genoemd wordt , doch eigentlyk

maar
, dewyl de Twaalfde uitverkogt was , eene

Herdrukking daar van is , mee invulling van de

Supplementen of Byvoegzelen , onder den naam
van Manüifa of Additamenta door den Ridder

uitgegeven ; welke de Heer Murray, Hoog-

leeraar der Kruidkunde te Gottingen , met ken-

nisre,toeftemrainge en goedkeuringe van den Heer

LiNNiEUs , in dit Voorjaar aldaar aan 't lichc

gebragt heeft. Hier en daar komen by dezelven

nog eenige Verbeteringen , aan zyn Wel Ed.

door onzen Ridder medegedeeld, waar van ik in

't vervolg dan ook gebruik znl maaken. De
genen, die tot dit Stük behoorden , heb ik, za

veel gevoeglyk gefchieden kon , agter aan ge-

plaatst.

* 5 Dit
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Dit was het gene ik noodig vondt den Leezer

te berigten,

M. HOUTTUYK
Bied. Doaon

Amfterdam
» J^iy 1774.

IN^



INHOUD VAN DIT STUK.
twééde afdeeling.
De BOOMEN.

I. HooFDST. Z)< Eigenschappen JerBoo-
men in algemeen; hunne nuttigheid^

dikte, langte, geweldige aangroeijing

;

oirzaak van het dood vriezen , enz. Bladzi i

II. HooFDST. Befchryving van de Boomen ,

wier Bloemen twee Meeldraadjes hebbeny

dus tot de DiANDRiA behoorende ; ge-
lyk de Olyfboom , Droevige Boom ,

III. HooFDST. Befchryving van de Boo-
^

MEN , wier Bloemen drie Meeldraadjes
hebben , dus tot de Triandria behoO'

rende, gelyk de Tamarinden-Boom , enz. ,. a*

IV. HooFDST. Befchryving van de Boo-
MEN , wier Bloemen vier Meeldraadjes
hebben t dus tot de Tetrandria be-
hoorende , gelyk de Kornoelje - Boom

V. HooFDST. Befchryving van de Boo-
^'

MEN , vier Bloemen vyf Meeldraadjes
hebben , deswegen P E n t a n d r i a g^-
naamd ; waar onder de Kinaboom

,
KofFyboom en veele anderen. 7.

VI. HooFDST. Befchryving van de Boomen,
wier Bloemen zes Meeldraadjes hebben,
die daarom Hexandria genoemd wor-
den , waar onder een Boom , die het zoge-
naamde Draakenbloed uitlevert. -

22t
VII. HooFDST. Befchryving van de Boo.

MEN , wier Bloemen zeven Meeldraad-
jes hebben; deswegen Heptandria ge-
noemd wordende , tot welkende Paard^i-
Karftcnge . Boom behoort. . «4-

VIII .
HooFDST. Befchryving van de Boo-

^

'

LIEN, wier Bloemen agc Meeldraadjes



h^ibben , die deswsgen OctAndrta g^-

noemd \Porden, waar onder de BaMèm-,
Sandelhout, Zeepnooten-Boomen,e«z. Bladz» 25Ö

lx. HooFDST. Befchryving van. de

Bloetnen negen Meeidraad-
, Negenmannige

EntiEsTsüRi A genamnd ; gelyk de Ka-
jes hebben , deswegen

neel , Kamfer , Benzoin , Saslaphrj

en anderen y die tot de Laurierboomen
betrokken zyn. 312

X. HooFDST. Befchryving van de Tienman-
hige Boomen JJecandria , dus ge-

naamd om dat hunne Bloemen tien Meel-
draadjes hebben ; waar onder de Pok-
hout , Katsjoe - Appel , Kampêche-
Hout, Kwasfie , Lemisjes, Styrax-

,

Balfem van Tolu , Copaive Boom , enz. — 36 7
XI. HooFDST. Befchryving van de Boo-

men , wier Bloemen twaalf Meeldraad-
jes hebben , deswegsn Dodecandria
genaamd of Twaaltmanni,2;e, tot welke

onder anderen de zogenaamde Wortel- of
Runboomcn, Mangoflans, en anderen
betrokken zyn.

HoOFDST. Bi

MEN , wier Bi ....-^

jes hebben y deswegen Icosandri.
naami of twintigmannige , tot weiken

de Gojaves
,
Jamboes , Perfiken , Aman-

del- , Kerfen , Pruimen , Mispelen, Ap-
pel- Peere- en meer andere Ooftboo-
meu, behooren.



AANWYZING DER PLAATEN,

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden.

TL^AT V. Afbeelding van Twee-

MANNiGE Booraen. tege7i ovsr Bhdz. 33
Fig. I. De Ceylonfche Franjeboon?

,

Plaat VIL Afbeelding van Agt-

MANNIGE BOOMEN. —^ Bladz. 273

Fig. I. Beyambrjliferajavani-

ca mee de Bloemen, è/.a??

— i.-DeJaiRboliferaCoroman.

de/icfl metdeVrugten. hUzys

Plaat Vlil. Afbeelding van Agt-

EN TiENMANNIGE

Lett. A. de Zeepnoot B. De Vrugt van den Kaneelboom,

C. Het Zaad van— ï. DeParJfein/öww, uit West-

en der Bladzyden,

CMonantbus, hl. 34—^ 2. DfKormandelfcheDia-

liurn, bl. ,39

Plaat VI, Afbedding van Vyfman-

HiGE Boomen.

Fig. I. De Peruviaanfche Kina-

Eocm, Cincbona. hl. Sö

2. De Cerbera Tbevetia uit

Westindie. bU 17Ö

Bladz. %

Boomen.

Fig, I. De Zeepboom , Sapindus

van Korinandel. bl

Bladz. 315

indie. 6/. 381

Plaat IX. Afbeelding van Tien-

MAjfNiGE Boomen. Bladz.



rtg, I. De Catsjoe Appol ^cajou. hl. 409

A. Dezelve, met de Noot , doorgefneeden.— 2. Tweebladige Liemisjes-

Tak. W.440

Plaat. X. Afbeelding van Tien-
MANNiGE Boomen. ^— Bladz, 46r

Fig. 1. De Balfera Copayvt'

Boom. W. 461— 2. De Myrobalanifera ci-

trina. W.486

Plaat XI. Afbeelding van Twin-
TIGMANWIGE BOO-
men. — Bladz, 527

mg, I. BePJidiumCujavmus

of Goiaves-Booin,uit

Oostindie. bl. 528
—— 2. De Westindifchelcaco-

Pruimen-Boora , Cbry-

JobalanuSt hl^ 581— 3. De Kers - Appel van

Siberië. hl. 611

REG.
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BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
tw e eb e af deeling,

De BOOMEN.

I. HOOFDSTUK.
t)e Eigenschappen fZ«r Boomen in 't alge-

meen ; hunne nuttigheid , dikte
,
langte, geweldige

aangroeijing;oir%aak van het dood vriezen ^q^z,

eolgens de voorgemelde Natuurlykc

Methode maaken de Boomen de

Tweede Klasfe in de befchryving

der Plantgewasfen uit. Zy volgen ,

naamelyk , in Rang aan de Palmboomen , en
overtreffen dezelven in veelc opzigfén. Daar
die tot de heete Lugtftreek alleen bepaald zyn

,

breiden de overige Boomen zig over den 'ge-

heelcn Aardbodem uit , wiens Oppervlakte
veelcn niet minder verfieren. Wy behoeven
maar het Oog te liaan op de Ceders van den
Libanon , de Laplandfche P^-n- cn Denneboo-
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n. men , de Linden van onze gemaatigde Lugt-

Afdeel,
^^.^^j, ^ vvier Kroon en Loof zo wel de Ber-

Hoo;d. gen als de Valeijen tot Lustprieelen maakt.

sTüE, Niet minder llrekken de Bosfchagiën van Ei-

ken en ander Geboomte tot bemanteling der

kaale Bergen , in 't midden van Europa.

Nuttig Door het Hout, dat deeze Bosfchen uitle-

iScHou" veren , worden wy van alle noodwendigheden

des Levens voorzien. Men maakt 'er Sche-

pen , Schuiten, Rytuigen, Molens en allcricy

Gereedfchappen van , die in de Samenleeving

dienlliig zyn- Het hardere en veelal ficrlyker

gekleurde ; ook tot polyfting bekwaamere Houc

der Oost:i_êD^J^^^srinailche" Bofchboomen ,

komtTiét andere, daar dit te kort fchiet, te

bulp in de Werktuigkunde ; befchermt het ge-

ne in Kisten en Kasfen weggelegd wordt

,

voor het Gewormte, en is niet minder tc

achten wegens zyne duurzaamheid , dan we-

gens zynen luifter, in het optooizel der prag-

tigfte Kabinetten , Glazekasfen , Laatafels ,

Stoelen en andere Meubilen.

De Van zo veel nuttigheid zyn de Boomcn
Yiugteo,

^^^^ j^^jjj jjQ^f alleen. De meeften draagcn

bovendien Vrugten, welke voor Menfchcn of

Beeften eetbaar zyn. Welk een menigte van

Zwynen en ander Wild , wordt niet i^cvned

door de Eikels der Bosfchen in Duitfchland:

boe veclc duizenden Menfchcn leeven in de

middelfte declen van Vrankryk niet van Kar-

ftengcn : terwyl de wilde Appel- en Peereboo-
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t)ER BoO]Vtïïf. g

ïncn aan dc Engclfchen hunnen Cydcr, de lU
Olyfbooir.cn aan de Italiaancn hunnen üllc ; AFDin,f

dc Oranje- en Citrocnboomcn aan dc Span-jj^^^^
jaarcL i cn Poitu^cc/cn ccn \crkwikkel>k Fiuit,sTüK.
óai zy door, geheel Europa, verzenden, uitle-

veren. Ik zwyg van de Noocen-, Amandel-,
Pruimen , Kerfen , Pcrfiken , Appelen-, Pee-
ren» en andere Ooftboomen van . onze Gewes-
ten. Ploe ver Ipreidt zig. de Geur der Oost-
mdifche Spcceryen ; de Geneczcnde kragt der
Westindifche Houten, Schorlen cn Boomwor-
tikn , r tl uit ? H.t SasC^pIiras , Pokhout cn
dj kiii.i , /yi da:.r v:in bekende voorbeel-
den.

Het licot cn de T ^ktn der Lcomen 7\n,
bo\Lndtu. , Lot l;ianda>r bvTa onontbcerlyk

;

zodanig, dat men , op plaatfcn waar dc Boo--

men zo wel, a!s Turf ontbre-Iccn , de oicr-

baaie Vcc-lMest uit noouzaakli kl u ! vcrbiandt,
en , da^ir ,dic ook niet vak , geaeci verlegen
Ibit , ^^ .

^ .1 ^ . ^ . "
^ n of iets

--.t van dc
1^^^"-

^ : . - ivcn gloei*

i^^-^ '
. ^ ^ . . A L m.ndec

groot c „_-ak \ .u d.i/clvei Bast, Run
genaamd , tot bcrcidinj; van het f.cd'-r; der
Giln^ot..^ en van vcelLrL\ "rafu^r^inl^^e, en
andere Westindifche Hout'en, tot VerFtofFeii

van alleilcv Koleur.

Door Boom EN, in onderrchcidi:^^ v^n 'ic



4 De Eigenschappen

IL Heefters en Kraiden , verftaa ik zodanige Plant-

^^^^P'i' gewasfen , als men g^meenlyk dus noemt ; die

Hoofd- naamelyk een enkelen Houtigen Stam hebben,

STUK. van aanmerkelykc hoojrte, en ten ininfte eens

Mans langte overtrefFende< Die P):intgewas-

fen, wier hoogte in 't geheel minder is dan

zes Voeten , al hebben zy eene taamelyke Boom-

agtige Geftalte, zal ik, met alle de kleinen,

welke verfcheieTe Telgen nit éénen Wortel uit-

geeven, oiider den naam van Heefiers, in de

volgende Afdeeling befchryvcn. Men begrypt

nogthans ligt, dat hier in de allernaauwkeurig-

fte onderfcheiding niet f>laataican hebben, zo

min ^rnciT'^ie in de gewoone manier van

fpreeken waarneemt,

licen- Van de Eigenfchappen der Boomen heb ik ,
fchappen.

Inleiding der Kruidkunde , reeds nu en

dan gefproken. Ik zal daarom hier niet (laan

blyven op de faraenfteliende deelen 'of hec

maakzel van den Stam , de Wortels of Tak-

ken der Boomen , noch op het gene derzel-

ver Bladen , Bloemen en Vrugten , betreft , als

waarvan reeds door my in 't voorgaafide Stuk

breedvoerig is gehandeld. Alleen zal ik van

de dikte en hoogte der Boomen, tot vervul-

h'ng van 't gene daar van in 't voorgaande Stuk

ge/egd is, thans wat breeder fpreeken.

Dikte, M^n vindt in de Hiftoriën berigt van ver-

fcheide Boomen van eene aanmerkelyke Dik-

te. Een Peereboom , in Engeland, hadt eenen

Stam van agttien Voeten omtreks , en lever-
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de Jaarlyks zeven Ton Pecren uit. Holle Ii;

Wilgeboomcn heeft men gezien, die anderhalf- '^^"^'^^

maal zo veel, dat is negen Voeten dik wa- hoofd-
ren. De Lindeboom , daar Ray van fpreekt,sTüi£»

hadc eenen Omtrek van zestien Ellen , en

moet derhalve dien Duitfchen, \,aar van gewag

gemaakt is *,in Dikte veel overtroffen hebben. *i.Stuk»

Die zeJfdc Authcur hadt eenen Ypeboom in^''
*^"*

Engeland gezien , van zeventien Voeten mid-

dellyn , en fprcekt van eenen Taxisboom van
omtrent twintig Voeten dik. Dit komt nog
niet by de Dikte der Eikeboomen in Duitfch-

land , alwaar men 'er gevonden heeft van der-

tig Voeten over 'c kruis De Heer Adan-
soN heeft aan de Kust van Senegal Eoom-
llammcn gemeten van agtenzeventig Voeten

omtreks , dat is omtrent vjfentwintig Voeten

dik , hebbende eene Kroon van honderdzestig

Voeten middellyn (*).

Men zal , derhalve , eenigszins geloof kun- Mon.

ncn flaan aan de Bcrigten van andere Reizi-CKwuc.

gcrs, die tusfchen de Niger en Gambia , aan

die zelfde Kust van Afrika , Boomcn gevon-

den hebben , welken zeventien Mannen , elkan-

der de Hand geevende , naauwlyks omvaamen

kon-

(•) CedaRte Heer rekent van ongevaat «7 Voeten; pe-
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II. konden ï zo dat die by de dertig Voeten dik

Afdeel,
j^jj^^gjj gg^eest zyn. Sc a lig er verhaalt,

Hoofd- dat men 'er gezien heeft van zeven -erf der-

STUK. tig Voeten. Maar deeze Boomen zyn door-

gaans fterk gevleugeld , of met zekere uit-

ftekken aan den Stam voorzien , en zo zal

het mooglyk gelegen zyn geweest met dien

Boom 5 welken men , volgens R a y , in Brafil

gezien hadt , \an honderdtwintig Voeten om-

treks, dat is" by de veertig Voeten dik (*).

Dien wonderbaaren Boom , daar P l t n i u s

van fpreekt, welke de Dikte hadt van tagtig

Voeten , en in wiens holligheid M u t i a n u s

st en fliep_j3iöu-eefi-éif -Twintig Perlbonen
;

zor-wenïsdien Boom , daar dc Cliineefche

Hiftoriën van gewagen , wiens Stam tagtig

Mannen naauwlyks omvatten konden , welke

b^'gevolg ver over de honderd Voeten dik zou

moeten geweest zyn , zal ik tot nader beves-

tiging op de Ley fielicn.

Hoogte Dc hoogte der Boomen fchynt wat riaauwer

ila.'''"
beperkt te zyn: wtot die gedröchtelyke Palm.

boom van drie honderd Voeten, meteen Stam
van naauwlyks een half Voet dik, daar Ray
uit de Bcrigtcn der Reizigers van fpreekt.

ft) öe Keet AdANSON fchynt het met ongCtOcflyk te keu-*

icn. Fsm, dn PUntts. Pref. p, ccxn.

wordt
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wordt voor fabuleus gehouden. Wy hebben

gezien, dat de Kokosnootenboom , in Oostindie j^^^^^^*-

fomtyds wel tagtig Voeten hoog wordt en datHooPo-

'er op dc VVestindifche Eilanden Palmietboo-STUK»

men zyn, van honderd Voeten, De Europi-

fche Boomen fcheencn in hoogte die der ande-

re Wereldsdeelen ten minfte te evenaaren, zo

niet te overtreffen. Plinius getuigt wel,

dat 'er op de Kanarifche Eilanden Boomen zyn

van honderd vier en veertig Voeten hoog ; en

die zelfde hoogte wordt door M A 7 t h i o l u s

aan Boomen op het Eiland Cyprus gegeven ;

maar de grootftc hnngrc, welke de Eiken-, Er-

fchen - en Ccdcrboomen bereiken , zou or-

gevaar honderdvyftig Voeten z\ti. De Den-
ne-. Lorken- en Pynboomcn groeijen waar-

fchynlyk nog hooger. P l i n i ü s verhaalt , dat

'er te Rome een Balk gezien werdt van een

Lorken -Stam gemaakt, zynde honderdtwintig

Voeten lang en in zyn geheel twee Voeten

dik. Men bcgrypt ligt, welk een langtc dan

de Stam nog daar boven gehad moet hebben.

De Mast van zeven Voeten dik , gefchikt voor

dat ontzaglyke • Vaartuig , waar mede dc Obi-

lisk voor het Plein van 't Vatikaan uit Egyp-

te overgehaald werdt
, geeft een verbaazend

denkbeeld van den Dcnncboom , waar dezelve

van gemaakt zou z\-n : te meer , daar de Mast

van dat ongemeen groote Oorlogfchip , de

Koial Sovereign^ op bevel van Koning Karei

den L in Engeland gebouwd , maar de langte

A 4 hadc
ÏI.Dif.UlI.STÜK,
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II. hadt van negen en negentig Voeten (*). De-

'^^Yi^^'
Dwars -Balken van dit Schip, tea getale van

Hoofd- vier, uit den Stam van éénen Eikeboom ge-

STUK. zaagd , hadden ieder vier en veertig Voe^

ten langte en vier Voeten negen Duimen dik-,

te; zo dat de Stam van dien Boom ten min-

Ite twaalf Voeten over 't kTuis moet gehaald

hebben , in die gcheele langte. Niet minder

ontzaglyk groot moeten die Boomen vallen aan.

de Westkust van Afrika, van Senegal tot aan
Kongo, Benten genaamd, van wier uitgeholde

Stam de Negers Schuiten maaken, van vyftig

of zestig Voeten lang , enjvan^^ tot twaalf

Voeten J)reed.,.-d*e--ceff Laadïng kunnen voeren,

rati vyftigduizend [Ponden,

verbaa- ^Is men in aanmerking neemt, uit een hoe.

zwaïte.
Zaadje of Spruitje de Boomen hunnen

oirfprong hebben , dan moet men verbaasd flaan-

ovcr eene zo geweldige aangroeijing. De laats-

gemeide Eikeboom hieldt dan ten minde hon-
derdveertim Vierkante Voeten in doorfnyding,
en de Inhoud van den Stam, op die langte, is

meer dan vyfduizend Teerlings - Voeten ge-
weest. Necmende de zv.'aarte van een Teer-
lings - Voet Eikenhout op zestig Pond^ dan

maakt

(*) Mei, geeft 'er, wel '.s wait, de dikte van 35 Voe-
ten aan

,
doel, dit nullen Duimen moeten zyn : dan was

die Mast 0'""ent drie Voeten dik. 't Is jammer, dat

vertrouwen kan op de opgegeven Afmectingen*

'
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maakt dit ccn Gewigt van ruim drie - honderd^ I.

duizend Ponden, 't welk men voor het overi-
^^"^

ge van den Stam en de Takken ten minfteHooFiv
moet verdubbelen: zo dat deeze Eikeboom, in^TUK^

zyn geheel , aan Hout , eene zwaarte van zes-

honderd-duizend Ponden gehad heeft (*).

Dit alles nu, is, mooglyk in vyfhonderd De aan.

Jaaren tyds , gegroeid uit een Eikel van mis-^°*^'^'"^

fchien een half vierde Loots gewigt. Zo die

aangroeijing alle Jaaren even fterk was , dan
zou deeze Boom jaarlyks twaalfhonderd Pond
moeten toegenomen zyn : doch het tegendeel
is al te blykbaar. Tien Jaaren oud zynde zal

de Boom , waarfchynlyk , met Wortel en al,

naauwlyks honderd Pond gewoogen hebben. Daar
moet dan een geduurige opklimming in de
Jaarlykfe aangroeijing der Boomen zyn , niet-

tegenftaande zy, naar reden van hunnen In-

houd, zo wel als deMenfchen, in de Jongheid,
oogfchynlyk en inderdaad , het meefte toenee-

men. Want, zo de gezegde begrooting eens

wel

Voeten U nog te min. Volgens dc cvcnrerligheid ,* ran 929
rot 1.00, welke wylcn de Heer Mus*c he N B ro E k

U. DUi. II, STUK.
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ïl. wel getroffen was , dan zou de Eikel , de Boom

Afd^.el
Jaarcn, en op den gezegden hoogften

Hoofd- Ouderdom, in zwaarte tot elkander (laan, als

sTUJt. X 25600 — 6000 maal 25(^00 ; waar uit

blykt, dat de Boom, in de eerile tien Jaaren

jaarlyks meer dan viermaal zo fveel , als in 't

vervolg, in zwaarte toegenomen ware. Want
in de eerlle tien Jaaren is hy meer dan vyf-

en twintig duizendmaal verzwa'ard , en in de

volgende Jaaren van zyn Lceftyd maar zcs-

duizendmaal.

Die zeldzaame tcgenftrydigheid komt voort

uit het verfchil der wcczentlyke en betrekke-

lyke Zwaarte-^-Jn--^r/entlyke zwaarte , dat is

in"Gewigt, was de Boom, op tien Jaaren Ou-
derdom , by de honderd Ponden zwaar : zo hy
dus alle tien Jaaren gelykelyk was toegenomen

,

hadt hy , op honderd Jaaren Ouderdom , duizend

Ponden , en , op dien van vyf honderd Jaaren

,

maar vyf duizend Ponden zwaar geweelt. Hy
mof't derhalve, in 't vervolg, in weezentlyke

zwaarte meer toegenomen zyn , dan in de eer-

{! Jaaren. In betrekkelyke zwaarte, in tegen-

deel , wordt zync aangroeijing , als gemeld is ,

langs hoe minder : waar van de reden blykt

,

als men op de afgryzelyke toeneeming der

getallen by verdubbeling agt geeft. Ik ftel,

dat hy in 't tweede Jaar twintigmaal zo zwaar
was als dp Eikel : derhalve , indien hy maar op
gelyken voet toegenomen , dat is in 't derde

Jaar veertigmaai , in 't vierde Jaar tagtigmaal

zo
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•IQ zwaar, enz. geworden ware ; zou hy op II.

zyn twintigÜe Jaar reeds cwincigduizend , en^^^j^'^*

op zyn dertigde meer dan twintig mülioenen Hoofd»

Ponden gewoogen hebben. Hier uit blykt on- stuk.

bctwisLclyk, dat de betrekkelyke aangroeijing

der Boomen Jaarlyks in groote trap vermin-

dert , tcrwyl de weezentlyke, even zo zeker.

De toeneeming der Eoomen gcfchiedt niet

cenpaarig , het gehccle Jaar door. Men zal

ligt gelooven , dat 's Winters de Stammen eer

inkrimpen dan uitzetten ; zo dat zy hunnen

wasdom in 'r aangenaamc Saizoen moeten er-

langen. Hier uit zou mcu mogf>n denken, dat

de Warmte oirzaak daar van zy, en, in te-

gcnftcUing van de Koude, heeft zulks ook

plaats: maar de Ondervinding heeft aangetoond

3

dat die aangroeijing niet evenredig is met den

trap der Warmte of Zomer -Hitte. Te Abc

in Finland is de omtrek van een Ockernooten

Boom, tTN'ee Jaarcn na malkander, in de Zo-

mer-Maandcn^verfcheide maaien gemeten. Men
bevond t , dat die Stam in Mey zeer weinig

of byna niet, in Juny zeer veel, in July min-

der en in Augustus wederom minder was toe-

genomen : niettegenftaande men aldaar in July

(ie grootftc Hitte heeft (*). Dc overvloed van

Vogtigheid , die 's Voorj aars ia de Grond

plaats
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,

II. plaats heeft, bezorgt dan het meefte Voedzel

j^^^'aan de Boomen, hetvvelkc, wanneer dezelvcn

Hoofd het eerfte Loof gefchooten hebben , verder
STUK, door de Natuur beffceed wordt tot uitzetting van

den Stam in dikte.

Groei- Boomen komen Natuurlyk over het gehee-
phats.

Je Aardryk voort, in Landllrecken , die tot

hunne Groeijing bekwaam zyn Men heeft dc
meelle Gewesten van Indië, eer zy tot Volk-

plantingen gemaakt waren , met Bosfchen be-

dekt gevonden van hoogftammig Geboomte.
De wilde of Bofchboomen bcminren inzon-

derheid de fchuinte der Bergen en de vrugt-

baare Valeijendaat-Jij«^ï*enr^ de
Ante van l'ii^ Chili en dc aangrenzende
Landen, als ook in de Alpen van Switzerland
wier Kruinen mecft bevrooren en befneeuwd
zyn , plaats heeft. Op Gebergten van middel-
maatige hoogte ziet men ze dikwils de Top-
pen beflaan; doch gemeenlyk vallen zy aldaar

zo hoog en zwaar niet , als in het hangen der
Bergen of in de Valeijen. De Vrugtboomen
beminnen een vetten Grond en befchutzel voor
de fchraale Winden , als ook voor Storm. Vee-
Ie Boomen, die men meest tot fieraad nahoudt,
gelyk de Linden , zyn ook van deezen aart.

Bovendien maaken zy een aanmerkelyk ver-
fchil in de foort van Grond : fommigen tie^e^

best in een Zandige, Ibmmigen in een Steen-
agtige, anderen in de KIcy. De Vi^ortels van
eenige Boomen zyn zo teder 3 4at ?y door

groQ-
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grooten overvloed van Vogt verrotten : gelyk

dit in de Oranjeboomen en dergelyken plaats

heeft: anderen beminnen de Waterkant, gelyk Hoöpö-

de Kwee - en Hazelnooten : eenigen groeijen

zelfs in 't Water, gelyk de Elzen en Wilgen

van ons Land en de Mangles - Boomen in de

andere Wereldsdeelen , bekleedende aldaar de

Oevers der Rivieren en zelfs het Strand der

Zee, zodanig , dat men ze in de Bcrbicsjes

Zeekant! - Hout noemt. En , niettegenftaandé

de Moerasfïgheid van den Grond , heeft men
aan de Rivier van Surinanie , in de Kley , Boo^
men gevonden, wier Stammen wel drie Vade-
men dik waren en wier hoogte gefchat werdc

cp 260 Voeten , dat byna zo veel is als die van

den Wcilerkerks - Tooren te Amftefdam.

Van de oirzaak der aangroeijing heb ik reeds

omftandig gefproken , en aangetoond , dat dezel-

ve afhangt van den Bast der Boomen*. Ik^

heb aldaar ook de noodzaaklykheid van den Bastn/o/ÏÏ
betoogd, en door voorbeelden aangetoond , dat '

'

dezelve noodiger is tot de groeijing dan het

Hout. Niettemin vind ik aangemerkt , dat in

een Ypeboom, geheel van Bast beroofd , het

Sap nog opgetrokken werde, als ook dat de
Bast aan zekeren Boom, daar dezelve rondom
geheel was afgetrokken , weder aangegroeid
zy (*}. Mooglyk zal dit plaats hebben in zo-

da-

(*) Mhcitt Birol. Tom. III. p. zfi.

II* DSSt, II, STUK.
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II. danige Boomen, die jaarlyks hunne Schors af

^

Afdeel.
^^j.pgjj_^ gclyk de Kurkboom, waar dan reeds

Hoofd- voor de afwerping een nieuwe Schors aan gc-

sTüK» groeid, was. Anderszins ziet men de Boomen

,

als zy van hunnen Bast beroofd worden, in 't

algemeen, altoos fterven.

oirzaak Maar , wat is de reden , dat de Boomen

dood'viie- fomtyds, of geheel of gcdeekelyk, dood vrie-

zen ? Men fchryft zulks gcmeenlyk daar aan

toe , dat de Vogten , in de Sapbuizcn bevriezende

,

dezplven doen barllen; maar alsdan zouden de

jonge Boomen , cn anderen , die d:. Sappigflcn.

zyn , meer lydcn mpetcn van X geweld der

Koude, dan d^amd^'^^'^-- Kier van nog-

thans wefdt'T na den harden Winter van 't

Jaar 1709, het. tegendeel waargenomen. In

Vrankryk bevondt men, dit -l;
' - Too-

rnen , en die Ivanne Bladen '
" ,n

Winter behouden, gelyk d- ' ;\

prer.ien. Groen - K Iken :^
,

Itengen- en No(K

ftcn, in de gr'> :;.

De reden xyA .

in de Koninglyke Akau.-:,

pen van Parys onderzogt.

opperde een zeer ecnv . i

^, aanzien- van de cudc Ec , . . ,

y, opgemei-kt te hebben, koe ^'.^ ',\\dVYc Vorst

„ derzelver Bast van liet floiit bidt afgefchei-

den ; op welk eene manier dit Dok mogte
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„ gefchied zyn. 'c Is, inderdaad , zeer natuur- IL

„ lyk , dai de Bast meer aan het Houtklec- ^^^^^U

ve in dc Jonge Boomen , welke veel meer Hoofw
„ met Sap, en met een Sap dat Olieagtiger is,sTüï.

gevuld zyn. En , aangezien het , volgens het

„ gcmeene denkbeeld der Natuurkundigen,

„ voornaamelyk door den Bast is , dat de Boo-

men gevoed worden , zo hebben ook die ge-

ncn , in welken de Bast ligter van het Hout

j, afging, te gemakkelyker moeten iierven.

„ De Heer C fi o m e l bragt een andere

„ reden \ die algemeen is , ter baan. Eerst

„ kwam 'er , in die Winter, een reer harde

„ Vorst , daar op volgde l>)ov - V\'eer , en

„ hier op een tweede Vorst, welke njet min-

„ der flcrk was dan de cerite , verheffende

5, zig eensklaps met groote vinnigheid. De
„ Vocrtighcid van den Dooy. , waar mede de

^, Boomen gevuld waren , bevroos derhalve ,

j, dat is te zeggen , zy zette zig met een

„ groot geweld en zeer fchielyk uit, en hadt

op dc Vezf^ls en alle dc "Werktuiglykc dee-

len der Boomen een zo veel te grooter

„ uitwerking , als zy daar minder tegenftand

„ auurof. Nu is het zeker, dat dezelve den
joótllcn tegenltand ontmoet in de fterkfte

'oraen. Zy verfcheurde dan en vernielde

-eze VVerktuiglyke dcelen , Vezelen, Blaas-

^
, enz. en maakte die voortaan tot dc

„ Groeijing onbekwaam. Voegt men hier ,

5, volgens het Stclzcl van den Heer de la
Hi-

lï. DEEt, II. STUK»
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II» ,j HiRE, dat door den Heer CHOMELge-
^'

5, volgd wcrdt , by ; hoe dc Koude beftaat in

Hoorc* 3, zékere zeer doordringende Zoutige deeltjes ,

8^"^' 5, moest dé werking daar door nog fterker

j, en de uitwerking grooter zyn geweest.

Dat de hardfte of oudfte Boomen meer

„ tegenftand in deezen gebooden hebben,

„ die, om zo te fpreeken, den vyand verbit-

„ terdc , lydt geene twyfeling. Hunne dee-

„ len zyn , noodwendig , digter famengepakt

,

en om die reden is het, dat zy hunne Bla-

„ den laater uitfchicten dan de anderen, wan-

„ neer, voor 't overige, alles gelyk ftaat. De

„ ontwikkelingen, ^«nn de geheele Groeijing

„ bettaat , moeten aldaar langzaamer gefchie-

„ den, dan in de genen, die hunne deelen

5, zagter, buigzaamer en meer met Sappen ge-

5, vuld hebben,

„ Ten opzigte van de oude Boomen gaf de

„ Heer Homberg nog eene byzondcre re-

„ den van derzelver grooteren tegenlland.

„ Hunne Vezelen , die den hoogften trap van

„ aangroeijing bereikt hebben , en bygcvolg

5, naar alle kanten zo veel moogelyk zyn uitge-

,, rekt, zouden geene andere uitrekking lyden

„ kunnen, en kanten zig derhalve met kragt

„ aan tegen de uitfpanning, 't zy van het Wa-
„ terige Vogt dat zy Natuurlyk bevatten , 't

„ zy van eene vreemde Vogtigheid. In te-

„ gendecl is het blykbaar , dat de Vezelen

„ van jonge Boomen nog veel bekwaamheid

„ heb-
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5, hebben om zig uit te rekken, en veel me-
^^^^^^^

35 de gceven kunnen.

„ Verfcheide Boomen , die het geweld van Hooed-;

„ dien harden W inter fcheenen ontkomen te«^o>^» .

3, zyn , om dat zy^ door de beweeging van het

„ Voorjaars Sap, wederom Takken en Bladen

5, uitgaven ; konden daar van in de Herfst

5, geen nuttigheid trekken , maar vergingen

5, t'cenemaal. Als deeze gekapt werden , bevondt

3, menze veel zwarter en meer verbrand ia

5, het Hart 3 dan in het Spint en naar den

„ Bast toe. Het Hart , dat hardst is , was

3, meer befchadigd dan het Spint , en reed»

3, dood terwyl m Iicl SpJnr nog een weinig

53 Leven overbleef" (*).

Men vergeef my dcezen uitflap , uit be- LceMi

fchouwing van gedagten Eikeboom gebooren.

Dat de Leeftyd van vyfhonderd Jaaren niet

te groot genomen zy , blykt uit het vöcrhecn

gemelde * aangaande den Ouderdom der Boo-*ir.neei$

men , waar van Plinius met veel ophef enii^is»!

zeer uitvoerig fpreekt. Josephus verhaalt,

dat men ten zynen tyde , zes Stadiën van de

Stad Hcbron , een Terbenthynboom zag, die

federt de Schcpprag der Wereld in v^^zcn. was

geweest. Doch dergelyke Getuigenisfen zeg-

gen weinig. De Heer Adanson heeft uit

verfcheide Waarneemingen en Aanmerkingen

be-

ü
K. DuL, II. Stuk,
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I. beflooten, dat de raeeite Palmboomen van hon-

Afdeel»
^ej-^jtwintig tot vierhonderd en fommigen toe

Hoofd- duizend Jaaren kunnen leeven , hoedanigen

sTus, fnen ook in zyne Familiën van Karftenge- Lin-

den- en Pynboomen vindt , rekenende dat 'er

nog anderen zyn , wier Leeftyd zig tot vier-

duizend Jaaren en daar boven uitflrckt (*).

Ziekten" Gelyk de Boomen ten opzigt van hunne

mla°°' Struftuur, van hunne Groeijing , Voortteeh'ng

,

als ook van hunne Sterflykheid , en in andere

opzigten , met de Dieren eenige overeenkomst

hebben , zo zyn zy ook aan dergelyke On-

gelleldheden , als dezelven , onderhevig. Men

ziet ze fomtyds kw^^nGQ^^--vitt*'^'^^

2onda:^-i2<»*»^^-W^^^^ oirzaak , die dan ge-

zogt moet worden in de Grond , welke hun

een onbekwaam ^ te fpaarzaam , of te over-

vloedig Voedzel uitlevert. Het zelfde wordt

in de Menfchen en Dieren waargenomen. Dat

de Bladeren geel worden , is een Voorteken

van deeze Ziekte , die dikwils gepaard gaat

met eene verrotting , uitdrooging of bederf

der Wortelen. Het bloot ftaan voor den

Noorden Wind of de zogenaamde Zee -Vlam-

men in ons Gewest , doet de Boomen niet

minder treuren , cn belet derzelver Groeijing

niet alleen , maar inzonderheid de Vrugtdraa-

ging. Sommigen zyn eene uitvloeijing van
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Waterige Sappen , Gom of Harst , uit den IT.

Stam en Takken onderhevig; 't welk wel als
^^Y^^"

eene Kwaal aangemerkt kan worden , maar die Hoofd-
ons de hccrlykfte Gommen en Hariten , ge- stuk.

.

lyk de Mastik , Wierook , Myrrhe, Terpen-

thyn en dergelyke Droogeryën meer , uitlc^

vert. Dc Kanker der Boomen is een gevaar-

lyke Kwaal , die in dezelven , gelyk in de

Menfchen , uit eene inwendige cn verborgene

oirzaak ontftaat , en daar mede zo veel over-

eenkomst heeft j dat men zulk een Boom ,

met het Kwaad uit te fnyden , zelden daar

van geneczen kan , dewyl het zig op andere

plaatfen op nieuws opcübuavt. Zonderling is

't, dat de Kankerige Boomen dikwils in Vrugt-

baarheid dc Gezonden overtreffen , brengende

zeer goede Vrugten voort. Die Kwaal, wel-

ke men het Fuur in de Boomen noemt , is,

door haaren voortloopenden aart, ook veel met
de Verfterving in de deelen van 't Menfche-
lyk Lighaam overeenkomftig , cn niet te hel-

pen , dan door het aflhyden der aangefloken

Takken. Even als in de Huid der Menfchen
en Dieren fomtyds Wormen groeijen , die

veel nadeel doen ; zo heeft men ook een Bast-

Worm in de Boomen. Dit zyn kleine witte

Wormpjes , die tusfchen de Bast en het Houc
huisvesten , en den Bast van binnen afknaa-

gen , komende meest voort op plaatfen , daar

dezelve gekwetst is of geborften, Zy kunnen
de Boomen doen kwynen cn üerven. Voorts

'B 2 is
II. DSEL. II, Stuk.'
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11.^ is het Mos en dergelyk Ontuig, inzonderheid
^'j^^^' het op de vSchors groeijende Bygewas, gelyfc

Hoofd- Marentakken en veele dergelyke Planten in

de andere \^^ereldsdeeIen , even als de Onrei-

nigheid van Mcnfchelyk Lighaam, wanneer

zy niet daar van gezuiverd worden , den Groey
en Bloey der Boomen nadeelig , en kan zeer

wel eene Onvrugtbaarheid veroirzaaken , die

echter ook van andere en dikwils onbekende
Omftandigheden , even als in de Menfchcn ,

afhanglyk is , zo wel als het ontydig afvallen

der Vrugten. Ik wil nu niet ïpreeken van
her Ongedierte , dat deBoomen_bena4eek en
kwynendgct-.-i3t-<h^^ en Vrugt-
maaiang'Biïet of de Vrugten bederft ; om dat

ik daar van in de befchryving der Rupfen en
andere Infekten breedvoerig heb gehandeld,

vcrdee- Wy hebben gezien , dat door verfcheide

Stelzelmaakers de Boomen van de Kruiden af-

gezonderd zyn; gelyk door den beroemden

ïoüRNEFORTa by voorbeeld , in 't laatst

der voorgaande, door Boerhaave in 't

begin van deeze Eeuw , en naderhand door

H E I s T E R , in 't jaar 1 748. Anderen , gelyk

DU Hamel , hebben de Boomen en Boom-
agtige Gewasfen op zig zelf befchreeven en in

* zie 't zeven Familiën verdeeld *. De Boomen , die

STUK^ Hl.
^" Vrqnkryk , en dus ook in de meeften der

203. middelde deelen van Europa , natuurlyk zyn ,

worden door den Heer Roux ookj doch op

eea
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een anderen voet , in zeven Afdcelingen ge- II.

teagt: te weetcn aldus Afdeel;

1. Die Vrugtendraagen, met een Dop ofScheede: 4oofd-

geiyk de Eiken , K.trftengeboomen, mhh Kar

ftengen, Ockernoocen, Beuken en Haxelaaren.

2. Die Sappige Vrugtendraagen, mes: Korrels of

Pieten; gelyk de Appelen, Pecren en Moerbei

3. Die Vrugten draagen met Steenen of Steen^-

tige Kernen: gelyk de Kerfen , Pruim ,OIyf-,

Kornoelje- , Mispelbtomen , enz.

4. Die geen Vrugren draagen , welke eetbaar

zyn , of tot Spyze gebruikt worden: gelyk de
Olmeu i TavJs , lisfchen, Haagbeuk, Schotfe

Linden, Platanus , Acacid cn f>nlin«

5. Die Olieagtig Hout hebben ; gelyk de Pyn- en

Dennebooinen, en r.ypresfen.

6. Die het Water of Vogtlge GrondcH beminnen ;

gelyk de Linden , Berken , Abeei en , Popel Ieren.

7. Die in 't Water groeijen , gelyk de Elze en

WilgeboomeQ.

Dceze verdceling is , gelyk men gcmakkclyk

kan zien , gantfch onnaauwkeurig , en ook al-

leen tot befchryving van het gebruik des Houts
deczer Boomen , in de Bouwkonst en Werk-
tuigkunde , gefchikt. Ik zal ray derhalve daar-

om met dezelve niet ophouden , te minder ,

om dat myn oogmerk , als voorheen gezegd
heb, is, de ]\^hode der Sexm in de ondcrdee-

lingc der Klasfen te volgen,

TT. HOOFD-
(*; Traite da Jr!>^es a Ouvrer. Parfs ij-;o. Öftayo.

^ 3
m. Di*t» II, Stok*



Befchryving van de Boomen, mer Bloemen

twee Meeldraadjes hebben, dus tot de Dl-

A N D R I A helworeiide ; gelyk de Olyfboom ?

Droevige Boom , enz»

Onder de Eenmannige Plantj^ewasfen (Mo-

nandria)^ dat is die maar één Meeldraad-

je of Meelknopje hebben , komt geen voor ,

dat den naam van FoMr.i l,an \ o.;rcn. liet be-

kenc^flc van uien aait , . onder de Xweciii^ii^gen

dci> <kïs- !Tlcr7lif^£Sr^^SJelingj de ccrflc

plaats bekleedt

O L E A, Olyfboom,

De O L T r B O O M , in 't Latyn Olea , heeft

d'cn naam van 't Griekfehc woord Elaia bc-

k<Miien , dat zyncn oirfprong , zo men wil

,

of van de gladheid der Olyven ^ of van 'de

jiladmaakeridc cn verzagtende eigcnfchap der

Olie heeft. Waarfchynlyker is 't , dat deeze

van den Eoom of deszelfs Vrugten , Olyven

genaamd , dan dat de Boom van dc Olie zy-

nen naani 70u licbben. De Duitfchers noe-

men hem Oelbaum , dat is Olieboom; de Fran-

fchcn Olider , de Engelfchen Olive-Tree, dat

is Olyven - Boom. De Italiaanfche naam Oli-

"•ö
, dc Spaanfchc Oliva de Portugeefche Oky-
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vfrfl, z^Ti akemaal, zo v/el als de Bohecmfche, n,

Poolfche , enz. met den Latynfchcn overeen- -^fdèel;.

komH^g. HooFD-^

Deeze Boom is, na de Palm- of Dadelboo- stuk.
''

men , een der voortreffelykflen , niet alleen , ,

y'^J'.jj^jj"

maar ook der beroemdflen , zo in de gewyde""^

'

als ongewydc Hifloriën. De Plantagiën van

OlyPooomen werden geteld onder de Rykdom-

men van de bezittingen der Israëlieten in 't

Beloofde Land. ' De Boömen des Woiïds

wilden, by gclykcnisfe', «^er^ Olyfboom vcr-

ïdezen tot hunnen Koning • maar de Olyfboom

Tve:gcrdc dlu, om --/yne Vettigheid niet te' vcr-

laaten , die van God en -de ivici-.rchpn ncprec-

zen wcrdc (*). Zo kwamen ook twee Olvf-

boomen , ter wedcraydc \'an den Gouden Kan-

delaar, in het Gczigte van den Profeet Za-
c H A R I A s voor '

C t ) , welke den Pleiligen

Geest zouden affchetzcn. De Wysheid ver-

gelykt zig zelve by een ' fraaijen Olvfboom ,

in een ruim Veld (|), en het Volk Gods was

door Jehovah een groene Olyfboom, fchoon

van lieflyke Vrugten , geheten (§). Zo vcr-

Mydde zig Koning Da vin, dat hy zoude

zyn als ccn groene Olyfboom in t Huis van
" ' God

(^) RlcütonK. Kap. 9. Vcis. 8 ,
cj.

Z^:har. Kap. 4.

(i) d s b,ra b Kap. ,4. V. ,j , i„m. K"p. "o. Vc"C^

(5; II. V. 1*.

B 4
IL DIEL. II. STJK,
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11. God. De Olyfberg, in gezigt vaii Jerufa-

^^^f
^- lem , was de plaats , welke 's Werelds Hci^

Hoofd- land tot zyne rustplaats verkoos ; daar Hy

STUK. leerde en van waar Hy ten Hemel voer (*).

hm^^'
Olyfboom is , volgens Columella,

de eerfte in rang onder alle Boomen. Hy

was aan de Kuifchheid toegewyd en daarom

Tvilden dc Grieken, dat de Olyven door Jon^

gcns en Meisjes , die nog Maagd waren , zou-

den geplukt worden. Het was by hun een

Heiligfehennis , zodanige Boomen moedwillig

te befchadigen of te vernielen. Maar vooral was

een Olviïak het zinnebeeld jïaa A^re^ en

het uitiieckca-^vim ^nm een lak flrcVtc tot

ccn zcTtdé teken , als hedendaags dat van de

Witte of Vrede- Vlag (t).
' Vyfhonderd Bur-

gers van Sidcn kvsamcn Artaxerxcs de Vrede

arfmccken met Olyitakken in de Hand. Nog

heden d:ent het af bceldzel van dezelven daar

toc_ lil de l eken- , .Scliikler en Bouwkonst.

Men gebruikte welej^r ülyfbcomen tot aan-

wyzing der Landpr.akn , en daar van is het

vSprcekwoord , extra Okas vagari , of buiten

Perk treeden , afkomftig.

kiti^ Dat deeze Boomen een beogen Ouderdom

bereiken kunnen , blykc uit de Bcrigrcn \nn

Pli-

(*) Montis Ouvifeti Cluistus dc Veiticc furfum , Ad Pa.

ft) Paciferique manu ramum prxtendit Olivz, zegt VlK»

611., uEh. 8, V. lU.



D ï A N D R I A. 25

pLiNitTs, die ons verhaalt 5 hoe de Ai^theu- IL

ren cvcrccnflemmen , dat derzelvcr Lceftyd^'^Y]^''*

tweehonderd Jaarcn beloopt. Ook zyn zy inHoprii-

't groeijen traag, en Ichyncn by de Eikeboo-

men niet te kunnen aarden , beminnende
'^^y^^J^^"

tegendeel de nabuurfchap der Wyngaarden en

Vygcboomcn. Zy worden zelden van Zaad

of Pitten voorgciccld , maar gemeenlyk door

Xlitloöpers veiTnenigvtlldigd , welken men dan

gelyk de j\ppcl en Pcerebocmcn ene , doch

liefst op hun eigen Plantfoen. Ook willen zy
•w'cl gehavend en niet rmiw behandeld wor-

den, v.aar uk noc; inccr de Rdelheid van dit

Geboomte blykt. Mun^ o iiorint het een
fchoon , aartig en met ceuvvigdiiurende aange-

nanme groenheid vcrficrd Boomgewas.

De Kenmerken, volgens L in n^.us, z^n: Kenmcr^

de Kelk een eenbladerig , buisagtig ^ klcin''^"-

Bloemkasje ; met ecncn vicrtandigcn opgercgtcn

Wond ; afvallende : de Bloem éénbladig ; z^-ndc

een Cylindrifchc Buis , van langtc als. de Kelk

,

TT^ct cenen vicrdecli(.;cn vlakken Zoom , die de
Slipren half ovaal heeft: twee Meeldraadjes ^

tegen elkander over , Elsvormig , kort , met
overcnd flaande Mee!knopjes: het rruglhegin-
^ej rondagtig ^ waar .op enkele zeer korte
St:^i

, die een tvreedeeligcn , dikagtigcn Stem-
pel heeft, met uitgcrandc Slippen. Her/7«;r?,
huisje een Eyröndagtige

, gladde , ecT^h;::zige

Pruimvrugt , bevattende eenc langwerpig Fy-
B 5 V " ron-

II. Pefl.ii. srdc
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n. ronde rimpelige Noot of Steen y die een Pit

'Afdeel»
^^^^^^ dcrgelylse figuur , aan beide enden

Hoofd- fpits.

STUX» Drie Soorten zyn 'er tiians in dit Geflagt

bekend , waar van de eerde den Tammcn en

Wilden Olyfboom beiden bevat , onder den

T- (i) Olyfboom met Lancetswyze Bladeren en

T?p^^'^ yondagtige Takken.

Eutopifche

oiyOjoom, Tamme 3 waar van ik zo even fprak,

is een groote , hooge , Takkige_^Qni_^

Bladen naar dej^üg-w^cn gelj ken , maar

finallcr ciïTcIeinder zyn , aan 't end fpits,

dik en flyf , met een kort Steekje , van boveu

groen , van onderen witagtig zyndc , bister

en eenigerraaate fcherp van Smaak. De Bloe-

men komen aan Trosjes voort s en daar, op

volgen de Vnigten , die ook verfcheidene by

elkander zitten, zynde langwerpig rond, van

grootte als een Vingerlid , eerst groen, daar-

na bleeker , vervolgens paarfchagtig en ein-

delyk zwart van Kleur , die men Olyvea

noemt. Van

(i) Olea Foliis lanceolatis. Syst. Na:. XTI. Tom. 11.
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Van den tammcn Olyfboom worden veele IL

Vcrichcidcnhcden , door de Kruidkundigen , ^^J'^l-'

opgeteld j naar de byzondere grootte en Kleur Hoofd-

der Vrugcen. Die , welke men Spaanfche >tuk. .

Olyvcn noemt , zyn de grootften ; die in Ge- olyvca,

nua en Provencc vallen , Picholines genaamd,

zyn kleiner en langwci-pig ; anderen, Olivellct

genaamd , in '1bskane groeijende , zyn klein

en rond. Men heeft witte , groene en rood^

agtige Olyvcn. In fommi^en zit het Vleefch

,

gelyk in eenige Soorten van Pcifiken, aan den

Steen vast , wanneer menze aan Hukken
breekt : in anderen is het los. Ook verfchil-

len zy gi-ootelyks lu Gii^iaai- cn hoedanighe-

den.

P L T N I ü s zegt , dat men de cnrype Oly- Gebruik,

ven Brupa noemde , en daarvan heeft L i n-

N u s dat woord in 't algemeen voor zoda-

nige V rugtcn , die , gelyk de Pruimen , een
Steen in haar Vleefch bevatten , ontleend.

Zulke Olyven worden gebruikt om met Zout en
Speceryën in te leggen , cn dus gckonfyt
by de Kost te eeten. De grootlten , en die
di'<st van Vleefch zyn , worden daar toe ge-
nomen. Sommigen necmen , na dat de Olyvcn
eenigcn tyd in de Pekel gelegen hebben, den
Steen daar uit , en fleeken 'er een Kanpcr-
Vru,4t in, 'c welk ze dan- zeer bek-^'aam
maakt, om Eetcns - Lust op te wekken.
De n^-pc Oiyvcn , die zagt en zwart zvn

,

laaten zig , zonder ccnige bereiding
, met Pe-

il. d..l. 11. s-a-K.
"^'^
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H. per en Zout eeten. Zy zyn wrang en dienen

^^Yi'''"
op zig.zclf niet tot Spyze.

HdofD' De; Olie, die uit de Olyven geperst wordt,

STUK. is van veel algcmeener gebruik en nuttighe-

ojj^'y^-
den. Zy verlchilt niettemin grootelyks naar

den aart der Olyven, het Land en de Grond

daar zy groeijen, en naar de manier, op wel-

ke zy behandeld worden. De witte, dunne,

zagte, zoete Olie wordt uit rype Olyven; dc

groene , wrange of bittere Olie uit onrype

geperst. Men begrypt ligt, dat hier tusrchen

een mcnigce van middelsoorten zyn , die meer

of min naar 't geele of naar 't groene trek-

ken. De zoete 01i-- J^-ongêineen verzat;cen-

dccn ryniTiIïende: des tot een Geneesmiddel

in veele Gevallen dienftig , hoewel haar over-

maatig gebruik de Lighaamsdeelen grootelyks

verflapt en de Spys - Verteering hindert , ver-

oirzaakende Walging en Braaken. De wrange

Olie, Omphacitm genaamd , meestal met by-

voeging van groene Takjes , Bladen of Knop-

pen der 01yfb(X)mcn geperst , is een dik Lym-
agtig Sap , hetwelke oudtyds van de Worfte-

laars gebruikt werdt om hunne Ligliaamen tc

beftryten , eer zy in 't Perk traden : dan , met

hun Zweet vermengd en opgedroogd , werdt

het van hunne Lighaamen afgefchrapt onder

den naam van Strigmnta , die men verkogt

,

tot uitwendig gebruik, tegen de Barftcn, Kloo-

ven en Gezwellen , zo uit Winterkoude als

anders, in verfcheide Lighaams - deelen. De
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zoete Olyf - Olie komt , gclyk men weet , in lï

de meerte Zalven en wordt ook op zig zel-^" jj^'

ve g..bruikt tot het maaken van famengeftel Hoofd-

dc Oliën De Droefem der gcmeene Olyf-^TUK.

Olie is ins^^elyks een verzagtend , oplosfend

Middel , voor uitwendige Ongemakken. In

Kalk gemengd zegt men dat hy de Muuren,-

daar mede beftreékenj niet alleen voor Vog-

tigheid of doorflaan , maar ook voor Onge-
diert bewaart.

De overige nuttigheden van deezen Boom oiyven.

gaa ik voorby Alleen zal ik ten opzigt van^^"'*

hor Hnnr opmerken , dat hetzelve zeer fraay

groenagtig geel met ^-r^art gewolkt is enge-
aderd , hebbende een aangenaamen Keuk , en
laatcnd ? zig zeer fchoon polyften : des het

ook van de Schrynwerkers gezogt wordt, tot

het maaken van Kistjes en Kabinetten. Geen
Boom is 'er , in wiens Hout de Natuur meer
Speelingen maakt , vooral in de Wortelen ,

door het vertoonen van Beeldjes , Landfchap-

jcs en Ruinen , gelyk in de Florentynfche Ste-

de -Stecnen , of in het zo berugte Steden-

Hout (*). Men heeft 'er een Tabaks-Doos
van gezien , die in fraaiheid de fchoonftc Plaa-
ten van Egyptifchen Boomagtigen Porfierfteen
overtrof. De harde Winter van 't jaar 1709

deedt

(*) zie het TI. DETX det llt^tzogtt rerbanieliKgtK
, bUdz.

636. cn ni. DFEL, PI. XXL

XI.DtEUU,STUK%
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II. decdt in Vrankryk vcclc Olyfboomen llcrven,

^rEEUpn dit maakte liet Hout der Wortelen van

EooFD- dezelven toen overvloedig te bekomen ; doch

STUK» naderhand is het Oiyven - Hout daar door

fchaars geworden. Anders vielen 'er wel Duims-

Planken van , tot negen, tien en elf Duimen

breed.

^vi^jg
Behalve den Tammen is 'er een mide Olyf-

olyfboom.2,00?»
, die door alle Kruidkundigen van den

thans befchreevenen wordt onderlcheiden. Lin-

NJEVS maakt 'er eene VerfcheideHhcid van

,

met vierhoekige Takken (*) , daar de Tamme zy-

nc Takken rondagtig heeft. Anderen merken

aan , dat de Wilde Oiy^t^men zo hoog niet

groeijcn , cn hunne Takken fchcrp of Steke-

lig , dat is aan 't end fpits hebben , zynde de

Bladen harder dan die van den Tammen Olyf-

boom en de Vrugten kleiner. Sommigen wil-

len , dat deeze door het havenen alleen van

den Tammen verfchillen zou
; invoegen de

Tamme , wanneer men hem verzuimt , in den

Wilden verandere. Dit is no^thans van dien

met dikke donker groene Palmbladeren wel-

ken de Hoogleeraar A. van Royen op deeze

foort uit BoERHAAVE aanhaalt , niet te den-

ken. De Ohe der Wilde ( 'lyven wordt van

fommigen , tot uitwendige Geneesmiddelen >

beter dan die van de Tammen geoordeeld.

C2) Olyf-

() Olïa FoUis lanccobtis, Rainij t^somu Hm, CPf.

4. Olta Sylvesctis.
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(2) Olyfboom met ovaale Bladeren, lï.

IAfdeel;

Behalve deezen , waar aan onze Ridder <3en
^j^JJ^*^^

bynaam van Europifchen geeft , ftck hy nog stuk,
"

eene Soort voor , onder den naam van Kaap-

fchen. Dezelve is door Dille nius cnder^^^f^^^^

den naam van Kaapfche akyd groenende Li- Kar-pibhe

gufter , met een dik rondagtig Blad, befchree-^^^^*'"'*

ven en afgebeeld. L i n n u s geeft hem ovaa-

le Bladen , en aan den volgenden Lancetswys*

ovaale Bladen, In tien en elf Jaaren maar

anderhalf Elle hoog geworden, fcheen het eer

een Hceflcr dan een Boom te zynjzegt Dil-
len in

(3) Olyfboom met Lancetswyy ovaate Blade.-

Een derde Soort van Olyfboom voert thans

den naam van Amerikaanfchen. Deeze is van
'

Catesby voorgefteld, onder den naam van

Laurierbladige Ligujler met purperkleurige

Besfen. Hy zegt , dat het gemecnlyk een

Boom wordt van zestien Voeten hoog , mee

(1) Olea folüs ovatls. Hert. cHff. ROÏEK. Lugihat,

S99. Ligufttam Capenfe fcinpervirens , folio ciasfo lubro.

tundo. Dlix. Elth. 195* T. 170. f. 194.

paiüium Lauti folio , Fmftu violacco , Baccis parpareis. Ca-

den. SFLiGM. rvidtv.. lII.Dcel,bl. 18.PI.3:,

ILDinu. !! Stok»
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n. cencn Stam van zes of agt Duimen dik j

Afdeel. gvQeijendc in Karolina. Volgens de Waar-

HooFD- nSeming van D. Garden, heeft deczc

STUK. Boom dc Bladen gepaard, Lancctvormig , al-

tyd groen , gelyk van rand , gefteeld ,
glan-

zig : de Bloemen groeijen , in dc oxels der

Bladen , by korte Trosjes, die gearmd zyn

met Steeltjes tegen elkander over , waar op

de Bloempjes liaan , welken haare Punten ag-

teromgekruld hebben , en eenen zeer korten

of byna geenen Styl ; den Stempel in tweeën

verdeeld. De Vrugt is Kogelrond ,
glad en

fraay in 't aanzien : zy bevat een Eyrond-

agtige, eenigermaate geftrp^pto, van onacrcn

doorhnor<lc Noot. Maunclykc en Vrouwelyke

Bloemen komen 'er op een zelfde Plantgewas

met de Tweeflagtigen voor. Door C a t e s-

B Y waren deeze Bloemen gezegd uit vier

Blaadjes te belban , en volgens D. Gar-
den zouden zy haare Punten omgekruld heb-

ben , en dus ecnbladig fchynen te zyn , gelyk

die der Olyfboomen. Mooglyk maakt het

verfchil der Sexen dit onderfcheid.

Dc Heer N. L. B u r m a n n u s maakt gewag

van een Indifchen Oly/bom^ met Lancetswyze

van onderen Wollige Bladeren (*). Dezelve

was door den Heer Kleinhof , in 't jaail

J758, uit Java overgezonden en fcheen weinig

van den Europifchen te vcrfchillen.

Chio-

(*) Olea FoUis lanceolatiï fu!)ti« tomcntofis. BuaM. Fs^r»

IrJ. p.





DtAiïbRlA.
Chiönanthüs. Franjeboom. ^

II^
.

Afdeel;

Deeze Boomen voefèn diéti naam , om datHboFo-'

hunne Bloemen , door haare fyne Snipperin-sTUKi

gen j naar Franje gelyken ; hoewel de Latyn-

fche Geflagtnaam daar van afgeleid is , dat

zig, wegens de fynheid van hunne Sneeuw-

witte Bloefem , als met Sneeuw bedekt ver-

tooncfl.

. Hunne Kenmerken zyn , eene Bloemlcrafasi

in vieren verdeeld , met zeer lange Slippen i

De Vrugt heeft een Steen , en is Pruimag-

tig of als een Bezie.

Twee Soorten kotnen in dit Geflagt voor ,

die beiden onder de Boomen gctp1f^ kiumen

worden , als

(i) Franjeboom met de Steeltjes in drieën^^ ^T,^
^

verdeeld én driehloemig. Ï^/^S!'

Deëze Soort is door C-a t e s b y en naaf^^virginl-

dcszelfs Afbeelding ook in 't Vogelen -Werk
van Seligüann, op Plaat XXXVI vaö

den Tweeden Baiid , zeer duidelyk voörge-

Iteld en befchreeven. In 't Hoogduitfcbe Wérk:

was verkeerdeïyk die van Plükenetiüs
aan-

(I) a>««*5f*«j Pedunculls ttifid'i» tiAath.Sytu Höt, til*

Tom. II. Gen, ai.Chtonanthas«ifm.rt:jri7. GKft*. ï^/rj.

CATESB.r<r. 1. T. CS» SE^JCmANM f^srlen, UI, D. fU^^4r

c
n.DtlUïhSTrmi
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II. aangehaald, en dus onbedagtelyk ook in. 't Ver-

II'^"
taalde Werk overgenomen : alzo deeze Soort

Hoofd de Bladen veel te langwerpig heeft , om naar

STUK. die van de Cotinus te gelyken. Zy hebben

de figuur van Oranjebooms of Laurierkers.

Bladen , gelyk P e t i v e r deezen Boom ,

onder den naam van FirginiJ'che Amelanchier,

opgeeft. ,Hy worde vaq zes tot tien v^oeten

hcog , en groeit gcmecnlyk aan de Oevers

van kleine Beeken en Rivieren in Virginie

,

zo Ca TESBY, aanmerkt.

ir. (2) Franjeboom met de Steeltjes PMmwyzc

^i^it! gep/flaüt en veelUoe^-

fche/ "
I)ee7.e soort is *t eigcntlyk , welke de Bla-

^^^s
^' ^ '^^ Cotinus , dat is byna rond , heeft

,

gelyk de nevensgaande ^Vfbeelding van «dit Ge-

was, naar een gedroogd Takje uit de ryke Ver-

zamcling van' den ïloogleeraar B u r m a N-

K u s , aantoont. De Wolligheid aan de on-

derzyde der Bladen blykt daar in niet zeer

duidelyk 5 en de aangehaalde van Pluke-
W ETius verfchilt door de fmalheid der Bla*

tkn hier van aanmerkelyk. De Bloemen gé*

lyken door haare pluisagtigheid > wegens de

Pcdunctiiis panicuifiHs ram'rffiorfs. FUt,

culi modo laoiniatis. Vlxju. ^Aim. 44. r\
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diepe in fnydingen cn fnipperswyze verdeelin- H»

gen, veel naar die van de Plant, welke by^^^^jj^^-

de oude Kruidkundigen Flos CiicuU heet; zoHoofdJ

dat men verkeerdclyk CucuUi fchryft : want^TUK»

Cncullus is een Huik of Peperhuisje.

De Heet N. L. Burmannüs betrektj^^R'jida.;

hier toe ook den Ghaerithaghaf , of Runder-

boom uit het Kruidboek van P. H e r m a n-

Kus, 't v/elk in zyn Wel Ed, Vaders bezit-

ting is : wordende dcezc Boom dus genoemd,
om dat het Houc tiaar Ründer - Beenderen ge-

lykt. Dcczc Boom is in de Tliefanrus Ze^-

laniciu van don ouden Heer aangetekend.

De Bloemen xyn aan het gedroogde Tak-
je, hier afgébeeld , blcekrocdagtig , cn zouden

dcrlialve wel fchynen , Natuurh k , niet wit maar

rood te zyn. De Wel Ed'. 'Heer A. van
Roten fchfryft 'er drie Meeldraadjes aan

toe. Derzetver getal kan ik , ora dat zy zo

klein zyn , met geene zekerheid in deeze ge-

droogde Bloemen waameemcn L i n n ^t: u s

::egt , dat derzelver getal ook zeer dikwils

drie is : cene veranderlykhcid , die de verdee-

;'!-^
, '. olgens het Stelzel der Sexén , niet

doet waggelen. Zyn Ed. voegt 'er by,.

< icilagc naverwant is met den bloei-

; sfchebooni.

• 5ondcrlmge Waameemtng wordt hier

tiivitrenc re berde gebragt door den HeeF

Adawson. De Chionanthus nu twee Jaa»

;5 ren gelcedcn 'e l^riation ge -ent zynde op
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„ eencn Esfcheboom , is zeer wel gedaagd

• „ en hccfc de Koude van 8 Graaden van den

„ voorgaanden Winter, die buitengemeen lang-

„ duurig was , verdragen. Blyft deeze Ene

„ voortgroeijen , dan zal 'er de overeenkomst

„ tusfciien die Boomen nader uit blykcn" (*>

Dialium.

. Tot den zelfden Rang van Plantgcwasfcn

,

liaaraelyk , die in hunne Bloem twee Meel-

draadjes en een Stamper hebben , derhalve

Diandria Monogynia genaamd zyndc , behoort

een Boom , welke den naam van Di'aJiim

voert CO.X 1^1^ iEüs geeft 'er dcnbynaamvan

Indicum aan, als in Indie alleen grocijendc, en

geeft voor Kenmerken op, dat de Bloem vyf-

bladig is , zonder Kelk , hebbende de Meel-

draadjes aan de bovenfte zydc. De Bloemen



ilaan Pluiinswyze aan knikkende Risten. l)ce-

ze JieoiTi hccfc dc Blade^ aan dc Takken ()\ er-

'

lioeks geplaatst. Zy zyn Vinswyzc famcnpe-

Iteld uic zeven, lanp,vvcrpig ovaale , t^clpitflc,^

gcfteclde , gladde Bbden , van grootte als dc

Palm der Hand.

De Heer N. L. BupxMannüs geeft, in

zyne Flora Jndica , een Dialium Javanicuml

«p, het welk door de Ja\aanen Coerandje ge-J

heten wordt, Zyn Ed. berchr\ft hetzeh e ,

als hebbende dc Bladfteclcn ovcrhocks , waar

aan zeven Handpalmswyze , langwerpig ovaa-

le , gefpitlle gladde Bladen , gelyk van Rand

,

met zeer korte Steeltjes ; de Bloemen rood

en Pluimswyze geplaatst : geen Kolk of Blocm-

kasje. Dc Bloemkrans beltaat uit vyf ovaalc

,

ftompc, gelykc, ongcücelde, afvallende Blaad-

jes. Twee Kegelvormige zeer korte MecN
draadjes , met ftompe , langwerpige , als dub-

belde , Meclknopjcs , zitten aan de bovcnllé

zyde van ]\ct \'rugtbcginzel , dat E\Tond is ,

met cenen l-Kvovmigcn afgcboogcn Styl , zo
lang als de Meeldraadjes enz.

Als eenc Verfcheidenheid betrekt zyn Ed.
lücr toe, het Gewas, dat Rumphius ondcf^'

den naam van Taleru - Boom voorftcit , Wor-
dende in 't Maleitfch Coelit Pdƒ>^>rfa genocmu

,

dat is Cortex Fapetarius
;
dewyl de Bast van

dcczcn Boom op Ambon van groot gebruik is

in de Bry , Papeda genaamd , welke de In-

TTOoners kookcn \m het Sagoc - Mc;-! Fiet
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II. Water , naamelyk , waar men dcezen Rasc in

Afdeel,
j^ookt , wordt daar door rood , niet alleen ,

Hoofd- maar dc Bry krygt dus een aanger.aaracn

STUK. Smaak , al is het oud Meel , waar menze van

bereidt. Deeze verfchiln daarvan , zegt zyn

Ed. , doordien zy getande Bladen heeft , maar

bovendien vind ik , dat in de Afbeelding van

RuMTHius maar vyf Bladen aan de Steelen

't Gewas , zegt die Aiithenr , blyft lang een

Heefier, doch wordt door den tyd een hooge

Boom , met den Stam een of twee Vademen in

't ronde , cn dus wel drie of vier Voeten dik.

De Bladen zyn drie of vier Duimen lang,

een Vinger breed, ïlyf 5 glad cn hoog groen,

jnet weinige Ribben , aan dc kanten wyd ge-

tand , dcch het jonge Loof is bruin. Daar de

Eladftcclcn uit de Lootcn gepaard ontfpringen,

zyn twee ronde Blaatljes als Paardevoetjes

,

niet getand , die men Stoppeltjes (Stipula)

noemt. Het Bbeizel komt liier cn daar uit

de Mikken der Bladfteelen , of ook aan 't ein-

de der Takken voort
; zynde Staartjes van

omtrent een Hand lang , wederzyds met Knop-

pen bezet , die zig openen tot kleine Bloem-

pjes, meest van Draadjes
; gelykende naar het

Bloeizel van dc Cajapoctie-Boom.cn
, by mel-

ken dit Geboomte gaarn groeit. Het fchynt

derhalve naauwlyks tot de Biandria , die

maar twee Meeldraadjes in ieder Bloem heb-

ben, bctrekkelyk te zvn.

Tot
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Tot dit Geflagt zou , die Boom fchynen te^^^II-^^

behooren , waar van de Hoogleeraar J. Bur-

MARKUS my de Aftekening in 't groot , uitKooFo-

zyn Wel Ed. Verzameling van
^^'^^^'^"^"S^^'^o^J;,.^^

van Koromandclfche Plantgewasfcn , heeft me- e,,,^^^!'*

dc gedeeld , naar 't welke die van Fig. i
if^J^^^,

op Plaat V, in dit myn Werk gemaakt
^^•J^^'jJ^^ ^

Want , fchoon fommige Bloempjes hier met ^pl^^

vier uitfteekendc Puntjes vertoond zyn , kan

'er doch dcrgelyke verandering , als by de

Chionanthus , in plaats hebben. Haar Kleur

is geel , en die der Draadjes of Helmpjes

gToenagtig. Dc Bladen ftaan hier vyf aan een

Steeltje en zyn in 't groene wit geaderd. Aan'

de Bloemfteeltjes komen eenige kleine rond-

agtigc Blaadjes voor. De Takken zyn graauw

,

zo wel als dc Stam , waar van een gedeelï;e

met dc Wortelen mede in de Tekening is

gcbragt 5 en liier uit blykt met zekerheid ,

dat het een Boom zy.

Nyctanthes. Droevige Boom.

Dc Griekfche Naam , die een by nagt blcci-

jcnd Gewas betekent , is düidolyker dan de

Nederduitfche , welke by overdragt aan fom-

migcn van dit Geflagt gegeven wordt.

Dat zy dc Bloem , zo wel als de Kelk,

in agtcn verdeeld hebben , en het Vrugthuis-

je twee2^adig , maakt de Kenmerken uit.

In dit Gellagt zyn vyf Soorten begreepen

,

C 4 waar
II. DEFl.,IÏ.SjnJK^
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waar van de eerlle en vierde tot de; Boonnet

bchooren.

(i) Nydanthes met eemtt vierJioekigen Steel y

de Bladen /pits ovaal ; de ynigthuisjes

l[
Vliezig en plat.

Van den Droevigen Boom der Indien, hebr

ben verfchcidc Autheurcn gewag gemaakt ;

doch het is onzeker , of zy deeze Soort, dan

eene andere , bedoeld hebben. Sommigen gee-

ven 'er de grootte van een Olyven- , anderen

van een Pruimboom aan , en de Bladen wor-

den van Clüsius by die der Myrthen, van

anderen by Pinimboom, of Salie - Bhdcren vcr-

gelceken, AlkiT'melden zy , dat de Bloemen

fierlyk en van cenen lieflyken Reuk zyn

,

doch niet dan 's avonds ontluiken en 's mor-

gens verwelken , wordende van de Indiaanen

geplukt, en als Saffraan in de Sausfen en Spy-.

zen gebruikt , om dezelvcn een fraaije Kleur

en aangenaamen Geur te geeven.

Ra JUS oordeelt, dat de hier aangehaalde

Malabaarfche de regte Proevige Boom van
Ac os TA en anderen zy. Het is een Boom
die drie of vier Mans langten hoog wordt

,

met een uitgebreide Kroon van digt Loof,

groei-

(O NyHanthis Caule tetrigono, Foliis ovatis acttminatis.
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groeijende op Zandige plaatfen in Oostindie. II.'

De Stam worde omtrent een Voet dik, met A^^^^^t..'

cene Afchgraauwe Schors : de Bladen , die aan Hoofd-

Knobbeiige Takjes of Looten , tegen over elkan- stuk. •

der, groeijenjzyn-dik enruuw,van boven óon^j^^ftit*^.

ker groen, van onderen vvitagtig en met cene

Wolligheid bedekt ,
op de zydcn een weinig

gekarteld. Uit de cxels der Bladen kon^.cn

ftyve Steeltjes voort , die zig in driën ver-

deden 5 en welker Takjes ieder vyf witagti-

ge Bloemen draagen , die uit zes , zeven of

agt Blaadjes famengefteld zyn , vselke in de

Zonnefchyn zeer glinfleren. Twee Meeldraad-

jes hebben zy , met dikke Hoofdjes. De Vrugt

is platagtig groen , met twee rondagtig platte

Zaadkorrels. De Bloemen zyn niet alleen ten

uiterfte aangenaam van Reuk , maar ook zeer

Hartlterkende en van bitteragtige Smaak
^

wordende derzelver Pypjes door 't droogen

geel , en dan , met Sandelhout gemengd zynde

,

tot eene Zalve om het Lighaam te beftry-

ken 3 van de Indiaancn gebezigd.

(4) Nydanthes , die de Blad- en Bloemjlcel- iv.

tjes ruig heeft. birjtta!^

Deeze wojdt in de Aantekeningen op den™^''"

(+) Nj^oKthn petiolis pedunculisq le vilIoOj. Sytt. Nat..

C 5
I. Dï^t, II. Sint.
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Malabaarfen Kruidhof, Indifche Besfendrsa-

gende Jasmyn, met eene groote witte Bloem,

Hoofd- welke by nagt reuk geeft , of andere over

STOK. Dag droevige Boom , en by de Hollanders

^'^"Nagthhemsn geheten (*). Het is een hooge

Boom , met eenen dikken witagtigen Stam ,

die eene donker paarfche Schors heeft , en

eene uitgefpreide Kroon van dergelykc Tak-

ken. De Bladen , die langwerpig rond zyn ,

tomen gepaard en kruislings aan ronde j ros-

fe , Wollige Steeltjes voort , zo wel als de

Bloemen , die met haar drie , vieren of meer ,

gan Trosjes zitten , gelykende naai' die der

Tuberoozen en niet minder welriekende. Zy
hebben , ten opzigt van het verwelken dooi-

de Zonnefchyn , de zelfde cigenfchap als die

der voorgaande Soort De Vrugt is een Be-

zie , welke maar éénen Zaadkorrel fchynt te

bevatten. Deeze Boom ftaat in Oostindie al-

toos in Blad en Bloem. Hy is van elders op

Malabar gcbragt. De Schors, gepoeijerd en op

Zweeren geftrooid , neemt hetWeelige Vlcefcb

III. HOOFD
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111. HOOFDSTUK.
STl

Bejchryving van de Boomen, wier Bloemen

drie Meeldraadjes hebben , dus tot de T r i-

A N D R I A behorende ,
gelyk de Tamarinden-

Boom 5 enz.

Onder de Dricinannige Plantgewasfen ko-

men maar twee Geflagten voor , die den

naam van Boomen kunnen draagcn , en wel

jn dc Eerfte Rang dcrzelvon, te weeten onder

cic Eenwvvige , en dus in de Rang der Trian-

dria Momgynia , dat is wier Bloemen drie

Meeldraadjes (Stamina) hebben en maar óóncn

Styl of Stamper (Pijlillum).

Tamarindüs. Tamarinden - Boom.

De Tamarinden -Boom, waar aan ik hier de

eerlle plaats vergun , heeft den I^tynfchen

naam Tamarindüs van hcc ArabKch woo\d

Tamarhendi, 't welk zo veel betekenen zou

als Indifche Dadels , weslialve de Grieken dcc-

zen Boom ook 'Ol^^^»/! tytelen , dat is , Zuu-

se Dadelboom. Meer fch^Tit zulks afgeleid te

zyn van het Sappige Vleefc'h , dan van de

overeenkomst der Vrugten , die inderdaad klein

is , veel min van dc gcflakc van den Boom.
De Kenmerken van dit Geflapt zyn , een i

dricbladi£:c Bloem , v/clke dc Kelk in vieren

II. DEIU II. STUK.
^^'*
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11- verdeeld heeft , cd het Honigbakje met twee
Afdeel, Borftck onder de Meeldraadjes. Dus

Hoofd- Hek 'er Linn/Eus maar écnc Soort van

:^ruK. voor (i) , tot welke zo wel de West- als

Oostindifchc betrokken zyn: want dceze Boom
vult in die beide Wereldsdcclen.

T. De Oostindifchc is , volgens R u m p h i u s

,

^7,ï»»an«-
ggj^ gvoote wyd uitgebreide Boom , met c^^n

iKdka.^ dikken hoogen Stam , en eene zwartagtige

,

r,;S"Ta-ruuwe , geborftene Schors. De Takken zyn
j«.inndc.

menigvuldige knoeftige Twygen verdeeld ,

die een digt Loof formeeren , met een aange-

naamc Schaduw als van een Linde; weshalve

men hem ook wel op Latten leidt en Prieclcn

daar van maakt. ._Dus breidt hy zig meerder

uit 5 dan in 't wilde j alwaar hy , door de om
cn aangrocijende ruigte vermagerd , eene fehra.i-

le en yle Kroon heeft. Aan de Twygen gToeï-

jen de Looten die de Bladen of Bladfleelen

draagen , welke daar aan zonder orde , fomtyds

enkcld , fomtyds veelen by elkander , geplaatst

zyn. De Blaadjes zitten aan de Bladlteelen

zeer regclmaatig, in menigte ten cnde toe ge-

'paard , omtrent als die der Linzen. Ieder

Blaadje is omtrent een Vingerbreed lang cn

lang-

(i) Tayi:anrS'uf, Hort. CUff. i8. Mat. Md, z%. Hort,

Amh, M. p, oo. T. 23. LOFIL. Itin. 210. Jacq. Amer, p.
la T. 10 & T, '79. f. 93. BURM. Fkr, Ir.d, p. 15. 5v:^»
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langwerpig ovaal , byna driemaal zo lang als 11;

breed , doch zeer llorap aan de enden. Van^^J^^^^*

veertien tot zeventien Paaren zitten daar vannooF*D-

aan een Stedtje. Deeze Blaadjes zyn onge-^^uK.

meen dun en teder, en gecveri , door zig (^qsJ^^"""''*'"

avonds ncderwaards om te buigen" en tegen cl-

Icander te fluiten, een voorbeeld van die eigen-

fchap, welke men thans den Slaap der Planten

noemt *; maar zy doen dit zelfs hy Regenag- zie >

tig Weer, of als* 'er fchielyk een Storm ont-f^j j?^'
Itaat , en de Bladfleelen zelf worden by nagt

agtcrwaards , tegen de Takjes aan , getrokken ,

als 'c ware om de Bloemen of Vrugten te be-

fchuttes. De Bloemen ftaan aan a-opferi op
't end der Takjes , en worden door R u m-
r H I u s by de Vioolbloemen vergcleeken ; waar

mede hy niet de Bloemen der Violen, gelyk

men 't begreepen heeft , maar die der Violie-

ren zal bedoelen. Vier buitenlle Blaadjes, naa-

roclyk, hcbbenze , dié in 't kruis ftaan, zegt

hy , bicekwit , dikagtig , dat de verdeelingcn

zyn van dè gezegde Kelk, en drie daar bin-

nen , op 'c witte zeer aartig met bruine Ader-

tjes getekend. Deeze laatften zyn veel flap-

per dan de voorgaande en maaken de eigent-

lykc Bloem uit die van binnen de gezegde
Meeldraadjes en Stamper heeft.

De Vrugten
, die men Tamar>'h noemt ,De Vmgt,

:
Tte Haauwen , doch taamclyk rond cn'^f"^'>'«'

.:in langte als een Vinger en omtrent
^'"'"""'"^*

aiger breed: docli vJl-^n iu fomraige



4<S Driemannige Boomen.

II. Landen of Landfchappen van Oostindic, zege
AiTDEEL. hy , wel wat grooter. Doorgaans zyn deeze

Hoori- Haauwen wat krom , gelyk de Roomfche Boo-
sTüK. ncn^ en ook wat knobbelig, gelyk die; maar
Tamarin- in verfcheïdc Hokjes of Celletjes verdeeld , •

welke ieder een platten, rondagtigen Zaadkorrel

bevatten , gelykendc naar Lupinen , en geelag-

tig bruin \m Kleur. De Haauw of* Peul is

eerst uit den graauwcn groen , maar wordt ,

door de aanryping, vuil graauw, hebbende een
zeer dunne Schors , waar binnen de gezegde
Zaaden in hunne Hokjes zitten , orsvangen met
cene wecke zelfilandigheid. Dit Merg munt,
gelyk men weet, in zuuragtigheid uit ; doch
heeft altoos ccnigc aangenaamheid

, inzonder-
l-teid wanneer het met Suiker wordt ingeFe^d.

Van binnen , tegen de Seheede aan, is het
met Draaden omvangen , met welken te fa-

mcn liet daar uit gehaald , en tot vierkante

platte Koeken gemaakt wordt, die men dus in

Oostindie ter Markt brengt. Dit is loutere Ta-
maryn , met flukken van de gebroken Bast ,

Bladen en Stcelen, daar onder, welke niet dan
van 't Gemeen of in de Keuken wordt ge-

bruikt. Tct het inleggen met Suiker , in Pot-
ten, moet men geen wijten , maar gcelagtigen

Suiker necmcn , en , die met den bruinen Lon^
tar- of Sagucer- Suiker ingelegd wordt, meest
ten gebruike der Indiaanen dienende , hoe
zwart ook, is daarom niet minder aange-

naam van Sma^'. De Jamaryn^ tot veir. r .
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dingc naar 'c Vaderland bereid , zegt men , dat II.

meer y;ezui\ crd en ook wat zindelyker behandeld Apdkel.

worde. Hier geeft men , op Java , den naam Hoofd-

van Asfam aan, en de Boom zelf wordt aldaar stuk.

Aslam - Java geheten.
Ij""^'"

r3e Taftiaryn is in de heete Landen , zo uit- Gebruik,"

als inwendig , van veel gebruik. Men wafclic

het Lighaam met het Water , waar in zy ge-

kookt is, zo tot verkoeling als tot zuivering.

Zy wordt in veelerley Sausfcn gedaan , die daar

van eén aangcnaame zuurheid verkTygon. Ook
ivordt het Suikerbier , dat men veel op Java

drinkt , daar mede rinfch gemaakt. Op Zee

dient zy grootelyks om het Scheepsvolk \Qag

Scheurbuik te bewaarcn. r>üiTimige Menfehcn

inaakc zy ]osly\ ig , en is in 't algemeen dien-

llig om de kragt van andere Purgeermiddelen »

in/ordei-heid die laxeerende zyn, beter te doen

werken ; doeli op zig zelve kan men ze naauw-

lyks een Purgeermiddel noemen , noch een ze-

kere werking daar van verwagtcn. De Bladea

van decze Boom hebben eene dcrgclykc eigen-

fchap , zynde zuuragtig en verkoelende , doch

voomaamelyk de Bloemen , wier Aftrekzei of

Cotifcrf van goed gebruik is in liectc Koort-

fcn en Ziekten daar mede gemengd. De Base

.5 v^rat famentrekkcndc en verflcrkende. Plet

litnic is hard en zwaar , bleek van Kleur, ea
tot Timmerwerk dienftig. Het heeft by de

KnoellcJi zwarte Plekken , en Ibmtyds ook der-

gdyke Aders cn \'iakkcn , cn het binnenflc der

II4 Dmu IIi STCE,
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II. oude Boomen wordt bruinagdg zwart. Të
Afdeel. Batavia waren , vóór eenlgen tyd , de Grafteil

Hoofd- en Straaten beziet met zwaare Tamarinden.

STUK* Behalve de Eilanden efl Vaste Küst van Oost-

diSiTTa-^"*^'^ ' Perfie , Egypte en Arabie , groeit dèezé

tiiaiindc. Boem ook in Amerika , of eigentlyk öp de

Westindifche Eilanden , én zélfs in Mexiko^

doch werwaards die Van elders , zo N 1 e r e M-

B E R G wil , zou overbragt zyn, Hy vergelykt den*

zeiven , in geftalte, by een Esfche of C^kernöo-

ten-Boom. De Heer J acquin vondt de Ta-

marinden öp de Velden , ili de Tuinen en op ge-

bouwde plaatferi van de Karabifche Eilanden

zo wel / als aan de Kust van Zuid-Amerika ;

maar, zegt hy,«K)ogIyk nergens in 't wilde;

^
Daar bloeit deeze Boom iri Oktober of No-
vember; op Amboina in 't voorfle van 't Jaar,

Zie hier hoe dezelve door hem befchreeven

wordt;

3, Dcczc zeer fraaije en groote' Boom maakt

„ een digte wyd uitgebreide Kroon , met eeri

5, dikken regten Stam, in veèle duhné Tak-

>, ken, inzonderheid daar zy jong zyn , ver-

3, deeld. Hy heeft gevinde Bladen , wier

„ Steelen ovcrhoeks geplaatst zyn, vyf Düi-

i', men lang, met veertien Paaren , min of meer,

3, bezet van kleine, gladde , ohgekartelde ,

3, langwerpige, flompe Blaadjes, doch die eeri

3, klein Puntje hebben , en geen oneffen Blaad-

35 je aan 't end der Steel. Hy draagt- enkcl-

js de, uitsefpreide , hangende. Trosfen 3 zolang
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5, als de Bladfteelen , van twaalf fifoemen min K.

^, of meer. De Bloemfteng is Roozekleurig
; ^u!^*

5, de Kelk geelagtig , en de Bloemblaadjes Hoofd-

geel met roode Aderen doorweven. De stuk.

Bloemen zyn zeer aangenaam van Reuk en^^^^"*""'

„ veelen misdraagen. De Vrugten verfchillen

55 2eer in geftalte en grootte : nu zyn zy

5, regt , dan krom : fomtyds [maar éénen ,

„ fomtyds twee 3 drie , of vier Zaadkorrels

5, bevattende. In het eerfle geval zyn zy by-

3, na rond , in het laatfte zeer khobbelagtig.

9, De Kleur van de Schors is in de r^-pè

^, Vrugten Vzergraauw , zonder eenig rood ,

„ in de onrype groen : weshalve zy niet wel

a, gekleurd in het Kruidboek van Blackweli;

3, voorkomen. Het rype ^ferg is vry van

„ de buitenfte Schors der Peül , en vult *

„ thans verdikt zynde , de ruimte tüsfchen dee-

5, ze en de binnenfte Schors niet meer: maar,

j, als deeze laatfte aan ftukken gebroken wordt>

„ zo ziet men hetzelve aan den Steel ge-

, hecht , door middel van eenige weinige

, fterke Banden, die het omvatten, fchynen-

, de weleer Voedzel toebrengende Vaten ge-

, weest te zyn : doch waar van men dit Merg
, met weinig moeite los maaken kan.

„ De Ingezetenen zyn gewoon twee Soor-

, ten van deezen Boom te maaken: een zoe-

, te , naamelyk , en een wrange. Sommige
, Tamarinden , inderdaad , zyn 'er , die alle

, hunne Vrugten Jaarlyks veel zoeter dan an-
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II.
^, deren hebben , en het omgekeerde heeft

^in^^*'i ook plaats ; maar , dewyl zy anders niet

Hoofd- „ verfchillen, oordeel ik, dat dit onderfcheid
STUK. Smaak aan den Grond, waar in zy groei-

ZsT'^"''''i> jgj^ ^ ^^^^ andere my onbekende oir-

zaak, toe te fchryven is. De Amerikaanen ,

5, inzonderheid die van Kurasfau, houden dec-

3, ze Vnigten in de hoogfte waarde , en zy

3, worden 'er in groote menigte raauw gege,

„ ten, zonder eenig ander Ongemak, dan dat

5, zy fomtyds wat Ioj>lyvig maaken. De zoc-

„ te bchaagd.en my genoegzaam ;
niettegen-

„ ilaande ik 'er altóós eenig wrang zuur in

„ vondc , dat. de Tong op eene onhangenaa-

„ me wyze prikkelde. Dat die van Martini-

,5 co dcczc \'iugtcn onr\-p, .en dus ten uiter-

5, lle wrang zynuc , cetcn konden , heeft my

„ verwonderd. Uit de onrypen v/ceten die van

3, Kuba , na dat 'er de Schors afgehaald is ,

„ met Suiker zeer lekkere Vcrfnaperingen of

^, Toefpyzen te bereiden.

Daar de drie . Meeldraaidjes , die tot het

„ midden van hunne langte famengevoegd zyn

,

zig van elkander fcheidcn, komen ook vief

„ BorfteJige Stoppeltjes voort , beurtlioudende

„ met dezelven. Twee andere Stoppeltjes {Sü-

^ypulis), eens zo lang qls deeze , ontfprin»

„ gen uit het Blocmkasje, bykans aan de Rug

5, van Iicc I\IeeldraaJig Lighaam. - Deezc Stop-

^, peltjes-, iiu , A..'';;en a's de bcginzels van

„ andere J^IccIdraudjc^: V Stamina ) aangezien
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5, worden : zo dat men drie vrugtbaar en de IL

3, overigen onvriigtbaar mogt heeten : waar^^J*^^^'

„ door dk Gewas zekerlyk aan de Casfia na-HDOFia-

j, verwant zou worden." stuk.

De twee laatstgemelde Stoppeltjes merkt ^2^'"*^''»"

LiNNJE us aan als Borfteltjes van hec Honig-

bakje 5 gelyk gezegd is. Voorts zit, volgens

J A c Q ü I N 5 het Merg der Tamarinden tiis-

fchen de buitenlle en binnenfte Schors der

Scheede, en dus buiten de Hokjes of Cellet-

jes der Zaaden, waar van men het tegendeel

byna uit de befchryving van Rümphiüs
zoude opmaaken. To urnefort zegt uit-

drukkelyk, dat de Zaaden binnen een Peul zit-

ten , die van een andere Peul of Scheede om-

vangen v/ordc, wier tusfchenruimte doorgaans

gevuld is met een zwart zuur Merg.

O L A X. Drekboom.

De Kenmerken van . dit Geflagt zyn : de

Kelk een éénbladig Bloemkasje, dat holrond en

zeer kort is , onverdeeld : de Bloemkrans Trech-

icrswyze , met den Rand iri drie ftompe Slip-

pen , waar van de ééne langst is , verdeeld *

vier ronde gefteelde Honigbakjes , korter dan

de Bloemkrans en eenigszins famenluikende, ifl

de Keel der Bloem geplaatst. Drie Meeldraadjes ,

die Elsvormig zyn , met de Honigbakjes beurt-

houdende en korter dan dezelven. De Meel-

knopjes eukeld. Het Vrugtbeginzel rondagtig

;

D 2 dc
!I, Dïrx. n. Sti;k.
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II- dc Styl als- een Draad , langer dan de MeeL-

'^J^^' draadjes, met een gcknopten Stempel.

Hoofd- Maar ééne Soort is van den Olax be-

STUK. i^end (i) , die dc Ceylonjche genoemd wordt,

•z?yUnica
Ceylon in Oostindie afkomftig zyndc.

fS?^""'
Mufceum Zeylanicum van Herman*

n u s voert hy den naam van Ceylonfclien Drek-

hoorn 5 die Eikels draagt, Mella-hola genaamd.

Men vindt 'er bygevoegd , dat de Cingbalee-

zen de Bladen van deezen Boom met Azyn

eeten , gelyk wy de Slaa hier te lande. El-

ders vind ik gemeld , dat dc Takken geelag-

tig zyn ; de Bladen ovaal , glad , ongeaderd ,

ongekartcid, met Steelen, overhoeks geplaatst.

Uit de oxels der Bladen komen zeer korte ,

cenigermaate Takkige , Steeltjes voort , die

waarrchynlyk de Bloem draagen en daarna dc

Vrugten.

süakhout. De reden van den zonderlingen naam deezcs

Booms is , dat hy het Hout, 't welk de Kleur

en Reuk van Menfchclyken Afgang heeft,

uitlevert. Dus heeft hy ook den Latynfchen
naam Olax van den Stank, dien dit Hout uit-

geeft, bekomen. Men noemt hetzelve Stink-

of Stronthout. De Heer Richters, als

tweede Chirurg^-n in 't voorleeden Jaar van

Batavia overgekomen , en aldaar lang zo in de

Apo-

(O Olax. S^st. Na: KIL Tom. U. Cen. 4S. FUr. ZeyU

Glandifcra. BrRvj. Zej/. «. MeUa.JioUa. 2dits* Ze^U \%.

BUBM. Ird. p. 15,
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Apotheek als in 't Hospitaal gediend hebbende,

verhaalt, dat het Afkookzel van dit Hout, een^^j^'j^^'

onaangcnaame Zoutige Smaak hebbende , het Hookd.

voomaamlte Geneesmiddel der Ingezetenen isSTUü,

in Heete Koortfen, Dit Hout wordt van hun Ca-

joerTey genoemd. Het Extra^um Gumvm - Refi-

Tïofum, door hem zelf daar van gemaakt, heeft

hy mede gebragt, onder andere zeldzaajuc Dro»

geryën.

R U M P H I A.

' De haam is naar den vermaarden Rum-
p H I u s , die de Natuurlykc Hiftorie , inzon-

derheid wat de Plantgewasfcn van Oostindie

betreft, zo ongemeen verrykt heeft, door on-

zen Ridder aan dit Geflagt gegeven.

De Kenmerken van hetzelve zyn, behalve

de drie Meeldraadjes en enkelen Stempel , drie

Bloemblaadjes , de Kelk in drieën verdeeld ,

cn eene Pruimvrugt me: drie holligheden.

De eeniglle Soort fi ) , die den bynaam van t.

Ambonfclie kr>-gt , zoude de Tsjem-Tani v^n^^^^J^

Malabar zyn , een Boom van groots ukge-f"-
,

ilrektheid , volgens de befchryving in de Ma-fche.

labaarfche Kruidhof, met een dikken Stam , die

een ruuwcn Bast heeft, van buiten Afchgraauw,

van

7.txx3 Pyriformls Osficulo triipermo. Raj. Il^s:. 1550. Tfiem,

T4ni. Hart. i-i^U. IV. p. ij. T. 11, LUKM, FU Ind. p. |«»

D 3
II. Döu ir. Stuk,
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U. van binnen rood , Kruiderig van reuk en khctp
Apdeel. Smaak. Bet Hout is witachtig, met ccn

Hoofd, groenachtig Spint : de Wortel rood. De Bla-

STUK. den zyn rondachtig toegefpitst , Zaagswyzc
getand 5 bitterachtig en famentrekkende, fterk

geaderd. Tusfchen de Bladlleelen , die rond

en ruuw zyn, komen de Bloemen op Steeltjes

van een Span lang voort, daar zy troswyze

met Wollige rankjes aan hangen. Zy zyn dric-

bladig, wit, met geele Meeldraadjes en Styl,

de Meelknopjes zwart; bitter doch reukcloos.
De Vrugtcn van deezen Boom, die ongevaar

de grootte van Olyvcn hebben , zyn van eenc
Pecragtigc figuur , met drio flonipe kanten cn
eene groene llckelige Schil , bevattende ccn
rosachtig , bitter Vlccfch , waar binnen een
langwerpige driekantige Steen zit, met drie
bittere Pitten. Deeze zyn laxcerende, en de
Bast niet alleen tegen de Koorts disnlb^:

,

maar ook Maag - verflerkx>nde. De Boom groeit
op Zandige,' Steenagtige Gebergten, in%er-
fcheide Gewesten van Malabar. Hy is ge-
duurig groen, doch draagt maar eenmaal 's jaars
Vrugten.

De naam van dit Geflagt , die Camocladia
door LiN N^üs gefpeld was, moet dus z>ti,
wanneer men op de afleiding acht geeft: want
boven de Bladen heeft deeze Boom als eene

Kroon
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Kroon van Takken, welke de Blocmftcngcn H.

zyn. Die naam was van Browne afkom-
jjj^

ftig cn door Jacquin ook dus verbeterd. Hoofd-

De Kelk is in drieën- verdeeld, zo wel als^^^'^'*

de Bloem , waar op een langwerpige Pruim-

vrugt volgt, met eene tweekwabbige Kern,

In dit bcflagt komen twee Soorten voor >

beiden uit Amerika afkomftig , als volgt.

(i) Comocladia met effenrandlgs FinUaden,
^ i.

^

Tot deeze Soort wordt betrokken de Tros- .5."''''

draagende Pruimboom van Sloane , die den

^

Stam niet Takkig heeft , met gewiekte onge-

kartelde Esfchenbladen , en cene roode zoeta--

tige Vrugt, de Maagden 'Pruimhoom op jamai-

ka garaamd. Die Autheur geeft 'er een Stam

aan van twaalf of vyfticn Voeten hoogte , niet

veel dikker dan een Hand - Rotting , en dus

zeer broofch. De Top van deezen Stam was

alleenlyk gekroond met gevinde IBladfteelen

van anderhalf Voet lang, waarboven z'g dun-

ne Roedjes Takswyze uitgaven, die de Bloe-

men cn vervolgens de Vrugtcn of Besfen droe-

gen.
De

II. Deel. Ii. s
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H. De befchr^'ving van den Heer Jacquiw

^^jf^' is meer ovcreenkomllig met die van Browne,

Hoofd- welke dcezen Boom voorftelt met eencn enke-

$TüK.
itjn Stam , cn digte Trosfee van ongefteelde

Bloemen 3 mt de oxels der Bladen voortko-

mende. Hy geeft 'er-de hoogte van twintig

Voeten aan , en eenen Stam van middelmaa-

ti'^e dikte , in weinige Takken verdeeld, dip

aan 't end met bosfen bezet zyn van gladde

gevinde Bladen, twee Voeten lang, en vvedcr-

ayds doorgaans agt Vinbladen hebbende van

vier Duimen , met een oncfFen Blad aan 'C

end. In de oxels van verfcheide deczer Bin-

den, zegt hy, hangen Pluimachtige losfc Tros-

fen , van anderhalf Voet lang , in meer dan

dan twintig kleinere Trosjes verdeeld, cn uit

een menigte van kleine Bloempjes beftaandc,

waar van de mceflen drie , doch fommigen

ook vier Meeldraadjes hebben en de Bloem,

zo wel als de Kelk, in vieren verdeeld. De
geheele Boorr^ heeft een Waterig JLymerig

Sap , dat in de open Lugt zwart wordt en de

Handen als met Vlakken van Inkt befmct

,

die 'er naauwlyks af te wasfehcn zyn. Op
S^;, Domingo en Jamaika hadt hy deezen Boon»

gevonden.
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(o) Comocladia vist de Vmhladen Stekelig II.
^

. Afdeel:
getand. Uj/*

Dceze Boom was den voorgaanden zo gc- stuk.
,

lyk, dat de Heer Jacquin nicc fchroonde

^

denzelren, fchoon hy 'cr geen Bloemen afxandbiatr

Vrugten aan zag, tot het zelfde Gellagt te'^'Ë^-

betrekken. Alleenlyk waren de Bladen , die

Vinswyze 4an den gemcenen Bladfteel ftonden

,

ftekelig Zaagswyze getand. Deeze Boom heeft

een Melkagdg Sap , dat nog fterker bevlek-

kende is dan de ander, zodanig dat het in de

Huid niet dan met de Opperhuid afgaat , en

uit Linnen met wasfchcn niet te krygen is.

De Reuk van het Sap is volkomen Drekach-

tig, even als 'er ontftaat, wanneer men Azyn

giet by Tinctuur van Zwavel in Wyngcest.

Ondertusfchen geeft de Boom, indien hy niet

gekwetst wordt , van deezen Stank niets ter

wereld uit ; maar die van 'c Eiland Kuba, al-

waar men hem in de Bosfchen by de Havana

aantreft , verzekerden , dat het llaapen onder

denzelven , inzonderheid voor vette en Dloed-

ryke Menfchen , wel doodelyk was geweest.

A R u N D o.

Dc Kenmerken van het Geflagt , dac den

(i) Cdmaclaiia FoKoItf aculeato - dcatatin JAC^; i

...........

II. ÏJïEL. \U STUK.
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Afdee
'"'^^^ '^^^ ^rundo voert

,
zyn, ccnc twcckicp-

^^nï* pige Kelk, cn famcngchooptc Bloempjes, diü

Hoofd, met zekere Wolligheid bekleed zyn. liet bc-
STUK.

Soorten , waar van de eerllc^ die in

algemeen ccn Boom genoemd vv^ordt, hier

in aanmerking komt, behoorende de overigen,

gcmccnlyk Riet genaamd , tot de Crasplan.

ten.

T* (i) Arundo viet veelbhemige Kelken en drie

Bamhs.\ ' ongejleelde Aairen,

Onder den naam van Boomagtig Riet, Mam-
bu en Banibu genaamd , komt dit voor by

Plukenetius. Gemecniyk noemt men

.
het iBamböes-Rïct "of Bamboezen, De Alala-

baarfe naam is Ily, Sommigen meencn wel

,

dat het, wegens de kruipende cn knoopige

Wortelen , die uit de Leedjes Vezelen uitgce.

ven , eigcntlyk tot de Soorten van Riet te be-

trekken zy : doch dc verbaazende iioogtc cn

de Boomagtigc geftaltc doet 'er my hier plaats

aan geevcn. Die van Ceylon noemen het zelfs

Unaghas, dat is Koortsboom; om dat de Cin-

ghalers verzekeren, dat diegenen met de Koorts

bc-

(i; ylruKdo Calyclbus multi'floris
,

Spicis tern's fcsliibus,

Syst, Nat. Xll» Tom. II. Gen. 93. p. 100. Aiundo Aibot
C. B ,c. Hort, Ciif. 25. Tl. Ze^Unlc, 47. ROYEM
l^uYdhat, 67. Tabaxir & Aïambu arbor. j. Eauh. Hiet, I. p.

lly. lUrt, Mal. U p. 25. T. lö. RAJ. lHI. II. p,
1315. BUEü,

p, sj. BUBM. Tl. Inl p. :Q.

'



den, waarin dc Bloemen van die Gewas afge-
jj'i''^'"'

vallen zyn. ^
Hooïh.

De Steel of Stam der Bamboezen verheft stuk.

zig tot twee of drie Mans hoogten, eer hy

Takken uitgeeft , en dan bereikt het Gewas,

verder , dikwils dc hoogte van vyitig of zes-

tig Voeten. Jong zynde beftaan dezclvcn als

uit een Merg van fyne Pypjes, met een naau-

we Pyp in 't midden , doch ouder wordende

vergroot die binnenile holligheid zodanig, dat

de Bamboezen als holle Buizen zyn. De Stam

en Takken zyn rond , met een groenen Bast

bekleed, en geeven aan de Knoopcn der Le-

den langwerpige Ilyve Doereen uit , zynde

aldaar ook met een Houtig middehchot gc-

flooten. Dit maakt , dat dc Indiaanen zeer

bekwaamlyk de ftukken van dikke Bamboezen

tot Vaatwerk gebruiken kunnen , om eenig

Vogt ,
gelyk den Palmwyn , te ontvangen en te

bcwaarcn. Clusius bcfchryft een ftuk van

een Bamboes , dat zevenentwintig en ccn hal-

ven Voet lang was , en van onderen twintig

Duimen in den omtrek hieldt , dat is meer

dan een half Voet in middellyn of dikte. Aan

de Knoopen komen Bladen voort , van een

Span lang en een Vinger breed, fpits toeloo-

pende , en dus veel naar dc Bladen van het

gewoone Riet gelykende , aan dc kanten ruuw

en groen. De Bloemen CTOciicn ook by Aai-

icn, n^ar die van Tarw gvlykcndcj welke trops-
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ïl, wys' aan de Knoopcn der Steelen zitten. Ma»
ArDEEL.

^^^^ j^gj. bi^cijen zegt men dat dit Gewas zyn

Hoofd- Bladen vallen laat. Ecjaard zynde heeft het

fTüs.^ de Wanden Houtig en is van buiten geel.

Als de Bafmboezen nog jong en groen zyi>>

worden zy van de Indiaanen krom geboogen,

om te beter tot het draagen der Palankins

,

waar in voomaamo Luiden zig laatcn vervoe-

ren 3 te kunnen dienen. Van dc Stammen maat-

hen zy , op eene zeer eenvoudige manier ,

Schuitjes, waar in twee Mcnfchen , aan ieder

end één , kunnen zitten. De Bamboes wordt

Hegts doorgefpleetcn , en dan by twee Knoo-

pcn zodanig afgehakt, dat de enden , door de

gczegée middeTicTiöcten , gefioctcn biyvcn. Hier

uic hlykt dat de Stam wel twee Voeten dik

moet vallen > en de tusfchenwydte der Knoo-

pcn byna met den omtrek overeenkomende, ge*

]yk men wil , zo kunnen die Schuitjes de

langte hebben van meer dan zes of ook van

twaalf Voeten. Zy gebruiken de Bamboezen

zeer veel tot Paaien, Stylen en Balken, in hec

bouwen van hunne Huizen of Hutten , tot het

zetten der Fuiken , het uitfpannen der NetteB

in de Vifchvangst en wat dies meer is.

ramboe» Het aanmerkelykfte , welk dit Riet heeft, i?

tat^"'' het uitloc^en van zeker Melkagtig Vogc, dat

door opdrooging hard wordt , en den Ouden

reeds , onder den naam van Tabaxir , is bekend

geweest, welk woord by de Perfiaanen eenc

Verfte^nendc Melk betekent. Het fchynt zy-

nè
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ïie afkomst te hebben van die zoete Vogtigheid, Ui

welke in dit zo wel als in 't gewoone Riet
^jjl'"'

plaats heeft in de jonge Spruiten , Wordende Hoofdï

tleeze van de Indiaanen gretig uitgezoogen. Men^''^^'^»

zegt dat zy de grondflag zyn van het bekende

Atchiaar , 't welk om zyne lekkerheid zelfs iii

Europa vermaard is, 't Gewas nu oud wordende ,

verandert dit Sap in Kleur , Smaak en zelfftan-

digheid , ftremmende en verhardende aan de

Knoopcn zodanig , dat het naar Puimfteen ge-

lykt 3 en een byzonderen Smaak , die eenigszins fa-

mentrekkende is , omtrent als van gebrand Yvoor»

vcrkrygt. De Inlanders noemen het dan Sacat

Manihu of Bamboezen - Suiker. Deeze is in A-

rabie en Perfie , tot medicinaal gebruik , in zo veel

agting , dat menze wel opweegt tegen Goud Cf£

Zilver. De Indiaanen gebruikenze tot Wonden
van de Testikelen en Mannelykheid. Tegen ia

en uitwendige Pynen , zo van Kolyk als van de

Waterwegen , de Roede Loop en wat dies meer

is , heeft zy veel naam. Het Afkookzel van da

Bast en Bladen acht men dienftig om Bloed , dat

in het Lighaam uitgeftort is, op te losfen en uit

te dryven. Door 't verbraftdeti kom,t 'er een zeer

vrugtbaare Asch van : doch 't is onverbeeldelyk:

welk een Geraas de Bamboezen maaken onder
't branden : doordien de Lugt , in de Pypjes
haarcr zclfllandigheid beflooten , dezelven met
geweid docc barilen. Zygroeijen gemeenlyk

de Oevers der Rivieren , €n op de Zandige Zee-
Stranden van Oostindic.

ir. PFM,, II, STUK.
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IT. Triplaris.
III. Deczc behoort tot den Rang der Driewyvigen

HoOTD-
^7Vfg}'nia) onder dc Dricmannigen , gelyk het

naastvoorgaande Geflagt tot de Tweewyvigen

(^Digynia) behoort. De naam is 'er door Loef-

LIKG aangegeven.

De Kenmerken zyn : een groote in drieën

verdeelde Kelk ; geen Bloemkrans, maar drie

Meeldraadjes met Streepswyze Knopjes. De
Vnigt een driehoekige Noot , binnen den Ey-

ronden Grondlteun van de Kelk. Dc Soorten zyn.

7. (i) Triplaris met regtopjiaande Aairm aan 't

pïeramie- Deeze &3ogtis ccn fraaije rcgtopflaande Boorn

,

Oaaie. ^-^ Stam ccns Mans langte hoog heeft, met

een ylc picramicdswyze Kroon van horizontaale

Takken , die naar boven allengs korter worden,

loopcnde aan den Top in ccne lange dunne Aair

Wit. De Bladen zyn zeer groot, Lancetswys'

ovaal en gefpitst. De bruine Kelk bevat een

glanzige Noot met drie Sleuven.

(2) Triplaris via Aairen aan de Takhn ver*

zameld.

^^"^ Dit is een Boom met uitgebreide Takken,

die de Bladen ovaal of rondagtig ovaal hecfc,en

• -- ' -• s Ameicana. LOEFL. /r. zs<5. 5>sr .V-«i.
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dan de Takken vergaderingen van korte digce ÏT,

Aairen, De Kelk, die ruig is, nien Haairig, gt-^^^^^^'

lyk in de andere Soort , bevat een Spits - Ey- Hoofö-

ronde Noot met zes Sleuven, die glad is doch stuk.

Ciet glinfterende.

,

Deeze beide Soorten zyn den Fleer Jacquin

in de .Bosfchen by Karthagcna, in de Spaanfclie

Westindiën, voorgekomen. Uit de Vrugc ontdek-

te hy , fchoon de I3Ioeni door hem niet gezien

was, dat zy tot de Triplaris van Loeflinc
behooren mo^ften. Linn^eus maakt maar gewag
van ééne Soort.

IV. H O O F D S T ü K.

£efchryving van de Boomen , wier Bloemen

vier Meeldraadjes hebben , dus tot de T e-

T R A N D R I A hehoorende , gelyk de Kornoel-

je - Boom en anderen.

Onder de Viermannige Plantgewasfen tel ik

vyf Geflagtcn, daar men den naam van

Böomcn aan gccven kan , en vier van decze

komen ons in deEerfte Rang derzeiven, te wee-
,

ten onder dc Eenwyvigs voor, en wel in die

•Afdccliyg van deezen Rang, welke de Plan-

ten met Vierbladige Bfoemen {Florihus tetrct-

pttails) bevat.

C O a N u s. Kornoelje - Boom,

De Kenmerken van die Geflagt zyn ! een
Omwlndzel , aan veelt- Bloemen gman, dat
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Afde'el
Steeltje heeft , beftaande uit vier ovaalé

IV,
' gekleurde , afvallende Blaadjes , tv/ee kleinerö

Hoofd- tegenover elkander. Het Bloemhuisje zeer klein*

viertandig, zittende op het Vrugtbeginzel , af-

vallende. Vier Bloemblaadjes , die langwerpig»

fpits i plat zyn , kleiner dan hét Omwindzel.

Vier Elsvormige, regtopllaande , Meeldraadjes,

langer dan de Bloemkrans , met rondagtige op-

leggende Knopjes. Het Vrugthegiiizel rondagtig»

met een Dtaadvofmigen Styl , zo larig als de

Bloem , hebbende eenen ftompen Stempel. De

Vrugt is een rondagtige genavclde Befie , bevat-

tende een Steentje met twee holligheden, en

in icuer van dczelvcn een langwerpige Pit.

Zes Soorteo^-zyii thans in dit Gcflagt opge-

teld , van w^elken vier , als Boomagtig en

Boomen zynde, hier t'huis behooren ; moeten-

tié de twee overigÈö onder de Kruiden be-

fchreeven worden.

De eerfte Soort voert den naam van Bloem-

ryke, en wordt onderfcheiden als volgt.

I, (i) Kornoelje - Boom , iffff het Omwindzet zeef

TUHi^! S^^^^ Hartvormige Blaadjes.

ke?""^ Dccze Soort, die in de Bosfcheq van Vit'

gi'

(O CorrM arborea , iuvoUicro maximo, Foliolis obcorch-

tis. Syst. Nat. Xll. Tom. 11. Gen. 149. Sp. i. Hort, CHf

SS. Hort. Ups, 29. Roven. Lugdiat. -.49. CRON, rirg. 17*

&c. Fluk. ^/m. 120. T. 26. f. 3. CATESB. C*r, T. s7.

StLiGMANN p-ogelen. I. Band. Plaat LIV»
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ginic en Pcnfylvanie groeit, munt uit in groot- H-

£c van het Omwindzel , dat op zig zelf als^'J^^^^

een Bloem uitmaakt , waar binnen eenige klei- Hoofö-
ne Blommetjes vervat zyn. Het beftaat uit stuk;

vier Hartvormige Bladen, gemeenlyk groenag-

tig wit j doch fomtyds Roozekleurig , en zig

alsdan als Roozen of als de Bloemen van

Stokroozen vertoonende: want zy hebben om-

trent de grootte van een Handpalm. Plu-
ken e t 1 u s noemt hem , derhalve , Virginifclie

Mannetjes Kornoelje " Boom , dié dé Bloemctt

in Trosfen byeengevoegd , én met eeü wie

vicrbladig Bloemhulsje Straalswys omringd heeft*

Op dceze Bloemen volgen Bosjes van twee

tot zes digt by elkander zittende roode Bcs«

fcn, welke zeer bitter van Smaak ^yn. Dee-

ze blyven dikwils tot in 't Voorjaai: aan deri

Boom , en maakeh hem dès Winters zo we*

tot een Sieraad dér Bosfchcn , als . ifi de Zo-

mer, wanneer hy met zyne heerlyke Bloerben

praalt* Hy wordt van de Engelfchen in Karo-

lina Dogwood geheten. Zyn Hout is wie

en zo vast als Palmboom - Hout : weshalve men

hetzelve tot Weevers - Spoelen , Wiggen , Schaa,

ven en ander Timmermans Gereedfchap, ge-

l3ruikt. De Stam wordt fomtyds wel agt of

negen Öuimen dik : de Bladen gelyken naar die

der Europifche Kornoelje -Boomen, behalve dat

zy ftaaijer en grooter zyn.

E (2) Kor-:
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ri. (2} Kornoelje -Boom , die de Bloemkroontfei
Afdeel.

^^y^^^ grootte met het OmmTidzd

HODFD- ^^^f^'

^1^. ^
Deéze voert gemcenlyR cJcn nasni van Koy

wJcTia. noeljé ' Boom , in 't Latyn Cornus , in 't Franfch

eewoone» Comouilkr of Cornier, in 'c Italiaanfcb Carniohy

in 't Engelfch Cornet - Tree , in 't Hoogduitlch

Welfchs - Kirfchen , Kiirkerbeeren en Korneh

haum , om dat men zyne Vrugten aldaar Kor-

nets noemt. In Vrankiyk en Duitfcluaud groeit

hy op veelc plaatfcn in 't w ildc , inzonderheid

in dc Krcupelbosfchen van^ Ooftenryk. Som-

tyds worde het een Boom van aanmerkelyke

hoogte, doch dikvvils blyf t het een Ikeilerag'

tig 'Gèwas, "v-aar van men zelfs Heiningen in

de Tuinen kan maakcn. Zyne Takken zyn

knobbelig met eene ruuwc Schors j, en het Hout

is ongemeen hard en vast , bekwaam tot Tan-

den van Molen -raderen 3 Handvatzcis van al-

lerley Gereedfchap, en wat dies meer is. Van

deeze hard- en taayheid des Houts , als Hoorn

,

zou hy den Latynfchen naani hebben. Dc Bla-

den zyn langwerpig ovaal , met eene punt aart

end , gelyk die der Pcereboomen ^ doch by-



lia ongeflccld , en met zekere Ribbetjes gea- 11.

dcrd. In 't begin des Voorjaars, eer de Bla-^^^^^'»

den nop; nitgefchooten zyn , bloeit reeds deeze Hooyó-

Boom , en is alsdan met geele Mosagtige Kwas- s^^^»

tjcs bedekt , zo dat hy zig fomtyds geheel

Goudgeel vertoont. Hier op volgen de Vrug-

tcn of Befiën, die men Kornoeljes noemt, eerst

groen., daar na rood, en niet ryp wordende

voor de Maand Auglisttis, Zy komen ook by

Trosjes voort , en hebben dc figuur omtrent

van een Olyf , doch de grootte is niet meer
dan de helft van een Kers.

Deeze Vrugtcn zyn wrangagtig zuur van ^^^^^o^"?

Smaak , zeer verkoelende en famcn'rekkende
*

weshalve zy tot Stcmping van den Buikloop en

al te groote Ontlastingen , als een Geneesmiddel

gebruikt worden. Niettemin kan menze ook

als Kel-fcn en Aalbesfen , zonder eenig hinder ,

eeten ; maar dc Byënkorven moet men niet in

de nabuurfchap van deeze Boomcn plaatzen,

om dat dc Honig der Bloemen kaar Icl^aclclv k
is. I>c Kornoeljes worden, gelyk de Olyvcn,
in \'rankTyk met Zout ingelegd, of ook gckon-

fyt: men maakt 'er een foort van KwccA'IccfcIi

van met Suiker of Honig , dat zeer veifris-

fchcnde in hectc Ziekten en de Maag verwer-

kende is. Dc onrype Vrugtcn, zo wel nL-, dc

Bladen van dcczen Boom , zyn inzonderheid
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(3) Kornoelje-Boom 5 met de Eloemtuiltjes

bloot.

STUK. Theoprastüs gezegd hebbende, dat

cerlus
'^^ Kornoelje - Boom een Mannetje

Siï-iguxKea. èn Wyfje was , zo heeft men den voorgaanden

lige^^"^" het Mamietje en deezen het Wyfje geheten.

Ten opzigt van de Bloem- en Vrügtmaaking

Icomt dit echter niet in aanmerking ;
dewyl ze

beiden Bloem en Vrugten voortbrengen. Dcc*

ze , de Wyfjes Kornoelje - Room by fommi-

gen genaamd , voert eigentlyk den naam van

Virga Sanguinen of Bloedige Roede , om dat

haare Twygcn donkerrood zyn. De Bladen

iyn wat -ferecdernasirülc van den voorgaanden:

de Bloemen wit en ook by Ttiiltjes groeijen*

de ; de Vmgten eerst groen en ryp zynde

zwartagtig; ronder en kleiner dan de Kornoel-

jes en naauwlyks eetbaar , door haare bitter-

heid.

, Het Hout van deeze Soort is van binnen

voos ; qn dus van weinig of geen gebruik. Zy

groeit ook op ver naa zoo hoog niet, blyvende

meest Heefteragtig. Dödon^us noemtze

TFïlde Kornoelje i volgens den naam, die 'er,

zegt hy , hier te lande aan gegeven wordt

;

rj) Cernui Atboréa Cytnis nucÜs. It. tVeitgttk, J2. CW'

J ümbelüs involucro trultoties longloiibus. Hort, Cüff.
3^'

lïFN Lugdbau 149. HALL. Helv. DALIB. Par'^'

Fht. W. IJl. Cornus foemina. C. B. P^n. 4+7. Vü'

Sanguinca» DoD. Fempt. 781,
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doch men heeft den voorigcn ook in Wilden 1^-

en Tamjnen Gnderfch(;iden. De Italiaanen gee-
^*

ven 'er den naam van Sanguino en SanguinsllolloQ^n-

aan ; de Franfchen noemen hem Sanguin , dc stuk.

Duicfchers HartnegeZ, Spindel - Hoitz or Scheifs-

beeren, 't Gewas is in de Noordclykc d^i^lcn

van Europa , Afia en Amerika , in Kreiipel-

bofch, gemeen ; komende cok omlbeeks Parys,

hier in de Nederlanden en in Swccden , in 't

wilde voor. In Westgothland nam L i n n ^ us
waar , dat de Bloem van deeze Soort in 't ge-

heel geen gemeen Omwindzel had. Jslooglv^k

2;al het 'er afgevallen zyn geweest i want elders

zegt zyn Ed. , dat de Bloemen ongclyk langer

dan het Omwindzel zyn. Hall er evenwel

zegt ook 5 dat het Kroontje geen Omwindzel

heeft, en brengt het verhaal te berde van

Matthiolus , dat uit de Befiën van dit

Gewas, by die van Trente , Olie geperst wordt,

om in de Lamp te branden. Hy geeft 'er de

hoogte van tien Voeten aan.

De Vierde en \Afdc v^oort moeten onder vr.

dc Kruiden bcfchreevcn worden. Als eenc^/^^J""^

Zesde Soort geeft Linn^us thans eenen
j^^^j^";.^

Witten Kornoelje -Boom op (6), die zo wel Boom.

in Kanada als in Siberië groeit, zynde van den

Roodtakkigen alleen verfchillcnde , doordien dc

Be-

ll. Dnu IL S-TCK,
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II. Befiën wit zyii en dc Takken omgekromd. Hy

-'^'"J^^^'gceft nevens den Stam vecle Uitloopers j die

Hoofd- zig op «^cn Grond leggende uitfprqideïi.

Fagara. Zadelboom,

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een

Vierbladige Bloem ; met de Kelk in vieren

verdeeld, en dc Vrugt een tweekleppig Zaadr

huisje , met één Zaadkorrel,

Vier Soorten komen 'er thans in voor, waaï

van de drie ecrften tot de Hecltcrs bchoorcn ,

en de Vierde alleen , als een Boom , hier plaats

verdient,

IV, L I N N yF. u s , naamclyk , heeft !:icr dat Phnt-

pfSr^ S^'^^^*'^'^^^^"^S^ ' ^^et welke door den Heer

yvoiiige» J A c Q u I N Elaphrium genoemd is (4) : niet-

tcgcnilaande hetzelve agt Meeldraadjes liceft.

Het is een Boom vaïi weinig fraaiheid , niet

zelden hocgcrdnn twintig \'octcn , die op Steen-

agtigc en Zandige plaatfcn van 't Eiiand Kuras-

fau groeit , zynde geheel vol van een welriekend,

Baifamiek en lymerig Sap, dat zeer naby komt

aan dc natuur van het Sap van den Westindi^
fehen Gomboom. De Stam levert een wittt^

voozc Stoffe uit , waar van dc Wilden op Bo-

nayre en Aruba Zadels maakcn , welken zy bloot,

enkel met een Sehaapen Vagt gedekt , tot hc^

(4) Tagara Fülio'is tomentofis, Syst, NaU XIT. Torn.
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Paard rydcn gebruiken. De Nederlanders Ih

iipcmcn het dcrlwlvc ZacklhoiiL

In dikke Takken fpreidt zig deeze Boom nit, Hoüfd-.

hebbende Gevinde Blklen aan beide zydenSTUK.

Wollig , met ecnen gcwiekten Bladfleel > Jaarlyks

afvallende, die uit de enden dcr-Takkeïi met de

Bloemen te gelyk,of kort na dezelven , voortko-

men. De Bloemen zyn klein en geel , met witte

Kelken en groeijen troswyze. De meeften heb»

ben een klein Vrugtbeginzeltje , met twee Stem-

pels zonder Styl , en misdraagcn. De Vmgten , dFe

de grootte van een Emt hebben , en groen

zyn , laaten , wanneer haare Klepjes opgebro-

ken zyn, den Balfem uitdruipen. Het Zaad ia

<3ezelven is vervat ia een rood Vleefch.

Behalve dit Wollige Zadelhout , was aan Gladde»

dien Heer ook een Glad Geboomte (*) voor-

gekomen , dat by Karthagena, in de Westin-

diën, in het Kreupelbofch , aan Strand groeide,

hebbende de zelfde Bloem en Vrugt, die in

November Typ wierdt. De Bkadjes waren

langweipiger ovaal en (tonden ylder aan het

Steekje , en hy hadt den Boom wel takkiger ,

doch niet zo hoog als den voorgaandea, waar-

\^onomen.

Tö.

(*) Ebphr:um (glahrumj folils ghbenlmjfc Amtr. lOÖ»

til!;!..
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n. T O M E y. Viltboora»

'Afdeel. ^ n j
IV. De Kenmerken van dit Geflagt zyn : ae

HooFp. j^ioem beflaat uit vier langwerpige ftompQ

Blaadjes, langer dan de Kelk, die Buisa^tig is

en eenigermaate viertandig. Dc Meeldraadjes,

vier in getal , zyn eens zo lang als de Bloem-

krans , en hebben ovaalc Meelhiopjes. Het

Vrugtheginzel is rondagtig , met cencn Draa-

digen Styl , zo lang als de Meeldraadjes : de

Stempel uitgerand. De Vrugt een Befie.

^'^^ Vcin. dit Geflagt is maar éónc Soort be-

ummtofa. kcfid fi) ; ccn Boom, naamelyk, die op Ma-
''^''^i^' labar genoemd wordt, cn wiens Bast de

Indiaanen in plaats van Betelbladen kaauwcn.

Hy groeit ook q-> Ccylon. Dcezc Boom is

zonderling cn mooglyk zonder wcdcrgaa. Een

dikke Wolligheid, naamclyk, als Viït, bekleedt

de Takken, Twygcn en Lootcn,cn deswegen
noemt men hem te regt , in 't Ncdcrduitfch

,

P^ilthoom. De Bladen zyn ovaal , van grootte

als de Handpalm , gepaard, gelpitst, ongekar-
teld, Lederagtig, rimpelig, van bov£n kaal,
van onderen Wollig met Aderen

, gcfteeld.

De Vrugt wordt niet belchreeven
"

(i) Tomtx. Syst^ Nat. HU. Tom. II. Gen. rji. Tom» j

tonicntofa. Fl. ZeyL 5.9, Amoen. Acad, I. p. 389. Arbor Ma- '

Ubarica lila di£bi. Burm. Ze%l, :6 EuKm. Fl. Ind, 36. *
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li R A E E J ü M. II;

Afdeel,

De Kenmerken zyn een vierbladige Bloem ,
j^^JJ^^^

mndGT Kelk , onder het Vrugtbeginzel , dat stuk,

ccne Haairige Fruiravrugt wordt.

Maar ééne Soort is in dit Geflagt aange- i.

tek.nd (i) welke door Plukeneti u s|;;f!f^'

voorgeüeld %vordt, onder den naam van -E^^""-
^^"^^3,^1,

pifch Boompje , dat met tusfchenwydten zesdi^e.

Bladen , Sterswyze , rondom den Steel ge-

plaatst heeft, en overeen fchynt te komen
met den EtUopifchen Amandelboom van Breyn,
met eene Fluvvcelagtige Vrugt. ..Die. Autheuir

geeft eep fchoone AflDcelding van dit Afri-

kaanfch Gewas, groeijcnde aan de Kaap der

Goede Hope , cn de gedaante van een Aman-
delboom hebbende , doch fierlyker van Blad

en Vrugt. Volgens hem liaan 'er niet zes

maar zeven Bladen, by Verdiepingen
., rondom

den Steel , gelykende volmaakt naar. die van
Oleander , maar fterk geaderd en Zaagswy-

7£ getand. De Vrugtcn kwamen aan Takjes,

effen boven de Krans der Bladen uitfpruiten!

de , voort, en gqlccken veel najir die dpr Eu-

Fruaii holoferice
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ïl- ropifche Amandelen , in de BoHlcr , doch vva-

;^FpEEL.
^^^^^ ^^^^ ^^^^ Kaneelkleurige Wolligheid be-

HooFD- Meed. 'Daar binnen zat een Steen, met zync

' Kern 5 welke fommigen verzekerden zo lek-

ker te zyn als die der gewconc Amandc-

Dc BrabylcL Capenfis , door den Ridder na^

derhand bcfchreeven 3 wordt van zyn Ed. als

de ïtólfde Boom of mooglyk het Mannetje

en die ander het Wyfjc zynde , aldus bc-

fchreeven. Hy heeft de Takken ftyf , paarfchr

agtig, gcllrcept en Wollig: de Bladen Krans-

wyze , zeven by elkander , gefteeld , Lancet-

vormig , flyfagtig , met Zaags^'\-ze Tanden

ver van 'elkander -een. Handpalhi gfo >r , van

boven glad , van onderen Nëtswyzc geaderd 9

met regtc , Wollige Steekjes. Langwerpi-

ge, Rolronde, gcftcelde, z.ydclingfe , rcgtop-

ftaande Katten , komen 'er binnen ieder Blad

dikvv'ils twee voort , welke korter dan de Bla-

den , twee Duimen lang zyn, en uit op el-

kander leggende , o\'aale , fpitfe , ruige , ved-

bloemige Schubben famcngellcld. De Bloem-

pjes zyn Trechterachtig , in vyven \crdcc;d-,

hebbende vyf Meeldraadjes en cvncn Styl.

LiMN^'EUs voegt 'er thans uit anderen by :

dat dezelve de Takken dik heeft : de Bloem

in vieicn verdeeld, met vier Meeldraadjes ;

waar uit de reden blykt , dat zyn Ed* deh-

zclven nog onder de Tetrandria zyn plaats

heeft laatcn behouden.
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H A M A M E L I S. .
.

Afdeel,
IV.

]n dc Rang der Tweevn^vigcn , onder deHooFo-

Vicrmsnnige Plantgewasfen , Ihaf dit Geflagt,^^^'^'

«velks Kenmerken zyn , een Bloem van vier

Blaadjes , in een vicrbladigc. Kelk , met cca

driebladig Omwindzel. De Vrugt een twee-

hoomige, tweehuizige Noot.

De eenigfle Soort van dit Geflagt (i), is i.

fay M I T c H E L I ü s voorgeftcid onder den vh-giSZ'

naam van Trilopus. Zy wordt ten anderen def^i,e"^^"^*

Z')mrte rirgmaanfclie Pistache, met Hazel/"
nootenbooms Bladen, van D, Banister,
by Plükeneti us getyteld. 't Is een Boom
met breede 'Hazelnooten - Bbdcn , die een

droog Zaadhuisje heeft met twee Hollighe-^

den 5 dat door de rypwording dubbeld open

fplyt , bevattende cene langwcipig ovaale ,

zwarte gladde glinftercndc Pit, die aan 't end

met een witte Vlak getekend is, van binnen

Olieagtig , in elke holligheid. Hy bloeit op 't

laatfte van den Herfst en wordt Tover -Ha'

zelaar in Virginie geheten : volgens C o l d e

De

(i) Hamamcn$. Linn. Sys:. A'.it. XII. Tom. II. Gen.

•II» TfiZU n.SUK.
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De Bladen ftaan pverjioeks : zy zyn gellecldj

Afpeel.
^^^^j ^ met jdompe hoeken uitgefneeden , ge-

Hdo/d. lykende naar Hazelaar- of Elzen -Bladen ; de

STüjE. onderften {tomper , de bovenften fpits. De
Bloemen , die geel zyp, ftaan in Trosfen be-

neden de Bladen. De Knoppen of Schubbige

omwindzels , die de ongefleelde Bloemen be-

vatten , zitten ieder op een eigen Steeltje ,

zegt de Heer Gronovius. Een Heelter,

naar deezen zeer gelykende, die geen Bloera-

krans of Bloembladen , maar een menigte (\an

twintig tot veertig) Meeldraadjes heeft a welke

geel, Draadachtig dun en lang zyn, met zeer

kleine Knopjes, is door D. Garoeix ge-

zonden zegt Li HN^us 3 en vraagt, of dai^

ook de Bloemen in Sexc verfchiUendc zyn ?

V. HOOFD-
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V. HÖOFDSTTUK, Hoö^d.
STÜK,

Befchryying van de Boomen, vier Bloemen

vyf Meeldraadjes hebben , deswegen Vyfman-

nige pENTANDRiA genaamd ; waar on-

der de Kinaboom, KofFyboom en veele andt-

ren,

De Afdeeling der Pyfmannige Bloem Plan-

ten , in het Stelzel der Sexen, is zeer

uit.'^cbreid. Men vindtze in Rangen van Een-

wyvige Tweewyvige , Driewyvige , Vier-,

Vyfwyvige en Veelwyvigc gefmaldeeld , naar

dat zy één , twoe , drie , vier , vyf of meer

Stylen of Stempels (Stigmata) hebben* Die

van den eerftcn Rang , de Eenwyvigen naa-

melyk , zyn wederom gefmaldeeld naar de ge.

lleldheid van de Bloem, of dezelve Eenbladig^

dan Vyfbladig is ; boven of onder het Vrugtbc-

ginzel geplaatst , en naar die der Zaadhuisjes

of Vrugten , die in eenigen bloot , uit één ,

twee , vier of vyf Zaaden famengefleld , in an-

deren en wel de meeften in een Huisje vervat

7.xr\ , of ook de gedaante van een Befie hebben.

Tot de Eenwyvigen behoorcn de meefte Boo-

racn van deeze Afdeeling , onder welken eerst

dat Geflagt voorkomt , het welke den naam

voert van

Theo-
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lï- Theophrasta.

HoJfd-
Kenmerken hier van zyn : een Klokswyzé

STur, Bloem, tnet ftompc Slippen cn vcrdeelingen:

het nigthuisje met ééne holligheid , Kogel-

rond , zeer groot, waar in vcele Zaaden vcrvac

zyn.

I. ByPLüMiER vindt men de Afbeelding,

)^*Xtr?."ór^der den naam van Erefta met zeer lange

'Timii-
^^"^s^^^^eren. Erefia, op 't Eiland Lesbos,

kaankhe* was,de Geboorteplaats van den vermaarden Theo-
rHRASTus, die allereerst de Kruidkunde, onder

de Grieken , op een goeden leest gcfchocid

heeft. Onze Ridder heeft derhalve de bcnaa-

ming van dien Pater, welke onduidclyk cn dub-
belzinnig was , in deczen duidelykcii Gcflagt-

jiaam herfchapcn (i). 't Gewas , Immers , verdien-

de wel vereerd te worden met de gedagtcnis

van dien ouden Kruidkundigen, 't Is , naamc-
lyk een Boom , in liet gedeelte van Zuid - Amc^
rika, 't welk onder de Linie legt, grocijcndc,

die den Stam als van een Palihboom heeft , bren-

gende op den Top, in 't middelpunt cener Kroon
\an lange Bladen, de Vrugtcn voort, die roncï

zyn als een Bal of Kloot, en van binnen vcclc
rondagtige Korrels bevatten , in 't rende om
cenen Stoel geplaatst.
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N A U C L E A.

In die Gcilagt is de Bloem éénbladig Tfeg-

ersvvyze , met één tweehuizia; Zaad onder def^
„Hoofd-:

Bloem , en het gemccne Huisje van beiden Kenmcr-

Klootrond.

Van lietzdve is ooi; maar ééne vSoort '(i) be- Geftaia*

kend , die in Oostindie groeit , zynde onder de

Ceylonfche Planten aangetekend by den naam Ce-

pJialanthus , om dat de Bloemen zclxre Hoof-

den öf Bollen op 't end der Steelcn maaken;

waar van ook de benaaming Platanocephalos ^

door Vatllant, afgeleid is ^ als zynde

deezc Bollen met die van den Platanus over-

eenkomftig. R a Y noemt hem de Indifche

Boom met eene famengehoopte Bohgtige Vrugt,

cn hier toe wordt nok de Katu - Sjakka van

den Malabaarfcn Kruidhof betrokken , zo wel

als de Bancal - Boom van R u M p h i u s , aldus

befchreevcn.

Het is een Boom , rond en dun van Stam ,

met cene digte Kroon , in vcelc korte rysjessoom!''*'

verdeeld. De Bladen zyn effen en glad , gclyk

van rand , ovaal met een punt , naar de Citroen-

booms - Bladen gelykende, vier of vyf Duimen

lang

(i) natalea Orientalls. Syst. Nat, XII. Tom. II. Gem.

lU Dkel. II. Stuk.
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lï' lang en twee of di'ie Duimen breed. Zy flaad

Afdeel,
g^^njgemiaate Vinsvvyze tegen elkander over

Hoofd- aan de Takjes , van drie tot zes Paarcn , die
;

5TÜE. fomtyds een fchuins Kruis maakcu. Op 't end

der Takjes ftaat een Bloembollctje , naar de

Hoofdjes der Scabiofa of Globularia gclyken-
;

de , en als in een Kelk van veele Schubbetjes ;

een menigte kleine Bloempjes bevattende , l

welke het Hoofdje Wollig maaken. Decze I

Wolligheid kleeft nog de Vrugt aan, die de
|

grootte van een Kers heeft , bevattende in |

zyn Vleefch een menigte van Zandig Zaad }

De Vrugten, ieder op het end van een Tak-
'

je zittende , zyn wegens haare bitterheid niet
i

eetbaar: de Bladen, ook bitter , worden toe ver- :

koeling in Koortfen , om het Lighaam daar

mede te wasfchen , gebruikt , en* het Hout van
|

oude Stammen , mooy geel , digt en fyndraa^ I

digj is tot Schrynwerk bekwaam.
|

P O R T L A N D I A.
f.

De Kenmerken van dit Gcflagt zyn ; een gë»
[

knodfte Trechterachtige Bloem , met de Meel-
j

knopjes overlangs : het Vrugthuisjc vyfhoekig,
f

ftómp, met twee Holligheden en veele Zaaden,
'

gekroond met eene vyf bladige Kelk.

Twee Soorten komen 'er in voor, die ik bef-

den hier zal befchryven.

met vyf Meeldraadjes in k
Dee.

;

js petliandrrs. S-fsu Nat. XII. Ge»»

iièi

(i) Portlandia

Bkemn.
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Déeze voert by Browne den naam van Port- 11.

Jandia met groote , gladde , ovaale Bladen, die ^^^^ec

gepaard zyn , en zeer gróote Bloemen. Zymunt , Hoofd.
naamelyk, door de grootte en fchoonheid van stük*

haare Bloemen boven de meefte Plantgewasfen

uit. Het is tevens een zeer fraay gekroondè Boom,
die zelden meer hoogte bereikt dan Vyftien Vbc-

ten. De Stam is doorgaans regt , tweë Duimen
dik, met een Kurkagtigen Bast , overal gefcheurd

zynde, doch niet afvallende. De Takken zyii kort

fen llrekken zig waterpas uit , bezet met ovaalé

gefpitftc Bladen, van ongevaar vyf Duimen lang.

Uit de Oxels der Bladen komen enkelde Steelt-

jes voort, die doorgaans drie Bloemen draagen,

welke een half Voet lang zyn , en de een na dè
andere open gaan. Zy hebben eene Trompetag*
tige figuur

,
z^ndc wit, dnrh n&u den Mnndroöd^

agtig, met geele Meeldraadjes. Over dag zyn
deeze Bloemen reukeloos, doch verfpreiden by
nagt een zeer aangenaamen Geur; zelfs als iiiea

een Tak in 't Water zet en dien 'in Huis houdt

,

heiibenzy doch deeze eigenfchap. De Zaadhuis.

jes zyn zwartagtig en blyven lang aan den Boom'.
De Heer Jacquin vondt de Zaaden meest van
Infekten opgegeten , zelfs ook in tedere en
nog onry^pe Vnigten , en meent dat derzelver
Uitvverpfelen , die zy in de Zaadhuisjes^ overlaa-
tcn , voor Zaaden in de Afbeelding van Browne

II, DEEUII.STUB,
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ïï. zyn vertoond. Hy vondt dit Gewas overvloedig'

aan den voet der Bergen, op Rotsagtige plaat-

Hoofd- feOj en zelfs op de kaale Rotfen van Jamaika.

^^"i^ï*
(2) Portlandla met zes Meeldraadjes in di

Hexandra. Bkemn.

g«» Dit was een fleefter van zes Voeten, die hem

in 't Kreupelbofch by Karthagena doorgaans

voorkwam , en in alle opzigten zO veel overeen-

komst met de voorgaande Soort hadt, dat men-

ze wegens 't enkele verfchil in 't getal der

Meeldraadjes niet van elkander kon fcheiden (*).

De Bloemen waren drie Duimen lang , van bui-

ten Vleefdikleurig, van binnen wit en overlangs

geftrccpt , als in de andere , ook niet minder

sangenaamvan Reuk; en de Zaaden werden ins-^

gelyks van Jnfekteti OpSCevret-ert

CiNCHONA. Kina-Boom.

De Kenmerken van dit Geflagt z^ti : een

Trechterswyze Bloem , die aan den Top Wol-

lig is ; het Zaadiiuisje beneden , tweehuizig t

met een evenwydig middeHchot,

1. Van de Soort , die Cinchona Officinalis door

^«SS.den Ridder geheten wordt (i) , geeft zyn Ed.
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de volgende befchryving „ De Bladen ftaan te- 11;

„ genover elkander > zyn gefteeld , ongekar* -^'«eel?

3, teld , van onderen Wollig .: de Bloemen Hoor'o#

3, Pluimswyze by eeft , op Steekjes : de Kelk stük.

55 is éénbladig , zeer klein , Klokvormig , Kinahmi

3, zeer flaauw vyftandig. De Bloem is Trech-

3, teragtig 5 van buiten Wollig; bellaande uit

^, een Cylindrifche Buis , veel langer dan de

5, Kelk ; hebbende den Rand, korter dan de

„ Buis , in vyvcn verdeeld , met de flippen

5, langwerpig ovaal , wyd van elkander , de

3, tip van binnen cn den rand Wollig, Vyf

^, Borftelige Meeldraadjes komen uit het mid-

3, den van de Buis voort , met langv^'érpige

Meelknopjes , die boven den uitvvendigen

„ Grondfteun in de Keel van de Bloem aange-

3, hecht zyn. Het Zaadhuisje fplyt zig in

3j twee deelen , aan 't middelfchot evcnwydig

,

van de binncnzyde". Gezonden door D. 'jMu-

Dit is de Boorn , die den 20 vermaarden Pe-

tuviaanfchcn Bast uitlevert , in Peru , daar: zyne

woonplaats is, Gannana Peride genaamd; waar

van dc allereerfte naauwkeurige bcfchr^'ving

,

door den Heer de la Condamine, aan

de Koniuglyke Akademie der Wectenfchappeti

van

£ï7. Cilchona Panicuia bnchiatl J;5. P!a>st, 11. p. 144, CIn -^

chona. Mat. Md. 71. Qulnqaina, CoNOA\^ Mf^?. 173!?,

Pl. 6. GeoffB. Mtiu lied. II, p, 1 80. Arbor fcbuu Psru*

RAJ. Hiji. 179Ö.
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n. van Parys medegedeeld, en op 't jaar 1738
..
Afpeêl.-^

derzcïver Vertoogen uitgegeven werdt, met

HooFiv de afbeelding van een Takje van deezen Boom
STUK. met Bladen, Bloem en Vrugt, op de groeiplaats

irtKoèoom.^^l^Q door dien Heer getekend , waar dan ook

verder dc afbeelding van de deelen der Bloem-

en Vrugtmaaking , in 't byzonder, bygeVoegd

zyn. Het weezentlyklle van deeze befchryving

in dé Tegenwoordige Staat van Jnterika , I.

Deel, bi. 538, omftandig voorgedragen hebben-

de , zal ik hier alleen maar aanmerken , hoe

die van den Spaanfchen Heer d'Ulloa daar

van in eenige opzigten fchynt te verfchillcn

,

gelyk men uit het vólgende kan öpmaakcn.

Terwyl de Franfche Akademi&c gezegd hadt,

-dat de Kina- Boom zyne Kruin boven alle ne-

-vensttaande Boomen verheft, zegt de Heer

D'ÜLLOA daar van. „ De Boom, die deeze

„ beragte Schors voortbrengt , is hiet groot :

„ hy heeft op 't meest de hoogte van vyftien

^, Voeten tot aan zyn Top." Dit kan tegen-

woordig waar zyn , nu men de Ouden , die

wei de dikte van hen Mans Middel hadden, en

die hoogflammigc Boomen waren , door het af-

fchillen van den Bast meest allen Top dat Ge-

bergte, daar de Kina van daan moest koraefl,

uitgeroeid hadt : zo dat men 'er toen naauw-

lyks dikker van Stam vondt , dan een I^ans

Arm, en vyftien Voeten hoog. D'Ulloa zeg£

verder , dat men eerst dc Boomen omkapt

,

cn dan er dc Schors of Bast af haalt, die mcfl

ha:



droogen ; vervolgende dus, „ Door het H.
menigvuldig omhakken deezer Boomen zou'^^^-el-

,5 men federt een geruimen t^'d reeds gccnfjooFD-
Kina meer hebben , indien 'er geen anderen ' "^uk.

_

j, uit het Zaad , dat zy op den Grond laaten^'""*"""'

55 vallen , voortkwamen : 't welk maakt, dat

5, men 'er gcheele Gebergten mede bedekt

3, zietj zelfs in andere Dillrikcen', dan dat van

5, Loxa of Loja»' Dit kan wel waar zyn ,

doch het is ook zeker , dat men Kina overge-

voerd heeft , welke aan de verwagting niet

voldeed ; zo de Heer d e l a C o n d a ivi i n e

aanmerkt, en zodanige is zelfs voor ecnige

Jaaren hier tc Amfterdam gekomen! des men
zig vervolgens wederom aan de Kina van Lo-
xa , of van het naby gelegen Gebergte Cajanu-

ma, bepaald heeft; moetende zulks blyken by
eene Notariaale Akte , als die Drogery te Pa-

nama aangebragt vverdt. De laatstgemelde

lieer merkt aan , dat de Kina in haar Vaderland

toen byna al haarc achting hadt verlooren : maar
d'Ulloa zegt , „ dat zy in dat Land nooit ah
„ een Geneesmiddel was gebruikt , nicttegenltaan-

„ de het Klimaat aldaar zo veelerley Koortfen

5^ als elders veroirzaaktc." Dit zou geheel

flrydig zyn met de Hiftorie der Ontdekkinge

,

dcor den He^r de la Condamine opge-

geven : of men moest onderftellen , dat het Ge-
rugt van deszelfs kragten , in 't jaar 1640 in

Kiiropa overwaaijende , federt in Amerika ver-

UMCcnen ware; als hebbende dc Indiaaiicn

F -1 toen
!!. nrïL. 11. Stuk,
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n. toen meer gedagt om hun voordeel tt: doen

Afdeel, niet die Drogery tot zulk een hoogen Prys

Hoofd- verkoopen , dan zig daar mede van de Koorts

sTus. te gcneczen , en in dier voegen zou het Be-

AW#(7w. rigc van d'ÜLLOA daar mede beftaan kunnen,

mids men nooit name voor een bepaalden tyd

,

van mooglyk omtreiit een Eeuw of honderd

Jaarcn , en dat hy dus zeggen wilde, dat de

Kina aldaar , by Menfchen geheugen, onder de

Indiaanen niet was in gebruik geweest (*),

ccfta!te. De Kina-Bcom wordt in Geflaltc en manier

van groeijing by onze Kerfeboomen vergelee-

ken , cn de Bladen by die der Appel- en Pee-

reboomen ; de Bloemen , aan tuiltjes groeijen«

de , zyn omtrent van figuur als die der Syrin-

gcn , cn de Vrugt , welke eene langwerpig Ey-

roiïde gedaante heeft , fplyt door de rypwor-

dihg in tweeën , even als de Vrugt van fom-

mige Kroontjes - Kruiden , cn geeft platagtige

Zaaden uit , welke naar die der Olmen gely-

kcn (t). Dit alles openbaart zig in de gezegde

Afbeelding , door den Heer de l a C o n d a m i-

N E oo de plaats zelve getekend , en hier

(Plaat VI. Fig. i.) overgenomen, omdat 'er,

myns weetens , anders nog weinig goede Af-

beeldingen van zyn: want het Takje , dat men

kwanswys van deczen Boom in 't Werk van

W E I N M A N N vindt , heeft Bloem noch \'rugt>

en

(*) Zied"CLi.OA nyy( au Ptr«u. Tom. I. p. 273.

/Ja'i::sj, altera, p. 338,
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en daar aan fchynen ook alle Wyken van echt- lU

heid te ontbreeken. Afdeeï.'

Ten opzigt van de Schors of Bast , daarHooFo*

ïiet om te doen is, heeft een aanmerkelyk ver-^TuK.

fchil plaats , dcwyl fommigen die wit , anderen^*"^*""**

geel , anderen bruinrood hebben, 't Is my on-

bekend , of dit verfchil eenigen invloed heeft

op de uitwendige Geftalte van den Boom. Zo
wy de Kina hier krygcn js de buitenfte Schors
witagtig graauw , en de eigendyke Bast ziet in

de beste geelagtig ros of rood. In 't algemeen
hebben de Stukjes veeleer de gedaante, als of
zy van dunne Takken afgefchild, dan op zulk

eene manier van den Stam des Booms afgefchraapt

waren ,als Condaisttne meldt ; wordende
ook de fynfle en dunfte voor de befte gehouden.
De Koorts - verdryvende Kragt van deczen oeschrrs

Bast is , volgens het verhaal van dien Heer jJaJ^""^'
aan de Indiaanen bekend geweest , voor dat
dezelw aan de Spanjaarden ontdekt en door toe-
doen der Jefuitcn, omtrent het jaar 1649, in Eu-
ropa vermaard wcrdt , en vervolgens duur be-
taald. Die duurte , nogthans, en de weinige
uitwerking , welke men 'er dikwils , door een
te fpaarzaam gebruik , van vernam, deedt dit

Middel b^^na geheel in vergetenis geraaken , tot
dat het, in 't jaar 1679, door een Êngelfchman,
Taeor of Talbot genaamd, in Vrankrylc
wederom in trein gebragt werdt. Deeze Heer
gaf de Kina niet by Scrupels of Drachmen ,
maar by Loodea en Oneen, en verkreeg door
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"ïl' de kragtige uitwerking cpn grooten naam, vcfr

^''y^^^' bergende zorgvuldig wat het ware, daar zyn

HpoFD- Geneesmiddel uit beftond: maar Koning Loce-
sTUfv. ^-YK de XIV. wist door Belooning agtcr hc£

Qgjjgjuj te komen , en federt is ^leeze Bast

alom in gebruik geraakt.

Eigen- Door Chymifchc Ontleeding heeft men be-
ciappcn.

^ jgj. ^ij^^ Zuuragtigen aart

is: want, behalve dat ha^r Aftrekzei, in Wa-

ter , blaauw Papier ropd maakt , geeft het Poei-

jer , door Overhaaling , een derde deel van zyn

Gevvigt aan Zuuragtig Water ; vervolgens komt

er een weinig dikke Olie uit , en het zwarte

cvcrblyfzel, in de Kromhals, gekalcinccrd zyn-.

de, geeft een weinig Zout, dat niet volkomen

Alkalyn is. Hier uit mag men onder(iellen,

dat de byzondcre verceniging van het Zuure

met het Aardagtige en de Olie, welke dcczcn

Bast eene Aroraatiek bittere cn tevens wat fa-

mentrekkende hoedanigheid geeft , de oirzaak

zy van deszelfs bekwaamheid tot het verdryven

van de Koorts, Dezelve , immers , bevat ccne

Ilarstagtige zetfftandigheid , welke , door Wyn-
gecst daar uit gehaald zynde, omtrent het vier-

de deel van het Gcwigt des Poeijers uitmaakt;

doch deeze is tot Kcortsvcrdryving zo bekwaam

niet , als het Extrakt met W^ater gemaakt , het

Afkookzel of het Pocijcr zelf : waar uit blykt,

dat de vcreeniging der gezegde Grondbeginze-

len met een fynen Geest , de Kina eigentlyk

Kcorts verdryvend maakt.

Het
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Het is nog maar weinige Jaaren gclccden ,

dac men zeer befchroomd was voor nadeclige ^y*^*

Gevolgen van dcezen Kast en de uitwerkingenHooFD-

van die befehroomdheid aan het Middel toe-^"^"^^

fchreef. De Lyders achtten zig half vergc--'^''*'^'"^

ven, wanneer zy bemerkten, dat zy Kina in-

genomen hadden. Hedendaags, echter, is men

van dat vooroordeel nagenoeg bevr^d , en fom-

migen gebruiken zflfs de Kina in Gezondheid,

om hunne Levenskragten te verfterken. 't Is

zeker, dat dezelve met vrugt als een Maagmid-

del ingegeven kan worden , wanneer menze

inet andere Geneesmiddelen mengt , verdryvende

de Winden, doodende de Wormen en helpen^

de de Spysverteering ongemeen. Ook vindt

men haar inwendig gebruik , tot ftuiting der

VerfterviBgen in de Buitenleden des Lighaams

en veele andere Kwaaien , aangepreezen

Thans is door den Heer LiNKiEus die cinchona

Soort van Cinchom weg gelaten , welke zynKarTbJche

Ed. te voeren opgegeven hadt , zynde door

den Heer j a c qu i n de Karibifche gctytcld (*).

Dezelve maakt een Takkig Boomgewas vaii

() Sommigen fchryven dit, zo wel als het m algemeen

gebruik biengen van deezen Ba« tegen dc Koorti, aan den

vermaarden Doktot SloANE toe. Zie deszelfs Levensbc-

fcluyving in het U DSfX det UitgezogU VtrharMUngen , hy

\oxis, jACq, ^mr.

F 5
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II. tien Voeten hoog, oiet Lancetswyze, gefpit*

Afdeel-
^

ongekartelde , gladde , gefteelde Bladen ,

HooKD- die tegenover elkander ftaan en de punten

STUK. omgeflagen hebben , zynde twee of drie Dui-

S^naboom. lang. Enkeldc , korte Steeltjes , in dc

Oxels der Bladen , brengen ieder een zeer wel-

riekende bledc Vleefchkleurige Bloem voort,

van anderhalf Duim lang. De onrype Zaad-

huisjes z^'n groen en zeer bitter , vol van een

Sap , hetwelke op de Neusgaten en Lippca

een Vuurige prikkeling veroirzaakt. Deeze

Boom groeit in Kreupelbofch by de Stad Ha»

vana en op St. Domingo , bloeijende in Sep-

tember en Oktober.

C O F F E A. Koffy-Boom,

Van dit Geboomte zyn de Kenmerken , een

Trompetswyze Bloem , met de Meeldraadje»

boven de Buis geplaatst, en de Vrugt een Bc«

zie daar onder met twee Zaaden , die in een

Huidje of Schilletje de Pit bevatten. Deeze

Zaaden zyn het- gene men Koffy - Boonen

In dit Gcflagt zyn twee Soorten bekend

,

waar van de eerfte de eigcntlyke en gewoone

is , de andere een minder bekend Gewas, tot

dit Geflagt betrokken.

1.^^
(i) KofFyboom, met de Bloem in vyyen vcT'

ArÊa. deeldj en de Frugt tweezaadig.
Aiabilchc. J)e

(t) Ojta Flocibus ^uinguefidis dispciails, 5j«, Nat- XIÏ*
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De bynaam is afgeleid van het Land, waar

uit dit Geboomte, thans in Westindie zo gc-AFCEEu

meen , en gcmeencr niooglyk dan in zyn Va-
jj^q/jj,

derland , zync afkomst heeft. Men plagt het stuk.

weleer tot de Jasmyn tc betrekken , en dus Knffjbom*

werdt het voorgefteld onder den naam van

AraUfclie Jasmin met Laurier- of Kardenge-

hoorns Bladeren , en eene Witte zeer welriekende

Bloem, Anderen vergeleken het Gewas by 'c

Paapen Mutfen Hout, en gaven *er een Vrugt

aan als de Laurier - Besfen, Naderhand wcrdr

dezelve , door den Heer de Jussieu,
gezegd byna de grootte en figuur te hebben

van de Kerfcn , Bigarreaux genaamd , dat is

Rouaanfche Kerfen. De Bladen gelyken wei

naar die van den Laurierboom , doch zyn min-

der droog en zo dik niet , doorgaans breedcr

en puntiger aan het end , dat dikwils over zy*

de helt; zynde van boven glanzig helder groen »

van onderen bleek groen ; aan de kanten een

weinig gegolfd , niet Kruidcrig naar in 't geheel

Grasagtig van Smaak. De grootften hebben

ongevaar de langte van vyf of vier Duimen,
op de breedte van twee Duimen ten hoogde.-

Tom. !f. Gen. 2:9. Sp. j. DhC. Tir, CofFea. ^«(c«. ^:ad»
VI. CotT^a. Ihrt, Cij: iC). n.rt. Upu 41. Mat Mid. 70.
RoïtN L-agdhat. 2,9. jasniintim Arabiciim Laar! folio. juss.

1713. p. T. 7. Jasminum Arabicun Cnstnncr

FmAu Baccis L,mrL fiinül. Bauh. ^Pir,, 498, VlX^^Phy\
*7i. f- I. Bon , ALP. ^Egypi, p. Ó3.

lU Dèei., 11. Stuk,
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II. Zy zyn zeer kort geftceld (*) , zo wel als dc Bloe.

Afdfül.
^ by troppen ten getale van \ yf of

Hoofd- minder voortkomen uit dc oxels der Bladen,

STUK. zynde geheel wit , en gelykendc zeer veel

A". r.jsew, naar die van dcf Spaanfche Jasmyn , uitgeno-

men dat haar Buisje korter is en finaller flip-

pen heeft. Bovendien is de Bloem der Kof-

fyboomcn met vyf Meeldraadjes voorzien , ter-

wyl de Jasmyn 'er flegts twee heeft. Die

Meeldraadjes komen buiten den Rand van de

Bloem uit , en omrirgcn een gcvoiiten Styl

,

die op het Vrugtbc:.;inzcl Ü.uit , dat in een

groen Kelkje met vier punten is bcgrcepcnj en

vervolgens de gedagtc Bcfie wordt.

Dc Koffyboom , naar welken dc gemelde

Heer , in dc Koninglyke Kruidhof te Parys ,

deeze befchr^-ving opmaakte, was vyf Voctcü

hoog en een Duim dik. De Stam is Boora-

agtig en zeer regt , enkcld , dikwils twaalf

Voeten cn daar boven hoog, 7.egtLiNN.^:us (t>
Elders wordt gezegd, dat dc Koffyboom agt of

tien Voeten hoog groeit (4-). De Heer So-

lander, die zig naauwkeurig op het on-

derzoek van dit Geboomte , in Suriname toe-,

gelegd heeft , zegt , dat hetzelve doorgaans

Eofch-

talium. Mant, al:, p. 338.

ft) In Horto Clifortianc. Vid. Disfert. Tit. Potus Coffeï»
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Eofchagtig gtöeit en zelden een groote Boóm irj.

wordt, zynde de Stam regt, knobbelig ,
met^^^^Ei-."

eene Schors , die 'er uitziet als Kurk, bekleed , Hoofb.
eil hebbende de onderfte Takken naar dehsTux.

'

Wortel nedergeboogèn , de bovenften Rerk^'^^^''^"''*

uitkroonende (*). Deeze Kroon wordt heden-

daags , om 't gemak van de Koffy te plukken,

op de Plantagiën te Suriname meestal van de

Boomcn afgenomen , zo dat men de Takken
naar beneden kan trekken en dus in de Boo-

men niet behoeft te klimmen, 't welk deze!-

Ven ook minder nadeel toebrengt.

Van de manier , op welke deeze Boomen
Voortgeteeld , geplant cn gehavend worden , als

ook , hoe men 'de Vrugten , na dat die ge-

plukt zyn , eerst van den buitenflcn wceken

Bolfter zuivert , dan verder pelt, fchoonmaakc

en droogt , zal ik niet fpreekcn , om dat dit

elders genoegzaam is verhaald (f). Ik zal hier

negts acht geeVen op de Groeyplaats. In Ge-
lukkig Arabie , alwaar het Vaderland is vafi

den Koffyboom , zegt men , dat hy wel de
hoogte krygt van veertig Voeten , wordende
de Stam byna een half Voet dik. Men ziet

er, byna altoos. Bloemen en Vrugten aan:
des hy twee of driemaal's Jaars eenen ovet-
vlèedigen Oogst uitlevert , beginnende daar
mede reeds op het derde of vieïde Jaar.

'

^''^

Zie de te^en-v. Staal vfl^ A->.'uk«, H. Deil, Mndr,
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ïl. Uit Arabie werden Plantfoencn te Batavia j

'Afdeel.
jj^ Nederland overgebragt. Hier

Hoofd- van daan zyn zy in Vraiikryk en Engeland

,

STUK, als ook in de Westindiën gekomen. Het is,

Aff^^fw*. naamelyk , de aart van deezen Boom, dat de

Vrugten frifch in de Aarde moeten gelloken

worden ^ om uit te fpruiten. Met gedroogde

Boonen gelukt dit niet< Toen Pater L A e a T

zig, in 't laatftc der voorgaande Eeuw, op de

Franfche Eilanden in de Westindiën bevondt^

waren aldaar nog geene Koffyboomcn, Nader^

hand zyn die Boomcn aldaar demiaate verme-

nigvuldigd , dat de Uitvoer van Koffy, inzon-

derheid op Martcnique, niet minder eeneGoud-
myvi voor de Franfchen is , als te Suriname
voor onze Natie. Op Jamaika en elders wordt
zy door de Engelfchen ook geteeld : zo wel
als op Java in Oostindie door de Nederlanders;
wordende deeze , naast de Mochafche, voor
de beste , en de Surinaamfche beter dan dc

aviarteniekfe gehouden.

Het is een Gewas van de heete Lugtftrcek,
en de Vnigt wordt door de Turken ongemeert
ftcrk gebruikt. De Herbergen van gelukkig
Arabie, zo in dc Steden als ten Platten Lande,
yyn eigcntlyk KofFyhuizen (*). Omtrent twee
Ecuwen, veriiaalt men, heeft het drinken van

KofFy in Afia reeds in zwang gegaan , en is,

m rykclyk honderd Jaar gelceden,. reeds in Eu-
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fopa overgebragt. Het Aftrekzei dat Koffy- HL
boonen met kookend Water is in deeze Eeuw ,

Af^m*

door Europa, byna algemeen geworden, alsHoori»^

een dagelykfe Drank, over wiens voor- of na- stuk.

decligheid geen vast befluit op te raaaken is.
^^'^^^^"'^

De Boonen , uit zig zelf , zyn Meelagtig , eQ

kunnen derhalve , fiaauw geroofterd , een voed-

zaam Afkookzel geeven, maar, als zy zwart ge-»

brand of geheel verbrand zyn, heeft het Aftrek-

zei eene Loogzoutige fcherpe eigenfchap. Wan^
neer dit laacfte van Mcnfchen gebruikt wordt

,

die niets dan Slappe , Waterige Spyzen nutti-

gen, en de Ingewanden dus gevuld hebben met

taaije , verzuurende 5 Slymige StoiFen, veroir-

za^kt de KoflTy dikwils braakcn, dat dan ook

wel tct wegnceming dient van Hoofdpyn , Ko-

lyk en andere Ongemakken , afhangclyk van

de opgaaring en het bederf dier Stoffen. Op
gelyke manier kan de Koffy een Maag, die

te veel met zwaare Spys of Drank opgevuld

is, verligten , doordien zy de Spanning doet

terdvvynen. Dus vermindert zy dikwils de

Dronkenfchap , eft neemt de Benaauwdheden

Weg , welke in zwakke Maagen op den Maal-

t^^d ontftaan. Zelfs bevordert zy dus, in ze-

ker opzigt, de Verteering aanmerkelyk, neemc

de Vadzigheid weg en belet den Slaap. Wan-
neer echter dergelyke Ongemakken uit eenen
overvloed van Gal , 't zy in de eerfte Wegen
of in 't Bloed , voortkomen , dan is 't gebruik

van Koffy doorgaans nadeelig; dewyl zy de
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Mt oirzaaketi van de Kwaal aanzet. Hierom \i

Afdeeu
qqIj dceze Drank , zelfs A^oor dagclyks gc-

HooFb- bruik, zodanige Menfchen niet aan tepryzen;

STUK. vooral niet, wanneer men Itei-fc gebrande Kof-

Keffyitcttt. fy neemt; kunnende anderszins het Aftrekzei

met Melk en Suiker zagt gemaakt eri zodanig

toebereid worden , dat bet minder hadcel in

ons Klimaat dcet , dan verfchaald en zuuragtig

Bier of llegtc Wyn of flappe Thee. In 't al-

gemeen echter moet men aanmerken , dat de

veelheid van warm Water , by herhaaling in

't Lyf komende, altoos vcrflapt, en kort daar-

na irt veele Geitellen Verkoelt , ja iil 't ver-

volg vcele Kwaaien veroirzaakt ; waar onder de

Opltyging ; Miltzugt , verflopte Winden , Zenuw-

trekkingen , Waterzugt , niet van de minlten zyfl.

Mooglyk is ook het menigvuldig gebruik der

Koffy in ons Klimaat, wel de naafte oirzaak van

de gemeenheid dier Ongemakken hier te Lan-

de. Van de Arabifchc en Egyptifche Vrouwen,

ondertusfchcn , wordt de KofFy, volgens At-

piNüs, tot voortzetting van de Maandelykfe

Ontlastingen der Natuur, inzonderheid van de

^enen , die dezelven op haar tyd niet hebben,

veel gedronken, en is daar toe, zelfs in 'deeze

Landen , iniet ondienllig, wanneer men flegs

vooraf de noodige Purgieermiddelen gebruiken

Iaat. De Arabieren noerrien het Afkookzel der

KofFj' - boonen Caova, en daar van is zekerlyS^

dó naam van Kolfy afkomllig.
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(1) Koffyboom , met de Bloemen in vuren ir.

verdeeld, en de l^rugt eenzaadig. Afdee

UOOFX3

Die Gewas is voothéen door LiNN^EüSsruit.

tot het Geflagt van Ixora t'huis gebragt ge- u^_^

weest (*). Brownf- geeft 'er den raamo,a£l

van Pavetta aan. PlümIer heeft het Boom-^^^;^^^.^^

agtige Jasmyn met Laurierbladen , en eenetche,

witte zeer welriekende Bloem , geheten. Dus

kwam het al nader aan den Koffyboom j waar

toe de Heer Jacquin het eindelyk, niecte-

genltaande het verfchil van de Vrugt , heeft

betrokken 3 en daar in door onzen Ridder is>

nagevolgd.
'

Het maakt een Boom , die regt van Stam en

T.-U'ii- is, zes Voeten hoog, met Lancetswys

ovaale Bladen , die in een llompe Punt uitloo-

pen, vier Duimen lang. Deeze Bladen , alleen

aan de jonge Talcjes of Looten groeijende ,

Iban tegenover elkander; zy hebben geene dfc

minflc inkervingen , zyn glanzig en geftcekl.

TusP:hcn icULr Paar Bladrn , ter wederzyJe

van het Takje, is een fpits Elsvormig Stoppci-

(a) Cq^^ea Floribus qtiadtHiilïs , Eaccis monospermis, Jacq.

Jlmr. p. C7. T. 47 Paveua, Vonh obonpo - ovatis oppofl^

lis, Stipulis Scticüi. 15ROWN. J.zw. 142, T. 6- fig i. Jif-

G
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Afdeel
' regtop ilaat. Verdeelde Trosfen

,

FMEL
fQj^^y^3 Pluimagtig , doorgaans aan 't end der

HooFi). Takjes , maar dikwils ook in de Oxels der

sïüic. Bladen geplaatst , onderfteunen Bloemen , wit

van Kleur 3 die zeer welriekende zyn. Deeze

beftaan uit een lang, dun Pypje, dat aan 't

end vier omgeflagen Slippen heeft , die zeer

lang zyn. Het ftaat in een zeer klein Kelkje,

dat op een Vrugtbeginzel zit , 't welk een

Draadagtigen Styl heeft , met twee Elsvomii-

ge dikagtige Stempels. De Meeldraadjes zyn

vier in getal, de helft korter dan de Styl, uit

den bodem van het Pypje ontfpringende, en

aan deszelfs Wanden over 't geheel aange-

groeid , hebbende lange, fmalle, opleggende
Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel , dat ondef
het Kelkje zit, wordt eene Bezie, die platag-

tig rond is engenaveld, met een flaauw Kroon^
tje, bevattende een rondagtigen Zaadkorrel oi

Boontje,

„ De overeenkomst van dit Gewas met den

„ gewoonen KofFyboom , is , zegt de Heei

3j Jacqüin, wanneer men het getal der

« Zaadkorrelen alleen uitzondert , zo groot

,

5> dat ik in 't min{te niet getwyfeld heb, om

„ hetzelve tot een zelfde Geflagt te betrel:-

5, ken." Zyn Ed. mogt 'er echter wel by-

gevoegd hebben , dat hetzelve geen vyf maar

vier Meeldraadjes heeft. Ook hadt hy groocc-

lyks gewenfchc de proef te neemen , of niet

gebrande Boonen van hetzelve feen aac-



PËWTANbaiA. 99

gehaara Aftrekzei gaven ; maar hy vertrok , lï.

voor dat dezelven ryp geworden waren, van 't^^^^EL.

Eiland Hispanjola , alwaar dit Gewas in /tHoc^'o.
Franfche gedeelte, St. Domihgo genaamd, bysTuK.

Kaap Francois , op de met Kfeupelbofch be-

dekte Heuvelen groeit , bloeijende in de Maand
December. De Paarden en Geiten ceten graag

deszelfs jonge Takken en Bladen. In 't Wcvk
van PlüMier, waar de deelenvan de Bloem
en Vrugtmaaking , en een Blad , alleen , zeer

duideiyk zyn voorgefteld , wordt aangemerkt ^
dat de Zaadkorrel in vieren is verdeeld* H^t
is door den Hoogleeraar J. B u r m a n n u s als

een zelfde aangemerkt met de Bemfclietti van
deti Malabaarfen Kruidhof , die echter geele

Bloemen hccfc. Het fchynt met de Djarong ,

van RuMPHius Flammula Sylvarum gehe-
ten , veel overeenkomst te hebben , en , dewyl
het maar vier Meeldraadjes heeft , zal het
mooglyk veeleer tot de Pavetta behocffen.

M O R I N D A. Braamboozen - Boom.

t)e Latynfche naam is van de Vrugten af-

geleid, die naar Moerbeziën gelyken, als Ma-
rus Inda, in 't Franfch Mgurier d'Ind?; doch
om de gelyknaamigheid te vcrmyden geef ik

'er den gemelden naam aan.

De Kenmerken , behalve het getal der Meel-
<3raadjes, beftaan in troswys' famengevoegde
eenbladige Bloempjes ; den Stempel Vorka<^ti^
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II. hebbende, en eene Vrugt die uit famengehoqj.

AwEBu j^efjën beilaac.

Hoofd- GeiJagt zyn drie Soorten békend,

STUK, allen Boomagtig , de twee eerflen uit Oostia»

die, de derde uit Zuid - Amerika.

1. (i) Braamboozen-Boom 5 dk regt op Jlaat,

umbdZL^ '"^^ Lancetswys' ovaale Bladen en tropi-

gcEmct'
'ivyze Steeltjes.

R üM p H I u s noemt deezcn Bancudk-Boom ,

en wel de Smalbladige , dien men, zegt hy,

voor het Mannetje houdt. Het is een middel-

maati^-e Boom , met eencn regtcn doch niet

dikken Scam , .hebbende zyne T;i:.kcii caay ,

van agteren rönd , van vooren kantig , cepi'

^^ermaatc in lange Leden verdeeld, vvaar aan

de Bladen tegen elkander over liaan, maakcn-

de doorgaans ieder Paar met het andere ccn

kruis , gelyk in dé Koffyboom. Dc Blader zya

agt of negen DLiimcn lang, tvvcc of ciric Dui-

men breed , aan 't end fpits , en das naar

Anfendel - Bladen taamclyk zweemende. -Aan

'c end der Takjes komen rondachtigc groene Bol-

letjes, van grootte als Braamboozen , te voor-

fchyn, welke uit een famenhooping van VVraï-

ten bcflaan, die ieder op 't midden een Knop-

Cr. Bancodus anguftlfolia. Ru^iph. »4mkK, III,

S>». BUR.VI. Fl, Ind, 52.
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je of Tepeltje, en daar nevens een lang Blaad- ^^L^.^

jc hebben. Dk Tepeltje, zig openende, geeft^

een wit Bloempje uit , en vervolgens ,
die hooio-

.

Bloempjes afgevallen zynde, zwelt het Bolle- stuk.

tjc en heeft , ryp wordende , de grootte van

ccne Walnoot. Het' blyft lang groen en hard,

doch op 't laatdc wordt het geelagtig , de

Schubben vallen af, en de Wratten behouden

de Kleur van rype Druiven. Binnen ieder

Bezie zit een harde Steen, die bruin is gelyk

de Kwee -Pitten: zynde het Vleefch Kruidig,

wrang en wat bitter van Smaak. Het Hout

is witagtig uit den gcelcn , en naar de W or-

tels toe rood, die, tot het Verwen van Ga-

ren , Linnen en andere Stoffen , van de In-

lri-Jer<^ gebruikt v.orden , doch zy mengen

dit Bancudu doorgaans onder Sapanhout, waar

door de Kleur ichoon Krabrood wordt ; gee-

vende hetzelve aan alle roode Kleuren de

vastigheid en hoogte. De Vrugtcn- yvorden

fomt\'ds aan de Kinderen ingegeven tegen de

Darmwormen. Als dceze Wortels in Zee dry-

ven , wordenze van zelf hoog rood. Men

voertze als een Koopmanfehapi van Amboina

naar Java ,. om tot roodverwen te gebruiken ;

zho dit Geboomte op de Molukkes menigvul-

^iiocr en beter groeit dan op h^t Eiland Java.

C 3
II . Detl. II. Sm;.
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H. (2) Braamboozen-Boom , die Boomagtig is»

y wet enkelde Steeltjes,

STUK.
'

Deezen noemt Rumphius de Breedhlaiigs

TL Bancudie Boom , en zegt, dat ze het Wyfje

cufifciiit geheten wordt , 't welk echter geen eigcnfchap

Lrecdbia- h^eft. Ik weet ook niet , om wat reden LiN-

* umvs deezen in 't byzonder Boomagtig noemt,

daar hy den Stam, volgens gezegden Autheui,

' zo hoog en regt niet, als de voorgaande, maar

dikker en meest bogtig , met een donkere Schors

heeft. Hier zyn de Bladen ten minflen een

Span lang en breeder dan die van den ande.

ren , zo dat zy naar Citroenbladen gelyken

,

donker groen, met een zwap.ren Reuk, als de

Vlierbooms Bladen. De Vrugten, van derge*

lyke geftalte, als gezegd is, zyn in deeze veel

grooter , omtrent als een middelmaadg Ey , en

zo bitter niet als die anderen , ook Sappiger

van Vleefch : des zy van de Inlanders wel gege-

ten worden. Het Hout heefc weinig roods en de

Wortels zyn tot verwen niec dienllig. Men

vindt deeze Soort zo zeer niet in de Eosfchefl

maar meest omtrent de Ncgeryën en Bouw-

landen , wordende ook in de Hoven , wegen?

(1) Merinia kxhoi&z, Pe^unculis^ folltatüs^ P/ör, ^'l^^'^

III. p. ij3. T. 99. Coda
'

Piiava. Hort. Malab. I. ?• 9?-

T. 51. B.AJ. Hifi i44:.Arbor Conifera, Macandou lii^^'

fiutn, BONT. Jav, 97. LuRM, Fier, Ini. 52.
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zyn Medicinaal gebruik, dikwils aangekweekt.

Men neemt ,
naamelyk , van de grootftc Bla

den , die fomtyds twee Spannen lang vallen Ik

en ééne Span breed. Zulke Bladen, met Klap-S"^'

pus - Oly befmeerd zynde en tegen 't Vuur ge-

warmd , worden op de Rug, Buik of in dc

Lendenen gelegd, om dc Pyn te verdryven ,

die in de Bekïeedzelen , Spieren of inwendig

plaats heeft. Op de zelfde manier gebruikt men

dit Middel tegen de Perfing en Roode Loop.

Het is by de Indiaanen zeer geagt. Tegen

'c Pynlyk Wateren geeft men 't Sap van dc

Vrugten in. De Vrugt van den Macasfarfchen

Bancudie-Boom, aldaar Baya genaamd , is zo

groot als een zwarte Limoen, en wordt veel

raauw , als Komkommers , tegen de MiltzugL

genuttigd. Boniius noemt deczcn Boom in

't Javaanfch Maccondou of Macandou , en prysc

de Vrugt tegen de Bloedfpuuwing , hebbende

de Bladen, in 't Batavifch Hospitaal, met vrugt

uitwendig gebruikt, tot het geneczen van Won-

den en Vcrzwccringcn. Dc Heer J. Bur-

MANNüs verzekert, dat het de Coda-Pilava

van den Malabaarfchen Kruidhof is.

(3) Braamboozen - Boom , die nederhurkende

Aan

(i) Mcrlnia procumbeas. Hert. CKf, 73. Rovkn, L-^ji-

G 4
ir. Dkl IX, STÜK«
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.
n. Aan dit flag van Morinda heeft Plu mi er

At PEEL.
^i^j^ j^ggj^ gegeven van Royoc , dat op den

Hoofd- Grond legt, met eene Cypresfen - Vrugt. Ad-

stuk, deren noemen het een Kurasfaufchen naar dea

Laurier gelykende Boonij die klimmende Ran-

ken heeft , met eene Moerbezie - Vrugt en

Saffraan geele Wortelen, uit welken de Ame-

rikaanen Inkt maaken : noemende het Gewas

Morilje. Sommigen geeven 'er eene Eraam-

boos - agtige Vrugt aan. . Van P l u k e n e t i us

wordt het onder de Periclymena geteld. Hy

denkt dat het misfchien de Pada-Tara van

den Malabaarfchen Kruidhof zou kunnen zyn.

V A I L L A N T zept , dat dezelve een Soort fcbynt

te zyn van de Morinda.

CoNOCARPus. Mangles - Ecom.

De Kenmerken van dit Gcflagt zyn , een

vyfbladige Bloem , waar van *er vcelcn tot

één Hoofdje famcn;^cvcqA! \;)cri:cn3en. Ce

Zaaden naakt , enkel , beneden de Eloem ge-

boren. De Latynfche naam is van dc gedaanr

te der \Vagt ontleend.

Drie Soorten bc v at hetzelve , die altemaal in

de VVcstindiën huisvesten,

(O Man-

J^fena, utltipra. Royoc humifufüm
, Fruftu Cnpresfino. PLOM-

Sp ir. T. z6, Periciyrrenum Americanum , ex cujus

Atramentum fit. Plok. Alm^ 287. j, 21a. f, 4.
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(i) Mangics - Boom , die regtop groeit, met ^^U,

Lancetsn'xze iaden.
fd^el»

^_ ,
HOOFD-

Deeze wordt- van de Spaanfchen Mangle stvk.'

Zaragoza genoemd , zege de lieer J a c Q o i ^ , i.

^ ^

groeijende op overitroomdc plaatfcn en aan de^"^'^'^/"^

Zeekust der Karibifchc Eilanden, als ook vanRe^ffta^^^-

het nabuurige Vaste Land van Zuid- Amerika»"'

Hy behoort tot die Boomen , welken de Fran-

fchen Mangliers noemen , en de Engelfchcn

Mangrove , en waar van in de Westindiën

verfcheide Soorten zyn. De Engelfchcn gee-

ven aan deeze Soort , op de Bcrmudes - Ei-

landen , om dat de Vrugten als Knoopen zyn

,

den naam van. Buttomvood. Sommigen heb-

ben het een Els genccir.d , met Laurierbladen.

C A T E s E Y beeldt ccn Kurasfaufchcn Boom
af , met Wilgenbladercn , welke tot deeze

Soort van Mangles - Bcomcn betrokken wordt,

zo wel als de ^ee-EIs der Lederbcreideren

co CoKOcarpüs erefta Fplüs lanceQbtls, Si^t. Nnt. X[T.

Tom. II. C5en. 235. Conocarpus. Hort. CHf'. 485* Conocar-

•

. C^TF.sb/cJ. II. p.^ n. T. 33. jACq^ A..:r, p.

r iFL II. STUK,
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II» van P E T I V E R 5 met de Bladeren als van

Afdeel,
j^yj-thus. Hier uit zou men mogen denken

,

Hoofd, dat de Bast tot Leertouwen gebruikt werde.

STUK. Het; is een regtopftaande Takkige Boom,

BÏemf^" dikwils hooger wordt dan dertig Voeten

,

met eene witagtige Schors , hebbende dc jon-

ge Takken hoekig , de Bladen langwerpig Lan-

cetswyze , fpits , ongekarteld , vet op 't aan-

raaken , elkander vervangende , gefteeld , me»

nigvuldig. Uit de Oxels der Bladen en aan

de enden der Takjes komen losfe Trosfcn

voort , welke dikwils Bladcrig zyn , beftaandc

uit Steeltjes , die de Zaadhuisjes in een rond-

agtig Hoofdje of Knoop vergaderd dra?ircn.

De Bloemen, die klein en geel zyn, bcRaan

nit enkele Meeldraadjes, zonder Krans, in een

Klokswys' Kelkje, dat op het Vrugtbeginzel

zit , vervat. Het getal deezer Meeldraadjes

verfchilt. Op Martenique hebben zy 'er tien,

die eens zo lang als de Kelk zyn : elders maar

vyf , niet langer dan dc Kelk, doch den Styl

eens zo lang. Het Hoofdje is blocijcnde

Klootrond , Zaaddraagende Homp Kegelvor-

mig.

iT. (2) Mangles - Boom , die nederhurktf met rond-

ovaale Bladen,

(2; Comctrpus pioeumbcns , Folüs obovatis, 5>i:.



Dit is een zeer Takkige Heeflcr, zegt jac- 11.

QUiN , welken Jiy voor eene Verfcheidenheid ^"^^^^i-,

van den voorgaanden Boom zoude gehouden Hoofd-
hebben , indien hy , onder de menigte dcrzelven , stuk.

welken hem by de Stad Havana, op 't Eiland ^W^^-
Kuba, voorkwamen , flegts éénen regtopftaan-

den had kunnen vinden. Want , hoe verder

hy dit Gewas, van het Strand en van deKlipo
pen af , ontmoette , hoe meer de Bladeren naar

die van den voorgaanden Boom gcleeken, en
zo veel te meer Takjes vondt hy regtopftaan.

De fchraalheid van den Grond , of kleinheid

van 't Gewas , kon zulks niet veroirzaaken ,

aangezien, ter plaatfc daar de voorgaande Soort

groeide, hem ontelbaare kleine Eoompjes daar
van , ook maar twee Voeten hoog , voorgekö.
men waren, die zelfs bloeiden. Hierom houdt
zyn Ed. het dan voor eene byzondere Soort.
Het Gewas, dat uit veclc Takken beftaat

,

legt byna geheel op den Grond , voegende zig
naar dc Sleuven cn bogcigheden der Rotfen.
Het heeft Bladen , die ovaal maar aan 't end
rond zyn, fomtyds byna rondagtig, ftomp met
een puntje, glanzig, ongekartcld , elkander
ven'dngende, gcfteeld, een Duim of anderhalf
lang

, aan den voet wederzyds met een lang.

wei-

den, it;. Conocarpus procumbcns, FolHs fubrotundis. Spec.^
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II- werpige Klier voorzien. Dc Bloemen zyn vyf-
Afdeel,

zcsdraadig : komende voor 't overige met

Hoofd- die der voorgaande Soort overeen, doch iu al-

iJVLi. Ie opzigtcn kleiner,

'•T. (3) Mangics - Boom , met ovaale Stomp.igligz

Bladen en afgezonderde I rugtcn.

Dcczc Mangles - Boom , die op dc Zandige

cn Slykerige Stranden, van de Karibilcbe Ei-

landen en van de nabuurige Kust haare groei-

plaats heeft, wordt van dc SpaMchen Man-
pia bobo , dat is Zotte IManglc , en van dc

Knge'llbiien IVIdtc Margrove of Witte Mangles-

Boom geheten. Wy gccvcn 'cr l.icr ccn naam-
van Trosdraagende aan, om dat haare \'riigtefl-

niet in rondagtige Hoofdjes vergaard , marx
Trosvvyzc by een gevoegd of liever van el-

kander afgefcheiden zyn.

Het is ccn hoogc Takkige I3oom, dcr^;- of

\:ccïüg Vüctcn hoog, doch by den Gronii

dikwils in drie of vier Stammen verdeeld, met
een gladde bruine Schors. , De jongfce Tak-
ken zyn glad , rood en ftaan tegen elkander



over. De Bladen zyn bykans ovaal, ftomp, H.

ongckarteld , glanzig , dikagtig , op 't aanraa-

ken vet , donker groen , gepaard , drie Duimen Hoof

lang, hebbende een roodagtig Steeltje, van stuk.

boven met twee Kliertjes bezet. Aan de én-

den der Takjes komen de Trosfen voort* die

kleine. Bloeiiipjès draagen van eene nietonaan-

^enaame Reük , welke in deeze Soort beftaan

uit een Krans van vyf Blaadjes, die wit zyn,

en altoos tien Meeldraadjes hebben, doch waar

van vyf byftcr klein zyn en naaiiwlyks zigt-

baar. Het Zaad is vervat in een Lederagtig

Vrugthuisjc, en bellaat uit twee groenagtige

Plaatjes, die van onderen tot. een lang, rond-

agtig Lighaampj^ famengerold 2yn, hetwelke,

wanncfi het Zaad in den Gtond gelloken is ,

de "NA'ortcls uitgeeft. Somtyds hadt zyn Ed.

twee Zaaden in een en 't zelfde Vrugthuisje

gevonden. Van de Ingezetenen des Lands

wordt de famentrekkende Bast van deezen Boom

Eriïkalis. \Vcsti^di^^hc Sundclbooni.

Dit Gcflagt draagt den naam van Eritha-

lu, die door Browne gebruikt was en reeds

door de Ouden aan zekere Plant gegeven. Ik

noem hetzelVe , wegens de bcnaaming van

Plttmier, welke hier toe betrokken wordt

,

de msHndifche Sandelbüom , te meer, dewyl

ik vind , dat 'er Geel Sandelhout on d? 1 'raii-
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II. De Kenmerken zyn , de Bloem in vyven
Afdeel.

Vefjeeld , met eene Napsw;y'ze Kelk, en de

Hoofd- Vrugt een Befie met tien hollighedeni

sTüK. De eenigfte Soort (i ) , welke L i n n u s aan^

Erl'haiis^^^^^^ ' is, volgens den Heer Jacquin,

Heeftér"?*
^^"^ ^choone , regtftammlge , getakte Boom,

achtige? van vyftien Voeten hoog, die de Bladen ftomp

ovaal met een klein Puntje j glanzig, onge^

karteld , donker groen
, gefteeld heeft , flaan-

de tegenover elkander drie Duimen lang»

Uit de Oxels der Bladen komen famenge^

flelde Trosfen Voort , van ligt afvallende wit-

te Bloemen , hiet minder lieflyk van Reuk

dan onze Syringén. Zy zyn grootendeels zes-

mannig , hebbende de Kelk en Bloemkrans
in zesfen verdeeld , en worden niettemin hier

•onder de Vyfmannige geplaatst. Het Vrugt-

beginzeltje, dat onder de Bloem zit ,
gaat

over tot een rondagtige paarfche Bezie, die met

de Kelk gekroond is , bevattende eenige hoe-

kige aan de eene zyde ronde Zaaden* Hier-

om geeft Plumier *er den naam aan van

Vlierboom met hard zeer Welriekend Hout,
of trosdraagcnde Sandelboom, met ftompe Bla*

den,

r(l) Erit^aGs Fmticofa« Syst, Nnt. XIT, Tom. IK
lij. Erithalis fraticulofa , Poüis obovatis ciasfis nitidis oppo-

fitis, Peduneulis ramofis ad alss fuperiores. BrowN. 7>'«'

'^S. T. 17. f. 3. Sambucus Ligno duro odoratisfimo , live San-

Erithalis
ƒ«ü„y-,,^; M'ooitTli^,!!llci. 3i««T*p. 7^'
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den. 't Gev/as en de Trosfen , zo wel van ii,

de Vrugten als van de Bloemen 3 zyn in des-ArD£EL;

zelfs Werk afgebeeld. HoXn-
De Heer Jacqtjin votidt deezen Boom stuk.

op Martenique , en op Kurasfau kwam zyn K'^ine sna.

Ed. een Boompje van 't zelfde Geflagt voor/^'^''°™*

dat flegts twee Voeten hoog was , met uitgc
fpreide neerhurkende Takken. Dit hadt de
Bladen dikker, de Besfen wit en kleiner, de
Bloemen zonder Reuk ; doch fcheen voor 't

overige met gedagten Sandelboom zo overeen-
komüig te zyn , dat hy het naauwlyks voor
een byzondere Soort durfde opgeeven , den*
kende dat het verfchil wel ontftaan mogt uit

de fchraalheid van den Grond ; alzo dit laatfte

de Kloven der Scecnrotfen aan het Strand ,
zonder eenige Aarde byna , bewoont. Mis-
fchien, zegt hy, maakt de EritlaUs vanBaow-
N E , die hy niet gezien hadt , eene Verfchei-
denheid van deeze uit ?

Genipt,

De Kenmerken van dit Geflagt zyn; ccn
Raderagtige Bloem , met eenen geknodfteu r.

Stempel
: de Vrugt eene Bezie met twee HoI-^jJ^g'^ ,

'igheden, waar in Hartvormige Zaaden neftelen. aScX''*

De eenigfte Soort (i), de Janifaba der

Bra-

(«) Ce^dpa Anienc3n£.5y?f, \at, XI 1, Tom. U. Gcn.sdo^

Tl. DiEL, ir. s-a-K.
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11- Brafiliaanen en de Genipat van Thf.vf.t.
At DEEL. de Panitsjika-AIaram van den Malabarj--

Hooii)- fen Kruidhof zeer t:;elyken , zo Com me li-

stuk. N ü s aanmerkt. ï o u r n e f o r t geeft een

zeer goede afbeelding van de. Bloem en Vrugt

uit P L u M I E R , door wien het Gewas cok is

voorgefteld.

Plet is een Boom , met Bladen als die der

Walnooten , en troswyze Bloemen aan de top-

pen der Tvvygen , op ieder van welken een

Eyvormige Vrugt volgt , die aan de beide

Enden puntig is. Volgens 1" h s v e t zyn 'ei

verlbheide Soorten van Genipat in Zuid'-Ame-

rika , onder welken voorkomen , wier Vvug-

ten van de Indiaanen gekaauwJ werden, om

'cr dan, door het uitgedrukte Sap , de Huid

zwartagtig blaauw mede te verwen. In de

befchryving van den Qifibrtfciién Tuin was

dit Gewas Thevetia tk.or onzen Ridder ge-

noemd geweest, Zodanig- eene Plant werdt,

uit den Tuin van Cheilèa , in 't jaar 1755,

door het Genootfchap der -Apothekeren te

Londen , aan de Koninglyke Sociëteit der Wee-

tenfchappeu aangeboodcn.

D A T U R A.

Kernnet» De Keuinerken van dit Geflagt zvn : eco

kea. -

T^ccb-

Gcnipa Fruau ovato. Plum. Spec^ zo. Ic. Ji6, Jam'pa'*'

MAUCGB. Bras, 9ï, Pis, Uras, jjS.
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Trechteragtigc geplooide Bloem, voortkomende ^^IL^

uk een Buisagtige, hoekige, afvallende Kelk, ^^y"^*

waar in veele Niervormige Zaaden. Hoofd-

Hct bevac zes Soorten, van welken hier^^"^^ _

alleen maar de laatfte in aanmerking komt (*)•

Üeeze wordt daar door van de andere Soor-
^^f^'^-^^''"

ten onderfcheiden , dat zy de Zaadhuisjes on- noo.nagti^

gewapend en knikkende, den Steel Boomagtig^^*

heeft. Pater F e u i l l e e noemt het een Boom -

agtig naar den Doornappel gelykend Gowas ,

viet een langwerpig onverdeeld Blad en eene glad-

de rrugi. Hy hadt hetzelve in Chili menig-

vuldig gezien , alwaar men 't gemeenlyk Flo-

ripondio noanc , wegens de voorcrefFelykhcid

van deszelfs Bloemen, „ Wy hebben in Eu-

ropa geen Boom , die deezen (zegt hy) in

j, fchoonheid evenaart. Als zyne Bloemen ont-

j5 looken zyn , dan overtreft haare Geur die

., van alle onze Bloemen , en één van deeza

Boomen is genoeg in een Tuin , om de Lugt

„ daar geheel te balfemen."

Het is een Boom , die een vryen Windvang

heeft j zig verheffende ongevaar toe twaalf

Voeten hoogte. De Stam is byna een half

Voet dik , regc en in verfcheide Takken uic-

loo-

•ïïlou^n Sc integxo Folio, Fruftu lïvi. FeWiLL. Peruv, Tq-t.,

i.. p. 761. T. T. ,6.
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n. loopende , die met eikander een fraaije ronde
i\FD^EL.

maaken. Dc Bladen groeijen by bos-

HooFD^ fen, zynde puntig ovaal, ruim zeven Duimen
sTLfK.

jgpg ^ j^^j. Steeltje van derdhalf Duim

,

dat in een ronde middelrib eindigt , welke

tvederzyds een fierlyk geaderd Netv^erk uit-

geeft , zynde de Oppervlakte met ccne zagte

Wollighxeid bedekt. Uit de Oxels der Bladen

komen Steekjes voort, die een groene Schee-

de draagen , bevattende een Bloem , ais die van

den Doom - Appel , zynde een half Voet langj

aan 't end vvyd , en in vyf witte Slippen ge-

Iheeden , die fpïtfe enden hebben , welke een

weinig krom zyn. Dus is decze Eloem aan
'£

end zes Duimen breed. Hy heeft vyf witte

Meeldraadjes met Knopjes van een half Duim

lang, en de Styl zit op een Vriigtbeginzel , 't

welk een Zaadhuisje w-ordt , dat Eyrond is j

ruim twee Duimen lang en breed , in twee

holligheden de Zaaden bevattende. De Bladen

worden met veel uitwerking tot rypmaakiflg

van Gezwellen gebruikt, zynde zeer verzag-

tende en tevens oplosfende»

N I C O T I A N A,

De Bloem is Trechteragtig, met eenen gf*

plooiden Rand : dc Meeldraadjes gcboogen

:

het Zaadhuisje tweekleppig , in twee Hoi^jc'

verdeeld.
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In dit Geflagt zyn zeven Soorcen, waar van IL

de laatlle alleen hier in aanmerking komt (i). ^'^^^4

Deeze wordt onderfcheiden door de be- Hoofd-

naaming van Tabak rhet gefteelde Hartvormi-

gc gekartelde Bladen , de Bloem- en Vrugt- urc»'!'^*

trobfen omgekromd , den Steel Jeukerig ge- Bindende,

doorad en Heefteragtig. Het is, volgens Pa-

ter P lu m i e r , een Boom. Hy noemtze Boom-

ügtige uitermaate Doornige Tabak , met eene

ivitagtige Bloem De Bladen zyn zeer groot;

de Bloemen Gryftsagtig , en het geheele Ge-

Was Stekelig gedoomd of brandende op 't aan-

raaken , gelyk de Brandenetelen. Het groeit in

Zuid -Amerika.

Strychnos.

De Bloem is in vyven verdeeld: de VrügC

een Bezie met ééne Holligheid en een Hou-

tigen Bast

De beide Soorten van dit Geflagt zal ik»

wegens haare overeenkomftigheid in eigen»

fchappen ^ alhier bei'chryvcn.

(O Stry^

ieciuvaii»
, Caule aciücato , ptuxiginofo , fiutcsceate. Sys:,

nofiifima, flore esalbido. pluM, Sp. 3. cit.

ÏI. Defl, II, SltT5,



Vyfmannigs Boomen".

lï. (i) Strvchnos met ovaals Bladen en den Sthl

^'y^"" ongedoornd,

STUK. Deeze Soort , Caniram gfenaamd op I\lali-

^ I*, bar, is een hooge Boom, met wyd uitgefprei-

Kux Vs- de Takken ; de Stam twee Vademen in de

Omtrek , met eene Afchgraauw zwarte of ,rood-

agtige Schors. De Takjes, die rood of geel

zyn , geevcn tot hunne Knoopen de Bladen

uic, die langwerpig rond zyn , met drie we-

derzyds uitpuilende Ribben overlangs. De

Bloemen , die Zonnefchcrmswyze groeijen , zf^

Trechteragtig, met vyf Meeldraadjes en ééneii

Styl. De Vrugten zyn ronde Appelen, die

Goudgeel worden , bevattende , binnen een har*

de Schors , een wit Lymerig Vleefch , en in

deszelfs midden ronde platte Zaaden , welke

de Nuces Vomicts der Winkelen zouden zyn.

De Appelen , zo wel als de Bast, Bladen eu

de gehcele Boom, zyn by uit(lek bitter , cn

niettegenftaande het Afkook'zel der Wortelen,

als ook het Sap der Bladen, op Malabar toc

een Geneesmiddel wordt gebruikt , fchynt doch

hetzelve, ten minlte rykelyk gedronken, niet

vry te zyn van Venynige hoedanigheden. Een

(i) StnchKoi Foliisovatis, Caule inermi. Linn- FU

91. Mat. Med» 77- Strychnos Fólifs qninqueneivKs'

Rat. HI/7. is 14. Colubrüi! Lignl tertbra genus in Mal^^"
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of twee van de Zaaden , in tegendeel, dcige- ll,

lyks door een Menfch gegeten, twee Jnarnn ^"'^f-^-

lang, zouden denzeiven veilig flellen voor dc Hoofd-

uitwerkingen van den Beet der Brilfianvcn

Hoe or.gelooflyk dit fommigen mag voorko- r cv .^-k-

men, is het doch van ouds bekend, dut het'''''°^'^"'

dagelyks inneemen van Vergift , den Menfch

jn ftaat fielt , om hetzelve zonder nadeel te

gebruiken. De Zaaden, nu, de gedagte Braak-

nooten zynde , hebben cene Vergiftige cigen-

fchap voor Viervoetige Dieren , en inzonder-

heid voor Vogelen. Het Poeijer van dczcl-

ven , met Vet , Kaas of gekaauwd Brood ge-

mengd en tot Balletjes gemaakt , dient om de

Rotten en Muizen van kant te helpen. Men
oordeelt ook dcrzclvcr inwendig gebruik \'oor

Menfchen onveilig ;
niettegenflaande zy in ecni-

ge Samengeftclde Winkelmiddelcn , by de Ou-

den beroemd , komen. De Arabieren hebben

er , zelfs , een Tegengiftige kTagt aan toege-

fchreeven en ze in liet Eleciuarium de Ovo

gemengd. Sommigen hebbcnze ook tegen de

ander- en derdendagfche Koorts aangepreezen.

(2) Strychnos met /pits ovaale Bladen , en ^.

enk^lde KlaauvAsren.

Deeze tweede Soort, Modira 'Cmham in de

(O Stryhr.oi Fclüs ovaus ricntIs,Cfnhï. fi.n-V".



lïB Vyfmannig? Eoomek,

ïf- Malabarfche Kruidhof genaamd, by de Porta.

^^°V.^^* geezen Pao de Solor of Pao da Cvbra , komt

Hoofd- met de voorgaande byna in alle opzigten over-

een ; doch het is een Boomagtig klimmend

Rankgewas , dat de Vrugten roodagtig zwart

heeft , Modira genaamd , wegens de gelykheid

van Knevels. Het zou de Doornagtige Indi*

fche Clematis van Bauhikus zyn ,
tnet

geele Bladen, en deindifche Doornagtige Nagt-

fchade met grootere meer gefpitfte Bladen en

eene harde ronde Vrugt , van Breyn. De

Groeyplaats is op Timor , Ceylon en de Kust

van Malabar.

De Bladen van dit Gewas met Gember en

Melk tot de dikte van een Zalf gekookt, zo

wel als een Baading , daar van gemaakt, gC'

neest dc Jicht. Vap' de cene zo wel als van

de andere Soort zyn de Zaaden Nuces Von"

€(B en het Hout Ligmm Colubrimm, volgens

de Aantekening van Commelyw op den

Malabaarfchen Kruidhof. Het fchynt, echter

j

wat twyfelagtig , of de gedagte Braaknooteo

en het Slangenhout wel van een zelfden Bood



komen , cn dit is , zelfs, ten opzigte van het^

gene men tegenwoordig gebruikt , wat ocwaar-

fchynlyk; dcwyl men op Java de Kcrten van^

de Klist van Malabar, het Hout van de Am-

bonfche Eilanden krygr. Hierom heeft onze

Kidder ook de eerden als afKomfbg aange-

merkt van de voorgaande Soort , het lar'tfle

van deeze Soort van Strychnos , welke , volgens

den Heer J.
Burmannus C*) de Slangen-

hout-Boom van Ru MP Hl us zoude zyn ,

doch dezelve gelykt het allerrainfte niet naar

een klimmend Rankgewas.

Het is een Boom , die gemeenlyk voorkomt

met den Stam zo dik als eens Menfchen Dye,|

fomtyds als het Lyf om den Middel , niet

rond , maar met hoeken en kuilen, hebbende

een hard , vast cn bleek geel Hout , met eene

graauwagtigc Schors. Aan dc Takjes ftaan de

Bladen, die naar Limoenbladeren gelyken,doch

overlangs drie Ribben hebben , ongekartcld of

gelyk van rand , twee Duimen lang , één Duim

breed. Dc Bloemen zyn door Rumphiüs

jüct befchreeven , doch de Vnigten groeijen

aan Trosfen , van tv^'-ec , drie of vier ronde

Appeltjes, die, in 't eerils groen zynde, door

den tyd bruin worden , en drie platagtsge Zaa-

dcn

(*) Aibor Lign! Colubrini. Ru m p H. H^rL ^«.-A. ! L C2-p.



i]cn bevatten , welke naar de gewoone Braai?-

r.oütcn wel cenigszins gelyken , doch kleiner

ner zyn , bekleed met een graauwagtig Dons,

als Satyn , en van binnen een taaije zelfftan-

digheid hebbende , gelyk de Limoenpitten

,

welke zig ook in tweeën verdeden laat.

Alles , wat deeze Boom heeft , is bitter

;

doch de meefte bitterheid proeft men in de

\^rugten en Wortels , voornaanielyk in der-

^clver Bast. Zy worden in (lukken, van een

Voet of een Elie gekapt , en dus naar andere

Gewesten verzonden. Die nitt dikker dan eens

Kinds Arm zyn , houdt men voor de beste,

en van dceze' kan men, om dat dc Boom zj'r

ne Wortelen wyd uiLfpreidt , vcelcn bekomen.

Het is in Oostindic een gewoon Geneesmiddel

tegen de Derdcndaagle Koorts , en wordt ver-

der ook wel , gelyk ariderc bittere Kruicien,

tot vcrflei'king van de Mnrg, tegen Winden,

cn zelfs tegen dc Wormen, gebruikt.

Dit Slangenhout valt op dc Ambonfchc Ei-

landen en wordt derhalve JJgmim Colubmtirti

T'morenfe genoemd, zegt Kumphius, die

dit verzekert het ccnipfte rn opregtllc Slangen-

hout tc zyn , dat men hedendaags gcbruilct.

Evenwel éikcnt hy , dat 'er ook Slangenhout

van Ceylon komt , waar mede hetzelve in bit-

terl-.eid, kleur en in de uitwendige gedaante der

dunne \\ ortclen , wier dwarfe rimpeligheit^

<^cnigermaate den Buik van eon Slang verbeeldt)

zoude overeenkomen, 't Is wonder , dat l^V
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van die gcfprenkeldlicid van binnen nietfpreekt, n.

eenigeminatc mar een Slangenhuid gclykcnde , ^^^^^^^^

waar aan wy het Lignum Coluhrinum hier kcn-Hooyq.

ncn : ten minfte heb ik het nooit volkomen ^^^'^^

geel gezien, 't Gewas , dat in 't Kruidboek

van W E I N M A N N voorgemeld is , als vraar van

de Braakr.cotcn komen zouden (*) , gclykt in 't

allcrminlle niet naar de een of ander der gcdagtc

Soorten van StrycJmqs , welke Grickfchc naam

der Nagtfchade , om eenige overeenkomst vaa

de Vrugt en eigenfchappen , aan dit Geflagt is

gegeven,

Offchoon het Slangenhout van onze Apo-

theeken , behalve de gemelde Eigenfchappen ,

door fommigcn ook als een byzonder Middel

regen de Eceten van Vergiftige Dieren , ja

tegen de V'enynen in 't algemeen, gepreezen

wordt , zyn 'er doch anderen , die deszelfs

inwendig gebruik niet minder gevaarlyk, dan

dat der Braaknooten , aanmerken. Verfch zyn.

de, zou het Braaking, Buikpyn en Stuipen vcr-

oirzaaken. Een half vierde Loots daar van in-

genomen, zou een Vrouwsperfoon fimpcl heb-

ben gemaakt. Evenwel is een maatig gebruik

van 't zeive, in Aftrekzei, inzonderheid tegen

de Koorts, niet te mispryzcn.

C O u.-

Vom.cx N. r.^u

:i. r^FL. u. STUK.
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Afdeil.

Hoo/d- De Naam van dit Geflagt is aan de gedag-

sTüï. tenis van den ouden vermaarden Kruidkunde

gen Valerius Cordüs tocgewyd.

De Kenmerken zyn , een Trechtcragtii^e

Bloera j met vyf Meeldraadjes en den Scyl in

tweeën verdeeld : de Vrugc Pruimagtig mec

Steenen die twee Holligheden hebben.

De vyf Soorten van hetzelve behoorcn al-

temaal tot de Klasfe der Boomcn , als volgt.

I. (i) Cordia met ovaale Bladen , die van hoven

mfZl'* g^^^ ^ '«^^ zydelingfe Tros/en ; de Kelk

B^m?""' '"^^^ Strsepen.

Deeze Soort maakt een Boom van middel»

baare grootte , met een dikken Stam, die in

Egypte en Afie groeit, en ook bekend is aan

de Kust van Malabar. Alpinüs fdiryft,

dat van den Sebesten - Boom , die in Egypte

groeit 5 twee Soorten zyn , de eene Wild en

naar een Pruimenboom gelykende , de andere

Tam, die de Bladen brecder en dikker heeft.

(t) Cordla Foliis ovatis, fupraglaJiris, Corj-mbis lateralibus

,

Calyeihus dccemftriatis. S:jst. Nat, XII. Tom. 1 1. Gen. ^SS'

Cordia Foliis fubovatls ferrato - dentaiis. Hort. Clif. Ci.-^i'^''

Mii. 171. Sp, PUr.t. I. p 190. Sebestcna fylvestris 5c domeS-

tica. C. B. Pin, 445. ALP. jEgypt. 30, Seb. Domestica fe»

AljTCï, COMM. H»rt. Am/l, I. p. ng. T. 72. Vidi-ma»»*

Hert. MaL IV. p, 77. T, s;. BURM. Fltr, Indt p. 58.
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Beiden brengen zy klcint: witte Bloemen voort, ir.

waar op Vrugten volgen, die naar ronde Pruim- ^^^i*

pjes gel } ken , mee drieribbige Steenen, AanHooil?.

den lammen zyn dezelvon wat grooter. Ilef.TUK,

geheelc Jaar ziet men Vrugten aan den Boom,
uit welker Sap of Vleelch een Soort van Lym
bereid worde , door dezelvcn te ftampen en af

te melken. Deeze Lym gebruikte men uitwen-

dig tüt verzagting van harde Gezwellen; in-

wendig tegen de Hoest en allerley Borstkwaa-

len, in welken nog de gedroogde Sebesten

,

die wy uit de Levant bekomen , met vrugt

gebezigd worden. Inzonderheid plagt menze,

met Jujuben en andere Middelen , in Borstdran-

ken te kooken ; doch wy hebben \-cricheidcnc

van dergelyken aart.

(2) Cördia met langwerpig ovaak , roni uit-

gerande, ruuwe Blade7i. cXjrS

Zo wel uit de Afbeelding , in de PMlofo-

piia Botanica, als uit de befchryving en figuur

der

(2) Cardia Folüs oblongo - owtis ,
rcpandis , fcahrïs. Has»

SELCï. 458. Cordia Nucis Juglandis folio. Puim. Gch,

Ij. Ic. 103, Cordia Folüs amplioribus hijtis , taho Plaris

fu'iïquali. BROWlf. 7am, zoi, Sebcstena fcabra , flore ir.:-

niato ciïspo. DILL. £Uh. J41. T. 255. 33 1. Caryophyllu^

fpurius inodorus , Folio fiibrotundo fcabro , Flore taccmofo

hexapctalotde coccineo. Sloin. yam. ijS. ///«.II, p. 20.

T, 64. RAJ. SuppU 86, CATESP. Car. 11. T. 91. Nuvclli
nigra. Rumph. ^w*. II. p.?z<J. T.7J.Blk.m. F/,IrJ, p,5<),

'ï. Deiu II. STIK.
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TI. der Plalit, is 't blykbaar, dat onze Ridder door

Afpeel.
p^i^^ repa-nda^ Bladen meent, die aan de kan-

HnofD' ten niet fcherp of hoekig , maar met ronde

sxy/t. Cirkclftukken uitgcrand zyn^ De voorigc Soort,

zegt zyn Ed. heeft Zaagswys' getande hoeki-

ge Elzcnbladen , die van onderen ruuw zyn.

In de Afbeelding van Alpinus, ook, zyn

de Bladen van den Sebei'tenboom opgekaitdd.

H A s s E L Q u I s T befchryft dezelven als volgt.

5, De Bladen zyn zeer verfpreid, ovaalagtig,

„ aan den grondfleun een klein endje ver-

„ fmald , aan den tip gefpitst , aan den rand

3, geheel gelyk , onregelmaatig gegolfd , hcb«

„ bende eene Korftige Oppervlakte ; van agte-

3, ren met fterk uitpuilende Ribbcji gepeesd;

zeer droog en byna Lcderagtig ; van Iwv^n

donker groen , van onderen bleek grocnag*

„ tig , met witagtig Roestkleurige Aderen".

Het is 5 volgms dcezen Autheur , die denzclven

in E^!;yptc ^^aargcn()mcn heeft , een gi-oote

,

luchtig getakte Boom , welken men aldaar in de

Hoven nahoudt , brengende in de Maand No-

vember rypc Vrugten voort, die de Sebesten

der Winkelen zyn. Met welk regt men nu

de aangehaalde Westindifche Bcomen , vaü

Pr uMiER met Ockernooten - Bladen ,
van

S L o A N E en C A T E s B Y met hoogroode Broe-

jnen en rondagtige Bladen, hier t'huis gebragt

hebbe , blykt my niet : zo min als aangaande

de Novellci - igni of Zwarte Is'ieuw Blad Boom

van RüMPHius , op de Ambonfe Eilanden
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vallende , wiens Vrugt de mirifte overeenkomst n.

niet fchynt te hebben met de Sebesten. Aïd^f.l»

Dit is een Gewas , dat met een of ver- hoofd.
fcheidc Stammen opfchiet , die krom zyn en stuk,

ovcrzyde hellende. Het is luchtig van Loofj^.zwa.-te

hebbende Bladen als een Piekyi'.er gefatzoe- EiS^oom.

neerd , zes of zeven Duimen laiii^ , vier of

vyf Duimen breed , licht groen , zonder eenige

ruigte of tanden , met ccnige weinige Aderen

fchuins doortoogen. De Bloemen, die troswy-

ze groeijen , hebben de geflake van die der

Doornappelen (Stramonium) , doch de grootte

maar van de Pcruviaanfche Wonderbloem (Mzra-

bilis Perunana), Oranje of Goudsbloemkleur >

aan den Rand zeer gerimpeld of gekreukeld.

De Vrugten , aan kleine Trosfcn groeijendc

,

zyn Eyrondagtig met een Puntje , naauwlyks

fcn Vingerlid lang, meest groen , doch doot

tyd bruin of zwartagtig wordende en aan

imc open fcheiircnde. Daar binnen zit

; leek Houtkleurige pieramidaale Steen ,

iLjiten cn Holligheden, als of hy uitgc-

liiecdcn ware, hebbende de Holtens met cene

Kurkagtige zelfflandigheid gevuld. Vólkomeil

ryp zynde , kan menze in vier of \ yf deelen

fcheidcn , die ieder een Kerntje bevatten , dat

eetbaar is en aangenaam van Smaak. Het Hout
van deezen Boom is op de gcdagte Eilanden in

veel gebruik , en zeer geagt , zo wegens de
duurzaamheid , als de fchoone Vlammen die het,

k'efc , op eenen zwartagtigen Gror.j : :ide
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ook wegens zyne ligtheid tot het maaken vad

Shapbaanen zeer bekwaam.

- De Cordia Sebestena is door den Heer J a

QuiN in Kreupelboich aan den Zeekant, by

Karthagena in de Spaanfche Westindiën ,
groei-

jende gevonden. Dezelve maakte aldaar een

Boomgewas van tien Voeten hoog 3 met zeer

groote rondagtige Bladen , en de Bloemen aan

'c end der Takken famengehoopt , hebbende

eenige Renk. Derzelver Kelk was zestandig

,

de Rand in zesfen of zevenen verdeeld , nooit

in vyven , gelyk hy dien in de Broeyhuizen te

V/ccnen hadt waargenomen, 't Getal def

Meeldraadjes vondt hy doorgaans zes^ zelden

vyf of zeven. De Kelk veranderde in een

dikke, gladr witte. Sappige Pruimvrugt, een

Noot bev .etende. Door deezc Nooten , als zy

fchoon ^omaakt en gedroogd zyn , wordt , zegt

zyn Ed. , deeze Boom gcmakkelyk in andere

Gewesten voortgekvveekt , hebbende te Weenen
reeds rypc Vrugten £

(3) Cordia mst Lancetswyz* ovaals
,

Êladen , de ^teelen aan 'f end ge

de Kelk met tien Streepen»

lanceolato-ovatis fcabtls, Panicula termi-

rji Spec P^nt II. p- *75*

liis ovato - oMcBipis utrinque produfti5i
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Volgens de Waarnccmingcn van den Heer li,

JacQüin is dit een hooge Boom , regt van^^^''--»

iitam , die zig ter hoogte vafi dertig Voeten hoofd*
dikwils eerst in Takken uitfpreidt. De Bloemen stüiu

hebben den Raiid in vyven gefneeden , met

lange Slippen. Haar Kelk is altoos vyftandig,

groenagtig , met tien Streepen t de Bloem vvit-

agtig, zonder reuk, bevattende vyf Meeldraad-

jes , en 't Vrügtbeginzel zit als op zyn eigen

Kasje. Van 't Hout maakcn de Ingezetenen

der -Karibifche Eilanden , daar deezc Boom in

Bcrgagtige Woellyncn groeit , veel werks.

Men noeait hetzelve , in 't Franfch , Bois dc

•CJiypre , dat is Cypers - Hout.

(4) Cordia jjiet ovaale ruige Bladen, van an- i\\

derhalf Voet lang.
mncro%i

De ontzaglyke grootte der Bladen onder- Sge!^^'**

fcheidt deeze ^oortj welke van Browne den
oiigcwdonen naam van Collococctis , 7.0 wel ah

^cn hadr. S l a N e noemtze , eenvoudiger

,

Trosdraagendc Priiimboom , met zeer groor^

langwerpige ruige Bladen en een rcode Vrugt.

ofTs fesqulpedalibus. LiN'S. Syst^

S. Sp, 4. CoUococcus platyphyi-
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grootte als Kcrfcn - Bladen. L'icdcrzcl

komen cnkcldc Steeltjes voort, draa;:

f \ \\\vc Bloem, die in ecu d r;

L vyf Meeldraadje-^ t :\

•1 alle dic van det/

:^cn de grootte van

!( -. iiicr cn daar verlpreid , c;. >

Kleur.

E H R F. T I A.

\'an den hedcndaagfchcn ;

HccT EnRF.ï, door wien

i rugewasfcn , te Londen

\ k asiên der Liefhebberen n i ^ r

. ten naauwkciiriKltc j:i de NatuurlyVc

iifgetekxnd , en by die gelegenheid,

; . 'cmccncn t'jcnff--. c''v.r (]( r If' » t I ;> i w
aan 't licht gcbrn •

Dcn naam bekonv

De ccnigftc K

een Bloem mcr \

enkelden Stempel , cuv.) .

bcftaan in de Vrugt, welk.

twee holligheden , \vm:

beval vyn van '
, ^ :

de Stempel w^r:

Vier Soorten : voor .
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(i) Ehrctia met langwerpig ovaaïe Bladen, dk

rolkovien gelyk van rand zyii en glad }

de Bloemen Tuilswyze»

Dccze Soort is het , waar aan de Keizerlyke

.Hofraad cn Lyf-Arts Trew den naam van

Ehretia , uit aanmerking dat gedagte Heer Ehret

dit Gewas het allcrccrfte in Afbeelding gebragc

en dcszclfs Kenmerken befchrceven hadt, toe-

eigende. Hier .uit was gedagten Heer Hofraad

geblecken , dat het geenszins tot de CaMa van

PluMier betrokken kon worden , niettegen-

ftaande men het Zaad , daar dit Gewas uit

geteeld werdt, onder dien naam uit de Spaan-

fchc Westindiën ontvangen hadc : tc meer
aangezien die aartige geftreeptheid der Bladen ,

om welke gedagte Plant Kallbphyllum door

Vaillant cn Inophyllum door den Hooglecraor

J. B u R M A N K u s genoemd was , in het tegen-

woordige f)nth!-cckt. Zxn Ed. gaf 'er den naam

aan , van Ehretia met overhoekfe langwerpigi

f^efpitfte Bladen, een losfe Bloem - Aair, de Bloem-

blaadjes omgehoogen, ^nt van Kleur. De Heer

JAC-

Ploribus panica'uitis. Syst. Nat. Xl[. To;n» U. Gen. ij6. Sp»

1. p. 270. ^w. Acad. V. p. 3,j, Ehretia folüs akcrnis&c.

7REW. Eir«. T. 2j. Eluctia Arhorca S:c Ekow^J. y^».

7*». II. p 94. T. 203. f. I. Raj. DertJr, 4; Ehretia Ti-

nifolia inctmis. Linx. Sys:^ Nat, X. p. sjtf, jAC<i;
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J A c Q ü T N , die dit Gewas op dc Eilanden ii_

Kuba en Jamaika waarnam , betrekt 'er toe den Afdeel.

Basterd - Kerfeboom van S loane , met ecnc
J^^^^^

witte vyfbladerigc Bloem en eene geele eetbaa- stuk.

"

re 7.oetc Vrugt , welke één Korrel heeft en
aan Trosfen groeit. Zie hier hoe zyn Ed. het-

zelve befchryft.

„ 't Is een regtopflaande Boom, van twintig

3, of dertig Voeten hoog , met eene langwer-

5, pige digte Kroon , hebbende de Bladen ftomp

>, ovaal , gelyk van rand , overhoeks geplaatst,

kort gefteeld , ongevaar' vier DuimeO lang,

5, Aan 't end der Takken zyn groote lang'-

j, wefpige gécuilde Trosïèn , uit ontelbaare ,

„ kleine witte Bloempjes' famcngeflcld , zvraar

i, van Reuk." De Bcsfcn hebben , volgens

Sloane, de grootte \'an kleine Erwten , en
worden aldaar van dc Kinderen veel gcgé*
ten*

(a) Ehretia, de ds Takken gedoomd heeft, u

Deezc Soort is door dcu Heer J ACQuiNcSjSa-

•

omftreeks Karthagena in de Spaanfche West-''"*

indiën , in digte Bosfehcn waargenomen. De
Stam , dikwils drie of vier Duimen dik , ver,

deelt zig gcmccnlyk , kort boven den Grond,
meest in drie Takken , die , als zo veel Stam-

(O Ehritla Splnofa. jacc^. Amtr.^C, T. lo, f, i8.

11. Dtil. II, STUK»
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II» men , de hoogte krygen van vyfectwintig of

Afdeel»
^^^.^.-g Voeten. Maar, naauwlyks tien Voeten

Hoofd- hoog geworden , buigen zy zig om , en leunen

STUK. tegen de Takken van andere Boomen* Deeze

Stammen hebben eene Afchgraauwe gladde

Schors i en korte zytakjes hier en daar, zowel

als de Stammen , bezet met dikke Doornen. De

Bladen zyn langwerpig, glad, kort gefl:eeld,drie

of vier Duimen lang, tropswyze uit een zelfde

Knobbeltje voortkomende en jaarlyks afvallende.

Die Knobbeltjes geeven, tot hun middelpunt,

Takkige trosfen uit , van veele kleine geelag-

tige Bloempjes , die eenbladig zyn , mee eenc

veelbladige Kelk. De figuur is Trechtcragtig,

aan den Rand in vyVen gedeeld , met ftompe

orageboogen Slippen. De Meeldraadjes zyn

Elsvormig en hebben langwerpige Knopjes,
wederzyds gegroefd. De Styl , die op het

Vrugtbeginzel zit, is, zonder blykbaaren Stem-

pel, in tweeën verdeeld, en zo diep, dat men,
met een gewapend Oog, een doorgang tot aan

het Vrugtbeginzel waarneemt. De Vrugten

zyn roode Besfcn , van grootte als Erwten,
ieder vier Zaadjes bevattende. De Ingezetenen

noemen dit Gewas Cacaracera. Het bloeit in

Augustus en de Vrugten worden in de Maand
Oktober ryp.

(3) Ehre-



(3) Ehretia met geheel effenrandige , gladde, H.

ovaale Bladen , de Bloemen Trosagtig ,

de Kelken glad, , Hoo

De Heer Jacquin heeft, in de Westin- ^j;

dien, twee Soorten waargenomen van een Ge-

'

was , waar aan door B u o w n e de naam van^'^

Beiirreria is gegeven. De eerfle neemt hy

,

wegens den aart der Vrugten, Sappige^ en de-

zelve komt overeen met den Amerikaanfchen

Laurierbladigen Mispelboom van C o m m e l y n ,

die een Lymerige roode Vrugt draagt : als ook

met de GeitenUadsbladerige Jasmyn vanSLo a-

NE , die witte Bloemen en geele vierkorrelige

Vrugten heeft. Hy vondtze op de Karibifche

Eilanden , alwaar de Besfen van de Wilden ge-

geten worden.

Volgens Sloane wordt het een Boompje

van agt of negen Voeten hoog , met vcele

Stammen opfchietende , die een geelagtige Schors

hebben ; maar volgens Jacquin groeit het-

zelve op Kuraf.fau wel ter hoogte van vyfticn

Voeten , daar het op Martcnique zelden de

hoog-

f3) Ehret'ta Foliis ?cc. Syst. Nat. Xll. Tom. H. p. 176.

CofJia Bourietia. Amx», ^cad. V. p. 391. Beurreria Fnfcai-

ovjtis altetnis &c. flROWN. Jam i63. T. n! f- i. Mespiliis

Americma &c Comm. H^rt, ^mjl, I. p, 153. T. 79^
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II. jïi;oi;tc van vyf Voeten bereikt. Het vertoont

AiufiEi.
zi^^j als van de Zon verbrand zyndc , en is

IIooFi). derhalve niet fraay in 't aanzien, hebbende een

»'i'ü<£. knobbeligen Stam en een gefcheurdcn jBast.

De Bladen verfchillen zeer 3 komende ftomp,

fpits , uitgerand, op de Rotfen glad, op Zan-

dige plaatfen ruuw, cn nu grooter dan kleiner

voor. Op Kiirasfau hadt hy 'er een van tien

\'octcn hoog gezien , dat met een Stam vau

twee Duimen dik uit een Spleet van de Rots

by Hato voortkwam. De Bloemen , die het

end der Takken kroonen, zyn zeer welrieken-

de. Van de Franiciien wordt dit Bm Crabil

hatard of Basterd Steenbokken of Rheetjes-

Boorapje, zegt hy, geheten (' ;.

(4) Ehretia met ïïcitelmrmig' Lancetsw^ze,

aan dm Rand r.
' '

'

Dit is ccnGcv
lomtyds rcgtop gr,

uere Booinen leuiun

: :ande gelvkcnde, l i
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men flaauw wchic; (.ncj , veel gvooter

\ ancle andere EcLirrena , wit van klciiv

'

1 a JUiiLvormigc Slippen, dc Mcclknopjes

rond cn sproot. De Ectfen zyn groen , vier-^

kancig , zonder cenig VIccfch , wordende em-

delyk rosagtig zwart, cn dan met do Zaadcu

in vieren fchcidendc.

Zeer veel kwam dit Gewas den Heer J a c-

QuiN m de Bergagtige Bosfchen van Kartha-

gcna voor. Hy oordeelde de Kumnnrc liic

Rhamnus van I-.oeflikc tot hetzelfde C;C! ' c

L bchoorcn; 't welk een middc'n ^ 1 ii

t;
,
op 'c Vaste J.nnd van Zuid- Amerika , C-ii

' " Ki- ^' cn ^ ^rmame legt, grcx.

' ' '
' Vmi^t c^n' ' /ig.

Kt 1 cn B-,'r^.

I I
^ 5 - ^"M(1' ndci if^c-

iL ^M^, d.n c tl i s, die de-

rnct reden famcngcvoetrd liecft , een

^"c t^^ce TTollighed-n op-pcft voor cmi

i dcn Varro, die ten tvde van 's Hei-

l)oorLc Lc Rrnc u 'c.fd cn i W.ik
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cjrnadjes te hebben en eenen enkelen Stempel,

• beftaan in de verdceling van de Bloem in vy-

ven , en dat de Vrugt een Steen heeft met vier

holligheden.

Vyf Soorten komen in dit Geflagt voor, die

altemaal tot de Boomen kunnen betrokken wor-

den.

(O V'arronia met gejlreepte Lancetsw')m ^\a>'

den , de Bkemjieeltjes op zyde aan hi

Bkcijleeltje gegroeid , met Ralrmde M

Dit is, volgens Plukenettus, een Ge-

was , dat de gedaante van den SmaibladcrigeQ

Olmeboom heeft, met Biadcn v in boven ruuw,
van onderen ruig, en zeer kleine gecle Bloem-
pjes. S L o A N E zegt , van dc gene die uit zya

Werk, onder den naam van regtöpflaandc Gei-

tcnblad, met grootere dan Salie - Bladeren , aan-

gehaald wordt; „ de Takken van deezen Boom

„ waren met eene gladde zwartaggge Schors

„ gedekt , waar onder een glad witagtig Hout.

„ Naar de Toppen fchootcn de Bladen uit,

5, meer dan een Duim van elkander , twee Dui-

3, men lang , in 't midden één Duim breed,

„ met kleine S^eeltj>s, aan de randen getand,

a Jamaicemls, &c.Pj;,uk.

' p. 3S>+. Lantana Coiy«*

;ï. L'Jmi angusrifoüa: fi"*
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„ van boven rimpelig , gelyk de Bladen van ^^U-

„ Salie of Brandenetelen , van onderen Wol- ^^^^^

lig en fterk geribd. Uit de Oxels der Bla- Hoofd.

„ den kwamen Steeltjes voort, twee Duimen

„ lang , met Trosfen van kleine Bloempjes."

Hy hadt dit Gewas in de Noordclyke deelen

van Jamaika waargenomen.

(2) Varronia met ovaale geaderd - rimpelige u.

Bladen i en BaWonde Aainn.
t^itataf'*

Deeze Soort maakt, volgens J A

c

q u

i

n ,

S?'*''^^'

een Heefter dikwils van twaalf Voeten hoogte,

de fraaifle van aanzien in ditGeflagt. Hynoemt-

ze Mirabiloides , om dat de Bloemen , gelyk ook

uit zyne Afbeelding blykt , veel zweemen naar

die van de Mervdje de Peru. Zy zyn wit ,

fchoon en Rcukelocs , voortkomende uit een

bolronde Aair van Kelken. ]^e Stempel is

aan 't end in vieren verdeeld. De Vrugt , vau

grootte als een Erwt^ maakt eene lymerig zoe-

te Bezie uit , met een platten Korrel. Op Sc.

Domingo komt dit Gewas veel in het Kreupel-

bofch rondom de Stad Port au Prince voor.

(3) Var

^rnacn. Acad. Y. p. 39+. Vsrronia ( MiraèÜeiJes) Spicis ü\h .

iQtundis iniqunlibus , Coroliis hypocrateriforrnibBS. jAoq.
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(3) Varronia met langwerpig - Lancetsw^ie
Afd££l.

Bladen , efi eenen gevorkten Stam ,
gee^

Hoofd- vende lange kaale Steeltjes uit de Oxs-

STUK. isn, met Balronde Aairen*
ni

giobofa. Het Gewas vaa deezc is eens Maiis langte

teoUige.
j^QQg_^ \M^dx. de Aairen altoos Ealrond, ^Icn

vindtze aan de Zeekust der Karibifclvj Eilan-

IV C4) Varronia met Lancetswyze Bladen en l-wg-

werpige Aairen.

vonden heeft, de Kurasfaurche gciiaamd, komt

overeen met de Rankige klimmende ^ an I3row-

NE, doch maakt, volgens Sloane een Boom,

wiens Stam , ter hoogte van tiep of twaalf

Voeten zig verheffende , de dikte van eens

Menfchen Been heeft , en verder ttcrk uit-

kroont , met 1 akkcn , wier Bladen zo ^ccr Mar

die van Salie gelyken , dat menze , op Barba-

dos, de grootfte Soort van Wilde Salie noemt-

Xir. Tom, II. p. 177. Vatiünia Spicis iquldibus. ].Kcq. J'^i'*

p, ,41. Varronia asfurgcns fatmencol , BiIoWN. 7^^?. i7-'

Lantana loüis airernis Spïcis obiongis. Si,, PUnt. I. p. (>-T

leiidymenutnxeaum Salvii folio, 2cc. J&^:>*
f

*

tu Raj. Denir. 31,
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De Bloemen zyn wie : de Vrugten langwerpi- II.

ger dan in de anderen. Afdeel.

Cj) VaiTonia jmt Hartvormige Bladen [en «ï^stukT

Bloemen aan Toppen. v.

Deeze heeft haaren bynaam van de Witheid "y/Jje^i

der Vrugten. Commelyn hadtze Ameri-

kaanfche Mispel ^ met Elzen- of Hazelaar-Bla-

den en eene Lymerige witte Vmgt, geheten.

Volgens de Waarneemingen van Jacquin
is het dikwifs een Boom van dertig Voeten
hoog , met een Stam van een half Voet dik
en een uitgebreide Kroon: doch, als men het
aan Haagen plant, dan blyft het Heclteragtig.

De Bladen zyn ovaal, vier of vyf Duimen lang.

Aan de enden der Takken komen de Bloemen
in Toppen voort, die niet zelden een half Voet
breed zyn, uit een menigte van Klokswyze
witte Bloemen famengelteld. De dubbelde Pun-
tjes van den gevorkten Styl , loopen in ftom-
pe Siempels uit. De Vrugt , die langwerpig
is» omtrent een half Duim lang, cn half dcoi>

fchynende , bevat een zoet lymerig Vleefch ,

^vordcndc op Knrasfau gegeten. By Karthage-
na heeft hy dit Gewas ook gevonden.

Cö) Var.
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II. (6) Varronia met fpits-ovaale Bladen ; d(

Afdeel. Aairen Icingwerpi^.

siw.° Gelyk de voorgaande Vierde Soort , van de

vi. Grocyplaats haaren naam heeft, zo ook deeze,

die van de ^crde in hoogte en geftalte zeer

*"
v*'rte. ^^^^^S v^rfchik. Op Martenique , aan de kan'

lIvic, ten der ^osfchen , heeft de Heer Jacquin

dezelve waargenomen.

Deeze Geflagtnaam is door den Heer Jac-

Qui N in de wereld gebragt, ter eere van den

Heer Roeert Laugier, Hco^.>,i,yj;-;ï,':r in l'-

Chemie en Kruidkunde op de Uiiivevlitcit vH

Weenen , die allereerst aldaar een npcnbaarci

Kruidhof in ©rde gebragt cn 'cr Lesfen in ge-

geven heeft.

De Kenmerken , behalve de gcmcldcn, z\ti>

een Bloem die in vyven verdeeld is , cn eeK

Pruimvnigt met een Steen, die vyf holligiiC'

den heeft.

De eenigfte Soort (i) , in dit Geflogt beïrend,

^J.auj;iria\oen den bynaam van odorata , dat is 3 Wel-

ovato-acuminatis. jACc^ ^mr, p, 4,. rib. XT^XlL

(I) LMu^kric odorata. -Sj«. K.rr. Xll. Toni. lU ?'

lACq. .4mer. p. 64. T. 17?. f. Jl. LOEfl- It. Hisp. '
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tiekende , om dat de Bloemen by nagt een II.

fterken Reuk verfpreiden. De Heer Jacquin,^^^^^^*

die dit Gewas by Karthagena en de Havana jHoo^d-

in BofGhjes aan den Zeekant , waargenomenSTusé

heeft, zegt dat het een regtopflaande , Takki-

ge Hccfter is , van tien Voeten hoog , met
ovaalagtige , gefpitlle , efFenrandige , gladde ,

gefteelde
,
gepaarde Bladen van twee Duimen

lang. " Uit de Oxels komen Trosjes voort van

vuil roode Bloemen * De Vrugten zyn geheel

zwart
, grooter dan een Erwt en week. Uit de

Zaaden, in de Westindicn verzameld , zyn te

Weenen, in de Broeyhuizen, Heefiers voort-

gekomen mee en zonder Doornen ; weshalv^e

de Gedoomde en Ongedoornde van Loef-
LiNG , zo zyn Ed. oordeelt, beiden hier t'huis

te brengen zyn ; niettegenllaande hy in de
Westindiën geene Gedoomde hadt gezien.

De laatstgemelde Heer , naamelyk , hadt dit

Gewas in Zuid -Amerika , by Cutataquichs ;
gevonden , en hetzelve voorgefteld onder den
naam van Edechia, Het groeide aldaar twee
Manslangten hoog. De Bloem was eenbladig^

Trompetvormig , in vyven verdeeld , met vyf
Meeldraadjes , den Styl met een rondknoppi-

gcn Stempel. De Noot of Steen , der Vrugt j

hadt in de eene Soort vier of vyf, in de an.
dere maar twee holligheden ; zo dat de Ken-
snerken , daar vau afgeleid

, gantTch 'onzeker
2yn.
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JI^ C E S T R ü M,

^ V, Bloem is, in dit Geflagt, Trechten-

:

Sü°r' de Meeldraadjes geeven in 't midden een Tand-

3e uit : de Vrugt beftaac in eene Bezie met ééne

holligheid*

Drie Soorten komen 'er thans in voorj dic

dus ondcrfchciden worden.

I. (i) Cestrum met gejledde Bloemn:

''"m^T* £)gg2e Soort 5 de yasminoides vmDittt-
ruikende.

^^^^ ^^^^ ^^^^ grocnagtige by nagt zeerwel-

riekende Bloem , komt by S l o a n e voor ,
ci^

der den naam van Jasmyn met Laurierbladen,

eene bleekgeele Bloem , en eene donker blaair

wc veelkorrelige Vrugt. Deeze zyn , by ^

Engelfchen op Jamaika , onder den naam van

Poifonberries , dat is , Vergiftbesfen , bekend,

't is een Boom , die een Stam van zeven 0^

agt Voeten hoog heeft , met een gladde ^i-'

agtige SchorSi De Besfen zyn omtrent zo gtow

als een kleine Erwt. Dat 'er de Geeie Syrin^

by de Mexikaanen TotoncapatU genaamd ,
t^c

behooren zou , gelyk Plukenetiüs ^i"

Icoint

(t) astrum Florlbus pedunculatis. Syst. Kat, XH-

i6o» p. 177. Jasminoides &c, Dill. Eith. U3. T- 'ï-^-^^'

i8j. Jasminum Lauiinis folüs &c. Sloan. 7aKt. i^9<
''

11. p. 96. T. 20+. f. 2. RaJ. 2)t>idr. 6}. BROWN. 7''"'
''''

Si-ringa Laurlfolia lamaics.iils. Pluk. ^Im, ag, T.
"

Parqui, FEUILL. Per^ III. p. 52, T. ja. f. i.
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komt my uit de afbeelding en befchryving niet IL

vvaarfchynlyk voor; alzo^ die geflernde Bloe- ^^^^^i-'

men cn gclicel andere Z.iadhursjes heeft. WatHoo/o*
de Parqid van Pater Feuillóe aangaat

,

stuk.

deeze ftrookt beter. Dc hoogte van 't Gewas,

de Bladen en Bloemen , kernen taamelyk over-

een , en van de Vrugt zegt die Autheur, dat

dezelve ova;>I is , een half Duim lang , worden-

de in tie rvnhcid zwart, en bevattende vyf of
zes Zaaden. Van het Sap daar van , fchoon vio-

let zyndc , hadt hy zig bediend in alle zyne
Tekeningen. Hy \ondt dit Boomgewas in de
Bergen -van Chili, op 33 Graadén Zuider

Breedte. -

(2) Ccstrum met cngejlcelde Bïoeuic7i. ,t,

Deeze Soort, by T)ille^iv s ^asmimi-è^M^^rt^
des met cene witte over dag ruikende Bloem
gctyteld , voert by P L u k e n E t 1 ü s den naam
van Amerikaanfche Laureola , die ahyd green ii\

Het zou de Ihdiunda met Jasraynblocmen zyn
van Paier F eü i ll é e , zynde een Boom van-

twaalf Voeten hoogte , met een en Stam van
ccn half Voet diktö, die Bladen van dergelyke

laDg-

C«rr«.* FJortbus fesfillbus. Ilort^cnf, igr. Jasminoldes
I-Jureolt folio , 3cc. D11.L. EUh, i%6, T. 15+. f. iZc.
Lameola fempcrvirens Amer. &c. Pi.uk. Alnt. sop. T. p.f.
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kngte heeft, én twee of drie Duimen breed

j

' van eene ovaale wederzyds toegefpitfte figuur,

en fterk geaderd. Van boven zyn zy bly groen

en glad , van onderen witagtig , en ftaan op

Steekjes van byna een Duim lang , die aan

hunnen oirfprong twee kleine Blaadjes of Stop-

peltjes als Ooren hebben. De Bloemileeltjes

zyn met Trosjes van witagtige Jasmynbloemen

beladen , wier Stamper een Eyronde Vleezige

Vrugt wordt, van een zesde Duims dik, die

gevuld is met kleine bruine Zaadjes. De Bloe-

men zyn by nagt zeer welriekende, doch ftin-

ken den geheelen Dag : 't welk tegenftrydig

is met dc eerst aangehaalde , en den b^Tiaai

ook niet zeer eigen maakte

Dcezc Soort, ook in Amerika voorkomende)

is een Boom van twaalf Voeten hoogte. De Bloe-

men zyh zeer dun van Pypje , doch wyd van

Mond, groenagtig wit van Kleur.

Chrysophyllum. Guldenblad.

Dit Gefiagt heeft van de Bladen, die inde

ééne Soort Goudkleurig zyn , den i



De Kenmerken beftaan in eene Kloksvvyze

tienfneedige Bloera, met de Slippen beuitiings
'

fmal en breed : de Vrugt een tienzaadige Bezie. I

Hier van zyn thans tvvee Soorten bekend,'

beiden in Zuid - Amerika haare Groeyplaacs

hebbende.

(i) Guldenblad met ovaale , evcnwydig ge-
^

Jlreepte , van onderen Wollig - glanzige /

Bladen.

De Wilden der Karibifche Eiknden geevcn

den naam van Cainito aan een Boomgewas ,

dat door de Franfchen , op Marteniquc en St.

Domingo , Caimüier en Cabimitier genoemd

wordt. Onder de Vrugtboomen der Westin-

difche Eilanden iielt Pater Lab at deezcn

als den cerflen en fchoonftcn voor. De Heer

Jacqüin heeft aanmerkelyke Verfcheidcnhe-

den van dit Gewas waargenomen, van welken

hy de eerfte , die ds gedagte Kenmerken heeft ^

aldus befchryrt.

Deeze zeer hooge en fraaijc Booin breidt

zyne Kroon zeer wyd uit. De zelfltandigheid

is ros , taay en Draadig , bekleed met eene

rosachtige gefcheurde Bast , die vast kleeft aan

het Hout. Hy heeft ovaale, eltenrandigc , fpic-
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II. fe , Lederachtige Bladen , die wcderzyds geilrecpt

,

Af^eu van boven glanzig en donker groen , van on-

Hoofd- deren met een fync Wolligheid , die Kaneel-

STUK. kleurig is met eencn weerfchyn van Goud , be-

kleed zyn, Zy liaan overhoeks , zyn kort ge-

fteeld en vyf Duimen lang. Uit de Oxels der

Bladen komen enkelde Bloemftccltjes voort

,

ieder met één Bloem , die Klokagtig , aan den

rand in vyvcn verdeeld is, en vyf korte Meel-

draadjes heeft. De Steeltjes flaan by elkander

aan losfe Trosjes , en draagcn ook v/el meer

dan één Bloempje , dat witagtig is en zon-

der Keuk , hebbende een vyfbladerig Kelkje.

Het Vrugtbeginzel , zo groot als de Kelk, een

korten Styl hebbende , met eeiien byna in vy-

. ven gedeelden Stempel , verandert in een zeef

groote platagtige Vrugt, die Rooskleurig is met

eenig geel en groen gemengd , veranderlyk naaf

dat hy meer of min befcheenen wordt dooftJe

Zon. Deeze Vnigten hebben tien Zaadliuis-

jes , doch zelden worden meer dan drie of ^
Zaaden, in eene Vrugt, ryp. Onder een donne

gladde Schil , bevatten zy een weck, lymerig

Vleefch, dat voor de rypheid Melk geeft, ver-

volgens aan de kanten Vleefchkleurig , naar 'f

midden witagtig is, van eene laf zoete Smaak.

Hier uit is op te maaken , dat deeze Vrag'

ten , zo wel uit- als inwendig, veel naar onze

Zoete Appelen gclyken , en dus is liet niet te

ver^^onderen , dan de Europeaanen 'er zo veel

^erks niet van maaken als de Wilden, ^cc



Pewtandria.
meerder overvloed van Spys , hoe meerder ij,

kiefchheid : dcch die walgelyklieid , v^elke de ^^^2 el.

Europeaanen in 'c eerst iü deeze V^rugt vinden
5 hooi-'d.

verandert 5 zo Pater L a b A ï aanmerkt , wel dra stuk.

'

in eeiic aangenaamheid tot den höogften trap.

Ook worden deeze Vrugten, die zeer verfris-

fchende zyn , zonder eenigen fchroom aan de
Zieken gegeven, en , niet zuur noch winderig

zynde , bezwaaren zy , zegt hy , ook de Maag niet;

De eerlle vcrfcheidenheid , welke onze Rid-

der opgeeft uit M I L L E R s Woordenboek {b) 5

heeft de Bladen langwerpig ovaal, van bovca
glad 3 van onderen Roestkkurig ; de Bloemen
groeijen aan Trosjes in de Oxels der Bladen.

Of dit genoegzaam zy^, om dcnzelven van den
voor^^aanden tc ondcrfcheiden , daar de Bloe-

men in dezelve ook by Trosjes groeijen i

fchynt wat duifier.

De tweede is , die de Heer Jacquin ge- snr-Ap-
noemd heeft. Guldenblad van Jamaika met eeneP'''^°°'^^-

paarfche Vrugt (c). Zyn Ed. betrekt 'er toe

de Anona van vSloake, met de Bladen van
onderen Roestkleurig, een groote gladde Vrugt,
het Zaad zwart, ten deele rimpelig, ten deele

gladj

ih) aryfipbyllum Follis oblongo - cvntrs
, fupernc gkbrl.-,

rubtusferrugmeis.Plodbusalaribus Corymbofis. Mill. Dici.

(O ChryftpbyllanÊ Jamaicenfe Fruau parputeo. JacC^
Si. Chiyfophyllum Fruftu globofo , Foliis fubtus feim&inelj.

^OVfs. Jam. 171. T, 14. f. 2. Anona FoUis fubtus feu'.ri,

K ?,
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glad. De Stam van deeze is een Voet dik,

^^^V^^' en wordt dertig of veertig Voeten hoog, met

HooFio. uitgebreide Takken , waar aan Bladen van vyf

STUK. Duimen lang, in 't midden twee Duimen breed,

van boven groen , van onderen bruin , en ais

de fchoonfte Zyde glimmende. Hy draagt Ap-

pelen, die naar Pippingen gelyken, in welken j

als menze doorfnydc , zig een Star vertoont

,

en deswegen noemen die van Jamaika denzelven

Star ' Appelboom. Het geheele verfchil van dce»

zen met den eerst befchreevenen beftaat ,
vol-

gens J A CQ ü I n , in de Figuur en Kleur dee-

zer Vrugten , die ovaalagtig zyn ^ hebbende een

paarfchc , groene of gemengde Schil , en een

paarfch , eenigermaate Melkgeevend Vleefchi

van wat beter Smaak dan dat det andere ,
maar

de Lippen , van den genen die ze eet

,

Lym bekleedende. Deeze zyn op Jamaika,

de groote Citroenen , doorgaans in het Nage-

recht allermeest geacht.

De derde heet Guldcnblad met eene hlaüU'^'^

Klootronde Vrugt (d). De Boom komt weder-

om in alle opzigten , zelfs ook wat de even-

wydige dwarfe Streepjes der Bladen aangaat,

met den eerften overeen , zegt J a c q u i N ,
niaar

verfchilt doordien de V^rugt geheel blaauv^j

byna volkomen rond en driemaal kleiner is 5

hebbende ook het Vleefch blaauw, weeker en

Melk'

(d) c5rv/tfp*y;a«i(cocruleuni)rmaucocraleo globofo. J-^^'*-'

/l»:tu 51. T. 37*.



Melkgeevendc. De Smaak is evenecT-

Vrugt, welke de Ingezetenen van M::

de Gros Bouis hecten , wordt ook als cc .

recht opgezet.

Een vierde Verfcheidenheid wordt

dagten Heer Kkïnhladig (e) '
.

zy de Eludcn -'cin^jr heeft, ï^:: -

Boompje van tien Voeten .

van naauwlyks anderhalf Du"-;: ' /
•

aan hadt hy geen Bloem of Vu\ ;. :

' '\ :

groeit te Havana veel in de Krciipclbosichcn

,

inzonderheid op de Heuvelen, die over de Ha-

ven heen ten opzigt van de Stad gelegen zyn.

Dan volgt by hem een Tweede Soort , welke

,

ik weet niet om wat reden , door L i n n m u s

niet opgegeven is, naamelyk.

(2) Guldenblad, met Zs'sfen-wys ovaals Bla-

den , die van onderen Wolligg.immende zyn,

Dit maakt een Boom , van gcftalte als dciü

voorgaanden , maar de Kleur van het Hout en
de Schors is Afchgraauw : de Bladen zyn ovaal

'ïiet eene haakige Punt , effenrandig , kort ge-

ftecld, van boven groen en glad , van onderen
ii^et een Zilvetglanzige Wolligheid. Deswegen

J Chryfophyllum (microphyllijm) ]

) Chryfophyllum Polils falcatO-OV

UCQ; Amer. 53. T. 3??. f, i.

K 3



il» noemen de Ingezetenen van Martenique dit

Ayd^eu Qe^as Bouis , dat is Palm. De Vrugten, die

Hoofd- het draagt , zyn van grootte als een middelflag

ïTuK, van Pruimen , rondagtig , uit den paarfchen

blaauw , met een week blaauwagtig Vleefch

,

eetbaar , en van Smaak byna als de voorgaan?

den.

(3) Guldtnblad , met de Bladen a%n hÜ^

€hr'fo. zyden zeer glad,

thd^\i--y
Boom van vyftien Voeten hoog»

*''raet dergelyke Bladen als dc voorgaande, maai

naauvviv'ks twee Duimen lang. Hy draagt blaau-

^ve Vrurtcn- ^ :
• een klei-

ne Oiyf , -
üodi

die niet ( g-te^

worden. 1 1:012'

dezelve ycor.

Decze laatlle of Cc . j zon és

Cayrdto met cene O;;/ :
-j^miER

kunnen zyn, indicü 0; . ^ _ . . : .,;ar éénen

Steen of Zaadkorrel had; het v.elke in dceerfte,

met eene Appelvormige Vrugt , by hem ookphsts

licbbende , zo is het zonderling, dat dezelve

'tot dit Geflagt betrokken worde. IMooglyk zu\kn

de Pruimen ,
Icaqiies genaamd , aan den Golf van

Honduras groeijende (*), tot deeze of de voor-

gaande Soort behooren.
^

(3) Chryfophllum F«lils utrinque glabertimis. JACQ:

('j RocHEroax IV/l.dii'JlntHks, Chap. 6. Art. «.P-
5^'
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I D E R O X Y Yzcrboom.

De hardheid van het Hout , dat als Yzer- Hoofd
agtig aangemerkt wordt , geeft den Geflagt- stuü*

naam. <

De Kenmerken zyn, eene in tienen verdeel-

de Bloem, met de eene Slip, beurtlinr^s, om^e-

kromd , de andere regt : den Stempel enkeM

:

de Vrugt eene Bezie met vyf Zaadkorrels.

Agt Soorten zyn thans in dit Gef!a<?;t op-

gegeven , welke altemaal tot deeze Afdceling

behooren.

(i) Yzerboom , die ongedoornd is , met onge- ^ i.

_
Jteelde Bloemen. ^;

'

Hier mede wil onze Ridder, dat men verge-

lyken zal hcc Afrj\-;>')nf(_-h Laiirierbladig Gewas'
uit den Amfteldainfchcn Kruidtuin van Cou-
MELYN , hetwelke thans, door zyn Ed. , ton

de vierde Soort betrokken wordt : maar, zegt

hy , de Bloemen hebben geen Tandjes tusfchcii

de Meeldraadjes , volgens D. van R oiyi-s:
hier aan volgt

(i*) Yzerboom , die ongedonrnd is y met over.

blyvende Jiomp ovaak Bladen en ronde

BÏoemfiseltjeT.

Dit noemt; zyn Ed. thans Sideroxylon inerme ,

het-



het welk te vcoreii de eerüe Soort was, by

welke aangehaald werdt dc Yzcrhout - Boom

\'an Dille Nius voorgefteld , die uit Hd»

land , onder deu naam van Coria Indomm, 'm

den Ekhamfchen Kruidhof was gekomen. Het

Gewas, negen of tien Jaaren oud zyïide, hadt

reeds dc hoogte van drie Ellen en daar bft

v'^n, met den Stam een Duim dik, regt; de

Bladen als Laurierbladen , rnaar lloiiïperj óik

en ftyf , van boven glanzig doiiker gi-oen , van

onderen wat bleeker. Aan de Takken kwaraai

dc Bloemen, in 't jaar 1729 , toen hy de eerfte-.

maal aldaar biocide, uit het Hout cf de Schors

voort. Zy zaten op kleine Steeltjes, en waren

ccnbladig, Klokvorniig : het \ (;Ne:\üe Ta::" over-

vloedig in dc Oseis der Bladen. ii:t Hou:

was vast en hard : dé Takken atgcfnccdcn ga-

ven Melk : de Bladen waren wrang en iamcn-

trekkende.

(2) Yzcrbcom , die gsdoornd is , mee afvalkr.'

[' de Lancetswyze Bladen,.

Decze Soort, door du Hamel fn

Vveric

PduncLiüs teretil us. Ihld. p. 178. ^iderosylon priraum, fi'''
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Werk over de Boomen befchrceven , is door II.

EcFr.HAAVF, voo'-gefkld onder den naam van'^'''^^^*

Boom , met cverhoekfe groenglanzige Wilgc Hoo/ü-

bladeren en Doornen aan de Oxels dcr^TUK» .

Bladen. De Groeyplaats is in Kanada.

(3) yzerboom, die gedoomd is ^ met ofyallen-

de ovaale Bladen. dru-^t
"

In Noord - Amerika komt deezc voor , die «is-

ook een Boom is , met dcrgelyke Bladen en

Doorens als de voorgaande , en in de Oxels der

Bladen veelc eenbloemige Steeltjes uitgeeft,

welke een Kelk en Bloem voeren , beiden in vy-

ven verdeeld , en een vyfbladcrig Honigbakje

hebben , zittende aan ieder Slip van de Bloem

,

Kwabswyze. De tien T\lceldraacljcs , die 'er

den bvnaam aan gccvcn , hebben Pylsvvyze

Helmpjes. Op het Kloocrcnde Vrugtbcginzel

ftaat een Draadagtigc Styl , met een zeer klein

Stempeltje. Een zwarte ronde Bezie, met drie.

of vyf Holligheden, die meest misdraagt , maakt

de Vrugt uit. Met de voorgaande Soort heeft

decze veel overeenkomst.

(4) Yzerbopm, die ongedoornd is itnet aanhly- tv.

vende Lancetswyze Bladen en hü^Ugej^i^f.f^'"'

Bloemfteeltjes,

Dit is een Boom met dikke Takken , aan de

Kaap

J./'rijrj/«« fpinofum Foliis dociiiuis eliipticis. p.
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II. Kaap der Goede Hope groeijende , die naar de

Atdeel.
eej-fje Soort , de Wcerlooze bygenaamd , zeer

Hoofd» gelykt , maar de 1"akkeii niet gellrecpt of met

STUK. Wrattige Stippen heeft, en tusfclien de Meel^

draadjes ook geene Tandjes, De Bladfteeltjes

zyn zeer kort en niet rond. Men hadt dir Ge-

was van de Kaap gekreegcn, volgens Comme-
LYN, onder den naam van Zwarte Bast; we-

gens den zwarten Bast, dien de Stam hceit;

zynde de- Bladen als Laurierbladen van figuur

,

verdroogende en famentrekkendc ; de Wortel
j

rood.
I

Tot deeze Soort oordeelt Linn^eüs, t

thans , nader dan tot de cerlce , te behooren

.

dat Kaapfche Eooingcvvas , v.ra zc'

hoog, in 't Boek van VVitsen Mdri:

Boom mes groene Bloemen genoemd wor.

het vvdk aan dc Tvvygen langwerpige,

kartelde, dikke, geaderde, groene Bladen i

met zeer korte Steeltjes, tusfchen welk-
.•

Ie Bloemlteeltjes voortkomen , twee of ^

tót een ïrffdc, Pünt, ieder met een vyfbladig
^

Bloempje , dat lange Meeldraadjes heeft , eo

|waar op een ronde Bezie volgt, die rv-p zyndc
(

blaauw is , bevattende een geipilften hoekig--

Zaadkorrel,

(5) V^:--

Pedanculisangalaüs. Wd, p, i^g. Padus FoIHs oMongis Fn»*»

folitario. BURM. ^fr, .3$. T. 84, p. Laurifoüa Afü««*



(5) Yzerboom , die hjaa ongcdoornd fx, met li,

afvallende La?icetswyze , van onderen

Wollige Bladen , en Draadagtige Bloem- Hoofd-
Jteeltjes, stvh.

In drooge Land ftreckcn van Karolina komt^'^'-'.ll-.*''

decze voor, volgens D. Garden, ^V'^^^ yJibooró,
een Boom van twintig Voeten hoog , met cene

witagtige Schors en zeer taaije lakken. De
Knoppen , die overhoeks flaan , gceven ieder

verfcheide eenbloemige Steeltjes uit , tusfchen

welken langwerpige , ftorapagtige , van onde-

ren Wollige, Eladen voortkomen, die een Vin-

ger lang en breed zyn; De Bloemen zyn klein

:

de Kelk Eyvormig , vyfbladcrig hebbende, en

ccnc Buis van langte als dc Kdk, met den

nigba!:jc, in dc KccI van dc Bloem. Ilct Vrugt-^

bcginzel , dat v^fhocVig is , met een enkelen

Styl en Stempel, worde een Eyronde Vrugt ,

met een dergelyken glanzigen Steen, die aan 't

breedflc end twee gaten heeft , door een boogs-

W)-z' middclichot van een gefcheiden. Somtyds
zyn de Takken liier en daar bezet met korie

Doorntjes.

(6} Vzer-



(6) Yzerboom , die ongcdoornd is , mi é

BladcJi byna tegen elkandsr over , de Bloe-

men zeer c^root.

Die is, volgens den Heer Jacqutn, d:e

het in Bergagtigc B(!?fchcn op St. r.cmirgo

w-arr-enomen heeft , een Boom van twaalf Voe-

ren hvc-r , met een regten Stam , niet Mclfr-

L^ccvcnde De Bladen zyn langwerpig Lancct-

voitnig, flomp, dikwils een weinig uitgcrard,

doch ongekarceld
,
glanzig , ccnigermaate ger^olfd,

gcfteeld, vier Duimen lang. De Bloemfleel

tjcs komen dikwils twintig te gelyk in de Oxels

der Bladen en aan de Takken voor, draa-ende

ieder ééne Bloem, die wit :s cn 'Ii-aI .
' .ik,

met ecnen platten Rand , omtrent een \^ Duim

breed , in vyven verdeeld. De Piocp.vf n f'^-

ken zeer. De Vrugt heeft byna de gTO'-:-

een Kers , nu ronder , dan langwerpig'

worden in January ryp en de Boom bi^

Oktober.

Een ander Boomgewas, van twintig \ oe

hoog, heeft die Heer op de zeU-^- pWen
waargenomen

, het welk verfchilc door - tyd

ftompe platte en inderdaad overhockfe hhd^ïij

met maar drie of vier Blocmfteeltjc? , de Bioe-

mea minder ftinkendc. Hy noemt het derhal-

(6) Siiirtx'M inerme, Follis fub - oppoilüs , Tlorlbusp»-

ttntisümis. JACC^ v4«<r, n. 55,
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ve Sidero'xylon pauciflorum , doch twyfelt of J^* ,

het wel een byzondere Soort zy,
^d^^l^

(7) Yzerbocm , die gedoomd is, met aanbly-sivvii

vende Bladen,
S/J^A-a,

- Aangezien verfcheide andere Soorten ook ge- de.

doornd zyn , zo maakt dit een beuzelagtige

onderfcheiding. Linn^us betrekt hier toe

den Bezie - draagende Indillhen Heefier , uit

den Malahaarfchen Kruidhof, met ecne ronde

veelkorrelige Vrugt , op Malabar Curo-MoelU

genaamd , dat een Boompje is van vyf Voe-

ten hoog, draagende Bloemen niet een menigte

Meeldraadjes , die rond uitgefpreid zyn , in 't

midden van grocnagtige Hinkende Bloempjes,

waar op Bcsfcn volgen, eerst groen dan rood

en in dc rypheid zwartagtig ;
op welken de In-

landers zeer verlekkerd zyti. Van den Bast,

in Olie gekookt , maaken zy een Smeering te-

gen de Jicht. Het Afkookzel der Bladen zou

tegen den Bcx^t der Slangen dicnftig zyn. De
Groeyplaats is derhalve in Oostindie ; doch de

Heer N. L. Burmannüs betrekt hier toe

den Jamaikafchen Ebbenboom van Plukk-
NETius, die ook in andere dcelen van de

West-

(r-) SzdersxyloK fplnofum Foliis perennantibus. Acrt. Cll^.

«9. Curo- Moelli. Htrt, Mal. V. p. 77- T 39- Raj- Hut^

J534-. BURM. Fl. Ind, p. 59. Lycü firailis Fruex Inilc is*

COMM. Hort Amji, I. 161. T. Sj.

n. Dxrx II, STUK,



15^ ,
VVFMANNIGE BOOMEN.

II' VVestindiën en Zuid -Amerika voorkomt:

^''y^^* zoude dus het Ebben- Hout van deeze Soort

Hoofd- afkomftig zyn. Linn^eus heeft den Ebben-

siua. Hout Boom, die weinig van deezén in Gewas

en Bladen , fchynt te verfchillen , óm dac de

Bloem- en Vrugtmaaking geheel anders is, tot

het Geflagt van Aspalathus t'huis gcbragt.

Kiapfche De Heer J. Burmannus heeft tweeder-

mcnr°* Boomen van de Kaap , volgens overgezon-

den Tekeningen , afgebeeld en befchreeven (*).

De eene Soort heeft de Bladen langwerpig i

effcnrandig : de Vrugt is in fommigen rond ,
in

üiideren langwerpig , doch in beiden Bézie-ag-

tig. De andere Soort heeft de Bladen diep

getand, en de Vrugt , zynde een ronde Bezie

met éénen Zaadkorrel , is geel , in de andere

blaauw» Beiden zyn het zwaare Boomen, die

aan de Kaap in de Bosfchen gi-oeijen , en

een zeer hard Hout uitleveren , weshalve men-

zo aldaar Tzerboomen noemt. Dc Teeldeekn

der Bloemen , die vierbladig zyn , niet weeten-

de , kan menze ook met zekerheid niet tot een

2:elfde Geflagt betrekkené

C E D R E L Ai Westindifche Cederboom.

De naam is van de gelykenis naar den

vvoonen Cederboom afkomflig. De Kenmer'

C*) Buaai. Plant. ^ftk. Dieadis^ p. 2J3» Tab, «Jj
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ken beftaan in eene verdorrende Kelk ; een vyf- ir.

bladerige Trechteragtige Bloem , die van on-'^^°^

deren tot een derde aangegroeid is aan hctnoot

Vrugtbeginzel , hetwelke een Houtig , vyfhui- stuk.

zig , vyfkleppig Vrugthuisje wordt , bevattende

nederwaards gefchubde Zaaden, met eene Vlie-

zige Wiek.

Maar ééne Soort komt voor in dit Geflagt,
^J^^

die den naam voert van Welriekende of Ccdre-êdorat

h met Pluimswyze Elocsfern (i). BROvvNEÏéf"'

iioemtze Cedrela -met gevinde Bladen en los

Trosagtige Bloemen; het Hout ligt en welrieken-

de. Men vindLze elders Ceder van Barhados

getyteld , met gewiekte Esfchenbladen , die niet

gekarteld zyn, praaiende met eene zonderlinge

\ rugt , welke in vyf dikke , ftcrke , Lepels-

wys' holle omwindzels , even zo veel Zaaden',

door Vliezen vergroot en aan eene uitgeholde,

vyfkantigc zeer groote Kolom aangegroeid zyn-

de , bevat. By Sloane heet het een zeer

groote Boom , misfchicn den Pruimboom na-

verwant ï hebbende een los, rood, welriekend

Hout. De groeyplaats , is , gelyk men ligt be-

grx-pt , in de Wcstindiën en Amerika.

redrela Floribas panicuhtis. SysU Nst, XII. Tom, IT,

. Cedrela Cedro. Loefl. It, 183. Cedfda Foliis piii-
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ir. 'c Is een deir grootfte Boometi van Jamaika^

Afmel, Qp jjac Eiland in de Bosfchen menigvuldig

HojFD- groeit , vallende ook op Barbados, de Berrau-

sïuKi des 5 in Virginie en aan de Vaste Kust vaa

Zuid - Amérika. Hier vondt hem Loeflinc,

met ecnen Stam van fomtyds vier of \r^y^>

ten dik; met Bladen van twee of drie - -

'

lang en Bloemen byna als die der Hyr.c •

Dc Spanjaarden , zegt hy, noemen het C. «

en onder dien naam Ibat hy reeds bekend ny

OviEDUs, Zo het de Citrea is van i£

K e m b e r g , gelyk R A j u s wil , dan zou nicE

het Hout daar van tot KofFers gebruiken ,
om

de Klcederen te bcwaarcn vcor de Mot. Hei

gene men hier grof Cederen Hout nocnu , d

vvaarfchynlyk daar van afkomftig zyn.

Mangifera* Mangas -Boom.

Dit Geflagt heeft zynen naam van den In-

diaanfchen naam der Vrugten , MangJios

Mangas genaamd, bekomen. Behalve de alge-

meene Kenmerken van deezcn Rang, vyf Meel-

draadjes naamelyk en een enkelen Stamper

,

komt hieir by , ëene vyfblaclige Bloem cn cene

Niergelykende Vrugt,

. De Groeyplaats is door geheel Oostindiej

Ko aan de Vaste Kust als op de Eilanden,

waar Veifcheidenheden daar van voorkomen

'

die niet genoegzaam bekend zyn , om daar van

byzondere Soorten te maakcn. Derhalve
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toLiNN^us maar éóne Soort voorgefte]d(i)i ^^11.^^

welke RuMPHiusde tamme Mangas noemt

en welke by Ra jus den naam voert vanHooFo-

Indifche Manga i met eene groote Niergcly- ^t^^*

kehde Vrugt. ^ar.^ifcra.

Het is een Boom , die wel veertig Voeten
^'^f^'^;,^.,

hoog en agttien Voeten dik wordt, zegt RAYjfche.
"

volgens den Malabaarlèn Kruidhof ; doch die

komt my wat onevenredig voor. Hy fpreidtzyne

Takken wyd en zyd uit, die, met eene glad-

de donker 'groene Schors bekleed , door inliiy-

ding een bruin , welriekend , fcherp , bitter

Vogt uitgeeVen , zo wel als de Stam , waar

van het Hout wit, zegt en ligt is. Het uitzy-

pelende Vt^ verandert door de Zonnefchyn

in ccne Gom. De Wortel, met eene paarfche,

van binnen geelc Schors bekleed, is ook bit-

ter van Smaak en van eene Kruidige Reuk> De
Bladen , die met hun tweeën , drie of vieren uit

een zelfde Steeltje voortkomen, zyn een Span

lang, éen Hand breed* langwerpig rond, glad

en groen , aangenaam van Smaak en Reuk. De
Bloemen , troswyze aan 't end der Takjes groei-

jende , zyn klein en gelykcn naar die van dea

Wyu-

fi) Mangifera. iV^r. XIT, Tom. 11. Gen. ij^! p,

£3 domeftfca. RuMPH. Amh. I. p 9?. T. 25. Manga Indic?,

Fruftu magno Reniformi. RAJ. mt. 15 50. rerfici fiming

putamine viliofo. C. B Pin. 440. Ma»- f. Man, f. I^Unghr-
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IL VVyngaard. De Vrugten van Nieragtige figutff»

grooter dan een Ganzen - Ey , zyn glad ea

Hoofd, glimmende, eerst groen met witte Stippen, ver-

ïTt?K. volgens geelagtig en eindelyk Goudgeel worden-

de , met een geel en Sappig Vlcefeh , als daü

van Pcrfiken of Pruimen , zyndtr rinsagtig zoet

van Smaak. Daar binnen is een langwerpige

Steen vervat , die een Pit heeft , naar een k-i

mandel gelykcnde en wat bittcragtig.

Dccze Boom is aFtoos groen en van het zesde

öf zevende tot aan zyn hondcrftc Jaar Vrugt-

draagende. Hy brengt één of tweemaal 's Jaars

rype \Tugten voort, die men in de heetfte Lan»

den in April of Mcy , in anderen wat laater,

en fomtyds cok , voor de tweede maal , in Ok-

tober of November inzamelt. Deeze Vrugten

zyn van een groot gebruik door geheel Indie.

Zy worden meest raauw gegeten , en zyn zO

lekker , dat men 'er zig naauwlyks aan kan ver-

zadigen. Men fchik 'er allcenlyk flen biiitcn-

flen Bolflcr af, en zuigt dan het Sappige Vleefcb

van den Steen , die met eenigc Haairighcid be-

zet is. Sommigen fnyden <.leczc Vrugt ook

wel aan Stukjes , die men dan in VV'yn legt.

J)c onrypc Mangas worden veel in Suiker gC'

confyt , of met Azyn en Peper ingelegd, om

ze dan als Augurkjes tot de Spyzcn te gebrui-

ken. Men neemt 'er den Steen uit, en ftopc

de holte vol Gember en Knoflook, 't welk de-

2èlvcn Kruidig maakt , en zeer bekwaam toe

Toefpyzc , inzonderheid by de Rysr. Voort?
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wordt 'er ook een Confcrf van gemaakt , en II.

men laat het uicgeperlte Sap gisten tot Wyn'-^^^^

of Azyn, even als met de Europifclie Zuurag-Hooin-

üge Boomvriigten gefchiedt. s^"^-
^

Van de Mangas zyn , gelyk van onze Appé-
'^^{^ff'"'

len, Pceren, Pruimen, enz. veele Verfcheiden-vwgteii,

heden» Men heeft 'er, Sptk- Mangas genaamd,

van grootte als eens Kinds Hoofd , en niettc-

ipin zeer goed. Deeze vallen aan de Vaste

j^ust. De Vleejch - Mangas zyn v;at ronder

dan de anderen , en blyven groen, offchoon

zy ryp 7>yn , van binnen VlceCchklcurig en wat

laffer dan de gcwoonc , voorheen gemeld. Koch

deeze , noch de voorgaande hebben die Draa-

digbeid aan den Steen , waar van gefprokcn is.

T\vcc andere Soorten ,
op Java en Makasfir

gemeen, v, orden Kleine Mangas genoemd. Dc

cenc heeft dc grootte van een Hoender -Ey en

minder , wordende in de r^-pheid bruin of

y-wartagtig , met rood Vleefch, fmaakendc wat

Hookerig of brandig. Dezelve groeit in 't

v.ildc , doch wordt ook wel gehavend en on-

Oicfhouden. De Aa^en - Mangas , zyndc de

kleinden van allen , groeijen meest in 't wilde

,

cn zyn ook bruin van Kleur, m.octende, zo

^ cl als de voorgaande , geheel ryp zyn , eer

?-y gegeten kunnen worden.

Dcczc vyf Verlcheidenheden komen onder de wiMa
70 genaamde Tamme Mangas voor. Echalve^J^^'J?^^

^Iczdvcn zyn 'er ook , die men WlUe Mangas

Boomcn noemt, wier Vrugten -ücyd ?uur biv-
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Aml'
' derhalve weinig gebruikt worden , daó

FUÊLL.
^^QQj. Indiaaneii 5 en meest by Vifch ge-

Hoofd- kookt. De Mangas Stinker - Boom draagt róu-

STUK. Vrugten van wel een Vuistgroot, die ook

eetbaar, dóch wat Harstagtig en dus heeterdan

de regte Mangas zyn ; weshalve zy in de ge-

nen, die hitte of fcherpheid in 't Bloed hebben ,

dat zig door Koortfen of uitwendige Sweeren

openbaart , niet veib'g te gebruiken zyn. Men

merkt aan , dat deeze Boom zeer fchadelyk in

de Tuinen is , dewyl hy zo veel Vocdzel naar

zig trekt, dat 'er rondom denzelven niets groei-

jen wil. Ook zyn de Mangas - Boomeh , in 't

algemeen , op Ambon en elders in Water - Ie-

die , zeer bemind , om in de Straatcn te plan-

ten, dewyl zy door hunne Vogtigheid het over-

flaan van de Vlammen naar de andere zyde be-

letten, en dus dienen tot lluiting van den Bracd.

Zy worden dan wcl, door anderen tc dienen,

zelf verteerd ; maar ipruiten , afgebrand zynde,

wel haast weder uit , en herlccveu dus als ui:

hunne Asfchc. Een andere Boom, die op ja-

va U^ani genoemd wordt , draagt langer Vnig-

ten , niet van eenen zo ftcrken Reuk en minder

heet , ook fmaakelykcr ; zi tiende het \

aan eene langwerpige Noot of Schaal,- \ an vier

Duimen lang en twee Vingeren breed. Ci-

•is te Batavia een gemecne Vrugt, die ook voor

gezonder gehouden wordt dan de Scinkerc.
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H I R T E L L A.
^

IL^

De Naamsrcden van dit Gcflagt is van de ruig- hoofd-
heid der jonge Takjes afgeleid. Dp Kenmcr- stus.

}icn bcftaan in eene vyfbladige Bloem : zeer

lange , fpiraale , blyvende Meeldraadjes ; den

S'yl zydclings. De Vrugt eene Bezie met één

Zaad.

De cenigdc Soort (i ) , daai- in voorkomende , r.

is door den Heer Jacquin in de Bosfchen

van Martcnique , aan de Oevers der Bcckcn . A'..ci^-

cn elders , waargcncmeH. Het is een Takkigc

Jjoom , van twintig \'cetcn , zegt hy , of dik-

wils minder hoogte , met langwerpig ovaal-

,

gcfpitfte , onverc:celdc , glanzige , gedeelde Bla-

den , ovcrliocks geplaatst , vyf Duimen lang.

De Bloemen zyn zonder Reuk , met witte Blaad-

jes, de Meeldraadjes en den Styl kruislings ge-

plaatst , maakende losfe , ruige Trosjes , van
'

ucn half Voet lang, aan 't end der Takken. De
Vrugt hadt zyn Ld. niet ryp gezien Q^),

\ HIttelIa. Syit, Néit. «II. Tom. II. Gen. 277. P-

. Ciif. 17. Frutex innominatus. MhKCOf..' Lruu 7'

ala. jAcq^ Amcr. p. s. T. 3.

> Te voorea hadt LiNNjnjs dic Gewas, gelyk de I

IN- nog doet, als maai drie Mcddrcadjcs heli'jcnd?,

1^ TW.i« ccplantst.

L 3



HoOTD. Kenmerken zyn vyf Bloemblaadjes, in

iTUK. de keel van de Kelk hunne inplanting hebben,

dc. De Vrugt een tweezaadige Bezie, om

laag zittende.

T. In dit Geliagt komt maar óéne Soort voorfi),

VentoTJ^ aan de Kaap der Goede Hope grocijcndc

,

toapfchc,
^cii-c door den Heer J. B ur ma nnus, in

zyne befehryving van Afrikaanfche Plantgewas-

fen , afgebeeld is en bcfchreeven , onder den

naam van Rhamnus met rondagtig gcfpitfle Bla-

den cn de Vrugtenaan Trosfcn groeijende. Het

is een Boom , aan zyncn Sram cn de groote

Takken met lange , fterkc , fchcrpc Doomes

gewapend , alwaar hy gecne Bladen heeft,

kleine Takken , Twygen en Looten, gecvea

geflcelde langwerpige Bladen uit , die gepaaP^

zyn , vier Duimen lang en drie Duimen breei

Uit de oxels der Bladen ontfpringcn Trosf*

van Bloemen , naar die van den Vlierbooni ^
lykende, waar onder het Vmgtbcginzcl zit, da^

in eene Bezie verandert. Tot het maaken vac

Haagcn , ter bcfchuttingc voor den WindJ'
dit Boomgewas zeer bekwaam ; waar van

^'

mooglyk den bynaam heeft.
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R A ü W O L F I A. IL
Afdeel»

Dc bcnaaming is ^ ter g^xJagtcnisfe van den hoofd-

vennaardcn Kruidkundigen , Rauwolfius, stuk.

die zig door zyne Reizen in Palestina, en de

Planten , door hem aldaar waargenomen, heeft

beroemd gemaakt , door Pater P l u m i e r ont-

worpen.

Een Sappige Bezie , met twee Zaaden , in

cenc Holligheid vervat , Itrekt tot onderfchci-

ding van dit Geflagt , waar in thans drie Soortea

voorkomen , als

(O Rauwolfia, die zeer glad en glanzig is van

Loof.]
"ïdSd*

Dccze is , in dc bcièhryving van den Clif-

fortfchcn Tuin , zeer omftandig befchrccven

door LiNNiEUs. Zy maakt de Smalbladige

van P L ü M 1 E R uit , die vierbladig genoemd
wordt, zo wel als de andere, om dat de Bladen

in "t kruis om den Steel liaan , zynde zeer iterk

geaderd. Tot decze gladde Soort, niettemin,

wordt de Bnedbladige van P l u m i e r betrok-

ken door den Heer J acquin , die het Ge-

(i) Rsumolfia ghbertima nitidisfima. Syn.l
II. p 188. jAcq, Am,r. 47. Ranwolfia. Hort

h Rauwrolfia ictraphylU angustifoüa. f
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was in de Dergagtige Eosfchen van St. Do,

mingo waargenomen heeft en aldus befch^ce*

Het is eenc glanzende , regtopftaande Boom,

van twaalf Voeten hoog , vol van een witte

Lymerige Melk. De Bladen, aan de Knoopen

der Twygcn of Looten; zyn Lancetswyze, on'

e^ckniteld, gcfteeld en puntig, üaandc met hun

vieren in 't kruis , waar van de twee naaftcn

ccn: zo lang zyn als de anderen. Aan 't end

der Takken komen Trosfen van twee of drie

Elcemfteeltjcs voort , draagcnde kleine witte

liioempies. De Vrugten , driemaal zo groot

sis een Erwt ,'z\-n eerst geel, en worden ver-

volgens zwartagtig purperkleur,

(2) Rauwolfia , die eenigmnaate Raahig h.

Deeze zou de Breedbladige van VLvnin
3- zyn, volgens Linin^üs, doch de Snmlbkë-
ge volgens Jacquin , die dezelve de mt
noemt , daar de Bladen

, volgens 13 r o w n e ,

flegts bezet zyn met zeer fyn Dons. De aan-

gehaalde van Slo ;i Heefteragtig C!^'

AN. Hi/i. Jam- M. P-
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was met de Vm-ten van Nagdchade ,
hadt^^I^^^

langwcj-nige ellcnrandigc Laurierbladen , dic v.m

onderen ruig zyn. Plukenetius noemt Hoofd.

het een Vygdraagende Jamaikafdie Boom, met'^^"'^*

kleiner Bladen. De Heer J a c qu i n , die dit

Gewas op droogc Velden en in epen Bofchjes

van de Karibifclic Eilanden CH de nabuurige

Vaste Kust aantrof, bcfchryft hetzelve aldus.

Het is een regtopltaande Heefter , geheel

Mclkgeevende , die, naar 't verfchil van plaats

en Grond , van eeu tot agt Voeten hoogte be-

reikt. Hy heeft ook vier Bladen, Kranswyze

om den Steel, die ruig zyn, de twee naaften

insgelyks langer dan de anderen , met ronde

rui-e Steeltjes. De Elocmftcdncs, op 'c end

der Takken, in vieren verdeeld, draa-en kleine

rcodafïtige Bloempjes , zonder Reuk. De Vrugt,

eerst rood dan zv. art , bevat twee ruige Scecnen

,

ieder met twee Holligheden , doch zeiden n\eer

dan óéne Pit.

(3) Rauwolfia, die met Wolligheid is hszet.
^
v

Schoon deeze een Heefter is van minder v,

hoogte , kan ik doeh dezelve bier niet uitflui-

ten, om dat zy, buiten haare Wolligheid, in

alle onzi^^ten byna overeenkomt met de eerile

Soort. Huare Vrugten zyn van grootte als Erw-
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11. ten. op Rosagtigc plaatfen in de nabuurfchap,

ja zelfs op de Stecnen Wallen van Karthagem

Hoofd- in Westindie en de Poorten der Stad, is dee-

ze aan den Heer J a c q u i n overvloedig voor-

gekomen.

Dit Gcflagt wordt door ecne Vrugt, die vit

twee veelzaadige Befien beftaat , onderfcheiden.

T. Het bevat maar ééne Soort (i), die by Ru^''

cfr^Jjal PHiüs den naam van Carandas voert, zyndfi

door den Heer N. L. B u r m a n w u s voer-

gefteld onder den naam van Echites fpinofi,

waar toe betrokken wordt het LACium vac

Malabar, met rondagtigc digtere Wintergroen

Bladen , Jasmynbloemen, en fterke regte Doo-

rens , twee over elkander, van PLüKEN£•
T i u s.

Het is een Boom met gcgaflcMc TaE'en >

twintig Voeten hoog groeijende: dc Bladen ge-

paard, gedeeld , ftomp, glad, efFenrandii:. ^

Doorens , die uit de oxels , doch niet -

voortkomen , zyn korter dan dc Bladen. =

aan het end der Looten komen dc Blocn-

tjcs vcort , die ieder drie Bloemen , r.:.

31. p."-'
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Jasmynbloemen gclykende, draagcn. De Vrug- II.

ten zyn als Kerfen. Men gebruikte dit Gewas Afdbeu.

tot Heiningen in de Tuinen te Batavia, Hoofd.
STUlï.

C E R B E R A*

De naam , van Cerberus den Helhond der Ou-

den aa-omftig, is wegens de klinkende of Ver-

giftige hoedanigheid hier aan gegeven.

Aan dit Geflagt wordt door Li nNjEUs op

de eene plaats een Eenzaadige , op de andere een

Tweezaadige Vrugt toegefchreeven. De Bloem

is Trechteragtig, met ccne geknodlle Buis en den

Rand groot, in vyvcn verdeeld , dc Keel vyfhoekig.

Drie Soorten komen 'er in voor, als volgt.

(i) Cerbcra n:et ovaale Bladen. Ctrhir

Decze Soort is de zo vermaarde Ahouai v^n^c^^t
'

Thevetus , wiens Vrugten , benevens der-

zelver gebruik en eigenfchap, men by Dono-
MJEUS en anderen afgebeeld vindt. In 't Werk
van R A j u s wordt aangemerkt , dat decze Vrugt

van eene driekantige figuur is , van grootte als

een middelmaatige Karftcng , met twee Hoornen
die' als famengedrukt zyn , voor 't overige Buik-

(1) Certfra Faliis ovatis. Syu. N^t. Xll. Tom. ll.p.is>.

Ar.tarn, 66. TOURNXF. In,t.
6^8.''

RAJ. HhU l67<;!khoj.
nnjot. Pis. Er^:. 49. Arhor Amaicana

, fcii- i'c«ui, fjuai:
«iar-gulo. C. B. Pin. 434.
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agcig , bleek van Kleur, de Oppervlakte

weinig ongclyk, en tusfchen de cwcc Hn. i

. om laag een Spleet hebbende , die inw:.:;;,

doorgaat. Van den opperilcn Top , waar in cv:

dooiloopcFid Gaatje is, gaan Sleaven af, die 0:

Vrugt in vielen verdeden, welke d'oor 'trar.

melen de tegenwoordigheid van een Noot oi

Steen doet blyken.

De 13com groeit in Brafil en heeft ,
A'olgcns

Thevet, de hoogte van een rccreboom

,

met ovaalc Bladen , die altoos groen blyven,

drie of vier Duimen lang en twee Duimen

breed. De Schors is witachtig. Uit de ge-

kvvetflc Tnkkcn vloeit een Mclkagtig Vogc,

en , als dczelven afgcfnecdcn zyn ? e:;n iLinAcn-

7c zo geweldig naar l^lcnfcl.en Drek, dat

Ingezetenen des Lands 'er ^-cen gebruik van

i ii>.c 1, 7 1 s t om Vuur te ftooken.

Lery zegt, dat de Ahouai een wilde Booffl

is in Krafil, wiens Hout een zo yzclyken Lool^-

flank heeft , dat men denzelvcn , wanneer

verbrand wordt, njet verdraagcn kan. RA^

vraagt, of nipt het zogenaamde Saonthout uit

Oostindie van dcezcn Boom zou kunnen zyn

;

doch ik antwoord , dat het van een anderen

Büoni is , die Olax of Drekboom genoemd

wordt, hier voor bcfchreeven. t'Is zonderlir-g»

daar men 't Gewas in (de openbaare Kmdtüm^^

gehad heeft , dat 'cr nog geene Afbeeldiogen

van zyn. Ten minfie wordt deeze Soort io

Prodromus van den Leidfchen Akademie-Tn^^

aangehaald.
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De Vrugt is zeer Vergiftig en van eene doo- II.

delyke hoedanigheid , wanneer zy ingenomen ^^^^

^

worde 5 yoornaamelyk de Kern derzeive ; weshalve Hdoft-..

de lndiaanen die 'er uit neemen , en dan vervol- stuk»

gens dc ledige Doppen, aan Touwtjes gereegen

,

met Snoeren famcn verbinden, doende dit Tuig

dus om de Bcenen , het welk in 't loopen en

draavcn een rammelend Geluid maakt , byna ge-

.

lyk de Ecllcn van onze Arreflee- Tuigen.

(2) Cerbera met Lanc&tsw^jze Bladen, die
^
u.

dwars geaderd zyn, /jangZ:

Onder den naam van Melkgcevende- Manghas

n^et dikke geaderde Oleanderbladcn , dc Eloe-

men van jasmyn , en een Venynicc naiar een •

Pcrfik gclykcnde Vrugt , is dit Gewas in de

Thefaiirus Zeylanicu! van den Heer J. Bck-
MANNUS vocrgcflcld. Hier toe wordt de

Melkboom van R u m p h 1 u s', als ook de Öckl-

lam van den Malabaarfen Kruidhof, t'huis ge-

bragt. Zie hier , hoe de Hooirlceraar J. Bu r-

MANNCs dit Gew?.s befchryrr.

3, 'f Is een Boom, in verfcheide Takken vf v-

, JPk. 44c. &AJ.

aManghap, Bürm,
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11.
^

deeld , met Lancetswyze Blaöen als van tieö

'ArMEt, Oleander , wederzyds ftomp , gelyk van rand,

Hoofd- jj «^i^' hebbende aan de ondcrzyde een regtop-

STUK. „ ftaande verhevene Rib , met enkelde Ader^

„ tjes , die Vinswyze in de winkelhaak uit de

„ Rib komen. De Bladen zyn boven effen, en

3, overdwars volgens den loop der Aderen ge-

j, fleufd. Uit de vekleelingen Van den Steel

3i ontfprihgt een effene Tros , van regtopftaan.

35 de Bloemen , wier Kelk in vyven verdeeld

3, is , bevattende eert Trechteragtigc Bloem

35 van één ftuk, volmaakt als die van de Jas-

3, myn in vyven verdeeld, met vyf Meeldraad-

3, jes. Op de afgevallen Bloem volgt een grofl-

3, te ronde Vrugt j op zyde gellcufd , waar in

3, twee Eyronde Beenïge Zaaden. Het konï

3, derhalve igrootelyks met de Jasmyn overeeD,

uitgenomen de Meeldraadjes, Het gantfcii^

3, Gewas is vol van een fcherp Melkagtig V(^>

„ waar door het , zo wel aJs wat de Bloem aan-

3, gaat, met de Apocym flrookt. Zo die U(^^

„ naar de Konst bereid wordt, maakt zy Oot*

„ lasting naar boven . en beneden ,
kucuende

„ daar door dikwils van grooten dienst zyn in

de VVaterziigt".

Dit komt overeen , met het gene R u m p H i

van zynen Melkboom getuigt
,
groeijende doof

geheel' Water - Indie , dat 'is op alle EibndeH

van Oostindic. Veelen , zegt hy , houden hem

voor een Soort van Mangas , om dat de Bla-

de» niet alleen , maar ook de Vrugte» naar ^
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der Mangas - Boomen , hier voor befchreeven * * jt;

gekken , vallende fomtyds wel zo groot als een Arn^t;

Granaatappel : doch de hoedanigheid verfchilt j^^^j.^^ ,

veel. Onder een grocnagtige Schil verbergen stuk.

deeze Vrugteft een Haairige zelfHandigheid, g,*^^^^^^^^^

waar in een witte Kern is beflooten , van groot-

te als een Karfteng, die voor Ver-^rtig gehou-

den wordt. Men vindt dikwils twee Vrugtcn

by elkander gegroeid , als Testikels en dikwils

zyn 'er twee Pitten in elke Vrugt. In zyne

Afbeelding gelyken de Bloemen zeer veel naar

die van het Jpocyntim , doch in 't geheel nier

naar die van de Jasmyn.

Men ziet derhalve den oïrfprong van den b\--

naam , alzo 'de Portugeczen dit Gewas Mangha

hrava noonien ; doch de algemccne naam , in

Indie , is Caju - Sitsfu of Melkb^oirs. Op Moe-

fasfige plaadèn groeijen zy zo groot en wild^

als de grootfte Mangasboomen. De Heer Os-

EECK, in 't jaar 1751 langs 't Strand van Java

Baar Angeri gaande , vondt aan een Beek een

Boom van deczen aart , die ongevaar tien of

twaalf Voeten hoog was , draagende zo wcl

Bloemen als Vrogt en van de Javaanen Vietita-

ro of Bintaro genoemd wordende. Het Vrugt-

be;nnzcl vondt hy Eyvormig en den Stempel

gefjjleeten. „ Dc uitwendige Schani der Vrugt,

5, zegt hy , bevatte een Mclkagcig Sap , het

5, welk dezelve vcrdagt maakte, en buitendien

5> waarfchouwden my de Ingezecenrn des Lauds

M meer dan eens, dat dezelve Vergiftig ware.'*

De
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Ati^el,
j^j^^ onder gaan zitten rusten , noch

Hoofd- eenige Spyze daar onder kooken willen ,
zeggen,

STUK. de dat dezelve daar door eene kwaadaartigheid

bekomt, en het was ook niet onmooglyk, dat

'er van dcszelfs Melk iets in kwam druipen»

Hier uit blykt , hoe ligt de Wateren der Wec-

ken en Plasfen in Indie , met voordagt of by

toeval, kunnen vergiftigd worden. Uit de Pit-

ten der Vrugten , niettemin , wordt ecne geelt

welriekende Olie geperst, die zeer goed is oa

In de Lamp te branden , en van het uitgepeife

Deeg maakt men Kaarfen op Java.

iir (3) Ccrbera met een digt Loof van /malle Tii

cn'-erit lange Lladen,

^"^AxrW
deeze Soort de Afbeeldingen nictnaaiiff-

f'2'
'« 'keurig zynde , heb ik hier dezelve in Fig.

-

op Plaat VI, volgens dc AfLckcning

den HeerjACQUiN medegedeeld, i'
'

dit Gewas op de Westindifche Eil:i

cn Martcnique , doch zeldzaam, gc-v.

befchryft het aldus.

Het is een fraay Boompje, van tvvaali \ -

ten hoog , met ccnen regten Stam, en rondf

üwakke Takken, vol van Knobbeltjes, die ^

i'io affinis anguftifolia lailcscens , Flore luteo. PlüK»



voctltappen der afgevallen Bladen zyn. De II.

P.laden , daar deszelfs digte Loof uit beftaat, yf
7.yn zeer lang cn fmal, aan 't end fpits, gelykHooro*

van rand, glad en gefteeld, vier Duimen min^^

of meer lang , zitcende tropswyze aan 't end

der Takken. Uit derzeiver Oxelen komen de

Bloemfteeltjes voort, meest met ééne , fomtyds

verfcheide Bloemen , welke groot zyn en Trech-

tcragtig , den Rand in vyven verdeeld hebbende

met breede orageflagen Slippen. Zy komen uit

een vyfbladig Kelkje voort, en hebben in de

Mond een vyftandig
, geftemd , V\'ollig , Ho-

nigbakje. Het Vrugtbcginzcl , dat rondagtig is^

heeft een Styl met een geknoptcn Stempel
^

aan de Tip gefpleeccn. De Vrugt is rondag-

tig, platagdg, glanzig, aan den Top met twee

genavelde Stippen en een dvvarfe Sleuf, die van

de ecne naar de andere loopt. Dcezc \'rugc

is groen., geheel Vleezig en vol van Vergiftige

Melk , zo wel als de gantfchc Plant. Zy bevat

een platagtige Noot, die cenigcrmautc vierhoe-

kig is en langwerpig, twee holligheden cn vier

Kleppen hebbende. De Bloemen van deezc?

Plant zyn geel en zeer welriekende.

P L U M E R I A.

De gedagtenis van den vermaarden Pater

P L D M I E R , die de Kruidkunde met een groo-

ter getal van Amerikaanfche Plantgewasfcn dan

M iemancj
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'ir; iemand zyner Voorgangeren of Navolgelen,

^''^^^^ verrykt heeft, is in dit Gellagt vereeuwigd»

Hoofd- De Kenmerken zyn , een Trechterswyze

gioenj ^ twee omgeboogcn Blaasjes , dat de

Zaadhuisjes zyn, bevattende een menigte van

gewiekte Zaaden,

Drie Soorten zyn in dit Geflagt door U^'

N7EÜS opgetekend , als volgt.

1. (i) Plumeria met langwerpig ovaale Bladen,

r«tT''' ^^'isr Steelen twee Kliertjes hebben.

Onder den naam van Plumeria met een Roe-

zsJdeiirige zeer welriekende Bloem is dceze Soort

door T o u R N E F O R T voorgcdeld ,
wette

S L O A N E genoemd heeft Boomachtige Oleander,

met een zeer groot ftomp Blad , en de Bloe-

men .Vlecfchklcurig. P l u k e n e t i u s geeft

'cr den naam aan van Boomagtige Amerih0-

fche Clematis , met zeer grootc Laurierbladen,

cn ccne zeer welriekende Bloem , van Klem

als Lak. Onder de Surinaamfehe Planten is hV'

door Juffrouv/ M e r i a n , de Tndifche prnrjf^

(i) Plumeria Folils ovato ^ oblongis , Petlolis

Hort. CVf. 76. Rosten Lugdbat. ^xz. Jacc^- -

odoratisfiino» TOUarfEF. Inji: 659. CATT&Bi.C.tr
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i;t;noemcl i
gelyk de Engelfchen op Jamaika en^«-

Barbados hem de Jasmynhom heeten. De Kleur

zal in trap van roodheid eenigermaate verfchil- HoofdJ

lende z\ n ; doch de welriekendheid is zo grooc

dat de l-ranfchen den üoom deswegen Fran-

cliipanier tytelen (*).

Aan de Vaste Kust van Zuid -Amerika is

het , zo dc Heer Jacqui n aanmerkt , een

iMx^e ,
Takkige Boom , met eene uitgebreide

yle Kroon. Men heeft hem , zo 't fchynt

,

zegt hy , van daar op de Karibifche en andere

Eilanden overgebragt , alwaar hy zelden vyftien

Voeten hoog wordt. Hy draagt een menigte

van fchoone Bloemen, daar het Vrouwvolk, in

eenige Gewesten van Amerika , gewoon is zig

het Hoofdhaair mede te vcrfieren. Door afgé-

fnecdcn Takken , wordt hy zeer gcmakkelyk

voortgetceld , inzonderheid wanneer men die

veertien dagen, eer zy in defl Grond geftoken

worden , op een drooge plaats bewaart. Voor

7CS Jaarcn dbor hem uit Martenique ovcrgezon.

ücn , bbcide hy Jaarlyks, in dc Keizerlyke

Tuin , zeer Ichoon. Anders is hy , in de Kruid-

hovtii van liuropa, niet gemeen.

(*) Fr4Kf.'-ipayie is weleer tcti Inllaanfche Parfumeiir te

M -

Dl^ju 11. Stü«,
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11, (2) Pliimeria V7n Lancetswyze omgehrevki
|Afdeel

. bladen; de RkemfieeUjes van boven knöb- ^

Hoofd- Mig.

Phmeria
^^^^ ^^^'^^ ohdcr dcD vAam van Zht

mi^r^' hooge Boomagtige Oleander , met fmalle Bladen

:en witte Bloemen , door den HeerSLOANE

voorgefteld , die. dezelve in zekere Landftreeï:

van Janiaika overvloedig groeijende hadt gevon-

den. Dé Heer Jacqu i n nam ze op Rots-

agtige plaatfcn aan de Zeekust op 't Eilari

Marcenique waar. Hy zegt, dat het een Boem

is, van gert:ilte als de voorgaande Soort, doch

aiict zeer Takkig cn zelden lioogcr groeijen*

dan vyfticn Voeten. De Bladen maaken een di?

Loof uit. De Bloemen zyn witmeteen gcelagtigc

Keel en ongemeen aangenaam niet alleen ,
ma^r

ook zeer fterk van Reuk. De geheele PW

is vol van een Melkagtig Sap, gelyk de ande-

re Soort. Kort voor z^n vertrek was 'er cc?.

Gerugt , dat men ontdekt hadt, hoe het Ge-

heim der Wilden in zekere Ziekte , Epian gt-

aaamd , welke een Soort van Spaanfche Pok-

ken (chynt te zyn , te gcaeezen , aUeenlyk ia
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het drinken van 'c Afkookzel der Wortelen n.

van deezcn Boom , dien de Franfchcn Fra'i- '^fd^'^^i--

chipanier btanc tytelen , beftond. Hoofd-

In de Keizerlyke Tuin te Weencn tierde stuk.

dceze Witte Westindifche Jasmynboom ook

zeer v/cl , doch hadt 'er nog niet gebloeid. Het

zelfde verhaak Commelyn, aangaande den

genen, welken men alhier in deHouus Medicus

bezat 5 die door hem zonder Bloemen is ver-

toond. De Heer B u r M a n nu s , die de Af-

beeldingen van deeze , zo wel als van de voor-

g^iande , uit de Werken van Plumier aan 'c

licht gegeven heeft , merkt aan , dat 'er van

dit Geflagt aanmcrkelyke Verfcheidenheden zyn

zo ten opzigt van de Bladen en manier van

bloeijen , als van de Kleur der Bloemen , wel-

ke , zo het Gewas nog al aan 't bloeijen gc-

bragt wordt in onze Broeihuizcn , doorgaans

bleek en klein blyven , verdvvynende eer zy tot

volkomenheid geraakt z^-n , zonder dien aange-

naamen Geur.

Dus heeft ds Heer Jacqi'IN nog een ^^er-jv«^m^

gclyk Gewas waargenomen , dat een BoompjeReukdw^

maakt van agt Voeten hoog, met eenen regten'^^

Stam en zeer weinige Takken. Hetzelve hadt

de Bladen van de Roode Plumeria , maar de

Bloemen waren Reukeloos en wie ; eens zo groot

als die der anderen. Dit kwam by Karthagena

veel in de Bosfchen voor.

Aan den andereu kant fpreekr hv wederom Pr^meru

M 3
'

van£^;";;j^.

Deel. II. STtiK.
'^'^
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II. van eene Soort, welke de voorigen in Geur te

Afmel. boven ging. Die hy 'er van gezien hadt, waren

Hoo/d- IvJelkgeevende Boompjes van vyf Voeten hoog,

§TüK. met dergelyke Bladen en Geftalte als de voor-

gaanden. Dceze gaven, twee Maanden lang,

Bloemen uit , die op elkander volgden, zynde

geheel geelagtig , doch wier Rand, zelfs na 't

I ;
afvallen , opftaande en geflooten bleef, zynde

op dergelyke manier byna omwonden , als dit

in de Malvaviscus plaats heeft , die voor hcc

afvallen zig iluiten. Deeze Bloemen ruiken niet-

temin veel lieflyker dan de anderen, hebbende,

zyns oordeels , eenen Geur , welke dien van

alle andere Bloemen overtreft Op Kurasfau,

daar men deeze in veel waarde tioudt ,
geeft

men 'er den fierlyken naam van Donzellas of

Maagden aan, dcwyl zy nooit ontluiken (*>

Th^lria.
ï'ïumeria met Lancetswyz^

, gcftecUc^
«htuja. Jlompe Bladen,
5towpe,

Die Soort , tot welke de Heer J. BüR'
|MANKUS de Roodc Piumeria betrokken beeft

^

wordt hier door Linn^eus als eene derde
|

Soort I

(*) jAcq.. Jtmr. Hijf. p. 37.

(3) PUrneria Foliis bnceointis petiolatfs obtufls. Sv^.^'^.
XIU Tom. II. p. i,o. Piumeria riore niveo, Foliis bievio-

rftus obtuGs. TOUKNF, Infi. 6s9. Catesb Car II. T. r-
^VM. aaz. Flos convoluco^ RUMPH.' ^ IV. p.

I
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iaoort voorgcfleld, onder den bynaam van Stom- II.

ps, dewyl zy de Bladen wat korter cn aan 't^^^^^*

end eenigermaate ftomp heeft. Hier toe zou Hoofd*

een Bloemdraagende Heefter van R um p h i u s stuc.

behooren , die den onderften Stam een Been

dik heeft , zig dan drie of vier Voeten boven

xïen Grond in drie Takken verdeelende , welke

ieder wederom drie Takken uitgecven ; zo dat

de verdeeling van dit Gewas altoos een Drie-

fprong maakt. Het Hart is voos de Schors

Afchgraauw en broofch , als Olieagtig. Aan
de uiterfte Twygen , die groen en dik zyn.»

komen Bladen voort , wel twaalf of veertien

Duimen lang en eenigermaate naar die van

de Mangha brava gelykende , gefteeld , doch

,

volgens de Afbeelding, geenszins ftomp aan

't end Het end van die Twyg geeft een dik-

ken Bloeraftcng uit , welke , op zpen Top

,

een Kroon of Krans heeft van Bloemen , naar

die der Narcisfen gelykende» 'Voor dat dezel-
ven open gaan , zyn de Bloemblaadjes als in

ijialkander gedraaid , cn dit is de reden , dat

RüMi>Hius 'cr den naam van Samengerolds
Bloem aan geeft. De Bloemen , zegt hy , beftaan

ieder uit vyf Schulpjes, aan de kanten wit, van
hiïinen hoog geel en zeer lieflyk doch geil van
Keuk , hebben geene holligheid of Draadjes ;
zo dat dit waarfchynlyk onvrugtbaare Bloemen
betekent. Immers het Gewas droeg op Ambon
ook zelden Vrugt , wordende aldaar en op an-

M 4 Se-

IUDïJEi.II.STUK.
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II. dere Eilanden van Indie , alleen tot Sieraad en
Afdeel. q^^^ ^ 'fuj^gn nagehouden. Mea

Hoofd- oordeelde, dat hetzelve uit China, of van dc

STUK. Philippynfche Eilanden, afkomftig ware. Mcq

hadt het doch eenmaal Vrugt zien draagen,

welke een langwerpig ronde Peul was, mee

gewiekte Zaaden, gelyk in de andere Soorten»

Ook (lort deeze , zo wel als die , eene Sneeuw',

witte Melk.

E C H I T E S.

De naam is van de aanvattende en vasthoQ'

dende eigenfchap deezer Plantgewasfen afgeleid.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , twee lan-

ge regte Blaasjes of Zaadhuisjes ': ccn Trecfi-

tcragtige Bloem , die de Keel naakt heeft, en

Zaaden met Kuifjes van Pluis. Het bevat elf

Soorten , waar van de meeften klimmende of

Rankgewasfen zyn , doch dc twee laatlten tof

de Boomen beboeren,

X. (lo)Echites met Trechterswyze Bloemen,

c3t'" ^^^r lange Draadagtigs Punten M-
Geftaaitc. ben.

Deeze is zeer duidelyk in Afbeelding gc-

bragt en uitgegeven door den Heer N. L. Bvn-

MAK-

(lo) EcÜus CoroIIis infuüdJbuIiformibüs Apicibus lioea*

tibus longUfimIs; Sjst. Nat. XII. rom. lï, p. i?». Z"'*^'
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Mannus , 'm zyn Ed. befchryving der Planten^^

van Indie. Het is , volgens de berigten van 'i^^^*
den Heer K l e i n H o F , die de gedroogde Plant 1 Joofo«

overe,ezonden heeft, een Heefter, die met zy-^''^^

ne Klaauwieren zig aan andere dingen hecht

,

op hooge plaatfen van 't Eiland Java voorko-

mende , en by de Ingezeten Comonga of Man-
goenong genaamd. De Heer L i n n u s zegt,

dat het een Boom is , die de Bladen gepaard

,

geftceld , Lancetswys' ovaal , efFenrandig en
naakt heeft : de Bloemen uit de oxelen , ge-
fteeld , regtopftaande , van grootte als die der

Oleander en Trechteragtig , met den Rand in

vyven verdeeld, en aan de Tippen met Draad,
agtige byhangzels

, langer dan de geheele
Bloem : 't welk dceze Plant , zegt zyn Ed, , vaa
alle bekende Planten onderfcheidc,

( 1 1 ) Echites , met eenigermaate gekransde ir.

langv^erpige Bladen , zeer lange I>raad-i£"h
agtige Blaasjes en fanwngefielde Zonne-
fclierme?!.

Dit is , volgens Li nn^us , een Boom ,
tlie de Takken alleenlyk aan de Knokkels gebla-
ilerd heeft. De Bladen, die Lancetswyze ovaal

en

fït) EcèStes Tolas fubv

J3. Liguum Scholaie. Ru.MPa.^i«é.

W, DlEt. II. STUK.
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II' en Lederagtig overdwars geftreept , effenrandi^

en gefteeld zyn , maaken met hun vyven of ze

Hoofd- venen een Krans rondom het Takje. De Blocw-

STÜK, fteekjes , tusfchen de Bladen voortgefprooten

,

en zo lang als die , draagen een famengeftelde

Zonnefcherm van kleine Bloempjes. Twee Blaas-

jes heeft dit Gewas, die Draadagtig zyn, an-

derhalf Voet lang , of driemaal zolang als de Bla-

den, en derhalve langer dan alle my bekende

Blaasjes , zegt onze Ridder. Volgens het gene

ik by RuMPHius vind , zo zyn deeze Blaasje

de Zaadhuisjes , die zekerlyk wel langer voor-

komen in andere Planten. Zy zyn van binces

met een wit Merg gevuld , veranderende c

platte Zaaden , met Pluis , het welk dczclvec

door den Wind verftuiven doet.

De Boom, welken deeze Autheur onder ^'

Melkboomen telt , is dik van Stam , en fchiet in

't wilde taamelyk hoog op , hebbende sïsi^

ook Vlerken by den Wortel, Men kan hem

van andere Boomen ligt daar aan onderfchc-

den, dat hy verfeheide Kroonen boven elkander

heeft , als een Kandelaar. Ook wordt hy,

gen den avond , -door den lieflyken Reuk ?y'

ncr Bloemen verraden. De Melk, die hy

kwetst zynde uitgeeft , is bitter en onaangenaac

van Smaak , doch niet fcherp of bytende, g'^'

lyk die der anderen Melkboomen. Hy
op de Eilanden en aan dc Vaste Knst vao

Indie.

Het aanmcrkelykftc , dat deeze Boom heö^'
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is het gebruik van zyn Hout , waar van de II.

naam is afgeleid, 'c Is het zagtlte en witfte vanArmEL.

alle Ambonfche Eoomhouten , zeer fyn vannooFn-

Draad, en laaiende zig, gelyk het Lindenhout,sTüK.

zeer gemakkelyk bewerken. Men zaagt Plan-

ken en Ribben van den Stam , en dc Kamers

of VVooningen, daar van gemaakt, zyn zeer net

door deszelfs witheid , hebbende ook een fchoo-

ncn weergalm ; maar niet duurzaam j om dat

'er zo ligt de Worm in komt en de Witte

Mieren beminnen 't zeer, om zyne zagtheid.

Daar worden zekere Plankjes van gemaakt, een

Voetlang en een Vinger dik, waar men de Kin-

deren op leert fchryven , en het gefchrccvene

kan , even als op een Ley , met zekere 1'oom-

bladcn weder worden uitgeveegd. Dit is dan

de reden , dat men het SchoolJiout noemt. De

Maleijers en Javaanen maaken van dit Hout

ook Kistjes , Doosjes en andere Snuifteringen.

Dc Schors of Bast is in veel gebruik tot een

Maagmiddel, wegens zyne bitterheid en wordt,

met Azyn gewrecvcn, tegen de Koorts ingeno-

men, bergelyke eigcnfchap hebben ook de

dunne Wortels van dcezen Boom.

Tabern^emontana;

De gedagtenis van den vermaarden Genees-

heer en Lyf-Arts van den Keurvorst van de

Pakz, zynen Geflagtnaam van zyne afkomsn

uit Berg-Zaberfim het; Twc^hrugfche hebben-
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II. de 5 die nu omtrent tweehonderd Jaar gelee.

A?DEEL.
bloeide, en een voornaam Werk ovcrdc

Hoofd- kragten der Kruiden in 't Hoogduitfch uitge.

PTUK, geven heeft , is in dit Geflagt van Planten

düor Pater Pi^umier vereeuwigd.

De Kenmerken zyn ; een Trechteragtige

Bloem : twee Vrugtbcginzels , veranderende in

twee horizontaale Blaasjes , dat de Zaadhuisjes

zyn , bevattende een menigte van langwerpig

ronde , ftompe , Zaaden , die in zekere week

zelfftandigheid of Pap binnen de gezegde Blaas-

jes huisvesten.

Van deezc vind ik thans zes Soorten aaIlg^

tekend , waar van de raeeflen tot de Boomeil

behooren, als volgt.

'rJ'rf:^'
(i) Tabertasmontana met ovaale gepaarde Bli-

Indien het dccze is , welke P l u ar i E R Ta-

bemaemontana met gegolfde Citroenbladen noem',

cn afbeeldt , hebbende twee Bladen tegen el-

kander over, zo fchynt hier ten onregte t'hui'

gebragt te zyn , het Boomagtig Makhmj''

Jpocynium van Ray, dat de Fala is

i98. p. i9t- Tab. Fol. lanceolatis. Ilsrt. Cl<f. 76.

Lugihat, 413. Tab. Citri folÜs uudulatis. fLUM. C:n. iS.^-

den y de Bloemen zyddingj in platte Tros-

jes.
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den Malabaarfcn Kruidhof: en veel onbillyker

nog de' Codaga-Pala, die tot de Oleanders

behoort, en daar toe' ook is betrokken (*). Hi

L I N N ^ u s , beken ik , heeft het zelfde ge- st

daan ten opzigt van de Pak ; die de Fyfbladigs

Melkgeevende Mahbaarfe Boom door Syen is

getyteld. Men zou dit eenigszins daar door

kunnen gocdmaakcn , dat die vergaaring van

drie , vier , of vyf Bladen wel alleen plaats kon

hebben aan dc toppen der Takjes , terVvyl zy

langs dezclven ilegts gepaard waren ; docli hoe

kan het uitgeevcn der Bloemtrosfen uit het end

der Takjes 5 en uit het midden van die Ster,

met de opgegeven Kenmerken' ftrooken ?

Vier 'of vyf gfoefte Blocmftcngetjcs komen

,

in dc Pala, uit dc gezegde Toppen voort, die

ieder vyf of meer grcenagtig witte Bloempjes

draagen, bellaand^ uit vyf rondagtige Blaadjes,

aan den rand omgekruld , en vervat in eene vier-

bladige Kelk. De Reuk deezer Bloemen is lief-

lyk, doch flerk en zwaar, vcrwekLcndc Hoofd-

p^Ti en bedwelming, der Herfenen. Vyf Meel-

draadjes , met geele Knopjes',, ojnringen eert

witagtigen Scyl , die wit geknopt is en op een

?roen Vrugtbeginzeltje flaat. De V rugten z^'n

Hulfcn of Scheeden , van byna een EllelangC*3>

vol Melk , bevattende een menigte van kleine

Zaad-

(*) Zie N. L. BLRM. F/*r. p, 68. €9.

Ct) Hier door wordt myne aanmerking, Wadz, i86 ,

kcvéstigd: want een Elle i. vsci langer d-.n andeikalf Voet.

ir. n>ïri. II. sxuK,
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Ü, Zaadjes , die overlangs leggen in de Scheede ë

fyne Zilveragtige Draadjes uitgeeven, geelagfig

Hoofd- groen of ros van Kleur, De Schors is als een
^

s.XüK. Maagverfterkend en Windbreekend Middd in

gebruik,

Dccze Malabaarfe Pala is een zeer hooge

Boom, met wyd uitgefpreide Takken en diepe

Wortelen ; doch de Citroenhladige Taherncemn-

tana, welke dc Heer Jacquin in de West-

indien, öp Martenique, waarnam, is flcgts een

Boompje van agt Voeten hoog , met eens

regten Stam , én gegolfde Bladen , die fte^

geaderd zyn en wel' groen , doch zodanig <22

de Melk , die dit geheele Gewas "bczwangen,,

daar, als 't ware, fchynt door te blinken. O?

de Ijloemen , die wit en aangenaam van RcJ^

zynj volgen groene Zaadhuisjes., waar m?^^

Zaaden , die rimpelig en bruin zyn , in cent

Oranjekleurige Pap geplaatst vindt. De f^''"

fchen noemen dit Bois Laiteiix of MclkbcoiTiP'

(a) Tabernsmontana imt gepaarde Jlomp^^l

ovaals Bladen,

I lier wordt dc Heefteragtige met gladde ov»

(i) T.^hfrKamKUKa FoIIis oppofitls ovallbus obtuCn^

lis. Syst, Kat. Xil. Tom. II. p. 191. Tab.

ace Sloane Jam. IJ4. n„t. U, O. 162. T. ISÖ. f- "-^
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ié geaderde Bladen van B r o w n e t'huis ge- U,

bragt door den Heer Jacquin, die dit Ge-^^^
was als een Boompje van yyf Voeten hoog ,Hporüa

dat Mclkagtig en Takkig is, met sjeer welric-sTUK.

kende geelc Bloemen cn groene Vrugten, in

dc W'estindiën tvaargenomen hadt ; maar de

Boomagtige Okander van S l o a n e , hier door

L I N N ^ u s aangehaald , was veel grooter. Aan
de Oevers van Rio Cobre , op Jaiijaika , was

die denzclven voorgekomen als een Boom van

vyftien Voeten hoog, met een Stam zo dik als

eens Menfchen Been , hebbende een witagtige

Schors, gelyk ook de Takken, die meestal.krom

Warenj aan 't end bezet raet gj^nzig groene Bla-

den , van' fier IJuimen lang , zeer fterk gea-

derd. Dc Bloemen die geel waren , op Takki-

ge Steekjes , uit de oxels der Blad,cQ vooftko-

mendc , en zeer welriekende , waren als oa^
gedraaid (*) , en werden gevolgd vap lange

Hulzen, als twee Hoornen qp 4e Steeltjes zit-

tende , zegt hy , gelyk in de overige Olean-

ders,

(3) Tabcrnsmontana met de Baden öyerhoeB irr» .

en eenen Boomagtigen SteeU ' ^ittrnifn

,^

() Dit zal wanrfahynlyk de oirfpfoi^ zya ran die zon-

't voorgaande Stuk; om dat die Pbntgewasfen , naamelyk.

Bloemen a^s om^odrmid hebben.

C3J Tchtrr.ij^ontana Folüs aïtenus , CaaTe Atbofeicentc,
Sj«t. Nat, x!I. Tom. II. p. 19J. EüRsr. Ft. Ind, p. C?. Cu-
««w . Pda. Hort. MaU I, p. S J. T. ^C, B A% Wf}, U, p,
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n. De Heer N. L. B u r M a n n u s betrelft tót

A.rDEGL. Soort den Mclkgcevcnde , zeer grooteöj
^

Hoofd- vyfbladigcn , vcelblocmigen , Malabaarfen Ole»
\

STUK. ander van B r e yn , die zeer kleine Trosagtj*
\

hoeksbiadi.^^
* groenagcig witte, welriekende Bloempje»

'

heeft , en uitermaate lange neerhangende Peu-

len. Ook heeft zyn Ed. hier het Schoolhout

van R u M p H I n s tehuis gebragt , dat door on-

zen Ridder tot het voorgaande Geil^gt betrok-

ken wordt, en aanmerkelyk verfc: ïllendc is^'S'

den Curutu-Pala vanMalabar, die aldus wrt^^

befchreeven.

Het is een Boom, van één of twee Mac
;

"langten hoog , den Stam een Voet dik hebben

de , met- een brurae Schors : de Bladen In

^erpig rond , op körte'dikkc Steeltjes zitteixit-

vanboven donkergroen. De Bloemen 7.yr>^-'

heel wit en van een flaauwe doch aangc^

Reuk. DeVrugtëfi, daaropvolgende,/"

werpig rond cn dik (*} , aan 't end r

cn aldaar omgeboogen", met haar twec^

elkander zittende , gclyk gewoonlyk cn -

zynde vol van een Melkagtig Sap , gdy^
'

gantfche Gewas ; dat vervolgens een Or

Jcleurige Pap wordt, waar in de Zaaden
'

zyn, die een byzonder Koraalagtig VIic^^

"ben, en van binnen een Cecnagug St-

De Hulfen of Scheeden van het Schoolhout r

wy geien hebben , Draadach-ig dun en zeer l^-'--

tende gewiekte Zaadea ; 't welk ia 't geheel
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het welk een witte Kern bevat. Hy bloeit het II.

gchecle Jaar. De Schors der Wortelen in Wa-

ter gewrccven of in Melk gekookt, wordt tc- Hoopd-

gen den gcwoonen of Rooden Loop ingegeven. siür.

(4) 'l'abernaemontana , die de Bladen over- iv.

hoeh en de Steelen eenigermaate Kruidig ^'^3'!^'

heeft.

Schoon deczc Soort in grootte aanmerkelyk

by de anderen te kort fchiet , kan ik echter

daarom dezelve hier niet uitmonlleren. Zy
heeft de Bladen overhoeks , zo wel als de

Takken , aan wier Enden famengellelde Tros-

fen zyn van Bloemen, wier Meelknopjes bin-

nen de Keel zig verbergen , maar de geknop-

te Stempel verheft zig boven een Vliezig

Schyfie. 1"\vce omgcboogcn, lange, rolronde,

gefpitflc Blaasjes, bevatten ruuwe C^lindrifche

Zaauen. De Bhdcn zyn breed Lancetvomiig

,

glad cn byna ongedeeld. Het fchynt als een

middelllag tusfchen dit en 't volgende Gcfiagt

uit te maaken. De Grocyplaats is in Virginic.

Aangezien de door Clayton akiaar ge- ^„^^^^
vondcnc Oleander - Soort , met blaauwe I^'o^-^^^^^*-^^

nicn
, Wilgen - Bladeren hadt , zo fchynt hicrbiïïgc!

*

tle Amandelbladige Tabernamotitana wel gedagt

tc mogen worden , welke de Heer J a c q u i

(4} T^ifm^mentaKa Folü;

f s. Syn. Na:. Xil. utlupra

""^Z 3S.
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ïï' in het Kreupelbofch by Karthagena veel heeft

aangetroffen. Dit was' een Boompje van zes

r-<\-D- Voeten, met witte zeer welriekende Bloemen,

en Haauwen naar die \ an de Eerflc Soort ge-

'v kende , doch veel kleiner. Hy onderfcheidt

dezelve daar door , dat de Meeldraadjes met

haarc Knopjes uitfteeken buiten de Pyp van

(5) T^bernsemontana met gepaarde Bladen i

f>or7r' eenen gcgaffelden Steel] de Kelken ongi-

Groütbioe-
lyj, 2;ee5.- ruim.

Wegens de grootte van de Bloem heeft dee-

ze Soort den bynaam. Het is een Boompje

van agt Voeten hoog , dat de W.:x\c.^
^

'

wederzyds gefpitst , effenrandig ,
gkiir/.;,^-

fteeld heeft , zeer ongclyk van grooLCL.
Bloemen

, 't welk ïn dit Geflagt iets zcidz...

IS
, gecven geen Reulc. De Blaadjes van

Kelk zyn zeer cu^dvk cn de Pvp van de

Bloem
, daar boven, is omgedraaid. 'Oe Stem-

pel is groot en Vorkagtig gclpleeten, In
Bosfcfien by Karthagena k-wam dccze ook,zö
v>el als de volgende, voor.

- . ;
Tabcrn^cmontnna met gepaarde Ebden efi



Dit 2S ten fraay Boomgewas , dat dikvvils vyf- II.

tien Voeten hoog wordt ^ hebbende Lancc'ts-'^^"^^^'

wyze Bladen , van een half Voet lang , cn in Hoofd-
de oxcls -roote, fchoone, digte, ronde Bloem-
tuilcjcy. De Bloemen zyn zonder Reuk: men
vindt 'er omtrent veertig in ieder Tros. De'"'^"
Vrugtcn beüaan uit zeer grootc , langwerpig

l-onde , omgckromde , Blaazen , roodagtig nieü

Roestkleurige Makken, vol van een Oranje»
kleurige Pap , waar in de Zaaden zitten. Dat
zyj natuurlyk gepaard zynde, als twee Zaad-
Ballen uitmaaken, heeft de Spanjaarden een
oneerbaaren naam doen gecven aan dit Gewas.

C A M E R A R I

De gedagtenis van C a m e r a r t u s , wdecr
Doktor tc Ncurcmburg , die onder de Kruidkun-
digen geteld wordt, heeft Pater Plu mi er
met dit Ceflagt vereerd. Hy ftierf in 't laatst

der Zc5:ticnde Eeuwe.

Het verlèhilc van de Tabernccmontana door
dc figuur der Zaadhuisjes , die een foort van
Kwabben hebben, en doordien de Zaaden in
nun eigen Vlies Iteekcn, en daar door zig als
gewiekt vertoonen.

_Twce Soorten zyn 'cr van, heiden Boomag.
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IJ, (i) Cameraria , die de Bladen ovaal, wedér-

Afd^kl»
zy^^ ge/pitst en overdmrs gejtreept heeft,

HooiTD- p L u M I E II heeft deezc eersc cndcrfchcidcn,
*'^"^*

cn dc Heer Jacquin geeft zeer naauwkeu-

Cameff^ia f\g dc Kenmerken op , betrekkende daar toe

BreSbfidi-t^c Boomachtigc Cameraria met fpits - ovaale

,

glanzige , flyve , ombuigende Bladen , cn ge-

wiekte Zaadcn , van Browne op Jamaika

waargenomen. Het is een hoogc , fraay ge-

kroonde Boom , met ecncn regcen Stam ,
die

de Takken gemcenljk Garelachtig heeft ,
ge-

heel vol van een Melkachtig Sap : dc Bladen

als gezegd is , llyf cn zeer glanzig. De Bloeir-

fteeltjcs , die dun en lang zyn, komen uit de

oxels der Bladen of uit de mikjes der Takken

voort, draagende witte Bloemen. De Vrugt*

huisjes zyn bruin en wel van maakzel twcckfcp-

pig , doch die hy nooit gaapende gevonti"»

hadc. OpKuba, Jamaika en St. Domingo,

hem dit Gev/as vcorgckomcn.

jrjufiifo.
Cameraria met langefmalle Bladen.

smaibia- Dccze , daar Plitmier de Bladen r^-

ti'Êe.
VlafchlvTQid aan geeft, heeft de Elecmcn



P E N T A N D R I A. ip^

Vrugten even als, doch veel kleiner dan in de^^^
voorgaande Soort. De VVoonplaars is in Zuid-

Amerika. Hoofd-

De Kenmerken van dit Ceflagt zyn , cene

vyfbladige Kelk, de Meeldraadjes bevattende

zonder Bloem of Bloemkrans (Corolla), en het

Vrugtbcginzel wordt eene Bezie met een enke-

len ZaadkorreU

Hier van Is maar céne Soort bekend (i) ,

een Gewas uitmaakendc, dat in de Bofeaanfche

Kniidhof Terva - mora genoemd is. Gaspar
'"'^

BosB was Hoogleevaar in de Kruidkunde te

Leipzig.
^

Tn 't Jaar 1734 kwam aldaar een
vertoog in de Veelhandelingen der Gelcerdeu
«it, met cene bcfchr^^ving en Afbeelding van
^ePifang.piant, in zyne Tuin gegroeid. Vaii
<iien Hoogieeraar heeft, derhalve dit Geflagt den

Hier wordt de Trosdraagcnde Boom t'huis

ï^ragt, welke Sloane mooglyk tot de Lm-
jen agtte te behooren , hebbende een lang

^'ï^j van onderen witagtig met purpcre Adc-

^
^Jfei. Sytt, xst. X?L Tom. lU p. 197.^ Tiiii forte
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ren, en een vyfbïadige paarfchc Bloem. De

Kelk moec door hem -dan voor de Bloem geno-

men 7\n: 'c ucl'c dcch wel meer -tod is

cn dikuils tw^fuLl\^, \erojr7a1kt hccit. Liet v-

cen taamcKkc Doom, waarvan hy d- Vru^ai

niet liadt gezien. In dc Bosfchcn \.;n Jamiv

kwam hem dezelve voor. P l u fc e n e 1 1
u s

noemt liet een Bczie-diaagend Bcximpjc van

Kananrcho Jülandcn , met L-ladcn vau blaatnvc

Suin:,en , cie paaikh g^Mderd r\n ,
cn^ne

ccnkonelige \ rugt , de Tcrva-Jiiora der ^i^''

jaarden (*).

U i. M r s. Olm- of Vpcf^oom.

Dc vermaarde T o u r N r F o R t i.'r.cef &
dit Ccilagt cenc Kloks\v\zc 6cnbuiii;,e Blocffi

toe, doeh dit zal nu dc Kelk zyn, volixcns on-

7cn Ridder , welke hrcr ook in vyvcn Isi^'

dcckl -elyk in do voorg.u'idc Soort ei wfNl^''

diaaJjes 'bcv.L, b.nc\ens cc\ ci-Z-Ln Sc\l;

'c welk hem die Geflagt cu her voo^'/iaande

den Rang dor IVcewyvigcn {Fc.iaiLlria di^f

nia) h'H-h dp^^n p 'wtr,. IX^ \ M-t ,
7Cgt^h\i

zie. Won _en , v of ik , zowJcn i.':
' '

fchr>vins de i,cdnntc van de zo beke"
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Raadhuisjes \m tik Geboomte, welken wy by lï-^

duizenden van milliocncn , in 't Voorjaar, op

dc Straaten , Wegen en Wateren zien , op- Hoofd-

maakcn. Wat gclykenis hebben die naar een

Bezie?

\ an den Olm- of Vpeboom zyn door zyn

Ed. drie Soorten opgcgex en, v\aar van dct\Nee-

de een Vivginilehe , de derde een vSibcritciic is,

Dc ccrltc maakt het Gcflagt van onze Europi-

fchc Olmen of \'pcboomen uit.

(i) Olmebcom met duhbdd ^efandc Hl

dk hy het Steekje orgelyk zjn,

Dc b\maam van doczc Soort is beter ii:; -

piprhs d'n Feld-Olii, dcwyl 'cr u^!c ilJi i-

dcnhcccn d'^- Ohn- cn Vpcboomcn , in 'i al, c-

iïiccn. r:\\". ^o'vc^pcn 7\'\ i\Ter (^-i^'r/'H^'-dL

,

^Ypc-r;_ ; -

-

lchiIWv>. • -

iy, kenden-'.: i c> ^ \\ . ,

hCbrcider was , cn een Veld - Olm , die als een

Hccftcr groeide. Dc derde Soort, door hem

dc
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TI. de onze, dat is de Italiaanfche
, genaamd, fndt

Afpeei..
;Bja^en en "was digter van Loof: dc vier-

Hoofd- de tytelc hy de Wilde Olm of Ypcboom.
STUK. De Kenmerken van onderfcheiding der Boo-

r%Zm!"'^^ Ceflagt , die natuurJyk in Europa

' ' gi-oeijen , zyn door T o u r n e F o r t uit Pa r-

K I N s o N dus opgegeven. Eerst komt die met

brcede ruuwe, dan die niet allerbreedlle ruuwe,

dan met ftialle ruuwe , en eindelyk die mee

gladde Bladen. De eerfle cn tweede maakcn k
gcwoone en Berg - Ypen , de derde de zogenaan'

de Olmen uit. Van de vierde komen 'er een

menigte in Engeland voor 3 die anders byna

niet van de gevvoone Ypen vcrfchillcn ; hce-

wel zy een vyeinig minder in de hoogte groei-

jen, hebbende "de Bladen niet alleen glad,
ook donkercr groen. Hier voegt Pl u kENH-

Tius nog een Grmte Hollandfche Olm ofH?

by, welke een zeer breed ruuw Blad heeft j

met fmalJer cn meer gefpkfle Zaadhuisjes 5
pe Zaadhuisjes van unzc gewocnc Ypebcc-

men komen jn figuur vry wel met die, welkeü

T o u R N E F R T in Plaat gebragt heeft, over-

een: zo dat dit een byzondere Verfcheidcnhciii

moet zyn. In Vrankryk kent men driederley

Boomcn van dit Gcllagt: den Berg- Oir. ^ c:

Zaadhuisjes der Oimen nocmr ftmius Samara of 5^"''^"

cn COI.IIMILJLA Samer^
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de Takken wyd uitgefpreid en yl van Loof ^^^^

heeft, zynde het Gewas zeer woest: den l-^eld. y
Olm of Franichen Olm (Ome) , hebbende een Hoof

wel geflooten Loof en den Bast zeer dik: een^*^"'''

derden , cindelyk , Tpreait genaamd , om dat Tpél.

hy van Iperen in Vlaanderen derwaards ovcr-

gebragt zou zyn ; die hoog '^van vStam is, en

den Bast dun , helder en effen heeft. De cer-

üe wordt gcmeenlyk , doch zonder eenige re-

den, het Mannetje, de laatfle tier VVyfje ge-

heten.

Volgens ï n E O p H R A s T II s was de naam
der Ypen in 'c Griekfch Pteléa, daar hy een

-

Berg- en eene . Veld - Soort van maakt, welke

laatfle nog naar hem genoemd wordt. De Bcrg-

Yp of Olm heeten de Italiaanen , zegt Pli-
mus, j^tinia , cn den gemeenen Olmo , de

Spaanfchen Ulmo, dc Engclfchen Elmtrée, de

Sweeden Alm, en die van Bohème Cilm, De
Groeyplaats is door geheel Europa, uitgezon-

derd 'de Noordelyke declen van Swceden ,

N'oorwcgen
, Lap- cn Finland. Van do Ge-

halte in 't algemeen behoef ik niet te fprceken

,

dat men deezc Eoomcn zo menigvuldig de

l^-anten onzer Graften en Buitenfingels , hier te

Amderdani en in andere Steden , als ook de

^Vegen ten platten Lande , ziet bemantelen.

zodanigen noemen wy gcmccnlyk Tpen;
doch die, daar men tot Laancn op de Buiten-

P^aatfen , en tot beplanting van dc Wallen in

fommige Steden, gebruik van maakc , zyn meest
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Afmei
^^^^"^'^ ' witlicid van hunm Schors üi

* dc fraaiheid van het Loof kenbaar. Buitendien

Hoofd- hebben wy nog een laagc ^ p , die klein van

STUK.
-j. Knocflig van Takken , vvelkc fom-

Tpihcmf ^\<-^^ tot Hcininj^cn gebezigd wordt, Herjelaar

of Herskevy dochd^eter denk ik Hertsleder ge-

naamd , wegens de zagtheid van zyncn Spon-

gieuzen Bast': v^eshaive fommigcn' 'er ook den

naam aan geeven van Kurk-Tp, Den wocfen

en P.crp- - Yp nochicn de J^uitfelicrs

'ilustcr^ Rust of RoesLbof>m, om dat de Schors

zo ruiiw cn Roeilig is. Dit zal dc Roode Olm

van fon-imigen -zyn , die anders tot dc Vpca

betrokken \\or.ït , wolken Jffenbaiim". bee-

ten , cn dc Olmen Ulmcn.

Alle deczc cn nog meer Vcrfcheidcnhcdcn ko

men voon ui- het /aad der e.gendyko Olmen:

zo dat men dc Ypcn (Icgts fiis wilde Olmen, of

i''c Ohndi !^ trn gciiKuiIstc ^pcn heeft ain te

.icrkcn. /<];"<; -/mi de Ohnen de minitcn '

getal %'an het Ce/aiy van dcrzelver eigen Zajd.

waar uit fncc-t-Ypen en Ifcrt^lccrca geteeld-

v^ordcf^ D- V. oud - Uiiïroncrs van dc 01-

mcn, b-vei>t!ien, leveren n:ci c'ir \pdrvi:..n

irr, cvn 't IVni kmhaar, even of dc O'.-'^'"

\;>n ---rni wr-i.. Ik hcH dit zdf

met xervvorder-ii^, ge/'cn. Dus blykt .

de y LTi Olm.n. \an Ti rr,pa,'hici-

tot éOc zelfde ^oort zyn t'huis gcbra-

Dc YpcIx)om geeft een voorbeeld va"

baarl:eid , adunicrkclj ker , moogN k , dai:
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Geboomte, cn 'c welke, niettemin, meest zon- II.

der oplettendheid wordt befchouwd. Ik heb''^^^-^^»

daar van reeds omftandig gewag gemaakt (*). Uoofd-
Aan den anderen kant levert hy ook een fchyn- sTUK.

baar blyk uit, van eenc verkwisting van Zaad,,,^^^^^^*/"

door de Natuur , die boven alle verbeelding

gaat. Als men eens in aanmerking neemt, hoe

vccle duizenden van deeze Boomen in ons

Land zyn, , die door malkander , ieder, mis-

fchicn , in een Voorjaar wel honderdduizend

Zaadhuisjes flrooijcn , waar van naauwlyks één

gelegenheid gegeven wordt om uit te fpruitcn

:

zo komt die verkwisting nog grootcr voor dan

van de Eytjes in de Kuit der Visfcben. Onder-

tusfchen zyn 'er , onder de Ypcn cn Olmen ,

djL zonderling is, die zig geheel onvnigibaar

vcrtoonen
, geevende noch Bloem noch Z:iad.

De reden hier van zou wel nader onderzoek

verdienen.

Naast aan de Eiken, mooglyk, komen de Ya

pen door hurnie verbaazciule dikte en hoogte.

Die voorbceldcr. , welken men daar van , nu cn

^^n, in dccze Stad, aan den Duinkant en elders

in ons Land ziet , zyn Biets , by het gene de

^'-rmiardc Ray dienaangaande in Engeland

^waargenomen heeft. Verfchcidc zodanige Eoo-

(*} In 't r. Sti-K van dk.Tw£FD£ Defl ckr Katuu-:

lykc betekenis van 't'woord ó«.t uk-: i<-g- .; Lvp.;.: i,

n, Deeu II. STUK.
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11. men , verhaalt hy , aldaar gezien te hebben , die

Afdkel.
Qp hoogte of langte van veertig Voeten nog

Hoofd- t^rie Voeten dik waren. Een was 'er, als ge-

sTuir. meld is * , die den Stam van onderen hadt , zc-

o/w. c/ventien Voeten over 't kruis. De hoogte zal,

VEi'adz.'s
"^^^ evenredigheid , niet klein geweest zyn. Dat

* zy vcrfcheidc honderd Jaaren Iccven kunnen is

zeker; doch demccflen worden hier te Lande,

gelyk bekend is , voor den hoogen Ouderdom

afgekapt.

Het Hout maakt wel de grootfte nuttigheid

van dit Geboomte uit. Het is zwaar , vast en

hard , ziende wat uit den geelen , en hebbende

zeer weinig Spint , dat wit is en dus te regt den

t Zie 't naam van Albur?ium verdient f , zegt K a

rïicHout is derhalve bekwaam tot het maaken

biadz. z6. van allerley Werktuigen. Dat der Ypen , ech-

ter overtreft, in deezen , ver het Hout der Ol-

men , waar van men meest Planken zaagt tot

Paneelen van Karosfen en andere Rytuigen : daar

het Hout der Ypen dient tot allerley grove Ge-

rccdfchappen , Molen - raders , Wagen - Asfen ,

Affuiten ,
Kaapflanders , Hysblokken, Perièn ,

Dcmraekragten , enz. Het Hout van de iTioe-

Itiglle cn mismaakfte Ypen of Rocstboomcn

wordt nog het allerfterkfte. en duurzaamite be-

vonden. Dat der Hcrtsleeren of Kurk - Ypen

is van niet minder waarde: doch het verfchilt

veel , of zy op drcoge of natte Gronden ge-

groeid zyn.' De Ouden hebben dit Hout reeds

tot Planken voor Deuren en Nxnltcrs, en tot
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Ribben voor Kozynen aangeprcezen. Het is, II.-

gclyk men weet, tot Brandhout zeer dienflig

,

geevende grootte Hitte en goede Kolen. Hoofd-

Voor het overige heeft men van onze Europi-^"^'"^*

fchc Ypen of Olmen weinig dienst. De Bladen
^^^l'^'^jf

zyn een lekker Vocdzel voor het Vee. De Bast is

tegenwoordig zo veel niet in achting als van

oudü, toen men zo van denzeiven, als van de
*

Wortels en Bladen , gebruik maakte om de

Wonden te doen fluiten, 't Is zeker dat in al-

le declen van deezen Boom eenige Samentrek-

kende ki-agt plaats heeft. Het Afkookzel van

den middeliten Bast der Wortelen zou oplos-

fende en afdryvende zyn , en dienftig tegen de

Waterzugt. Men heeft een Pap van deezen

Bast, met Pekel gemaakt, uitwendig tot verzag-

ting der Pjnen van het Podagra aangepreezen.

In fommige Landen, inzonderheid in de Zui-^J^'^a'j«

delyke deelen van Europa, grodjen aan de men»

'

Bladen van deeze Boomen zekere rondagtige

holle Blaasjes , die in 't eerst een Lym.erig

Vogt bevatten , dat vervolgens tot ecne Gom
opdroogt. Van dit Vögt plagt men oudtyds veel

*erks te maaken tot blanketting van het Aan-
gezigt en tot het doen fluiten van kleine Won-
den. Het moest in de Maand Mcy worden in-

gezameld
, voor dat 'er Wormpjes in geboren

Werden
, die 's Zomers in Vliegen of Wespen

veranderden. Reaumur fpreekt van een
Bladwespje van de Olmen , doch dit maakt
'er flegts kleine Wratjes op *. L : nn tr us^u ^4?'

n.ru..,i.s...
^^^^
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11* heeft een Bladzuigcltje in de Galletjes der OU
AfIjeel.

jj^gj^ ^ Schonen waargcnöracn (*).

etukT (^) Olmeboom met egaal getande Bladen, dis

^i. hy het Steeltje ongdyk zyn.

virginiiihc Deeze Soort is iti Virginie waargenomen,

en onder den naam van Olm, die minder hoog

cn dik is, met brecdcr rimpelige Bladen, voor-

G;eftcld door den Clayïon. De uitkomen-

de liladen zyn naauwlyks een Vingerbreed lang,

en aan den oirfprong der Steeltjes hebben zy

fmallc, bleeke, afvallende Stoppeltjes, evenals

de Europifche Olmen, waar deeze van vcrfchilc,

door de Bladen niet dubbcld of ongeregeld

,

maar eenvoudig getand te hebben» De Vrugt*

huisjes zyn aan den rand overal ruig , cn tot aan

het Vrugtbcginzel of Zaad toe verdeeld. In de

Europilche vertoont zig de Stamper in de "ver-

deeling van het Vrugtbeginzel ; maar dit heeft

geenszins plaats in de Amerikaanfche , alwaar dc

top der Slippen den Stempel fchynt tc dr:;::_
'

v olgens den Heer G r o n o v i u s.

%vaar dit een Zienjs en het voorgaande een Bhi:

rikg genoemd wordt. Linn.-eus nnakc nog ecv' r

Bladzufgertje , zittende tusfdien de op,»erokie Jihdu-

X. Stuk., bladz. -j;?.

(2) Ulmus Foüis iqualitcr ferratis, bafi inxqua':'



(3) Olmeboom , met ep^aal getands Bladen ^

die by liet Steeltje gelyk zyn. -A

üceze xou dc Lange Olm, met kleine j^laddc!.

i'laucn cn ccncii Kurkagtigcn of vSpongicuzcn

7\ n van Pluk e n et i r s. J/Ten \ mdt^

R JT ü s.

13it Geflikt bclinort tot dc Fentamina T,i-

g)nia , dat is , tot de Planten wier i]loemen

vyf Meeldraadjes hebben en drie Stylen of

Stempels, desïvegen Dnewyvke genaamd. Het
tegenwoordige heeft naauwlvis Stylcn , ma-ir

üiic Hartvormif^e kleine Stempels. 't Getal
der UccivAA ad is \>f, de Kelk in x\v.n
verdeeld , en de Vrugt een Bezie met óénen
Zaadkorrel.

I^c vier Lcrlle Soorten welken de verande-
ringen van de gevvoone RInts of Sumach, den
Soom van een bekende Verwflof, iiianaakcn,

?alik, youcl als de \>'1 ladtftcn, orJcr dc
Hccüers befchryvcn.

(>) Rliiis met gevinde effenrandige Bladen, de

Steeltjes onverdeeld en gelyk.
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!L Deeze Soort is een Gewas , dat de Engel-
FDEEL.

^^^^^^ Noord - Amerika den Vergiftigen of

Hoofd- Vergift - Houthoom hceten. Het is door Plu-

stuk. KENETiüs de Amerikaanfche Boom , met

kafnS" gewiekte Bladen , die een Vergiftig Melkagtig

b^^*"
^^^^^ ' gctyteld. Zie iiier hoe dezelve bc-

fciireeven wordt.

„ De Vergiftboom groeit alleenlyk in Moe-

„ rasfcn of laage natte Gronden, Hy lé^ti

„ wel wat naar een laagen Esfchenbconi, doch

5, meer naar de Sumach , en wordt derhalve

„ van fommigen Moeras - Sumach gety teld. Nooit

5, wordt zyn Stam dikker dan een IN'Ians Been,

en de hoogte is op 't mcclle als die van den

„ Vlierboom , maar hy fpreidt zyne Takken

„ wyd uit 3 en maakt een Bofchje van Stam-

men uit den Wortel van een die afgelioti-

,5 wen is. Hy groeit fpoedig , doch is ciet

3,
lang van duur. De binnenzyde van fe^

„ Hout is geel , en vol van een Vo^t zo Ly-

„ mcrig als Honig of Terpenthyn. Het Hot:c

„ zelf heeft een fterken onaangenaanicn R ' •

3, maar het Sap ftinktals een Kreng. H
3, ZO wel door aanraaken en behandel -r.
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„ dc Reuk. Veifcheide Perfoonen zyn door het n.

„ in de Bosfchen af te hakken , of door het op

1, 't Vuur te leggen , tot een zeer hoogen trap Hoofd-

3, vergiftigd geworden. De werking is naar de stuk.

5, geileldheid der Menfchen verfchillende : op
^X;?'"^'*

35 den eenen heeft het aandoening , op den an-

}, deren niet ; fommigen maakt het ecnige Da-

3, gen bh'nd ; anderen doet hetzelve het Lighaam

35 zwellen ; maar nooit heeft men iemand daar

5» door zien fterven. Men zegt dat het Hout
J3 zo koud als Ys is , wanneer men 't aan-

53 raakt."

Deezc bcfchryving door eenefi Ëngelfchman

,

D u D L E Y genaamd , nu ruim vyftig Jaar ge-

leeden overgezonden , is be\'estigd door de
Waarncemingen von den Sweedfchen Heer
Kalm, die zig in 't ja^r 1748 in Penfylvanie

bevondt, alwaar die Vergiftboom taamelyk
gemeen was in de Moerasfige Landfb-ecken.
E^eeze Heer befpeurde, dat dezelve in eenzelf-
tle PerfooD zeer verfchillende uitwerkingen naar

gefteldheid heeft. Hy hadt zig verfcheide

iiiaalen met deszelfs Sap beftreeken , Takken
daar afgefneeden of afgebroken , de Schors daar

afgeftroopt en tusfchen de Handen gewreeven

;

daar aan gerooken ; de Stukken lang by zig ge-

dragen
, en was niettenjin van alle fchadelyke

^^'erkiog bevr^^d gebleeven. Eenmaal , nogthans

,

"loest hy ondervinden , dat de Vergiftige eigen-
fchap van deczen Boom geen fprookje waie.

eenen heeten Zomerdag , wat bezweet zvn-

"•t^Wt IL STUK,
*
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1I« de , fneedt hy een Rysje van den Boom sf

,

^^y^^- en droeg hctzehe omtrent een half Uur in

Hoot'd- de Hand , niikcnde nn cn dan eens daar aan.

3TÜK Qp dien zelfden Dag wierdt hy niets, en tC'

è^^'^'' g'^n avond maar iets weinigs gewaar; doch

den volgenden morgen ontwaakte hy door een

flerke Jeukt def Oogettleden en fondom dezel-

vcn : zo ' dat hy 'er naauwlyks de Handefl af

J:on houden. Die Jeukt ging wel over, toen

hy de öogen .een. poos met Yskoud Water ge*

wasfchcn "hadt, maar cfc Oogleden waren, den

gchcclen Dag , zeer flyf. Tegen den avond

voelde hy nog een weinig Jeukt , die den vol-

genden ochtend,. by het ontwaaken, niet mi^^'

der fterk was als 's daags te voorcn. Hy gC'

bruikte 'er het zelfde Middel tegen: doch dit

hield t een gantfchc Weck aan ; de Ooglcdes

waren üyf en de Oogen rood. loen verdween

dit Ongemak t^ecncmaal Van hcc Sap cÜc^'

tyds ook een menigte op zyn Hand geltreefei^

hebbende , kwamen 'er flegts kleine Blaartje?

o[j de Huid, die zonder nadeel verdwecner.

Hier uit biykt , dut de \'ergiftigc hoedanigheid

van deezen Boom niet veel om 'c Lyf heeft,

japanfchc L I N N ^ ö s hadt , op deezc Soort , de Sü'

boomT of Sitzdsju der Japoneezen aangeliaald *
<^od

de Heer E l l i s aangetoond hebbende ,
dat

die daar van vcrfchillende is (*) , zo berigt zyn

Ed.

(*) Pkik', TraK/acl, VOi.. XLIX. Pa£t, i, p. ióè.
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Ivi thans, um uien hvin daar van moet intflui- 11.

ten. V^.Lh , (.o'. ü)h. iij A'igciuamd, h.eiL

\wlf;ci.^ dc \ . aal ru uiiui^oi van k .s m p r l r , Hoofd-

gcvinde DckciTiOoccn Bladen , en Trosfcn van""^*
Vru^^ten, ^^cr^c n.uir de Ciccis ^^eKken: doJi^^;;,";"

Je Zaadcn, die donr dc J. -luiten uit China aan

'

cic K(jiuii->lyke Sociëteit v^^n Lorden , voor
ZaaJen v.n dtn J^trn'A'.um uv. nden
b^^gtui nici. \cKjit dan een vvilde Soort,
»o by de Japoneezcn genaamd, \va;ir van liec

Vernis m weini!/ a^ting was J\-e7' r (telt onxe
i^i^'der dvins vof^r, n.et den b^na m vin
«cfaj^ea (*) ^ ^.j-, ^vil , d^it ini'n' d(Mr/clven \

m

c'e Rtej Fernixy daar' ti- nabv aan komt , on-
derfcheidcn zal, niet vW.^cn door de j^rootte der
Bladen, maar ook doordien l.y de^elven ihf-
agtig, wcderzvds t-lanzi-, en 7clden aan beide
•^ten gcLyk heeft : zynde die van de Rkis'
f'^ernix donkergroen , welke ook de Vrugten
\an grcwttc als een Erwt heeft en wit van Kleur •

t'^iar die van den Japanfchea Baflerd Verni.sboom'
van c^vaitte als een Kers en niet wit zvn.

Do manier , op welke men de Vernis , vol-
gens K^^MPFER, m/mult, i> opmerkeUk.
Wen fnydc , zef-t liy , den Ba^t op verrcheide

f*} R/>u: ToV:h pin
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II' plaatfen van de Takken af , dan vloeit: daar een
FDEtL,

i^^^^yjg Yogt uit, het welk wel dra zwart worde

Hoofd- door de aandoening van de Lugt. Dit Vogt

,
ontvangen zy in Houten bakjes , die zy 'er on*

boom.
'
der zetten, en , indien 'er een ige vuiligheid on.

der vermengd mogt zyn , wringen zy het dcor

een groven Doek , hebbende het geen aRdere

bereiding van nooden. Zy doen het in Houten

Vaatjes , bedekken het met een weinig Oh'e , en het-

zelve dan met een Blaas toegebonden hebbende,

wordt het door geheel China en Japan verzon-

den. Dit Vernis (zegt hy) geeft een vergifti-

gen waafem uit , die zwaare Hoofdpyn vcroir-

zaakt 5 en de Lippen van de genen , die hct-

ielve behandelen , doet zwellen : weshalve de

Werklieden een Doek binden voor hunne Neus

en Mond.

chmee- Uit het Zaad van den Vernisboom, die int?*?

nisbo^S;
^'i'o^'j"^^^ Nankin in China gToeit, dooi

den Jefuitfchen Pater d'1 nc ar vi lle over-

gezonden 5 zyn by Londen Boompjes voortge-

komen , die de Bladen ook gevind, doch by i^et

Steeltje Tandswys' ingelheeden hebben : weshal-

ve de Heer Ellis dit Gewas noemt, Chinet-

fch Rhiis met gewiekte Bladen , wier Blaadjti

lai^erpig en ge/pitst zyn , by het Steeltje rond-

nsrtig en getand (*). Deeze laatfte fchynt vry

veel

(*) Rhu» {Sininfe) Fdifc aJatfs, Folioüs obJongi's aam^:^^

tis, ad bafm fnbioiundis ct dcntatis, Pkilt Trans^ VCi-X^^^
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veel naar de derde Soort , Rhus Javanica by If.

L I N N ^ u s genaamd , te gelyken. Afdeel.

{6) Rhus met gevinde effenrandiie Bladen, desxuK^,^

Steeltjes FLiezig viet Gewrichten, ^y.

Hier wordt dat Gewas bedoeld , hetwclke G"'" copli

P L u K E N E T T ü s gcDoemd heeft Amerikaan-^'^'^^

fchè Boom jiaar de Sumach gelykende , die een
witte Gom uitftort , hebbende de Bladen niet

'Zaagswyze getand , maar derzelver Rib in 't

midden gewiekt. Hy meent, dat dit de Go?n
Copal Boom zy, die van Hernandez aldus
wordt voorgcfteld en befchreeven.
Het is een hooge Boom , met Bladen naar

dic der Eikcboomcn gelykende, maar, als uit

de Afbeelding blykt, aan een gewickten Steel
\insvvyzc geplaatst. Ray geeft 'er de Bladen
aan van den Mastiikbcom en wv zoudenze, in
d'topzigt, by die- van de groöté Larhyris vcr-
gelyken kunnen. Maar 'deeze Bladen zyn aan-
nicrkelyk ingefnceden , hetwelk tcucn dc opre-
Sevcne Kenmerken (Irydt , en tegen de be-
Ichryving van Ray, die zegt, dat zy geens-

zins

(6) Rèus Follis plnnatïs Integerriüifs Pctiolo mem'mmr-r.
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ïl- zins getand zyn. De Vrugten zyn purpcrklcu.
-Afdeel.

^.^ rondagtig.

Hoofd- De Gom , die uit dcezc Boomen zypek,

STUK. tvórdt door haare witheid onderlcheiden van

de Gom Animé , cn was by de Indiaanen van

Mexiko in gebruik cm hunne Algoden en voor-

naame Helden te berooken. Zy moet in dat

Land niet ongemeen en ook niet onbcpaa/d

geweest zyn , aangezien FI e r a n d e z agc

Soorten optelt van Copaldraagende Boonien,

Waarfchynlyk hebben de Indiaanen aan veelerley

witte of lieldcr doorfchynendc Gommen of

Harden , in 't byzonder aan 't gene men thans

Westindilche Earnflccn noemt , dien zelfden

naam gegeven. De regtc Gom Copal , die men

weleer tot Vernisfcn gebruikte , is tegenwoordig

zeldzaam in Europa , en voert ten onrcgtc den

naam van Gom, dewyl zy Harstagtig is,

vende door üestiilatie veel Olie uit. In Vir^'

^ nie is deeze L'oom ook gevonden,

yjj^ (7) Rhus met in vyven gevinde , efenrandi--

MtÜum-
rondagtigej gladde Bladen,

foTm Eg^'ptenaars gaven aan een welriekende

Za!-

(7) nf'usToKs pinn«;s, quinatis , integcrrimis {ahiotnt.i'

glabris.'^«a«. ^cad. \\ p 395. Metopium FoH.-s fcbrcrund>i

pinnato quirr.tis . Raccmis Alarihus. Bhown, I?^™- ^77- ^
13. 3. TcreMnthus maxima &c. S1.0AN. Jam i^'./^'
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Zalvc den naam van Metopm , om <.ht 'er dc IT.

Galbaniim in kwam, zegt Oioscohides
wordende de Boom of het Hout, dat die GoniHoo^'o
uitlex'crde, in 't Griekfch dus geheten. Die stuk.

naam is zekerlyk van 't Voorhoofd , ah een
Blanketzel, afgeleid. Browne heeft denzei/'''"*''

ven
, om eene dergch-kc reden

, op doezen
Westimlifclien Terpenthynboom toegepast, welke
dus door Sloane befchreeven wordt.

In dikte en hoogte komt hy met onze Eike-
boomen overeen , bereikende wel de hoogte van
vyftig Voeten. De Stam , die regt is, geeft
op twintig Voeten hoogte, en vervolgens,
een menigte van 1 akken uit. Eens in 't Jaar
werpt hy zyne Bladen af. Eerst komen de
EJoemcn

, die uit Meeldraadjes beftaan , aan
't end der Twygen voort; dan volgen de Bla-

den , die gevind -zyn , uit twee paaren van
iilaadjes en één aan 't end beftaande. De Vru--
tcn zxn roode Befiën , aan Trosfen verzameld
en op Steeltjes Itaande , hebbende ieder Bezie
èéncn Zaadkorrel. De Schors van dcezen Boom
IS witagtig of grys en byna glad ; dcch hier en
«3ar fcheidt zig de oude by brokken van den

aan welken men op verfcheide plaatfcn
^warte Vlakken ziet , niets anders z>-nde dan

glinfterende Gom, welke, zo zy, door den
^egen nat geworden , aan de iïiiid komt "t.-^

^'eev^n, door 't afrukken de Opperhuid mede
neemt. Men wil dat de Z^-^ncn daar van gc-
'^"ik maakcn om hunne Kwerzuurcn te gcncc-
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^I* zen , en deswegen noemen de Engelfchen hem

^'^y^^' Hog-Doaor-Tree, of Boor -Tree, datis Beer-

Hoo/d- boom. Hy groeit in digte Eosfchen op Jamai-

STUK* ka binnenslands. De Duiven zyn naar de Be*

Cën zeer gretig.

De Borhonia van P l u m ie r , met eene Ko-

rdllyne Vrugt en een vyfbladige Bloem, is hier

door LiNW^.us t'huis gebragt. De Hoog-

leeraar J. BuRMANNüs badt te regt geoor-

deeld , dat die Boom niet behoorlyk betrokken

kon worden tot het Geflagt der Laurieren. Het

getal en de rondagtigheid der Bladen, uit wel-

ken de Vinbladen famengefteld zyn , als ook

de Bloem en Vrugt > ftrooken taamelyk met dee-

ze Soort.

vin. (8) Rhus met drievoudige Bladen , die elk J«

r^ii^L h^^nder gejleeld, ovaal , glad en

Kihnmen- fenvandig zyn, met Wortelende Ranken^

Aan deeze Soort van dit Geflagt moet h
ca wegens haare Eigenfcliappen , en om dci

zy fottityds ook Boomagtig groeit, hier plast?

geeven. Zy heeft haarcn bynaam daar van, d^it

de Ranken , zig om de Gewasfen of iets sndcrs

flingerende, daar in, even als de Klyf of I
' -

^

(t) Rhut Foüis ternatis , roïtoHs pCTiolatfs o.:

codendron amplexicaale &c. OiJUL. Elth. jso^Toxic. aeau»
.V. DUL Elth. T. aar, f. 375.
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op, Wortel fchieten , en dus beklimt zy dik- II.

wils den Top van de hoogfte Eoomen. De^^^=*^
Heer Kalm noemt deeze Soort een Heefier Hoofd-
of Boom , welke in Penfylvanie zeer overvloe-STUK.

dig groeit. Afgefneeden of afgekapt zynde ,

zegt hy, loopt 'er een bruingeel Sap uit, het

welk zo flerkc indrukzels maakt op Linnen of

Papier, dat men de zwarte Vlakken of Merk-
tekens daar van niet weder uit kan wisfchen.

Ten opzigt van de behandeling heeft het dc
zelfde hoedanigheid als de eerstgemelde Soort :

(les hy dit Gewas ook eenen Vergiftigen of

Giftboom noemt.

(9) Rhusmeü drievoudige Bladen^ die gejleeld, tx,

hoekig zyn en Wollig, met WortelendeJcodeJ"
Ranken.

Uit den Griekfchen bynaam, die eigentlyk

ytr^iftboom betekent , zou men befluiten mo-
^en

, dat deeze Soort de Vergiftigfle in dit Ge-
^^igt ware. Hy wordt by R a y ook voorge-
ft-ld onder den naam van BrieUadige Virgini-

Jchs Fergiftige Bom 3 met ruige Bladen, welke
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AfDCE
™ Vifginifche Dricbiadige W'yngaard al-

^^^^^ leenlyk ctoor de ruigte der E laden en de rood-

HooFö- heid, zo van de Steden als van de Ribben eo

"^^'^
' verlchilicn. Mon-

T
I

IN G fchryft aan zyncn \\"yngaard van Kaw-

da ook geene Vergiftige Eigenfchappcii toe,

en dc Dricbiadige Kanadafche Klimop van Cor-

KUTL's zou de gladde, niet dc ruige of Wol-

lige Ibxicodendron vun T o n r n e f o rt zyn,

Decze is eigcntlyk de Driebladige Rhm, met

de Bladen gefleeld, fpits ovaal en Wollig ruig,

nu geiieel, nu uitgegulpt, van den Heer Grö-

wovius , die door Clayton was voorge-

fceld , onder den naam van Kimmende Vagifl-

boom , met drie hangende omgeboogen Bladea

aan één Steeltje; waar van getuigd wordt, k
dezelve een Melkagtig Sap laat druipen , te-

welke aanftonds een zwarte. Kleur krygt door

de aandoening van de Lugt. Vergifti^re Dam'

pen vvaafcmen, ze-t hy, uit alle de gekneus-

de deelen van deezen Boom , die Jeukerige

Puisten , Zwélling en Pyn in 't Lighaam ver-

oirzaaken. Dccze , zo wel als dc naastvoor-

gaande en de eerst bcfchreevene Soort , zou-

den
, volgens MiLLER, twechuizig'zyni

dat js. Bloem- en Vrugtdraagcndc op byzonde-

(10}
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(lo) Rhus met drievoudige Blid^n , die ge- 'TI.

jieeld^ ovaal, zeer wyd getj.nd en yan on-'

deren Wollig zyn. Hoofd-

De bynaam is van Browne aflcomftig , ^J;
door wien een Boomachtige Cominia voorge- Cöa«««.

fteld wordt, met gegolfde drievoudig gevinde

Bladen en zeer kleine Bloemen , de Trosfen

aan 'c end der 1 akken. Dit ondcrfchcidt dec-

ze Soort, niet alleen, van de voorgaande; maar
het is ook een hooge Boom , die een dikken

Stam heeft , beftaande uit een geelagtig wit

Hout, zo Wel in Oost- als in VVestindie groei-

jende , en aan de Kust van Malabar Malaga-
Maram genoemd wordende. De-/.clfs Bloelem
beftaat uit een menigte van kleine Bloempjes,
tiie op lange Steeltjes zitten. Hy draagt ron-

de, eerst zvv-artagtig , dan witagtig groene Bes-
fen, met óén Korrel, zoet van Vleefch.

t)e Bloem en Kelk zyn in dit Gefiagt bei-

den vyfbladig t het Zaadhuisje driehoekig en
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n." met drie Holligheden, bevattende enkdJe Za3-

^'l^^"-
den.

Hoo^D- De cenigfle Scoit , hier in voorkomende (i),

STUK. voert den bynaam van eenvoudige of enkeldt,

spadepa^^ dat dit Gcwas een enkelen Stam heeft,

ötam '^^^ ' volgens S L o A N E , maar een Duim dik

niige.
*

is en niettemin , ongetakt , tot de hoogte van

veertig Voeten ftygt ; zynde zelfs , tot byna een

half Voet van den l"op , ongcbladcrd ,
getyker-

wys de Palmboomen. De Bast is glad en v^ir-

agtig , doch om hoog de merken der afgevato

Èladen vertoonendc , even als de Koolftruiken.

De Eladen , die den Top omringen,, zy"

groot , met eene middelrib of Steel van drie i

vier Voeten lang , waar aan wederzyds Bladö

flaan van een half Voet, een Duim breed, dödi

l^its uitloopende , zagt en ruig. Boven de Bla-

den geeft de Top veele Roedjcs uit, naar al-

le kanten fpreidende, van zes Voeten lang) op

v/cikcr enden vcele, zcerfchoonc, vyfbla#

paarfche Bloemen , met geele Meeldraadjes eJ

daar op volgen gladde Vliezige Blaasachtigï

Zaadhuisjes. Op Steenachtige Heuvefs aao He-

pc - Rivier by Leguane op Jamaika hadt hy de^

zen Boom aangetroffen. Dezelve fchynt vcü

naar de Comocladia te gelyken.
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Afdeeu

Van dit Geflagt , ook Kruiden bevattende , ^^^.^^

z^n de Kenmerken , behalve de Vyf Stylen , ^^^^^

'

die hetzelve in een anderen Rang dan de voor-

gaande brengen , een vyftandige Kelk boven

het Vrugtbeginzel , en eene vyfbladige Bloem

,

waar van veelen een Kroontje of Zonnefcherm

famenllellen , die een zeer klein eigen Bekleed-

zei heeft : zynde de Vrugt eeiie vyfzaadige

Befie.

De twee eerile Soorten , die Boomagtig zyn.

en onder den naam van Boomen voorkomen,

zal ik hier befchryven.

(i) Aralia , di? Boomaclnig is , met enkelde

Ilkden, hebbende ééne Klier aan ieder arhn**

Straal van het genieene Kroontje.
Jl^.™^^*

Ditlaatfte beeft Browne in zytie bepaa-

ling van dit Plantgewas ook opgemerkt, doch

de afbeelding of befchr^'ving van den Klim-

<^P-Boom met Piekswyz; Bladen, óooï Plü-
^ïiER, vind ik. geen het minfte gewag van

^eeze Klieren. Het wordt aldaar gezegd een

^machtig Gewas te zyn, dat de Bladen fpits-

\ ovaal,

0)ATaIix Cauli Arboteo , Folïis fitnpHcibus , Umbella:

^lüa arbotes &c. Bbonw. 7^. 189. Heda» Arbor , FoHa

"•DUUU, STUK,
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II.- ovaal , gclteeld , ovcrhöeks geplaatst en effen.

Afdeel, zandig heeft, men ecnc Krooncjesw^zc Aairvaa

HoüFD- I^Ioemen, die eigen Zonnerchcrmen uicraaakeu,

sTütt. elk op eene byzoiiderc Straal van de a!i,'cmcefii'

Kroon. Zo het de Laumrhladige Boom is \-:

heeft hetzelve rcgte Takken, met ecne gbJ^^

donker bruine Schors , waar onder een wit Hou;

Jegt
;
de Bladen worden naar 't end breeder, de

Bloemen zyn geel , en msakcn, ^owelalsdc
\' rugcen

, dat roode Besfen zyn , zeer fraaye

Kroontjes uit. In de Noordel'vke deelcn vi:

Jamaika hadt hy deczen Boom' gevonden.

TI. (2) Aralia, die Boomachtig is ^ met dm Sm
*'^^'« Bladen, gedoomd.

De Doornagtigheid oiiderfcheidt voornaame-
iyk deeze Soort , welke ik in de Amüddmi'c^
1 urn

, door C o m m e l y n , BoomachV4^ ^
doomde Mgelica , of Jndifchc Boom mft Es-

Ichcn -Bladen en eene gedoemde Schors, r
tyrcid vind. Deeze heeft gevleugeidfi ^
den, gelyk die van de Plant, welke mm En^-
wortel noemt; het geen ten (jpzigt van lïï

Boom zeer vreemd is. In de Koningin ke Tuifi'
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ie Chcliea, hadc men dit Gewas met een Stam H.

van eens Mans langte , en meer daji een Arm

dik gezien , die zig aan den Top in Takken uit- Hooi*ï>

fprciddc. Waarfcbynlyk groeit het in zyn Land^'^'^^*

\cd hooger. Dc naam, welken 'er Pluke-
NETiüs aan geeft, is Chrijhphoriayia, een

gedoomde Virginiiche Boom,

(3) Aralia, die den Stam en de Bladficelen ge- nj,

doorrd heeft ^ de FirMaden ongedoornd en c£ffi'l

Eaairig.
'S^^'

Dceze Soort voert den nevensgaanden by-

naam , om' dat zy door den Heer O s b e c k
in Chma waargenomen is. Zy heeft een enke-

len flerk gedoornden Stam of Steel, die anders

kaal en a'Ieenlyk aan den Top gebladerd is. De
Eladfteclen zyn famengefleld , in drieën vcr-

<ïceld en ruig
; de Bladen gevind , met dc

filaadjés ovaal en Zaagswyze getand inzonder-

tód van onderen Haairig , tweemaal zo groot

in de voorgaande Soort. De Zonnefcherni

is uit een menigte van kleine Kroontjes famcii-

gellcld.

L I N N ^. li s vTaagt , of hier toe ook de Man- watfr
-

^^^h Water -Struik van R u m p h i u s te be-

^ti^kcn zv , hetwelke door den lïeer N. L.

13 UR-

^^•P- «05 T. 4+? BURM. FL, ld.

II, STOK,
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n. BüRMANNOs vastgefteld wordt , zO wel ten

opzigt van het Mannetje als van het Wyfje. Hec

Hoofd- eerfle is een Boompje dat wel ter hoogte van

STUK. een Spies opfchiet , met een of meer regte

St^t,"" Stammen , die dikker worden dan een Arm

,

en geheel bezet zyn met Doornen. De Bla*

den gelyken eenigermaate naar die van den

Vlierboom , en het bloeit ook met Dollen zegt

11 u M p H I u s , doch ylder en de Vrugten ko-

men vry wel overeen met de zogenaamde Dui-

vels- Kerfen , naamelyk die van de Brpnia^^'

gra, weleer Tamnus nu Tamus genaamd. Dee-

ze Beslèn bevatten eenige Steenachtige Koriels

en zwellen fomtyds op tot de grootte van etü

Musketkogel. Dit Gewas groeit veel aan ^

kanten der Rivieren en op Waterige plaatfeU)

in Oostindie ; alwaar de Stammen groen en Struif-

achtig blyven , doch in de Bosfchen wordt

een Boom , wel van twintig en meer Voeten

hoog , met eene graauwe Schors , hebbende

van binnen hard Hout. 't Sap der Bladen en't

Zweet der jonge Stammen veroirzaakt ]e\M
op de Huid. Het W'yfjc heeft veelal de zé
de gedaante 3 doch is ongedoornd, en daaraï

wordt het dus onderfcheiden. Jn hetzelve z)""

de Takken en Bladen als met Zand beftrooid.

welk aan de Huid komende ook Jeukt ver-

wekt. De Besfen van geen van beiden

den door 't Gevogelte gegeten : maar
diaanen maakeu vcci wcrks van het

'



het Waterige Hart, dat den naam aan deeze li.

Gewasfen geeft.
Afd^ei^

Gedagte Heer Burmannüs brengt hier hoofd-

een Malabaarfch Doomgewas (*) t'huis , dat stuk,

een Hcefter is van twee Mans langten hoog,

op Zandige plaatfcn groeijende. De Bladen

zyn ook gevind , en hebben hunne Steeltjes

bezet met Pukkeltjes, die dezelven ruuw maa-

ken. De Bloemen groeijcn Zonnefchermswyze

:

zy zyn vyfbladig en witagtig groen: de iies-

fen zyn zwartachtig , en hebben een blaauw

vSap, zo fcherp, dat het de Keel fchroeit wan-

neer menze eet. Uit het Hout , de Bladen en

Wortelen , worden niettemin verfcheide Genees-

middelen vervaardigd.

VI. HOOFD-
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VI.
IJooFP- VI. H O O F D S T U K.

Befchryving van de B oom en , wier Bloem

zes Meeldraadjes hebben, die daarom H ex-

and R i A genoemd worden , vaar $ndcr é

Boom , die ht zogenaamde DraakenblocJ
'

levert,

De Rang der Zesmjmnige Plantgewasfcn

het Stelzel der Sexen , is niet zeer uiu

breid. Men noemtze H e x a n d r i a , om gj:

ieder Bloem zes Meeldraadjes (Stamina) hcc^:

en onder dezelven hebben ver de me
'

maar éénen enkelen Styl of Stempel , dc^v

Monogynia genaamd , die weder onder il;

worden , naar dat derzelver Bloemen een i:

of een Vliezig Omwindzel als een Scke--

gelyk de Narcisfen enz. , of niets van beiden»

of zelfs geen Bloemblaadjes hebben. Alle*

Boomen van deezen Rang komen onder &

Eenwyvigen voor.

D R A C N A.

De Kenmerken zyn : een Bloem in zesfen

verdeeld , regtopftaande , die de zes Meeldraail-

jes, in 't midden van haare langte, iets dikfe^

heeft en geene Kelk. Het Vrugtbeginzel

ovaal met eenen Draadigen Styl die erikS
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is, doch den Stempel in drieën verdeeld heeft 11*

en iïomp. De Vrugt is een Eyronde Bezie

met drie holligheden. Dceze Kenmerken ko- Hoofd-
men byna met die van het Geflagt van ^j-pa-sTus.

ragus , tot hetwelke L 1 n n je u s den Draak-

boom te voeren betrokken hadt, overeen: doch
de Geflalte vcrfchilde te bylter : v.cshalve hy
'er thans van afgefcheiden is.

Onder de vyf Soorten , in dit Geflagt door

den Ridder betrokken , komen 'er twee voor

die Boomachtig en Bocmen zyn , als volgt.

(r) Dracccna, die Boomachtig is, met de Bla- i.

dm eenigerviaate Fleezig , aan de tippen BraZT''
gedoomd. ^'j^^-

Be eigenth ke reden , dat deeze Draakboom

,

in 't Latyn Draco Arhor , genoemd wordt, is

düifter. Dat zig in de Vrugt, wanneer men
de bultende Schil daar af haalt, de figuur van
ccn Draak vertoonen zou , hoewel- niet cnmoog-
'yk, is wat ver gezogt. De afleiding met fom-
"ligcn te Hellen van het uitvloeijende Harst-

ackige Sap , dat Braakenhloed genoemd wordt,
^-ecft fchyn ; alzo Dioscorides zelf mtldt ,

dat

^(') DrM^tra atboie.i, poUis fuhcarnoGs npicc ipinofo. Syjf.

Plant, EJ. :i. p. 4j-,, Pukm UJ. p.^S^^ CoidylU^i

• l.p. IX.

^ ^



£2S Zesmannice Boojien.

dat die StofFe voor het verdikte Bloed van zf-

keren Draak gehouden werdt. Maar ik dent

Hoof'd veeleer , dat dc Geftake van den Boom, die

sTüK. wat den Stam belangt vry Slangachtig is, en aaü

iooZ""'^'
'^^^ ^llGcn maar een Kroon heeft van

korte Takken of Degenvormige Bladen , dc

genen , die zulk een Stam op den Grond le-

gende vonden , met de gedagtc roode Harst daar

aan , hem in de eerfte opflag voor een Slang of

Draak , die gekwetst was of vermoord, hecfl

kunnen doen aanzien.

V\'at hier van zy : „ de Draak (zegt Clïï-

„ s I u s) want ik vind geen bekwaamer naam:

^, is een hooge Boom , van verre naar een Pyfl*

5, boom gelykende , zo egaal en altyd groen zjn

„ zyne Takken. Hy heeft een dikken Stam,

„ met agt of negen Takken van twee Ellen

,

die even lang en Bladerloos zyn. DezeKe"

„ verdeelcn zig ieder aan 't boven- end in drie

„ of vier Takken van een Elle lang of

5, meer, en eto Arm dik: ook Bladerloos, nissr

„ op den top ieder een Kroon draagende vsn

„ Bladen van gelyke langte , welke naarLif*

3, bladen gelyken , en groeijcn op de maniö

„ der Aloë, zo dat het eene Blad ScheedsWi^

3, het andere omvangt. , De breedte isrjrf
een Duim , en zy loopen aan 't end fpits a'?

„ een Degen uit, hebbendein 't midden e^n

3, verheven Rib , doch aan dc zyden dun en

„ fcherp zynde als een Swaard. De Stam liec^^

jj een vast Hout, maar een rumvc Schors, met
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vcele Scheuren en Bariten , waar , in de Honds- ^pp^^j^

dagen, het gedagte Vogt, dat toe een roode VI.

„ Harst verdikt, uitz^-pelt. De Takken zyn^^^-''^*

„ vol Vogt en week van zelfilandlgheid , zo
y^^J^^.

!, wel als degehccle Kruin van den Boom, dknhom.

„ men even als de Kool der Palmboomen eeten

zou kunnen , indien de bitterheid zulks niet

3j verhinderde".

Clüsius zag deezen Boom , nu rykelyk

t^'cc Eeuwen geleeden, teLisfabon, agt Palmen

tlik, agter zeker Kloofter ftaan, en kreeg ver-

volgens een Takje met Vrugten beladen, die

van grootte en figuur als kleine Kerfen waren

,

geelachtig van Kleur en wat zuur van Smaak.

Ten dien opzigte kwam dezelve met den Draa-

kebloeds . Boom , dien anderen op de Kanarifche

Eilanden gevonden hadden , overeen;' doch ver-

schilt van den Indifchen Boom , dergelykc Harst

iiitlevercndc
, van K^mpfer befchreeven,

^ïe tot het Palmriet van R t! m ph lus behoort

;

cn van anderen. R ü m p h i ü s , naamelyl: ,

b^cft drie Oostindilche Boomen op , die een

Bloedrood Sap uitflorten , en H e r n a n d e z

maakt van twee Wcstindifche gewag. In

?-uitl- Amerika, aan de Rivier Oronoque , vondt

I'OEFLiNG een zodanigen Boom met een

^ kinderachtige Bloem ,
gevinde Bladen en Peuls-

^•yze Vrugten : J a c q u i n in Tierra Bomb:?

dergelyken , dien de Ingezetenen Sangr.^

Dragon noemden. Wanneer men hier en daar

ïnfnydingen maakte ih den Stam, was in 'r hm
de



II. de Boom bezet met glinftcrende roede Druppels,

^""vr^
als Traanen, die door de Hitte van de Zon in

Hoofd- weinige Minuuten Itremden tot een Harst als

8TUK. het gewoone Draakenbloed der Winkelen,

i-m*^'
BoERHAAvÊ betrekt den Draakboom vaE

Clusius tot de Palmboomen: hy geeft '0

een gladden Stam aan , met zeer lange neer-

hangende ongedeelde Bladen. Dus komt een

Gewas in onze openbaare Kruidhoven voor,

welk CoMMELYK in de Naamlyst van den

AmfterdamfcIicD genoemd heeft, Pruimdras^^^

de Pabnboom , niet de Bladen van Tucca en

Tros van Vrugten , die 4e figuur van Kerjt^

hebben, en een hard Jfcligraauw Steentje,

grootte .als e-n Erwt. Het zou dan fchyneD)

dat die Hoogleeraar de Vrugtmaaking had ge*

zien; ten ware zulks van Clusius ontleeDsl

mogt zyn , die elders van eene dergelykeVmgt

gewaagt. Ondertusfchen hebben die Draait
men, welken men in Europa heeft, in Geftal'

te met den gcmeldcn van B o e r h a a v e ovei-

eenkomflig , en van aanzienlyke hoogte ,
i^"

Duitfchland reeds gebloeid en Vrugt gedragci^

By gelegenheid , dat zulks , nu zes Jaaren f
leeden, te Wcenen, in de Keizerlyke Tuin?'

beurde, heeft de Hoogleeraar Cr a N t z

daar van een nieuw Gellagt gemaakt .

den naam van Storckin, dat dandeDn^''

() Oe duaius Dracsms Arterlbus. Vfennx i^ös, Q^^'
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x-^n C L 11 s I iT s 7.0U zyn , hetzelve van dc O- H.

óera onderfchcidende , welke in 't jaar 1756 ,
y"^'*

ook te Wccnen, ineen andere Kruidhof, ge- Hoorn,

bloeid hadt , en door hem voor den gedagtenSTUK.

Palmboom vanBoERHAAVE gchoudcai "^'ordt.y^f^'''"'^*

De Bloem van deeze was Klokvormig en groo-

ter; de Vrugt, naar die van de andere gelyken-

de, bevatte een rond, glad , witachtig Steentje,

't welk hy zelf twyfeit of het van dat der Store-

kla verfchille : zo dat L i n n ^ u s deeze beiden

vooreen zelfden Boom verklaart (*): temeer,

dewyl men in de laatfte bevonden heeft ,

<3at de Takmaaking , die in de meelle Draak-

boomen cmtbreekc , toevallig is. IVlen heeft

ook waargenomen, dat dezelve door overlangfe

Scheuren , die van zelf ontftaan , in 't vroege

Voorjaar een roodachtig Sap uitgeeft , 't welk

opdroogende een hoogroode Harst uitlevert. De
Bladen zyn in deeze laatlle zo dik niet, en fmal-

Icr dan in de gewoone ; weshalve de Tuiniers

hem den Smalbladerigen Draakhoom tytelcn. De

natuurlyke grocyplaats wordt gefield op de

Kanarifchc Eilanden.

Het Draaken - Bloed Sanguis Draconis , dat Het

tle Ouden Cinnabaru noemden wegens zyne^^^J^"

P A



Zesma-nnigf. J3oO]vir.N.

Afmel
Bloedkleur , x y.y dan van deczen of

'^V^L^*
van een anderen Boem , komt voor in ronde

HooFD' Bolletjes , van grootte als een Hazelnoot , die

STUK, Patcrnosterswyze in geelagtigc Riet- of Palm-

booms Bladen famengeknoopt zyn. Men vindc

het ook in Broodcn
, ja zelfs week en vloei-

baar , flegter , onzuiverer en van minder waar-

de. Het heeft Smaak noch Reuk, uitgenomen

»

wanneer men 't brandt. Wegens zyne fanien-

trckkende hoedanigheid heeft het de voornaam-

üc plaats onder de Bloedfteiupcndé Middelen

,

die men inwendig gebruikt Uitwendig droogt

het Zweercn op , doet de Wonden fluiten,

maakt de losfe Tanden vast cn vcrllerkt k!

llappe Tandvleefch,

ziri^«^
(2) Dracscna, die Boomaehtig is, mclM^

Fe/rZ. ' Lancetswyze Bladen»
ïzeibootr..

Hier wordt dc Tzerhoom bedoeld, dien . -

neczen rdZj-;o noemen, volgens den Hcl;

B E c K, en door hem in China waargenomen -

dien hy aldus befchryft. Dezelve was zo hoog^èt-

liy dc Bloemen , die aan den Top van eeo

Tcgtopftaande Struik zaten, niet bereiken koe.

De Takken waren met Staaken van Bamboe-

zen onderflut. Hy moet niettemin de Bloe-

II. p. Convaüaria fiutieofa, Syst. ^

>ox Fertea. OsB, I/. ^su
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mcTi bekomen hebben : v/ont hy zegt , dat der- ir;

zclver Kelk éénblaadig en tweetandig is ; zynde
^^^ei

de Bloem Trcchteragtig en beftaande uit cenHooFc

Draadachtige Pyp^ met een breeden Mond, ólc^"^^^-

in zesfen verdeeld is , met langwerpig ronde

Slippen , waar van de drie buitenften een weinig

grooter zyn, en de drie binnen ften de zes Meel-

draadjes inwikkelen. Deeze zyn korter dan de

Bloem, en hebben langwerpig ronde, fmalle,

overendftaande Knopje?, De Stamper is langer

dan de Meeldraadjes , en heeft een onverdeel-

den omgekromdcn Stempel. Dan zegt hy: dc

Boom was meer dan twee Mans langten hoog

,

hebbende den Stam zeer knoeftig , kaal en ruuv;

:

de Takken zyn krom , kaal , doch hebben aan

'tendbosfen van Bladen, die Lancet - Degen,

vormig, roodagtig zyn met gevoerde Steelen o£

met agtcrom geboogen Randen. De Bloemen

zitten aan de Punt der Takken, by Dollen of

Trosfen , zynde ieder derzelven klein en rood.

Die Heer betrekt hier toe den Asparagus

teminalis van L i n n .i- ü s , en dienvulgciis ook

de Witte Limiet - Struik van Rumpiiids;
doch deeze beiden fchynt onze Ridder thans

afgezonderd te wiilen hebben , om uit te maa-

ken de volgende Soort , welke echter door hem
niet duidcivk van dc andere ondericheiden is.



II. (3) Dracasna die Struikachtig is ^ met Lan-

Aftjjel. cetswyze Bladen,

fTuT."" Dc Witte Limiet - Struik van R u M p H i u s

,

UI. is een Heefier van agt of negen Voeten hoog,

u^mtnaiïsy^^^'^
den Stam naauwljks een Arm dik heeft,

Limiet- met weiüige regte Takken , die als in korte

^""'^
Leedjes verdeeld zyn. De Bladen zyn met den

Steel een half Voet lang, aan beiden enden fmal

uitloopende , van boven licht Zeegroen, van

onderen pmpcrachtig , en de jonge Bladen zyn

fchoon licht rood. Aan 't opperfte der Takken

komt een Tros uit van Sterswyze Bloemen,

van zes witte Blaadjes, met even zo veel Meel-

draadjes cn een Styl in 't midden , op een Vrugt-

beginzel zittende , hetwelk een roode Befie

worde , gelyk in de Aspergies , cn dcczc Tros

verfiert den Boom niet weinig. Zyne Takken

worden ook veel , op Bruiloften , ten dien cind«

gebezigd. Hy heeft een voos wit Hout, roei:

een Waterachtig Hart. De Inlanders planten

dit Gewas veel aan de kanten van hunne Bofch-

tuinen, als tot een Heining of Grcnsfcheiding,

en daar van heeft het den naam van Liniiet-

Struik bekomen , doch de Ternataanen nccmcn

het Ngasfi , dat is Leugenhlad , om dat het zig

aan de eene zyde groen , aan de andere paar^i^^

vertoont.
^

(O Drac£n^ herbacea caulescens , Foliis Lanceolatis Sy.'-

nn. XII. p. z+<5, Temiinalis alba. Rümph, ^mh, ;V. ?•
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C A P U R A. IJ.

Afdecl.

Dit is een nieuw Geflagt , door L i NN.'t: u s ^^^J/^
•thans voorgefteld, waar van de Kenmerken zyn.sTus.

Geen Kelk : de Bloem eenbladig, Pypachcig,

met den Rand in zesfèn verdeeld , de Slippen

rond. Zy heefc naauwlyks Meeldraadjes, maar

zes Mcelknopjes, die langwerpig zyn, binnen

de Buis vervat. Het Vrugtbeginzel zit bo\ en ,

is driehoekig rond , geknot , met eenen Rol-

ronden zeer korten Styl , en eenen Klootagtigen

Stempel. Het Zaadhuisje is mislchien een Ec-

De eenigfte bekende Soort (i) is een Boom
in Indie groeijendc , met gearmde paarfchagti-

ge lakken ; de Bladen gepaard, cenigennaace

geltceld, ovaal, cfFcnrandig, fpitsachtig, jaar-

lyks afvallende. De Bloemtrosjes zitten in de
Oxels der Bladen

, zyn korter dan dezelven en
paarfch van Kleur.

A C H R A S.

Dit Geflagt heeft eene Kelk van zes Bladen
en eene Eyvormige Bloem in zesfen verdeeld

,

niet even zo vecle Schubbetjes bcurtlings van
binnen. De Vrugt een Appel met tien Hok-
jes, waar in enkelde Zaadkorrels, die het Piek-
je op zyde en de punt genageld hebben.

Drie

ïl.rtiFL.ii. Stuk»



Drie Soorten komen in dit Gcflagc voor,

' die altcma:;! tot de Eoomen bchcoren, als vclgc.

(i) Achras met enkelde Bloemen , de Bladsn

Beitelvormig Lancetswyze,

' By Sloane voert deeze den naam van

zeer groote Perfikenboom , met eene langwerpige

ruuv^ e Vrugt : by P l u ke N e t i u s van vf//-

peldrangende Amenkaanfche Boom, met groote,

lange, ftompe, harde cn geaderde Bladen, die

ongelyk van Rand zyn. De Spaanfchen, zege

J A c Q ü I N , n<x?men hem Sapota , de Engel-

ichcn cn Franfchen Mamei - Sapote. Hier van is

zckcrlyk de bynaam , op de Vrugten ziende ?

die van figuur als Pramraen zyn , afkomliig^

flet iseenregtflammige en zeer fraaije Boom,

die zyne Kroon wyd uitbreidt , zegt de Heer

] A c Q u I N , iets Melkgeevende. Gedagte Kroon

bcftaat uit Twygcn , v.'ier Looten aan 't end

dik en rond zyn , en aldaar bezet met groote

langwerpig ovaalc Bladen , van agt Duimen lang*

te. Onder bet T.oof zyn de Takjes digt bezet

met cerbluemige Steeltjes, die kleine witagtigc

,

Klokswyzc Bbenien draagen , naar die van de

Smeer-
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Smeerwortel wat gelykende. De Vrugt die II,

Eyvormig is, drie , vier of vyf Duimen lang,''^^'^Y^*

heeft eene rosagtige , ruuwe , doch geenszins hoofd-
gefchubdc Schors , waar onder een week VIcefchsTi K.

is , bleekrood cn eetbaar , doch laf zoet van

Smaak. De Zaaden zyn zeer groot , bruin en

ftcrk glanzig , met eenen witagtigcn ruuwen
Rand, en bevatten eene witte Pit, die meteen
fterken Reuk van bittere Amandelen is bezwan-
gerd.

De overeenkomst van deeze Soort met de vol-

gende, zegt Jacquin, is zo groot, dat ik

deswegen het vocrnaame Kenmerk der Sexcn
ben overgeftapt

, betrekkende dezelve, fchoon
hy maar vyf Meeldraadjes heeft , tot dit Ge-
^53gt. AJisfchien zal men ze , t'avond of mor-
gen

, ii, een andere Klasfe plaatzen. Zy was

v^t'

^^'arthagena
, op Kuba en Jamaika ,

(2) Achras met enkelde Bloemen , en Lancets- u.
U'}'!' ovaak Bladen. ^

^^Iras

Deeze is 't, die onder den naam van Sap(i^"''
by Plumier voorkomt en door Brow-

NE

fï) ^chraiY\onWs folitarilï Foltls hnco'nto • ovatis Svi?
XIU Achras FiorLbus hocandris. y.c^ Anur. p. jV/t.'

^'•Dr.EL,II. STUK.



Zesmannige Boom en.

II. NE genoemd wordt Achras met eene grootc

AFnEÊL. j.g Eyvormige ruuvvc Vrugt, cnkclde Bloemen

?

I^ooFD-
Oxels voortkomende , ftrekkende het

STUK. Lidteken van het Zaad zig voorby dc Punt

uit. Hier toe wordt ook , als eene Vcrfchei-

denheid , dc Sapota met eene kleine Vrugt,

van S L O A N E en dc gedagte Autheuren , betrok-

ken. De vSpanjaarden noemen de een zowel

als de andere Nispero , de Hollanders Mi^d-

hom ; doch de Franfchen noemen die met groo-

te Vrugten Sapotier , met kleine Vrugtcn Sap-

tillier : de Engelfchen geeven aan de cerfte den

naam van Sapodille-Tree .é^tu Sapodille-Boom,

cn de laatile van Nisherry.
Het is een Boom , niet minder fraay dan de

voorgaande , die dikwils de hoogte van vyftig

Voeten bereikt , zvnde geheel vol van eene wit-

te zeer taiije Melk. Het Hout is wit, de Schors

bruin. De Bladen fchynen weinig van die van

den voorgaanden te verfchillcn , doch zyn fiegts

half zo lang , en meer Lancetachtig , dat i5

fmaller en fpitfer. De Bloemen komen op g-'

]yke wyze voort en openen zig ten tyde der Bc-

vrugting meer , hebbende bevoorens een Eyron-

dc en dan eene Klokvormige gedaante.

.
Vrugt, die nu grooter , dan kleiner, ronder of

langwerpiger valt , heeft eene bruine ruuNvc

Schors , en daar onder een witachtig Vleefch»

^elk zo aangenaam van Sninak is, dat fornm:-

gen deeze Vrugt zelfs lekkercr dan de Ananas-

len keuren. Men kunzc echter niec eetefl, of

zy
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7y moeten eerst beginnen te rotten , gelyk dc 11.

Mispelen. De Pitten of Zaadkorrels, waar van^^^^j^^

zelden meer dan vier voldraagen, zyn gÜnfte- Hoofd-

rcnd zwart en uitermaate bitter. Die van Mar-sTuK,

tenique gebruiken deze!ven , gepeld zynde , als

een Geneesmiddel voor de Ongemakken der

Waterwegen , wordende , ten dien einde , een

Emulfie met Wyn of Water daar van gemaakt

,

doch nooit meer , tot ééne Gifte , dan Vc^n

twaalf Korrels. De Bast van den Boom is fa-

mentrekkende , en wordt wel , in plaats van de

Kina, tegen de Koorts gebruikt.

By nagt verflrekken deeze Boomen tot huis-

vesting voor Rotten en Vledermuizcn , die naar

hunne Vnigten niet minder gretig zyn , dan
vcclerley Vogels uit den Rang der Hoenderen,
op welken derhalve de Vogelaars onder deeze
Boomen zitten te loeren, en ze hunne Snoe-
Pery duur betaald zetten. De Vogeltjes, die

hangende Nesten maaken , fchynen deeze Boe-
nden ook te beminnen, en de Kolibrietjes bou-
^^en dikwils in de Toppen der Takken, welke

den Grond hangen , hun zeer aartig van
verfcheide deelen der Bloemen vervaardigd

'^^cstje
, broedende daar in onder befchutticg

^an de overhangende Bladen. Op de Karibifche

Eilanden en de nabuurige Vaste Kust, komt dit

Geboomte voor.

II, SlVK,
(3) Achras



Zesman NI GE Boomek.

n-^
(3) Achras met Troswyze Bloemen en Lin-

'vi?^'
cetswys' ovaale Bladen,

STUK. Aan de voorige Soort hadt SloaneLïu-

J^clras
^'^^^^^^^^ gegeven , en aan deeze geeft liy

Saiicifoii*. W'ilgenbladen ; daar zy doch weinig van die

l™^^''"'*'' anderen verfchillen. Hy noemt dezelve een

Boom met een breed glanzig Blad van W/Jgen,

en kleine bleckgeelc vyfbladigc Bloemen , die

troswyze voortkomen uit de zydcn derTakp

of Looten. B r o w n e geeft 'cr den naam aan

van Achras met langwerpige glanzige wederzyds

uitgerekte Bladen ^ de Bloemen Troswyze, by

Bondeltjes onder het Loof verfpreid. De vyf'

bladigheid ftrydt tegen de algemeene en byzon-

dere Kenmerken van dit Geflagt. De Boom

valt in Zuid - Amerika.

De Planten van dit Geflagt hebben den Bloeffl

éénbladig en Raderachtig , met eene Kelk die

in zesfen verdeeld is, en de Vrugt is een Bezie

rnet zes Zaaden.

Twee Soorten komen 'er in voor, die beide"

tot dc Boomen betrokken worden , als volgt-

(OPri-

f3) Achras Floribus confertis , Folüs lanceolato . oT3t'''

duais, &c. Erown. Jam. 201. T. 17, f. 4. Sallcis Folio

fplendcnte Arbor , Floribus parvis , pallide luteis pentapttilis»

«K. Sl^. Jam, ,70. liiji^ jj^ jog,



(i) Prinos 7net de Bladen in de langte Zaags-

^

wyze getand»

B
Hiér wordt de Groote hreedbladige Akanna ,

s

van M u N T I N G , t'huis gebragt en de Hulst

met afvallende Bladen van du Hamel, inv

deszelfs befchryving der Boomen. De Heer
^

Gronovius fielt het Gewas voor, onder

den naam van Prinos , en brengt de befchry-

ving Van C L A Y T O N by , die hetzelve ecii

Boom noemt, met een kiemen zwakken Stam ,

Welke taaije Ryzen of Teenen uitgfeèft , met
ccne gladde vSchors , Bladen als van den Lau-

rier en vyfbladige witachtige Bloemen , die

ongefleeld uit de Takjes voortkomen , met Bes-

fen en Zaad'cn als van de Hulst. Volgens de

befchryving vaii gezegden Heer, zyn de Tak.

ken cfFcrt en kaal; de Bladen ovaal, gedeeld,

glad
, fcherp getand , loopende de Tandjes in

Elsachtige Punten uit ; 'zynde ook de bovenflen

Jpics, de onderden Homp. Voorts zegt zyn Ed.
,

uit ieder Oxel kömt een gemeen Bloem - Steeltje

^oort , korter dan liet BlLdHeeltje , met witte

Êloemen. In 't Kruidboek van C o l l i n s o n
vindt men 'er Mannetje é?n Wyfje van (*). De

woon-

(i) frw9i FoÜss longitucJinaKtfr ferntis. Syst. Ndt. m
i'dedduis. Du HAMEL. Ariir I. p, 6

J GRON. Fl. firgint 'Lvtgdh^t^ 17S1.
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II. woonplaats is in de Moerasfen van Virginie

Afdeel, ^egt LiNNiEUS»

(2) Prinos met de Bladen aan de Tipx

tand.

Deeze is de Cas/me met overhoekfe

in de Oxelen , van M i l l e R ; als

Echte Casjine van Florida, door den Uc-

tesby voorgefteld als een Boompje ü:ü -

fiën draagt , byna de gedaante van den Jaïsr

nus hebbende , met de Bladen cverhoeks ge-

plaatst en eene vierkorrelige Vrugt. Volgen

den Heer Kalm groeit hetzelve natuurlyl^^

Kanada. Het is een Boom , zegt L i n N ^ üs,

die de Bladen cverhoeks, gefteeld, langwerpig)

glad heeft, aan de Punt dikwils met tweeZaags-

wyze fpitfe Tanden , in de gedaante byna
^'^i^

de M^/nVa, met altoos fgroenend Loof.

de Oxels der Bladen komen kleine, meest ^nc'

bloemige Steeltjes voort. De Bloemen hadt zf-

Ed. met gezien.

De naam, of eigentlyk die van Burfirm^^'

ter gedagtenis van den Heer J.
BürseR^'^'

cetswyze, altyd groene Bladen, en de I

B ü R s E R A.
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wegens zyne Reizen uit Liefhcbbery voor de^^U'

Kruidkunde vermaard , door den Heer J a c-

QUiN aan dit Geflagt gegeven. Hoofd-

De Kenmerken zyn , eene driebladige Kelk^^^?-

en Bloem en eene Vleezige Vrugf , welke

driekleppig is en éénen Zaadkorrel bevat.

De eenigfte Soort (i) , daar van bekend , ^J^^^^
voert den naam van Terpenthynboom by de CuDim/e-

Autheüren. S l o a n e noemt hem Groote, T'^-'^''*Gom

rehinthus, met Berkenboom - Blad en eene drie-
^J^^J^^*

hoekige Vmgt. Linn^eus heeft hem zelfs

m het Gellagt der Terpenthynboomen geplaatst

gehad, onder den naam van Piftacia met afval-

lende gevinde Bladen , de Vinbladen ovaal heb-

bende. Hy fchynt de Amerikaanfche Berken-
hoorn

, met Zaadcn naar die van 't L thosper-

mum Frumentaceum gelykende, te zyn van P l u-
KENE TI us. De Spanjaarden noemen hem AU
^igo of Mastikbopm ; de Engeifchen Birch-
iree of Berkenboom en de Franfchen Commier,

is Gomboom.
Het is een Takkige Kroonboom , die dik-

wils

Jti^
J-^^^- ^«'"« P- 94. T. 65. Terebinthus Folüs

^«"lï folio &c. SlOAN, :fam. II. p. S9. T. 199. CatesB.



-44 Zesmannige Boomek.

n. wils zeer hoog wordt, zegt Ja CQUIN, heb-

FDEEL.
i^gjjjg eenen regten Stam , die in een dunne

Hoofd- Schors eene witachtige zclfftandigheid bevat,

sxuK. vol van een Waterig , Lymerig , Balfaraiei

Vogt 5 dat Terpenthynachtig ruikt. De Bia*

den, die ovaal met een punt , glanzig, effen-

randig, gefteeld en anderhalf Duim langzyn,

ftaan met hun drieën , vyven, zevenen of en-

keld aan een Steel. Hy heeft kleine , Reuke-

looze, witte. Bloemen, aan Trosjes uit de O

xels der Bladen voortkomende , en op verfchei-

de manieren gefchikt. De Vrugten zyii gro*"'

paarfch , of fomtyds van gemengelde Kleui'

(nooit hadt hy dezelvenjblaauw gezien, ge'!'

zy in de Afbeelding van C A t e s b y vooib''

men,) en meer dan andere deelen?,des Booms

met Balfem bezwangerd : de Zaaden fomty*

driekantig, glanzig, van eene Vleefchkleur.

De Vrugtmaaking is in dit Geflagt veffcf^'''

lende. Op Kurasfau heeft die Heef Boom^i

gezien , met Bloemen en byna rype Vmgff"

beladen , die de Kelk in vyven verdeeld , ^
Bloemblaadjes , agt Meeldraadjes

,
geen Sty\ ^

den Stempel byna in drieën gedeeld haddft

By Karthagena heeft hy 'er waargenom
lange Trosfen van dergelyke Bloemen haddcD»

maar deeze misdroegen altemaal. Hier ond^

groeiden andere Boomen van 't zelfde Gé4[
waar van alle de Bloemen zodanig waren)

in de Kenmerken befchreeven is , aan ^

ïv'orte Trosfen groeijende. Moet dan de<
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Boom 5 zegt hy , Tweeliuizig genoemd worden H.'

of Feelbeddig'^ Dit laatfte denk ik niet: want^^^^^^'

die Bloemen waren van beiderley Sexe 3 wcI-Hoo/d.

ke, om een my onbekend gebrek, overal mis-^'^"'^*

droegen. Ik heb derhalve een Zesmannigen

vrugtbaar , een Agtmannigen onvriigtbaar , en

bovendien eenen gevonden , die zesmannige

Bloemen, welke zo ik meen vrugtbaar waren ,

en onvrugtbaare agtmannige te gelyk droeg.

Tienraannige , dat is met tien Meeldraadjes ,

welken B r o w n e verzekert gezien te heb-

ben , of vyfmannige , hoedanigen het Geflagt

van Piftacia vereifchte , wgreu zyn Ed. nooit

voorgekomen.

Het Terpenthynachtige Sap, dat in de Stam
en andere deelen van deezen Boom vervat is,

verhardt toe een foort van Gom of liever

Harst
, zynde bruin en zo dik als Terpenthyn.

^len houdt dezelve voor een zeer goeden
Wond - Balfem , welke van veel gebruik is voor
<le Paarden, zegt Catesby, die verzekert ,

tlat deeze Boom gemeen is op de Bahama's - Ei-

landen. De Heer Jacquin vondt hem op
vcrfcheide Eilanden' van de Westindiën en aan

Vaste Kust. Hy wordt thans voor den Gom
£lemni Boom gehouden (*}.

In 'c jaar 17 13 is de eerfte maal van Cayen-simatoubai
een Bast in Europa gebragt, die men Sima-^'^'^*
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II. rouba noemt. De Heer Jussieü bragt dcK.

Afdeel, welven in trein tegen dc Roede Loop en au-

Hoofd- «^^re
;
Weekiyviglieden , waar in dat Middd

STL'K. fedcrt , tot heden toe , van goede uitwerkiiij

bevonden is. Deeze Bast is witachtig geelvari

Kleur, een weinig famentrekkende van Smaa!:,

doch zonder eenigc fcherj^heid , veeleer tevens

verzagrende. Men is nog niet ^'crzckerd ,
van

welken Boom die Bast aa-omftig z^'. Een

E\>onymm , met een zwarte vierhoekige Vngt,

werdt daar eerst voor gehouden ; doch fomiiii-

gen willen thans , dat het deeze Boom zy.

Heer Jacquin nam dc proef van deszclfi

Bast , en bevondt dien wel v.-at famcntrekfen-

de , doch veel zwakker. Ook vernam hy, liJi

men 'er in de Westindicn geen gebruik

maakte tot dat oogmerk , waar toe dc l^^^'

ders op Cayennc den gemelderi Bast reécfs^

nog in 't onzekere blyft , en dc Simaroü^'^'

Boom fchynt volgens de bcfchrvving /

'ér Ltnn^us van geeft, aanmcrke/yk

deezen te verfchillcn.



Heptandri a. 247

VIL HOOFDSTUK. Hoofd-
STUK.

Bsfchryving van de Boom en, mer Bhemn
zeven Meeldraadjes hebben , die deswegen

Heptandria genoemd worden , tot wel*

ken de Paarden - Karftenge - Boom behoort»

ir\Q Klasfe der Zevenmannige Planten (Hep-^ tandria) in het Stelzel der Sexen , is zeer

bekrompen , als tót nog toe niet meer dan vyf

Geflagten en maar zes Soorten bevattende :

weshalve in deeze Klasfe ook geene Onderdee-

lingen gemaakt zyn. Zy is hier de Zesde
Kang in de Afdceling der Boomen»
Het eenigltc Gellagt , daar onder voorkomen-

de, voert den naam van

^ S C U L ü S.

De Heer L i n n iE u s gebruikt dit woord ,

dat by dc Romeinen bekend was , hier toe een

Gefjagtnaam , doch dc Heer van R oye n heeft

liet woord Esculus , in navolging der voorige

zesde üitgaave van het Samenttel der Matuur ,

gebezigd. Pliniüs befchryft den Escülus

omftandig en telt hem onder de Eikeldraagen-

de Boomen , met zeer breede Bladen , wier

^'rugten aangenaam en goed om te eeten zyn.
t^it past geenszins , i-clyk men weet , op de

i Faar-
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11. Paarden -Karftengen. De Burgerkroon te Roijiff

Afdeel.
^^^^ ^^^^^ ^.^n Eiken Takken , naderhand van

UoovDr die vaq den Esculia gevlochten (*). Men

STUK, maakte 'er Plantagiën van tot Hakhout, om ic

t>randen : maar h(?c Hout deugde niet om te ver-

werken. Uit dit alles is 't meer dan waarfchyn-

lyk , dat men door den Msculm een geheel an-

deren Boom verftaan heeft, als van de liardheid

van wiens Hout fomraige Autheuren gewag maa-

ken , terwyl ook V i t r u v i ü s van JEicM .

Axes fpreekt en Ovidlus van eene frm

Msculea. Virgilius befchryft de ongewoo-

ne diepte , tot welke deszelfs Wortelen in df

Aarde zonken (f) en een ander Autheur ge-

bruikt deezen Boom tot een zinnebeeld van^^

aangroeijing der Zonden (l). V^olgens de uit-

drukking van deeze laatften moet het een hoo-

ge Boom geweest zyn , die in Italië gemef-'ii^''^*

met brccdc Bladen en eetbaare Vrugtcn , en vi"

wiens Takken Roeden gemaakt werden. Zo

wordt hy dan , ten cnrcgte , van fomniige"

voor den Mispelboom (§) , van anderen voor

den Groen -Eik [Ikx) gehouden. In t vcrvofe
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zullen wy den Esculus als een Soort van Eiken IL

befchouwen,
^^Jf^^*

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een hoofd»

Vyfbladige Bloem , die ongelyk gekleurd is ,stuj^

en waar van de Blaadjes , met fmalle Nageltjes

,

ingeplant zyn tusfchen de verdeelingen van de

Kelk , die eenbladig en buikig of Blaasachtig

uitgezet is, met vyf Tandjes, en de Vrugt is

een BoUler met drie holligheden.

Twee Soorten komen 'er in voor, waar van

de eerfte zeer bekend is, als volgt

CO Esculus met zevenmannige Bloemen,

De gcwoone naam van deeze is Hippocajla-"'^^"''"'

fium
, hier tot een bynaam gebruikt , en even 't raadcn-

zelfdc als Paarden- Karflenge- Boom, gelyk wy^iom?'
hem gemeenlyk noemen , betekenende. M a t-
T H I O L ü s geeft de Afbeelding zegt D a L e-
CHAMp van eene nieuwe Soort van Karftenge-

, daar noch de Ouden , noch de heden-
«Jwgfchen melding van gem-^.akt hebben, en die
inen noemt Chaftagne Chevalline. Dcczc Boom
groeit in de Levant , cn deszelfs Karftcngen

'l'yn goed voor Dampige Paarden en die de
K ich hebben , om welke reden de 1 urken de-

zei-
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IL zclven Paarden - Karftengen heeten (*). Dit

^^!f^ verhaalen Matthiolus en CldsiustoI-

HooFi. gens R AY, die zegt, dat men in de Engelfche

STUK» Tuinen deezen Boom van Conftantinopolen o-

vergebragt heeft. L i n n je u s ftelt de over-

brenging in Europa , ik weet niet cp welken

Grond , in 'C midden van de Zestiende Eeuw,

Hy is thans , gelyk iedereen bekend is, zelfs

in onze Provintiën zeer gemeen en zodanig ge-

naturalizêerd dat tnen hem als een Inboorling

of Natuurlyk Plantgewas der Nederlanden voor-

gefield vindt (t).

Het is een Boom , die de hoogte en dilte

ten minfte van onze Lindcboonicn bereiktj

'zeer weeldig in 't groeijen , wanneer hy2i£"

al te veel aan guure Winden is bloot gefteld cn

den zwaarden Vorst hier te Lande verduurec-

de , zonder . eenige bedekking. Inzonderbei'^

munt hy uit door eene digtc Bladerrfke Ki:ooB5

die in de Voorzomer met icliooner
,

J3loeffl£!i

praalt dan eenig ander van onze buitenftaand^

Boornen ., 't zy tam of \vild. ZyT^^^^^^^

witachtig in jonge Boomen en aan jonge T^^'

ken, doch die der oude Stammen, hoedaniges

ik gezien heb van drie Voeten over 't ki^^

'

is graauw , met barflen , byna gelyk die de

oude Ypeboomen, De Bladen breiden zig»

aan 't end van een dikken Steel ,
Vingers^yï^

() Daltchamp H!^. JesFloHt.Lyon 1015. Toni. I-P'

'

(TJ De Gorter Fhra Bel^ica, ülunj. 1767' P'



uit, cn gelyken dus wel cenigcrmaaté naar die ÏI.

van 't Vyfvingcrkruid , doch men vindt 'er door-

gaans zeven op een S'tèd, die van het punc derHooro.

vergaaring allengs verbreeden , en de grootüensTUK.

byna een Handpalm breed worden aan 't end

,

alwaar zy uitloópen in een ftompe punt. De
Steel is fomtyds wel een Voet en 'c grootfte

Blad ook byna zo lang.

In de Herfst, als dc Bladen afgevallen zyn ,

vcrtooncn zig aan deeze Boomen dikke langwer-

pig ronde bruinroode Knoppen , die den gehce-

len Winter bezet zyn met ccn Kleverige Harst

,

cn de Botten befchurtcn xloor middel van zekere

Doppen, welke, in 't vroege Voorjaar afvallen-

de , gelegenheid tot uitfpruiting gecven. Dit

heeft zo zigcbaar in gecnc andere van onze Boo-

men plaats. De dunllc Twygcn-, die niettemin

,

in vergelyking met andere Boomen , zeer dik

3 gecven aan- *t end ccn Bloemftcng uit ,

^velke op zig zelf een zeer fraaije Tuil of

duiker is van Bloemen , die Kcmdclaarswyze op

Steeltjes aan deezen Klocmflcrg ftaan , welke

2an 't end ook met dezelvcn gekroond is , cn
dus de gezegde fraaiheid aan deeze" Boomen
byzetten.

De Geftalte vaii deeze Bloemen vereifcht on-

ze opmerking. R a y zegt , in navolging van

p O D o N ü s , dat dezelve uit vier witte Blaad-
jes beftaan , waar van de twee bovenften , een
'veinig grooter dan de anderen , in 't midden
twee roodachtige Vlakken hebben , tcrwyl het
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ir. midden van de Bloem met verfcheide geele Ve-

^^vir*
^^^^ ' vergulde Toppen hebben ,

praalt.

Hoofd- Tournefort bepaalt het getal vaii de

s ruK, Bloemblaadjes niet : Boerhaave noemt het

een Roosachtige , vyfbladige onregelmaacige

,

als dubbeld gelipte Bloem , en het getal der

Meeldraadjes zegt hy vyf , zes of zeven te zyn.

Leder MULLER, niettemin , door wien het

maakzel en de inhoud der Knoppen van deezen

Boom 5 niet alleen , maar ook, en wel inzoa-

derheid, de dcelen der Vrugtmaaking tcnnaauw-

keurigfte ondcrzogt zyn (*), ftclc vyf Bloei"'

blaadjes en zeven Meeldraadjes, gclyk dc Heer

LiNN^üs. De Eijcrflok , zegt EoerhaavEj

op den bodem van de Kelk, geeft een lange?

dikke Buis uit, die een Haakachtigen Top

heeft, en wordt een Stekelige Vrugt, veelvon-

dig fplytende , met eene holligheid , die Tj^^

bevat, naar Karftengen gelykende,

Deeze Karllengen zyn , gelyk men vveet >

hoe fchoon van aanzien ook, door haare bittö-

heid niet bekwaam tot Voedzel voor de Mei>

fchen. Voor de Paarden zouden zy, ate gczeg"^

is, een Geneesmiddel zyn. Het roode Schille'

tje, dat de witte Kern bekleedt, is famentrek'

kende. Het Poeijer van dec?e Karftengen
js

een goed Niesmiddel, wanneer men het

Snuif neemt. Men gebruiktze , op io'isM^^

pocaftani, &c. in Folio Ncur. 1764,
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plaatfen, tot mesting van het Vee. Ten dien ^

einde boort men 'er Gaten met een Priem in , 'vÏl"^
men legtze eenige Dagen in de Kalk 3 en trekt Hoöf^

.

'er vervolgens met Water de Kalk weder uit.^'^"^»

Dit zal dezelven , waarfchynlyk , de grootfte

bitterheid beneemen. Ue Byën aazen gaam op

de Bloemen van deezeti Boom , en men ziet ze

dan, als met Laarzen van het roode Stuifmeel

derzeiven beladen , terugkeeren. Onder de

Afchgraauwe Schors der Takken zit een groe-

ne, gelyk aan den Vlierboom, en dezelven zyn

zeer voos ; doch het Hout van den Stam wordt

met dat van den Efchdoorn en Linden gelyk

gefteld, om dat het zeer fyn van Draad is en

zeer glad bewerkt kan worden , zynde inzonder-

heid voor de Plaatfnyders in Hout bekwaam.

(2) ^sculus met agtmannige Bloemen. n.

Of de eenigermaatigé overeenkomst der Bla-p*aWar*

den een genoegzaame reden zy geweest , om
dit Boomgewas , het welk door den grooten

B E R H A A v E , op zig zelf , aan de gedagte-

nis van den Leidfchen Hoogleeraar Petrus
Paadw was toegewyd, hier , tegen de Sys-

Pifonis è

II. Defu IU S

BoERH. LugSa:, 2. T. a6o. Hort. Anf^l. s\.

Cltf. 143. RoYEN LugdhM, 463. TREW. Eiret.
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11. tematiiche orde , by dit Geflagt te voegen

,

zullen mooglyk anderen beter dan ik beoor-

HooFD- deelen. Het fchynt , zekerlyk ongcrymd, de

STUK. Grondflagen van zyn eigen Stekel, buiten eeni-

ge noodzaaklykheid , te overtreeden : alzo dit

Gewas zeer gevoeglyk tot de Klasfe der Oc-

tandria , waar toe het eigentlyk behoort, be-

trokken hadt kunnen worden. Doch ter zaake.

Het heeft , volgens Boerhaave, Paarden-

Karflenge Booms Bladen , die gepaard zyn ,
maar

zodanig , dat de Paaren een kruis met elkander

rnaaken. De Bloemen groeijen, op dergelykc

manier, Aairswyze tot het end der Twygen uit.

Het end van een Bloemfleeltje wordt een lan-

ge Buisachtige roode Kelk , die den rand ia

zesfen verdeeld heeft. Daar uit komt een vsï'

bladige Bloem, van de zelfde Kleur, voort,

onregelraaatig famengefteld . is uit vyf Blaadjes >

waar van de twee bovenflen een foort van Heto

rnaaken, twee zydelingfen de Keel beüé^^

en het onderflc naar een Baard gelykt H
Meeldraadjes, met hunne Knopjes voorzien)

zitten binnen de Bloem* Het Vrugtbeginzel >

op den bodem van de Kelk, geeft een lange

,

Cylindrifche , roode Buis uit, die de Scyl i^?

en wordt een ongedoornde Vrugt iFiet drie Hol-

ligheden , welke ieder een rondagtig Zaad be-

vatten.
,

Niettegenflaande men hiet twyfclen kan i
^•

deeze deelen der Vrugtmaaking v:in di'
'

zo keurlyk in Plaac gcbragt , zullen c
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gtooten BoERHAAVE naauwkeurig opgegeven Ü.

zyn, zegt onze Ridder thans , dat dit Gewas -^yj^^

de Kelk en Bloem Bloedkleurig ; de Bloemen Hoofd-

Zonnefchermsvvyze, en de Bloem vierbladig ge-STTJK,^

llooten heeft, dikwils metagt Meeldraadjes (*).

Is dit door zyn Ed. zelf waargenomen , dan

verfchilt het grootelyks met de gedagte Afbeel-

ding, en de eenkleurigheid van de Bloem ea

Kelk maakt de Geflagcs - Kenmerken gebrekke-

lyk. Aan den zelfden Bloemfteng , zegt hy , zyn

volgens den Heer David van Roy en ,

Hoogleetaar der Kruidkunde op Hollands Hooge

School te Leiden ,
Mannelyke en Tweeflagtige

Bloemen. Het kan geenszins de Ricinoides met

Karftengebooms Bladen van P L u m i E r zyn ,

dewyl die enkele Bladen heeft. Wat de Saa-

motina van P i s on aangaat , een Brajiliaa7ifche

Peuldraagende Boom , met gevingerde Zaags.

wys' getande Bladen , en paarfche Bloemen als

van de Teucrium : dezelve fchynt me?r naaj* de

Pavia te gelyken, dan de Vlrginifche V'yfbladige

Boom van R a y , met Aairswyze éénbladige

Bloemen , welke doch als overeenkomftig met

gedagte Saamouna opgegeven wordt , zo wel

als een Peuldraagende van Brafil , met den Stam

gedoomd en in 't midden uitgezet. In Karolina

^erdt dezelve van de Engelfchen Poifon -B oot ^

dat is Vergiftwortel, geheten.

VIII, HOOFD^

(*) LlNN. MoKt. alUTM,
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VIII. HOOFDSTUK.

Befchryving van de Boomen, wier B

agt Meeldraadjes hebben , die deswegen Ot-

TANDRiA genoemd worden , waar onder ét

,

Zeepnooten-Boc

De Agtmannige Plantgewasfen (O^an^^^^

in het Stelzel der Sexen, dus genaamd,

om dat derzelver Bloemen agt MeeldraadjeJ

hebben , zyn in de Rangen van Eenwyvige.i

Tweewyvige, Driewyvigc en Vierwyvige^"

derfcheiden , naar dat het getal der Siyl^

Stempelen één, twee, drie is of vier. D^éö'

fte , die der Eenwyvigen (M&nogynia)^
lyk , levert wederom

, gelyk ver de

Planten , zo ook de meefte Boomen at >
^

daar in komen eerst voor twee nieuwe ^
Aagten , als volgt.

Die Plant, aan welke Pater PlüMiER^*
zen naam , ter gedagtenisfe van denveniö

den Keizerlyken Arts DodoN^us»
Kruidboek zekerlyk van veel dienst ge^^^
voor de hcrftellers van de Kruidkunde,

ven hadt , bevondt onze Ridder t§ 1

'
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tot het Geflagt der Hulst (*): maar, °"\"'^^*
^yjJl'nL

temin dezen Autheur niette onteeren, gaf zyn
^y^ji^^

Ed. dien naam aan een ander Plantgewas, van Hoofd-

Plumier Staphylodendron met fmalle Lau-^*^"^'

rierbladen genaamd Cf), dat hy echter, in na-

volging van den Heer Jussieu , weder in

het Geflagt van Ptelea bragt ; doch thans , op *t

voetfpoor van J a c q u i n , goedgevonden heeft

,

als een nieuw Geflagt te doen verryzes (j).'

De Kenmerken dan van de Dodoncea zyn : De
Kelk viertandig plat j geen Bloemblaadjes , maar

agt zeer korte Meeldraadjes. Het Vrugtbegin-

zel is driekantig : de Styl enkeld , aan 't end in

drieën verdeeld : het Zaadhuisje gezwollen , met

drie uitfteekende ^'liezigc kanten cn drie Hol-

ligheden , bevattende twee rondachtige Zaaden.

De eenigfte Soort (i) voert den bynaam van . i.

f*) Zyn Ed. oordeelt evenwel thans wederom andcB, zeg-

ultgeüooten worden van dat Geflagt , als misfchien een Sactrt

(t) In Horto CUforüano 5c Fkr. Zeyl. p. 58.

a) Mant. alt, p. 149. ^'-'-S.

(I) Dodontó. I.1NN. Jfant, alt, p. 228. Hort, cnf. 144.

^i-Zt^l. i+i. ROYEN Lugibat. ±06. Dodona:a viscofa. Jac(^.

•^«fr. 105. Thlaspidioidcs arborescens, BARK. ./Ef. 10»,

Staphyiodendron Folüs Lauri antjuftis, Plum. Sp, i8, Ie 147.

fi'^e Paliuio affinis &c. StOANE. kaj. DtKdr. 94. Caryophyl-

141. f. I. Ptelea viscofa. Burm, Fi, Ind, 3«.
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n. mige wegens de Lymerigheïd , daar aan toege-

^^via
' fchreeven ; hoewel het nog niet zeker fchynt

,

Hoofd' dat alle de Boomen , daar toe betrokken ,
van

STUK. dien aartzyn. In de befchryving van denStrard-

Dodsn&a, x^agelboom , door R u m p h i u s , wordt geen

gewag gemaakt van die Lymerigheïd. Wat de

Bladen aangaat, komt dezelve wel wat overeen

met het Gewas, dat de Heer J.
Bürmannds

Carpinus Viscofa tytdt , doch daar vanhadtzyn

Ed. geene Bloem of Vrugt gezien. Het 1f

merige Boompje van P l u k E n e t i ü s ,
niet

Bladen van Elaagnus, en een driezaadig Vnigt*

huisje als dat van de Ricinus, fchynt myj te"

minfte wat dit laatfte belangt , zeer weinig me:

den gedagten Strand - Nagelboom , of met de

Kenmerken, die hier van de Bodoma opgegf'

ven zyn , te ftrooken. Men zou, naamelf''')

niet zeggen, dat de Vrugt, gelykRuMPHios
die bclchryft en afbeeldt , eenigszins naar het

Zaadhuisje van den Ricinus of Chamalei ge'?

ke, of de Bladen naar die van den Eka^^-
Volgens den Heer Jacquin, dieaandit

Gewas den Geflagtnaam van DodotiM ber0
heeft j behoort daar toe de Triopteris van Brov?-

KE , zo wel als het naar den Efchdoom ^

Faliurus gelykende van S loane > met eeJ

langwerpig fmal Blad als van Ligufter en^
vicrbladige groene Bloem ; welke de gedag^^

Kelk zal zyn : als ook het Staphylodendron niC'

Cnallc Laurierbladen van P l u m i e r , hier voor

gemeld. Die van S l o a n E op Jaraaika
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genomen is een Gewas , dat niet meer dan U.

tien of twaalf Voeten hoog groeit, en niette- y/jY"
min één of meer Stammen heeft , ter dikte Hoofd-

van eens Menfchen Been , hangende de Schors stuï.

of Bast dikwils los en by draaden aan het

Hout. De Bladen zyn ongefteeld , glad en don-

kergroen , komende niet dan aan het end der

Takken of Twygen voort. Aan 't begin zyn

zy fmal , en hebben by het end hun grootlle

breedte : alwaar zy een half Duim breed zyn

,

op drie Duimen langce (*). Hoe deeze figuur

met die der Bladen van de Ligufter , Amandel-

boom of Wilgen ftrooke , zie ik tot nog toe

niet. Doch daar worde aangemerkt , dat dit

Gewas haar den Ouderdom en de Groeyplaats

in veeie opzigten zeer verfchille. Ondertusfchen

komen de Zaadhuisjes vry wel met die van den

Strand - Nagelboom van R u m p h i ü s overeen.

Het zyn twee , drie of vier> bmine Erwten , die

in ecu platagtig Blaasje zitten , dat drie of vier

Wieken heeft, byna gelyk het Zandhuisje van

't Paapen ^lutfen-Hout of van óc Laferpithmi;

ïig fomtyds als een Windmolen vertoonende.

^len vindt bet ook op de Stranden van dat

Eiland zo wel als op Rotsachtige Heuveien.

Dceze verwardheid ten opzigt van dit Ge-

3 waar P l u k e n e t i u s , mooglyk niet

ten

(*) Folia plenque tres circiter Uncias longa , J^emiinciam

latuGaia prc^se apJccm pitte. Kkji Dendrei p. 9^.

R 2
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II. ten onr^te, drie ofvier byzondere Soorten van

^Vni' gemaakt heeft, fchynt de Naam - verkiezing te

Hoofd- billyken (*). De Heer J a c q ü i n heeft veel

STUK. moeite gehad , om zig op de plaats zelve daar

uit te redden. De Dodorma , welke zyn Ed.

op Zandige Oevers van Jamaika en by Kartta-

gena vondt , was een regtopftaande Takkigc

Hceftcr van vyf Voeten , geheel kleverig en

Hinkende , met langwerpige ftompagtig gepunte

Bladen en trosachtige Bloemen , uit eene drie

of vyf-, doch meestal vierbladige Kelk beftaan-

de. 't Getal der Meeldraadjes is agt : men vindt

'er ook fomtyds maar zeven of zes, dochlt

laatfte zeer zeldzaam. In 't Zaadhuisje , dat ge-

wiekt en driehuizig is , komen fomtyds maat

twee en ook wel maar één Zaadkorrel tot vol-

komenheid.

G ü A R E A.

De Naam van dit nieuwe Geflagt is afge^i

van het Westindifch of Spaanfch woord (M
ra^ waar mede de Inwooners van Kaba öit

Gewas betekenen. Het is voorheen als eene

Soort, in het Gellagt van Trichiliay door l^'

NMVs cnder de Dekandria geplaatst geweest'

De Kenmerken beftaan, volgens JacQüiH>

in vier langwerpige, llompe , wyd uitgefprei^^

Bloem-

(•) Vergdyk het voorgaande II, DEttSi U STOK r»^



Bloemblaadjes, met een Honigbakje dat Rolrond ^^li-^^^

is, zo lang als dezelven, llaande regt over- vill.'

end : de Kelk is eenbladig , viertandig , zeerHooro-

klein: 'c getal der Meeldraadjes agt , die zeer""^»

kort zyn , in 't Honigbakje, beneden deszelfs

gekartelden rand , ingeplant , hebbende lang-

werpige Meelknopjes. Op het Vruutb:^hzel

ftaat een rolronde Styl met een geknop:en Stem-

pel. Het Zaadhuisje is rondagtig, ftomp, met

vier Holligheden , ieder een Zaadkorrel bevac-

tende.

De eenigfte Soort van dit Geflagt (i), is Me-^^J*^^

lia genoemd door den Heer Jacquin, die TrUbUhi*

het befchryft als een regtopftaande Kroonbocm
"*

van vyfentwintig Voeten hoog , welke Vinbladen

heeft van één of anderhalf Voet lang ;zynde het

getal der Blaadjes, aan ieder zyde van de Rib ,

van zeven tot veertien geteld. Uit de Oxels

der Bladen komen yle Bloemtrosfen voort,

wier Bloemen op Steeltjes ftaan, hebbende groen-

achrig witte Blaadjes , zonder Reuk. De Vrugt

,

die reeds een half Duim dik vtas, en vier Zaa-

«len bevatte, hadt hy maar onryp gezien.

Tot dceze Soort wordt betrokken de Grootfte

Gtt!4onza , met Ockernootcnbooms - Bladen , van
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II. Patet Plomier, welke Linn;eus bcvoc

^"Inil^
rens tot het Geflagc van Samyda heeft t'huis

IIooFD' gebragt , en die , volgens de aanhaalingcn , de

STUK, Samyda pukscens zou moeten zyn, als waar toe

de Besfendraagende Heelter van Sloane met

cene vyfbladige, bleek geele,. zeer welriekende

Bbem , behooren zou : doch dit komt met de

Reukeloosheid van den befchreeven Boom niet

overeen. Ik merk alleen uit de Afbeelding van

P-L u M I E R aan , dat het gezegde Honigbakic

een holle Buis maakt , in 't midden van dc

Bloem 3 gelyk in de Narcisfen.

Allophyllüs.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn :
^

Vierbladigc Bloem, wier Blaadjes kleiner zj;^

dan de Blaadjes van de Vierblad^e Kdkj

rond Y.yn cn van ongelyke grootte. ÏÏi^ ^
müogiyk reden tot de benaaming gcgeyc^^^^'

ben.. De Stempel is in vieren gedeeïd en ti^'

Vrugtbeginzcl duhbcld.

I. Jvlaar ééne Soort is hier van bekend '

gezegd wordt een Ceylonfche Boom

ceyion. zyu , naar den Ferfea gelykende, dic door Cel-

sius is befchreeven . thans onder de Laui:^

betrokken. De Takken zyn rond: de l-

ovaal, gefpitstj.een Span lang, ciTeorai
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glad, ge-aderd, gefteeld, overhoeks geplaatst, II.

De Trosfen, die klein en zeer korc zyn , ko-^^^^^^^'

men uit de Oxels der Bladen voort. Hoofd-
stuk.

X I M E N I A.

De naam is door P l u m i e r aan dit Geflagt

gegeven , ter eere van den Spanjaard X i m e-

KEs, ;door wicn over de kragten der Doornen

cn Kruiden van Nicuv,' Spanje vier Boeken uit-

gegeven zyn. De Bloem is ook vicrbladig en

lieeft de Blaadjes haarig, omgekruld, doch de

Kelk in vieren gefneeden , en eene Pruimvrugt

met één Steen.

Twee Soorten zyn 'er van , door L i n N ;e u s

;

opgetekend , die hier volgen.

(i) Ximcnia met langwerpige Bladen en veel- i.

bloemige Bloemjieeltjes, J^'^iclL
GeJootndsi

Van Pater Pldmier wordt deeze Soort

Gedoomde Ximenia , met eene ruige Bloem en

gcele Vrugt , gctyteld. L i nn^us geeft 'er

denbynaam aan van Amerikaanfche, doch we-

gens de volgende Soort past die van Gedoomde

veel beter, J a c q u i n nocmtze Veelbloemig ,
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n. »t welk ook veéi eigener zou zyn ; alzo de vol-

%1'u.' g^^^ Bloemen enkeld heeft. Hy zegt, dat

Hoofd- het een regtopftaand Takkig Boompje is, ge-

STUK. meenlyk de hoogte van vyftien Voeten berei.

y.^^^^ ^ j^gj. langwerpig ovaale , efFenrandige,

gladde , gefteelde Bladen , van twee Duimen

lang , welKe met hun drieën of vieren te geiyi'

voortkomen uit overhoeks ftaaude Knobbeltjes,

op zyde met een fcherpe Doorö gewapend. Dee-

^e Doorens , echter , ontbreekcn fomtyds aan

voomaame Takken. Uit die iCnóbbeltjes to-

men drie of vier Bloemfteeltjes voort j
ieder

doorgaans vyf Bloemen hebbende. De Bloemen

gelyken veel naar die der enkele Hyacinthen,

doch zyn vierbladig, van binnen ruig , aan és

tippen omgekruld, en komen uit een klein Klofo-

y?ys' Kelkje voort. De Kleur is wit , en lie

Reuk zeer aangenaam , bewierookende a-'^

ware de gehcele nabuurfchap De Vrugten, v^i^

grootte als een Duiven -Ey, zyn glad en gcel>

met een zuurachtig zoet Vleefch , en gelyk'es

dus veel naar witte Pruimen. Zy worden van

de Wilden en van de Kinderen gegeten, bevat-

tende een Steen , wiens Kern naar cene Mos-

kaatnoot gelykt. 't Gewas voert by de Opge-

zetenen van St. Domingo den naam van Croc d
Haak ; misfchien

, zegt J a c q u i N ,
wegens

zyne Doornen. Plumier , merkt zya ^'

aan , heeft verkeerdelyk de Bloem driebladig ge-

tekend. Volgens de Afbeelding en befchryving

zouden de Bloemen Klokvorraig , eenbladig en
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in drieën verdeeld zyn , 't welk nog meer van
;

de Kenmerken deezer Soort afw^^kt. Hy
het in een Bofchje by Karthagcna , en op SlHoofd-

Domingo, gevonden.

(2) Ximenia met ovaak Bladen en éénhloemigs ^^^^
Bloemfieeltjes. inermis.

Dit Gewas, by Browne genaamd Boomach-^^"^^^*

tige Amyris , met gladde ovaale Bladen , de

oudiiien digt by elkander , de Steeltjes eeniger-

maate gerand, de Bloemen enkeld hebbende,
is door LiNN^us hier tot een tweede Soort

gemaakt. De Heer Jacqüin merkt aan,
dat het een derde Soort daar van fcheen te zyn

;

op 't Oog hebbende een Amerikaanfch Gewas
met vier Kranswyze en Kruiswyze om den Steel

geplaatjle Bladen, 't welk door den Hoc^leeraar

J. BuRMANNUs, bedenkelyk, tot de Xime-
nia is t'huis gebragt , wegens de Vragten, als

zynde de Bloemen, door Plumier, niet

daar by vertoond.

Die Pater ^hynt zig verbeeld te hebt>en, dat dcgo»
dit de Caragna van R e c h i u s was , een Boom
die de Gom Caranna zoude uitleveren. De be-

fc^ving , inderdaad , van deezen Boom , de

Boom

U) Ximenia Foüis ovatis, Pedunculis unlflotis. Syst» K^,
X". ^tfupra, Amyris arborescens , Folifs ovatis glabris , ve.
«iiftioribusconfertis, Petiolis fubmatginads ^ Floiibus foUtirü»
»R0WN.7^»». 209»
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II. Boom der DolJieid van de Mexikaanea genaamd,

A^DYi^' welke men by Hernandez vindt, komt

Hoofd- wat de Olyfachtige Bladen aangaat, die met hun

8XUK, vieren om den Steel of Takken ftaan, taamelyk

overeen, P. Hermans zegt , dat de Vnig-

ten naar kleine Appeltjes gélyken. Wy zullen

dan dien Boom , tot nader opheldering j
hier

plaatzen,

M I M U S O P s.

De Kenmerken bcftaan in eene Agtbladige

Kelk met zestien Bloemblaadjes , zegt LiN-

HJEüs thans, doch bevoorens hadt hy 'eragi

aan toegefchreeven en fpreekt thans van 't getai

der Meeldraadjes niet: maar zegt dat zy Elsvor-

mig zyn , het Vrugt^Deginzel rond , wordende

een gefpitfte Pruimvn^t.

Twee Soorten komen in dit Geilagt voo^

)

beiden haare Groeyplaats hebbende in Oost-

indie. .
.

(i) Mimufops met de Bladen ovei'hoekS)

Mim^fcpt van elkander.

Kartki.
^.^ Geflagt is daar van afkoiu-

(i) Mimufcp: Foliis alternis remotïs. Flor, ZeyL nSJl»

Cuspidum. RUMPH* M. II. p. 189. T. 6j. Kaufci In'^^'^

r».UK, Almsg. aoj. EREÏN. Cent. p. 20. T. 8. Eiengi.

I. p. u. T. 2 0. Prunus Malabarica Fmau Calyculato. R*)"
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]tig, dat de Bloemen van dceze Soort ^eniger- H.
,

maate naar eens Mcnfchcn Aangezigt gelyken
^yfjj^'

zouden. Met die omfchryving, naamelyk, isHooro-

een Gewas in het Mufaim Zejlanicum voorge-""^*^^,

iteld , dat den Ceytonfchtn naam Mtinanial,

hier mede cvercenkomftig , voert, en verzekerd

wordt de Ekngi van den Malabaarfchen Kruid-

hof te zyn , tot een bynaam hier gebezigd. De
Hoogleeraar J. B u r m a w n ü s , evenwel , merkt

aan, dat de Bloemen van dat Gewas niets min-

der dan eens Menfchen Aangezigt vertoonen.

Zy hebben een aangcnaame Reuk , en worden van

de Vrouwtjes op Ceylon als een Krans om den

Hals gedragen.

In de Aantekeningen op den Malabaarfen

Kruidhof, wordt dit een Malabaarfe naar den

Olyfboom gelykendej met Peenboms - Bladen en

me welriekende gejlernde Bloem t
geheten. Dit

komt niet kwaalyk overeen met de Afbeelding

van Breyn, die aanmerkt, dat dit Gewas,
ïa gcftalte en grootte , veel naar den Linde-

boom zweemt , doch R u m p h i u s vergclykc

lietzelve by den Limoenboom , zeggende , dac

het na den Nagelboom een van de fierlyküen is

van Kroon en Loof in geheel Oostindie^ Bo-

vendien wordt het van de Maleijcrs Bofiga Tan-
jong genoemd , als de Princes van alle Bloem-

• Qomen. Evenwel moet zulks meest wegens
5

'i -flyken Reuk der Bloemefi zyn, die door

kleinte den Boom weinig Sieraad kunnen
. -n. R u M p H T u s noem t het den Boom



i68 AOTMANNIGE BooMEN.

n. der fpitze Bloemen , even of de Bloemen fpiti

Afdeel, waren, doch hy wil daar mede zeggen Bloemen

Hoofd- van Spitzen of Puntjes gemaakt , en het fchync

6TUK. my toe , dat men dezelven eer Borftel - Bloemen

K*ukü of Bloemen van Borfteltjes zou mogen noemen.

De Bloemknoppen, die uit de Oxels der Bladen

voortkomen
,
zyn wel is waar toegefpitst, ge-

lyk hy zegt , maar zy openen zig , en vertoo-

nen dan een Borfleltje \'an kleine Puntjes, dat

omtrent de grootte van een Nagel heeft. Dit

Borfleltje, 't welk uit de Bloemblaadjes beftaat,

cn niet kwaalyk zweemt naar de Bloemen van

'c Ehchr^um , Conyza, Tanacetum of derge-

lyke Kruiden , is van buiten me-: eenc veelbladi-

ge Kelk omringd , en van binnen gekranst met

de Bloemblaadjes , die eene dubbele ry uicnaa-

ken, waar binnen de Meeldraadjes geplaatst z^*.

Dit geheele Borfleltje of Kroontje valt tegetyi^

af en ontbloot het Vrugtbeginzekje , dat eene

Vrugt wordt als een Vogel -Ey, aan den top

fpits, van agteren in een Ke^k vervat, en dui

veel naar de Vrugt der Pinangboomen , in

voorgaande Stuk afgebeeld , gelykende ; maar

deeze Vrugt is Pruimachtig, beflaande uit een

Goudgeel , droog , zoet Vleefch met eenige

famentrekking , dat men kan eeten , en waar

binnen een Pit vervat is , die naar een Lupinö^*

Boontje of Tamaryn - Zaad gelykt.

Deeze Boom wordt Kauki genoemd by

Javaanen , die hem in de Tuinen nahouden

;

zo dat hy waarfchynlyk derwaards gebragt d



zyn van de Kust van Malabar, alwaar hy onder
^^11^^^^

den naam van Elengi bekendis, gtoeijende m yuj^

't wilde , op Zandige plaatfen , en een groote Hooïd-*

Boom wordende , zeer digt en uitgebreid van'TuK.

Loof. De Stam fomtyds wel drie of vier Voe-

ten dik , heeft een ruuwe Schors en beftaat uit

Hout, dat zeer duurzaam is onder Water. De
Reuk der Bloemen is zo aangenaam , dat men

'er Water van ftookt, gelyk van Linden - Bloes-

fem hier te Lande. Men brengt de Bloemen,

aan een Draad gereegen,te Batavia op de Markt

te koop.

De N. L. BURMANNUS betrekt hiertoe

ook den Bonga - Tanjong- Laut van Rumphiüs ,

die op de Ambonfe Eilanden in 't wilde groeit

,

zelfs op de bloote Klippen van het Strand. Som-

migen verbeelden zig dat de Tamme , hier be-

fchreeven , van deezen Wilden afkomftig zou

zyn j doch RüMP H i us acht zulks niet waar-

fchynlyk Ondertusfchen komt dit Gewas, niet

alleen wat de figuur der Bladen betreft, maar

ook ten opzigt van de Bloemen , die flaauw van

Reuk zyn , en van de Vrugten , met den Elen-

gi overeen. Het wordt een Boom , die eenen

Stam van wel een Vadem in den omtrek heeft

»

groeijende loodregt, zelfs op de barre Klippen,

zonder eenigen blyk van Aarde. Het Hout is

ongemeen vast en hard , zonder aanmerkelyke

Aderen, in digtheid naar Lever gelykende, en
van binnen een Purperkleurig Hart hebbende ,

dat in oude Boomen meest den geheden Inhoud
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II. beflaat, hebbende maar weinig wit Spint. Zou

Afdeel, het dan ook het gene zyn, 't welk men liier

Hoo^ ^ ^'^^ "^^^""^ '

sxüK. Stukje daar van, uit Hout en Spint beftaande,

zig byna als Vleefch en Spek vertoont? Ik heb,

in myne Verzameling van meer dan honderd

verfchillende Houten , een Plankje daar van,

dat ongemeen digt is van nerf. De Indiaanen

gebruiken dit Hout, wegens zyne taaiheid , veel

tot Pennen , tot Steelen van Spiesfen , Pylen en

ander Gereedfchap. Het is ook voor de Schryn-

werkers of Kastemaakers , in 't algemeen, van

goed gebruik , doch vak wat hard in 't bewer-

ken. Men vindt 'er fomtyds, aan 't Strand»

omgevallen Boomen van , wier Bast en Spic^

geheel vergaan is , doch waar van het Hart

fchier een Mans dikte heeft , zynde fchooDj

hard, bruin, en glad als Marmer.

M'^ro s

Mimufops met digt by een gepkatjle Bli-

xJ^'r den»
Nani.

De bynaam van KauH, dat de Javaanfe naam

van de voorgaande Tamme Soort is j
^^^^^

door eene verplaatzing , den Ridder niet onge-

woon, aan deeze Soort gegeven. Was het niet

veel beter, dat by hetzelve Nani genoe^^

hadt 3 't welk de eigentlyke naam is van dee-

(a) MmuAps Poüfs confertls. Flor. 2iyL I57. MerroCJ^'

los Macasfaiienfis. Kümph, m. p, 19- T, ECBS^-
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zen Bcx3m op dc Eilanden omflreeks Amboina ;
W-

dan hier een verkeerden naam , aan de voorige ^^i^
Scx)rt eigen , op toe te pasfen ? Immers dit baart Hoofd-

niets dan eene onnoodige en onverfchoonlyke^"^"**

verwarring,

RüMPHiüs telc deeze Soort onder de Yzer-

boomen en merkt hem als den voornaam-

llen daar van aan; weshalve hy denzelven, in

navolging van Scaliger, Metrofideros ty-

telt. Hy komt zodanig met den Bonga- Tan-
jong overeen , dat men deeze Boomen , jong

zynde
, naauwlyks van elkander onderfcheiden

kan. De Stam groeit wel zo dik , dat twee

Mannen te geiyk hem ter naauwer nood om-
vaamen kunnen. Hy heeft de Schors elFener

dan de voorgaande. Hy heeft de Bladen klei-

ner of groocer en dienvolgens wordt hy in ee-

nen Klein- en Breedbladigen onderfcheiden. De
Bloemen wonlerrtsy die~van de «nkele Madelie-

ven vergeleeken. De Vrugten zyn grooter dan

Geneverbesfen en kleinder dan Krieken , vol

van kleine Zaadjes , naar die van de Salade

eenigzins gelykende, doch kleiner en bruin ros,

't welk de Besfen
, ryp zynde en open barften-

de, uitwerpen.

De hardheid van het Hout deezes Boom,
Yzer.

welke 'er den naam aan geeft, is verbaazende.^'*"^*

De Chineezen noemen het Thi 5eeof Yzerdraad,
en Jamtsfa of zout Hout , om dat het in 't

Vuur knapt als Zout ; 't welk het niet alleen
met dat van den Strand - Tanjongboom , maar

11, DSEL, II. SXÜS.
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' n. ook met het Mauritiaanfche Ebbenhout , ge-

^l^II^ meen heeft. Het vak op de Molukkes best

Hoofd- en overvloedig , zynde in Indie beilendiger te-

STUK,
ggjj Weer en Wind dan Yzer , en in 't Vuur

zelfs byna onverganglyk. De Chineezen bemin-

nen het deswegen zeer , tot Roers en Ankers

voor hunne Jonken: want men begrypt ligt, dat

het in 't Water zinkt , zynde het roeften noch

den Paalworm niet onderhevig. Zy neeraen

maar dikke Planken, waar zy een Gat in 't mid-

den raaaken , en dan een Ankerilok daar in ftee-

ken : 't welk aanftonds het fatfoen van een An-

ker geeft. Een Roer tot een groote Jonk, vaft

zulk Hout , plagt hun wel vier of vyfhonderd

en een Anker by de tagtig of honderd RykJ'

daalders te kosten. Het heeft een dergelyk Spint

als het voorgaande , en het Hart ziet uit den

rosfen of donker Aardachtig bruin , met korte

Adertjes geftrcepL , cn is wd /.wdnidcv cn har-

der, doch zo fyn niet van Draad als het voor-

gaande.

Jambolifera»

De Kenmerken van dit Geflagt zyn ; een vier-

bladige Trechterswyze ofKlokswyze Bloem, die

agt platachtige Meeldraadjes bevat, welke Ey-

ronde opleggende Meelküopjes hebben , en een

Draadagtigen Styl , die enkcid is. De Bloem

is begreepen in een viertandige Kelk , welke op

het Vrugtbeginzel zit, en de Vrugten, dienaar

Qlyven gelyken , kroont» M^ar



^Deel. Plaat vii.
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Maar ééne Soort is door L t n n ^ us van dit II.

Geflikt opgegeven (O, welke den bynaam van ^ yf^^'^j^*

Gefteelde voert , om dat de Bloemen p.n Vrug- HooFt>

en Trosachtig aan lange Steeltjes zitten. De

Vrugten , die men Jamholones noemt, geeven y^,»*;/,/^.

'er den naam van Jamholifera aan. Zy zyn
YJ^^"'-''"'

reeds lang in Oostindie bekend geweest , bevat- p^^^^f^,^^*

tende onder eene dunne Schil een Vleefch als hi^, u
de Pruimen , dat zuur is en famcntrekkende ;

weshalve men deeze Vrugten meest by Ryst

gekookt , of in Pekel ingelegd, gebruikt. De
Kleur is eerst licht groen , daarna purperrood en

op 't laatfte zwart , als wanneer zy de Smaak

hebben van zuurachtige Druiven , en dan zynze

zeer verfrisfchende en verkoelende , doch wor-

den , om dac men aangcnaamer en beter Vrug-

ten van dien aart heeft, weinig geacht.

Een Takje van den Boom , die deeze Vrug-

ten draagt, door den Heer Richter van

Batavia medegebragt , 't welk met de Bloemen

beladen is , geef ik hier in Afbeelding. Men
ziet 'er uit hoe de Bladen , gelyk de Heer N.
L. 'b u R M A N N u s aangemerkt heeft , van

vcrfchillende figuuren zyn , vallende ovaal of

rond-

(O lambollfera. S-ist. Itat. Xll. Gen- 472. p. a66. EURM.
K. Indica. p 87. Jambulones. C. B Pin 460. ]amboIan«.

Cary, phyllus hngucscenre vi^lmaticus Malabaricus ètc, Pluk.
^i'i». SS Raj. DendroL p. 33 Hifi. II. p, 109*

Knvtl^n, STUK,
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II. rondachtig met een ingefneeden punt, maar al-

^Vnf^* toos den rand Kraakbeenig hebbende met de

Hoofd- Adertjes van de middelrib cvenwydig naar den

rand loopende , gelyk R u M p h i u s verhaalt

,

doch in Plaat niet duidclyk aanwyst.

De oude Heer J. Burmannus oordeelt

hier toe 'te behooren , de Pruim- of Nootdraa-

gende hooge Jmerikaanfche room , met fmalle

bly- groene Laurierbladen, die een welriekende

Mallik uitgeeft, van Sloane aldns befchree-

vcn. 5, liet is een der grootfte en hoogfteBoo-

„ men van 't Eiland Barbados, daar men hem

j, overvloedig vindt , en tot het bouwen van

„ Huizen gebruikt. De 1 akken zyn bruin en

„ glad , met kort geüeelde Bladen bezet, van

„ drie Duimen lang, iraar ijtide mrfen fmal toe-

„ loopende, glanzig groen, hard en weinig Sap

„ hebbende. De Vrugt is van grootte en figuur

„ byna als een Hazelnoot, bevattende onder dc

„ buitenfte Schil een weinig Vleefch , en daar

,3 binnen een Steen met een witte Kern."

De jonge Heer Burmannus betrekt

hier toe, in zyne Flora Mica, den Kruidnagcl-

boom die flaauw Aromatiek is van Malabar

»

welke aldaar Perin-Niara heet, volgers Ray,

zynde in de Malabaarlchc Kruidhof, onder dee-

zen naam, befchreeven, en voorgefteld als ccfl

Boom, van omtrent veertig Voeten hoog>

eenen witten Stam, die eene vaale Schors heeft,

cn eenen rooden Kruiderigen Wortel. -D^

'Icn zyn langwerpig rond en puntig, bitter van
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Smaak. De Bloemen , die, met haare drie of 11.

vieren of meer by elkander, op lange Steeltjes

groeijen, beftaan uit een klem rondKeikje, met Hoofo-
vecle witte Meeldtaadjes , die geel getipt zyn , stuk.

van binnen. Op de Bloemen volgen Vrugten

naar Pruimen gelykende , eenigermaate kTom ,

('t welk R ü M p H I u s ten opzigt van de zynen
cok aanmerkt,) en aan den Top een klein Na-
veltje hebbende , donker paarfcb, glad, glan-

zig, van binnen met een Sappig Vlecfch, dat

bitterachtig zoeten Kruiderig is, gevuld, en eene

groene Noot bevattende, van eene feherpe, bit.

tere Smaak. Men kookt 'er een Gorgeldranic

van, tegen Ongemakken van de Keel.

VanKruiderigheid en bitterheid maakt Rxju-
P H I ü s geen gcw^g in do Javaanfche Jambolons.

Niettemin fchynt het een zelfde Boom te zyn,
^at de Vrugten aangaat , wordende dezelven ,

volgens CoMMELYN, Katersballen geheten.

Cedagte Hoogleeraar heeft my , uit zyn Wcl
Ed. Verzameling van Koromandelfche Planten -

eene Tekening medegedeeld van den Tak eencs

Booms , die eeuigermaate fchynt tot dit Geilagt

le behoorcn , en waar van een Takje hier ia

%. 2 , op Plaat VIL, is afgebeeld. Deeze
moet nogthans dan een geheel verfchii-

lende Soort van dit Geflagt zyn (2). De Bla- n.

zyn in 't groene geel geaderd, puntig ovaal J'^ctJ?'

Korman*'
delfche.'

U) JataieUfera ïloribiis & Fruaibos fsgrsgatls*

^^]f!^^'
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II. en aan de kanten als uitgegulpt , zittende over-

hoeks aan de Loeten. De Bloemen fchynen

Hoofd- agt MeeJcöraadjes te hebben in een viertandigc

sTü<. Kelk , gelyk het Kenmerk is van dit Geflagt. Zy

zitten boven aan de Looten of Takjes, en on-

der aan dezelven komen hier en daar puntig

Olyfachtige Vrugten voort , waar van eenigen

,

in de Tekening , geel, anderen donker paarfch

gekleurd zyn , en de Schors van het Takje

graauw. Voor 't overige weeten wy niets daar

van, dan dat delnlandfche T\dLmiMacUela-M!k-

rom , en by de Portugeezen Foei, de Cawecienk

opgeven wordt te zyn.

De Kenmerken van Wit GeÏÏagt befiaan in

cene vierbladige Bloem , wier Blaadjes omgeboo-

gcn zyn beneden de Kelk , die in vieren ge-

deeld is: de Stempel eenigermaatc Schildachtig

en zeer groot. De VrugtPruimachtig. meteenc

taaije Schil.

JuL^ca CO voert den naam van

iijuga. Ammkaanfche Nootebom met gewiekte in twee-
T,c^bocin.ën verdeelde Bladen, by Commelyn, en

uit de benaaming van P l u k e n e t i u s blykt,

dat 'er byhangzels zyn aan de Rib der Bladen.

Dc

(1) MtVicocca, Syst. Nat, XII. Tom. H- Gei.. 473- P'

ïStf. McHcoccus bijugatas. jAcq. ^mtr, log. T. 7»-

coccus &c. Eaow. J^rn. Nux Americana &c. Pti«'
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De laatfle zegt , dat dc Hollanders hem Tack- H;
5öcwi heeten. Volgens den bynaam flaan 'er^^^^^^»

doorgaans twee paar Bladen aan ééne Rib ofHooFn.
Steel. De Heer Jacqüin zegt, dat dit Gc-stuk.

was in de Bosfchen by Karthagena in 't wilde

in"oeit , en op Kurasfau gemeen is in de Hoven

,

doch op Jamaika zeldzaam ; wordende de Vrug-
ten, van wier zoetheid de Boom zynen naam
heeft, van de Spanjaarden Monwox , van de Hol-

landers Knippen genoemd.

Het is een hooge, Takkige, fraay gekroonde

Boom , met Bladen als gezegd is. De Bloemen
komen by Trosfen aan 't end der Takjes voort

:

?-y zyn klein , v/itachtig, en van eene zonder-

linge geftalte. Van fommige Boomen'geeven de
Bloemen een 7ecr aangennamc Reuk , welken
de Kurasfaiiwers Mannetjes - Boomen noemen,
y-cggende dat die geen Vrugt voortbrengen : van
anderen hebben dezelven in 't geheel geen Renk

,

en dceze noemen zy Wyfjes - Boomen , welke

vrugtbaar zyn. Aan ieder Tros komen by de

dertig Vrugten , die rondachtig zyn , omtrent ecu

^uim dik, hebbende een groene, drooge Schil,

^aar onder het Vleefch geheel los zit, hetvtcl*

^c, daar uit genomen zyrdc, in alle opzigtcn

^aar het Doijer van een klein Hoender -Ey ge-

H'kt. Het is Lymerig en eetbaar, zoet met een
^cinigje zuur en wrang gemengd. De Ingeze-
tenen des Eilands,doen den Bolfter van deezc

^'"^ugten
, die tusfchen de Tanden fteekende ,

3n twee ftiikkcn nr;;r-cn, cn dan dc bovenilc
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lï. helfC weg fmytende , haaien zy met de Tanden

"^VI
U^*

^^^^ Vleeich , dat ecnigermaate aan df^^ bodem

Hoofd- kleeft , dnnr uit . 'i welk zy inzuigen, cn d(

sïüE. daar in vervatte Noct of Steen uitfpuuwci:

even als wy doen met de Kerfen en Pruimci::

Naar de rypheid van de Vrugt is dit Vleelcli

min of meer Lymerig; doch hoe ryp dezclv J

ook zy 5 altoos blyft 'er eenig Lym van in de

Mond over , "t welke de Kwyl niet kan ontbin-

den. De Nooten cct men als Karftengen, in'c

Vuur gebraden. In de grootfte Vrugten zyii

fonstyds twee of drie Nooten vervat, hebben-

de dan ook cene verfchillendc figuur.

A M Y R I s. Eallemboom.

Van de Balfemachtige^ogtigheid of Gom-

Harst, welke de meefte Boomen van dit Ge-

flagt uitgecven , is de Latynfche of Grieï^fche

Geflagtnaam afgeleid. Billyk mogen zy derhal-

ve den naam van Balfemboomen voeren.

De algemecnc Kenmerken zyn: een Bloein

uit vier langwerpige Blaadjes ftaande ,
«^icin

ccne v!crtr.ndfge Kelk vervat zyn: de Stempel

vierhoekig cn de Vrugt een Pruimachtigc Bc-

Agt Soorten komen in dit Geflagt thans voor,

die r.cl niet allen hooge Boomen zyn ,

welken ik doch, uit hoofde van deovcrceCA- -

•ftigheid, hier zai befchryven.
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(1) Balfemboora met drievoudige , gekartelde , II.

fpitfe Bladen, ^vnl^

Aan deezen wcis ten onregtc de naam vansTuK.

'Zlmnifera gegeven , zo de Heer Jacquin i.

aanmerkt, dewyl het Gewas wel een Terpen- s^y/JrS

thynachtig Sap bevat , van eenen fterken on-^J°gJj;^*

aangenaamen Reuk, doch de Gom Elemni niet

uitlevert. Het is de driebladige Harftige Hee-
iler , met vierbladige witte Trosbloemen , van Ca-
TESBY. Het groeit tot vyftien Voeten hoogt»
in de digte Bosfchen , aan den Zeekant , by
Karchagena , zo gedagte Heer aanmerkt , en
geeft een Vrugt van grootte als een Erwt, die

rood is en rood- Sappig, doch aan den Boom
uitdroogt tot een Lederachtigen Bolfler»

(2) Balfemboom met drievoudige fyn gekartel-
,

de Jlompe Bladen, mtZimL

Deeze, hoewd maar een kleinen Heefier iiit-^*

maakende , welken de Heer Jacquin by de
Havana

,
op 't Eiland Kiiba , in Rotsachtige

Strceken aan de Zee vondt, heeft de Vrugtcn

wel

^(0 AmyU Foliiï tem«is crenatis aaufs. Nat. Xir.

Y-^^l^r, 107, Frutes trifülius r™ri/&c! cSesb',
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11. wel eens zo groot zwart en met een purper^

^vTlT
* ^^P- » Gewas

,
is niet

Hoofd'- zo onaangenaam van Reuk. Hy twyfek of het

STUK. vvel een verfchillende Soort zy,

: ITT.
_ (2) BaKernboom met gevinde Bladen, de Blaai'

T'fJSrZ j" pi^it; en gefteeld.

Deeze was Elemnifera met gevinde Bladen,

in de ClifFortfche Tuin, geheten. Het is de

Giftboom , dien Catesby op de Bahamaas-

Eilanden vondt , een Sap zo zwart als InJ:t

uitgeevende. De Vogels eeten niettemin de Bes*

fen , die Peerachtig en Purperkleurig zyn , be-

vattende een harden Steen. Men wil thans, dat

hy niet Vergiftig zy

TV. (4) Balfemboom met twee paaren van Bh'

Uit de bepaaling, Foliis Mjugatis , vanBROW
KE afkomüig , begryp ik, dat 'er twee paarc^
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nn Bladen aan een Rib of Steel ftaan zou- II.

den , doch de Lauriergelykendc met gewiekte

Terpenthynbooms - Bladen van S l o a n e , wordt Hoofo»

gezegd wel drie of vier of meer paarcn van Bla-^"^"^*

den te hebben aan één Steel , zonder oneffen •

Blad aan 't end. De Boom , die wel twintig

Voeten hoog valt, heeft den Stam van dikte als

eens Menfchen Been, met een bruine Schors,

en is fomtyds met korte Doorens gewapend.
E>e Bloemen, aan 't end der Takken Tuilswys'

gioeijende
, gelyken naar die van Vlier , zynde

^'it en driebladig ; waar op een Peperachtige
Bezie volgt , met een rond , zwart Zaad , dat
byna den Reuk van Laurierbesfen heeft

Het Hout van deezen Boom is inzonderheid RotJzen.

geacht wegens zyne witheid , gladheid en aan-"*"*^'

genaamen Geur , die het verbrand wordende
geeft: weshalve de Planters van Jamaika hetzel-
ve RoQzenhout noemen. Anders geeven de En-
gelfchen 'er, om dat het zo ligt is, den naam
van Light - Wood aan. P l uk en e t i u s ver-
beeldt zig

, dat de Indiaancn 'er daarom tot
fiünne Kanoes gebruik van maakcn zouden , en
degens den Reuk tot Afgod^- Beelden. Het
een en andere is niet onwaarfchynlyk

; doch hoe
2yn Lucinium met kleine Lindebcc^ns - Bladen
tot deeze Soort bchooren kan , is my duiftt r , of
ook de naar den Popelier gelykcnde Tomgeb t
^'^n Brafil, die een Harst, witter dan Wierrok,
^ou uitleveren

, om zyne welriekendheid het
^ewenfchte Hout genaamd. Anderen willen

,

I^^^X II STT.^.
^ ^
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Afdeel.
Lichtwood een Lichtgeevende Boom zou bc.

VI if. tekenen, gelyk Ray van een zodanigen Ja-

Hdojd. maikafchen fpreckt^ we]ke de Boom der Lich-

tende of Vuur - Vliegen van J o u n s ï o n mi^

fchien zou kunnen zyn (*),

V.
_ Cj) Balfemboom met drievoudige effenraruii^i

c££fiu ^» éénhUemige zydelingfe Skeltjiu

Booa. Met den bynaam van deeze Soort fchypt

LiNWJEUs den Boom, die den zo bcrugten

Balfem van Gilead voortbrengt, te willen be-

tekenen. Gilead, een Gebergte in Juciéa, was

^

oudtyds vermaard
, wegens 't voortbrengen van

een voortrcfFcIyken Wond-Balfcin (fj.
Men

buagt van daar denzelven , die deswegen den

naam ook voerde van M<üfrm van ^déa of Jood-

fche Balfem, als een Koopmanfchap , in Egyp-

te (1). Naderhand , toen deeze Balferaboo-

men in 't BeJooftIc I.and , door dcs/dfs Ner-

woeliingen , misfchicn uitgeroeid of verwaar-

loosd waren , heeft men dezelven op zekere

be-
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beflooten plaats in Egypte aangekweekt ; doch dit ïi;

is ook door den tyd vervallen : misfchien , om ^y^^'

tlac men den Balfem gemakkelyker , door mid- Hoofd*.

leider Reistogten vsn de Turkfche Karavaanen stuk.

naar Mekka, van de Arabieren kon bekomen.

Dus heeft dezelve dan eek , federt , den naam

van Balfem van Mekka gevoerd (*).

Aangaande den oirfprcng van deczen Ealfem

is men nu onlangs eerst v/el onderricht ge^TO^1•

den. Zyne tegenwoordige Decr.lche Majcfteit

,

goed gevonden hebbende eenige Geleerde Man.

nen af te zenden naar Arabie, ten einde, door

een naauwkenrig onderzoek van dat Gewest

des Aardbodems , verfcheide duifterheden , die

'er nog in de Natuurlykc Hi(lorie van den Bybel

i^yn , wnre 't mooglyk , op te helderen , zo

werdt de Sweedfche Heer Forskaol , een

groote Natuurkenner , tevens in de Oollerfche

Taaien zeer ervaren en tot Hoogleeraax te Kop-

penhagen verheven zynde , daaj- in betrokken.

De Groote LiKN^us, nu, niet minder ievc-

f*) !k heb evenwel, voor een-ge J.arcn ,
op een Verkoo.

r^n? eens een rkfchjc gekogt, dat thans in myn Simpliciën-
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11 rig tot opluiftering van de Natuurlyke Hiftoric

'^vTlT' ^^S^"^^*^" Hiftorie der Geneesmidde*

Hoofd- Ten in 't byzondcr, ha Jt gedagtcn Sweed, zy-

STUK. ncn waardigen Leerling , verzogt , zig ieverig

gS'"*"'-°^
te leggen, om nader kundigheid aangaande

den EcJiteJi Balfem- Boom, van ouds tot heden

vermaard j te bekomen. De Heer Forskaol
bleef hier omtrent niet in gebreke; maarzonde,

eenige Dagen voor dat hy 't ongeluk liad in dc

Arabifche Woellynen te fneuvelen, een Brief

,

met een Takje van den Echten Balfem -Boom,

daar Bloem en Vrugt aan was , den Ridder toe,

dus luidende,

„ Aangaande 'c Geflagt van den Balfemboora

„ van Mekka hebt Gy begeert dat ik U, ter-

5, wyl Gy nog leeft , zekerheid zou bezorgen.

„ Een waar JUerigt, dien aangaande, vertrouw

V ik thans UEd. daar van te kunnen geeven

,

't^welk ik nogthans uit het binnenüe van myn

.,y Harte hoop, dat Gy nog lange Jaaren geluk-

„ kig ovcrJceven zult. Dezelve behoort tot hci

„ nieuwe Geflagt van 13 r o w n e , 't welk men

„ jimyris noemt. Ik heb den Boom met Ula-

„ den, doch zonder Bloemen, te Gidda gezien.

5, De Bladen waren allen drievoudig en deïhalvc

„ fcheen de Afl^eelding van Alpinüs niet

„ naauwkcurigcr ten opzigt van de Bladen dan

3> de Vrugt te zyn. Ieder Takje verfpreidde,

„ wanneer men het k^'am te breeken, een zeer

M fterken Geur van den Balfem van Mekka,

•j De Booraen groeijen , in ccne zeer groots
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,5 menigte , van zelf, naby Medina, Waar al- ii,

5, leen men uit dezelven den Baifem vergadert. '^^ffP

„ Hier, by Yeraen, heb ik een Boom gevon- q^oFD-

„ den, dien de Arabieren Abujchdm, dat is de^TUK.

3, Welriekende, noemen. Deeze kwam in ^^^^--^^.^/"^'^ va«

„ den en Reuk volmaakt met den Ballemboom

,

j, te Gidda gezien , overeen , uitgenomen dat

„ alle Bladen gevind waren (*) , en de Vrugten

„ volftrekt naar het Karpohalfamtm gelykende ,

j, even als Alpinus hem wel voorgefteld

j, heeft. Ik heb de Bloemen daar van gezien,

„ die de Kenmerken van 't Geflagt van Amyris

j, volkomen hadden. Nog een andere Soort van

„ dat Geflagt is hier by Yemeii , waar van het

,5 Hout , tot in Egypte toe , om Drinkbekers

en Lykbusfchen geurig te uiaaken , verzonden

5, wordt."

Uit deezen Brief bïykt , dat 'er in Arabie

tweederley Balfemboomen zyn , waar van de

eene drievoudige , de andere gevinde Bladen

heeft , en mooglyk een derde , niet drievoudige

en gevinde Bladen, gelyk in de Afbeelding van

Alpinus. De eerüe komt hier voor, onder

den naam van Anv^ris Gileadenjis of Baifem van

Gileadboom, en deeze worde aldus bcfchreeven.

Het is een Heejler met paarfchagtige Takken

,

die

(*) In de Btief ftaat hier ook wel tertatat dat is dr-e-

voudig
, doch dan kan ik hier geen tegen ftdiing met het voor.

Pande vindeaw

11.DEE1., II. STUK,



Agtmanhige Eoome]

'A?nEEL
eenigermaate geflreept z\m, cn uitpuilende

VI 1 1/
Knoppen , wolken troppen uitgeevcn van Blad-

HoofE- fteelen, ieder met drie effcne ongcfteelde, niei;

stok:. gekartelde, Lancetswyze, fpitsaciitige Bladen,

GtS.^*"het ongepa^irdc wat grooter dan de anderen, en

eenigermaate Wigachtig. Drie Bloemen komen

uit de gezegde Knoppen , tusfchen de Bladen,

voort , ftaande ieder cd zvn eigen Steeltje, dat

korter dan het Blad is, onder Scheedachtig, met

een zeer klein, byna tweedeelig Lovertje. Dc

Kelk is eenbladig, halfrond, effen, viertandig;

de Tanden ver van elkander en zeer kort. Dc

Bloem heeft vier ovaale ongefteelde Blaadjes: in

't midden een Frugtlmisje , dat gerand, hol-

rond , paarfchachtig is. Agt Elsvormige Meel-

draadjes y die zeer kort «yn, komen uit denrand

van het Vrugthuisje voort, hebbende langachti*

ge, dubbelde. Rolronde Knopjes, die regtop

Itaan en geel zyn. Het Frngtbegin%el in het

Vrugthuisje , binnen den bcdem van de Kék,

heeft een Kegelvormig Cylindrifehen paarfchen

Styl, öi een ftompaehtigen Stempel. Deë^oe)'-

plaats is in Gelukkig Arabic.

Jm r-s

Balfemboom met gevinde Bladeni de BUad-

opihlifl ongejleeld,

Dat

XU^
^'""^^'^

* Feiiolis fesCIIbus. S?"'-
"

P' 48. T. p. 60. Opohalfasnmn five Balfauiiim Tadaicuifl-

Mat, Mti, II. p. 473^
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Dat de Bladen van deeze Soort ongejhedd zyn , II.

is hier in de bepaaling gebragt , om dezelve te ^ y^^j^^*

onderlcheiden van de Derde Soort , welke ge- Hoofd-

vinde Bladen met gefteelde Blaadjes heeft : zo^t^k.

•vel als de effenrandigheid in de bepaaling dcr^^^j^^'^

voorgaande dienen kon , om dezelve van de Boom,

Eerfte en Tweede Soort te onderfcheiden. Ten
aanzien van de naast voorgaande zou de onge-

fteeldheid geen Kenmerk Van verfchil zyn. -On-

ze Ridder bedoelt hier den Balfcmboom der On-
tken, en haalt de Afbeelding van Alpinus
aan, doch twyfelt of het wel verfchillende Soor-
ten zyn

, fpreekende aldus (*}. j. De nako-

:j melingfchap zal mooglyk zien 3 of onze Amy-
3> ris Gileadenjis door nieuwe voortteeling gee-

3; nc Gevinde Bladen iiitgeeven kan ; zo dat
deeze twee , als Verfcheidenhedcn , ondereea

!j zouden fmelten. Want het is zeker, dat Ge-
jj vinde en drievoudige Bladen zeer naa ver-

» maagfchapt zyn , brengende de meefte Plan-
V ten, die Gevinde Bladen hebben , 'er eersc

3, drie aan één Steeltje voort. Zo dit gebeur-
nde, dan zou de Afbeelding vanALPiNus
» zeer valfch zyn , als waar in de Bloemen tros-

j> achtig gepluimd voortkomen aan het end der
». Steelen. Tot dit denkbeeld , nu , hel ik te

». meer over, om dat Alp in us niet diiiddyk
zegt, van waar zyne Afbeelding is ontleend.

„ Met

() nUf. de Opobalfamo declamo. ^man. Acad. VIT, »
Vid. Disf. nota

, zegt I.INN.IÜS. Manthf, ^5,
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,

"n. „ Met één woord : de Vrugten van den Balfem

"^^vT^^* " Gilead- en van den Opobalfamurti - Boom

Hoof,)- „ van Ar p i N u s zyn voImaaR-t de zelfden; de

„ Blaadjes elkander zeer gelyk , en de Knoppen

^tln" „ vnn beiden geeven Balfem uit. Het is waar-

„ fchvnlyk , dat A lp i n u s de Bloemen nooit

j, ge/ien heeft, maar dat dezelven 'er, uit het

v-rbaal van anderen , bygevocgd zyn. Hier

uit maaken wy op , of dat het Planten van

„ een en de zelfde Soort zyn , of dat 'er niet

„ me-^r vc-r^chU in plaats heeft , dan tusfchen

,j de Jasminum Officinale en grandifiorum 5
0^

„ tusfchen de wilde en tamme Nigelb ,
en

„ dac zv beiden den zelfden Balfem , in meer

„ of minder veelheid , voortbrengen."

H'^t is nogtbans naauwlyks te gelooven, dat

di- Afbeelding van A lp i nu s valfch zou zyn,

wanneer men derzelver overeenkomst in aanmer-

king neemt, met de befchryving , welke hy daar

van geeft; te minder, dewyl FoRSK^oLjin
zyne Brief , de echtheid van die Afbeelding

bevestigt. „ De Balfem (zegt Alp iw^^s) is

3, een Rankdraagend Boompje, 't welk terhoog-

„ te van de Elhanna of Liguftcr of Cyti^üsop•

„ groeit (*) , draagende zeer weinige Bladen

„ naar die van Wynruit gelykende, doch niet,

„ gelyk D I O s c O R I D E s zegt, witter dan de-
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i zclveiij maar veeleer naar de Ehdcn zwce-

, mende van den Maftikbcoin , te wccten , wit-

, achtig groen en nooit verwelkende. Deszelfs

j Hout fchynt Gommig cn ligt xe zyn , yaw^

,
buiten roodachtig , welke Kleur ook de Tak-

>
jcs hebben, die lang en dun en ragt zyn, m-t^

,
«-cinige Bladeren zonder orde bezet. Drie

>
vyf of zeven Blaadjes ihan aan een middel-

5
rib, op de wyze der Tiladen van den Maftik-

.
bcoin. De Takjes zyn welriekende cn zo

• Goffimig •annecr menze behandelt.
I vast aan de \'ingers klceven. Hy draagt klei-
ne v.itte Bloemen , zeer g-elykende naar die
van de Acacia , diie bv elkander als een Zon-
nefchermpjc

, zeer welriekende , doch die

volgen gecle
>Znaden,

I roodachtig zwarte Blaasjes .\

5> nict minder welriekende, en van binnen een
'1 Honigachtig geel Vogt bevattende, dat bitter-

» achtig van Smaak is en een weinig fchcrp cp
!5 de Tong. ' Zy hebben de gedaante cn grootte

>» der Vrugten van den Terpenthynboom, zyn-

3, de in 't midden dik cn aan de enden puntig.

» Zy hebben den Reuk van Opobalfamum\ \
5» Welk in de Zomer uit de infnydingen van den
)> Bast zypcit, en in de eerfte opflag wit is van
ii Kleur

, wordende vervolgens groen , dan
^ Goudgeel en eindelyk eene Honigkleur aan-
3i ncemcnde. Uitzypelende is het dun , wor-
j> dcnde vervolgens troebel, dan wederom hel-

•I" Deel. ii. stuk.
'

*
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IT. der , en eindelyk door den Ouderdom zo dik

^v°nf *»
Terpenth^-n."

Hoofd- Ha s s e l q u i s t, die in Paleftina en F

STUK. te geweest is , den echten Balfem van :

^/fS'""'^^
Opahalfanmm befchryvende , zegt, .

• „ deszelfs Kleur geelachtig doorfchynen:

5, de Reuk Harstachtig Balfamick ,
zeer llcri.

„ en aangenaam: de Zelfftandigheid zeer taay,

de Vingers vast aan elkander doende kleeven:

„ men kan haar in lange Draaden uitrekken, cü

3, dezelve wordt, in het Klimaat zelfs vanNa-

„ tolie, door de Hitte van de Zon naauwlyks

„ ooit vloeibaar." Hy hadt dien Balfem dus.

door een Turk regtftrecks van Mekka aangebrags

zynde, gezien en befchreeven , en vernonieD)

„ dat mendenzelven onder de Turken voor eefl

5, groot Maagverfterkend Middel houdt, ^'^

„ drie Greinen daar van inneemende, en

5, een uitmuntend Wondmiddel » niids eemgc

5, Druppels daar van laatende druipen in

„ verfch gemaakte Wonde , die daar door m '

„ kort tot Heeling gebragt werde." Maar* hoe

dit gefchieden kan, als deeze Balfem zelfs ^o"^

de Hitte van de Zon niet vloeibaar wordt, ver-

ftaa ik niet. 't Is waar , men zou ze ten diec

einde door Vuur kunnen fmelten , doch dannijx^

die zyne voornaamfle kragt verliezen , en hy ',

'er op volgen, hoe men de Proef van deEch*"-

deezes Balfcms neemt , zeggende; a J^""

55 een Druppel daar van in een Glas met

5j koud Bronwater vallen; indien deeze T
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5, op ééne plaats blyft, dan is de Balfem van It

weinig waarde : maar zo dezelve zig op het
^y^J^

j*"

oogenblik der invalling als een Vlies uitbreidt, iïoofd-

. en men kanze met een Haair of Zyden Draad stuk.

5, van het Water zodanig afneemen , dat het-
^g^*!!

5j zelve even helder als te vooren blyft , dan is

^*

35 men verzekert , den oprechten Balfem te heb-

3, ben," A L p I Nu s ondertusfchen hadt aange-

merkt, dat het waare Kenmerk van deezen Bal-

fem daar in beftond, dat het Water, waar in

men hem liet druipen , troebel en Melkachtig

daar door wierd (*).

Het een en andere kan men overeenbrengen

,

Wanneer men op een andere plaats van dien

Autheur leest; „ dat deeze Balfem, wegens zy-

M ne dun en ligtheid , in 't eerst niet onder Wa-
5, ter zakt , maar zig op de Oppervlakte uit-

3j breidt , en vervolgens door de Koude verdik-

j) kende zinkt : dan kan menze met een Stokje

3, geheel daar uitneemen, doch het Water blyft

„ Melkwit en troebel." Voorts vind ik by G e-

OFFRoY uit de Brieven van Lippus, die

ook in Klein Afie geweest is, aangemerkt, dat
'er heden drie Soorten van Opohalfamum zyn : de
^rfte zo dun als Water , die door infnydingen

van

(*) Succum Balfaml in AquJ Ir

I«em Laais accipere rioscoRiD



I^-i AgtmANnige Eoomen.

n. van den Bast'uitzypelt, doch naauwlyks i

^Vll^^'
* tweede die men door kookiii,;

Hoofd- de Takjes en Bladen des Balfembooms in W
STUK. ter krygt, welker dunfte ook ten dienrte van d,

^^^^'^^^» Vrouwen der Turken , om het Aangezigt cn hci

Haair te zalven, gebruikt wordt, maar dedikfle

tot den Uitvoer naar Europa ftrekt. Mooglyk',

echter, zou het wel kunnen zyn, dat men, by

wyze van Gefchenk , of over Perfie ook iet»

van den besten Balfem kreeg (*).

De Opobalfamum, Balfem van Mekka of van

Gilead , is onder de Europeaanen thans weinig

in gebruik, nu men Westindifche Balfems, ge-

3yk den Peruviamm
, CopayvcB en Tolutanuu

heeft, die beter echt te bekomen, minder kost-

baar , en mooglyk ruim zo kragtig zyn. Men

kanze nogthans zeer wel ingeeven tot een Borst-

middel. De Carpobalfumum , dat de VrugteD

zyn van den Balfemboom , dienen tot de zelfde

oogmerken
, en het Xylobalfamum ,

zynde des-

zelfs Hout , is van dergelyken aart, doch veel

minder kragtig. Het eerftekomt in deTheriiM

het andere in de Mithridaat en in zekere Koek-

jes, die ook in de bereiding van de Theriaai:

plaats hebben.

(7)
An^^'

() Waatfchyrlyk.zal her eene dergelyke of v«ndetw«-

de Soort vm BaKem geweeit . zyn . waar mede dc Zonciw'''

des Heihnds Voeten uit een Alabaflet . flefchje
zilMe-

VII. vers J7, 38. Welken Bali^ zy anders om haJf H*^'^

haair of Lïghaam te zalven, uit Wellust, gebruikt zottheb!^'

volgens de gewoonte det Qofieilingen. Amos. VI. VöS' ^'
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(7) Amyris met gevinde Bladen , de Blaadjes

geftenld en aan den rand gegolfd. VUL*
HOOFU.

Dit Oostindifch Gewas , 't welk R uM p h i o s stuk. .

onder den naam van Tingulong befchryft en af-

beeldt , was onder den Geflagtnaam van Pro- Fmium.

tium voorgcfteld door den Heer N. L. BuR-difche?'^*

MANNuSj van wien de volgende befchryving

t^oor den Ridder ontleend is. De Bladen zyn

J^epaard
, gevind , uit vyf of zeven gladde ,

gedeelde
, Laurieragtige Blaadjes famengeileld.

De Bloemen maakcn een veelvoudige Aair uit.

Zy hebben een viertandige, ftompe, blyvende

Kelk: vier ongefteelde, ovaale, fpitfe Blaadjes

:

agt Elsvormige Meeldraadjes , die korter dan dc

Bloemblaadjes zyn , hebbende langwerpige, als

vierdubbelde
, Mcclknopjes. Tusfchen de Meel-

draadjes is het Vrugthuisje , dat een Eyvormig
Vrugtbeginzel bevat , met een rolronden Styl ,

cn een enkelen Stempel : zynde dit Vrugtbegin-

zel nog begrcepen in een Bekerachtig Honig-
feakje.

(8) Amyris ine: gevinde Bladen, die uit drie
^JJ^;.^
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of vyf Blaadjes , van onderen JFollig,

famengefield zyn.

De drie- en vyfbladige Kornoeljeboom :ri

Plumier wordt thans betrokken tot deeze

Soort, welke óelccicariba van Marcgraaf
is 5 een ,Braliliaanfche Boom , die eene Gom,

naar de GomElemni gelykendc, uitlevert. Dee-

ze Boom groeit hoog , doch is niet dik van

Stamj en heeft byna de geftalte van den Beu«

keboom : doch de Bladen, by drieën en vyven

aan eene middehib , zvn dik als Parkeraent en

groenglanzig, ovaal. Uit de Oxels der Bladen

komen Trosjes van Bloemen voort , die uit vier

groene Blaadjes beftaan met eenige geele Meel-

draadjes. De Vrugt is van grootte als een Olyf>

v^n Kleur als een Granaatappel , hebbende van

binnen een zelfftandigheid van dergelykeW
als de Traanen van den Boom. Want de ge-

iwetfte Bast laat in ééne Nagt een Harst uiey-

pelen , die den Reuk van vers geftampt DiH^*

Zaad uitgeeft en de dikte heeft van Manna

,

zynde uit den groenen bleek geelachtig
van

Kleur, en kunnende zeer wel behandeld
worden.

Deeze Gom - Harst zegt P i s o de Gom Öcm-

Tii tc zyn, en op dien grond heeft Li^'^f
dezelve 'er ook voor tc boek gcfteld (*)-

,^

'/ckcriyk een uitmuntend Wondmiddel en co^

Hart- of Maagfterkend , wanneer zy in Pieiltcr

opgelegd wordt; kunnende aan het gebruik ^'-^

de gezegde Gom in alle opzigtcn voldoen,

Mat, Mti. Stockh. 1749. p.



misfchien kragtiger zynde dan die ; doch voor II.

den eigentlykcn Gom Elemni Boom wordt
^^J'ui'*

ti-nc: ander Gewas gehouden (*). Hoofd-,

S A N T A L u Oostindifchc Sandelboom,

Den Westindifchcn Sandelboom reeds be-

fchreeven hebbende , zo noem ik den genen ,

die dit Geflagt uitmaakt:, den Oostindifchen , om
dat hy weezentlyk in Oostindie groeit. Maar
ééne Soort , naamelyk , komt 'er in voor (i) ,

wier Latynfche naam ' van 't Arabifch woord

Sandal afkomftig zou kunnen zyn. De Ken-

merken daar van befchryft Linn^eus aldiis.

De Kelk, een Bloemkasje dat flaauw viertan-
5^^;^;^^

digis, heeft een Rand, die het Vrugtbeginzel*/*"^'^-^^^^

kroont. De Bloem is eenbladig, Klokvormig ,SbooS.'"

met een platten fcherpen Zoom , die in vieren

gedeeld is. De Meeldraadjes zyn agt in getal

,

^liein 't bovenfle der Buis van de Bloém zitten,

beurtlings het een korter dan het andere, met

enkelde Meelknopjes voorzien. Het Vrugtbcgin-

7.ei, dat Tolror.d is, zit onder het Kasje van de

liloem, en heeft een Styl zo lang als de Mcel-

draad-

(*) De E'jrjinx of Surjera naaraelyk, zïe bladz, 2^2.

^'0 Santalum, Syst. Nat, XH. Tom. II. Gen. 475. pag.

'^Jö. M»u Mei. IS3. Santalara verum, Bhkyn, Ic. 94. T. 5.
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n. draadjes met een enkelden Stempd. Het Zaad-

Hoofd- Daar moet dus van de deelcn der Vrugtmaa-

STUK. ];ing meer bekend zyn , dan R u m p h i u s op-

s^yJei-
gg^fj. ^ t]jg aanmerkt , dat de Boomen van hc:

Witte en Geele Sandelhout wel bekend zyn,

doch die van het Roode Sandelhout niet.

ccrilcn , naamelyk , groeijcn overvloedig op Ti-

inor en eeuige omleggende Eilanden , als naar

het Westen cp Squw , het welk deswegen lie^

Sandelhofch genoemd wordt, en op de Zuidzydc

van Eiide ; doch het is aldaar , zegt hy ,
niet m

aciiting. Timor behoort tot een reeks vaD Ei-

Ian(kn, die beoosten Java leggen, en denln^i-

fchen Archipel aan de Zuidzyde als beiluiten.

Het Sandelhout groeit op veelen van die EilaC'

den en zelfs op Java , doch het valt overal niet

even goed, en fommig meest wit, hetwelk wei-

r.ig geacht wordt cn Garzias - Hout genoemti.

Aan de Nocrdzyde van Timor valt het best in

de Havens van Mena , zynde meest geel

wegens de Vertiering van dit Sandelhout op

China en door geheel Indie, als ook wegens tfcn

»SIaavenhandel , is het dat de Nederlanders cene

Vastigheid houden op dit Eiland , dat voor 'c

overige ten deele onder de Heerfchappv

Portugeczen , ten deele onder die der Makasfaa-

ren flaat. Het Geele Sandelhout is hier doc^

op Java zo gemeen , dat Vermogende Lir
-

'

te Batavia daar van Doodkisten laatcn rna
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terwyl' het witte overvloedig op het Gebergte ^^ÏL

of in de Bovenlanden groeit. Viu!^
Ik moest van deeze beide Soorten te gelykHoof n i

fpreeken , om dat , zo R u m p h i u s aanmerkt

,

deBoomen van hetzelve meest in de Groey-^^f^^^'J;

plaats vcrfchillen. Zelfs verklaart hy , van de

ïimoreezcn verdaan te hebben , dat 'er aan het

Hout der jonge Sandclboomen geen Kleur of

Reuk is , komende de Geelheid niet daar in dan

docr den Ouderdom, en llegts plaats hebbende^

in het Hart , terwyl het Spint of buitcnfle al-

toos wit blyft : doch in de Witte Sandelbco-

men komt nooit iets Geels te vcorfchyn. Men
wil dat het onderfcheid tusfchen deeze Eoo-

men , wanneer zy itaan te groeijcn , niet te cnt-

dcid'cn is. Men kanze cók van andere wilde

Boomen
, op eenigcn aflland, naauwlyks on-

derfcheiden , dan daar aan , dat de Schors licht

graauw is met eenig ros gemengd. Zy hebben

de hoogte van Ockemootcn - Boomen , cn de

Takken verdcelen zig in vcele dunne Rysjes

,

Tsaar aan de ElaJon in 't kruis teprn elkander

over fla:n. Zy ge'yken naar Pcereboom - ida-

den
, zynde

' omtrent vier Vingerbreedten lang

cn drie breed, met veele evcmvydige Aderen ,

die fchuins van de Middelrib af loopen ; in de

jonge Boomen lioog groen , aan de ouden wat

naar 't geclc trekkende. Van het Bloeizel wis-

ten hem de Timorcezen niets te zeggen. De
Vrugtcn hebben de figuur en grootte byna van

de Laurierbesfen , zvnde eerst green , ca wor-

T 5 den-
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II. dende , als zy ryp zyn > blaauwaclitig zware j

^vï 1 u"
verwende ook het Speekzei , wanneer menzc

Hoofd- gedroogd zynde kaauwt , mee eenc dergelykc

STUK. Kleur. Meest echter worden deeze Besfen v;

s^ndel^ Vogels , die naar Spreeuwen gelyken, opgc.

ten, en deeze zaaijen dan deeze Coomen, do

hunnen Afgang , in de Bosfchen. In de Tm:

of Plantagie van zyne Hoog Edelheid, den

Gouverneur Generaal van Nederlandfch Indie,

by Batavia , bevindt zig, zo de Heer Rich-

ter my verhaalt, een groote Witte Sandel-

boom.

De Stammen van deeze Boomen vallen wel

drie of vier Voeten over 't kruis dik , en daaraan

is zelden meer dan de helft in dikte Geel San-

delhout. De Timoreezen plagtcnze weleer eeni'

ge Voeten boven den Grond afte kappen ,
doch

naderhand hebben zy dezelven , op 't verzoek

der onzen , met Wortel en al uitgeroeid ,
dewy^

by den Wortel het beste Hout is. Onder het

groeijen van deezen Boom , en zelfs kort na het

kappen , is 'er nog geen kennelyke Reuk aan ,

dien dit Hout droog wordende krygt, öj, op

dat dezelve niet vervliegen zou , worde van het

witte Spint iets daar om gelaten. Somtyds vak

het Geele Sandel zo hoog van Kleur als Eijer*

doiren , hebbende zelfs rosfe Aderen , en dit

wordt , als het welriekendfte , voor het beste

gehouden.

In Indie, zo wel als in Europa, is hetSan.:^

hout meer om zyncn Geur als om z.ync ^"-i'
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in gebiuik. Men acht het eene verkoelende ^^11.^^,

cigenfchap te hebben , en hierom , zo wel als yTlC*

om den Reuk,maaken 'er de Indiaanen, als hetrioofu-

fyn gemalen of geraspt is , een Pap van met^^^'^»

Water , en beftrykcn daar hun Lighaam mede.^^f;;'^'-^-

Hct Afkcokzel, zo van het Witte als van het

Gcele, dient in verdunnende ,
Zvveetdryvcnde

Dranken , inzonderheid ook tegen de Venus^

Kwaaien. De Makasfaaren gebruiken het San-

delhout niet, dan om de docdc Lighaamcn in

de Kisten te beftrooijen. De Benjaanen en an-

dere Indiaanen maaken 'er Houtmyten van tot

het verbranden hunner Dooden.

Een kort woord moet ik hier nog te berde Rood

brengen , aangaande het Roode Sandelhout. Dit^^"^^""^

V3]top de gezegde Eilanden niet, maar wordt

van de Vaste Kust in Water-Indie gebragt. Ze-

ker Heer, die tegen 't end der voorgaande Eeuw
de Landen door gereisd hadt , daar het valt,

heeft aan R u m p h i u s verzekert , dat de Boo-

mcn van het Roode Sandelhout cn Kaljatours-

Hout alleen in Ouderdom verfchillen. De
oudftcn, naamelyk , zouden het eerlle uitleve-

Tcn. De Heidenen van de Kust van Knro-

mandel noemen het Kaljatours - Hout , fchr\-ft

die Heer , Rakta - Tsjandanam , dat is Rood
Sandcl

, zynde dc benaaming Tsjendan , dooi-

de Arabieren in Sandal veranderd , van hun
eerst afkomftig , cn dus, met dat Hout, eerst

Perfic en Arabic, en vervolgens in Europa,

^^vergebragt. By het kappen, zegt hy, gcefc



Agtmannige Boomes.

W- heceeïi fterfcen Sandel-Reuk, dien het echter

^VIH!" ^**oog wordende verliest , en derhalve by de

Hoofd- Indiaanen weinig geacht wordt. Ook fchryft

STUK. G A R z I A s zeer duidclyk , dat het Roede San-

ht^mf'^
delhout op de Kust van Koromandcl groeit

,

alwaar men hedendaags geen andere , dan de

Kaljatours-Hout Bcomcn vindt. Evenwel ver-

beeldt Ru M p H I u s 'zig , dat het Roode San-

delhout der Winkelen daar van verfchiCc, en

misfchen wel van Madagaskar , of van de Kust

van Afrika , daar tegenover, afkomftig mogte

zyn. Hoe 't zy, de Boom, die 't zelve uitI^

vert, is ons tot heden onbekend.

Memecylon- Saffraanboom.

De Kenmerken zym , een Klokswyze Keik^

boven het Vrugtbeginzel , hebbende den rand

onverdeeld: de Bloem éénbladig: de Vrugtcea

Bezie, die met een Cylindrifche Kelk gekroond

J'c Ion
^ ^ ^ Saffraanboom mt ovaals Bladen en Knoopt-

hS^ll. ^cet niet of ik my ^meer over de zon-

(i) lkm-c-,hn Foliis ovaüs. S^n. N^u XII. Tom H-^-

47«. p. 267. ƒ7. ^eyl. 135. Cormis fyivestris ToÜis Cro-'
^
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derlinge toeptisling van deezen naam, ^^ii o^'^'' "*
^

de verwarring in dc Kenmerken moet verwon- yjjj-

deren. Memecylon fchynt by Plinius wel Hoofd'

een Gewas te betekenen , dat niet hooger wierdt st"k.

dan de Kwee -Boom ; doch elders blykt, dat j^^^^'''^'^-

in' met de Grieken inftcmt door wien de Vrugt,

van den Aardbeziënboom {Arhiitus) , dien zy

Kmam noemden , dus geheten werdt. Of-

fchoon het, nu, wel gebeurt, dat de Boom den

naam van zyne Vrugt krygt : zo is doch hier

geen overeenkomst. Wat de Kenmerken aan-

gaat : men vindt in de Genera Plantarum de

Bloem vierbladig amgemerkt te zyn , 't welk

overeenkomt mat de ondervinding van den Heer

J. Bürmannüs , door wicn dit Ceylonfche

Gewas zeer fraay in Plaat is voorgefteld. Zyn

Ed. noemt het een Wilde Kornoelje Boom , en

merkt aan, dat de Bloemen uit vier kleine Blaad-

jes beftaan , met éénen Styl en vier Meeldraad-

jes. Li N N ^ u s geeft 'er , in de Flora Zeyla-

nica , agt Meeldraadjes aan. Dc Bloemen zyn

in de Öxcls der Bladen , op kleine Steeltjes

tot ronde Bolletjes of Knoopen liimengehoopt.

Wat den Ceylonfchen naam van dit Gewas

aangaat, dezelve betekent eigentlyk Zand- Saf-

fraan , 't welk daar van daan komt , dat dceze

Beramen op Zandige plaatfen groeijen, en dat

derzelver Bladen, afvallende en verdroogende

,

hoog geel worden : zo dat men dus de Saffraan

als uit het Zand kan raapen. Ook worden zy

tot Geelmaaking der Spyzen door de Ceyb-

nec-
!I. Dbel, II. Stuk»
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AfpJÈl P^^^^s Kurkuma , gebruikt, vo!-

VI 11
" gens eene gefchreevene Aantekening in 'tKruiii-

Hoofd- boek van H E R M A N N u s,
STUIi.

Memenion
^"^^ ^^^^^^^^ooxü lYiet ovaole BlcuUnefi Kmtis-

*""Kioir^
'^^^ 5/oemc7j, die naakt zyn,

Dceze Soort voeg ik 'er by, uit de Flora

Indica van den Heer N. L. Burmanküs.
Zy was door den Ouden Heer ook Wilde Kor-

noelje geheten cl. afgebeeld. Uit den Stam ko-

men , zegt zyn Ed. , Takken voort met een

Afchgraauwe Schors , in de jonge Takjes wit-

achtig, aan welken de Bladen, naar 't end toe,

altoos gepaard voortkomen , en ïaager , daar

geen Bladen zyn, de Bloemen, die klein zyn

en in Kroontjes of Zonnefcherrapjes geplaatst.

Of nu deeze Boom ook tot Geel verwen die-

ne is onzeker; niettegenftaande Herman-
Nns hem insgelyks Ceylonfchen Safraonbm
getyteld heeft. Wat de reden zy, dat men de

Bloemen van deeze Soort ?iaakt noemt, begr}P

ik niet: want zy zyn in vierbladige K#s bf-

greepcn; zo wel als die van de andere Soort

Kelkjes ten halve in vieren verdeeld.

COC

h ovatis Ploribus nudfs umbdfatrs, Br:

us fylvyis altexa Korakain di^a.
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CoccoLOBA. Druiveboom. . ^ï»

Apdebl:

De Kenmerken zyn , een Kelk die in vyven hIofd-
veiuccld is, en gekleurd , zittende op het Vrugt- stuk.

beginzel , dat eene Bezie wordt , die Druifagtig

is famengehoopt , tot een foort van Trosfen ;

terwyl de Bloemkrans geheel ontbreekt. Be-

halve de agt Meeldraadjes hebben hier drie Sty-

len plaats , weshalve dit en het volgende Geflagt

tot de 0£tandria trigynia behoort.

Hetbegrypt zeven Soorten, »altemaal in Ame-
rika of in de Westindiën groeijende, als volgt.

(i) Druiveboom met Hartvormig ronde gladde r;

Bladen.

Byfler heeft dit Gewas gedwaald , eer het'^ijfg|^

onder eenen byzonderen naam tot dit Geflagtboom»

gebragt werdt. Tabern/EMontanus noem-

de het de Amerikaanfche Popelier: Sloane
een Trosdraagende Pruimboom , L i n n u s

een Druifboom (Uvifera) in navolging van P l u-

KENETiüs, doch nndcrhand bragt hy het,

dat

(O Coecchha Foliis cordato fubiotundis nitidis. Syff. Nat»
Xll. Tom. II, Gen. jr. p. 476. Cocc»loba Uwfeia, jAcq.
Amtr. p, III. T. 73. Coccolobis Sec Bkown, ^am. 2o3.

'olygonuin Foliis fubrotundis. Sp. PU Ed. I. p. 36^. Uvifera

&c. Hort. Cliff. +87. üsrifcra Littorea. Pluk. Atm. T»
f. 7. Guajabara lacemofa. Plom. Ic, T. 14S. Populus

Americana. C. B. Pbu 430. Prunus maiitima racemofa. Slo-
ane. Jam. 183. Hist. If. p. 129. T. 220» f. 3,RAJ./)e«-/r.
<». Catbsb. Car, 11. T. 96.

n. DïKt. 11, STUK»
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Akdeel
zonderling bcgreepen was, wegens de ^e.

VllL^ ftalte tot het Geflagt -van Folygonum tehuis,

Hoofd ^ en dit, daar hy de Bloemen nog niet eens ge-

s'ï'"'^- zien hadf P l u m i e r heeft het onder

ifl^r*'"^'^^"
Amerikaanfche benaaming van Guajahm

voorgefteld
, doch B r o w n e gaf 'er den naam

van CoccoloMs aan , die op de Kwabbigheid v:n

de Kern der Vrugt betrekking heeft , en hier

ook , door den Ridder , met Coccokba is na-

gevolgd.

Het is een hgogc Boom , die zyne Takken

ongeregeld uitbreidt, op de manier der Ypen,

doch aanzicniyk door zyne Bladen en Vrugten.

Hy groeit op de Zandige Zee - Oevers der Ka-

Tibifche Eilanrlcn en van de nabuurige Vaste

Kust
, ja zelfs tot in de Baaien. De Bladen

zyn byna rond , Lederachtig taay , donkergroen

en zeer glanzig, metroode Rib' en Aderen. Zy

hebben korte Steekjes en omvatten de Takjes

Scheedsvvyze met hunne Ooren. üit de Oxels

der Bladen komen lange Trosfen voort van wit-

achtige Bloempjes, naar die van den Kerfenboom

ruikende , hebbende den St^^l fomtycfe VnfeM

fomtyds in drieën verdeeld
, fomtyds ^eezent-

lyk drievoudig. Op dezelven volgen paarfdie

Vrup^ten, wat langwerpig rond, van grootte als

Kerfen , met een VVaafem als de Pruimen en
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m Trosfcn hapgende als Druiven of Aalbesfen,

Het Vlceich van deeze Vrugten is zimrachtig^^!]^

zoet , bekwaam om te eetcn en niet onaangc- Hoq"

naam , doch geplukt zynde beginnen zy , na ^'^"'^

verloop van een of twee Dagen , te ïlinken ,

zonder verandering van de Smaak. De Steen

heeft drie holligheden eh bevat dus een Kern

met drie Kwabben. Hoe ryper lioe ronder dee-

ze Vrugten zyn , die nien in eenige deelcn der

VVestindiën op de Markt verkoopt, Somiitigen

trachten zig, dooi' de Bladen binnen deri Hoed
op 't Hoofd te dóen , tegen het fteeken der

Zonneftraalcn te befchutten. Men wil dat dee-

ze Boom 5 ver van de Zee geplant zynde , zel-

tlen Bloeije 'en nooit Vrugten voortbrerjie. De
Fnmfchcn noemen hem deswegen Raifmier dic

hrd de la Mer j dat is Druiveboom van dt-n

Zee - Oever.

De Heer J a c q u i n erkent , dat dfe Takkerl
van deezen Boom dikwils gefleund zyn ; moog-
lyk óp Rotfen of Klippen rustende : ten minfh?

verhaak R o c h e i- o r 7 , dat de Raifnner dooi-

de Karaibers Oiiliem gciiaamd, laag is en h\na
op den Grond kruipende aan. den Zee • Oever

;

o^aar dat dezelve, in goede Aarde geplant zyu-
<le

, een der fchoonfte Bofchboomen worde ,

hebbende de Stam, onder het Spint, een vast

Violetkleurig Hout, tot allcrley Schrynwerk be-
K^v-aani. Dit orideifcheid van de Groeyplaats
zalniooglyk de reden zyn. dat Jacquin het
tJout wel rood en zwaar, doch te grofclraadig
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II. vondt tot dergelyk gebruik. S - oane ;

^vTlï!** a^"' verfcheide Stanmcnir

Hoofd- van tien of twaalf Voeten hoog , met rOii..-.

STUK.
,.|ge Bladen van een half Voet middellyn. H'

geeft 'er een zesbladige Bloem aan, en Beski

als Druiven, die wat trekkende zyn van Smaak,

inzonderheid derzclver Stcenen of Pitten, wel-

ken men tegen de Loop gebruikt. Dc B/adcn,

voegt hy 'cr by , worden door de Spaanfdien

wel, uit gebrek van Inkt, tot Papier gebezigd,

om met een Yzeren Griffie op te fchryvcn. Hier

van de naam Papierhom , welke 'er door J.

B A ü H I N ü s aan gegeven wordt. Anders kec

hy , by de Engelfchen , the Mangrove Gnpi-

Tree of Manglcs Druiveboora.

Dmivcboom, met ronde ruige Bladen.

G^itbir Dc Groothladige van den Heer JacqüIS

fSmn' g^^^^ ^^^^^ ' welke BrowNE genoctnd

hadt Boomachtige met ronde Bladen, en Pi-t'-

K E N E T I ü s Lederachtige Amerikaanfihe
Ba

met zeer groote Bladen , die aan de agte^y^^

uitpuilende Aderen hebben. De Bladen

twee Voeten breed volgens den eerstgeniel

^J^'

die 'er geen Bloemen of Vrugten aan ^^^^^^^^

Het V/as een regtllammige Boom ,
van

j

fc) Coieoloha Foliis orbiculatls pubescentibus.

Xlt. utfupra. Coccoloba grandifolia &c. JACQ.

Coccolobis Arborea , Foliis orbiculatis, BROWW. /

Scortn Ariwr Americana , amplisfimis FöJüs &c, ï^--
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of tagtig Voeten hoog , met eene Kroon van It

t'^ee of drie dikke Takken, gantfch niet fraay
, y ^^f"'

,

i^eevr^le de Stam , op de halve hoogte, fom- Hoofd-

yds ook nog wel een Tak uir. Het Hout, stuk.

jat donkerrood , zeer zwaar en hard is , door

zyne broofchhcid onhandelbaar , wordt gebruikt

tot Balken , Stutten en Paaien , die byna onver-

ganglyk zyn , en het end , dat in de Grond gezeten

heeft, vindt men fomtydsin Steen veranderd, 't

Zou nu de Vraag zyn , of dit aldaar ook geen plaats

liad met andere Houten , in de zelfde Grond ?

Uit Boomgewas, in de Bosfchen op Martenique

groeijende , en door den Heer J a c q u i n over-

gezonden , hadt in de Keizerlyke Tuin , te Wee-
nen, in zes Jaaren reeds de hoogte van twintig

Voeten bereikt, maakcndn oen zeer fierlyke

Kroon.

(3) Druiveboom met Lancetsn'ys" ovaale Bla' ni,

den.

Dat de Vrugtcn , volgens Browne, ge-
iiippeld zyn

,
geeft aan deeze Soort den by-

!iaam. Die Stippen moeten vierkant of Ruit.
2chtig zyn, volgens de aangehaalde vtm Plu-
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K E N E T I ü s , by de Engclfchen deswegen Chec'

y/lll^' ker - Grape of Geruite Druif genaamd. Van

Hoofd- deeze Stippen , nogthans, vind ik geen !

'

'

STUK. j^Q^ In de Afbeelding 3 noch in de bek'

van Jacquin, die deeze Soort de d
noemt j om dat de Vrugt met een ovx.:

van de Kelk gekroond is. Het wordt een i-'m ni,

zegt hy, van vyftien Voeten hoog. De Tros-

fen zyn naauwlyks anderhalf Duim lang ,
zy

ftaan regtop , en beftaan uit wrangagti^ zoet^

Besfen. Zyn Ed. maakt van geene Krniderig-

heid gewag, en derhalve fchynt' het die Druive-

boom van Plukenetius niet te kunnen

zyn, welken die Authcur bedenkelyk voorftelc

als het Amomum verum der Ouden.

CcZUa
Dmivcboom met ovade Bladen ,

^

eJoZL Takken ah van Schors beroofd heeft-

Ontreldc,

Dus blykt de reden van den bynaam. Ja"^'

Qü I N noemtze de Sneeuw -witte , om dat de

Besfen , die het Zaad maar ten halve bedde-

ken , wit zyn. Dezelven worden op de West-

indifchc Eilanden, Martcnique en St.
Domingo»

ge£-eten , en op St. Euftathius zelfs ten dien

einde aangefokt. Men eetze met het Zaad te
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gelyk , zynde zoet en aangenaam. De Boom

valt wc! N iiicig Voeten hoog : hy is regt van "

Stam , en woidt niettemin van de Franfchen
]

Raifmier de Couds getyteld. £

Heefterachtige met rondachtige Bladen en

ecnc kleine driehoekige Vrugt , wordt deeze

van B R w N E genoemd. Dezelve vcrfchilt dooi-

de dunte der Bladen meest van haare mede-

Soorten. Men vindt zodanig eene by J a c qü i n
niet aangetekend.

(6) Druiveboom met Lederachtige, bym
^

ronde, uitgerande Bladen. ta

Dcezc Soort komt, volgens de Aanmerking
van den Heer Jacquin, zeer naby aan de
gene, die hy Leogamnfis genoemd heeft, om
dat hy dezelve by Porc au Princc en Lccganc
op St. Domingo hadt gevonden. Allceniyk

?yn hier de üiaJen aan de Punt zeer diep , ca

t^ikwils met ecu fcherpcn hoek , uitgefncedea.

(7) Drui-
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11.^ (7) Druivcboom met Hartvormig o;: ;

vTiL* golfde Bladen.

Hoofd-
stuk. Decze komt , volgens den zelfden ; zeer

Batb^Ijen-
ecrüe Soort. Het is mede een Boom,

f". . die de Bladen zeer Lederachtig , vyf Duimen

boom "van lang hccft, met gegolfde Randen, De Bast der

Eax')ados.
Afchgraauw.

Decze beide nieuwe Soorten zyn uit het

Kruidboek van den Ed. Heer Franciscüs

A Mygind door den Heer jACQUiNaan

't licht gcbragt. De laatflc kwam op Barbados

voor , de andere op "t \'astc Land van Zuiii-

Amerika. In de Westindien fchynt hy deeze

niet gevonden tc hebben ; maar wel nog drie

andere Soorten , Virelken hy befchryft en af-

beeldt , en daar onze Ridder geen gewag vaa

maakt : te weeten een ftompbladige , een gd-

Madi'ge , en een verfcJiilbladige ; welke laatfte

daar van den naam heeft, dat de Bladen aan de

Takken Hartvormig , aan de Lootcn ovaal z\t.

Alle drie waren het Boomgewasfen van by

twaalf Voeten hoog , draagende eetbaare doc

een weinig wrange Eesfen of Vrugtcn

S A p I N D u s. Zcepboom.

Dc Kenmerken van dit Geflagt zyn; ecnvicf'
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bladige Kelk , vier Bloemblaadjes : agt Meel- H.

draadjes, drie Stylen. De Zaadhuisjes Vlcezig, ^^^^j^"

rondbuikig , famengegroeid. Hoofd'

Drie Soorten zyn van dit Gewas, dat van stuk,

de Zeepachtighcid der Vrugten zynen naam

heeft en in de Indien huisvest , bekend ; als

volgt.

(i) Zeepboom met oneven gevinde Bladen en i.

ongedoornds Takken. Saponafia.

De L^atynfche bynaam op alle de Soorten toe^

pasfelyk zynde , wordt derhalve zeer oneigen

aan de eerfle Soort , die men bckvvaamclyk door

't woord Vmnata of Vinbladige onderfcheiden

kon, gegeven. Dezelve, naamelyk, is door het

fhian van meer dan drie Bladen aan een Steel

van de volgende cnderlcheiden , of zy maakt

daar mede éénc zelfde Soort uit. Ondevtus-

fchen fchynt hier omtrent, wanneer ik de bc-

fchryvingen der aangehaalde Authcuren nazie,

een aanmerkclyke duifterheid te zyn , waar-

fchynlyk afhanc^cnde \'an cenc onbcllencii:.ihcid
^

der

(1} SaplrAuz Foliii ;mpari- plnnit.'s , Ciulc inermi. Syn,
Nat, XU. Tom 1 1. Gen. 494. P- 277. //»rr. CV(^. Jtl.t,

Mfd. 530 ROYFN. Lu^JbM, 464. Snpind is Foliis obloncis
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lï- der Natuur . in de plaatzing dcezer iMadcn,

"^VlTt.'
^^OANE, wel is waar, gccfr .::.r: zyncn Tro;-

HooFD' draagende Pruimbcom gewiekte, dat is gevinde

STUK. Bladen, wier middelrib wedcrzyds uicftcckendc

Vliezen heeft , en dus fchryft Browne, ook,

aan den Westindifchen Zeepboom , langwerpige

naauwlyks gefteclde Bladen , die aan ecne brceJ

gewiekte middelrib ftaan , toe: maar Com-

M E L Y N noemt hem Amerikaanfche Nootehom

met gewiekte Bladen , die in tweeën zvn ge-

deeld.

westin' PLUKENETins van zynen Nootprmidraa-.

z'eeJboofn.S^^"^ A^^^^rikaanfclien Boom , die een ronde

Zeepachtige Vrugt met een enkelen zwarten

Zaadkorrel heeft , fpreekende , zegt dat het tle

Qnüy der BraCliaanen is van P i s o ,
diea

JVlARCGRAAF befchtyft „ als een laage Boom,

„ met een witachtige Schors en week Hout,

3, hebbende de Takken krom of door elkander

5, gedraaid. De Bladen zyn blygroen, langwer-

„ pig, niet gekarteld, vier of vyf Duimen lang,

j, gepaard of enkeld ilaande , want de plaatzing

3, is ongeregeld". Dit fchynt geen Gevinde

Bladen te kunnen betekenen. Ook vergelykcn

OviEDUs en Monardus wel het Loof

van den Amei'ikaanfchen ^ccpnooten - Boom ,

cenigermaate , by dat van Varen ; doch in c

voorÜe der voorgaande Eeuw heeft men een

Zccpbcompje van drie Jaaren oud aan 't Hot

van Stütgard gezien , 't welk als Perfikbooffl«-

Bladcn hadt , die in tweeën of in drfci-n rj-'^-



decld waren. Nieremeerg geeft aan dc H.

Charapu van Mechoacan , de grootte van een "^fj^jj^"

l'crfikenboom en Laurierbladen , met zeer klei- hoofd-

ne Bloemen , zittende aan de toppen dor Tak-^^uK.

jcs, waar op Besfcn volgen tot het maakenvan^*^*"'""*-

Roozekranfen of Paternosters ze^r bekwaam ,

gcevcndc de Schil der Vrugten het gebruik van

Clusiüs van deeze Zeepnooten fpreeken- zeep.

de, zegt , dat 'er twcederley zyn , fommigen^^^'^*

van boven plat, anderen met twee Tepelachti-

gc uitlteekzels gekroond , doch allen hadden zy

ongcvaarde grootte van een Galnoot, en waren

Pruimachtig, bevattende in een Schil of Bolfler

van zagt Vleefch een rond , glimmend zwart

,

Steentje of Noot , waar binnen een witte Kern ,

met een roodachtig Vliesje bekleed als de Ha-

zelnooten. Dat Steentje , van grootte als een

Kers , rammelde in de holligheid van deeze

Vrugt: welk alles plaats heeftin eenige derge-

lyke Zeepnooten , wat grooter dan Galnooten

,

ciie ik reeds ecnigpn tyd gehad heb , zynde van

buiten rimpelig zwart, als gedroogde Pruimen,

en zo kleverig , dat zy zig vast hechten aan 't

Papier of Hout, waar menze op legt, en in *t

behandelen aar> de Vingers kleevcn ; doch aan

de eenc zyde hebben zy een Plek, als of zy er-

gens afgebroken of afgefncedcn waren. Een
derzelven open breckcnde , vind ik 'er dergelyk

zwart glanzig Steentje in, zynde de Vlcezig^;

Solfter omtrent een Linie dik en in 't eerst zoet

V 5 dcch
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II. doch vervolgens bitter of fchcrp van Smaak.

^Vllh mync Zeepnooten en dc gc-

HooFD- dagte Steen , zyn op de nevensgaande Plaat by

STUK. Letter A) m de natuurijke grootte afgebeeld,

oostindi- De Oostindifche Zeepboom 5 vólgens Ru M-

kKHtK^^ FH I ü s, op Java Rarak genaamd, groeit aldaar

van zelf in de Bosfchen op 't vlakke Land , en

wordt een zeer hoogc Boom met eenen regten

Stam en eene gladde Schors. De Bladen ftaan

aan fommige Steelen , zegt hy, overhoeks (al.

terna) , aan anderen gepaard (oppojita) , 't welk

bezwaarlyk overeen te brengen zou zyn met

Gevinde Bladen (Folia pinnata) : maar ik twy-

fel niet , of hy ziet daar mede op de Bladitcc-

len , meldende aanflonds daar na , dat zy , als

Perfikbladen van figuur , in jonge Boomcn wel

by tien of twaalf, doch in oude Boomen by

agt of tien Paaren aan lange Kysjes zitten,

fomtyds met een oneffen Blad aan 't end , fom-

tyds niet. Uit de Oxcls van die Bladlleelen

komt het Bloeizel voort en daar op volgen dc

Vrugten , welke als Musketkogels zyn, docli

wat grooter , eerst geel cn daarna ryp zyndc

rood , bevattende onder een niet zeer dikte

Schil een dergelyken ronden zwarten Steen, als

van de Westindifchc zo even is gezegd. Men

gebruiktze , in Oostindie , ook op de zelfde

manier , naamelyk tot Zcepballen om dc Han-

den en zelfs het Linnen te wasfchcn :
wnc-?r

deeze Nooten in warm Water ir.ct dc i'

gewreeven worden: maar men heeft \v;.
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men , dat dit Zccplop wat fchcrp is, cn door 11.

'Jen tyd aan het Linnen nadeel doet, hetzelve A^i^^Y'.

allengs vcrbytende. Niettemin brengen de Chi- Hoofd-

neezen deezc Zcepnooten by Zakken vol op stuk.

Amboina cn elders in Water - Indie, daar zy zcephom.

niet vallen, te koop. Op Java wordt hetN'lcefeh

van ücczc Vrugten tot het fchoon maakjcn van

Galonnen en Zilverwerk, dat heilagen is, ge-

bezigd.

Aan den Hooglccraar J. B u r m a n n u s cenzecgoom

Aftekening overgezonden zyndc van den Zeep .„^l.dei.

boom van Kormandel , zo heb ik van een Tak-^^-^^^;^

je daar van , tot opheldering deczer befchry-

ving , gebruik gemaakt. Men ziet hier maar

drie Paar Bladen aan een Steeltje , zonder on-

effen Blad aan *t end , cn dus van de opgege-

venc bcpaaling deezer Soort vcrfchillende. De

Vinbladcn worden naar 't end grooter cn zyn

byna voltoekt ovaal , in 't groene geel geaderd.

Aan 't end der Takjes komen een menigte van

dcrgclyke Nooten of Zccpballen, by Trosfen

vooit di:: in 't ecrlle groen of geel , en ryp

zvnde'ros worden, gelyk mcnzc onder het Ge-

was, met derzelver Steencn , afgebeeld heeft:

doch in plaats van dien is hier , by Letter A ,

dc Afbeelding van één myner Zecpnooten , die

zwartachtig zyn , met derzelver Korrel of Steen ,

als gezegd i's , afgebeelde Met Onderfehrift ,

dat men in Ind/^ by dc Aftekening gefchrecvcn

hcefc , is Poe^\'and^e Flo e odoratOy Arhor Sapo-

naria: waar uit blykt, dat de Bloemen wch-ie-

ken-
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n. kende zyn. Ook komen de Trosfen van Bloera

* vflï^
en Vrugt hier niet , gelyk in de Javcimfche,

Hoofd, uit de Oxcis der Bladlleelen voort.

u. (2) Zeepboom m^t drievoudige Bladtn,

trifoli.itt.

DtiebUtii- Dat 'er op Ceylon een d'-'cbladigc Zecp-

boom valt , aldaar Conghas genaamd , is blyk-

baar uit het Ceylonfchc Kabinet van Her-

man n ü s. 't Is duidrr , hoe men dc Vicrbla-

dige daar toe ook betrekken zou kunnen, gclyk

Plukenetiüs wil. X)och in decze Boo-

men fchynt een aanmerkelyke onbeftendigheid

tc zyn, ten opzigt van de Bladen; gdyk

blykt, indien het de Poerinsji is v:ui den Mali-

' baarfchen Kruidhof , waar van gezegd wordt

,

dat de Bladen twee aan twee , tegen elkander

over, aan tedere IViV . Zy zyn

langwerpi- rond, -

.-mea

lang en half zo , . -mge-

naam van Reuk. 1 .:-jn veel

naar die van Vlier. De \ nigccn grocijen by

ïrosfe^i van twee of drie, en zyn langwerpig

rond , eerst gi-oen , dan geelachtig of ros , cn

eindelyk , gedroogd zynde , rimpelig en bruin

,

bevattende, binnen een Lymerig VIcefch, een

biuine Noot met een witte Pit. Deeze zyn van

(1) Sa^indus FoIIis ternatis. Syst. Nat. XII. Poerinsji. Htr;

<^^al* IV, p. 43. T, 19. BüRM, Zeyl, zcQ. EVKM. ^-
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een dtrgclyk sebruik als dc voorgemelde Zeep-

iioorcp , (]och haar Afkookzcl , zo wel als van Afdeel;

'
r' " dient Ook tegen 't Kolyk en andere Hoofd-

. r Ongemakken, 'cis een hooge Boom, stuk.

i dikken Stam, in de Eoslchen van Ma- 2»phii»i

•ocijende en altoos groen. Hy geeft

\.s rype Vrugten, en is , zo men wil, van

zyn tiende tot zyn honderdfte Jaar Vrugtdraa-

gcnde. Van zyn Hout, dat geel is, worden

Mufick - Inftrumcnten en Kammen gemaakt.

(3) Zcepboom met afgebroken gevinde Bladen irr.

en een zeer Jterk g'Joornden Steel. /pfnJj'^"*

Jamaika is deeze Soort door Browne'^'^*

n-^n , die den Stam en dc Takken

gedoomd heeft , met cvnale gevin-

IX. HOOFD-
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IX. H O O F D S T U K.

Befchryving van de 1' o o m E N , wier Bloemen

negen Meeldraadjes hebberi , deswegen Ne-

genmannige Enneandria genaamd ;

gelyk de Kaneel , Kamfer, Benzoin, Sasfa-

phras en anderen die tot de Lauricrboomen

hetrokken zyn.

Dc Afdeeling der Negenmannige Plantgewas-

fen (Eimeandria) in het Stelzel der Sc-

xcn , dus genaamd , om dat derzclver Bloemen

negen Meeldraadjes hebben , is met die der Ze-

venmannigen de allcrkleinlle , als bevattende

ook maar vyf Geflagtcn , welken niettemin in drie

Rangen , van Eenwyvigen , Driewyvigen en

Zcswyvigcn, gcfmaldccld zyn, naar dac hunne

Bloemen één , drie of zes Stylen of Stempels

hebben. De eerfte Rang levert wederom alleen

Boomen uit en wel in één der aanzicnlykfteGc-

L A u R u s. Laurierboom»

De Kenmerken van dit Ge/lagt worden thans

opgegeven te zyn : een Bloemkrans in zcsfen

verdeeld , welken men ook een Kelk zou km-

nen noemen , alzo zy Itand houdt , en rot een

Kasje voor dc Vrugt verilrckt , welke cene
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BoHler heeft, die een foort van Eyrondu: Noot H.

bevat, waar in een Pit van dergelyke figuur
"^^"^^^^

begreepen is. Deeze Kenmerken pasfen ech-HooFo-

ter, wat de Bloem aangaat, op den gewoonen stüiu

Laurier niet , alzo die dezelve }n vieren ver-

deeld heeft en van agt tot veertien. Meeldraad-

jes. Ook zyn , van deeze , fommige Boomen
alleen met Mannelyke , anderen alleen met

Vrouvvclyke Bloemen voorzien ^ en dus de laat-

flen flcgts vrugtbaar : tcrwyl in de meefte ande-

re Soorten de Bloemen Tv^ceflagtig zyn.

Dat aan fommige Meeldraadjes zekere Lig-

haampjes zitten , die men Klieren noemt, maak-

te het weezentlyke Kenmerk volgens onzen

Ridder uit.

Voor 't overige fchyncn dan die Plantgewas-

fen hier meest wegens de uiterlyke gedaante

byeengevoegd te zyn. Want daar onder ko-

men voor 5 die de Bloemen in drieën , vie-

ren , vyven , zesfen , agten verdeeld , of met

zo veel Blaadjes hebben , en t getal der Meel-

' draadjes is vyf , zes , agt
,
negen , enz. Dus be-

vat dit Gcflagt , den Kaneel-, Kamfer-, Ben-

zoin, Sasfaphras- en meer andere Boomen van

een cngemeene kragt en geur, en groote nut-

tigheid , uit de andere Wereldsdeelen.

(i) Laurier met drieribbigei langwerpig oyaa- t.

Tg Laurui

(O I^aarut Folüg trinerrüs ovato . oWongIs , Ncrvis ratfos

II, HUU II» STUK,
''*^*
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Pir. Ie Bladen i wier Ribben aan de punt ver-

SuK?' De bepaaling van de geftalte der Bladen in

icw- de regte Kaneelboom , heeft L i N n je ü s veel

moeite gegeven en veele veranderingen ver-

oirzaakt. Eerst noemde hy denzclven Laurier

met langwerpig ovaale glanzige platte of vlakke

Bladen; vervolgens Laurier met drieribbige

langwerpig ovaale Eladen , wier Ribberi aan den

Grondfteun famenloopen ; daarna ,
wederom ,

Laurier met drievoudig geaderde ,
langwerpig

ovaale Bladen , en eindelyk zo als hier boven;

Zyn Ed. hadt uit de Waarneemingen van den

Heer Jacquin, op den Marteniekfen Ka-

neelboom , gezien dat die fameulooping der

Ribben van het Blad, aan den Grondfteun, nu

eens ai , dan niet plaats had , en dus geen bc-

paaling kon uitmaaken. Öf het verdwynen van

de Ribben aan de Punt zckerer gaat , en tevens

niet in andere naverwante Boomcn plaats heb-

be , zal nog te onderzoeken fta^n.

De Hoogleeraar J. Bijrmannus heeft aller-

eerst , zo zyh Ed. zegt , ccri zeer naauvvkcu-

Syst. Nat, XIU Gên.
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rige Afbeelding gegeven van een Takje
^

den Ceylonfchen Kaneelboom, noemende dcn-

zclven Kaneel met breede ovauls Bladen , die K-

Frugtdraagende is , en aanmerkende, dac de-^"^

zelve van de Malabaarfche alleen door de Groey-

plaats verfchille en voortreffelyker zy : zo dat,

fchoon de Afbeelding in de Malabaaife Kruid-

hof niet volmaakt met de zyne overeenkome,

dezelve niettemin de waare en echte Kancel

zy, en dus beiden , begryp ik, van een zelfden

Boem afkomftig. Voorts verhaalt zyn Ed.

,

negen Verfcheidenheden van Kaneel, uit Ccy-

bn alleen overgezonden , te bezitten , die in

Biadmaaking grootelyks verfchillen , zynde reeds

in het Aanhangzel van de Verhandelingen der

Keizcrlyke Akademic , op 't jaar 1727, afge-

beeld cn befchrecven (*>.

De eerfte Soort , van de Inlanders Rasfe Co-
^

,

mde genaamd , is de aangenaamftc en worde

voor de beste gehouden : de tweede Cahette

Cüronde , is bitter en famentrekkende :
de der-

dc, Cappare Coronde , heeft een flerke Kaiufcr-

Rcuk cn Smaak : de vierde heet Welle Comide

Cf Zandkaneel , om dat *er onder 't kaauwen

fflingen, door den Opper- Infpeacuc van den Kaneel - Handd

ïlda-r, vindt men ook in de FhU. Transfaa, for 1729, w-^^i

"it hetzelve in NcJeiduItfch is overgebragt ia di Tfi::.^l

ffwt var. alle rdkenii. 111. DOL , bigdz, ,
^a^-
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iets Zandachtigs in fch^mt te zyn : de vyfde

^ix!^'
^^"^^^^ Coronde , wegens haare Lymcrigheid

;

Hoofd- de zesde Nieke Coronde : de zevende Dawel

STUK. Coronde, om dat men van het Hout v'j'Atweïk

loof!"'"^'
en Trommels maakt: de agtfte Katte Coronde,

wegens de Doomigheid van den Stam , en de

Negende Mael Coronde of Bloeijende Kaneel

,

om dat deeze Soort altyd in Bloem ftaat , cn

deezc komt, in hoedanigheid, naast aan de eer-

lle of beste Soort.

Op 't Eiland Ceylon is de Kaneelboom, Co-

ronde of Kurundu genaamd , zeer gemeen, en

fchynt 'er zo veel hoogte niet te bereiken ais

op Malabar , daar het een Boom wordt van

tusfchen de twintig en dertig Voeten boog.

Deeze , nogthans , wordt door L i n N ^. n s tot

de volgende Soort betrokken. Op Martcnique

vondt de Heer Jacqüin een Gewas , dat

voor den rcgten Kaneelboom , ten minfte voor

eene der opgetelde Soorten , van hem wcrdt

aangezien.

westindi. Dit maakte een fraay gekroonden Takkigcn

n«iLSin,Boom, van twintig Voeten of hooger, met den

Stam anderhalven Voet dik, hebbenrle van bui-

ten een gladde lichtbruine Schors. Aan de 'Tok-

jcs , die zeer talryk waren , kwamen Bladen

voort , zynde ovaalachtig , nu rond of ftomp»

dan fpits gepunt, caay als Leder, g'anzig, ^
gekarteld , van drie tot vyf Duimen lar.g, hf'''

bende v. edcrzyds drie witachtige Kibfcen ; en de

Oppervlakte van boven bly- van onderen tblcf^^

groen.
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groen. Dceze Bladen hadden een aller -aan-

genaamfle Reuk en Smaak van Kaneel, welke

^

zyj door zeven Jaaren in zyn Kruidboek tCH

leggen , nog niet kvvyt geraakt waren. Dezel-

ven liaan byna tegen elkander over. Aan de^^

enden der Takjes, en uit de oxels der Bladen ,

komen de Blocmfteeltjes voort, die zig in drieën

verdeden , draagende kleine groenachtig geelc

Bloempjes, uit zes Blaadjes beltaande, welke

ovaal
, gefpitst en holrond zyn , hebbende ncgca

Meeldraadjes en een enkelen Styl , met eenen

platachtig geknopten driekantigen Stempel. De
Reuk der Bloemen is zwaar en niet aangenaam

,

gelyk die der Krul-Lehen. Hier op volgen

Vrugten i van grootte en figuur als een Olyf

,

fmaakdoos , hoog blaauw en week , waar in

een graauwachtige Ncot bcÜooten is, die een

vvitce Pit heeft, v.clkc zeer fpocdig bederft,

zo dat men de Zaaden tot Voortteeling niec

kan overzenden : maar twee Boompjes , met

de Stammen een Arm dik, varen behouden in

Europa overgekomen en groeiden zeer tierig

in de Kcizerlyke Tuin.

Het Hout vnn deezen Boom bevondt hy

wie en niet zeer hard te zyn , bekwaam tot

Planken. De Wortel zweette overvloedig Kam-

fer uit , en hadt 'er ork de Smaak van , zynde

bovendien zeer famentrckkonde. De binnehflé

Bast kwam in Kleur, Reuk en Smaak, volmaakt

niet de Oostindifche Kaneel overeen; z^-nde al-

ïeenlyk zo fyn van Samcnwcefzel niet en wat

Ji-CuL. ihsvjn.
feherp
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ArnEEL. ^'^^^^P °P Tong. 't Zou anders te verwon-

IX. deren zyn , waarom deeze Bast niet in menigte

Hdofd' in Vrankryk overgevoerd en aldaar als Kaneel

STUK,
gebruikt werde.

hi^T"^' De Ceylonfcbe Kaneelboom is al van over

Echte lang gezegd , in Geftaltc en grootte naar een

fchc^^ Olyf- of Pruimboom te gelyken. De Stam en

Takken hebben een gryze Schors en hier on-

der zit de zo vermaarde Bast , daar geheel Eu-

ropa door de Nederlandfche Kompagnie mede

voorzien wordt. Na het voortbrengen van de

Vrugten gaan de Ceyloneezen aan 't ichillen dar

Kaneelboomen, daarzy eerst de buitenfle Schors

afllroopen , maakende vervolgens op het Hout

eenige Sneeden overlangs ^ en op zekere afftan-

den overdwars , haaiende dan den Bast 'er by

reepen af , die zy in de Zonnefchyn te droe-

gen leggen , -waar door dczelven in malkander

krullen. Dus bekomt de Kaneel de vcreifchte

hoedanigheid om ingepakt en naar Europa ver-

zonden te worden.

Kamfer-
MufauTJi Zeylatitcum wordt gezegd,

Olie uit de dat men uit den Bast der Wortelen Kamfer en
worteie.

Qlie van Kamfer; uit de Bladen Olie van Kruid-

nagelen en uit de Vrugten een Soort van Gene-

vcr-OIie deftilleert. Dit moet, nogthans, met

zekere bepaaling verdaan worden. De Wortels

geeven inderdaad een Olie, die zeer naar Kam-

fer ruikt, zynde een groot Hartlterkend , Wind-

dr>^venden Afzettend middel ; uitwendig van on-

geraeenen diensc tegen Jichtige Pynen: doch dc
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Kamfer , daar in vervat , of ook door Destil-
jj^

lade met deezc Olie uit den Bast der Kaneel- ArnEEt,;

wortelen gehaald wordende , verfchilt veel van fjoopo-
degewoone Kamfer: zy valt in kleine Plaatjes stuk.

of Kryllalletjes , is zeer aangenaam van Reuk ,^
^f^M^

en zo zeldzaam , dat zy meest in Indie , ten gc-

bruike van de Vorilen dier Landen , gehouden

wordt. Op dergelyke manier bekomt men uit

de Wortels van zekere Ceylonfche Gember

,

uit eene Ceylonfche Kruizemunt en andere Plant-

gcvvasfen van Indie , ook wel een dergelyke Olie

cn een weinig Kamfer ^ doch niet van algemeen

gebruik (*).

De Bladen van den Kaneclboom zyn by fom-gj^^^»^

migen voor de zo beruchte Folia Malabathri

gehouden geweest , doch dit heeft ten opzigt

van den echten Kaneelboom van Ceylon geen

plaats. Deszelfs Bladen zyn zeer welriekende

,

en geeven, als men ze destilleert , een Olie ,

welke bitterachtig van Smaak is, in Reuk gely-

kende naar Olie van Nagelen met een weinig

Olie van Kaneel gemengd ; doch men kan die,

met geen Reclit ] Olie van Nagelen noemen.

Tot verdryving van Hoofdpyn , welke uit een

kwaade Maag ontltaat, en andere Kwaaien, is

dezelve een beproefd Geneesmiddel.

De Vrugten van deezen dicrbaaren Boom zyn De

ook niet ontbloot van nutci^jheden. W^y heb-pi^JTn!

GeoftrOV de Mattrie Afrdka. Tom, II. p. JS*.

TL DtFL II. STC&.
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II' ben gezien , dat dezelven Olyfachtig zyn, en

Tx!^' ^^"^ graauwachtige Noct bevatten. Van deeze

Hoofd- Nooten heb ik, wat kleiner dan een Hazelnoot

j

hoedanig eene in dc Natuurlyke grootte , by

i.i!"'^' Letter B, op Plaat VIII, is voorgefteld. Men

perst of kookt uit dezelven een Olie , die by

de Kompagnie genoemd wordt Kaneel -Wafchy

om dat zy taamelyk dik en wit is. Weleer

werden voor den Koning van Kandia daar Kaar-

fen van gemaakt , die nergens mogten gebrand

wwden dan in zyn Hof. Dit Kaneel -Wafch

gebruiken de Indiaanen inwendig , wanneer ie-

mand zig door vallen , ftooten of anders, be-

zeerd heeft , en geeven het ook in de Roode Loop

tot één of anderhalf Drachme. Door bcftryking

met hetzelve wordt de Huid fchconer ,
glad-

der en zagter, dan door het gebruik van eenige

Pomade. Een aanmerkelyke veelheid van dee-

ze Clic werdt, in de Jaarcn 1722 en 1723 , door

den vermaarden Apotheker Se ba, hier teAm-

ilerdam by de Kompagnie gekogt \^*).

Zekere wilde Duiven aazen op deeze Viug-

ten, en, doordien zy de Nooten onbefchadigd

loozen , wordt dit Gewas door haar flerk voort-

geplant , 't welk maakt , dat 'er niet ligt gebrek

van zyn zal op Ceylon. De echte Kaneelboc-

mcn groeijen evenwel maar op het Zuidelyk

gedeelte : misfchien , cm dat menze elders heeft

f*) Trarjacl for 1729. p, icó. JJri^S- VOi. VI«
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uitgeroeid. Onze Oostindifche Kompagnie, im- ir;

raers , houdt zig met alle magt in 't bezie van Afdeel.

den Kaneel -Handel , waar van men de cch-p^QOpp.

te Soort nergens anders fchynt in te zamelen, stuk.

Daar vallen wel, op Siimatra, Bornco en
^^f^""'"^

(lere Eilanden van Oostindie , als ook aan de

Vaste Klist , dergclyke Eoomen , doch , het

zy men de regte manier van uitkiezing en be-

handeling niet getroffen hebbe, of dat het ha-

pert aan de hoedanigheid van den Grond ; 't is

zci.rr dat de Engeifchen , die ons de bezitting

van dceze Kruidcry zo zeer benyden , nog niet

geflaagd hebben , om ons in decze Handel den

vcct te ligten.

Alle andere zogenaamde Kaneelbocmcn , bui-

ten Ceyiüi] ,
fchyncn tot nog toe geen anderen

Bast , dan die men Casfia Lignea noemt , uit-

geleverd te hebben, en deeze betrekt Lin'.

N^us derhalve thans tot deo

(2) Laurierboom met drievoudig geribde Lan- ir.

cetsy.'-j7.e Bladen. cl^a!''

«ts^lpft "L^n^ FaliÏ5 hnceobtis

^^'^^̂ ^^^^^^^
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Bevoorcns hadt onze Ridder den Boom , daar

'* deeze Drogery van komt , door het famenloo-

pen der Ribben van het Bhd , eer die den Grond-

fteun raakten , onderfcheiden : doch befpeurd

hebbende , dat zulks niet zeker ging , is zyn Ed.

tot deeze bepaaling gekomen. Hy betrekt hier

toe den gedtiiirig bloeijende Kaneelboom van den

Heer J. B u r m a n n u s , met dunnere fpitfi

Bladen. V/y licbbcn gezien , dat onze Hocg-

leeraar geheel' in 't onzekere was , of deeze dan

die andere , beiden In 't Kruidboek vao H e R-

MANNüs onder den zelfden naam gevonden,

tot den echten Kaneelboom behoorden : zo aat

zyn Ed. eerst zegt te mecnen , dat deeze batrte

van een Wild en flegter Soort zy ; kort daar op in

tw-yfel fcaat of het ook Mannetje en Wyfje wa-

re : cn daar aan volgen Iaat: „ Wat 'er van zvj

5, dit is ook een echte Kaneel ,
(hoewel mis-

,i fchicn zo voortrefFelyk niet als de eerfte,)

5, gclvk dcrzclver Kruidcrige anngenaameReuk»

3, in de gewrecvcn Bladen , blykcn doet. Van

5, het eerfte verfchilt dit Gewas, dat bettfeBla-

5, den veel kleiner, fmaller, fpitfer, van cnde-

ren blaauwachtig , byna altoos twee tegen cl-

„ kander over heeft , cn de Bloemen niet langs

de Steelen of Takjes vcrarooid , maar aan den

„ Top vcelen by elkander gevoegd , die cp ds

vol|;ende manier voortkomen. Uit een Bui?-

achtige, langwerpige , eenbladige Kelk, die

aan den rand in vyvcn is verdeeld, ontfpnngt

^, Gen enkclde Trechterachtige Bloem , in
''')''
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5, ven gefnceden , met vyf Meeldraadjes van de II.

„ zelfde lengte als de Bloem , en een enkelen ^fd^eu

}, geknopten Styl. Het Vrugtbeginzel , bene- Hoof'd.

5, den de Kelk , wordt cene genavelde Bezie, stuk.

j) die eenzaadig is en rondachtig".
cHfiT'

Dit verfchilt zeer van de opgegcvcne Kenmer Dtom,

ken van dit Geflagt. Het Vrugtbeginzel behoort

in de Laurieren tot den Styl , en is dus ver bo-

ven ; hier zou hec beneden de Kelk zitten , waar

van , zo min als van de Vrugt , ik in het afge-

beelde Takje eenig blyk befpcur , en die van

den Laurierboom is eene fpits Eyronde , geens-

zins genavelde of gekroonde Bezie. Indien het

in bedenken kwam , of deeze niet het Manne-

tje z^'n mogte , dan zou men denken dat die

Bloemen, waar in zig geen het allcrminfle blyk

van een Vrugtbeginzel vertoont
,

onvrugtbaar

waren. Ook verzekert L l n n iK u s thans , dat

de Kaneelboom tweehuizig zy (*).

Onze Hoogleeraar is over dit Stuk , doof

C2n Engclfch Heer, Tav lor White ge-

naamd , nu zestien Jaar gclccdcn , onrcdclyk

gehavend (f). Dccz' zegt , dat het geduurig of

altyd hloeijende te zyn , waar van de Heer

Bdrmannus fpreekt , ontwyfelbaar tot beiden

beJiooren moet: dochhy bcgrypt niet, dat het dus

on-

Tatlor Wh;tf. Efq. F. R. S. Philofopk Tranfal. VOL»
^- Part. II. for 1758. p. 860.
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II. onzen Hoogleeraar moest geleuterd hebben,
AfDEEL.

j.Q(,n Ed. dat fchreef, en let niet, hoe

Hoofd- het bekend is , dac in de echte Kancelboom
STUK. het fchillen eerst na het Bloem en Vrugtdraa-

ca^T' g^" gefchiedt : terwyl 'er zelfs volgens het Be-

Büom, i-jgt van den Opper- Jnfpekteur van den Kancel-

handel op Ceylon, een altoos bloeijende Soort

is van Kaneelboomcn ^ deswegen Mael Coronde

genaamd. Niet minder ongerymd is het, wan-

neer die zelfde Engelfchman zegt, dat de Heer

B ü R M A N N u s , in die twee Afbeeldingen, de

Plantgcwasfcn uitennaatc verfchillende gemaakt

heeft. „ In die vp.n Ceylon C^egthy) heeft

„ hy al de Bladen o\ad gemaakt , en, om het

„ verfchil nog grooter te maaken , heeft hy de

3, Vrugtbeginzels der Beziën getekend , voegen.

de daar by dc Bloem of een gedeelte daar

^, \ an , aan den Top van den Styl of het Vrugt-

3, bcginzel, cn in die van Malabar heeft fty

„ Bloemen aan Kroontjes groeijcnde getekend."

Uit dit alles moet men vastftellen , dat hy ge-

dagt of gewild heeft , dat die beide Afbeeldin-

gen door den Heer Burmannus eigenhandig

gefabriceerd waren , cn het fchynt dat hy geeii

Latyn verftaan heeft , want anders zou hy heb-

ben gezien, dat onze Hoogleeraar die twee Tak'

jcs uit het Kruidboek van den beroemden He R-

M AN Nüs, 't welk zyn Ed. nog wel in order

bezit, (gelyk ik hetzelve gezien en doorbladerd

heb ,) naar de Natuur heeft doen aftekenen

,

zynde het eenc zo wel als het andere van Cey-
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Ion afkomftig (*). Ook zou hy anders gezien lU
^

hebben:, dat dc negen vSoorten van Ccylonicbe' ^[^^^

Kaneel , voorgemeld , weezentiyk in ijladmaa-^^QFn-

king of Foliatuur verfchillen. Zelfs zou hetsTJK.

Deel der Vei-handelingen van dc Sociëteit der^^^^'-

Weetenfchappen , daar hy een Lid van was ,Boom,

op 't Jaar 1729 uitgegeven, uit het Bcrigt van

den gedagten Opper - Infpefteur , hem geleerd

hebben, dat het ongerymd ware, (wanneer hy

meldt; hoe Doto Watson den Hooglceiaar

EuRMANNUS aanhaalt ,
noopens de gedagte negen

Soorten van Ceylonfche Kaneel (f), waar van

de beste , zynde de genen die men overvoert,

Basfe Coron^te genoemd wordt:) te fchryven,

maar „ wat de verfchiïïendheden tusfchcn deeze

), Soorten waren , bly!-:t ni^t , noch in Blad

„ of Schors , noch in d-marierva- behandeling.

5, Al dat van Ceylon koirt ncrmen de Hollan-

» ders en de Winkels Kaneel; dat van onze

„ teelt is altoos Casfia". Het
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n, Het hoofd - oogmerk van gedagten Engelfclien
-FD^EL,

pjggj. .^^ bewyzen, dat de ovaale figuur der

Hoofd- Bladen geen Kenmerk van den echten Kancei-

STUK. boom is, zeggende dat de Aftekening van den

o^r'" ^^^^ BuRMAN met geene der gedroogde

Book Takjes of Bladen in het Brttannijch Mujéum

ftrookt. Hy brengt ten dien einde de Afte-

kening van die SpecimincL te voorfchyn , waar

onder één uit B o e r h a a v e's Verzamelingi

het welke de Bladen immer zo breed heeft naar

de langte , als die van onzen Hoogleeraar in

Plaat gebragt zyn. Hier is door hem een Takje

bygevoegd , dat de beroemde Heer Ehret
afgetekend had , en 't welke de Bladen , wel is

waar, veel fmaller heeft, doch dit zegt dcts:

want hy geeft geen bewys , dat hetzelve van

den Echten Kaneelboora ware; welk bewys ooi;

ten opzigt van al de anderen ontbreekt. Ce

Bladen van dat Takje gelyken veeleer naar be-

Malabathrum. Ik gaa ihaus tot de befgbrj'vin^'

van den Malabaarfcn Boom, Carwa genaatTidj

'£ zy dan een tamme of een wilde Kaneelfaooro

zynde, over.

Maia- Decze bereikt wel de hoogte van vier of vu
baaife. Mans laETgtcn. De Stam, dien men met cénen

Arm kan omvatten , heeft een groenen Bast,

die in de Ouderdom rood wordt ,
zynde mei

een Afchgraauwe Schors bekleed, zo wel als de

Takken. Het Hout van den Stam is witcn

zonder Reuk , maar ce 'U^ortels ruiken c!^

Kamfer. De Bladeo komen zo wel by Paar^^
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a!s cnkeld voort , hebbende korte dikachtige If.'

Steeltjes. De figuur der Bladen is langwerpig 7x!^'
rond , byna eens zo lang als breed, aan 't end Hoofde

puntig , in '£ midden breedst , doch kleiner en stuk,

teerder zynde by het Steeltje , loopende dan c^^^^'

tliinner naar de Punt, 't welk dezelven Lancet-

vormig maakt. Zy zyn een Span en daar boven

lang , plat van Oppervlakte , aan den rand met

een witachtig Draadje, dat uit het Steeltje voort-

komt, gezoomd, van boven hoog groen, van

onderen bleeker , en als zy nog jong zyn Le-

verkleurig. Drie geelachtige Ribben , uit het

Steeltje voortkomende , eerst met elkander ver-

eenigd , loopen vervolgens afzonderlyk door het

Blad, tot naby de Punt, daar de twee zydeling-

fe, ieder ain een kant in kleine Adertjes ver-

•dwynen , maar de middelde loopt ten einde uit.

Aan de onderzydc zyn deezc I^ibben boven de

Oppervlakte verheven. De Bloemen komen

Kroonswyze, veelen by elkander, op Steeltjes

uit de Oxels der Bladen voort. Zy hebben

eenc Ster^wyzc figuur, bedaande uit zes Elaad-

jts , die bk^ek groen zyn , en bevatten een dub-

belden Krans van Meeldraadjes , zes kleinere bin-

nen zes grootere in 't Hart van de Bloem ge-

plaatst
, omringende het \''ructbeginzel : zynde

de Bloem van buiten in een Kelkje begrecpen.

De Vruf^ten langwerpig rond , van figuur als

een Eikel , zyn in een zespuntig Dopje gedcel-
telyk vervat. De Kleur is groenachtig , met
witte Stippen , en zy bevatten onder haare
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J\ Schi! een weeke Smeerige Pap, van eene fcher-

pe famentrekkende Smaak , bedekkende ccn

Hoofd- langwerpige Noot , die een roodachtig week

Vleefch heeft, van dergelyken aart. Rypzyn-

ci?f " de , hebben deeze Vrugten eene blaauwachtige

£otm^
Kleur. Eenmaal 's Jaars, in January naamelyk,

bloeit hy.

Deeze Boom, nu, wiens Bast de Malabaarfe

Kaneel is , zou de Casfia Ugnea der Winkelen

uitleveren. Men ftelt zulks in 't algemeen vast

;

doch of het onderfcheid tnsfchen deeze Boo-

men , en de genen, die de echte Kaneel uitle-

veren, enkel in de Grceyplaats beftaat, dan of

'er weezentlyke Kenmerken tot ondcrlchcliins

zyn ; is , als ik reeds aangemerkt heb ,
nog on-

zeker. De Engelfchen beweeren met kragtj

dat die Kaneelboomcn , welke op Malabar, Sii.

matra cn elders buiten Ceylon groeijen, de

zelfden -yn als de Ceylonfche : zy meenen, dat

die mindr^r Geur , de Lymerigheid en famen-

trekking, welke de IIout-Kaslle duidelyk' van

de Kaneel onderfcheidt, flegts aan de behande-

ling is toe te fchryven, en, zo dit waaris,

dank heb de Hemel, dat het hun tot nog toe zo

min gelukt is onze Natie uit den Kancelhandel

als uit de Haringvaart te bonzen!

De Regeering van Batavia heeft ook, nu om-

trent twintig Jaar geleeden , den Handel van de

Casfia Ugnea, ten minfte wat de fyne 1':

tige betreft, mcoglyk uit voorzorg, gc?"-

zig getrokken. Die Bast is caauwlykb
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daantc VEn de echte Kancel te ondcrfchciden , lï.

maar zy heeft doorgaans zulk een aangenaamen^'^^^j^^^"

Geur niet, en fomtyds eenige Lymerigheid , Hoofd-

wanneer menze kaauwt. Onder de gene, die «tuk.

van de Engelfchen overgebragt wordt , is 'er^„^^'*

byna zo fterk als Kaneel. Ik vind daar in , on-^»»'»»

der 't kaauwen , een byzondere aangenaamheid

en zoetheid , zonder iets dat naar Bitterheid ge-

lykt : weshalve zy tot een Hartfterkend middel

,

en tot Geurigmaaking der Spyzen cn Dranken ,

weinig by de Kaneel te kort fchiet : maar men

kanze door ftampcn naauwlyks fyn krygen en zy

maakt eenige gruizeligheid in de Kost.

De Bladen van den gedagten Malabaarfen Ka-
^^^f.-*

neelboom, die de Casjia Lignea uitlevert, wor-bathn,

den gezegd een fterkcn Krneelreuk te hebben.

Zy kunnen dan de FoUa Malabathri niet zyn

,

welken van ouds onder de enkele Geneesmid-

delen behoorden. Daar is doch geene zekerheid ,

welke Bladen de Ouden bedoeld hebben met

hun Malabathrum. Men nernit 'er thans Bla-

den voor ,
op 't oordeel van G a u z i A s , wel-

ken de Indiaanen Tamalapatra heeten , en deeze

komen van den Wilden Malabaarfen Kaneel-

boom , KatoU'Karua genaamd, die aldus bc-

fchreeven wordt.

Dezelve is van den anderen of tammen Ka- wiUe

neelboom weinig dan in hoogte en grootte, waaru^gfjf;'

door hy denzelven overtreft, verfchillende. -De

Bladen heeft hy zeer groot , langwerpig rond

,

twte
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Afdeel
^^^^ Spannen lang, en ongevaar twee Handen

IX. breed. Drie dikke Ribben loopen 'er öok over-

Hoofd langs door heen , die veele kleine Adertjes

overdwars uicgeeven. De Blommetjes , in Kroon.

Cos/u' ^'i^^
^'^^ ^cr Takjes voortkomende, zyn

Bom. witachtig groen, zonder Reuk, vyfbladig, met

vyf korte groene Meeldraadjes , die geelachtige

Topjes hebben, in 't raidden. Op deeze Bloem-

pjes volgen kleine Besfen, van grootte als onze

Aalbesfen , ryp wordende in 't laatst van 't Jaar*

iDe Bloeityd is in July en Augustus. De Boom

is altyd groen, en komt op Bergachtige plaat*

fen voort.
,

Uit de opgegeven langte en breedte der BU-

den, befluitik, myn Span en Handbreed afmee-

tende , dat deeze Bladen nagenoeg eens zo laDg

als breed zyn. Dit zelfde bevind ik plaats te

hebben in de Bladen van een Tak, welkende

Hoogieeraar J. Bormankus, onlangs , oi>

der een Verzameling van uitmuntend fchoone

groote gedroogde Plantgewasfen , van Ceylonont'

vangen heeft , en waar aan de VrugtmaakiDg z'g

eveneens als in de door zyn Ed. op Tab. 27»

in de TlfCs. Zeylanicus afgebeelde Kaneelbooras-

'ïdk vertoont ; maar de Bladen zyri zo ovaal

niet , loopende wat puntig uit , 't geen eigen

is ran de FoUa Malabathri, die men in de A-

potheeken of by de Drogisten vindt ^ en onder

dezelven komen 'ervoor, die veel fmaller en

volmaakt Lancetvormig zyn. m



Enneakdria.
Deeze Bladen kompn nog , volgens de oude

^JJ*^^

Voorfchriften , in de Theriaak van Andromachus , jx/
*

de Mithrida3t en andere faméngeflelde Winkel- Ho.ifd-

middclen. Voör 't overige hebben zy, lieden- '^.'^^"^^^

daags , weinig achting. Dat zy voor de verlam- n^iboom.

m^'ng van de Tong een byzonder Middel zou-

denVyn, gplyk Ltktn.ïüs fchryft, is my wat

ongeloofhaar Dat men 'er, met warm Water,

een goede Baading of Stooving van maaken zoa

kunnen tegen de Pynen der Gewrichten , is niet

onwaarfchynlyk. Het Afkookzel van den Bast

der Wortelen van deezen Boom, met Kardamonj

cn Noote Moskaat , in Water , zou tegen de

Buikpyn mrt vrugt gebruikt kunnen worden. De

East van den Boom , Syndok by de Indiaanen

genaamd , is zeer dik en heeft een Kaneelachti-

ge Kleur , maar de Reuk en Smaak trekt naar

Kruidnagelen , zynde , zo ik bevind, heet en

fcherp op de Tong en niet aangenaam. Deeze

Bast wordt ia Indie dikwils voor de Cortex Coe-

lilaban genomen*

Op Java en andere Eilanden , zyn nog andere

Wilde Kancelboomen , die wederom een ander

flag van Bast , maar weinig met den Reuk en

Smaak van Kaneel bezwangerd , uitleveren.

Mooclyk zal die Bast , welke de Portugeezen

Canello di Matto noemen , ook daar toe behoo-

ren. De Bast van den Wortel deezes Booms

zou , volgens G R i m m i u s , een aller - uitmun-

tendst tcgengiftig, verdunnend en zweetdryvend

Middel zyn , leverende zeker vlug 0?5eachtig

y Zout
II. DrFt. II, STOK.
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Zout üit , dat de Smaak en Reuk van Myrrhe

ix!^' ^^^^^^ ^^^^ ' ^^f°y genaamd, door

Hoofd- den Heer Richter my gegeven , welke van

«TUK. Ambon komt, en te Batavia als een Zweetmid-

del in de Rotkoortfen wordt gebruikt, vind ik

iets dergelyks , en dezelve fchynt wel van Boom-

wortelen te zyn , in bruinheid meer gelykende

naar de flegtfte Soort van Kina.

in. (3) Laurierboom met drievoudig geribde Lari'

Camphora, cctswys' ovaule Bladen,

Boom.
Kamferboom , reeds doorK a eM p f e r on-

der de Laurieren t'huis gebragt , wordt dus van

onzen Ridder door de figuur der Bladen van de

Kaneelboomen onderfcheiden. Zyn Ed. hadt

zulks te vooren duidelyker gedaan , wanneer hy 'er

den naam aan gaf, van Laurier met ovaale Bla-

den, aan heide enden ge/pitst, drieribhig, glan-

zig, met Jlappe Steeltjes, De Bladen, immers,

van deezen Boom , gelyken , zo veel de Afbeel-

ding van Breyn 5 met myn gedroogd Takje

overeenkomftig, aanwyst, veel meer naar Lau-

rierbladen , dan die van de twee voorgaande

Soor-

Mtd! 10^' Laurus FoUis ovatis, utrinque acuminatis , trina-

Vüs nltidis, retiolis laxis. Hort. Clif. is^ Laiuus Cam?!"'^-

fera. KAIMPF. Jap. T. 770. Camphora Offidnarum. C. S-

fhu JOO. Arbor CampIjDrifera Japonica, Breyw. Exh. <

1. p, iz. T. 13. BüBM, »ï^ Ind. p. 9». COMM. HiTt. -
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Soorten , en men zou ze , myns oordeels , vry IT,

duidciyk ondcrfchciden kunnen , wanneer men
'

die van de eeifle eenvoudig ovaals die van deHoorD-'

tweede Lancctsyvys ovaal , en die van dceze of '^^'J'^*

de derde ovaal, aan beide Enden [pits ói enkel k,^^^"'^"'*

Lancetvormig noemde (*).

De grocyi -laats van deczen Boom is in Japan,

alwaar hy de hoogte van de Linden , hier te

Lande, wel bereikt. Zyn Stam is regt, in jon-

ge Boomen groen en glad , in oude Lconicn

ruuw, wrattig en Afchgraauw van Schors, hea-

bende het Hout wit, doch dat droogende rood-

achtig wordt , grofdraadig , bruin gewolkt en

zeer aangenaam van Reuk. De Bladen , ge-

wreeven zynde niet minder Kruiderig
, zyn

aarmcrkelyk , om dat zy aan 't end Ichielyk

verfmallcndc een lange Punt maaken. De Klcur

is van boven glanzig donker groen , van onde-

ren bleek , met paarfchagtige Aderen. Zy ftaan

overljoeks aan de Takjes en geeven uit de

oxels een Steeltje, met een Trosje van kleire

wiiachtigc Bloempjes, die ecnbladig zyn, in

vyvcn of ze^il-n zo diep verdeeld, dai menzc

Vyf- of zcsbladig zou oordeelen te zyn. Negen

korte

(*) Dat is , in 't tatyn , L. Cmnxmmton , Laurus Folüi

niaakea geen ondcrfcie J:ng
,

gelyk zelf , Anno

n.DEEL.ir. STOK,
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H. korte geknopte Meeldraadjes hebben zy , met

Tx!^* eenen Stamper in 't midden van de Bloem. Op

Hoofd- de Bloemen volgen Vrugten , die ryp wordende
STUK. donker paarfch , glanzig, Houtig, rondachtig,

hoo^^'"^'^^ grootte hebben van een middelmaatige Erwt.

Van decze Vrugten des Kamferbooms waren

den Heer Breyn door W. ten Rhyke,
Geneesheer , Botanicus en Chymist van den

Keizer van Japan, een menigte toegezonden,

die een fterker Kamfer -Reuk dan de Bladen

hadden. Zy geleeken naar Genever -Besfen

,

doch zaten in een klein gelleeld Kelkje, even

als een Eikel in zyn Dopje. Onder een bice-

ken, in fommigen, die als Zwarte Peper ge-

rimpeld waren , bruinen of zwarten Bellier ,

bevatten zy een rondachtig , bruin , niet zeer

hard Nootje , 't welk eene witachtige , in

tweeën verdeelde , vette Kern hadt , van eece

Kruiderige Smaak , met eenige prikkeling op

de Tong.

Aangaande de manier , op welke men ^

Kamfer uit deezen Boom bekomt , hadt zei^'^

Heer , die verfcheide Jaaren Opperhoofd van

de Hollandfche Logie in Japan geweest was

,

aan den Leidfchen Hoogleeraar S y e N het

volgende gemeld. „ Als de Boom afgekapt

„ is , graaven zy de Wortels uit , die men

„ klein gehakt in een Koperen Ketel met Wa-

„ ter doet , en op 't Vuur zet , dekkende

j, denzelven met een Muts ofHelm van Stroo»

„ aan wiens Wanden zig de opgeheven Kaw-
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„ fcr aanzet, wordende nu en dan dceze Helm H.

„ verwisfeld , om die Drogery daar uit te haa-
''j^jc^^'

„ len en te bergen. De menigte van Kamfer- Hoofd-

„ boomen was, in zekere Provincie van Japan, «tuk.

„ zo die Heer berigcte, verbaazend groot, en^^^'^^'"-^""

„ fommigen derzelven wierden wel zo hoog als

„ de grootftc Eiken."

Dewyl het Kamfer -Hout, dat wy hier heb-

ben , dikwils zeer fterk met den Geur van die

Drogery bezwangerd is , zo is 't niet onwaar-

fchynlyk, dat de Japoneezen 'ervan dat Hout in

de Ketel bydoen, gelyk Kaempfer meldt.

Zy bekomen dus de zogenaamde ruuwe Kamfer,

in 't Franfch Camphre brute . en dus ook wel

by de onzen Kamfer brut genaamd , welke zig

byna als vuil Zout vertoont , moetende gcrefi-

necrd worden om ze in Brooden , dat is als een

Koek famcngcpakt, zuiver, helder, wie, gelyk

menze in de Winkelen verkoopt, te bekómen.

Tegenwoordig is dcczp Drogery ongemeen

laag van Prys.

Op de Eilanden Bornco en Sumatra groeijen Kamfer

Boomen , die in hun Hout weezentlyk geltoldeuomco»

Kamfer hebben, en dceze wordt, door het Hout

aan (lukken te kappen of te vergruizen, daar

uit gehaald. De Boom heeft Bladen als de Kruid-

nagelboom, doch langer gefpitst, en eene zeer

wyde Tulpachtige Kelk. De Vrugten zyn van

grootte als Hazclnootcn, en worden, gckonfyt

zynde , voor een lekkerny gebruikt. Deeze

Kamfer , echter, maar zeer weinig in zodanige

\' 3 Eoo-
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ïf' Boomen voorkomende , is uitermaate fchaars en

Tx!^* duur , kostende daar van een Pond wel zo veel

Hoofd, als honderd Ponden Japanfchc. Zy vervliegt

stuï:. niet^ gelyk dc gewoone Kamfer, maar, wat de

/^^5^"'-''""*reden zy dat menzein Indie-zo veel hooger achtj

hadt gedagte Heer niet kunnen onidckkcn.

De Harstachtige natuur van de Kamfer, c!ojr

haare brandbaarheid , en dat zy zig in V\ yn.

geest fmelten laat , zig openbaarendc , is be-

kend : doch zy verfchilc van andere Harden,

doordien het Sterk Water haar niet verhardai

doet, het Loogzout 'er geen vat op heeft, m
het Vuur *er geen !2uurcn Geest uit tc vccr-

fchyn brengt. Zy kan in Brand gcltoken wokim

door EIcktrikaal Vuur ^ van een Elckni^-^ter • Ma-

chine. Men zegt wel;, dat zy dc Minnelüsc cn

Vrugibaarheid in Mcnfchcn zou vennin-crcn;

doch de Ondervinding leert, dat dc genen, die

met de Kamfer te behandelen en te zu;\t.'rcn

geduurig omgaan, 'er op dceze manier ;;cen aan-

doening van hebben, 't Is ondcitu^cncn zeker,

dat dc Kamfer, inzonderheid dcrzchcr Rcukf

wanneer zy verbrand wordt , tot een Vergii^

dient voor de mcefte Infekten of kleine Di^^'

tjes , ja zelfs voor Vogelen en X'icrvcetigc Die-

ren. Een Mofch fticrf door iiet ingctvcn van

twee Greinen ; een Duif van zes Greinen, en

een Kat van omtrent een half Drachme Kam-

fer '£ Schynt , echter , dat haar nadceli?"

hS
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heid in dcczen meer aan de ougeniccne fcherp- 11.

hcid van dccze Drogery , dan aan ccn wcezent- f^^'
lyke tegen 't Leven der Dieren ftrydige Natuur , Hoofd-

is toe tc fchryven: want eenige weinige Grei-STUK.

nen zyn in Menfchcn heilzaam bevonden , als^^^""/"-

een Zwectdryvend middel , zelfs in gevaarlyke

Omflandighcden. Men prysc ze inwendig aan

in Pestilentiaalc Ziekten en Rotkoortfen : by

het inilaan of niet uitzetten der Kinderpokjes

;

als ook in Mocderkwaalcn. Doch twee , drie

of vier Greinen moeten de hoogde Gift zyn.

Men gcbruiktze met Salpeter gewreeven of in

Amandelmelk (*). Als iemand by geval eens te

veel Opium heeft gebruikt , dan zou de Kamfer

een behoedmiddel zyn voor deszelfs kwaade uit-

werkingen (t). Ook wordt de Kwyling verwek-

kende cii^cnfchap van de Kwik daar door getemd

en dc Kwyling zelve weggenomen of gemaa-

tigd. Jafommigcn willen de Venus- Ziekte ge-

nezen hebben door de Kamfer alleen. Anderen

pryzen dezelve grootclyks, in hooge Giften, te-

gen de Dolheid. Uitwendig doet men de Kam-
fer met Vnigt in Oogwatcrrjcs , alzo zy de

fchcrphcid der Vogtcn en dc üntltecking dus

vermindert. *

fii<r«, in het VIII. Deel dit Ultg^tgtt Mattdelingen aan
begin.

(*J Zie den Heer A. vam Hallers Waarneemingen over
ds Kinderziekte. mtg.z.Vtrhani. n. Defl, bladi.ssr ,en:'.

(t) BAKER Huuii géruik v.tn 't JIik,Tls\oop. h\ jr ,-^

II. Dfel. II. Stuk.
^
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(3*) Laurier viet drievoudig geribde Bladen
,

Afdeel. gepaard zyn,

«UK. De Boem , die in Oostindie KoeHlaban of

m*. CuMawan geheten wordt, is door Linn^-üs

cc^iia^m. thans tot dit Geflagt betrokken. Zyn Ed. greft

Koel iiaban- evenwel in bedenken, aangezien dezelve de

den tegenover elkander, dat is by Paarcn heeft,

*t welk in het Geflagt der Laurieren vreemd is,

dat de Vrugtmaakirig naauwkcuriger verdiende

cnderzogt te worden. Waarichynlyk , als de-

zelve die byna onzigtbaare Kliertjes aan de

Meeldraadjes had , zü zou mtn hem cnbc-

fchroomd voor een Laurier erkennen.

Deeze Boom is hoog en regt van Stam ,
cl

twee Voeten dik , en gelykt veel naar een Lau-

rierboom zegt R ü M p H I u s , terwyl de Bladen

veel overeenkomst met die van den Karccl- of

liever van den Casfia -Lignca Boom hebben,

zynde vsn figuur als een Fick - Yzer ; aar deer

nog nader het opgcgcverc vcrfchil bevestigd

^ordt De Takjes ftaan met hun drieën

(*) zie bladz. 33,9- RCMïHiüS zegt, d

clkindcr gehad , en verg-ietken hebben

hevondtdrieriVMg, glad, flyf en AromatK

dl^AV/i/tL kwamen Lst^daar am.

cn %rfte, en fchoon alle deeze B'adcn naa
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by één, doch dc Bladen aan dezdvcn by paa-^^'^^^,

ren , zodanig dat het éénc Taar met het andere •

een Kruis maakt. Ik kan doch die Gepaardheid Hooi a.

niet naauwkeurig in zyne Afbeelding v^ aarnee- siuk.

men. leder < hd is aan jonge Boomen een Span^,,^^-

lang en vier Vingeren breed, maar aan oude*

Büomcn zyn zy kleiner. De Kleur is aan dc

bovenzyde hoog groen en glad , van onderen

naar het gryze trekkende. De drie Ribben, die

'er overlangs door heen loepen , puilen ook aan

de bovenzyde uit; 't welk geen plaats heeft in

de voorgaande Soorten. De Vru^ten gclyken

veel naar die der Laurieren , zynde langwerpige

groene Beziën, van grootte en figuur als de Ei-

kels , bevattende van binnen als een Bakelaar-

Bonntjc , dat rood is en in twee dcclen fplyt.

Maar , als deeze Vrugten omtrent de grootte

van een halfwasfen Olyf L'. komen hebben , dan

krvgende mceüen zekere uitgroei]ing, van eene

gccle Meelachtige Stoffcdie 'er als uitbarflende

u t voorkomt , en de geheele Vrugt alit ngs be-

kleedt ; waar door dezelve wanftaltig wordt cn

misdraagt; zynde het Zaad daar in geheel ver-

teerd. "^Mooglyk is zulks aan de werking van

zekere Infekten toe te fchryvcn. Ook hebben

dit alle Besfcn niet , en in de Kaneelboom heeft

dat ook wel plaats.

Hoewel deere Boom zynen naam daar van

heeft, dat de Bast naar Nagelen riri't, weshal-

ve pok R r M p II T u s dcnzelven Cortex Caryo-

Ph^lloides tytelt: zo heeft hy doch met de twee

Y 5 eer-
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11. eerftc Soorten van dit Gcflagt veel overeen-

Afdeel,
1,-omstj cn de Bladen fmaaken naar Kaneel. Hy

Hoofd- merkt aan, dat dc Groeyplaats der Hout -Kas-

STUK. fie Boomen, in W atcr-Indic, meesc is op de

iJin'"'
^^^^""^^^ benoorden , en die van de Koclilaban.

hZ', Boomen bezuiden en onder de Linie , op de

Oofterfche Eilanden en die tot de Molukkes be-

hooren. Op Ambon vindt men 'er tweederley,

naamelyk met een witte en roode Schors, die

beiden even goed en Speceryachtigzyn, hoewel

de witte dikker en in grooter Stukken valt. Om

dcezen Bast te bekomen v/orden de Boomen ge-

fchild, en dan moetcnze flerven ; doch de over-

vloedig opfchietende Jongen vergoeden dit ver-

lies.

Deeze Bast is heeter dan anderen , niet alleen

dan die , welke de Indiaanen Syndok noemen^

maar ook dan de Mafoy , waar van hier voor

gelproken is ; maar dccze komen allen overeen

in ccne \ crwarmendc eigcnfchap , ?.o dat zy met

elkander gebruikt worden tct het bereiden van

ecnQ zeer welriekende Zalf, genaamd Bohoriy

waar mede de Indiaanfche Vrouvvluy baar Ug-

haam beflryken tot een -goeden Reuk; wordende

die Zalf , om door bcfraeering Jicbtpynen en

koude Gezwellen te vcrdryven , wat heeter ge-

maakt. De Olie van Koelilaban is niet minder

kragtig dan Kaneel - Olie. De Bast der ^Vor-

tclcn heeft bovendien een VenkclachtigeSmaaA''

en komt zodanig met de vSasfafras overeen,/^-'

"menze daar voor jn Indie fomtyds in

neeckunde gebruikt. (4}



(4) Laurierboom met drierihhige ovaale Le-
^

derachtige Bladen , de Ribben in de Punt

Jamenloopende, I

Dceze Boom , op Jamaika voorkomende ,

heeft 13 R OVV NE afgebeeld en bcfchrceven on-

der den naam var Cidorox^jlon , dat is Cu cr<
•

hout, met ovaalc , gladde, Ih've, diieribbi^e^

Bladen en enkelde Bloemen.

(5) Laurierboom met Lancetsv;yze , ge derde,

niet afvallende Bladen, de Bloemin ïn„

vieren verdeeld, i

De. Laurierboom , onder deczen naam bekend

,

wcrdt in 't Griekfth Daphne genoemd ,
in 't

Hoo':;du'tfch Lorbeerham:, Nvclko benaaming,

zo wel als de Italinanrchc L.wro, de Spaaniche

Laurel, de Franfchc LaurUr en dc Engellche

Laureltree , akcmaal van 't Latynfch woord Lau-

rus afHammen. Zyne natuurlyke groeyplaats is

in de Zuidelyke deelen van Europa, alwaar hy
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n. de gewoone Winterkoude verdraagt ; doch in de

^^jX^'
middelfte deelen en Noordelyker , moet hy

Hoofd- 's Winters in huis gezet worden. In Enge-

STUK. land, evenwel, kan hy, op luuwe pIaatfeD,de

j^*'^'" gewoone Winterkoude wederftaan, fchictende,

wanneer de Stam eens door fterke Vorst ge-

troffen is, aan den Wortel weder weelig uit.

Deeze Boom was by de Ouden zeer ver-

maard. Men oordeelde hem aan Apolio gehei-

Jigd te zyn, om dat Daphne, een Maagd door

die Godheid bemind , wanneer zy denzelven

niet ontwyken kon , om haare Eer te bewaa-

ren in een Laurierboom veranderde. Men

hieldt hem deswegen voor een Gewas , dat zig

door geene ongeftuimigheid van het Weder of

Saizoen liet overweldigen , en hier van moog-

lyk is de gewoonte afkomftig, dat Lauriertak-

ken van ouds gebruikt zyn tot een zinnebeeld

cn teken van Overwinninge en Zegepraal^ niet

alleen , maar dat ook eene Laurierkroon tot

vereering ftrekt van de genen, die opendyk in

de Vrye" Konden tot eene hooge Waardi^ei'J

bevorderd worden. Op fommigc AJademiën

van Europa kroont men nog heden den Kan-

didaat, wanneer hy Doktor in de Geneeskun-

de wordt , met takken van een Laurierboom.

Ook krygt iemand , die zyne eerfte Proef ic

eenige Weetenfchap heeft doorgeftaan , en des-

wegen bevoegd is , daar in hooger be^orderJ

te worden , om die zelfde reden den naam

Baccalaureus , in 'i Franfcii Bachelier.
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werden oudtyds de Deuvkorynen of
^J^^^^.

Raamen van voornaame Luiden , om dezelven

Eer te bewyzen , of tot een bygeloovige be-UooF*D-

Ichutting voor het Onweer, met Lauriertakken stuk.

beftoken en verfierd (*). B^omJ'^'^'

In Gewesten, daar dc Laurier in de open

Grond kan groeijen , levert hy aanzienlyke Boo-

men uit , wordende zelfs op plaatfen , daar meo

hem bedekken moet voor de Winterkoude,

ja in Bakken, al vry groot, en (trekkende door

zyne Kroon van altoos groenend Loof tot een

Ceraad der W^interhuizen. De Bloemen zyn

éénbladig, in vieren gedeeld, en het getal der

Meeldraadjes is van agt tot veertien. Ik zal

van de Geftalte , noch ook van de figuur der

Bladen, als iedereen bekend zynde, niet fpree-

ken. Men vindt een Soort , die laager wast

,

geevende aan de Wortels veele Uitloopers , en

deeze heeft de jonge Takken rood. De Breed-

bladige of Koninglyke Laurier heeft, volgens

ToüRNEFORT, zo Wel Mannetje en \V

l\8 de Gemeene Laurier , daar M ii n t||is

derde Soort byvoegt, onderden naam van

rikaanfche , zynde de fchoonlle en tederllc. Den
eerst-

( * ) Laurus Triumphis proprie dicatur , vel gratlsfima

Domibus
, Janltrix Cifarum Pontificumquc, fola & domos

oornat & ante limina excubat. PuN. Hist. Nm, Libr. XV«
Cap 30. Poftes Laureati. Qomr. Laoras & Laurea pro Vic

'oiil inGgni; Lauieola pro ludicrl fumitur: ut Laureolam in

qM.nt. Provcrb. Cic. d. k Hy zaekt '« een

ïluunpje door te vetkrygen.

Deel, n. Stuk»
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eerstgemelden noemt hy het Mannetje, den

'anderen het Wyfje. 't Is zeker, dat men onder

de Lauricrboomen vindt die enkel Eloemen cn

die niets dan V rugten draagen. In de Koning-

''"lyke Tuin van Montpcllier bevondt 'er zig een

met duobclde Bloemen , en in die van Parys

een met gegolfde Bladen.

De Vrugten van deezen Boom , in 't Lat\ii

by ukrK?e.ncnd! ciJ Bacccs , in 't Hoogduitfch

Lorbeeren , en in "t ^sederduitfch Bakelm-

Eojntjcs geraamd , naar welken de geheele

Boo n , die Vru.-ït draagt , ook wel Bakelm,

in 't Eii.J^^rch Bay-Tree geheten wordt, zyn

in de GoncLskandc van ouds vermaml Zy

kr>:nen in Pleiftcrs en Elecluariën, die 'er zel/s

der nr-m vin voeren. De Olie, uit dczclven

ge'-cr-r of afgekookt , die den naam van Oleum

LjAir '.n m heeft, zynde dik als Zalf en groen,

is vnn r:Ov:i meer gebruik in Smeeringen. Dooi

Deftillatie krygt men uit de Bakehar - Boontjes

eeaJieldere Olie , die ongelyk kragtiger is en

bfl^,'^ in- als uitwendig. De voornaamftc

dcrzelven is verwarmende en Windbree-

kende : x-cshalve ook de beftryking met deezs

Olie in Kolykpynen , Lammigheden of Jic^-^

'

zeer dijnflig is. Het allermeest heerfcht dee-

ze kragt in de gedestilleerde, zy is minderen

werkt zagtcr in de ^eperfte Olie, en heeft be|

allerminfle plaats in de Bladen, die nogt^^^-

in Aftrekze! , tot een Baading of Stocy

Biet ondiènftig zyn. Men kanze ook nict >
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of andere Spyzen, om den Geur, zonder ccnig IL

nadeel kooken , of de Schottels daar mede ver-

fieren. Men fchreef den Bast der Wortelen hoofd
oudtyds als een Geneesmiddel voor. stuk.

((5) Laurierboom met geaderde Lancetswyze , v.

aanblyvende , platte Bladen . de Takjes j^J^Z

door Lidtekens geknobbeld , de Bloemen
, .^J^T^^j

aan Tros/en, LaJieu

Buiten twyfel zal decze de Amerikaanfche

Laurier zyn , daar Munting van Ipreekt,

Men zoude wel kunnen twyfelen , of het de

Koninglyke Laurier•van den Parysfchen Tuin

ook vsrare , volgens P l u k e n e t i u s ; doch

die verwart 'er zelfs de volgende Soort mede.

Eer denk ik, dat het de Azorifche Laurier met

Kaneelreuk zy van C o m m e l y n , die by hem
de Koninglyke Laurier van Madéra heet. In 't

Werk van Seba komt een Takje voor van

deeze Soort , met Bladen naar die van den

Kruidnagelenboom naast gel\-kend(?, de Bloemen

Trosvvyze op Steeltjes. Het Hout en de Bast

Van deezen Boom hebben een Herken , doch

wat bitteren , Kaneelfmaak. C l a y t o n geeft

(6) Laurus Folüs venc

351. f. I. Laurus laiifol

^momum fylveflre .

II. Dkel. II. Stuk.
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II. 'er zwartachtig paarfche Besfen aan , die op

ArcrEi» Yoode Steekjes zitten. Hy groeit in Vir^inie

Hoofd- ^^"^^^ B o e R h A A v e Indifche Laurier

STUK, of Basterd - Kaneel genoemd, zo Se ba wil.

(?) Laurierboom met ge ".derde , ovaakyLc-

Laurus derachtige aanhlyvende Bladen ,
de B'-t

fd/okkat. men Tuilachtig.

Peer,

De Ouden hebben , onder den naam

Perfea,een Boom voorgefteld, in Egypte gr ^

jende , d^c zeer groot en fraay in 't aanz :^

was , meest naar een Peerebcom gelykende

,

door 7yne Takken , Loo^ en Blocsfem ;
miar

altoos rroen , en ecne Vrugt draagLtide van

grootte als een Peer, van figuur als een Aman-

del , groen van Kleur, van binnen een Noot

of Steen hebbende , en zeer zoet van VleeB.

Deeze Vtugt zou in Perfie nadeelig , in Eg}?-

te eetbaar zyn. Sommigen hebben hem

den Perfikboom verward, die zyne afkomst uic

Perfie heeft ; doch de gedagte raam wordt

thans aan een Amerikaanfchen Boom gegeven.

Clus 1 üs , die zulks ter baan bragt, hadc

*er in 't geheele Ryk van Valentia, in Spanje,

(7) Laurus Foüis veftofis ovatis Coriacds percaoan

Ploribus CorymHofis. Syst. Nat. XTI. Perfea corymbofa.

Rar, I. p. 2. Perfea A.nericana. C. B. Pin. 441-

&c C. B. Pin, 430. Prunifera «hor &c. ^'LOAN- 7^'
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maar óén, cn wel by een Kloofler, niet ver- jj,

re van de Hoofdflad , groeijende , gezien , daar Arnr.F.u

hy een Takje van afbeeldt. Dezelve hadtfjoo^*,

Laurierachtigc Bladen, die van boven groen ,stuk.

van onderen Afchgraauw , ftevig en fchuins^^'J»'^**'»^

geaderd waren , van Reuk cn Smaak zeer aanr

genaam, doch met eenigc famenfrekking prik-

kelende op de Tong. De Bloemen , naar die

van den Laurierboom gelykende, waren bleek,

en groeiden aan Trosfen, beflaande ieder uk

zes Blaadjes. De Vrugt langwerpig als een

Peer, zwart van Kleur en zeer lekker, bevat-

te een Hartvormige Noot , naar Karftengen of

zoete Amandelen fmaakende , gelyk een Ge-

neesheer cn Hoogïeeraar van Valentia hem ver-

haald hadr.

Dewyl het , nu , reeds byna tweehonderd

Jaarcn gelccdcn is , dat CLUsiuszyn Hiüo-

rie der Zeldzaame Gewasfen in Spanje waar-

genomen, onder welken dit niet vaji de min-

ftcn was , aan Keizer M a x i m i l i a a n den

II. opdroeg: zo kan ik niet bcgrypcn op wat

grond L 1 N N ^ u s zegge , dat deeze Boom
eerst in den jaare 1620 in Europa, en wel in den

Famefiaanfchen Tuin , zoude gekomen zyn (*).

Caspar Baohinos verhaalt, dat hy de

Bladen daar van reeds in den jaare 1622, van

eeij

() Laurus Perfea scce'fit Europi in Hotto Farnefisuio, lézo.

*''«n«. aiura.

z
V. Duu II. sws.
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11. een voornaamen Geneesheer en Kruidkundigen

te Befan^on in Bourgogne ,
gekreegen liadr.

Hoofd- Zyne naar een Peer gelykcndc Vrugt uit NieuW

STUK. Spanje , met een grooce Kern , worde hier t huis

pir*'''"'gf'bragt. Zo ook de Pruimdraagende Bm

•van Sloane in Jamaika waargenomen ,
wel

ke een zeer groote. Peer gelykende ,
groene

Vrugt draagt, waar van het Vlcefch in dc Mond

als Boter fmelt , bevattende een zeer groote

Kern, niet beflooten in een Steen.

Dit is een Boom , die twintig of dertig Voe-

ten hoog wordt , hebbende den Stam zo dik als

een Menfch om zyn Middel. De enden def

Takken zyn bezet met veele donker groene

Bladen , van de gezegde figuur. De VAocma

zyn geelachtig groen , en daar volgt een Vnigt

op als een Vuist, van buiten groen , het Vlcefcb

een Duim dik hebbende, waar in een Keni ver-

vat is ,
grootcr dan een Walnoot , zeer onge-

lyk van buiten , en zig in twee Pitten Icbei-

(tende. Dit laatfte , weet men , is aan de

Laurierbeslen ook eigen , doch de Vn^gt

fchilt wat veel. Men noemtze in 't EngdCé

the Advocado Fear , dat is Advokaat-Pccr, ca

deeze zyn in onze Volkplantingen aan de Va^

te Kust van Zuid -Amerika , ja mooglyk öo^

geheel Westindie tot in Peru , voor zeer k •

kcr Ooft vermaard.
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(K) Laurierboom ntet geaderde Lancetswyze

Bladen , de Kelk van de Vrugt als een
'^'f

'

Bezie, Hoofd-

Patcr Pldmier hadc den naam van Bar-
^^"J;,

Imia aan een Gewas uit Zuid - Amerika gege- jSorbonia,

ven, 't welk door Liwn^us in het Gedagt ^^^t*

der Laurieren is geplaatst, en deeze Soort uit-

maakt, welke daar van den bynaam heeft. Hy

Doemde 't zelve Borbonia met ecne langwerpige

zwarte Vrugt en eene hoogroode Keik. Men

betrekt 'er toe , den Karolinifchen Laurier vaa

Catesby met gefpitfte Bladen en blaauwe

Besfen , die op lange roode Steeltjes zitten.

Volgens deezen komen aan ieder Steeltje twee

of drie Besfen , doch volgen^ P l u m i e r zelfs

vier en vyf of meer. De Bloemen zyn in zes-

fen verdeeld. De Vrugt is Vlcezig en bevat

eene Kern of Pit , die zig in tweeën fplyt ,

gelyk in de Laurieren. In Karolina is dit Ge-

ïfas zeer gemeen. Doorgaans blyft het klein ,

doch op fomraige Eilanden , en a:in den Zee-

kant, groeit het op tnt een hoogcn Eoonij die

ongemeen fchoon geaderd Hout uitlevert. Het

w^ordt aldaar de Roode Laurierboom geheten.

(9) Lau.-
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II. (9} Laurierboom met geaderde , langwerpige,

^''ix!^*
ge/pitste , jaarlyks afvallende Bladeriy dit

Hoofd- van onderen rimpelig zyn,

ir. Dit naar den Laurierboom geiykend Gewas

jK/nZË. gfoeit aan de Oevers der Beeken in Virginie.

VSliet^^
Dat de Bladen niet geribd zyn , komt in de

Kenmerken van Gronovius, en dat zy

jaarlyks afvallen is de reden van den Latyn-

Ichen bynaam , welke Zomer - Laurier betekend.

De Bloemen zyn ongelleeld en geelachtig, cn

Troswyze vergaderd met een vierbladig Om-

kleedzei , gelyk in de Kornoeljeboom , cn de

Vrugcdraagende Steeltjes gekleurd. Het Man-

netje zou, volgens Miller, zes Meel-

draadjes hebben, 't Schynt dat de Kor^oeIi^

boom, met fpitfe Laurier - Wilg bladen, witte

Bloemen en eene Sasfafras - Vrugt , van Ca-

TESBY, hier t'huis behoorc.

(10) Laurierboom 772eJ ongeribdcy oyauk-"

ïoomT' (9) Laurus Foïi'is VenoCs oblongï» acumInJtis, (-^

Tolt eZns'lis utrinque acutk H

folio , Benzoinum fundens. Comm. Hert. Amjl. V P-

T. 97. Arbor viiginiana fishaaiinis foiio Sic. fi^^* ^

42» T. 13?. f. 3 , 4»



E N N E ' A S D R. I A. 357

beide enden fpitfe , effenrandige ,
jaarïyki

^

afvallende Bladen.

Zekere welriekende Harst , die wel gcmaen- s'

lyk in de Apotheeken, Benzöin en A/a of Jifa

dülcü i doch by de oude Autheuren Belzoinij

Benjöiji, Benivi enz. genoemd wcrdt , geeft den

bynaam aan deeze Soort. liet is , volgens

G A R c I A s , een hooge , groote , fchoone Boom

,

met Bladen als die van den Citroen- ofLimoen-

boom , doch kleiner , zo glanzig niet , en aan

de agterzyde witachtig. „ De Bloemen gcly-

M ken naar Laurierbloemcn , weshalve L i n-

M N^us hem onder de Laurieren geteld heeft

,

jj (wordt by Geoffroy gezegd) , als heb-

j, bende een ongedeeld vierbladig omwindzel

,

n naar dat der Bloemen van den Kornoeljeboom

3, zeer gcl\ kende , 't welk vyf gedeelde Bloem-

» pjcs influit , van langte als het omwindzel ,

j, met een eigen Kelk voorzien , die in zesfen

„ gedeeld is en geel , de Slippen zeer fmal heb-

„ bende , cn agt of negen Meeldraadjes , van

» langte als de Kelk , met byhangzckjes op

3, zyde 5
omringende een Eyvormig Vrugtbe-

), ginzekje, binnen de Kelk geplaatst, met een

» enkelen Styl." Wie dit in 't Werk van ge-

dagten naauwkeurigen Franfchen Heer , tus-

fchen
[ ] ingevoegd heeft, is uit dc Voorrede

tóet zeer blykbaar ; doch gedagte invoegingeo

fchynen van den Kruidkundigen Heer de J u s-

51 EU afKomdig te zyn. Ondertusfchen is de

Z 3 over.
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n. overeenkomst van zodanige Bloemen met dif

Tx!^' van den Laurierboom my uitermaate duiller:

Hoofd- want daar ontbreekt niet alleen het algcracene

STUK. omwindzel , maar ook de byzonderc Kelk aan

:

fi^ZT"' 2y 2'-yn doorgaans in vieren verdeeld en heb-

ben de flippen rondagtig : 't getal der Meeldraad-

jes is onzeker. De Vrugten, (volgt daarop)

zyn , volgens *t verhaal van Rumphius»
Nootcn , van grootte als de Moskaatnooten

,

platagtig rond , beftaande uit een Vleczigen

Bolder , doch welke niet zo dik als in de üc-

ker - Nootcn valt , van buiten ruuw en Afch-

graauvv, van binnen groen, met eene Kern die

eenigermaate famcngedrukt is, hebben den Dop

dunner en teerder dan eene Hazelnoot, van Afch-

graauwc Kleur , vraar in een Pit zit met eene

roode rimpelige Huid bekleed, die vanbinnen

wit is of bleek groen.

Zonderling is 't, dat men van deezcnBooffl»

in Oostindie groeijcnde , geen nader befchrV'

ving heeft. Die , welke in de Amfterdanife

Tuin zig bevondt , was , volgens CoMMI'

L Y N , een Virginifche Boom , met Ciaoen- d

Limoen - iJladcn. De aangehaalde van Pt^

KENETius was uït dat zelfde Gewest cs

ftrekte tot een byzondcr ficraad van den Comp*

tonfchcn Tuin , zegt die Autheur. Een T#
daar van was in 't vroege Voorjaar beladen luct

Mosachtigc zesbladige Bloempjes, grocvn&r:

geel, veelen by elkander uit de oxcis der

<len voortkomende, waar op Beziën



met céncn Zaadkorrel. B o e r h a a v e , dit Ge- ^

was in dc Lcidfchc Akadcmic - Tuin onderzoe-
'

kende , bevondt , dat uit etn vierbladig Kelkje H(

drie zeer kleine Bloempjes voortkwamen , ieder ^

'

beflaandc uit een lang Pypjc , dat boven zig in J[
een Hoofdje uitbreidde, met agt diepe verdee-

lingcn , en daar binnen ccnigc korte Meeldraa-

djes. Van de Vrugt, niet ryp wordende in dit

ons Klimaat, hadt hy alleen bet Beginzel, in 't

midden der holligheid van het Blocmpypje , ge-

zien. Die groote Man wist derhalve niet , waar

hy dit Gewas zou t'huis brengen , dat men nu

onbefchroomd onder de Laurieren plaatst.

* B A u H I N u s heeft reeds aangemerkt , dat 'er

verfchcide Soorten van Benzöin zyn , onder

welken die de beste geacht wordt, welke witte

Vlakken heeft , en dus zig vertoont als of 'er

doorgcfnccdrn Amandelen in waren , op Ccylon

voortkomende ;
zynde roodachtig bruin. Een

andere Soort, die bruiner iVcn flegter , valt in

Siam , op Sumatra en Java , zegt G e o f F r o v.

Vo^L-ns Garztas zou de Amcrikar.nfehe,

hoewel '/wart vm Kleur, v.elritkcndcr zelfs dan

dc eerde zyn. Gk i m m i u s wil , dat het ver-

fchil van Kleur meest uit de mcr.ier \m Eehan-

dclLng ontllaat. Hy zegt , dat dcezc Harst , op

Sumatra zelfs, wit is als zy uit de Infnydingen

van den Bcnzöinbocjm zypelt, maar te lang daar

.-n ! ^;vcnde bruin cn zwart v/ordt. Hier uit is

•j bcgrypen, waar die \ lakkighcid enen-
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' II. gelykheid van Kleur in fommige van dcezc

\K^'
^^''^^^^ fchryven zy.

Hoofd- De BenzÖin heeft niet minder vlugge declcn

•STUK. dan de Kamfer, doch is daar in aanmerkclyk' vcr-

fchillende , dat zy door Chemifche Opheffing haar

Wezen veriiest , veranderende in zogenaamde

Bloemen, welke veel fterker en fchcrpcr zyn,

en dus bekvvaamer tot verdunning der Slyniige

Vogten in Borstkwaalen
, maar minder verzpg-

tendc in zwaare Hoest en gevaarlyk met Ont-
j

lleeking. Voor 't overige is zy van gebruik' in !

Reukballen , of ook, in Wyngeest ontbonden, !

tót het maöken der Maagde - Melk, een bekend

Blanketzel.

XT. (ii) Laurierboom met onverdeelde en drit-

kwabbige Bladen.

Deezc Soort maakt den Boom uit , die bet

bekende Sasfafras-Hoiït uitlevert. Hy is door

verfcheide Autheuren afgebeeld en bcfchreeven.

Plükenetius noemt hem Welriektndt

Mannetjes Kornoelje Boom , met een drieft^^'

dig Blad, dat vlak gerand is, Sasfafras geheten

(ii) Lmrus ToVtt intefris trüobisque. Hert. Ctif* n4»

MMt. Med. 193. GRON. y-irg. 46. ROYEN i"^^'"-

DOLD. mv^h. 54 KALM. lÜK, II, P.-Z70, 43+. H°°S*^*'*'

iinU foliis indivifis, Pi.uk.
,



E N N E A N D R I A. ^61

wordende. Bauhinüs liadt 'cr Vygchooms- H.

B]aden aan gegeven , cn hem een Kvoom uit l'lo-
^'i^^"'^"

rida geheten, van waar hyafkomftig is gn vaarlTooKi-

hy Palame genoemd vverdt. In Virginie, daar^^^''^'*

hy ook groeit , noemen de Ingezetenen hcm^Q^cm^'^''^'

Winaiik of IVtnanke. Nn twee Eeuwen gclec-

den werdt hy reeds in Europa bekend, en is

in deeze Eeuw in Engeland , alwaar hy de ge-

woone Winterkoude, in de open Grond, ver-

draagen kan , zodanig aangcfokt , dat de Heer

Ehret in de Tuin van zekeren Hovenier , Gor-

CON genaamd, 'er meer dan vyftig vondt.

Door deezen Heer is de voimaakftc en fraai-

fte Afbeelding van deezen 13oom , zo in zync

geheele Geftaltc, als ten opzigc van de Bloc-ni

cn \'rugtm2aking aan een byzonder Takje, ge-

geven y welk laatdc ook ten opzigt van de-

Afbeelding door Catesev, cn tenopzigt van

de Bladen, Bloem en Vrugten door Trew
gefchied was (*). Men verzekert dat het in

Florida, Virginie en Kanada. een grootc Boom
wordt , met ccn rc-::tcn Stam als een Pynboom

opgroeijende , cn aan den Top ailccn zyne Tak-

ken uifipreidende. Op fommigc plaatfen , in te-

gendeel , blyft hy Heeftcrachtig. De Heer Ca-
TESBY zegt , dat de Sasfafras - Boom in de

mcefte Landftreeken van Noord- Amerika, die

benoorden Virginie leggen , voorkomt, groei-

jen-

(*) Vifgizogte rtrbani. VII. D. bl, 5*4. Tl, XLVII.

Z ^

II.Dem.II,STU«.



3(52 Negenmannige Boom en.

II' jende gemeenlyk in de beste Grond. Dit

Af^i>EEL.
f-j^jjynt; te flryden met de Ondervindingen van

HooFij- den Heer Kalm in Penfylvanie , die hem a!-

TOK. daar welig groeijende aantrof in eene drooge

^^^^^ ^^^^^ '
'^'^^ ^^^^^ bleekroode Kleur, be.

flaande meest uit Zand, met een weinig Kley

vermengd. Misfchien zal dit het voorgemelde

onderfclieid van het Gewas in deeze Boom vcr-

oirzaaken. JMen ziet het immers dus hier te

Lande plaats hebben met veele Boomenj dat zy

naamelyk in fchraale Gronden laag en Heelter-

üchtig blyven; in zwaare en vette Gronden hoog

opgroeijen en zwaare Ecomen worden. Ncoithadt

hy dcczen Eccm op laage natte plaatfen gezien.

Zie hier , wat hy van deszelfs gebruik ,
daar

te Lande , aantekent.

De Sweeden , in Penfylvanie , zegt hy , noe-

men hem Saltenbras, om dat het Hout, op 't

Xuuv gelegd , niet doet dan knappen , zonder

cene aanmcrkelyke Hitte te gecvcn. Het is

derhalve tot branden niet dicnllig , maar men

gebruikt het tot Paaien van Hekken op de lan-

tieryën , om dat het in de Grond zeer duurzaam

is , hoewel het in de Lugt leggende zeer fchie-

iyk van Wormen doorgevreten wordt. Het heeft

niettemin 5 zelfs vcrfch van den Boom gefnecden,

een ftcrke aangenaame Re'jk, doch die heerfcht

voornaamelyk in de Wortelen , waar van de l^^sc

voor het brouwen in het Bier gedaan wordt ,
om

hetzelve kragtiger en gezonder te maaken. Ze-

kere Sweed verhaalde hem, dat zyne Moeder,



met het Afkookzel der Wortelen, veelen van

de Watcrzui^'t genezen hadt. Dc Geur van de-^

zelvcn en van het Hout verdreef dc Wantzen

en Motten. Dc Olie, door Vuur uit dc Bcs-

fen gebraden , was door beftryking van het'

Pynlyk deel tegen dc Jicht dienftig bevonden.

Het Aftrckzel der gedroogde Bloemen werdt

ais Thee gedronken. Uit den East des Booms,
in een Koperen Ketel met Pis gekookt, werdc

een Verw gehaald , die eene fchooue Oranje-

kleur gaf aan de Wol.

Waarfchynlyk zal de Landaart veel verfchil,

ten opzigt van den Geur, in 't SasHifras - Hout

veroirzaaken. Immers , dat uit de Wcstindiën

of Zuid - Amerika ons toegebragt w ordt , is ,

zo wel als dc Schors , (lerk van Reuk
, gce-

vendc door Deflillatie een zeer welriekende 01;c

uit, welke, tegen de natuur van; andere gcddtil-

leerde Oliën, in 't Water zinkt. Men weet, dat

dit Hout van veel gebruik is in Dranken , die tot

verdunninge en zuivering des Bloeds, als ook

tot wrgnecming van Verpoppingen en tot Ix:-

vordcrinp; \ an Docrwaa{^:ming , dienen. Het

enkele Aftrekzcl met kookend Water is van

dcrgclyk gebruik.

Men vindt van deezen Boom aanmcrkelykc

Vcrfcheidenheden. M o n t i n g beeldt , be-

halve dien met Vygebooms - Bladen , 'er een af,

met drievoudige diep gekartelde Bladen , of die

in drieën byna zo diep verdeeld waren , als de

Bladen van de Pasfiebloem. Deeze was de te-

der-
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n. derrte, en flierf hem fchielykst af. Moogl\i*

Afdeel,
^^^s deeze uit heeter Landflreck afkomftig

,

Hoofd- want de Afbeelding van den Safafras - Eoora

STUK, ^^QQj. Hernandez heeft dergelyke Bladen (*).

^B^i^'' befchryfc , behalve den gewoonen , AnhuU

genaamd , twee andere Soorten , de eene met

fmalle ^ dunne , de andere met Laurierbladen ,

doch wat kleiner. Misfchien zou deeze de aan-

gehaalde van P L u K E N E T I u s , met onver-

deelde Laurierbladen , kunnen zyn. Doch men

is, ten opzigt van die beiden, niet verzekerd

aangaande de Vrugtmaaking , welke in de eerst-

gcmelde , wiens Hout ook Lignum Pavamim

heet , naar den Westindifchen naam , zeer veel

overeenkomt met den Karolinifchen Laurier of

agtfte Soort : alzo de Bcsfen van den Sasfafras-

Boom ook op roode Steeltjes en in roode Dop-

jes zitten , ryp zynde blaauw van Kleur.

Omtrent de Teeldeelen der Bloemen van den

bekenden Sasfafrasboom , met onverdeelde en

driekwabbige Bladen , is men nog vry onzetcr.

De Heer E h r e i bevondt dat dezelve Man-

netjes- en Wyfjes Bloemen hadt, de eerüen

cenbladig , in vyven of zeefen verdeeld, cioor-

gaans negen Meeldraadjes hebbende, met kleine

Kliertjes daar aan : de anderen met niet meer

dan zes Meeldraadjes, In de eerften was wel

een Styl, doch geen Vrugtbeginzcl , in dc an-
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deren, die derhalve Tvrccflagtig waren, een ir.

Vrugtbeginzel met een Styl en Stempel. Thans ^jx'"
wordt door den Heer Mille r gezegd, dat Hoofd.'

de Mannetjes - Bloemen van dit Gewas vyfbla-

dig zyn met agt Meeldraadjes en dat de Twee-

llagtige Bloemen zes Mceldraacijes hebben.

T I N ü s.

De Kenmerken van die Gcflagt zyn ; de Kelk

en Bloem beiden in vyven verdeeld. Een Naps-

wyz' Honigbakjc , fluitende het Vrugtbeginzel

in, dat een Bezie wordt met drie holligheden,

ieder een enkelden Zaadkorrel bevattende.

Men moet niet denken , dat hier de beken-

de Lmrus Tims gemeend worde : neen, de-

zelve komt onder de Pentandria in 't Geflagt

van Viburnwn , en ik zalze onder de Heefters

befchryven. Het is een Westindifche Boom,
die de eenigfte Soort (r) in dit Geflagt uit-

^

maakt , zynde van Browne genoemd Boom- Ti^*

achtigs f^olkameria, met langwerpig ovaale nT'^"'"'

overhoekfc Bladen , die van boven glad, van sXu^
onderen wat ruig en geribd zyn, met Takkigci^^^nboom.

Aairen acn de enden der LoNoten. Hier toe wordt
betrokken de Bezien met Kelken draagende Boom

van

^(i) Tmus. Syst. Nat, XU. Tom. 11. Gen. 499. p. 281.

\l, miu, Ilt Stok,
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W« van Sloane, met Laurierbladen en Trosfefl

^^jX^ van Vrugten , die rondachtig , met één Kor-

Hoofd- rel , bleek geel en eetbaar zyn. De Engel-

STUK. fchen op Jamaika , noemen hem, de Basted

sp^X"^^
5^mA//aa«&oom. Zie hier deszelfs befchry-

Hy heeft een zeer dikken Stam , met eenc

gladde geelachtige Schors , de Takken in 't

ronde uitgefpreid , en aan de enden alleen be-

zet met gelteelde Bladen , die vyf Duim lang

zyn en in 't midden half zo breed , donker

groen en glad. De Vrugten komen , aan '£

end der Twygen , verfcheidene aan een ge-

meen Draadje voort. Het zyn gladde groene,

rondachtige Besfen , grooter dan Erwten ,
zit-

tende in een vyfWadige bruine Kelk. Haar

Vleefch is wit en Meelachtig, zoet van Smaak,

bevattende een hard bruin Steentje , dat zeer

gelykt naar een Peperkorrel. Zy vaUen

Auguflus van de Boomcn af, en worden inge*

zameld , omze tot eene Verlhapering op

Markt te brengen.

X. HOOFD*
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X. PI O O F D S T U K.
^

Befchryving van de Ticnmannige Boomcn.DE-
c A N D lu A 5 dus genaamd om dat hunne

Bloemen tien Meeldraadjes hebben; waar on-

der de Pokhout, Katsjoe- Appel
, Kampêchc-

Ilout, Kwasfie, Lemisjes, Styrax-, Eallcm

van Tolu , Copaivc Boom , enz.

Dc Tienmannige Plantgcwasfen zyn door

LiNN^us, naar het getal der Stylen

of Stempelen , in Een-, Twee-, Drie-, Vyf-

cn Ticnwyvigen onderfchcidcn. Dc Kcnwyvi-

gen , tot welken wederom ver de mee (te Boo-

m.:n behoorcn , verdeelt zyn Ed. naar de gc-

Iteldheid \in dc Bloem , die of Veelbladig is

,

of Eenhladig , of zonder Blaadjes onvolmaakt.

De Vcelbladigen hebben de Blaadjes regëlmaa-

rig of onregelmaatig. De meeften van deeze

laatften zyn Boomgewasfen.

C E R c I s.

De Kenmerken van dit Gcflagt zyn , een

Vlinderachtige Bloem met een kort Vaandeltje

onder de Wieken : zy komt voort uit een vyf-

tandige Kelk , die van onderen bultig is. De
A'rugt heeft dc figuur van een Peul.

Twee Sflortcn komen in hetzelve voor, waar

van de cene in Europa, de andere in Ameri*
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IL (i) Gereis met Hartvormig ronde , gMt

Hoofd-
stuk. De reden, waarom deeze in 't Latyn Arhï

T._ Juda^ dat is Judasboom , genoemd worde, b

siHqua- duifter. Misfchicn zou men ze beter /met J.

Europifci-e^
A ü H I ^ ü s , Juda'ica Arbor, dat is Joodfdie

]udasbooffi»3oom , tytelen. Immers, hy is in 't Beloofde

Land en in 't Ooflen overal gemeen; zodanig

dat men in Turkye naauwlyks Begraafplaatfen

vindt , waar van hy niet mede het Sieraad uit-

maakt ; wordende , wegens zyne fraaije Geilal-

te , ook wel in 't Spaanfch Arbor SA>nor, dat

is beminnelyke Boom
, geheten. De Fraufcacn

noemen hem , wegens zyne naar Schecdcn vee!

gelykende platte Haauwen , Guairder , en de

Spanjaarden Algarroha loco, dat is Dol St, Jans

Brood. De Grieken heeten hem Koudmchia-

Sommigen willen, dat het de Kerkis vanTHEO-

PHRASTUS zoude zyn , doch Cluc;ius teft

daar van het tegendeel aangetoond. Hier van,

niettemin, is de Geflagtnaam afgeleid.

In Tuinen o£ op gebouwde plaatièn ^ordi

het een taamelyke Boom , doch anders blyft

het Gewas Hcefterachtig. De Stam, die niet

zeer

(O Cncis FoliU cordato- orbFcuIaels g\zhm. Sy^t. A^r X T.

Tom. 11. Gen. jos. p. 187- Hort. Cllff, isrt. Hsrt.UpWj^

BOVÏN Lugdhm. ^62,- Gron. Orknt. nu .^Hiqua Tyli'O"^

DOO. Krmdh. izu. Arhor Judaica. J. BAÜH. BJi. i. P*
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keer dik is
,

geeft het eenige Takken uit , met n,
eene donker paarfche Schors , die bezet zyn met AroRKhi

groote, byna ronde , lang gedeelde Bladen , naar Hoofd-»

die der Mans-Ooren gelykende, n^aar bleckersTVK^

groen. Onder de Bladen komen trosjes van

Bloemen voort , die Vlinderachtig zyn als de

Bloemen van de Turkfe Boonen , doch op een

byzondere manier, gelyk in de Kenmerken ge-

zegd wordt. De afbeelding van C l u s i u s

vertoont de Bloem vierbladig, met het bovenllc

Blad alleenlyk in tweeën verdeeld. Hier op

volgen Haauwen, die ruim een Vinger lang en

een Duim breed zyn , bevattende ronde , bruine

harde Zaaden, watgrooter dan Linfen. Jn de

eene Soort zyn de Bloemen paarfch , in de an-

dere witachtig. Hy groeit door geheel Spanje

en Italië , doch fchynt van geen gebruik te zyn i

waar van mooglyk de naam van Judas -Boom af-

komftig is als betekenende een geveinsden

Vriend ; fchoon op *t Oog maar valfch in *t

Hart.

(2) Gereis ?net Hartvormige Wollige Bladen.

Dit is de gene, die van Rat genoemd wordt Ja^^"^*

HtI Ups. 59. ROYIN LugSat Grtin. ^irg. 47, Ce'
mia agrestis Virginiana Folio rotundo minorL Raj- Denir.

»oo. Siliquastram Canadenfc. Tourni. Inji. 647. Siliqua fyl-

^ ^* Aa
ÏI.l>mU. II. STUK,
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H. (i) Cercis met Hartvrnmig Tonde , glaiè

Hoofd-
stuk. De reden, waarom deeze in 'c Latyn ArW

T. ^udet^ dat is Judasboom , genoemd wordt, is

SiHr'a- diiifter. Misfchicn zou men ze beter , met J.

Europifciie^
A UH I ^ u s , Juddca ArbüT , dat is Joodfdie

]u(iasbooffi*Boom , tytelen. Immers, hy is in 't Beloofde

Land en in 't Ooften overal gemeen; zodanig

dat men in Turkye naauwlyks Begraafplaatfen

vindt , waar van hy niet mede het Sieraad uit-

maakt ; wordende , wegens zyne fraaije Geilal-

te , ook wel in 'c Spaanfch Jrbor d'Jmor, dat

is beminnelyke Boom , geheten. De Fraüfcaen

noemen hem , wegens zyne naar Schccdcn veel

gelykende platte Haauwen , Guainier , en de

Spanjaarden Algarroha loco, dat is Dol St. Jans

Brood. De Grieken heeten hem KouchouchiO'

Sommigen willen, dat het de Kerkis vanTHEO-

PHRASTUS zoude zyn , doch Clv<ius beeft

daar van het tegendeel aangcLoond. Hier van,

niettemin, is de Geflagtnaam afgeleid.

In Tuinen o£ op gebouwde plaatfen wordt

het een taamelyke Boom , doch anders bl\ fc

het Gewas Hcefterachtig. Dc Stam, die rAcc

zeer

(O Cercis FoIH* cordato- orhfcularls ^hhrh. Sjst. Nat X'f»

Tom. n. Gen, jos. p. 187. Hort. Cllff, i5rt. Hsrt.U<>^<^

JlsO^TH Lugdba:. ^63- Gron. Oriera, 131. S«iqua rylvö"'»

lotunJiToiia. C. B. Pin. 4°^. Arfw jud.T. Doa. Pe"'?^- '^['

VOO. Kruidh. 1231. Arhor Judaica. J. BAÜH. Hiji. ^ P'
^2^'

iüi^iiaftmm, Tgobnf. Injl. Ö4Ö.
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fceer dik is, geeft het eenige Takken uit, met n.

eene donker paarfche Schors , die bezet zyn met AFDEBt,i

grocte, byna ronde , kng gefteeldc Bladen, naar Hqofd-»

die der Mans-Ooren gelykende, njaar bleckcrsTUiu

groen. Onder de Bladen komen trosjes van

Bloemen voort , die Vlinderachtig zyn als de

Bloemen van de Turkfe Boonen , doch op een

byzondere manier, gelyk in de Kenmerken ge-

zegd wordt. De afbeelding van C l ü s i u s

vertoont de Bloem vierbladig, met het bovenftc

Blad alleenlyk in tweeën verdeeld. Hier op

volgen Haauwen , die ruim een Vinger lang en

een Duim breed zyn , bevattende ronde , bruine

harde Zaaden, wat grooter dan Linfen. Jn de

eene Soort zyn de Bloemen paarfch , in de an-

dere witachtig. Hy groeit door geheel Spanje

en Italië, doch fchynt van geen gebruik te zyn:

waarvan mooglyk de naam van Judas -Boom af-

koraftig is als betekenende een geveinsden

Vriend ; fchoon op *t Oog maar valfch in 'c

Hart.

(2) Cercis met Hartvormigs U^ollige Bladen,

Dit is de gene, die van Rat genoemd wordt kJI^JÏS;

(2) Citcit Foliis cordatis pubeicentibus. Hert. Clif.

Htrt. Ups, 59. ROYIN Lugdiat 46}. Gron. Firg. 47. Cc
mia agrestis Virginiana Folio rotnndo minorL Raj. Dendr.

loc. Siliquastrum Canadenfe. TouENf. 647. Siliqua fyl-

estiij rotundifoüa Casadenlls, TouBNï. ScbiU a6, Atbor Ju-

«l* Americana. Raj. Hi/i, lU 1718.

Aa
11.DMX. II. STUK,
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11. Jmerikaanfche Judasltoom y waar aan Clay-

Afreeu^qj^ roode Vlinderbloemen geeft en korte

Hoofd- platachtige Ilaauwen , die wederzyds famenge-

STUK. ^rui^t zyn , met Hartvormige Bladen. Dit kan

^•^«**""'naauwlyks de aangehaalde van SLOANEzy-n,

genaamd een Haauwdraagende Boom, dienaar

St. Jans Brood gelykt, met Olyfbladen eneene

buikige rolronde Peul , wier binncnfte Rok Sly-

merig is en fraay Menie -rood: wordende decze

Boom zelfs Wilg, die Blaasjes draagt , met öom-

pe witachtige Bladen , by P L u k e N e t i u s ge-

heten. Deeze bereikt , op Jamaika , de hoogit

van dertig Voeten. Die van Barbados noemen

denzelven Roodboon, om dat de Haauwen ,
ryp

wordende en opengaande , zig omkrullen ,
waar

door de roode binnenzyde zig openbaart.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn

;

veelbladige Bloem , uit langwerpige, wyd gaa-

pende, genagelde Blaadjes famengefteld , «^^^

van het bovenfte meest afftandig is, affeo

Kelk vervat, die in vyvcn is gedeeld en afvalt.

De Vrugt een Peul of Haauw.
'

Agt Soorten komen 'er in voor, waar van

ƒ
vier eerften tot de Heefters, de anderen tot c

Boomen behooren , als volgt.
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(5) Bauhinia met Hartvormige Bladen, die dt

Kwabben fiomp en famengtvoegd hebben.
^^J'^*

Dcezen noemt men de St. Thonias-Boom ,stuiu

onder welken naam een Takje daar van door j^^^
P. H E R M A N N u s aan S y ë n uit Ccylon o^cr- ^-w^^^ji.

gezonden werdc. iiy gaf voor reden van diCu°gL'°
*

benaaming , dat in de Bloemen zig bloedige

Streepen, welken hetBygeloof wilde uit het ge-

plengde Eloed van den Apoftel Thomas voort-

gekomen te zyn , vertoonden, Dcezen , nu ,

Itelc men vast op Malabar en Ceylon gepredikt

en aldaar ook den Maneldood ondergaan te heb-

ben.

Zanoni geeft 'er een Afbeelding van ,

hem noemende Asfitra of Boom van St. Tho-

mas , in het Arabilch Ketlcsnar genaamd. Hy

oordeelt dat iiCt de St. 1 homas - Boom van'

A co STA niet. kan zyn. De eerfte Cliovanna

Mandaru van den Malabaarfen Kruidhof voert

dcezen naam. Het is een Boom van ruim twin-

tig Voeten hoo!^ , m.ct den -vStam ongcvaar een

Voet dik) h' bbendc een uitr,ebreide Kroon van

digt Loof. De Bladen zyn rondachtig, aan 't

end gefpleeten , weshalve 'er de Portu^eezen

den naam van Geiten -Poot aan gegeven hebben.

De
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II. De Kleur is dof groen , van onderen blaaw-

^^X^**"
achtig , en aan den Rand met een bleek groen

Hoofd Koordje gezoomd. Uit het Steeltje komen

STUK. vyf Ribben voort , die ter wederzyde van dc

•S;Jf'""'''middelftezig door het Blad uitfprciden. De Bloe-

men ftaan op lange Steelen , die uit den wortel

der Bladen fpruiten ; zy hebben een Iterkcn Roo.

7en-geur ; en beftaan ieder uit vyf rondachtigc

Blaadjes , meest naar de ééne zyde geplaatst

,

waar van het eene grooter , breeder en ronder

dan de overigen 5 die byna Roozerood metStree-

pen zyn , overend Haat , hebbende eene paarfch

en geel bonte Kleur, 't Getal der Meeldraadjes

wordt gezegd vyf of zes, doch het zoude, vol-

gens deeze Klasfe , tien moeten zyn. De Kelk,

die eenbladig is , omgordt de Bloem aan de zy-

de van het opftaande Blaadje. Daar volgen

Scheeden op , die ongevaar zeven of agt Dut-

langwerpig ronde Boonen, die donker roodzNii)

elk in zyn eigen Hokje zittende , met een klein

Naveltje aan de Rug der Peulen gehecht. Het

eeheele Jaar bloeit deeze Boom , en meest m

de Regentyd. Zyn Bloemen , met Suiker ge-

kookt,^ ftrekken tot een zagt Laxeernüddel.

(6) Bauhinia met byna Hartvormige, in^^^^

blocmige. Bauhikta FoIIIs fubcordatis, b?pirtkls, ronindaW|^

men lang en zeer plat zyn , bevattende platte

M. Fhr. Ini. p, 94%

I. Chovan



en gedeelde , rondachti

Wollige Bladen.

Deeze tweede Soort van

een taamelyk hooge Boom , die insgclyks aan jr, Tk
de Kust van Malabar op Zandige plaacfen groeit.

Hy verfchilt van den voorigen , doordien hy de

Bladen grooter en dieper ingefnceden heeft. De
Bloemen hebben fmaller. Blaadjes , en zyn :^eer

hoog purperrood , uit een groenagtig geele Kelk

,

die van onderen gevenfterd is , voortkomende.

De Meeldraadjes zyn dikker en de Zaadpeulcn

zeer groot , wel anderhalf of twee Span lang.

Hier kunnen derhalve die groote, platte, ronde

Boonen , welken men het Hart van St. Thomas

noemt , gevoeglyk in vervat zyn , mids dat de

breedte evenredigheid hebbe tot de grootte.

Men maakt van de Wortelen , Rast , Bloem

en Vrugten , zo uit als inwendig gebruik. Indien

het de zelfde is, die op het Eiland Antégo, fn

de VVestindiën , groeit, zo noemen de Engel-

fchen hem Hoopmod , om dat men de Takken

daar van
,
gefplcctcn , tot Hoepels om het Vaat-

werk bezigt,

(7) Bauhinia met Wollige Bladen , die Hart- v\

vormig zyn, de Kwabben halfrondachtig, tm
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n. deeze met de anderen overeen. Men noemtze

Afdeel, volgens S l o a n E , Berg - Ebbenhout.

STUK, H Y M E N A.

Vyf Blaadjes , diq omtrent egaal zyn, maa-

ken de Bloemkrans uit. De Kelk is in vyven

gedeeld : de Styl omgedraaid : de Vrugt een

Houtige Peul , met een Meelachtige zelfftan-

dighcid gevuld.

I. Jn dit Geflagt komt maar ééne Soort (i)

cZlTTrT'^^^^'
welke den naam van Courbarii by Plu.

Gom Ani'-MiER voert, zynde uit Zuid -Amerika afkom-
racBoom,

^jg^ j^^g^j. ^^^^jy^ tweebladig, met eene

pyramiedaale Vrugt. Linn^eüs betrekt

toe de Tvveebladige St. Jans Brood Boom van

Antigua , met een zwarte Vrugt van den groe-

ten Ricinus , in een groote Peul beflootcn ,
by

Plukenetiüs gemeld en voorgefteld als

een hooge Boom , met dubbelde Bladen, die

zodanig aan malkander gevoegd zyn , dat zy

naar een Gehoefde Poot gelyken. Dezelve heeft

Haauwen , welke een weeke Vezelachtige zelf-

jllandigheid bevatten, daar de Zaaden ia iegges*

die

(i) Hymenia. Syst. Nat, XII. Tom.ir. Gen. Sor.P-»»''

Hort. Clif. 484. Htrt. Ups. 305 Mat, Mid. ii5. 2»°^*

Jam. 221. Courbarii bifolia, Frudu pyramidatu. PLOM- <^<*"

49. Ceratia diphyllos Anteguana &c. Pluk- Alm. 96. T. »*»

ïtaiba. Pis. i?r2. 123. Arbot IlrafilienCs Silicjuofa & Guuib*

fcra. Raj. Hist. 1760.
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die wegens haare aangenaame Zuurheid in veele

gpyzen gebruikt wordt. De Engelfchen noe-
'

men hem de Sprinkhaanbfom. I

De Vrugt van deezen Boom is door Clu-s

siüs voorgefteld onderden naam van Haauw^^

uit Wingandesaow 3 thans Virginie genaamd, in

Noord. Amerika, zynde vyf of zes Duim lang,

twee of derdhalf Duim breed en één Duim

dik. Dezelve beftondc uit een harden, Houti-

gen bruinen Bolfter , aan de ééne zyde met twee

Ribben , van binnen , in een weeke zelfftandig-

heid, vyf of zes Zaadkorrels als Boeren Boonen

bevattende met een witte fmaakelyke Pit. ƒ.

B A ü H I N u s beeldt een dergelyke af , die hem

in *cjaar 1608 vereerd was, en welke een wei-

nig fcheen te verfchillen van die van Clüsius ,

welke Autheur van nog een kleinere gewag

maakt, hem in den jaare 1598 toegezonden, als

de Vrugt zynde van den Gom Animé Boom ;

doch zonder melding van de plaats der Af-

komst,

Deeze Gom is weleer uit Ethiopië gebragt

geweest volgens G a r z i a s , maar tegcnwoor-

dig wordt de Harst van den Amerikaanfchen

CmTbarii daar voor genomen. Men wil dat de-

zelve de Itaiba of Jetaiba van P i s enM a r c.

GRAAF zy , een Brafiliaanfche Boom, onder

de hoogden en nuttigden van Amerika te tel-

len , wegens de ongemeene vastheid en duur-

zaamheid van zyn Hout, dat roodachiig is, met

eene zwartachtig Kastanje - bruine Schors. De
Aa 5 Tak-

11.DE£I,.XI.STUK.
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Af DEEL
'^^^'^^^'^ fpreidcn zig wyd uit, en de LootCD

*X.^^' z^y" ^^^^ met Bladen , die wel zeer naarLaq-

HooFD* rierbladen gclyken , maar tVvee aan twee zyn

.
famengevocgd , gelyk een Geiten- Poot. Zy

^^^»^JS.r hebben eene bleek bly- groene Kleur, en, op

dc manier der Bladen van 't St, Jans Kn«J,

een ontclbaare menigte van doorfchynende Stip-

pen. De toppen der Takjes zyn met paarfcb-

achtigc Vlinderbloemen Picramicdswyze bezet,

wier Stamper een Haauw wordt van een half

Voet lang en verder als hier voor befchreeven.

Jleeze Boom wordt gezegd op alle -Ameri-

kaanfche Eilanden vry gemeen te z>*n.

CHEFORT maakt 'er, in zyne Natuurlyke Hi-

florie der Antillcs , gewag van onder den naam

van Coutbary, doch oordeelt de zelfftandighei<l

der Vrugtcn vvat bezwaarendc voor de Maag

te zyn : maar de Wilden , zegt hy , raaaken 'er

een Drank van , die wel bereid zynde ni'-
"

aangenaam is. Ily noemt het een Pappig Vli

geel als Saffraan , waar in twee of drie 2:

zitten. Anderen verzekeren , dat dc rjpe ^ ^

-

ten gretig van de Slaaven worden opgezogi,

tvanncer dczclvcn van dc Boomen afgt^'^I^^n

zyn , om zig te vergasten op het zoete Meel

,

dat zy bevatten. In onze Volkplanringcn ,
aan

de Kust van Guajana , worden cfcezc BoonïB

Cannarie - Boom gehétcn,

Zy gccvcn een doorfchynende ^ nu witte «ijs

geelachtige Harst uit , welke met ecncn Pc-

geefchcn naam Anime genoemd wordt, z}"
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:n hardheid cn Kleur, van Barnikcn wcinip;vcr- ir.

fchillcndc Dcczc geeft, op hcc Vuur gelegd

,

een zeer aangcnaamc Reuk, doch verteert fehic-HooFo-

lyk. Uit twee Pond kreeg men, door dc Seheid-sTux.

kunde , wel zesentwintig Oneen van eenc zo^^'^^;^!*

heldere en geelachtige , als dikke bruine Oh"e.

De Brafiliaanen maaken 'er gebruik van tegen

Hoofdpyn : want de Reuk verftcrkt dc Hcrfe-

ncn. Ook kan men 'er, in OHe of Geest ge-

fmolten , veel dienst van hebben , door beftry-

king der Ledemaaten , tegen allerley Ongemak-

ken , waar een maatige verwarming en doorftraa-

ling wordt vcreifcht. Sommige Indiaanen maa-

ken 'er Armringen, Kraaien en Baggcn van , die

fraay glanzig en aangenaam van Reuk zyn.

Verfchcidc dcrgelyke Haauwcn , als die van

C L u s I ü s cn B A i; H 1 N u s afgebeeld tn bc-

fchrccvcn zyn , onder dc uichccmrchc Vrugtcn

cn Zaaden van mync Verzameling bezittende,

heb ik twee derzelven geopend, en bevind inde

ccne juist zodanig ecne Vezclachtigc , thans ge-

l cd uitgedroogde , zclfltandighcid , als zy bc-

fehryvcn. In de ccnc zaten hier in twee Pit-

ten ,
Kastanje - bruin van Kleur , dc ccnc van

grootte cn gcftaltc als ccn Turkfc Boon , doch

wat dikker , dc andere een Duim lang , drie

Kwartier breed en ccn half Duim dik. Dc an-

dere Haauvv , die de langtc van vier Duimen

,

de breedte van twee en dc dikte van één Duim
heeft

, open geflagcn , vertoont een dergclyke

zelfftandighcid mee kleiner Pitten , doch , dat
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aanmerkelyk is , onder het opfplytcn van dec

Afdeel.
J|o^t.jgen Dop, die aan de Rug v/cl een Kwir-

Hoofd- ticE Duims dik is, met een Beitel, vertooncn

STUK. in (Je fplyting , overal , in de buitenfle

2^^^*;'' Schors of Opperhuid van deeze Haauw, zeer

*
duidelyk kleine Korreltjes, die, door het Mi-

kroskoop gezien , volmaakt de gedaante van

brokjes of klontjes Gom Animé hebben. Dit

niet alleen , maar in twee anderen zit reeds de

Harstachtige Gom , by Plekjes, als uitgcbor-

Hen , buiten aan de Schaal. Waar uit ik dan

befluit , dat die Haauwen vveezentlyk van ge-

dagten Eoom zyn.

Vyf Bloemblaadjes , die ovaal zyn , in eenc

vyfpuDtige Kelk zittende , het o'nderfle van

eene Nierachtige figuur , maaken de Bloem

dit Geflagt , zo wel als in de voorigen, oTire-

gclmaatig. Zy heeft geen Styl op het Vrugt-

beginzel, dat ccne gekcttingde Peul wordt.

De Naams - afleiding is duidelyker dan dk

van 't voorgaande Geflagt. De gcdagtcnfs

den vermaarden P a r k i n s o n , die na byiia

twee Eeuwen geleeden Apotheker te Londen

was , en over de kragten en 't gebruik der

ten , zo in de Geneeskunde als in de Huishou-

'ding en tot Liefhebbery voor de Reuk en 'r

Gczigt, uitvoerig gefchreeven heeft, is hi'^ï'

door Pater Pl^jmier , vereeuwigd.
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Dc ccnigftc Soort (i) , ook in Zuid- Amcri-^^IJ-^,

ka en de Westindiën t'huis , is door den Heer x.

Jacquin op de Karibifche Eilanden zo wdHDOFi>.

als aan de nabuurige Vaste Kust waargeno-""''^-

men , zynde naar 't Leven ten opzigt van dcp^,^;;^,.

Bloemen en Vrugteh afgebeeld. Zyn
^^-^li^ata,

befchryft dit Gewas, dat men ook in de open- i^oom.

baare Kruidhoven van Europa heeft, als volgt. goo'^.

Het is een regtdammige Takkige , zeer fraai- ^'^-^v» ir.

je Boom , van twaalf Voeten hoog , die den

Bast, aan Stam en Takken , lang groen behoudt

,

wordende dezelve cindelyk , in de oude Boo-

men, bruinachtig en geftrecpt. Het Hout is

wit. Aan de Takken zyn hier en daar fcher-

pe Doornen. Vier of vyf Bladen komen by

elkander voort , van ccnc zeer zonderlinge fi-

guur ,
gclvk de Afbeelding PI. Vlli. Ffg. 2.

aanwyst. 'Zv gclykcn wel , wat de langheid

en fnulheid aangaat, naar die van de Europifche

Brem , weshalve de Franfchen, in dc Westm-

diön , ook dit Gewas Genet epineux , dat is

Gedoomde Brem ,
tytclen : naar zy zyn , over

dc geheele langte , van byna een Voet , met

een menigte van ongemeen kleine ovaale Blaad-

jes vvederzyds bezet , zo dat mcnze als Gevind
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H, kan aanmerkeiv De enden der Takjes geeve/l

Afdeeu
^airen uit, van tien Bloemen of daaromtrent,

Hoofd, welke geel zyn, groot en aangenaam van Reuk,

STUK. beftaande uit vyf Blaadjes » wat ongelyk van

Bum""" g^^"^ > ^^'^ '""^^ bovenfte, om laag,

ilZ, roode Vlakjes heeft, 't Getal der Meeldraad-

jes is tien , met een enkelen Draadachtigen Styi

De Vrugten zyn langwerpige, fmalle ronde

Haauvven , als uit Zaadhuisjes , die ieder een

Eyvormig Zaad bevatten , famengcfteld, endaar

tusfchen zeer naauw en plat famengetrokken.

Uit deeze , onder de Zaaden van de Poinciana

gezaaid, komen op Martenique ongemeen fchoo-

ne Heiningen voort. Zy bloeit 'er vcrfcheide

maaien in een Jaar , en draagt dan rype Vrug-

ten.

Cjesalpihia.

De naam is ter vereering van den gwotcn

CiESALPiNUs, door zyne Hiflorie der Plan-

ten en andere Werken vermaard , die in

Zestiende Eeuw te Rome leefde, aan ét Ge-

flagt gegeven.

De Kenmerken zyn ecne \7fbladige Bloem,

die het onderfte Blaadje fraaist heeft ;
een

Kelk , die in vyven verdeeld is , met de on-

derlte Slip grooter dan de anderen en de Vnigi

Peul.

Vier Soorten komen 'er in voor, als volgt
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(I) Csfalpinia met den Stam en Bladen on- 11.

gedoomd*

LiNNiEüs wil onder deeze Soort bcgrcc-sTuir.

pen hebben dc iïoomcn , zo wel die het Roo- i.

de als die het Gcelc Brafilic - Hout uitleveren. BrifiuZ'.

Zyn Ed. betrekt 'er , naamclyk , in dc cer(le>'''^^j-,.^^

plaats COC de Boomachtige ongedoomde CiBfalpi-Hnat

nia van Browne, met kleiner Bladen en"'"""*

Karmozyn - rood Hout : in de tweede plaats de

Caïfalpinia met dubbeld gevinde Bladen , de

Blaadjes uitgcrand en tienmannigc Bloemen,

van Miller: in de derde plaats het Geek

Basterd- Sandelhout van Sloane, dat echter

naby fchynt te komen aan het Letterhout , ko-

mende van een Gujaanfchcn Boom , Piratimi-

nere genaamd. Het voert op Jamaika den naam

van Brazüetto , en dc Boom is 'cr op de Velden

cn Heuvels gemeen.

Dit Gewas fchynt, inderdaad, veel overeen-

komst te hebben met den regten Brafüie - Hout

Boom van M a r c c r a A F , by dc I'rafiÜaanen

Ibiri pitanga genaamd of Rood Hout. Dezel-

ve is hoog en" fomtyds zo dik , dat hem drie

Man naauwK'ks omvaamen kunnen , maar hy

heeft

(i) Cd/al^inia Caule Foliisque inermifnis. Spec. Plant.I.d,

5LOAN. ^Jam. 213. Hij}. U. p. 184. CATESn. CW. II. T. n.

II. Deei,,ii, Stuk»
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iL heeft een bruinen Bast met korte Dootneö

Afdeel, ggvvapend: anderszins heeft hy ook de Bladen,

Hoofd- naar Palmblaadjes gelykende , dubbeld gevind;

STUK. de Bloemen groeijen Aairswyze aan kleine Tak*

Brcfiiii-'^QS : zy zitten op kleine Steeltjes en beftaan

^Tm, uit vyf Blaadjes, waar van het eene omgekromd

is en rood , de overigen geel ; ruikende naar

Lelietjes van den DaJe. Daar volgen langwer-

pige platte Peulen op , die eenige kleine glim-

mende Boontjes bevatten. Hy groeit in 'c

midden des Lands , en het Hart alleen levert

dat bekende Verfhout uit, 't welk van de Stad

Femambuck, daar men 't affcheept,zynen naara

heeft , zynde tot het Verwen van Stoffen veel

in gebruik.

n.
. (2) Csefalpinia met een gedoornden Stam, ^

crtff'^ P^tnblaadjes ovaal tn yyfmannige m-

De Doornachtigheid zou deezen , op 't u'^'

lyke aanzien , van den voorgaanden onderfcbei*

den ; doch het fchynt dat die Kenmerken

malkander loopen, alzo de gezegde van Sr. oA-

NE tot deeze Soort van Plu mi er betrokken

wordt. Ondertusfchen zou de VyfmaDnigheid

der Bloemen een zekerer Kenmerk kunnen uide-

veren. De Vrugt aangaande, die is een platte^

(z) Cxfalpinia Caule aculeato , Foliolls ovatis ,
F!»*®

pentandris. Syst. Nat. Xll. MilX. C«£alpii«a f^ï

phylla aculeis honlda. Plum. Ga, »ö. Um 6U
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gcfpirnc gladde Peul , waar in langwerpige Boon- II.

tjes bcgrccpen zyn. Atveeu

(3) Cazfalpinia viet etn gedoornden Stam , de stuk.
,

Blaadjes rondachtig Hartvormig.

De Boomnchtige gedoomde Btsterd Senneboom , nr.

met Takkig gewiekte of dubbeld gevinde lè\^'^'/iuaru!

den van S l o a n e , die door L i n n ^. u s hier
^eldc

aangehaald is, wordt van Ray de Indiaanfche

Savelboom genoemd , wegens den Reuk , welke

naar dien der Sabina gelykt. 't Is een Eoom
van v^ftien Voeten hoog , met den Stam een

half Voet dik , wat krom en zeer Takkig ; de

Vinbladen aan Bladdeclen , die wederom ande-

re Bladfteelen op zyde uitgeevcn , zyn lioog

groen , glad en rond , doch met* een infnyding

aan 't end , byna als die der Bauhinia's , 't welk

dezelven wat ïiartvormig maakt. De Bloemen

,

uit zes Blaadjes belhiandc , en Aairswyze aan

't end der Takken voortkomende, zyn gcc? : de

Vrugtcn maaken korte gevoorde Haauwcn uit,

dlc 7wnrt z\-n, een Duim lang. l ly groeit op

jamaika.

C O Co:.

fj) C^falpinia Caule acu'Mto ,
Foliolij obcoiAitls fabrc

tnndi,. Sy,T. Kat. Xfl. C.Tf.lpInia fpinoft ^''^''^p!^^^

iJ^Cpinl^TrSi^KH. Jéuu, 149. «ïA P- 50. T. iS:-

f. «, S. RAJ. Dtrdr. III.

Bb
n. TEtL. II. STUK,
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II' (4) Csefalpinia met een gedoornden Stam, dl

Afdeel.
Blaadjes langwerpig ongelykzydig ,

uit^i-

Hoofd- rand.

c^flipirAa
''^ l^oom, die het bekende Verwhout,

Sap'^a^'' Sapan genaamd, uitlevert. . De Heer J.
BuR*

sapanhout.
^^j^^^^^^^ j,^^^^ hciTi gctytcld , Groote Qylonjiht

Verw- Acacia , Panfapan genaamd. Herman-

N 11 s ^;af 'er den byzonderen naam van Êr]!-

throxylon , of Indiaanfch Roodiiont aan ,
dat

zeer fterk gedoornd is, met Bladen van Colu-

téa, geele Bloemen en zeer groote Haauwen.

Dit laattte fchynt echter niet zeer toepasfelyk

op den Sapanhout - Boom van RitMphius,

wiens Peulen naauwlyks een Vinger lang ^

anderhalf Duim breed zyn, doch gezwollen,

aan 't end met eene kromme Haakige punt.

Het wordt fomtyds een Boom, van reddyl^e

hoogte, maar het groeit veelal met dikke Strui-

ken , leggende de Hoofdftam en voomaame

Wortels gemeenlyk op de Aarde. De joDg^

Takken zyn zodanig met dikke Doornen bezet»

dat zy naar die van de Roozcbooracn geiyken

,

docb

f4) CsfalplKta Caule aculeato , Foliolis ^^'^^

ïiafilianó llmile. C. ü. Pin. 393. Lignum Sapp». ^^^f"
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tói aan de dikke Takken zyn daar veelal de U,

Punten afgcflecten
, zo dat men die beter be-^^^^'-

handelen kan. Aan de Bladfleelen Itaan Blaad- Hoorlj.

jcs, van naauvvlyks een Vingerbreed lang , zeerSTCK.

digt gevind , en dan wederom Vinswyze aan een ^^apxnbtut.

gemeenen Bladflcel geplaatst. Tegen den avond

fluiten zy zig, Vcderswyze, naar boven toe, op
de manier van de Bladen der Tamarinden, en

men kanze dan met geen geweld openhouden.

De Bloemen groeijen Aairswyze of aan Trcs-

fen , en beftaan uit Blaadjes van ongelyke groot-

te, die aartige Bloemen uitmaaken, niet onaan-

genaam van Reuk. De Haauwen , van grootte

als gezegd ijs , bevattende twee of drie platte

Boonen.

De afkomst van deezen Boom is uit het Ryk
van Siam , doch men heeft hem op de Eilanden

van geheel Water -In die uit Zaaden aangefokt,

zo dat hy thans menigvuldig in de Bei^tuinen

der Indiaanen groeit. Het Hout heeft alleen

een rood Hart , dat niet veel plaats in de Stam

beflaat ,
gclyk het BrafiHc-Hout ; des 'cr veel

weg gekapt wordt , om het eigentlyke Vt rw-

hout , dat fchoon rood is , te bekomen. Ten

opzigt vandeszelfs waarde wordt naar deüroey-

plaats een aanmerkelyk vcrfchil gemaakt. Dat

van de Philippynfche Eilanden of dc Manilhes

is het beste ; waar aan het Bimaas Sapanlmt

volgt , dat op het geheele Eiland Cumbawa

groeit, en waar van de Stukken zelden dikker

Bb 2 daa

W. HUU II. STüKt
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II* dan eén Arm of Been , of langer dan een ge-

meene Handfpaak: vallen.

Hoofd- De befchryving vau den Malabaarfcn Boom,

STUK. TJiam Pangam genaamd, komt taamcJyk mee

deeze overeen , en Ray oordeelt, dat dcBco:n

van het zogenaamde Kampêche - Hout , 't welk

de Ingezetenen van Jamaika zo menigvuldig

in de Baay van dien naam gaan kappen, om

het Hout onder den naam van Logimd tot de

Verwery van Stoffen in Engeland en elders te

flyten, niet met deezen overeenkomftig zy :
'c

Welk echter Linn^eus, in zyne Matem

Medica , fchynt vast te ftellen ;
voegende op

dien grond daar by , dat deeze Boom , die het

Sapan- of Sapon-Hout uitlevert ,
op Ccylon,

Malabar en Jamaika , huisveste (*J : thans zegt

zyn Ed. beter , en onbepaald ^ in de Indien.

GUILANDINA.

Dit Geflagt heeft zyncn naam van eenen

GüiLANniNiis, Hooglecraar te Pat^^^,

die in 't jaar 1590 overleed t , en van ^'^^

(*) De plaats van Rat Js duifter; doch a!s mes aanmerkt,

dat die-Autheut eerst, p. 17^7 vaa zyn II. DEEL.P'^
had, of dit Hout ook het Log-jjscd der Engelfchen , b«^
hout der HoUanderen was , ro blykt dat zyn vo!g<^^*^'

zodanig, dnt dit Sapanbaut geenszins dat gene is,

Engelfchen Logweod noemen , of Kauipêche - Hour

,

het kappen in de Baay vaa Kampêche : welk

SWANE, Cst. Plmt, Jam, p. »i3, voorgeflelJ v..
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verfcheidc V\'"crken over de Kruidkunde aan 'c -ï'

licht gegeven z.yn. X.

Dc Bloemblaadjes zyn byna even groot
,
inge- Hoof

plant in dc Hals van een ecnbladige Trompet- s^'"'

achtige Kelk. De Vrugt is een Haauw.

Het bevat vyf Soorten , waar van de drie

ccrften tot dc I leelters , dc twee laatlten tot de

Boomen behoorcn , als volgt.

(4) Guilandiaa^ die cngedovrnd is, met eeni-

germaate dubbeld gevinde Bladen^ de on-na

derjie Blaadjes drievoudig.

Een Boom , die in de Indien den naam van

Morunga, van 't Portugeefche woord M ringa

afkomftig ,
voert, en onder deozelvcn door den

Hooglccraar J B u b m a n n r s is voorgcdcld ,

maakt deeze Soort uit. In dc Malabaarfe Kruid-

hof heet hy Mouringou , en wordt gezegd al-

daar vyf Mans langten hoog te vallen, en zo

dik, dat hem een Menfch pas kan omvadcmer.

Dc Schors is zwartachtig , van binnen wit , in

Reuk cn Smaak naar Tuinkers of Mijrikswortcl

gelykende. Dc Bladen komen met die van den

Mascikboom byna overeen : dc Bloemen zyn

den-

Bb 3
DïFL. II. STUK.
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II. tienbladig en hebben tien Meeldraadjes, zea

Afdeel, aangenaam en Honigachtig ruikende: de Vnigten

Hoofd- zyn veelkantige Haauwcn , van anderhalf Ih

STUK. lang , bevattende Zaaden , die wegens de lekker-

hcf""^'
^^^'^ gegeten worden. A c o sta merkt aan, dat

de Takken zeer broofch zyn , de Vrugt een Voet

lang , ter dikte van een Radys en agtkafltig

Gedagtc Heer Bürmannus geeft de Af-

bccldin;;- van een Takje der Ceylonfche Morin-

ga, waar in zyn Ed. ook tien Meeldraadjes aan-

getroffen heeft , en het Gewas fchynt, buiten-

dien , veel te verfchillen van de mif»g^ °^

Kellorhoom van R u m p h i u s , die zegt dat de

Bloem daar van maar vyf Meeldraadjes hcefc

Deeze Autheur noemt het een Boom , die niet

dik maar regt van Stam is, en van een byzoc

dere Takmaaking, groeijcndede Takjes cn Blad*

fteelen in de winkelhaak en gepaard of tegen el-

kander over, 't welk 'er ten minfte dubbeW ge-

vinde Bladen aan geeft. De Blaadjes zyn ze<^^

klein en teder, bynaals die van de Tamanndcii.

De Boom is door zyne regt opgaande 1-

gemakkelyk van andere Boomen te onc^

den. De Bloemen hebben óén Blaadje ^

ger dan de anderen, en als een Tongen

hangende. Die van het Mannetje deezcr ü

"

men vallen af, zonder Vrugt te geeven;

ivyfelt Lin:



die van het VVyfjc \\ordcn ^i*

ge Peulen, van óón of andcii

in zekere weeke zelfftandi^l.c; : . i

Zaadkorrels bevattende , byna \aii i^r.

Lupinen.

Door geheel Indie , zegt R u m r ii i u s .

deezc Boomcn gemeen, laaiende /ig,

onze Wilgen , van ^tck voorttcckn. Dc In-

landers noemenze Kellor, 't welk daar van af-

komftig kan zyn , dat zy dc Bladen tot Moes

kooken, of ft'ooven als Spinagic, met Melk

en Olie: maar van dc Vrugten ^^ceten zy nog

veel fmaakelyker Geregtcn te bereiden, 't Is

zeker , dat deezc Boom een vluggen , fchcrpcn

Geest bevat, die allerminst in de Vrugten, cn

allermeest in de \^'ortelen hccrfcht , wier Af

-

kookzel, door uitwendii^c'.Stooving of tJanding,

tegen Jichtpyncn cn i'.vcr.d;:: tr^t <

'

der Stonden ,
wegr

Verlloppingcn , c:

kan worden. De 1

een Tegengiftige c^

ven.

L I N N JEU s geeft dccze Soort als den Boom

van het Graveelhout op ; waar van ik cjit echter

nergens anders gemeld vind. ^^'el is waar ,

indien de Uitbccrafchc Boom , tiic 't W atcr

blaauw maakt , van C. B a u h i n u s , hier toe

behoort, dan zou het decze fclnncn t*"" 7^ - l

doch die dnar aangehaald wor '
'

-

'

óifche, gcl>kdie Boom in
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IL waar van H e r n a n d e z onder den naam van

Afdeel.
^^^^^ • ^^^^^^ ^ Waterllang bete-

Hoofd- kent , zeggende , anderen heetenze TlapalapaÜif

STUK. dat is hoogrood Geneesmiddel van het Bkd

io^"""
ToüRNEFORT bcfchryft hem dus. „ Hy

5, gelykt in Hout en grootte naar een Peere-

„ boom; de Bladen, overhoeks aan de Takken

„ grociiende , hebben de gedaante van die der

„ Ciceren , maar zyn dikker , een half Duim

„ lang, vier Lynen breed, niet gekarteld, van

3, boven donker groen , en met zagt Dons bc-

„ fprengd , van onderen een Zilverglarzi.

„ ge Wolligheid hebbende , met een dikkere

„ Rib in 't midden." De Bloemen zaten op

den top der Takjes , welken , als uitgedroogd

zynde, hy niet befchryven kon. Hekn^s*

DEz noemtze verflaauwend geel , klein, lang-

achtig en Aairsv^yze famengehoopt. Pe ^^^^

ken in vyven verdeeld , naar een Korfje gely-

kende , zyn met een rosfe Wolligheid overtoo

gen, Hy groeit in JNieuw Spanje.

Het Hout , dat men Graveclhout noemt,

tegen de Ongemakken der Waterwegen aange-

preezen. Het dryft
,
naamelyk , dePiszagt#

af; beneemt dezelve haare fcherpheid tevens en

ontbindt de Slymige Vcrfloppingen. Klein g^'

kapt of gefneeden Iaat men het in laauw Water

cenige Uuren aftrekken, en dan het Aftrekt»

tot een Bierglaasje vol , met een nugtere

gebruiken. Dit Aftrekzei , blaauw of geel ^ar

dat men het tegen 't Licht befchouwt ,
is
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(5) Guilandina , die ongedoornd is, met dub-s

beid gevinde Bladen , die van agteren en^

aan 't end enkdd gevind zyn. d.

Vcelbladig ongedoornd Bonduc van Kanada,^

Mannetje en Wyfje , wordt deeze van D u H a-

M E L , in deszelfs Wprk over de Boomen , ge-

noemd. LiNN^us geeft 'er derhalve den

bynaam van Bloica , dat is Tweehuizig, aan,

welke immer zo wel zou pasfen op de voorgaan-

de Soort.

De Kenmerken zyn , een vyfbladige Bloem

,

wier Blaadjes ingeplant zyn in eene Kelk, die

ongelyk in vyven verdeeld is. De Vrugt een

hoekig 2^adhiiisje met drie of vyf Hollighe-

den.

Drie Soorten komen in dit Geflagt voor , als

volgt.



TiENMANNIGE BOOMEN.

II. (i) Guajacum met Jtompe paaryinnke Bla-

^''^l^'^'
den,

5oa!^ Dit is de Boom van 't gewoone Pokhout, in

I. Wesrindic Gziayacan genaamd , waar van het

offiiiTX
Latynfchen naam Guajacum bekomen heeft,

Boom
^" Nederduitfch den naam van Pokhaut ,

om dat het , door de Geneezing van de Venus-

ziekte in Amerika , eerst bekend geworden is

in ons Wereldsdeel.

Pater Plum I E R , de Kruidkunde in Ameri-

ka oefenende , heeft het Guajacum a/dus be-

paald. „ Het is een Geflagt van Planten mec

„ een Roosachtige Bloem , die uit veele Blaad-

jes in 't ronde geplaatst beftaac , en uit wier

j, Kelk een Stamper zig verheft, die vervolgens

5, overgaat tot een rondachtige Vleezige Vrugt,

5, met één of meer Eyvormige Beenachtige

3, Korrels , die ingewikkeld zyn in een zeer «'

^, der Vleefch." Hy telt 'er twee Soorten van

op, wier eerfte hy noemt Guajacum met etit

blaauwe Bloem en eene rondachtige Frugt. Dee*

ze komt overeen met den naar een Pruifnb^otn

of Evonymus gelykende van S l o a ne ,
cüc al-

dus befchreeven wordt.
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Naar de vnigtbaaihcid van den Grond , wordt 11.

dcczc fomtyds een zeer grootc Boom , docl/'^^*^*

blyft fomtyds ook maar middelmaatig. De Stam Hoorn,

is doorgaans rond , maar op St. Domingo in deSTuK.

doorftyding Pccrachtig. De jonge Doornen l^eb-
^-^J**'"-

ben een rimpelige , de ouden een gladde Bast

,

befluitende een vast en zwaar. Olieachtig, rui-

kend Hout, dat in 't Hart groenachtig is, naar

den omtrek geel , met weinig Spint. Hierom

noemt B a u h i n u s dcczc Soort , Pokhout met

eengroote Moer. De Takken zyn dikwils Knoo-

pig, geevende aan de Knoopcntwee Ribben te-

genover elkander uit, die ieder twee Paar Bla-

den draagen. Sommigen noemen daarom decze

Soort Vicrbladig. Ieder Blad is rondachtig , an-

derhalf Duim lang , ccn Duim breed , onge-

ftccld, glad en digt als Farkcment, bleekgroen

,

van onderen met vyf Ribbetjes, die een weinig

uitpuilen ,
bittcrachtig van Smaak. De Bloemen

groeijcn Troswyze op 't end der Takjes: zy

gelyken nair die der Citroenen , als uit vyf gc-

Ivkc Blaadjes beftaandc. Zy zyn blaauw van

kleur en hebben cm Stamper met omtrent

twintig Meeldraadjes omringd. De Vrugt ,

weinig grootcr dan de Nagel van een Vinger ,

is Hartvormig , Vlcezig, hoogrood van Kleur,

een weinig Lcpelswyze hol , Vleczig , met een

harden Oh'fachtigen Steen. Men vindt deezen

Boom op byna alle Antillifchc Eilanden.

Decze befchryving is taamelyk ovcrcenkoroflig

met dc Afbeelding, welke Cl üs lUs, in zyne

Aan-
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H. Aantekening op M o n a r d u s ,
gegeven heeft

Aj-peel. r^^;^
van den Pokhout - Boom , dat

Hoofd- door een Chinirgyn uit dc VVcstindiën overge-

STUK. bragt, en door Petrus Garetüs aan

jwf'*"
hem gcfchonken was Die Afbeelding is

vervolgens in 't Kruidboek van D o D o n a t^s

overgenomen. Naderhand heeft de vermaarde

Seea, in het I. Deel van zyn Kabinet, ook

een Afbeelding van ccn Pdchout - Booms Takje

gegeven, dat hem van St. Domingo, met Bla-

den, Bloemen en Vnigten beladen, was toege-

zonden. Dit kvFam vry wel met dat van Cl ü-

s I us overeen , flrookende ook taamelyk met de

voorige befchryving , uitgenomen , dat by drie

Pittea vondt in fommige Vrugtcn , doch in an-

deren twee of maar ééne Pit.

11. (i) Guajacum met Jiompe mervinnigs E^^'

Dit is de andere Soort

welke hy noemt Guajacum viè

den.

Plümie!^'

blaauwe Fri^^^'

r



D E C A N D R I A. 397

je - Bloem f en eene vierhoekige Frugt. Men wil^ JI.'

dat dit dc Hoaxacan of Heilig Hout Boom van ^°x^^
n E R N A N D E z zy. Hy vak zo groot niet als Hoofd-

de voorgaande, en het Hout, hoewel niet min-^^""'^*

der vast en Hart, heeft maar de Kleur van Palm-^^'j^^*'*''

hout , en weinig of niet van het gcdagte groene

Hart. Hierom noemt B a u n i n u s hem : Cua-

jactim byna zonder Moer. De Takken zyn ook

Knoopig , maar aan derzelver Ribben komen

vier of vyf paaren van Bladen , die wat dunnen-

en kleiner , als ook een weinig fpitfer zyn, Dc
Bloemen zyn zo wel blaauw als die van de voo-

rige Soort , maar hebben eenige Franje , en de

Vrugten zyn vierhoekig, van Wafchkleur, van

binnen in vier Hokjes verdeeld , ieder een roo-

den , Becnigen , Zaadkorrel bevattende. Op 'c

Eiland St. Domingo , omftreeks Port Paixjkonu

deeze voor.

De Afbeelding van den grootea Pokhout-

Boora by Weinmann (f), ftrookt taame-

lyk met deeze , doch dé rood cn geele Kleur

der Bloemen , en de donker paarfch bruine

Kleur der Vrugten , welke buitendien vierkantig

z\n , bederft alles , en maakt , dat die Tak
noch tot deeze , noch tot de voorgaande

vSoort bchoorcn kan. Weinig ook, komt de

geftalte der Bladen , indien men die met fom-

migcn obverfe ovata noemen zal, met de Bla-

(*) Tltulo GuMjacum. T«b. N, jrt.,

ir, Df.Ek,. II. Sxus,
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n. den van den Mastikboom overeen, daar CoM-
'Ari^eL. M E L Y N dezelvcn mede vergelykt. Die we!.

Hoofd- ke P l ü k e n e t i u s als een andere SooK

TUK. van Pokhout voorftek, naar den Evenyviui g^'

i^^' lykende, Nootdraagende , met gewiekte Bladen

***
van Ruscus , den Bast aan de Knietjes fpons-

achtig hebbende, fchynt ook aanmerkelyt te

vcrfchillen.

Uit de Stammen van den eencn zowel als van

den anderen Pokhout- Boom, zypelt, als men

'er ia hakt of fnydt, een Olieachtig Vogt, dat

een bruine doorfcbynende Harst wordt. Het

Hout, de Bast en deeze Harst, z}T1 byde Ge-

neeskundigen in gebruik. Het eerfte, dat door

den onfterfelyken Boerhaave zo naauff-

keurig door de Scheidkunde is ondeed (*},

plagt het voomaamfte Ingrediënt te zyn van

de Afkookzels, om de Pokken door Zweetdry-

ving te geneezen : maar, 't zy de Mondjes der

Zweetvaten in de Huid hier te naauw gelloo-

ten of de Vogten te taay zyn in de koudere

Gewesten ; immers men heeft allengs

den, dat de Venus -Ziekte, die in de VVestin-

,vykt, in Europa niet gton^^S

te geneezen

hier veiliger met byvoeging van zag'^^'
J"''

dunnende , dan van zo fcherpe Harstachn,

middelen , gefchiedt. Mooglyk zal ook

Zie Cbtm* Sou II, p. 133»



verfche ,
groene Pokhout , zo als men het in If.

Amerika kap' , daar toe bekwaamer zyn. Afdeel:

Ondertusfchen is niet te ontkennen , dat dit hoofd-

Hoat, of wel deszelfs Afkookzel, tot wegnee-sTUK.

ming van Verftoppingcn ,
Pynen, Ontfteckin-

gen , Uitflag , voortkomende uit eene koude

verdikking ,
Slymerigheid cn fcherpwording der

Vogten van het Lighaam , zeer dienftig zy.

De Schors of Bast is Harstachtiger en fcher-

per, bevattende meer vlugge deelcn : de Harst

heeft, in een kort begrip, de zelfde hoedanig-

heden. Voorts weet men , dat de ongemeene

digtheid en taaiheid van het Pokhout , hetzelve

boven alle andere bekende Houten bekwaam

maaken , om zonder fplyting het allergrootlte

geweld uic te üaan, en dat hetzelve, daarom,

tot Schyven in Hysblokken byna onontbeerlyk

is. 't Is liierom een aanmerking van fommigen

,

die op reden fteunt , dat men het veeleer »er

nuttig dan Heilig Hout behoorde te noemen

:

doch ik denk dat die bekende naam 'er wegens

de Gence7'n;_^vancen zo vuile en lastige Kwaal

,

als de Vcnvis - Ziekte , door de Spanjaarden zal

aan gegeven zyn.

(4) Guajacum met fpitfe meefvinnige
^'^"^J^^;^

den, Afrum.
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II. In de befchryving van den ClifFortfchen Tuifl

ArD_EEL,
Yxddt onze Ridder deczen Guilandinoides , é

Hoofd- naar de Guilandina gelykende, getyteld. 2)t

STUK. Ed. betrekt daar toe, de Jfrikaanfche Jcam,

pfktZ^ met kleine gedoomde, gevinde, Myrthcbladen,

en eenc hoogroode vicrbladerachtige Bloem, van

\V A LT H E R u s : als ook dc Afrikaanfche naar

den Sleedoorn gelykende Boom , met glanzige

gedoomde Myrthebladcn , van Boer ha ave;

befchryvende thans het Gev^•as aldus. „ De

3, Takken zyn ftyf : de Blaaden overhoeks, ge-

„ vind , agtpaarig : het gemcene Blad/feekje i$

„ gerand, gewricht, gefleufd: de Blaadjes zyn

5, langwerpig ovaal ,
gepaard ,

gefpicst, effen-

„ randig, glad, een weinig ftyf , niet afvallen-

„ de, aan den inwaardfen grondlleun een kleia

„ weinigje verkort : de Stoppeltjes, tegen de

„ Takken aangedrukt , zyn Elsvormig en zeer

„ klein."

Dc. gcdoorndheid der Bladen moet dan al-

Iccnlyk in de fpitsheid van derzelver Puii^'^"

bettaan. Ik zoude haast gedagt hebben, of de

tweede Afbeelding in 't Werk van ïVein-

MANN, welke als Van den kleinen
VoVhout-

boom voorgefteld wordt , tot dceze Soort bc-

hooren mogte, maar de Kleur der Bloemen,
oic

men aldaar blaauw gemaakt heeft, ftn^t 'erK^

gen. Ondertusfchen is onder deeze Soorten geC'

ne, die zo veel Vinblaadjes heeft, als daar at'

. . , , jr »^»- ^/•ventien
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kan uit dc befcliryvingen , alJair voorkomen-
^^^^^

de, van de Pokhoutboomen , met de gedagte x.

Afbeeldingen, cn met de menigvuldige hier Hoor u

voor aangehaalde Autheuren vcrgeleekcn, nicts^'^""'^*

dan verwarrine; opmaaken en het is zonderling

,

dat in de laatstgemelde Afbeelding de Bloemen

zo zeer naar die van Bernagic gelykcn.

CyNO METRA.

De Geflagtnaam is eene verandering %an 't.

woord Cynomorion , door R um p h i u s gebruikt

,

om den naam , dien men 'er in 't Indiaanfeh te

Batavia op de Markt aan geeft j cn welke Honds-

votten betekenen zou, te bewimpelen.

De Kenmerken zyn , een veelbladige Bloem,

voortkomende uit een vicrbladige Kelk , heb-

bende de Meelknopjes aan den top gcfpleeten.

Dc Vrugt een Vlcezige, lialfmaanswyze , cen-

zaadige Haauw.

Twee Soorten komen in dit Geflagt voor , als

(i) Cvnometra, die de Bloemen uit den Stam

uitgeeft. c

Decze in 't Maleitfch Nam -nam, in 't Am-^'
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ÏI. bonfdi Lammut genaamd , heet

Boom by RuMPHius. Hy zégt ,
cbc

Hoofd, niet zeer hoog groeit , geevende uit den :

STUK. veele dikke Stronken , met eene zwartachtige

ïiï*."""'
^"Selyke Schors, gelyk de Limoenboomen. De

dikke Wortels fleeken boven de AarJe uit en

veele kleinen krommen zig opwaards , als Var-

kens-Staarten ; 't welk een vreemde Vertoming

maakt. Niet minder ongewoon is de figuur dei

Bladen , die altoos twee by elkander groeijen,

hebbende de middelrib zo fcheef, als of zy van

elkancier gefneeden waren. Zy groeijen aan

kleine Rysjes , welke de Kroon van deezen Boon

maaken. Het allervreemdfte, dat hy hcc

dat de Bloemen niet uit de Takken ,

•

en daar uit den Stam fpruiten. Zek-

bels geeven Houtige Steeltjes uit, op k

welken een vyfbladig Bloefnpje Haat,

Meeldraadjes. De Vrugt , uit het Vrugtbctin-

zei van de Bloem voortkomende ,
gdyl^c

een Vleezig Beursje , dat platagtig en zeet

knobbelig is, aan den eenen kant rond, aan den

anderen als regt afgefiieeden , en aldaar een in-

gedrukte Sleuf hebbende , die dus eenigermaatc

de Klink van een Teef voordelt , en dit geeft

'er , te regt , den naam van Cynometra aan. Geo-

pend zynde vindt men in deeze Vrugt een Zaad-

korrel of Boon, met eene cetbaare Pit, en

ringd met een droog zuur Vlecfch , dat van e

Indiaaijen veel tot Toefpvze by Vifch of and^^

Kost , doch door de Hollanders ^^^^^



Wyn cn Suik'cr gedoofd gegeten wci Jc , als

Wanneer deeze Vrugten zeer ^•crfl iifchendc cn

door liaare famcntrckkcnde kragt ook Alaagvcr- j-

Öerkende zyn. Zelfs vvordeh zy ook wel raauw

gekaauwd cn dan weder uitgefpoogen , tot zui-

vering van den Keel en Mond. De Stam , die

deeze Bloemen en Vrugtcn uitgeeft , is wel dik,

doch zelden meer dan twee V^octcn hoog :

niectcgenflaande de Stronken , daar hy zig in

verdeelt , 'er eene Boom vau maaken , die niet

onaanzienlyk is , inzonderheid doordien de jonge

Bladen rood zyn , en zig van verre als Bloemen

voordoen. Dc natuurlyke Gioeiplaats is op fom*

migen der Molukkifchc Eilanden,

(2) Cynomctra, die de Bloein.n cr.n de Tulden

Deeze wordt , van R

u

m rii i ü s , de Wilde J
Nam -nam Boom geheten. Hy geeft de üloemt

trosjes op dergelyke manier , niet tot den Stam

,

maar aan de Takken uit. De Vrugcen zyn klei-

Trcx , ronder , dikker , doch zeer met ronde

Knobbeltjes , als Pokken , bezet. Hy groeit op

dc Ambcnfche Eilanden en is vaü geen ge-:

Hier

Ups. 17M. p. 79.

RUMPH. Amb. 1. p I<

65. T. 31. Bl^^M. Fl. I

H .DUL. II, STCK.
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TI. Hier toe wordt de Malabamfc Bcnm Irip

Afdeel,
betrokken , welken R a y Jndijchc Appém

Hoofd- noemt , met ccrc Kalabas -achtige ccnzaacige

STUK. Vrugt. Dit wordt een Boom van wel zestig

%17m!''^ Voeten hoog, met een dikken Stam, die cenc

zwartachtige Schors heeft , van binnen jocdi

7.0 wel als de Wortel , waar van dc Bast geel-

nchti.Gj T)r Bladen zyn ook met

de nv; ,!dc!n!> 'c'iaT. De Bloemen komen hier

fn daar a;:n dc 'l'akkcn voort , en worden ge-

zegd klein te zyn , uit vier Blaadjes beftaande

met agt Meeldraadjes , die roede Knopjes heb-

ben. De Vrugten gelyken naar fommi^^e Ka-

labasfen , die ook fterk geknobbeld 7.yn , zy iieb'

ben een dikken , Lcdcrachtii;cn ,
\'leezigeD,

Bolder, waar binnen een witachtige Noot, z"

wel als dc gcheele Boom van ccne famentret

kende hoedanigheid , uitgenomen dc Watefcfl)

die Afgang maakcn.

Anacardium.

De naam van eene Vrugt, éiedoor^^^-

den is voorgcfteld en dus wegens haare gelyk'

nis naar een Vogel -Hart genoemd werdt,i'

door LiNN^us aan dit Geflagt gegeven,

welks Kenmerken zyn: dc Kelk in vyvenvef

dceld , vyf omgcboogen Bloemblaadjes

;

Niervormige Noot ^ zittende op een Vlee»^

Vrugt.



z Deel. Plaat IX
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Dc renigfle Soort ( r ) voert den bynaam ir.

van Westindifche 3 om dat zy Natuurlyk afkom-

ftig fchync ce zyii uit Amerika, en in 't byzon-HooFD-

dcr uit ikafil. Piso noemtzc Acajou of Ca-'^'^^^'

jou , cn M A R c G R .A A F Acajuita. Dc eerüe
^J^^^

getuigt dat het een Boom is , die zyne Kruin

Verheft boven alle anderen, hebbende een dik-^cfjóf!

ken Stim , cn Diaden als die der Walnooten- JPPjj"

Bnnm n. Hy wordt van Pater P l uM i e r be-

fchrecven als de grootte byna van onze Appel-

bc.^.nen hebbende, zeer 'Fakkig en fterk gcbla-

dird, mcL eenc Alchgraauvve rimpelige Schors

;

de Elsden rondachtig , ongevaar vyf Duimen
lang en drie Duimen breed , met een kor-

ten Steel , een middelrib , die evenwydigc zyd-

Klbixn uitgeeft , glad en aan beide zydcn bly-

groen. Dc Heer J a c q u i n zegt dat het een

frn-'ije i::oom is , van twintig Voeten hoogte ,

met den ,Stam zelden dikker dan anderhalf

Voet C*>
Aan

'i) Am: rJ ir.'.i. Hort. Cr,/r, 161. Fl. Zeyl. 165 Mat. Md.
106. lh,t. Ups. ,02. ROY>.N Lugdh^t. 4^3. BKOWN Jum,

Ï17. jACq, Amer. 124. AnacarJa alia fpeclcs. C. G. Pin. 512.

Poiuifcr.! f. poiius Prunifcra Indica Nace Rcniformi. Catf.sb.

C.ir i.'i p. 9. T. 9. Acajou. Pis. Bras. 58. Mant. lyj.

figura. H. Lu^i. Ji^t, 3(S. BURM. 2tyl. 19. BUBM.

(*) V/aarfchynlyk zal de Natuurlyke Groeiplaars cn de ;nrt

Cc 3
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lï. Aan het end der Takken geefc dceze Boom

Afr^tL. Trosfen uit van menigvuldige, roode, zoetrui-

IIooFo- kende Bloemen , die op een lang Steeltje zit-

STUK. ten , dat zig uit het raidden van de Kelk ver-

^Itm
hdï^^t uit vyf Blaadjes en

'^^^'^***"'*bevat doorgaans tien Meeldraadjes , die liec

Vrugtbeginzel omringen , dat ecne Niervcrmige

Noot wordt, terwyl het gezegde Steeltje, daar

de Bloem met dit Vrugtbeginzel op rustte, uit-

zwelt tot ecne Vrugt, die de grootte en figuur

van eene middelmaatige Peer heeft , van een

roede , geele of gemengelde Kleur. Dezelve

heeft een wit , Spongicus , Vezelig Vleelch

,

dat Sappig is, en ryp zynde van eene \^ yi^ach-

tige, zuurzoete, zeer aangcnaame Smaak , dcd

anders wrang en de Tanden eggerig maakende.

Men zuigt 'er gewoonlyk het Sap uit ,
en werpt

dan , het geen niet fmelten wil , weg : doch fomni!-

genceten degeheele Vrugt op. DeDopderNoct

bevat ecne zeer brandige vergiftige Olie ,
w^ar

door de geheele Mond van een onvoorzigtig^"^

Proever ontfteekt , zwelt en met groote fy"

Velleloos v^qrdt. Als men zulk een Nootasn

de Kaars houdt , geeft dezelve een Konftig vuur-

werk uit; doordien de daar in bellootcn
vcrliitK

Liigt, tevens uitgefpanncn , de brandende
ü!:e

naar alle kanten doet uitfpatten. De Pitten z\n
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zeer wit, met een bruinachtig Vlicsje overtoo- H.

gen , mals en zoet. De Ingezetenen der Kari-

bilche Eilanden en van de nabuurige Vaste Kust , Hooro-

fnyden dcczc Nooten met een Mes door, nee-"^*^*

men de Pieten daar uit en leggen die in koud^^^'//^'^^

Water, waar na men dezelven veilig kan eeteo,

en dus z\ nze misfchicn Smaakelykcr dan alle an-

dere Nooten. De Nooten worden ook wel ge-

braden , en onder 't Nagerecht opgezet , wan-

neer zy fmaaken als Karflcngcn. Men kan 'er

een foort van Chokolaad van maaken , die niet

onaangenaam is. De grootte en Kleur baart

Verfclicidenhcden , welken fommigen voor by-

zondere Soorten tellen, doch my is dit zo niet

voorgekomen , zegt de Heer J a c q u r n.

Deeze Autheur hadt het gemelde nu onlangs

ten naauwkcurigfie in de VVcstindiën waargeno-

men , alwaar men deezen Boom op de Franfche

Eilanden overvloedig vindt. De Indiaanen, zegt

RocHEFORT, raaaken 'er een Drank van ,

die weinig minder is, van aangenaamheid en fterk-

te, als onze Franfche Wyn. De Noot geeft door

bniaden een Olie uit, welke zeer dienftig is om
de Lykdoorens aan dc Voeten weg te ncemen.

Uit onze Volkplantingen krygcn wy genoeg van

tleezc drooge Nooten , en fcdert eenigen tyd

zyn zo veele Flesfclien, waar in men de Appe-

len van decze Boomcn hadt laaten groeijen, eu

<Jan dezelven met Liqucur gevuld, om ze te

bewaarcn , herwaards overgezonden , dat nieii

^le thans weinig acht. Ik heb 'er ccnc met drie

,
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11.' eene met twee, cn ecnc met één zodanigen Ap-

Afdeel,
p^j^ welke laatfle een aanzienlyke grootte hecfc

Hoofd- Zy zyn allen beladen met dergclyke Niervorrai-

STUK, gg isfootcn , in welke , droog zynde , ik de Pit»

.^»S«ow.te" niet onfmaakelyk bevind. Men noemtze, in

^

't Nederduitfch 5 Cadjoe-, Cachou-, Caschou

Catsjae- appelen,

In het Werk van Juffrouw Mer i an, over

de Veranderingen van fommige Surinaanife In-

fckten, PI. XVI, is eene op 't Ooghccrlyke

Afbeelding van deczen Boom gegeven, doch die

gantfch niet naauwkeurig is. Immers ,
wat de

plaatzing der Bladen aangaat , welken zy zegt

Kroonswy^ze om den Boom te groeijen ,
ver-

fchilt zy met alle andere Autheuren , en 't is te

denken , dat zy daar in niet minder bedroegen

zal zyn geweest, als tcnopzigt van de Vrugten,

die geheel onnatunrlyk aangegroeid vertcond

7yTi. Jk weet wel , zy zegt, dat die Appelen

tegen den Boom aan leggende verbeeld vs-or-

den ; doch dit komt my in dc Afbeelding

zodanig niet voor, cn het is , in allen gevalle

,

maar een Tak, welken zy vertoont. Naar alle

waarfchynlykheid heeft zy een Takje van dien

Boom gekrecgen , met zodanige Bloemen cn

Schepzels van Vrugten , a's daar boven aan tc

zien is , cn heeft gemeend , dat de Voet der

Zaad -Nieren van die grootte bleef , en dat de

Appel aan 't andere end van de Nier uitgroeide;

gclyk zy dus het gezegde Onderfluk van de ^lcr,

«Is aan den Tak gegroeid , vcorllclf.
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Inderdaad, de mccllcn , die dc gezegde ^P"

pelen , zo als zy ons ovcrgcbragt worden, be--^'^^^^^-

1'chouwen , zullen een dcrgelyk denkbeeld heb-Hou.*r>-

ben: wanc bet end, daar dc Nier riet is, ver-"'^'

toont zig zo gefronzeld en met een dergelyke^S

indrukking of Oog als in veclen van onze Ap-.>-^

pelen; doch dat het tegendeel, ovcreenkomlbg;;,:,,.^

met andere Autheuren, plaats heeft, bewys ik'"'^^;^^

hier, door de Afbeelding van een anderen groo-

ten Catsjoe - Appel , dien ik in een Flcfch ,

met een naauwen Hals, waar in hy gegroeid is,

bewaar. Dezelve ,
naamelyk , zit nog vast aan

zyn Tak, welke naby den Appel l'akjcs

niet Bloemen uitgeeft. Om verder te toonen,

dat de gezegde Nier het eenigfte Zaad is van

deeze Vrugt , heb ik zodanig een Appel door-

gcfneedcn , en bevonden niets dan ccne Pap-

achtige doch vaste zciniandi-hcid te behelzen,

gclyk men dus denzelven ,
by A, ziet, met zy-

ne daar aan zittende Nier, die ook doorgefnee-

den is, om dc Pit, met haar Micsje en de dik-

te van de Schaal , waar het Vergiftige \'ogt in

zit , voor 't oog te brengen , en tevens te doen

zien , dat deeze Catsjoe - Appel naauwlyks een

Ontfanger {Receptaculum) , gclyk men gemeen-

lyk de Zaadhuisjes der Planten noemt ,
mag

hceten ;
dewyl dcc/c Noot het eenigfle Zaad is

van den Boom. Hoe zeer dit xNicrachtig Zaad

van het bekende Anacardium verfchille , is reeds
*

door C L u s I u s aangetoond (*). 't Is

{*) In notJs ad Garciam dc Aromar. Fx:t. p.
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II. 'c Is verder zonderling , dat deezc Vrugten

Afdeel
^j^j^^^^ g^^j ^en Steql zitten, waar

Hoofd- door zy meer naar Peeren gelyken. Ik vond,

STUK. onder het doorlhyden , een Herken Reuk daar

^filim.
» "^^^^^ trekkende naar dien van fommige

^?P' «*•
rottende Appelen. JulFr. M e r i a w zegt , dat

'er tweederley Boomen van zyn , met wit Bloei-

zei en geele of met rood Bloeizel en roode

Appelen. De mecften , die wy hier krygen ,

zyn bruinrood. Op de Bladen vondt zy een

zeer ruige witte Rups, met lange witte Haair-

Jokken , welke haar de ^las-Kapel uitleverde.

Aan de Kust van Malabar groeit een Doom

,

Kapa Mava genaamd , die overeenkomftig

fchynt te zyn met den Acajou - Coom. De

Vrugten , immers , worden eveneens befcriree-

ven, en men merkt aan , dat de Boom, ge-

kwetst zynde, een heldere Gom, zeer naar de

Arabifche gclykende, uitgeeft, 't welk ook in

de VVcstindifchc plaats heeft. Rümphius

ftelt vast, dat de Cadjoe-Boom, dien men in

Oostindie heeft, aldaar , door de Portugeczen,

uit VVestindie is overgebragt, en dus niet Na«

tuurlyk aan Oostindie. Dezelve blyfc 'er laag, en

brengt wel een Nieragtige Noot voort, doch

de Peer is zeer klein , naauwlyks de grootte

hebbende van een Eenden -Ey, zynde ook niet

zo geel of zoet als dc Westindifche of Cey*

lonfche , en doorgaans wrang , zo dat menze

weinig eet : maar van de Pitten der Nooten

wordt aldaar veel gebruik gemaakt. De Indiaa-
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nen werpen de Nooten op gloeijende Ko- ]

Icn ; dan barften die open , en dus krygen zy

'er de Pitten uit , welke van hunne Prinfcn enno

voornaamc Luiden veel gegeten worden totsxu

opvvckkinge van de Minnedrift,

L I N N ^ ü s heeft den Boom , die deeze Vrug-

tcn draagt, als gezegd is, onder den naam van

Jnacardmm voorgefteld, en aan den Boom, die

het weezentlyk van ouds bekende Jmcardium

draagt, den naam van Avicennia gegeven ; be-

trekkende tevens de Acajou - Noot of deszelfs

fcherpe Olie, in de Dop vervat, by omkeering

Me//zgo genaamd, ook tot de Geneesmiddelen,

als dienttig zynde tegen Schurft en dcrgelyke

Huidkwaaien (*). Deeze veranderingen zul-

Icn buiten twyfcl veelen zeer oneigen voor-

komen , en baaren in de beoefening der Kruid-

kunde een groote moeielykheid. Ik zal den ge-

dagten Boom en Vrugt in 't vervolg , op zyne

plaats, befchryven.

T U R R .'E 1.

Van dit nieuwe Geflagt zyn dc volgende Ken-

merken opgegeven. Uit een Klokswyze een-

bladige kleine Kelk , die vyftandig is, komt

een Bloem voort , uit vyf lange fmalle Blaad-

iesbellaande, hebbende in 't midden een Pyp-

achtig Honigbakje , binnen welks Mond tien

zeer korte Meeldraadjes , met Eyronde Knopjes.

Het

m PKartn Macard. OccidfnU Nus (Tcftx mc!!'£o}.
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II. Het Vrugtbeginzel , dat rondachtig is , heeft

Afdeel, Draadigen Styl , met cencn dikken Stcra-

Ho?FD- pel. Het Vriigthuisjc is rondachtig, en beltaat

STÜS. uit vyf Besfen , die twee Nierachtige Zaaden

bevatten.

De eenigfte Soort (i) , in Oostindie haare

TurrM Groeyplaats hebbende , is een donker groene

SSne. Boom , die de Bladen zeer kort gefteeld, Lan-

cetswys' ovaal cn cffcnrandig heeft, doch uitgc-

rand,'glad, van onderen bleckcr, zonder Stop-

peltjes: de Bloemen komen met kleine i^airtjes

uit de Oxels der Bladen voort , zyndc geel van

Kleur, met ecnige kleine Blaadjes daar tiisfchcn

T O L U I F E R A.

j De Kenmerken zyn : een vyftandige Klok-

Toiuifera vormigc Kelk ;
vyf iJloemblaadjcs ,

waar van

^Sr^hct onderfte grootst en Hartvormig: geenStji

BcSJ''''"" De naam is aan dit Gcflagt gegeven, omdat

de eenigfte Soort , daar in voorkomende

den zo vermaarden Balfem van Tolu voort-

brengt. Dezelve wordt ook Aracrikaanfche

Balfem , Balfem van Karthagena , en harde ot

drooge Balfem genoemd. Het cerfte ziet op

dc plaats der afkomst , uit de Honduras, by

de Indiaancn Tolu genaamd, een Provincie
ot
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Landftreek van Zuid -Amerika, bewesten Kar- n.

thagena gelegen : hec andere op de hoedanig-AFn^Eu

heid van deezen Ballèm , die doorgaans droog „00/0-

toe ons komt , zynde niettemin van' een byzon- ^tuk.

dere zeer aangenaame Reuk , als van Benzoin

gemengd met Citroenen, De Smaak is zoet Boom,

en aangenaam 3 niet walgelyk als die van ande-

re Balfems : de Kleur donker - rood naar 'd

Goudgeele trekkende. De Natuurlyke zelfftan-

digheid is omtrent als die van dikke Tcrnen-

thyn. Men houdtze voor een zeer goed Borst-

middel, inzonderheid wanneer eenige Verzwee-

ring inwendig plaats heeft, en daarom is zy in

Engeland zeer in gebruik tegen de Teering.

Uitwendig dient zy ongemeen tot hecling der

Wonden , daar Pees- of Zenuwachtige declen

gekwetst zyn. Geen fchcrpheid Iiebbende en

gemakkelyk in te iieeracn zynde , acht men haar

zelfs beter dan den Balfem van Peru. Daar

worde een Balfamieke Stroop van gekookt, die

zeer in gebruik plagt te zyn in Engeland.

De Boom , die doezen Balfein voortbrengt

,

heeft Bladen als van't Jans Brood zegt Mo-

NARDUS, en gelykt , in gcftalte , naar een klei-

nen Pynboom. Hernandez, die hem voor

den vierden Balfemboom opgeeft , zegt dat hy

voorkomt op bewerkt Land , en dat hy een dun-

nen tederen Bast heeft. Men maakt daar Infny-

dingen in op 't heetfle van den Dag, en vangt

het uitlooponde Vogt in Lepels van zwart Wafch

gemaakt , hetzelve dus in Glaasjes of Potjes ,
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n. daar toe bekwaam, opgaarendc. Sommigen gee-

Afdeiïu ^^^^ aan ^an witte Balfem , ten

Hoofd, einde hem dus van anderen die bruiner zyn,

STUK. gelyk de Balfem van Peru , te onderfcheiden.

H JE M A T O X Y L U M.

De Kenmerken van dit Geflagt , dat zjTien

Griekfchen naam van de roodheid des Houts heeft

,

zyn: een in vyven verdeelde Kelk, vyf Bloem-

blaadjes : het Zaadhuisje Lancetvormig , met

éénp holligheid cn twee Kleppen, die Schuit-

ach tig gevormd zyn.

H^maio ^^^^ '^^ ^^^'^ ^^^^

^•/r'''** ke het zo bekende Kampêche - Hout uitlevert,

^3"*'' dat van de Baay van Kampêche, ia de na-

^y'^^'-buurfchap der laatstgemelde Provincie van Zuid-

Amerika, gelegen, zynen naam heeft. Sloa*

N E ftelc deezcn Boom voor , als een Soort van

Brafilie - Hout , 't welk in Engeland den naam

van Logwood voert , wordende jaarlyks in me-

nigte door de Ingezetenen van Jamaika aan de

Baay van Kampêche gekapt, en tot Verv/hout

naar Engeland gezonden. De Heer J a c QU x N

merkt

(1) Himatoxylum. Syst. Kat» XII. Tom. II. Gen. Si9«

p. i93. Hort. clijf. i6o. RoYEN Lusdiat, 46S.Lignuai Canf

Hifi. II. p. 183. T? 10. f. r-4. CATFST5. Car. UI. T. 66,

lACq. Oifirv. Bot. p. 20. Harmatoxyion ipiaoCam, FolioUs

ovatis, Racemis tenninaiibus. Bkown. J^ut, I. p.

II. DEEL,II.STUiS.
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merkt aan , dat dcczc Boom weleer op de Ka- IT.

libifche Eilanden niet gevonden werde. Hy is
A^^'^^l;

op St. Domingo , uit overgezonden Zaad , in hoofd-

dc Tuin van den Franfchen Gouverneur eerst «tuk.

voorgeteeld , en naderhand daar door zodanig
J^^^^*'

vermenigvuldigd , dat men thans aan de zyden

van den Koninglyken Weg, Icopcnde van Kaap

Fran9ois naar Jaquefi, digte Haagen vindt, die

zig verfcheide Mylcn uitllrekken , van dceze

Boomen met Citroenboomen vermengd ofbeurt^

lings geplaatst , en door afkappinge opeenegaa-

Ie hoogte gehouden wordende. Op Jamaika

heeft zyn Ed 'er ook in de Velden van King-

llon een menigte gevonden; doch decze had-

den , zo wel als die anderen , niet voort gewild

,

voor dat menze geteeld hadt uit op het Eiland

gewonnen Zaad. Hy heeft 'er wel duizend , van

Zaad , dac naauwlyks een Jaar oud was , in de

Broeybakken van Europa te vergeefs gezaaid.

„ Als men deezen Boom niet havent , dan

„ groeit hy gemeenlyk tot de hoogte van twaalf

"
Voeten , met den Stam op 't hoogde agt Dui-

r, men dik ,
zynde geheel b-zet met korte Door-

„ nen. Hy heeft de Bladen ovaal , klein en
"

paa^vinning. Aan de enden van byna alle de

„ Takjes of Looten zitten Aairachtige Trosfen

,

r, digt en langwerpig, beftaande uit geele Bloc-

„ men van een zeer aangenaame Reuk. De

*, Zaadhuisjes zyn Vliezig en vuil witachtig.

„ De Stam en Hoofdtakken zweeten een Gom

„ uit, die dikwils ter grootte van een Hoender-
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II. „ Ey aan de Schors hangt, zynde eerst week,

A^r^^i- dan ftyf wordende en eindelyk broofch ,
zo

Hoofd- „ dat menze met de Vingers tot een grof Poei-

stu'^. jer kan wryven. Deeze Gom is zeer door-

^"T' s'
fchynende , doch door haarc hoogroodheid

:hi Hout. sj

^g^jQQj^j. zig zwart en donker. Ik hebze

„ Smaakeloos bevonden , en zonder eenigc Sa-

„ mentrekking ; die echter Browke verzekert

„ daar in plaats te hebben. In Water gefool-

3, ten , maakt zy zelve zoetachtig en allengs

II meer en meer rood , fmeltende daar in lang-

„ zaam, doch op 't laatst geheel, en verfchci-

„ dc Weeken noodig hebbende , om weder dik

„ te worden."

De Heer Jacquin twyfelt zeer ot de

Boom, door Catesby verbeeld, wel met

den zynen en dien van S l o a n e in Soort over-

eenkome. „ Takken zonder Doornen (zegt hy,)

„ Trosfen uit dc Oxels , die al te los en lang

„ zyn ; de Bladen zo groot en van eenezo nm-

vormige figuur, vallen niet ons Gewas. Op

"
de nieuwe Plaat van B l a c k w e r-i- j

]\ dc Bloemen rood , allen zesbladig, fn
met

meer dan tien Meeldraadjes voorgefteld,
ec

„ bloeijende Tak van een Bladerigen
afgezon-

derd, daar hy doch op den zelfden tyd zow

"
Bloem- en Vrugtdraagende , en een altoos

„ groene Boom zvn , als ook de afwezigw^

^ der Doornen : dit alles maakt , dat ik niet dc-

„ grypen kan , welk Gewas men daar mede

„ doeld hebbe."

XI.DEÏL.IL Stujc.
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De Heer Sloan F. geefc de Afbeelding van II.

een Takje met Bloem en Zaad van den Kampê- ''^^i"

che-Hout Boom j hem van Jamaika toegezon-HooFo-

den, met de volgende befchryving (*). j,
De"UK«

M Bladen van deezen Boom zyn gewiekt, zit-,;^f:;;
,

5, tende by twee of drie Paaren aan eene mid-

j, del - Rib , zonder een oneven Blad aan 'c end

3, derzelve. Ieder komt in figuur en andere op-

j, zigten veel met de Bladen van Palm overeen-

j, Uit de Oxels der Bladfteelcn komt een Rist,

j, van twee of drie Duimen lang , voort , b°zeE

„ met veele Bloemen ,
gclykendc in groeijing

,3 naar die van den Sycomorus. Zy zyn zes-

„ bladig met één Styl, en hebben Mecldraad-

5, jes van eene geelachtig bruine Kleur, waar

„ op Peultjes of Blaasjes volgen op de manier

5, van de Sleutclbosfen der Efchen ,
zyr.de

„ van eene lichtgroene Kleur , ieder van gedaan-

„ te als een Piekyzer. Zy gaan in 't midden

„ overlangs open , en daar uit komen kleine

3, platte Zaaden. De taki:en zyn met éen

„ Afchkleurige dunne Schors bekleed, en heb-

3, ben , hv het iiitpaan der Bladen , Doorens

„ van een of twee Duimen lang." Deeze Doo-

rens maakcn het Gewas tot Haagen zeer be-

kwaam, waar toe het op Jamaika veel gebruikt

Wordt. Zeker Heer , naamclyk , aldaar, het

gevaar overvveegende , waar aan de Engeifchen,

() Sec th Introdunhn to hls Nctural Hi^-rj tf Ja^

Dd
II. T)xzu II. Stuk,
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H. in het kappen van dat Hout , aan de Baay van

Afdeel. Kampêche , onderhevig waren , hadt een Neger

Hoofd- dcrwaards gezonden , met order om Zaaden van

STUK. dat Gewas in te zamelen , die men in 't jaar

th/iS^"^'^^^ '
voer de ecrfle maal, op dat Eiland ge-

zaaid heeft , en u-aar van 'cr fcdcrt geheele

Plantai^icn zyn aangefokt, als gemeld is.

Aanr^aande het Hout zegt de Heer Sloane,
d it men het gcmeeiilyk kapt tot Stukken van om-

trent een Eilc lang en twee of drie Duimen dik,

van buiten , door de LuL,^t , Modder of zout

V\'ater , van ecnc morfigc bruine Kleur , van

binnen bleek bruinrood. Het is zeer zwaar ,

wordende , na het afhaalcn van het vuile gedeel-

te , in fhtkken gehakt. Men pla;^t het weleer

te laaten raspen , doch thans worrlt het door

Molens, daar toe gcfchikt, fyn gemalen, ftrek-

kende vervolgens , in de Verweryën , tot een

grondflag van alle Kleuren , die naar het paar-

feiie trekken. Het vcrfchilt van het Sapanhout

weinig , dan dat het donkercr is, hebbende een

Oranje -bruine Kleur.

P R O S O P I S.

De Kenmerken zyn : een half Klootronde,

viertandige , Kelk : een enkeldc Stempel: een

opgcblazcne Peul , die vecle Zaaden inhoudt.

Pro/opis
ccnigfte Soort (i), kortlings ontdekt, is

Spicigera. VOl-

(i) Profop.-s, Sysu Nat, XII, Tom, II» Gen. u6o, p. s



volgens L I N N ^ u s ccn Boom in Indie natuur-
^

lyk groeijendc , die de Bladen overhocks , ge-

paard, met de Blaadjes agtpaarig gevind, zon-H

der Sluitblaadje , naar die der Tamarinden gcly-

kende heeft , met de Vinnen langwerpig en

ftomp. De Aairen , die fmal en lang zyn , ko-

men zo wel aan de enden der Takken als uiü

de Oxcls der Bladen voort. De Bloemen zyn

Jdein.

Adenanthera,

Dc Kenmerken zyn; ccne vyftandige Kelk;

vyf Bloemblaadjes : de Meelknopjes gehecht aan

de uitwaardfe tip van een ronde Klier, De

Vrugt ccn Vliezige Peul.

De Naamsredcn blykt hier uit. Ecvcovcns

hadt LiNNiEUS maar ccne Soort gefield, die

naderhand door zyn Ed. in twee Soorten gefph-fst

wcrdt, als volgt.

(i) Ac'.nanthera met lie Bladen %'ederzydsglad.

Dec-f

(O M^r..ndera Folifs utrinque j^labrls, Syst. Nat, XII.

Tom. II. Gen 520. p. 294. Ad. F<Jiis decompofitis. RcïPN

^''Sdbatl 462 JTr. 5Ó. FUr. Zejl. 160. Ad. Fol. de-

«omp. utrinque gbbris. Spec Pi^Kt. 11. p. 5£o. BUBM. ««r.

W.p. joo. Poinclana FoüLs uupliciro- pinaatls , Foliolis al-

(^icubto, comp^esro,coccineo. Htr.M. Lcgdbas,i^9S Ciisrt

f'vonis
, Glycj'rrhizs folio &c. liREYM. 1'rodr. II. !>. ? .

CriftaPavonis Arbor , roIi:s fubrotunciis akernis, Fluic it-;-

Dd2
n. DEEt. II, STUK»
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lï- Deeze Soort zal ik, in navolging van Rum-
Afdeel,

p jj j u s , dc Koraalboom noemen. Hy ftek eenen

Hoofd- fmal- of kleirbladigen en cenen breedbladigen

STUK, voor 5 waar van dc ecrfte hier t'huis behoort.

èo^mf^'' Men vindt hem, wegens zync Zaadpculen, on-

der den naam van Phaseolus voorgefteld door

Herman Nus, daar echter Breinius
hem met reden van afgezonderd heeft, dewyl

de Bloemen , Bladen en de gantfche gedaante

'er grootelyks van verfchillen : des die Authcur

hem de allergrootfte Indifche Crifia Pavonis

noemt , met Bladen van Zoetl.out en zeer klei-

ne geelachtige Aairswys' gcplaatfte Bloemen,

enz. Hier van is de bynaam Pavonina ,
welken

onze Ridder gebruikt , afkomflig. Dc Hooglcer-

J. B u R M A N N u s heeft hem op dergelyke ma-

nier voorgefteld , noemende hem „ Crijta Pa-

„ vonis - Boom , met rondachtige overhoekfe

3, Bladen , en ccne Aairsvvyzc Bloem; de Bloem-

„ pjes vyfbladig geel; de Vrugten lange Haan-

„ wen , met een rond hoogrood Zaad."

Hoewel de Bladen hier llegts rondachtig ge-

noemd worden ^ is het uit alle de aangehaal-

de Autheuren blykbaar, dat dezelven gevleu-

geld of dubbeld gevind zyn : hoedanig zy ooï

in Afbeelding voorkomen by R üM p h i u s ,

ƒ

^

cato penfapetalo flavo, Lohis loneis, Fmdu orbicalato

cineo. «URM. ^eyl. 7^; , po. Conllaria pamfoUa. RUM?*

^wi. 111. p. I7J. T. 109. Mandiilidi» i/frr, V' P

T. H. raj. Hitau 17SZ,



den kleinbladigen Koraalboora zegt een taame-^^IlV^

lyk hoogen Boom te zyn , naar den Tamarinden ^

Boom wat gelykehde, welke by de Huizen ge-iiooFn-

plant wordt om zyne fchoonheid. Dezelve^T^^'^-
^

maakt een fierlyke Kroon , bellaande uit cenJ^'J^''-

digt Loof van groote Bladfteelen , die overhoeks

aan de Looien ftaan , zelf bezet met gepaarde

kleinere Bladllccltjes, agt ofnegen Duimen lang,

aan ieder van welken drie of vier paaren ftaan

van Lancetswys' ovaalc Vinbladen, dicgemeen-

Ivk anderhalf of twee Duim lang zyn. Deeze

liladen hebben dceigenfchap van de meeftc der-

gelvken , dat zy zig s'avonds fluiten , 't welk

men den Slaap der Planten noemt. Voorts is

dceze Kroon verfierd met dergelyke Riften van

Bloemen , als die men by ons noemt Hemel-

sleutels, en bovendien geevenzync lanoe Haau-

wen, openbavftende , en zig omkrullende ,
door

haare hoogroode Zaaden, die zig dan bloot ver-

toonen, een niet minder fierlyk aanzien als de

Peonie door haare Zaadknoppen.

Deer- Zaaden , naar de Lupinen - Boontjeszigi- cf

wat gclvkcndc , doch kleiner en niet vülkonien;^;;^-"^

rond , als een driezydig half gevuld ileursje ,

Steenhard en hoogrood, worden van de Goud-

fmeden tot het foldceren van Goud gebruikt ,

maakende daar van een iMcel, dat het Soldecr-

zcl doet vast klceven. Men rygtze aan Snoeren

als Kraaien, daar het Vrouwvolk zig mede ver-

liert , en gebruiktze op Java tot kleine Ge-

wigties, noemende dczclven Zaga, hoewel 'er

Dd 3 nog
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II. nog andere Zaadkorrels zyn , die te regc dcezen

Afdeel, j^^^^ vceren , by de Waleijcrs Condorins, byde

Hoofd- Chineezcn Tfchjong - Sedji genaamd. Deeze

STUK. laidlen komen in de Zuidclykc Landfchappen

van China voort : zy zyn ronder, harder, vas-

ter, zwaarder dan de Ambonfe, en worden ei-

gentlyk tot het weegen van Zilver gebruikt, als

van eenpaarige zwaarte zyndc. Deeze groeijcn

aldaar ook aan hooge Eooraen , maar die dc

Haauwen korter hebben , naauwlyks een Vinger

lang en krom als een Zabel. \'an zulke Condo-

rins maakcn lo een Maas en loo een Tayl, dit

is tien Drachme : zo dat dc tien een Viereoded

Loots zyn ; docli van de Ambonfche gaan 'cr

15 in een Maas.

De Malabaarfchc Boom , Mandsjadi genaamd,

fteekt zyne Kruin boven de mccitc andere Boo-

men uit , hebbende een Stam van drie of vier

V'oot^n dikte. Het Houd is hard , met een

bruin Spint , en de Takken hebben eene bruin

groene Schors. Dc Bladen zyn langwerpig, dun

en zagt , aan groene Steelcn gepaard zittende

,

die uit een dikkere Bladfteel xooTéomen, en

dus , even als gezegd is , gevleugeld zyn , naar

'Boonen ruikende en bitter van Smaak. De Bloe-

men , die vyf Blaadjes en tien Meeldraadjes heb-

ben , groeijcn ook aan Risten , cn ruiken naar

Honip;. De Peulen zyn drie Palmen lang, een

dv^/arfcn Vinger breed, door de ingeflooten Z.iad-

korrels uitpuilende, welke Beenhard, h'^
~

en glanzig zyp, fmaakcndc naar Boeren i:
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Deeze Boom bloeit niet voor zyn twintigftc Jnar , jj;

cn men rekent dat hy twee Eeuwen lecvcn kan. Anjri

De Zaadcn worden 'er van 't Gcmecne Volkp^^^j

gekookt en gegeten , of ook van dc Goudfoc-sTUK.

den , als gezegd is , tot het Soldeeren , cn tot

Gcwigt gebruikt, alzozy ieder vier Aas wecgen.

Dus Ichyncn zy nog v/nt ligtcr te zyn dan dc

Ambonlche , voorgemeld.

^2) Adcnanthera met de Bladen van ondereet tt.

ruig.

Deeze is onder den naam van ScMldboom

vnorgcfteld door R u m p h i u s , of wel van den

Witten Schildboom, in 't Maleitfch Caju Sak-

'imcko Poeti , dus genaamd , om dat de Indiaa-

nen hunne Schilden maakcn van dcszelfs Hout.

Het is een hocgc regte Booni , rond van Stam

,

die zeer kcnnclyk is, om dat zyne Kruin naar

eene Parafol , op eeo Stok, gelykt. De Bla-

den , in gedaante met die der 'lamarindcn vcci

ovcrecnkümcndc , ftaan gepaard aan de Bladikc-

len, d;c wcdeiom in menigte aan andere groo-

tere Stcelcn groeijen : zo dat de i;laden van

dcezen Boom ook dubbcld gevind of gevleugeld

zyn. Dc Bloemen zyn klein , beftaandc uit vier

geelachtige Blaadjes , met vecle Meeldraadjes :



dc Vrugten platte Haauwcn, vier Duimen lang,

één Duiin breed, met lang^vcrpige zwarte Zaa»

Deeze Eocm groeit op de Ambonfche Eilan-

*den. Behalve de gcdagtc Scliilden, maaken de

Indiaanen ook Fraauwcn of vSchuitjes van het

Hout, dat ligt en taay is , doch Draadig en fterk

afvezclt. Van dc Scl.nrs worden Geuten ge-

maakt. Daar is ook een rcode Schildboom ,

doch die behoort niet tot dit Gf^flagt, Men zou

mooglyk , volgens dc laatcre aanmerking van

L I N N ü s (*) , daar toe betrckkm kunnen ficn

Lugt- of hemclboom (Jrbor Cosli van R i H-

P H I u s , aldus genaamd , om dat hy /ynen

Top als tot in de Wolken verheft, en befchree-

ven als volgt.

. Het was de hoogde Boom , hem op de Moluk-

kifche Eilanden voorgekomen . Zyn Stam , die van

onderen zo dik is, zonder Vletigcis, dat twee of

drie Man hera naauwlyks omvademen kunnen ,

fcliiet zonder Takken op , tot de hoogte van

vyfentwintig of dertig Vademen , dat is onge-

vaar anderhalf honderd Voeten (f), De Schors

is graauw > effen , van Hoornachtige zelfft-n=
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digheid: het Hout, ligt, voos, wit en ^raadig, H.

bitter van Smaak. De Takken zyn bezet met '

gevinde, langwerpig ovaale Bladen, aan de en-SoorD-

den fpits , die glad en dikachtig zyn, met Rib-'
^^^^^

ben. Het Bloeizel gelykt naar dat van de Cap^^..^^

ficum , bcttaande ieder Bloempje uit vyf of

zes Sterswys' geplaatfte Blaadjes, groengeel van

Kleur, met tien Meeldraadjes, van eenen ftcr-

ken geilen Reuk. De Vrugten zyn platte Haau-

wen, die zo ongemeen naar de Bladen van den

grooten Kajupoeti - Boom gelyken , dat mcnze

daar van niet onderlcheiden zou kunnen ,
m-

dien zy in 't midden niet een ronde uitpuiling

Iiadden , daar het Zaad legt , dat een platte

roodachtige of Hartvormige Korrel is. Deeze

Boom komt ongemeen zeldzaam voor, en wordt

daarom van de Indiaancn ook als iets raars be-

fchouwd en in achtinge gehouden.

De Draadigheid van het Honigbakje heeft

zekerlyk den Genagtnaam ter baan gebragt.

De Plantgewasfen , hier toe behoorende, heb-

ben de kelk eenigermaate vyftandig en vyf

Bloemblaadjes : het Honigbakje Cylindrifch ,

van digt aan elkander gevoegde Vezelen ,
zo

lang als de Bloemkrans, in zynMond de Mecl-

knopjes draagendc. De Vrugt een driehuizig,

driekleppig Zaadhokje, met Befie-achtige Zaa-

Dd 5 Vier

lU Peel, II. STUK.
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U. Vier Soorten waren hier van Linn^eus

Afdeel opgegeven , doch de vierde , TricJiilia Guam

Hoofd-
getyteld , heb ik, volgens zyn Ed laatere aan-

STUK. wyzing , hier voor * , als een byzonder Geflagt,

» Bladz. onder den naam van Gwarea , bcfchrcevcn. Niet*

temin heb ik xr wederom een Vierde Soort,

uit het Werk van den lieer Ja cqu in, by-

gevoegd.

(i) Trichilia, die de Bladen gevind eneeniger-

jrichiiia maate ruig heeft.

biadigï Hier wordt bedoeld een Hecfleraclitig Boom-

gewas, dat S LOANE in de Bosfchen van Ja-

maika gevonden liadt , met vcrfchcidc Stainmcn

twintig Voeten hoog groeijende , ccr het lak-

ken uitgeeft. Hy noemde 't zelve Evonymus

met den Stam zonder Takken , de üladen ge-

wiekt , en een ronde driekorrclige Vrugt. Brow-

NE gaf 'er den naam aan van Trichilia die eeni-

germaate ruig is , met ovaalc gevinde Bladen

cn Trosfen uit dc Oxclen. De Heer Jac-

QüiN tytelt het Spendioides, en bcfchryft i^et

aldus.

't Is een Boompje , tien Voeten hoog?

zelfs laager voorkomende , dat den Stam rcgc

(O TrIcf,Ux Folüs pinnatis fuhhirliitis. SyH. Nat

Jam 278. Evonyraus Caudice non ramofo. Si,oAN.^^«

//(/?. II, p. 103 T. 210, f. 2, 3, F.AJ. DerJr, 70. 1

lia Spondioldcs. jACq^ Amer, 128,



en in zeer weinige Takken verdeeld heeft; de ^11.

Bladen gevind, glad of wat ruig, overhceks ^^^^^

aan de enden der Takken verfpreid , met de Hoof

Vinblaadjes ovaalachtig, ftomp gefpitst, effen- stuk.

randig, gedeeld , twee Duimen lang, de mid-

delden allengs grooter wordende. De Bloemen,

klein en Reukeloos ,
grocijen aan Risten , die met

dc Vrugten dikwils een half Voet lang zyn. De

Zaadhuisjes zyn bruinachtig , mee drie Sleuven

en bevatten doorgaans twee Zaaden. De Fran-

fchen noemen het Mombin hatard of Basterd-

Spondias , waar van de bynaani. Het groeit ook

by Karthagcna.

(2) Trichilia met gevinds gladde Bladen.

De Heer Jacquin noemt deezc de Ha-^. ci.

vanafche , als hebbende haar omflrceks die Stad

,

in Bergachtige Bosfchen, aangetroiFen. Het is

een hooge Takkige Kroonboom, die een zeer

onaangenaamen Stank uitgeeft. Hy heeft ge-

vinde , glanzige Bladen , die naar 't end toe al-

lengs vcvgrooten , en zeer korte Bloemtrosfen in

dc Oxels der Bladen. De Vrugten zyn ronde

groenachtige Doosjes.

(3) Tri.

(O TrichilU Foliis plnnans gb.brls, S,st.tlat.yil\, utlupra.

Trich. foliis pujcatis jrlabris , Foliolis cxtlaiis majori().ii, Jacc^.

II.DF.F.L.IL. STUK,
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II. (3) Trichilia met drievoudige Bladvn»

X. LoEFLiNG , die zc TricJiiUa Hakfia ty-

f^^^ tek, heeft deeze Soort in Zuid- Amerika ge-

^

iiI. vonden, in de Landllrcck van Cumana, alwaar

^DrS'. de Spanjaarden haar Cerajb macho, dat is Groo-

dige"'''**'te Kcrfenboom noemen. De Heer J acqüin,

die het Gewas op drooge Velden van 'c Eiland

Kurasfau waarnam , zegt dat het een Bccm is

van vyftien \'octen hoog , hebbende ook cenen

onaangenaamen Reuk. De Stam is, dikwils

van den Grond af, zeer bezet met Takken. De

Bladen, die ook ovaalachtig, maar aan 't begin

breed zyn , ftaan drie aan ccii Steeltje. Ce

Bloemen zyn klein en wit: de Zaadhuisjes rond

en groen , met bruinachtige Stippen ,
bevatten-

de enkelde Zaaden. Van den Wortel worde

door de Slaavinnen, in Afkookzel, gebruik ge-

maakt tot afdryving van de Vrugt.

IV. (4) Trichilia viet de Bloemtros/en aan 't end

^EndMo?*
'lakken»

Een Boom van twintig Voeten hoog ,

ccn uitgebreide Kroon van lakken, die byna

op den Grcnd neerhingen, en zeer gladde, ge-

vinde Bladen , hclibendc dc Blocmtrosfcn aan

'c eud der Takken, wcrdt door den Heer

JAC-

t Foliis tern:u;s. JACQ. u4n:n. p.

a. LOEFL. JtiK. 18S.

, Raccnis termln.libus, lAOI: P'
'
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Jacqüin by Kingfton op Jamaika, aan den II.

Weg, in de ïvlaand January bloeijende gevon-

den. De Bloemen waren zeer talryk, zy fton-Hooyo.

ken en geleeken in de eerlle opflag naar die der ^tuk,

Melia , doch by nader onderzoek bevondt hy

dat de Meeldraadjes niet vereenigd waren. Ver-

volgens , de Vrugt willende onderzoeken , vondt

zyn Ed. tot zyn lecdweczen , dat die Boom was

afgehouwen.

S w I E T E N I A.

Dit Geflagt heeft zyncn naam naar den ver-

maarden Heer, Baron van SwiETEN,Lyf-

Arts en Raad van Haare Keizerlyke Majefteit,

door wien niet alleen de Geneeskunde te Wee-

nen zeer opgeluiftcrd , maar ook de Kruidkunde

aanmerkelyk bevorderd is , alzo hy by de Kei-

zerin heeft weeten te bewerken, dat de üni-

verfiteit dier Stad met eenen Kruidtuin voorzien

werdt: zynde de gedagtenis van dien Heer dus

door jACQUiN vereeuwigd. Hy is in 't

voorleeden Jaar den wee; van alle Vleefch ge-

gaan.

De Kenmerken beftaan in een Kelk die in

vyven gedeeld is, met vyf Bloemblaadjes: een

Cvlindrifch Honigbakje met de Meelknopjes

ar,n ^ynen Mond : het Zaadhuisje met vyf Hol-

lighcden. Houtig, van onderen gaapende, en

gewiekte Zaaden, die op cUrander leggen, be-

vattende.

De

IL DeEJU, II, STUïI.
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AyFKZL,
ccnigfte Soort (i) is de Boom , die het

'x' zo bekende, doch niettemin kostbaare , Maki
H

I

O: D . H;)iit uitlevert, i} r ow n e hadc dcnzclvcn

voorgc{lf?ld onder den naam van Cedrela met gc-

Sv:ie-'eKia vlndc Bladcn , verfhooide Bloemen en wdrie-

"j^^-;;^:" kcnd Hout. Catesby noemt hem. Boom

hj 1^ met Bladen die geVind zyn zonder Blad aan 't

^'^'^™*
end; de Rib naar de eenc zyde uitloopende

,

met een groote Iiockige Vrugt en gewiekt ZaaJ.

De Heer J a c q u in befchryfc hem aldus.

Het is een hooge , zeer takkige Boom , die

een aanzienlyke Kroon maakt , liebbcnde de Bla-

den famengefteld uit Lancetsvvyze Vioblaadjes

,

wier getal doorgaans drie of vier , zelden vyf

Paaren is , zynde wat krom , anderhalf Duim

]ang. üic de Oxcis der Bladcn komen platach-

tige Trosfen voort , doorgaans van agt witte

Bloemen , van de gezegde hoedanigheid. Bet

Zaadhuisje is zeer groot, Eyrond, Itorap, van

buiten Roestkleurig, van binnenin vyf hollig-

heden verdeeld , met zeer dikke Houtige Klep-

pen. Ieder holiigl^eid bevat verfcl-Rride Zaaden,

die een Vliezige Wiefe hebben ,
langwerpig

Homp. De Bloem is derhalve als die van de

Mclia en de Vrugt als die van de Cedrela, merkt

hy aan. Het groeit op de grootllen der Voor-

Eilanden van Amerika. Hei flout is rood, hard

en
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en zwaar , zeer bekwaam tot de polyfling , wor-

v.ende derhalve in Engeland zeer veel tot Kabi-'^

'^etten en ander Schrynwerk gebezigd. H
SI

M E L I A.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn ; een

vyftandige Kelk met vyf Bloemblaadjes : het

Honigbakje Cylindrifch , zo lang als de Bloem

;

met den x\Tond tientandig: een Pruimvrugt, met

een Steen , die vyf Holligheden heeft.

Van die Gedagt zyn twee Soorten , die door

de figuur der Bladen verfchillen , als volgt.

(i) Melia met dubbeld gevinde Bladen.

De Arabifche naam Azedarach , van A v i-Az

c E N N A afkomftig , is D.:tn dceze Soort gege-

ven. Men vindt dezelve by B a u h i n ü s voor-

gefield onder den naam van Boom met Esfchen-

Bladeren en blaaiiwe Bloemen, DoDONiEUS
befchryft dit Azedarach , als een hooge Boom

(i) Jildia folils bipinuath. Syst. Nat. XU, Tom. 11. Gen,

J"-3. p. Melia FoUis duplicaro - pinnatis. FL ZeyU J62.

Mclia rolils dccompofitls. Hort. CMff. i6i, Roïen Lugdhau

46z. Azed.ruch. DOD. Pemft. S4«. BuRM. Z»y/. 40. ^.

Azedaracli fcmpervirens et florens. Tourot. Injl, 616. Azed,

Flor. albis fempervirens. HSRM. Ln^dèac. 652. Azed. Frudu

Polypyreno Mangoleros fylvcftris. flURM, Zeyl. 40. Azedarach-

Indica. COMM. Hort. ydmjl. U T. 7<5» Olca Walab» Nimbo

II, DEEt, II. STOK,



432 TiENMANNICE BoOMEK.

II. zynde , die Straalswyze Bloemen heeft , en V'riig^

tt n naar de Jujuben gelykende, doch bleek geel

Hoofd en van eene bitrerachtige Smaak, wier Steenen

srv<- fommigen aan Snoeren rygen tot Roozekranfen.
^zedarack,£)Q Groeyplaats van deezen Boom was in de

Zuidelyke deelen van Europa en in Syrië. De

Bloemen werden gehouden voor een goed Ge-

neesmiddel , inzonderheid tot zuivering der Her»

fenen, maar de Vrugtcn voor fchadelyk en Ver-

giftig.

Sommigen hebben deezen Boom vcrkeerdelyk

aangezien voor den Sycomorus; anderen noemen

hem Bantrd' Sycomorus, onder welken naamhy

in de Hortus Eyfiettenfis voorkomt volgens de

aan-Tierking van den Hoogleeraar J. B ü r mak-
kus, die zegt , dat het de Kirikohomha der

Ceyloneezcn is. Dus vak hy dan ook op Cey-

lon , ja zelfs op Java , alwaaf de Inlanders hem

FMa ' morgatje , of Acriku noemen , zo de Heer

JN'. L B li R M A N N u s aantekent
; zyndc hy in

Reuk en Smaak de Synng-n niet ongdyk.

Deeze Boom Iaat in de Kruidtuinen der mid*

delfte deelen van Europa jaarlyks zyne Bladen

vallen , en daarom zou hy wel fchynen te ver-

fcbillpn van den akyd groenen en bloeijende

vin ToTTRNEFORT, doch L 1 N N ^ u s vondc

geen Kenmerken van Soortelyke onderfcheiding.

Dus wordt dan die ook tot deeze Soort betrok-

ken , en bovendien de Ceylonfche Jzedaracli

m^t ecne vrelkorrcligo Vrugt van den Heer J.

BüRMANNüs; Wilde Mangofercs genaamd

;
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tet welke de Aria Bepou van IMalabar, door H.

CoMMELYN onder den naam van AiadiracJu

ta Indica , in de Amfteldamfche Kruidtuin af- Hooïd-

gebeeld, verkeerdelyk betrokken was, als zyn- ^'uk,
,

de deeze volgende Soort.

(2) Melia met gevinde Bladen. ir.

Dat de Bladen eenvoudiglyk gevind zyn, en ra"hta.

dus zeer naar die der Esfchenboomen gelyken-
bj-Jjl^e^"

de, onderfcheidt deeze zeer duidelyk van de

andere Azedarach , cn veel beter dan de bynaam

AzidaracJita , welk cigentlyk maar een woord-

Ipeeling is , door C o m m e l y n gebruikt om
deeze Soort te betekenen. B A u h i n u s noemt

dezelve Indifche Boom , naar den Hsfchcnboom

gelykende, met Vrugten als Olyven, en Plu-
K K N E ï I u s Malabaarfe Olyfboom met Esfcl^.en*

bladen. Hy wordt dan ki 't algemeen Esfchen-

Uadig aangemerkt te zyn. Onze Hoogleeraar

J. BuRMANNüs heeft *er een zeer naauw-

keiirige Afbeelding van aan 't licht gebragt, en
de jonge Fleer , zyn Wel Ed. Zoon, merkt
aan, dat hy op Java Intarram Ces/a heet. Op

Ma-

h) Mflia Follis ptnnatls. Sytt. Nat. XIT. utfupra. Hort,

^^.m. Flor. ^eyl. 16 1. KoYZ^i Lugdbat. 46 z. Olea MlJa-
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ArozEL
^^^^^^^^ noemt men hem Jria Bepou, en on-

/DEEL.
^gj. ^jjgjj wordt hy aldus belchreeven.

Hoofd- Het is een hoogc Boom, met een dikken

Stam, die het Hout uit den witten geelachtig

raf/>7
^'

heeft , maar met een zwartachtige Schors be-

kleed. De Wortel is bitter en Iterk van Reuk

,

zo wel als de Bladen , die langwerpig rond ,

gcfpitst, aan den omtrek gekarteld zyn, dun,

glad en glanzig, met de middelrib meest naar

do éénc zyde fterk uitpuilende. De Bloemen,

die klein , wit en Rcukeloos zyn , komen Tros-

wyze aan Steeltjes voort. Ieder Bloempjes lii'-

vyf Blaadjes befbande , zit in een groen Kelk-

je, en heeft in 't midden , in plaats van Styl,

een Trompecswys' Kokertje , aan 't end met

Franje, daar de tien Meeldraadjes in zyn cn

een dunne Styl uitfteekt ; byna gelyk in de

Jonquillcs. De Vrugten komen ook aan Tros-

fen voort, zyndc langwerpig rond, en gelykcn-

de naar kleine Olyfjes , eerst geelachtig, dan

paarfch, met een dun Vliesje bekleed, waar 'm

een Olieachtig , fcherp , bitter Vleefch vervat

is en een langwerpig Steentje met een v/itte

Pit. Men perst 'cr een Olie uit , dienende

om Kleuren te maaken tot het fchilderen van

Katoenen en Linnens. Het Sap der Bladen is

llcrk Wormdryvende , en wordt derhalve van

de Malabaaren , die veel met Wormen bezet

zyn, of op zig zelf, of met Wyn, Water of

Vlccfchnat , ten dien einde ingenomen.
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Z Y G O P H Y L L U ai.

A^m'ci.

De Kenmerken zyn , dat zo wel de Kelk hoofd-

als de Bloem vyfbladig is ; het Honi-bakje stuk.

tienbladig, dekkende hec Vrugtbeginzel , 't welk

een Zaadhuisje wordt met vyf Holligheden»

Van de negen Soorten , thans in dit Geflagc

voorkomende , behoort hier allecnlyk de Agt-

fle, naamelyk.

(8) Zygophyllum met gevinde Bladen m eensn

Boomachtigen Stam, h

Dc liter JACQLTIN heeft defeze Soort in'

^'c Brv.ichcn by Karthagcna in de Wcstindicn

^aar- cncinen. Het is een Eoom , van veertit^

Voeten hoog, met een zeer fierlvke , digtc,

ütgcbrcide Kroon , van dunne lakken. Dc
Sladenzyn gevind, glad, en üaan tegenover el-

liander , beftaande uit een afgebroken Rib , van

(irie Duimen lang , die bezet .is met zes of ze-

vea Paaren van langwerpige Blaadjes. Uit de

'^sels der Bladen en aan de enden der Takken
''Omen loslc Risten voort , van groöte fchöone

bloemen
, Oranjekleurig in een groenachtige

felk. Het Vrugtbeginzel heeft een lang Voet-

en het Zaadhuisje is met vyf zeer groote

Viezige Wieken voorzien.

» Al5

Zygoph-illum FoIIIs plnnatis Caule Arboreo. Syst. N,ii,

Gen.Vii^'. p. 295. 2y;;ophy:!aiii Caule Art)0:eo laü^

Deel. Il Stuvi^^ ^ ^
^
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n. 5, Als deeze Boom bloeit , zegt zyn Ed.

»

Afpeel.
ggg£j. ggjj ^^gj. aanzien , doordien

Hoofd- „ deszelfs digte en hoog groene Kroon aan alle

«TUK. zyden als bedekt is met Bloemen. Voor het

Juk'mm. uitkomen dcrzelven fchynen de Bladen als

„ dubbeld gevind te zyn. De Ingezetenen

5, noemen hem Guayacan^ 't welk by hun ccn

„ algemeene naam is van alle hard Hout, tot

„ Wcrkhout zeer bekwaam. Men geeft ook

3, voor, dat de Stam, onder den Grond begra-

y, ven zynde , niet bederft , maar io Steen vcr-

Q U A S S I ii.

Die Geflagt heeft zynen naam van eenen Ne»

ger, genaamd Kwasje , door wien het Hout in

Geneeskundig gebruik gebragt is. Het bevat

Q^as/ia ^^^^ ^^"^ ^^^^ ^ wegens de ongemee-

Mmar». ne Bitterheid vermaard zynde en daar van den

Hoal^
^' bynaam draagendc.

De Kenmerken zyn , dat het de Kelk , Bloem

cn 't Honigbakje , altemaal vyfbladig heeft ,
en

vyf Zaadhuisjes , van elkander afftandig, ieder

met één Zaadkorrel bevrugt.

Aangaande dit Gewas is een omftandige bc-

fchryving gegeven in een Redevoering, welke

in

(i) QusuCa. Syst. N^U XIT. Tom. II. Gen. »sS. P- «f^.

Lignum Quasfia. Amatn» Aead, Vf. p. 421. T. p. 4«9« Het

Quasfie.Ho«t nit Suriname. Uitgtz. VtrkMni. IX. Dcel^ Am-

fterd. 1764. p. 394. rU LXU



D E C A N D R I A. 437

in den jaare 1763, door den Student C. Blom, n.

teUpfal ,
opentlyk, onder de Voorzitting van ^'"^•^'^^•

LINN^us verdedigd werdt. Aangezien de-HooFo-

zelve reeds voor cenige Jaarcn , in 't Neder- «tuk.

doitfch vertaald zynde, met de Afbeelding, het

licht ziet in de Üitgezogte Verhandelingen , zo

lal ik hier maar kortelyk melden , dat het een

Boom is , in de Landftreck van Suriname groei-

jendc , waar van de Wortels thans bekend zyn

onder den naam van Quasfie- Hout. Hetzelve

is, ruuw zynde , naauwlyks van ander Hout te

ondcrfcheidcn ; doch ik heb *er een Plankje van

,

: ter grootte van een Kaarteblad en van ordent-

1
lyke dikte, doen maaken, het welke, ia myne

j
Verzameling van meer dan honderd verfchillen-

I
de Houten geplaatst, van die allen in Kleur zo-

;
danig verfchilt , dat ik het by geen derzelven

vcrgclyken kan , noch aan de gcpolyile , noch

aan de ongepolyfte zyde. Het ziet een weinig

uic den geelen , naar 't graauwe trekkende, zon-

der eenige Wolkigheid of Aderen. Het Stuk,

daar het afgezaagd is , omtrent een Arm dik,

heeft ecnc roodagtig bruine, wat ruuwe Schors.

De Bladen van deczcn Boom zyn gevind,

maakende drie of vier Paarcn van Lancctvormig

ovaale Blaadjes uit , aan een gemcenen Steel ,

die in een Puntje eindigt. Gedagtc Bladfleel is

op zyde roet Vliezige Wieken bezet. Decze

hoedanigheid hadt het Gew^as , dat men reeds

cenigft Jaaren in de Akademie - Tuin te Upfal

^adt gehad, cn aldaar de hoogte van agt Voetca

Ec 3 be-
DefL. II. STUKi
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II- bereikte, eerst voor een Sapindu^> daama voor

^^^X^^' een Soort van Zy^ophylkm doen aanzien , doch

Hoofd de gefteldheid van de Vrugt deedt blyken, dat

STUK.
jj^eu 'ej. een byzondcr Gcflagt van maaken

moest; gelyk het dan alhier verfchyïit. Lin-

ifjEVs vraagt (*} , of niet de Amerikaanjche

Nooteboom van C o m m e l y n , met gewiekte

in tweeën verdeelde Bladen , tot decxe eer dan

biadz^?6
Melicocca * te betrekken zy ; doch dec-

*
ze zelfde is dnor zyn Ed. ook als overeenkcm-

ftig inet dè eerfte Soort van Sapindus opgcge-

t zi2 ven t , tot \^elke liy insgelyks door den Heer
bïac?z,3ii.

jsj, L BuRMANNüs wordt t'huïs gebragt.

Dit is zo zeer niet te verwonderen ,
aangaande

een Boom , die geen Bloem of Zaad in onze

Lugtftreek voortbrengt (fj.

L I M O N I A. Lemisjes - Boom.

Dc gelykenis naar de Limoenen , die tot het

Geflagt van Citrm bchooren heeft dcczcn naam

opgeworpen. De Kenmerken zyn , een Kelk

{*; Arpeni..9;)«-* Ed II. p. 1679.

van Cclfca , 't wc:k hy zig verbeeldde di'e

dtndc , men dit Gcvns vervolgens Ec^fcn voorrbragr, m?t re-

den uitselacheo. Zie blads, 157, IS« ,
^a^*



in vyven verdeeld, \'yf Bloemblaadjes; een Be- ^^H,^

fie of Sappige Vrugt met drie Holligheden, ie- ^
der een enkelen Zaadkorrel bevattende, 't Ge- Hoofd-

tal der Soorten is thans tot drie of vier ver^sTUK.

meerderd, als

(i) Lcmisjes - Boom met enkilde Bladen en
J^^^,.^

Van deczen heeft de Hoogleeraar J. BuR-ge/"

MANKUS een Takje met Bloemen naauwkeu-

rig afgebeeld , cndcr den naam van Ceylonfche

Wilde l imoentjes. Zyn Ed. dit Takje in het

Kruidboek van H e r m a n n u s , met den Cey-

lonfclien naam Dehighaha daar nevens gevoegd,

bezittende , zegt 'er van, „ de Stam van dee-

„ zen Boom is rond, effen en Houtig: de Bla-

„ den zyn fpits , dik , geaderd , effenrandig ,

„overhoeks geplaatst op zeer korte Steekjes;

„ onder welke een zeer fcheipe Doorn uitkomt,

„ en een Tros van kleine Bloemen , tien of

„ twaalf te gelyk, waar op de Vrugten volgen."

LiïïN.'EUS niettemin , heeft het zodanig bc-

fchouwd , als of de Elccraen voortkwamen ir.t

de Oxcls der Bladen (*), cn ik kan, cm dc

waarheid te zeggen , in de Afbeelding ook niet

zien.,



UK. (2) Lemisjes - Boom met dubbelde Bladen.

''hT*. De Heer Richter^ van wien ik meermaa-
v.-cebia. Jen gefproken heb , heeft ons van Batavia een

1.x»
^

Takje medegebragt van den Boom, die aldaar,

zo hy verzekert, de regte Limmetjes of Lemis-

jes voortbrengt, Ilct is geenszins de Limonel-

lus of Limon Nipis van Rumphius , maar

een Gewas, dat twee Bladen by elkander heeft

op een zcjfde Steeltje , en , aangezien ik 'er geen

van dien aart ergens afgebeeld of befchrcven

vind, zo heb ik het hier niet alleen als cenc

• nieuwe Soort ingevoegd ; maar geef 'er ook de

Afbeelding van. De Vrugten zyn niet grooter

dan een Duiven -Ey en by dezclven heeft het

kleine Doorntjes. Het wordt Crandang genoemd

van de Javaanen.

n. (3) Lemisjes - Boom met drievoudige Bladen

Tilf*
dubbelde Doorens.

Deeze is door den Heer N. L. Burman-
K us eerst afgebeeld en voorgefteld, onder den

naam van Limonia met dubbelde Doorens in de
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Oxelen , drie Bladen aan een Steeltje , waaï van 11.

het middelde grootst, enenkelde Vrugten. Lm- Afdml;

N^us zegt 5 „ dat het een Boom is, die naar Hoof'd-

„ den Citroenboom gelykt , met bogtige Tak- stuk,

„ ken, hebbende de Bladen ook als met Gaat- ^[^^'V^^

5, jes doorboord , van grootte als die der Hee-

j> ftcrachtige Jasmyn , de zydclingfe klein en

„ ongefleeld. Dezelve heeft Stoppelaclitigc

„ Doornen, langer dan het Blad. De Vrugt

„ is een kleine , gladde , ronde , roode Bezie ,

j, van grootte als die van 't Vaccinitim" Die

verfchilt aanmerkelyk van de Afbeelding en

befchryving van gezegden Hoogleeraar, door

wien aangemerkt wordt , dat 'er nog meer Soor-

ten van dit Geflagt by Rümphius, in het

Tweede Deel van deszelfs Ambonfche Kruid-

boek , van HoofdlL 36 tot 41 , voorkomen

;

van welken ik ftraks zal ipreckcn.

(4) Lemisjes - Boom met gevinde Bladen en iv.
>

enkslde Doorens. ^-^'^'f*

Met s;een i'edcn ter wereld kan deeze Soort vinbladi-

den''-

^
(4) Limomt. Foliis pinnatls Spinis folitarüs. Jlfant.^ alt. p.

^lant, II. p. J54. Limonia Malus fylvestris Zeylóiiica , Frufttt

Pinnatis Peciolo &c. Fl. Zeyl. 17 5. Anififolium. Rumph.
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Tl, den bynaam van acidisjima , dat is iiiterniaate

'Afdeel, ^uure, voeren, indien het de Boom is, welken

Hoofd- Rumphius Anysblad noemt, wegens den

STUK. Reuk der Bladen , hebbende de Portugeezcn 'er

^J^V"' den naam van Folho d'Anis aan gegevec. Om-

trent Batavia , daar dezelve groeit, vrordt hy

Boa Balangan , in 't Javaanfch Cabeftan gehe-

ten. De Bladen beflaan uit Vinblaadjcs, heb-

bende een gemeenen Steel die Itcrfc gevleugeld

is. De Vrugt , die rond is met een fmallen

Hals, heeft een Houtige Schaal, en van binnen

een zoet eetbaar Vleefch. Men noemtze , in 't

Nederduit'fch , Klaver - Appels. De Heer N. L.

B ü R M A N N ü s merict aan , dat het volgens

Klein HOF een Eocm \s van dertig Voeten

hoog en tien Duimen dik, dio op Java de Blad-

fteelen zo fterk niet gevleugeld of met Vliezige

Randen heeft, als in de Afbeeldingen.

De Malabaarfe , welke Kay Oonindifche

Limonia met een zeer kleine Vrugt noemt, is

een Boompje van maar zes of zeven Voeten

hoog , met gedoomde Takken en geelachtig

Hout ; de Bladen ook gevind , en de Bladftee-

Icn zodanig gevliesd hebbende , dat men die hy-

i]a voor Bladen zou aanzien. Voorts zyn veelen

dricbladig ; zo dat het Loof zig byna als de

Veld -Klaver vertoont. De Bloemen zyn zoet

van Reuk , doch , dat zy naar Anys ruiken zou-

den , vind ik niet gemeld. De Vrugten , als

kleine Limoen tjes of Lemisjes , hebben de

grootte *.yian Druiven , zyndc eerst groen mcr
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Witte Stippen , vervolgens Gcud- of Citroen- IL

geel, vol van een Zuurachtig bitter, Kruideng

Sap, en derhalve Maagllerkende , niet alleen , hoofd-

maar ook tot uitdryvmg der kwaade Stoffen in stuk,

üitflaande Ziekten dienitig.
B.^Lf'"'

Tot deeze Soort worden de Boomen der

Lcmisjes , die in de VVcstindiën zo gemeen zyn

,

fhuis gcbragt. De Hccglceraar J Burman-

haak den Oranje y\ppe!bcom , met ccn zeer

kleine Limoen- Vrugt, die by uitftek zuur is,

van SLOA^E, aan , welke die Ai^thcur zegc

overal in de Haagen der Tuinen, op de Vel-

den en in lugtii^c Bcsfchagiën op de Voor -Ei-

landen van Amerika , voor te kcmcn ; betrek-

kende daar toe ook de Wilde Limocnbocmen

,

in Syrië , Egypte en Afrika menigvuldig , met

zeer kleine uitermaate zuure Vrugten, van Sca-

LtGFR en anderen ; als ook die Vv'ildc Limoe-

nen van Bellokius, niet grooter dan een

Duiven - Ey , onder de Puinhcopen van Kaïro

in Egypte voorkomende : zo wel als een Soort

van Limoenen in Spanje groeijcnde , met de

Vrugten naauwlyks zo groot als Nooten, doch

heter van Reuk cn hooger van Stam , door

C^.sALPiNüs, Bauhinus cn anderen ge-

meld. Onder alle deeze , vind ik geen blyk

van Gevinde Bladen : weshalve ik hier van een

Soort zal maaken onder den naam van

C5) Le.

II. DEFL, II. STUS>
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Af^zeu
Lemisjes-Boom met de Bladen enkelden

X,
* Hartvormig aan het Steeltje gevleugeld; de

Hoofd- Takke7i gedoomd.

LhümU
"^^^ ^^^G Soort kan men met Recht de Li-

ttidi^'a.fnonellus of Limon Nipis van Romphiüs,

uSl^^' ^e^^en hy Liemis - Boom noemt , draagende

Vrugten van grootte als Abrikoozen, benevens

zyne Limon -Maas of Goud-, zyne Buik -Li-

moenen, Wilde, Pap -Limoenen', Buffels- Li-

moenen , enz. t'huis brengen, als v.clke alte-

maal aan Boomen groeijen, die gedoomde Tak-

ken hebben , met de Bladen Hartvormig aan

den Steel gevleugeld; een Kenmerk, dat, vol-

gens Tqurnefort, de Oranjeboomen van

de Citroenboomen onderfcheidt En tot beves-

tiging hier van behoeft men ilegts de XVlL
Plaat in 't Werk van Juffrouw M e r i a n , over

de Surinaamfche Infekten , te befchouwen, al-

waar een Takje van den Surinaamfche Lemis*

jes • , of zo zy zegt Limmentjens - Ijoom afge-

beeld, is met Bloem en Vrugt.

Zy verhaalt dat het een Boom is, in 't wilde

groeijende , zo hoog als een braave Appelboom

,

met Bladen half zo groot als de Citroenboomen

,

cn het Bloeizel ook naar proportie kleinder,

waar

{$) LlmonU Foliis fimpHcibus , Petlolo CórdiTormiter ah-

to; Ramis fpinofis. Mihi, Limouellus five Limon - Ni;>is.

RUMPH. Amh. II. p. 107. T. 29. Limon Feius , Limou Pa-

peda ^ Limon tuberofus , Limon Auraiius 5cc. cjasJem Tab.

-32. Merun. Surin. Tab. XVll.



D E C A N O R. I A. 445

waar van een kostelyke Olie wordt geftookt , n;
^

gclyk men ook uit de Schillen perst. Dit zyn*^^^^^^'

de gemeenfte Vrugten ,
zegt zy, in Suriname, Hoofdii

wordende tot alle Spyzen genuttigd, en in Suï-stuk.

ker gekonfyt. Ik voeg 'er by , dat menze ook,

ülleenlyk in Pekel ingelegd of gezouten , naar

Europa overzendt , en dat de Slaavinnen hc",

Lighaam tot verkoeling en zuivering met het

Sap van Lemisjes beftryken , eer zy zig in de

Rivier gaan baaden. Eindtlyk meldt zy nog;

„ de Boomen hangen het geheele Jaar door voi

„ Blocizel, rype en onrype Vrugten, gelyk in

„ Duitfchland de Gencverboomen ; zo wel als

,^ alle andere Boomen in Suriname , alzo hcc

„ daar nimmer Winter is": dochten opzigt van

de laattten fpreekt zy te algemeen.

M E L A s T O M A,

De naam is daar van ontleend, dat de Bes-

fen , ten minfte in fommige Soorten van dit Ge-

flaf^^t , den Mond , van den genen die ze eet ,

zwart maaken , en zodanig, dat men in eenige

Wecken die Kleur niet weder kwyt wordt.

De Kenmerken zyn vyf Bloemblaadjes, inge-

plant in eene Klokswyze in vyven gedeelde

Kelk: de Vrugt eene Bezie die vyf Hollighe-

heden heeft , met de Kelk omwonden.

Twaalf Soorten bevat dit Geflagt, die allen

Boomachtig of Boomen zyndc hier plaats vin-

den.

(O Me-
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ïf._^ CO Mebfloma met gekartelde, eenigernaate
A?nE2L.

drieribbige ^ ovaale fpitje bladen»

Hoofd-
stuk, Aalbesfen - i^oom met de Bladen van Wecg-

Mii^}toma
^^^^ ' ^" vcrl'prcitle Violette Vrugten , is dceze

Acimdea- by P L uM I E R gecv teld. Dehalve do Acinodm"

^'^Besfen- beslenboom van P l u k e js e 1 1 u s

met dikke ruige Bladen , die aan den omtrek

luchtig getand zyn , behoort hier toe de zitr

groote ongedoornde Boom met AalhesJ'm Frugt ,

van Slo A N E , die zeer groote Inladen als van

Malabathrum heeft , en witte frosvvyze Bloe-

men. De Stam van deezcn Boom , zo dik vis

eens Menfchen Dy , wordt twintig X oetcn

hoog, en geeft dan vierkante Twygen uit, twee

tegen elkander over , met Bladen van een half

Voec lang, die met vyf Ribben overlangs door-

toogen zyn. In de befchryving van den Clif-

fortfchcn Tuin merkt L i n n /e u s aan , dat dc

twee buitcnftcn van dccze Ribben flaauwcr dan

de anderen zyn. Overvloedig groeit hy op dc

Bofchachtige Heuvels van Jamaika.
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(2^ M'^laüoraa met gckarulis drieribhi^e , II.

g.jmi' Black^'- "'x""*'
flOOFD-

Amerikaanfche Boom meteen breeder gc- stuï.

fpicst dricribbig Bl :d, dat wederzyds glad en ^J^^^
aan ilen rand flanuurjcs gekarteld is , wordt dce- ^Gr»,/«.

zc genoemd (Vor Plukkn etuis , die aan- "^^^^

melkt , dat Hollanders ,

ven Misnelhoom \ vraagt of het ook

Iaden uit Surina-

voor is een Boom , dien onze Natie in d

Westindicn iMispelboom noemt, befdirecven*

a vyfribhipe

onderen lFol-f,^kro/a.

Uge Bladen , 'de Tukken milig ruig. ^-^^^

Deeze, door Brown£ genaamd Ruigachti-

^e, met Hartvormige, ruuwe, zeer fyn getan-

Ic Nctswyzc Bladen en kleine ïrosfen in de

'r - M komt hier \oür als de derde Soort.

(4) Me-

(i) MeUjIoma Folüs dentfcttlatis ttI|Jincrriil &c« Sytt»

(3) Milapma Foliis denticuUtis quinqucn«?iis Sec. Systi

Nat. XII, Md. fubhUfuu &«. CRQWNE >«t aiP.T.
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ÏI. (4) Melaftoma met efenrandige, drierihliget

'Afi^el. Spatelvormige , ongejteelde , van onderen

Hoofd- eenigermaate Wollige Bladen.

IV. By P L u K E N E T I u s Iiect deeze Amerikaan-

ong^ftée?*^^^^
Boom , wiens Bladen door de famcnloo-

*Je. ping der Ribben van agteren verlangd zyn en

van onderen met cene witachtige Wolligheid

bezet. Die van Suriname noemen hem ,
zegt

hy, Rotemiisfade. Browne heeft denzelven

ook op Jaraaika gevondea.

V. (5) Melafloma met gekar.elde , vyfribhige

,

Rdge?* Lan^etswys' ovaale Bladen en een ruigsn

Stam,

Deeze is by Fl üMier Aalbezie met fmal-

lere ruige Weegbree - Bladen , getyteld. Plv-
KENETius fpreekt 'er van, als een Jamai-

kafch Boompje met vyfribbigc zeer fyn getan-

de Bladen, dat dezelven, zo wel als den Stam,

ruig heeft , brengende twee Bloempjes uit de

Oxels voort. Het voert by S l o a n e den

naam van Ongcdoornd Gewas met Aalbesfcn-

Vrugt

(4) Melajioma FoHis integerrimis txlnervils &c. iy*'

XIU Mei . FoU ampliotibus &c Brown. Jmb. 219, T. c+. f. i

»

z. Arbor Americana &c. Pluk. Phyt, 2+9 f. a. 40-

fidat/a Plantaginis folio Sec. Flum. Ic i^r. Grosfulariaf Fruc-

to mm fpbofa &c. Sloane. Jam. 165. Hl/l, ll P- 85- T.

Ï97. f. a. Arbiiscula Jamaiccnfis qainqucafiïVis TlUK.
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Vrugt en Bladen van Malabathrum , die eene lï."

lange rosfe ruigte hebben , met eene grootcre ArDBEh.

blaauwe Virugt. Men vindt het ook in Zuid- hoofd-

Amerika , wordende Caagiyuyo genoemd van stuk.

de Brafiliaanen;

(6) Melaftnma met effenrandige , drkrihhige , vt:

langwerpig ovaale , van onderen WuWgef'l''^f°^^

Bladen ; de Takken ge-armd m in twee- J^^^^^^'

m verdeelde Aairen:

De Amerikaanfche Besfenboom met eeri groo-

ter drieribbig Blad , van onderen bezet met eene

witte Wolligheid 5 van PtuKENETius,
komt overeen met den Brafiliaanfchen Tros-

draagcnden Boom van B r e y n , met Bladen

van Malabathrum , en met de Muiva der Brafi-

liaanen. Deeze is , volgens M a r c c r a a f ,

een Boom van middelmaatige grootte , met ge-

paarde Bladen , die langwerpig ovaal , drleMb-

big, van bóven glad en donker groen, van ori-

deren wit Wollig zyn. De Vrugcen gelyken

naar kleine ronde Peertjes , alzo zy op ceii

Steeltje zitten en een Kroontje hebben , als

een overblyfzel van de Kelk dfcr Blöcm.

Ry^

nccnofa BraHUana Folio Malabathri. BeeyiJ. CiKt. 3. T. i .

4. Maiva. M<RCGR. Brus, 117. BüHM. Fl. IrJ, tOU

Ff
ih DrFL. 11. STim»
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II- zynde is de Kleur paarfchachtig en zy
FDEEL.

i^gygjt^Q gen witachtige Pap , vol kleine Zaad-

Hoofd- jes, die zoet is, doch van de Brafiliaanen niet

fxoit. genuttigd wordt. Men vindt deeze Soort ook

op Jamaika en te Suriname , zegt L i n n u s.

(7) Melafloma met efenrandige^ vyfribbige,

i^LiJa' Lajicetswys' ovaale rimve Bladen,
tbriea.

fcïe.^
3« Deeze zou de Kadali van den Malabaarfc^en

Kruidhof zyn , overeenkomende mrt de Afbeel-

ding van den Heer J. B u e m a n n n s , die de-

zelve geheten heeft , Vyfribbige grootere ikfc

lajioma, met Fluweelachtig Haairige Knopjes,

en aanmerkt , dat de Portugeezen dit Gewas
Socca preto genoemd hebben , 't welk Zwart-

mond betekent ; om dat de Jofigcns , door de
Besfen te eeten , een zwarten Mond krygen,
en dit is de reden van den Geflagtnaam. Zyn
Ed. iiocmt het maar een Heeflcr , en dus komt
het ook voor in de Malab^arfc Kruidhof, alwaar

het nogthans geheel glad is afgt beeld , zonder
zyne Natuurlyke ruigte. L i w n u s zegt van

deeze Soort, het is een Boom met ruuweTafc-
3cen, die de Bladen gepaard

, gefte^^Id, breed

Lancetvormig , van boven door ftyfachtige

Haair.

(7) Mtlajloma Folils integerrimls ciuinquenerviis &c. Sv*-
"Hat, XII. M. quinquenervia hirn major , Cipfrulis ieacês

Til!oGs. BURM. 2e^U lj5. T. 73 Kadaü. Hort, Mak IV. j»

«7, T. 4;. Fr^arius aijer, Rümph. IV. T. 7»*

JU Ind, le^
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Haaii-tjes , van onderen voornaamelyk éan de^^It
^^

Ribben ruuw heeft , hoedanigen 'er vyf door '"^^u

hec blad loopen ; doch in de Af beelding vind ik IIoü/d4

'er rriaar drie. De Kelken aan 'è end der Tak-STUK^

ken zyn bezet met witte Haairtjes. Volgens

den gedagtcn Hoogleeraar heeft het de Bloemen

Roosachtig vyfbladig , doch in de Datura met

de Bladen van Malabathrum door B r e y n , wa-

ren dezelven Klokacbtig en eênbladig , naar die

van het Bilfemkruid gelykende. Ondertusfchcn

is danr in blykbaat , hoe dat de buitenfte Rib

zeer digt aan den Rand loopt, gelykL i nn^ü*
aantekent.

Volgens den Heer Bürmannüs behoort

bier tóe de Zifatte Aardbezie Struik van Rum-

*HIUS , die aan de kanten der Bosichen op dc

Molukkifche Eüandcn groeit , wordende in 'c

Maleicfch Roema Kricki , dat is dc Woonplaats

van Krekels geheten. De Vrugten , die

zelden vindt» zyti aangenaam van Smaak,

het Hout is met geacht dan tot Brandftof. Men

geh^uikL de Kolen van het Malabaarfc Kadali

,

zear d'e Autheur, tot het maaken van Buspoe-

(8) Mekiftoma mèt efewsriëge, yy/tibhiggf

^ lang-:

[ ïolüs intègemmis quinquenf iis &c. Sjit

fülariï fmau Arbor non fpinola &c. SloAM. '«S- -T^^;?

II. p. 85. T. 197. f. 1. RAJ. ncndu z6, öwsfulaua F..nt.
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II. langwerpig ovaale
,
gladachtige, gefpitjle

^Eu Bladen, die dm Rand niet ruig hebben.

ukT" Deeze, onder den naam van Kleinere Hee-

fterachtige Melaftoma voorgefteld door Brow-
NE, heet niettemin by Sloane een Boom,

die ongedoornd is, met Aalbesfen - Vrugt en een

zeer groot Malabathrum - Blad , dat glad en glan-

zig is. Deeze Autheur noemt het zelfs een

Grocte Boom met kromme Takken , hebbende

de Bladen zeer dun , doch vyfribbig, van bo-

ven bly - groen en glad. Dezelve kwam in Berg"

achtige Bosfchen van Jamaika onder de anderea

voort. Men betrekt 'er toe de Aalbezie met

breede Weegbree - Bladen , en een zeer kleine

blaauwe Vrugt, van P l u m i e r. Deeze brengt

de Bloemen en Vrugten by groote Trosachtige

Aairen voort.

IT. (9) Melaftoma met effenrandige ^ vyfrihhige

,

jflc^ür''
lanwerpig ovaale gladde Bladen , die aan

Bontbla- den Rand niet ruig zyn.

ginij folio lato , Fradlu mïnimo coeruleo. Pi-ÜM. Sp. 18.

^mtr. 130. T. 84. Grosfula.ia flanraginis Folio &c. Plüm.

Ic. 142. f. I, Giosfularix Frud'.i non fpinofa &C» SLO&S,

Jam. i6u Hijl. U, p. %6. T. 198. f. i. Aibor American»

quinqucnerria &c. Pluk. ^Imag. 40, T. 264. U 4.
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te komen met de Aalbezie, die Weegbree-Bla-'

den met witte Tippen en Zeisfenvormig heeft, Hoofd-

van P L u M l E R , is door S l o a n e voorge-STUK.

fteld onder den naam vau Ongedoomde met

Aalbesfen - Vrugt cn Malabathrum - Bladen , die

V€n onderen Sneeuwwit zyn , hebbende de

Vrugt in Trosfen Zonnefchermswyze gefchikt.

De Heer J a c q ü i n vondt dezelve op Marte-

nique, en zegt, dat het een Boom is van vyf-

tien Voeten hoog , die de Bladen van boven

groen , van onderen bleekbruin heeft twee

Trosfen aan 't end der Takken ; de Bloemen

klein en geel , zonder Reuk , hebbende maar

agt Meeldraadjes. De Besfen bevatten een

paarfch Sap.

f10) Melaftoma met effenrandige ,

ge, Lancetswyze rmwe Bladen. ^r^^

De Heer J. Bukman nu s, die deeze af-^^'

geheeld heeft , bevondt den Steel van zyn Tak-

je hard en ruuw, vierkantig, Afchgraauw, gee-

vende kleine Takjes tegenover elkander uit,

onder welken twee Bladen, die hard in 't aan-

taften , ruuw , drieribbig , van boven donker

groen.

)
MflaJtomaTólilsv

7. Zijl. 171» Ffag;

The/, Zeyl, iS4- 1
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n. groen, van onderen bleeker waren , zittende op

A/DEEL. '^Qjjg Steekjes. De Bloemen komen of enkeld,

HpOFD. of by weinigen tevens, uit het end der Takjes

5TÜK. voort: zy zyn groot. Roosachtig, vyfbladig

,

paarfch, met tien groote, zwanapbtif^c , krom-

me Meeldraadjes en een dunnen Styl, in een

groote ruige Kelk vervat. Daar op volgen

rrmde gladde Besfen , met yeele kleine Zaadjes

in een zwarte Pap.

Mnt deeze Ceylonfche fchynt zo min de Ka'

tau-KadaU van Ivlalsbar , die duidelyk gezegd

worc^c vyfribbig te zyn, overeen te komen, als

de Roode Aardbezie Struik van R u m p h i r s,

wier Bladen ook vyf Ribben hebben. De Stam

van deezen is omtrent zo dik als eens Menfchen

Arm , geevende aan zynen Top een yle Kroon

van dunne Takken uit. De Vrugten , dat roode

Besfen zyn , dienen de Reizende Luiden tot

verfrisfching.

(ii) MeMoma met efenrandige , drieribbi'

MiUfionut ge , ovaale gladde Bladen , die aan dtn

^Z^, RandfiMlg zyn.

De Bladen van deeze Soort ondcrfchciden

dezelve van de voorgaande door haare Stekelig-

heid aan den Rand, waar van ik geen blykvind,

ïioch in de Afbeelding , noch in de befchryving

fii) Melafiom* Foliis fntcgerrimis trïncrvÜs ovm'.

9Jar£;ne hispidis. FL Zeyl, I73. OSI. hit» a^*"
"
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wn den Heer J. B u r m a n n u s , die ook

duidelyk van tien Meeldraadjes gewag maakt. ^
Niet zonder reden , echter , heeft de jonge Hoofd-

Heer Burmannüs dezelve naderhand tot stuk.

deeze Agtmannige betrekken. In China, im-

mers , nam de Heer O s b e c k deeze Seort

waar , en befchreef de deelen der Vrugtmaaking

omllandig. De Kelk was Bekerachtig, van bui-

ten Borllelig , in vyven gedeeld : de Bloem vyf-

bladig met agt Meeldraadjes : het Zaadhuisje

een byna ronde of Bekerachtige Bezie, van bui*

ten zwart , van binnen rood , in de Kelk zitten-

de , met menigvuldige kleine Zaadjes. Dit Ge-

was, zegt hy , by de Chineezen Te-limm ge-

naamd , .verCerde de dorfte Heuvels met zyne

roode Bloemen , die ook des nagts, ten minfte

neg lang na der Zonne ondergang , open blee-

ven. Het groeide Heefterachtig , met de Tak-

ken op den Grond leggende , ronde Steelen ,

ovaale Ebden, en de Bloemen aan 't end of op

den top der Takken.

(I5>) M-1aftoma met effenrandige , ^ifrib'^i^
j^J,^;^^

Bladen ,
by vieren om de Takken, die S^-'^''^^^^^^

^

krinkeld zyn, kddV

Het zogenaamde Aaien - Touw van RüM-
j

(u) fif,h/fcn,A Foliis integerrimls quinquenervüs quatcr-

tós. Ramis crispatis. t Syst, Nat. lU. Fanis Mnra^aaruov.

Hlmph Amk V.p 66. T.js. Bxnm.Fi,Ind.ioi,

Ff 4
iL Desa., lU Sws*



45Ö TlENMANN I GE BoOMEN^

II- F II I u s , dat dceze Soort uitlevert , kan wegens
Afdeel. overeenkomst van Blad- en Vrugtmaaking

Hoofd- ook niet van de anderen afgezonderd worden

:

SI UK. te minder , dcwyl het ook Boomachtig groeit,

en fomtyds opklimt tot den top der hoogfle Boo-

mcn. Van deczc krinkeling heeft hrt /ynnaam,

als ook daar van , dat na 't affchraapcn van dc

bu^trrfte grariiiwe Schors tot op de binnenfte

grornc , dc Stol ken zo fiymcrig als een Aal 7yn.

Het heeft de Stengen vierkantig , omtrent een

Duimdik, geevende overdwars veelc regte Tak-

ken uit, aan welken de Kladcn in 't kruis tegen-

over elkander grocijen , zynde even zo geribd

als dc voorgemelde. De Bloemen , die 1'ros-

wyze uit de Knoopen voortkomen, beflaan uit

vyf witte Blaadjes , die , omgeboogen zyn , en

tien Meeldraadjes bevatten , Zikkelswyze krom.

De Vrugt is een Bezie, naar die der Taxisboo-

mcT) gclykcndc , van buiten hoog purper - rood

,

van binnen Grasgroen , met vecle Zaadkorrel-

tjcs gevuld. Het groeit op Ambon en andere

Eilanden.

XTiu (^3) Melafloma met zevenribbige Bladen*

zev'enrib. De Hccr J A c Q ü I N hccft op Martcnfque

nog eene Soort waargenomen , welke ik als de

Dertiende hier voor flel. Het is een regtdam-

Folis feptcran?ririis, JACQ. '3''
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ïnige Boom, zegt hy, van portuur als de an- II.

dere Soorten, met de Bladen ovaal, fpits, van^^^'^^'

onderen Wollig, hebbende zeven Ribben, ennooFD-

evenwydige Aderen overdwars. De Bloemen stuk.

zyn met tien Meeldraadjes voorzien.

S T Y R A X,

De Kenmerken van dït Geflagt beftaan in een

Trechterachtige Bloem , zittende in een Kloks-

wys' getand Kelkje , en bevattende het Vrugc-

beginzel , dat eene tweezaadige Bezie wordt.

Ook is het getal der Meeldraadjes thans tien

bevonden.

De eenigfte Soort (i) , hier voorkomende ,
^^J;^^

voert den naam van Styrax met Kwee - Ap^o^j.w*.

pelbooms Bladen , by B a ü h i n ü s. Het Ge-j^^^^""'

was is zeer fraay door L o b e l in Afbeelding

gebragt enTouRNEFORX vertoont de Bloem-

en Vrugtraaaking ten naauwkeurigfte. Men
wil dat het den Griekfchen naam van het uit-

zypelen der ftollende Harst, die deczen naam

voert 5 heeft : wordende in 't Spaanfch Estora-

<^ue , in 't Italiaanfch Storace genaamd.

De natuurlyke groeiplaats van deezen Boom

k in de Zuidelyke deelen van Europa, ,, Om-

5, trenc

fi) Styrax. Hort. CHf, 187. Hert. Ups. 123. Mat, M<
ii7. ROYHN Lugdbat, 165. SAUV. Monsp. 306, GBON Oritnt,

H9' Styrax Folio Mali Cotonei. C B. Pin. 4J2, Styrax, Cam.

Epit. 38. LOB. lem. 151 a. TooBUF. Injl, 59^

Ff5
ii^DefuI!, Stok»
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Afdi'el.
" ^'^^'^ Soliers, zegt Lob el, is een zeer lug-

X, 3> g Bergje , daar zeer veel Styraxboomen

HouFO' »> groeijen, welke dicstyds aldaar aan niemand
STUK, bekend waren voor dac wy dezelven a«.i veele

^««r'""
^P^^hekcrs en Scudcrten , als ock aan de

„ Doktoren van Mor tpc Hier getrond hadden :

„ want wy hadden dien Eoom al lang tc vco-

ren , te Venetië , ir de Koi der Iviinderbroe-

3, deren ge/ier. De Stam is ^ elv k die van eenen

„ Berken or Kweeboom." Hy heeft de grootte

van een Olyfboom in de Bosfchen van Proven-

cc, inzonderheid omftreeks Toulon. Naar den

Kwee - Eoom gelykt hy door zyne Stam , Bast

en Bladen , zegt T o u r n e f o r t. De Bladen

z^'n uit den ronden gefpitst , anderhalf Duim
lang, maar niet zo breed , glanzig groen , van

onderen wit en ruig. De Bloemen , die , vier ,

vyf cf zes , by elkander, aan Jaarlykfe Lootjes

grr cijcn , zyn wit en van een aangenaamen

Reuk, naar die der Oranjcboomcn gclykende,

maar 6ónbl:dig , van onderen Pypachtig , van

boven in zes puntige Slippen gefneeden. De
Kelk bevat een rond Vrugtbeginzcl , 't welk

overgaat in cene Vrugt , van gTootte en figuur

als rene Hazelnoot , die Vlcczig is , eerst zoet

dan bittcrachtig , wanr in één of twee harde

gladde Zaadkorrels vervat zyn, met een witte,

Olieachtige Pit, drn R^r.k van de Harst deezes

Booms eenigermaatc hebbende, doch fcherp en

onaangenaam van Sniark.

Drcoge In de Zuidclyke deelen van Vrankryk leve-

Styiax, jeg
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fen deeze Boomen gecnc of zeer weinig Harst
^

öir. De Styrax , welke in de Apotheeken ge- ^"^^

bruikt wOTdt, is afkomftig van Boomen , die in Hoofo-

beeter Landen , gelyk Syrië en de overige dee^sTus.

len van Klein- Afie, in Paleflina of ook in Ara-

bie groeijcn, en dus krygen wy ze uit de Le-

vant of uit Indie , onder den naam van Styrax

of Storax , die tweedcrley is , naamelyk de zo-

genaamde CaWfa , dus genaamd, zo men wil

^

omdatzy, zo Galenus getuigt, weleer in

Rieten uit Pamphylie gebragt werdt: of inlraa-

nen , dat is faraengeloopen , welke fommigen

^efina Styracis noemen , beiden van een zelfde

Reuk en Smr»ak. De cerfte is gruizelig en zeer

broofch ; de andere een vaste Harstachtige zelf-

Ibndighcid , bcftaande op het Oog uit glinfte-

rende deeltjes, doch over 't geheel bleek rc^r^,

achLig. Zy heeft eenen fcherpen doch niet on-

aangenaamen Smaak en ruikt JieffeJyk , inzon-

derheid gebrand wordende; fmeltende fpoedig,

als raenze op een gloeijende Kool. werpt, en

aan de Kaars ook ligt Vlam vattende. Men heeft

door de Schcidkunde ontdekt , dat het een Harst

zv, die veel dikke Olie en een weinig zuuren

Geest behelst. De veelheid van vlug Zout is

^er kleinder dan in de Benzoin , maar van dunne

Olie heeft ze meer , geevende daar door wat

üerker Geur af, doch minder verdunnende.

Hierom is zy, tegen Hoesten öorstkwaalen , wel

zo kragtig niet als de Benzoin , doch in fonimi-

ge Gevallen veiliger te gebruiken, let verller-

kiog

lU Deel. IU STUK»
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/FnEEu
^'"^ Herfenen en opwekking der Dier-

X. lyke Gceften wordt zy , zelfs uitwendig, met

Hro. B' berooking of op 't Hare gelegd , grootelyks aan-

gepreezen, en dikwils met de Benzoin gepaard.

Zy komt ook in vecle Samengeftelde Winkel-

middelen.

vioe^aaie In dc Apotheeken is een vloeibaare Zelfftan-

digheid, Styrax liquida genaamd, bekend, die

gemeenlyk, als afdruipende, Sta6le is genoemd

geweest , doch over welker oirfprong zeer ge-

twist werdt , willende eenigen dat het llegts ver*

dunde Myrrhc , anderen uitgeperfte of afgekook-

te Olie van den StyTaxboom zou zyn : tcrwyl

fommigen het voor een Kondig Bereidzcl ,
uit

verfcheidc zaaken , hielden. De vermaarde

Londenfche Apotheker , P e t i v e r ,
nogthans

,

verhaalt (*) , dat de Styrax liquida , van de

Turken en Arabieren Cotter • Mijü genaamd

,

het Sap is van zekeren Boom , dien m^n Ro/a

Mallos noemt ,
grocijcnde in dc Koodc Zee op

*t Eiland Cobrofi , by Cadefs, drie Dagreizen

van de Stad Suez afgelegen. Den Rast van

deezen Boom , zegt hy , fchillen zy jaarl5'ks af

,

en kookcn dien , gcftampt zynde , in Zeewater

tot dat het een Lymige zelfhandigheid wordt,

fchcppcnde dan het Olieachtige daar boven af,

*t welk , nog veel vuil bevattende , op nieuws

door kooking met Zeewater gezuiverd, en ein-

de-

er; Pkll. TrMHS. N. sn. Airiig. VOL. V. p. 4' 7.
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delyk in Vaatjes naar Mocha , de Koopftad van H.

Arabie, gebragt wordt. Deeze is tot Reukwer-^''^"^^

ken by de Oofterlingen in veel gebruik, en meer Hoofd-

of min waardig naar haare zuiverheid. De Heer stuk.

Richter heeftze, in Oostindie, geheel wit

gezien. Inwendig , by eenige weinige Druppe-

len tefFens gebruikt, fcbyft men 'er een byzon-

dere kragt aan toe , tot het zuiveren van Ver-

fweeringen. Men gebruikt ook, in het Gasthuis

te Parys, met Vrugt, een Smeering, die daar

van den naam draagt (*).

COPAIFERA.

De Kenmerken zyn , vier Bloemblaadjes ,

zonder Kelk, het Zaadhuisje een Eyvormige

Haauw, waar inéén Zaad meteen Befie • achtige

Pir.

Het Geflagt heeft zynen naam van het uitle-

veren der B(flfem Copayve door de eenigfte Soort

daar in bekend (r) , welke door Marcgraaf, r.

indeszelfs Natuurlyke Hiftorie vanBrafil, be-o^^S.
fchreeven wordt en van Ray genoemd Balfem-

geevende Brajiliaanfche Boom, met de Vrugt één- Boom.

zaadig. Hy is taamelyk hoog, hebbende een^%^^\,

regten zeer dikken Stam , het Hout hoog rood

en
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II. en van hardheid als Beuken . Hout. De Bladen

Afdeel- ^yn ovaal , vier of vyf Vingerbreedten lang ^

Hoofd-
uitpuilende Ribben en Aderen ; de Bloemen j

STUK. aan 't end der Takken trosvvys' voortkomende»

Bai/em vyfbladig ; waar op langwerpige ronde Peulen

ümi^ volgen , die ryp zynde door drukking het Zaad

uitgeeven , dat de grootte en figuur heeft van

een Hazelnoot , van buiten bekleed met een

zwartachtig Huidje, waar binnen een geelachtig

Vleefch en een Pit , die Hoornachtig taay is i

zynde een lekkerny voor de Aapen.

Deeze Boom groeit in digte Bosfchen van

Erafil , binnenflands , als ook op 't Eiland Ma-

ranhon en de nabuurigen , alwaar , in 't heetfte

van den Zomer ^ door raiddel van diepe Infny*

dingen , een Olieachtige Harst uit den Boom

vloeit , die in 't eerst helder is als verfch gedes-

tilleerde Terpenthyn - Olie , doch vervolgens

dikker en uit den witten geelachtig wordt. Een

dergelyk verfchil heeft ook plaats in het begin

en end der vbeijing , wordende die eerst uit-

komt voor den bestea gehouden. Wanneer de

Boem op den regten tyd en diep genoeg inge-

fnecden wordt , kan men in drie üuren wel

twaalf Ponden Ballèm daar uit bekomen, en,

dan de Wond met Wafch of Kley digt ftryken-

de, zo loopt 'er , als men dat wegneemt, na

verloop van omtrent veertien Dagen wederom

een aanzienlyke veelheid van 'c gedagte Vogc

De Heer J A c <2 u X N vondt zoémïg een Boom



op Martenique , en geeft een zeer fraai'je Af- lï»

beelding van een Tak daar van met de Wce-^^^^^*

meDj doch de Vrugten hadt hy niet ryp gezien. H(30fd-

Hier uit blykc dat de Bladen gevind zyn vansruK.

drie of vier Paaren zonder oneffen blad" aan 't .
'^"^^'^

end
,

Lancctswyze ovaal , glanzig, fterk gcü-saom^

derd: a^' Bloemen als gezccd is, wit van Kleur.

„ Vc Boom groeit, (zegt yyn £dj, ovcrvloe-

5, dig by de Stad Tolu , dertig Mylen van Kar-

„ thagena af, vermen-rd onder die Pcx)men,

„ daar de Bdlfamum Tolutanuin , Perimanum

j, en anderen , uitzypclen. De laatstgcmelde,

„ naamclyk, heeft zynen regtcn naam niet, als

„ nergens in Peru vallende, maar in Terra fir-

„ ma, van waar men hem derwaards gebragt,

» en uit Peru wederom in Europa overge\'oerd

j, heeft : weshalve de Europeaanen mccndca

), dat hetzelve zyne Groeiplaats was. Dit kan ik

)j op 't bericht der Ingezetenen van Karthagena

» verzekeren. Tot myn leedwezen had ik geen

„ gelegenheid , om die Boomen op de plaats

n zelve te gaan onderzoeken , hoe naby ik my

}, ook daar aan bevond."

Aangaande den Balfcrii Copaïve merkt hyoeBaffêiii

aan, dac door het inwendig gebruik van denzel-^°'"P^^**

Ven, doormiddel van Eijer-Doijer met Water

gemengd, en Infpuitingen van den louteren Ba!*

^pm in de Waterwegen , de Amerikaancn zig op

^'ede plaatfcn van ecncn Vuilcn Zaadvloed wec-

^ te geneezen. Dergclyke dienst van deczen

Balfem is in Europa ook niet onbekend , d-di

men
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II, men oordeelt deszelfs menigvuldig gebruik niet

Afdeel, altoos veilig ; dewyl hy dikwils te fcherp bevonden

Hgg^f'd-
'^^^'^^ fchadelyk in plaats van heilzaam,

stuk!^' zo lang 'er nog een fcherpheid plaats heeft in

r,ai/em het Wateren , die men eerst verzagten moet,

StrnJ" Voor het overige kan deeze Balfem ook in Borst-

kwaalen en tot zuivering van Verzweeringen ge-

bruikt worden.

Brafiiie- Het Hout van deezen Boom is wegens zyne

fraaije roode Kleur niet alleen tot Schrynwerk,

Befchot van Kamers en ander Timmerhout be-

kwaam, maar men gebruikt het ook tot Verf-

llofFe. Of het nu eigentlyk dat gene zy, 't welk

men Femambukhout noemt ^ dan een andere

Soort van Brafilie - Hout , durf ik niet verzeke-

ren. Het zou , volgens M a R c o r a a F , een

Kleur hebben die naar Menie trekt, welke ik

niet vind in de my bekende Verfhouten ; doch

't is mooglyk en zelfs niet onwaarfchynlyk

,

dat de Kleur door 't droegen aanmcrkelyk ver-

andert ; zo dat het evenwel 't gewoone Fer-

Dambuk-Hout zou kunnen zyn.

De Kenmerken zyn , een vyftandige Kelk

boven het Vrugtbeginzel , geen IMoemkrans.

t)e Vrugt en Bezie met een enkel Zaad.

De eenigfte Söort van dit Geflagt (i) i*

(I) Budda* SytU Nat, .Til. Töm. II. Gtó, 549* P-
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door Browne in Plaat gebragt en genoemd ï*-

Buceras met bogtige dunne Takjes, de Bladen ^^j^^^'

ovaalachtig digt by een en veele Aaircn aan 't Hoofd-

«nd der Takken. Sloanb noemt dezelve'"^"^*

Katdraagende Manglesbaom , met rondachtige ^uerslfj^j

Bladen, die zeer breed zyn,digt te famengroei-

jende ; wiens Bast bekwaam is tot Lederberei*

den. Men ziet daar uit , dat hy tot de zoge-

naamde Manglesboomen , waar van reeds eeni-

gen befchreeven zyn , eh nog anderen in 't vol-

gende Hoofdfluk befclireeven zullen worden

behoort. Zie hier de Geflalte.

't Is een Boem , die dertig Voeten hoogte

krygtj met den Stam ongevaar een Voet dik^

hebbende een ruuwe Schors. De Bladen , die

aan 't end der Takken gröeijcn , zyn aan 't end

byna een Duim breed en twee Duimen lang.

Tusfchen dezelven fchiet een Kat uit of Rist

van kleine Bolletjes, als Speldekoppeh , wit en

met kleine Pluisjes , dat de Meeldraadjes zyn.

Hier volgen de Zaaden , op , die naar Korrels

van Druiven gelyken, maar grooter en hoekig.

Dè Bast wordt gebruikt om Koehuiden tot

Zoolleer te bereiden , waar van hy den naam

heeft

,

^mctn. ^ced. V. p.397. Buceras Ramulisflexuofis&c. Bfiowi*.

J'^m, 221. T. 23. f. 1. Mangle julifera, Foliis fubrOtundis.

«tc, Sloan. jam. is6. Hi/?. 11. p. Ó7. T» 189. f. 3. Raj.

Otndr. ns.

ÏX. Dtït^ H. Stuit.
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11. heeft , groeijende aan de Oevers van een Ri'

^'^^X^f^'
vier op Jamaika.

Hoofd- De Boomcn die tien Meeldraadjes en een en-

STuff. icelen Styl of Stempel hebben , zyn thans be-

fchreeven. Nu gaa ik over tot de genen die

drie Stylen of Stempels hebben , als volgt.

De Geflagtnaam ftrekt ter eere van den ver-

maarden Malpighius, door wien zo vecle

Ontdekkingen ten opzigt van de Planten zo

wel als van de Dieren Wereldkundig zyn.

De Kenmerken beftaan in eene vyfbladige

Kelk, die aan den Grondfteun van buiten Ho-

niggaatjes heeft , en vyf rondachcigc genagelde

Bloemblaadjes : de Vrugt eene Bezie met ééne

Holligheid en drie Zaaden.

Dit Geflagt bevat negen Soorten , waar van

ecnigen Boom anderen Heeflerachtig zyn : dus

(i) Malpighia met efenrandige ovaale gladde

'jjfjf"*
Bladen , en Zonnefchermswyze Bloemfieel-

èiaS. tjes,

Deeze Soort vindt men by Browne Hee-

Pt.

(i) Malpighia Foliis ovatis integerrimis glabrJs &c S-jst.

Ups, io8. ROYEN Lugdbrtt. 459. MïUL. Difi. T. l8'« ^

Malpighia Fruticofa ereda &c. BroWN. Jam. 230. Arbor Bac-

cifera &c. Si.o\N. Jam, 171, lUJl, II. p. loó. T.^ioj. f. U
RAJ. Dtndr, 74.
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férachtige met een regten Stam c^enaamd , doch JI.

Sloane nocmtze een Beziedraagende Boom , mct^^^^-^i''

rondachdge Bladen en Vrugcen als Kerrtn, diefi^^Fti.

rood 2,yn raet vecle Zaadkorrels ; de SrcenrjcssTuK.

met Sleuven. Mon nocmtze op Jam-nka, daar

deezc Eoom overal in de Tuinen gekv cekt wordt,

Barbados Kerjhi. liy heeft dc hoo^- c van om-
trent vyiLien Voeten. Dc Vnigtcn hebben de

grootte van Kerfcn , zynde zoet en eetbaar ; van

binnen met Steentjes , die trgcn elkander ge-

voegd zyn, even als in de Kjispelen.

1 (2) Malpifdna met efenrandigs , ovaale, glad' t*.

' de Bladen , en Steeltjes viet ééne Bloem,
^''"'f/^f^f

Hier wordt thans de

iiiEH, die naar den Granaatappelboom gclykt,

t'huis gebract : 7.n \\q\ als de Aiiienx-iaLiche

Kerfenbuom van Plükenetiüs, met ge-

paarde MyrthebJaderen en eene wrange vierkor-

relige Vrugt. De natuurlyke Groeiplaats, zö

Wel als die der voorgaande Soort, is in Zuid»

Amerika.

(3) Malpighia met efenrandige , Lancetvor» irr.

Mahi<'f>'a Feiiis &c. pedunrur< uniflorls. Syst. Nat.

ÏLOM. Gen. 1(6. h. iCó. f. 2, Cerr.i .5 Amer.cana 34c, Pluk.

Malpij^hia folLs LanceoI^Is &c. Syit, Nat.XU. M,U

Gg ^ pi*

ï * Dsri, i;. STUK*
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lï' mige ,
gladde Bladen , Aainn zydt

Ungs.

stük!°* Deeze is door den Heer Ja cqu in voor-

gefteld als een Boompje , met Bladen van vier

Duimen lang , 't welk hy in Kreupelbofch by

Karthagena vondu

(4) Malpighia met langwerpig ovaale Bladen,

Siandende. die ftyve nederleggende Borfiels hebben, en

éénbloemige Steeltjes by elkander.

Deeze voert den bynaam van Brandende, om

dat de Bladen van onderen met kleine Stekel-

tjes bezet zyn , welke , wanneer menze aanraakt

,

inde Huid en in de Kleederen blyven zitten

,

zynde niet dan met moeite daar uit te krygen.

Dat deeze Stekels Jeukt verwekken , is uit de

Planten , die men daar van in onze Kruidtuinen

heeft blykbaar, volgens den Heer J. Bur man-

ij us. Hier toe ,
naamelyk , wordt de Breed-

bladige Malpighia met de Bladen van onderen

Doornachtig van Plumier , betrokken; zo

wel als de Amerikaanfche Mispelboom vanTouR-

NE-

lis , Pedunculis uniflorls apgregatis. MiLL. Dia. T. i

, M. latlfolia Folio fubtus fpinofö. Plum. Gen- 46.



Decandria. 469

NEFORT, met een breed van onderen gedoomd

HM en eene roede Vrugt. De liezie-draagen-'^^^^^^^*

de Boom van S l o a n E , hier aangehaald , hadt Hoofo.

een Stam van dikte als eens Menfchen Been. stuk.

De Heer J a c Q u i n fielt , onder den bynaam

van Marteniekfe,eene Soort \nn Malpighia voor

,

,i welke de fterkst brandende (zegt hy,) van

}, allen is , komende in gedaante volmaakt met

j, de Gladde overeen , waar van zy alleen door

„ de Stekels kan onderfcheiden worden , en

„ door een minder aangenaame Smaak der

,j Vrugt. Alle de Soorten hebben wel eetbaare

„ V rugten , doch die van de Gladde en Bran-

,. dende alleen zyn in gebruik. De lalFe Vrug-

•3 ten van deeze - worden raauw door de Kinde-

„ ren en Wilden gegeten ; maar die van de an-

„ dere , welke Zuurachtig zyn en een byzon-

„ deren Smaak hebben y zet men met Suiker ge-

3, kookt op Tafel : raauw maakt men 'er geen

j, werks van, 't Is my echter gebeurd 3 dat ik

„ langs het Zandige Strand van Venezuela rei-

» zende , en byna verfmachtende van Dorst

,

„ by gebrek van Water om dien te lesfchen
,

„ met myne twee Medgezellen een groote me-

5, nigte van deeze Vrugten raauw op - at , zon-

)i der eenig kwaad gevolg."

(5) Malpighia met /malle Lmcetvormige Bla- v.

{i) Melpïghia FoUis Iin?fin-laijceolatis, Setia uttinque^'^*

Gg 3 S'c.

DiLEU VU STUK,



den , die wederzyds Jiyve nederleggendc

^^^J^*
Borjlds hebbm , en Trosdraagende Steel-

Hoof'd- tjes.

De Heer Jacquin vondt dceze op Rots-

ac'uige plaatfen van 't t:iland Sc. Marten, eens

Mans ian^cehoog^mct bleek Rooze - icodeBIoe-

£kbijïï-* » die van onderen IVolV.g zyn, en Tm-
P' aan de enden der Takken,

Drezc is de hoogde van alle de I^,'Ialpi;2:hia^s.

B R O V5^ N f: noemtze Boornachcigc , en S l o a N E

naar den Lindeboom gclykende met Laurierbla-

den cn Bloemen van den Aardbezie - Boom , die

wit zyn en welriekende , ^roeijende by Tros-

fcn; ..'e Vrugt vyfhoekig. 't Is een Boom, zegt

L I N N s , met ovaale , geftcclde , cffcnran-

digc Bladen, van rrootrc als de Palm der Hand,

van boven ruig , van onderen Wollig , dikwib

cvcrhoeks geplaatst. Aan de enden der Takken

j^omen lange Wollige Trosfen voort. Dceze

zyn
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zyn het, buiten twyfel , welke Browne II.

Aairen noemt. De natuurlyke Groeipkiats is^'^^'

in de Wesrindiën. Hoo/d
TUK.

(7) Malpighia met Lancetswys' ovaale. Wol- vu.

ligSy effenrandige Bladen y en Tros/en aan^^!'^'''^

't end der Takken. g^oibi»

De aangehaalde van B a r r 1 e r , onder den

naam van laage Malpighia , met Bladen en ge-

daante van Wollekruid , en een zeer dikken

Steel , fchynt aanmerkelyk te verfchillen van

den Boom van S l o a n e , die Besfen met Kel-

ken draagt , maakende een Trosachtige Vrugt

uit , die eetbaar is en rondachtig , met eenen

Zaadkorrel , bleek geel van Kleur , L i n n ^ ü s

zegt , dat deeze Soort Lancetswys' ovaale Bladen

heeft , van een \'oct lang ,
gcftecld , ruig van

onderen en met een dikke Wolligheid bekleed.

Hy ftelt de Vrugten en Groeyplaats als in de

vcorige Soort.

(8) Malpighia met Lancetswyze ,
getande ^ ge» vrn.

doorndey van anderen Stekelige Bladen. ^nXtbi

(7) AfalpighU Folns lanceolato-ovat.s Sec

M. hutnilis Verh,isci folio & facie. U.K&R. A

Arbor ca yculat i &c. SLOAN Hift. II T. 19

guöis ae acuminatis Aquifolü foliis. Plüm. <

Gg 4
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II. Zodanig eene Soort is door Plumier zeer fraay
AfBEEL.

voorgefteld , uit wiens Afbeelding zig de Le-

Hoofd- pelswyze gedaante der Bloemblaadjes en de fi-

STÜK. guur der Vrugten , zeer duidelyk openbaart.

IX. (p) lylalpighia <met ovaalachtige , getande ^

Ken^es- ' gedoornde , Bladen,
bladige,

De figuur der Bladen zweemt in deeze meer

naar die van Hulst , doch dezelve worden by

die van den Kermesboom vergeleelcen. Beiden

vallen zy in de Westindiën. Ik heb deeze

Soorten ^ fchoon laag van Gewas , niet van de

anderen willen afzonderen.

ERYTHR03tYL0N. RoodhoUt.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn ; een

Klokswyze Kelk ; de Bloemblaadjes aan den

Grondfiun een uitgerand Honigfchubbetje heb-

bende : de Meeldraadjes van onderen famenge-^

voegd : de Vrugt eene éénzaadige Bezie.

Het bevat thans twee Soorten , als volgt.

(i) Roodhout«^r jtomp ovaak Bladen.

9) Mélpighia Foliis fubovatis &c. Syü. Nat. XII. M. hu-

is Illcis Cocciglandifera: foliis. Flum. Gé'p.46. /f. j<8.f. z.

1. p. 315. Amvn, Acad^ V. p. 397. '\h.'CQ^-Amtr. 13*.

87. f. I. r.rythroxylon Foliis ellipticis, lineis binis Jtxngita-

ilibus fiibtus notatis , Fasciculis Florum /paxfis, BROWN.,

». 278. T, 3?. f. a.
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De bynaam is van den Heer Jacqüin II.

afkomftig , door wien deeze Soort in de Zan-A^^»!-'

dige Landftreeken , by Karthagena in de West- höof'd^

indien , aan den Zeekant , veel gevonden stuk, ,

werdt. L I N N >E ü s hadtze Areolatum ge-

noemd, om dat de Bladen, van onderen, door

drie overlangfe vStreepen als in Beddetjes ver-

deeld zyn. ' Van deeze Streepen loopen twee ter

wederzyde van de middelrib,zig met dezelve aan

't begin en aan het end vereenigende ; 't welk de

benaaming vanBROv/NE uitdrukt, die dit Ge-

was op Jamaika hadt waargenomen, en *«r den

gedagten naam aan gegeven , wegens de Rood-

heid van het Hout , doch welke 'er de fleer

J A c Q ü 1 nooit in ontdekt heeft.

Deeze Karthagcenfche is een Boom van twaalf

Voeten hoog , met uitgcfprcide Takken , die

dikwils effen boven den Grond reeds uit den

Stam voortkomen , zynde het Hout bruinachtig

en vast. De Bladen zyn ovaal , aan 't end rond-

achtig, en daar een weinig uitgerand, ongekar-

teld , glanzig , van boven groen , van onderen

grys , anderhalf Duim lang. Aan de Houtige

Takjes komen korte Steeltjes , Troswyze , voort

,

ieder met eene Bloem, die uit vyf ovaale Blaad-

jes beftaat en tien Meeldraadjes heeft, met drie

Stylen op het Vrugtbeginzel. De Bloemen, die

«ioor haare menigvuldigheid dikwils de Takjes

geheel bedekken , zyn omtrent een half Duim

breed, wit van Kleur, en hebben een zeer aan-

genaame Reuk , niet veel van dien der Jonquil-,

Ggj ies

Vfl DïEL. II, STÜS.
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II» jes verfchilïende , doch flaauwer en ligt verdwy
^* "s^^* Vrugt , die eenigermaace vierhoekig

Hoofd, is^ week en rood, bevattende eene (lomp vier-

sTï^K' hoekige Noot , hadt een rood Sap, en fcheen

van geen Gedierte, zo veel hy verneemen kon,

genuttigd te worden.

Havl^n/e. C^) Roodhout met fpits ovaale Bladen.

naafch.
j^^^^c kv\'am in Geftalte zeer met de voor-

gaande overeen , maar hadt de Bladen fpits

ovaal c'*), van onderen zonder eenige Streepcn;

de Vrugten Oranje - kleur. Zy was aan den

Rotfip;en Zeekant , by de Stad Havana, op 't

Eiland Kuba , door zyn Ed. waargenomen , zyn-

de een Heefter van maar drie Voeten hoogte.

Waarfchynlyk zcu dezelve , in een vrugtbaare

Grond grodjentfé , ongelyk meer hoogte berei-

ken.

Ik gaa thans tot de Tienmannige Boomcn,

die vyf Stylen of Stempels hebben , en daarom

Vyfwyvige genoemd worden, over.

AvERR-

•. I3J. T. 87.

: Sooït weezentlyk Jlemp tvaai z
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A V E R R H O A, II.

Afdeel.

Die Geflagt heeft zynen naam van den Ara- Uoofd-

bifchen Geneesheer AvERROës , die in 't^Tuit.

midden van de Elfde Eeuw of omtrent dien tyd

bloeide , en van de hoedanigheden der Planc-

gewasfen , v.elke in de Werken van Gale-
N u s vervat waren , fchreef.

De Kenmerken zyn , een vyfbladige Kelk,

waar in een Bloem, die uit vyf Blaadjes be-

ftaac, wyd gaapende. De Vrugt een vyfhoeki»

ge Appel met vyf Holligheden.

Drie Soorten behelst hetzelve, als volgt.

(i) Averrhoa, die de Vrugt uit den blooten u

Stam uitgeeft, zynde langwer^ge fiomp'^lYm^'*

hoekige Appckn. Bhmbing.

De Bilimhi van den Malabaarfen Kruidhof,

hier aangehaald , wordt gezegd een Boompje te

zyn van agt of tien Voeten hoog , niet dik

van btam , het v/elke op Malabar in de Tuinen

gehouden wordt om de Vrugten , die van groot-

te als een Hoender - Ey en dus langwerpig rond

,

eenigerraaate flaauw vyfhoekig zyn. Rumfhius

noemt-

(i) ^verrhoa Caudice nudo fruftlficante, PomFs oblongis

•btufangulis. Syst. Nat. Xll. Tom. IT. Geiu 572. p -IS*

^kr.Zeyl. 177. BliiiiMngiura tcres. RUMPH. I. p. 11?.

H7. Fl, iKd, io5^
'

^

II. DfEï. II. STOK»
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II. noemtze Ronde Blimbing, volgens den Maleit-

Afdeel,
^ en zegt dat men deezen Boom op

Hoofd- op Java, Baly, Celebes en verder op de Mo-

STUK, lukkife Eilanden , doch nergens dan met Men-
simbins. fchen Handen geplant vindt. Hy zal dan mis-

fchien uit China afkomftig zyn. 't Is de klein-

fte Soort van dit Geflagt, maakende een Ge-

was van weinig fraaiheid, zo Rumphiüs
aanmerkt 5 met korte kromme Takken, die aan

de enden alleen bezet zyn met bosjes van Blad-

fleelen , waar van de Bladen gevind zyn, tot

zeventien en agttien Paaren aan een Steel, zyn-

de niettemin ongevaar drie Duimen lang en twee

Vingeren breed , met een oneffen Blad aan 't

end. De Bloemen komen by Trosjes uit de

Knobbels van den Stam en de Takken en dit in

zulk een menigte voort , dat zy dikwils den ge-

heelen Stam bekleeden. Dit doen ook de Vrug-

ten, die de gedaante van Eijerpruimcn hebben,

ryp zynde , Grasgroen en van binnen met een

Waterachtig Vogt gevuld, zo zuur als men

zig kan verbeelden, doch niettemin de Tanden

geenszins eggerig maakende , wanneer men 'er

in byt. Men eet ze ook niet raauw, maar by

Vleefch , Vifch of andere dingen gekookt en

zy worden ook in Pekel ingelegd of gekonfyt

,

als wanneer zy aangenaam zyn om te gebrui-

ken.

In de geftalte van deeze Boomen moet, naar

de plaats waar dezelven groeijen , een grmt

verfchil zyn, en misfchien willen zy beter na-
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by de Vlaste Kust dan in Water - Indie. II.

Jrimmiüs aangete-A^^^EL.Immers ik vind van Grimmiüs aangete-^^^^^L.

kend, dat de Blimbing een zeer fchoone BoomHoorD^

is, wordende van het Sap der Vrugten eensTuï.

zeer verfrisfchende en verkoelende Syroop ge-

maakt , en de Bloemen , die rood of Violet

zyn , leveren een gedeflilleerd Water en Con-

ferf ui% van dergelyke eigenfd appen.

(2) Averrhoa, die de Frugt uit de Oxels der u

Bladen voortlrengt , zijnde langwerpige^f/^^'J^

Scherphoekige Appelen. 2o^^'

Dit is de gewoone Blimbing , op Malabar

Tamara Tonga of Carambolas genaamd, meest

van de voorgaande verfchillende door de hoe-

kigheid der Vrugt , welke R u m p h i u s

Frumim Stellatum , dat is Gefternde Pruim

noemt, om dat dezelve zig op de doorfny-

ding als Gefternd vertoont. Baühinus, de-

zelven voorftellende onderden naam van Goa*

fchei Appelen met een agthoekige Vrugt, heeft

daar in misgetast , zo C o m m e l Y N in

zyne Aantekeningen op den Malabaarfen Kruid-

(1) Avtrrhoa Axillfs Foliarutn fruaificantibus , Pomis ob-

ga five Caramlwlas, Hort. Unl. III. p. 5t« T. 4Ï .44. BOKM»

Zijl. 148. BUBM. Fl. Ind, 106,

lU HfSU !! STIK,

hof

oftangulari Porai vu!|

nutn ftellatum. RUMP;
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JI. hof aanmerkt; doch Lin schoten hadc

AFDEEL zulks verhaald. Acosta meldt 3 dat de Vrugt

Hoofd- ^^^^^ Malabaaren en Portugeezen Carambo-

STUK. las , de Maleijers en andere Indiaanen Bolimbd

^p^yftoek- noemen , door Sleuven als in vieren verdeeld

is , 't welk reeds een a^ïnmcrkelyk verfchil maakt

met RuMPHi us, die deeze Blimbing, welke

men op Malabar Vyfhoek noemt , aldus befchryft.

Hcc is een Boom , o'ic den Stam ongevaar eens

Mans langte hoog heeft , met eene fierlyke

Kroon , als een Zonncfcherm uitgefpreid , gee-

vende dus een aangenaame Schaduw. De Blad-

fteelen hebben vier of vyf Paa.en van Bladen,

die wat naar Pruimbooms - F.ladcn gelyken »

doch veel kleiner zyn , wordende naar 'c end al-

lengs grooter , en het uiterfle allergrootst. Van

boven zynze bly- groen, doch van onderen wac

graauwachtig , fluitende zigbv nagtnc: Eerwaards.

De Bloef^m komL T'-; - dcTak^

ken a!s uit het .xtc.

De l'.loemen , dje^ i\ : . . / . .n uit

jes. De Vrugten , grooter dan de grootlrc Prui-

men ,
zyn wel doorgaans in vyf, doch ihmtyda

ook in vier , zes of meer Ribben verdeeld, 't

welk al naby aan de agt Ribben konir. Haarc

Kleur is, ryp zynde, geelachtig, en dan bevat-

ten zv een Sappig Vleefch, zynde van een rin-

fen Smaak. Men vindt 'er zoeten en zuuren

Van , de eerften worden raauw gegeten , en zyü
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dus zeer gezond , voornaamelyk in heete Ty- lU

den, en zelfs in Koortfen ; maar dc zuuren ge-'^^'^^^W

bruikt men niet dan by de Spyzen gekookt ofHüofd.

ingelegd en gekon^yt , even als van de voorgaan- stuk.

de Soorc gezegd is.

(3) Avcrrhoa die de Vrugten aan de hloote lïl

Takken draagt 3 zynde rondackige Appe-adT/J^"

len,

Dit laat zig zeer wel dus bepn.alcn , doch de

manier der Vrugtdraaging- kan niet tot een on-

derfchcidend Kenmerk verftrekken in dit Ge»

flagt ; welks algemeene Kenmerken wel mogten

opgegeven zyn , dat dé Vmgt m alle Soorten

voortkomt uit de bbote Stam en Takken ; iets

't welk maar in weinige Eoomen plaats heeft.

Men noemt dit het Cheramela - Boompje , en

zegt dat hetzelve een taamelyk dikken Stam

hadt , doch laag bleef op Ambon, alwaar het

van J;n a gebragt was. De Heer J. B u r m a n-

Nus noemde het , Indifche Appelboom, met

een kleine , ronde , zuiire, gcftreepte Vrugt ,

wordende NelU of Nellika geheten by de Cey-

loneczen. Op Malabar noemt men hetzelve

Ne-
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II. Neli'poüU, in *t Nederduitfch Zmrknoopen >

Afdeel. onderfcheidt het in twee Soorten, vraar van

Hoofd- de eene wel bloeit doch gcene Vrugten voort-

STUK. brengt, wordende deswegen het Mannetje, de

Zuur. andere het Wyfje geheten* Geen van beiden

IT/X* groeit veel hooger dan agt of tien Voeten. De

Stam is ongevaar een Voet in de rondte, heb-

bende een dikken Dast: de Bladen zyn gevind,

als in de andere Soorten : de Bloemen klein

,

zoet van Reuk en zuur van Smaak. De Vrug-

ten, die uit de bloote Takken doch niet uit den

Stam voortkomen , zyn plat rondachtig , van

grootte als de groote zwarte Kerfen, hebben-

de zes of agt Ribben , glanzig groen en door-

fchynende , gevuld met een Sappig Vleefch

,

van eene aangenaame rinfc Smaak , een Steen

bevattende met eene langwerpige Fit , die uit

zes of agt dunne Zaaden , welke in een Huidje

beflooten zyn , beftaat. Dus ziet men dat de

opgegeven Kenmerken , van dit Geflagt , ten op-

zigt van de Vrugt zeer weinig Itrookcn. Men

eetze in Indie tot verfnapering , gelyk in Eu-

ropa de Kerfen, zo raauw als ingelegd, gekon-

fyt of gedroogd.

Spondias,

De Kenmerken zyn ; een vyftandige Kelk

,

een vyfbladige Bloem ; een Pruimvrugt met

een vyfhoUige Noot of Steen.

Twee
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Twee Soorten zyn daar jin opgegeven , als li.

•olgt. Afpeeu

co Spondias, 'Wier Bladen dm gemeenenf^l''l°'

Steel famengedrukt hebben,
i.

Stlrjlat

DitSoortelyk Kenmerk, zo wel als de Geflagt-J^g^^^^^^»

naam 5 is afkomftig van Browne, die vanpmim»'^**^

een Gewas fpreekc , door hem afgebeeld , 'c

welk hy noemt, Spondias die uitgebreid is , met
veele kleine gevinde Bladen , hebbende de Schaft

famengedrukt en gefleufd , vroeg bloeijende.

Hier toe betrekt onze Ridder de Kleine Myro-
balanus van Sloahe met gewiekte Esfchen-

bladen, cn ecne paarfche Vrugt, die een groo-

ten Vezeligen Steen heeft : als ook den Ameri»

kacinfchen Pruimboom van dergelyken aart , by

Plitkenetiüs voorkomende
; geevendc 'er

den bynaam van Momhin aan , die tot de vol-

gende Soort behoort , gelyk de Heer J a c q u i n
denzelven ook billyker daar aan geeft. Ik be-

houd derhalve de voorige bynaamen.

Op Jamaika, zegtSLOANE, wordt deeze Boom
maar tien Voeten hoog, doch Jacquin, die

(O Spondias Foliis petiolo commufti compresfo. Syst. Nat,

«^mpresGs Sp. Plant II. p. 613. Spondias difFufa &c. Brown,
Jm. 20 g. Myxobalanus minor &c. Sloan. Jam. 18 z. HijK
!! p iiCu T. 219. f. 3,4, 5. RAJ. Dndr. 43. Prunus

Americana Sec. PruK. ^Im. 307 T. ai3. f. 3. Spondiaj Ra=

•^is fparfis , ;FoUis muito bievioribus, jACö- ^atr, JJ9*
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hem omflreeks Karthagena in 't wilde groeijen-

^°X^* <3e vondt , rtierkt aan , dat zyne hoogte zeer

Hoofd, verfchilt naar de Groeiplaats , vallende Ibmtyds
STUK.

j-ot dertig Voeten. Hy is op fommigen der An-

/^^^'^'tillifche Eilanden, gelyk op Jamaika, St. Domin-

go, St. Marten en Kurasfau, wegens de Vrug-

ten aangefokc. De Stam is natuurlyk regt, mee

1^'einige dikke Takken, en gevinde Bladen, die

jaarlyks afvallen , inzonderheid wanneer de Vrug-

ten ryp worden. De Vinblaadjes zyn klein ,

ovaal , doorgaans tien of elf aan een gemecnen

Steel. Aan de Takken komen Trosjes voort

van kleine roode Bloempjes, De Vrugten zyn

langwerpig , Eyrondachtig , fomtyds rtomp

,

fomtyds met een uitpuilende top. Onder eene

paarfche , of ook geele", of gemengelde Schil

,

hebben zy een geel Vleefch , dat zoet is met

eenige rinsheid ; dus niet onaangenaam van Smaak

,

en bovendien zoet van Renk : weshalve deeze

Vrugten , onder den naam van Pruimen y veel

op Tafel komen in de Westindiën.

Behalve den zonderlingen, uit Houtige Veze-

len Netswyze famengeweven Steen of Noot,
die het grootfte gedeelte van deeze Pruimen

opvult, heeft deeze Boom nog eene zeldzaame

eigenfchap. Indien men een afgefneeden Tak,
met jonge Vrugtjes of Schepzeltjes beladen, in

de Aarde fteckt , zo worden dezelven dikwils

ryp. De Ingezetenen maaken Heiningen van

Stekken deezer Boomen , die zy dan nog in 'c

zelfde Jaar met Bloemen en Vrugten beladen
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zien. Als dceze Boom op zekere
,

hoogte af- II»

.

gekapt wordt, clan geeft hy lange Takken uit,^^^^*^^"

welke over de gehecle langte met Bladen be-HooFa-

zet zyn ; zo dat hy zig als een geheel ander stuk.

Gewas vertoont. De Engelfchen en Franfchen

geeven 'cr den naam van Spaanfchen Pruimhoom

oan. JIct zyn de Pruimen Icaq^ues genaamd,

van R O c H E F O R T , niet , die tot het Geflagt

van Chryfohalanus behooren.

(2) Spondïas met ronde Bladfteelen , '»^aar aan

gladde gefpltfs Finbladen. /«;r^.

beeze Soort noemt Brovvne Spondias met

veele ovaale Vinblaadjes, Troslen aan 't end der

Takken , de Schors aan de binnenzydc rood.

Geen ander verfchil ftelt 'er Sloane in, dan

dat dc Vrugten geel zyn. Hrt is dc Amcri-

banfche Pruimboom, door Juifiouw Merian

zeer wel afgebeeld, zegt onze Ridder, dié 'er,

5)s/, Nat, Xll. Spon'Jias FoHoUs nitidis. *;>ec. Plant. U. p,

613,'spoiidias Foliis pluruTiis & paucioribus &c. Rhown.Jj».

»i9. Myiohalaniis FoÜo Fraxini alato , Fmiftu luteo. Sloan.

Jam. iSr. Hifu 11. p, i»5. T. f, i , 2, RAJ. Dendr. +3.

Pmnus Americuna. Mer. Sur. T. u. Mcnbrn Arbor Folio

Fiaxini &c, Plum. Gen. 44. Friinus lirafilienfis Fruftu Race-

nofo, Ligno intus pro GsHcuIo. Raj, Hié. 1154. Spondias

2.acemis tcrminalibus longitudine Folla 'acquanribus, JACC>.

^'»^^ 138, Spondias Ho^oe. LOEFL. h. 209. Arbor NuCi

hhndi fimilis, feu Hobos. C, B, Pin. -fir.

Hh 2

II. »rFL, II. STCfC.
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Afdezl
^^'^^ ^^^^ ^^^^^

»
^y"^2m

X. 'van Myrobalams aan geeft. De Engelfchen

Hoofd- noemen hem l^arkens • Pruim , om dac 'er die
STUK. £)}eren door gemesc worden , zynde dezelven

/r«i"" deMenfchen zo gewild niet, wegens het wei-

nige Vleefch , dat 'er om den Houtigen Steen
zit, die van de zelfde hoedanigheid is als- in de
voorgaande Soort , en het Gewas heeft de zelf-

de eigenfchappen. De Spaanfchen noemen het

Hohos zegt L o E F L r N G , die het aan de Spaan-

fche Kust, in Cumana, wild groeijende vondt,
en aanmerkt , dat het een taamelyk groote

Boom wordt, zynde met de Acaja van Marc-
GRAAF en Laeat , zo hy oordeelde , overeen-

komltig , en dus ook de Brafiliaanfche Pruim-
boom van Ray. De Heer Jacquin , die

'er den Indiaanlchen bynaam van Mombin aan
geeft, befchryft denzelven als volgt.

Het is een hooge fraaije Eoom, met eene
zeer uitgebreide Takkige Kroon, die ccn goe-

de Schaduw geeft , en daarom ook dikwils in

de Weiden geplant wordt , om aan het Vee
totbefchutting te ftrekken voor het fteeken van
de Zon. Men kan hem, even als den voor-

gaanden, zeergemakkelyk van Stek voortteelen,
tot Heiningen, en tevens tot afperking der Lan-
deryën. Hy heeft den Bast Afchgraauw en mee
Barften; het Hout witachtig doch zagt, en niet

dan tot Kurken of tot branden bekwaam. De
Bladen zyn gevind

; zy ftaan aan eene Rib van

een Voet lang , meest van negen Biaden, die
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langwerpig ovaal zyn met eene ftompe Punt, lU

glad en gedeeld , de middelflen omtrent drie^^^'^^'*

Duim lang. Aan 't end der Looten komen hoofd-

Trosfen voort , van kleine witachtige BIoem-STtJi.

pjesj die vyf Blaadjes hebben, in een vyftan-p^^'r^^"-'-

dige Kelk, bevattende tien Meeldraadjes en een

Vrugtbeginzel met vyf Stylcn , wier Stempels

famengedrukt zyn en beftaan uit twee Plaatjes.

De Vrugt&n komen ook Troswyze voort, gelyk

men dit in de Afbeelding van Juffrouw Me-
kiAN ziet, welke den Bloefera vergeleek by

dien van Vlier, behalve dat dezelve geen Reuk

heeft. De Vrugten
,
zegt zy., zyn famentrek-

kende en Zweetdryvende, 'en' maaken een geel

Zweet, worden gemeenlyk Geele Pruimen ge-

heten. Zy zyn eetbaar doch zeer draadig van

Vlecfch.

De Heer J. Bürmannus, inzyn Ed.Ver-

zameling van gefchilderde Koromandelfche Plan-

ten ook eene Aftekening bezittende, daar de

naam van Caddecoy , Arbcr Myrobalan. Citri ,

by gefchreevcn is , zo heb ik dezelve , aange-

zien de onbekendheid van dien Boom , hier wil-

len medeleden , en dewyl deeze benaaming nog

tot geen Geflagtnaam gebruikt is , zal ik hem

noemen

M Y R O B A L A N I F E R A.

De Kenmerken daar van 'kan ik uit de Aftc-

ï^ening niet naauwkeurig bepaalen, 't Is uit de-

Hh3 zd<
II. DEEt I! STUS.
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IT. zelve veeleer te denken , ckit hy tot de Decaa-

A^D^'^'L-
dria 9 dan tot de Icofandria, die ten minlte

ITooFD- twintig Meeldraadjes hebben , gclyk de Pruim-

sTüK. boom, bchoore. 't Gene, da:ir dezelven uit

MiT-ohaU
^^^^^^^ 5 fchynt maar een Kelk te zyn

,
die ,

ri/ell ci. zo -wel als de Draadjes , geelachtig is, zonder

rt'L Bloemblaadjes. De Vrugt is Pruimachtig.

Maar ééne Soort is devlialve daar van be-

kend (i) , aan welke ik den bynaam van Ci-

trina geef ; doch deeze fchynt niet de Myrq-

halanifera SorM foliis , dat is met Bladen van

Sorbus te zyn , van Joh ns ton, als in wel-

ke de Bladen gevind zpuden zyn, gelyk die

der Esfchenboomen , en welke Boom de groot-

te zou hebben van een Wilden Pruimboom (*)•

Men vindt daar van nergens een nadere bcfchry-

ving. Hier ftaan de Bladen tegeno^'er elkan-

der aan de Takjes : zy zyn volmaakt ovaal

,

cfFcnrandig ,
glad , bly- groen en geel geaderd,

met Aderen die evcnwyuig fchuirs van de

raiddelrib naar den rand loopcn. Aan 't end

der Takjes komen lange Risten van Bloemen

voort , waar tusfchcn zig de Vrugtfchepzeltjes

niet alleen, maar zelfs tk byna vohvasfen V'rug-

ten , die echter hier nog maar groen zyn , voor-

doen. Men ziet , dat dezelven redelyk wel

de figuur hebben van de Myrobalani citrina ,
in

onze Winkelen bekend, die zelfs geckoogd nog

een

(*J Alyrobalanifcta Sorhi foiiis. JoHlMT. Dend^tk
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een weinig grooter , doch op dergelyke manier II.

geribd zyn , loopende aan 't end wat puntig Afdeeu

uit. Hoo^D-
Wat nu de overige Myrobalanen aangaat; de^^^^*

EmbliccB worden gezegd van een Boom te ko.j^JJ^J^^^""

men , welken L i n n ^ u s tot het Geflagt van

Phyllanthus betrokken heeft. Deeze zyn de

kleinften en verfchillen meest in figuur van de

anderen door haare rondheid. De Chebul<s zyn

grooter dan de CitrincB , en ook wel de aller-

grootften. Johnston zegt , dat dezelven

van een Boom met Perfik- Bladen komen. De
Mlirica zyn rondachtig en taamelyk groot ,

doch hebben een foort van Hals als de Vygen :

de M(z of Indices zyn klein en Olyfachtig van

geftalte , wordende ook wel Zwarte geheten.

Deeze zouden komen van een Boom met Wil-

gen Bladen ; doch tot heden is van alle deeze

met zekerheid niets bekend.

Deeze Vrugten zyn van ouds in de Genees-

kunde vermaard als den Stoelgang bevorderende

doch tevens de Ingewanden verfterkende : met

Welk inzigt zy dan ook in de Cojifedtio Hamech

kpmen, en in verfcheide Samengeftelde Pillen,

Op zig zelf wordt het Afkookzel beter dan

het Poeijer geoordeeld. Zy groeijen altemaal

aan de Vaste Kust van Oosdndie; al waai- de In-

landers dezelven , in Pekel ingelegd , als een

Verfnapering gebruiken. Ook bereiden zy 'er

Leder mede en maakeo Inkt van deeze Vrug-

ten.

Hh 4 S ü-
U. Peel, u, Stw»
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Afmei,
S ü R I A N A.

Hoofd- De Geflagtnaam is tot vercering der gedag-
sruff. ^jj-g Maifilifdien Geneesheer SuRJAWi

die onder den tytel van Koninglyken Kruidkun-

digen naar de Westindifche Eilanden gereisd is>

om de kragten der Plantgewasfen te onderzoe-

ken , door P l ü m i e r ter baan gebragt.

De Kenmerken zyn een vyfblauige Kelk en

vyf Bloemblaadjes : de vyf Stylen aan de bin-

cenzyde der Vrugtbcginzeien ingeplant: vyf

bloote Zaaden.

Sur: ^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ '^^^^

«^rltlTJ^ king (i) , welke een zeer verfchillend Gewas

Belleen-"
^^^^ ^'^ " ' opzigt van de grootte , naar den

Boom. Landaart en de Groeyplaats. Op de Bermudi-

fche Eilanden heeft het de grootte en geftalte

van een Berkenboom , voerende aldaar ook dien

naam, volgens P luk i' net i us. Sloane,
die het op 'c Noordelyke Zccflnnd van Jamai-

ka vondt bloeijen en Vrugtdraagen , noemt het

een Heefter , die de gedaante van de Thymeha
beeft , en vierzaadig is met een vierbladige

Bloem. De Heer Jacquin verhaalt, dat
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i;et op de meefle Zee - Stranden der Karibifche^^JI-^^

Eilanden als een Heellcr van drie Voeten hoog x.

groeit, die regt op ftaat en fraay is, met ron-HooFD-

de Takken. Zyn Ed. getuigt niettemin , dat'^"^'

het Hout rood is en uitermaate hard. De Bla-

den zyn langwerpig , van boven breedst , fpits

,

eifenrandig, taamelyk dik, zagt, bleekgroen,

verficrende de toppen der Takken : de Bloemen

zonder Reuk , geel , en doorgaans met tien

,

doch ook wel met minder Meeldraadjes. Het

brengt vyf Zaaden voort, die rondachtig zyn,

I

in de holligheid van de Kelk.

XI. HOOFDSTUK.

Befchryving van de Boom en, wier Bloemen

twaalf Meeldraadjes hebben , deswegen Do-

DECANDRiA genaamd of Twaalfmannige

,

tot welken onder anderen de zogenaamde Wor-

tel- of Runboomen, Mangoflans, en, anderen

betrokken zyn^

De Klasfe der Twaalfmannige Plantgewas-

fen , in het Stelzel der Sexen , bevat

maar vierentwintig Geflagten , waar onder de

Eenwyvigen , dat is die maar éénen Styl of

Stempel hebben, ver de meeften zyn, en on-

der deeze alleen komen de ^'olgende vyf

Geflagten van Boomen voor. Doch men moet

in aanmerking neemen , dat de Bloemen der

Hh 5 Plan-

II. DIFL. II. STOK.



49^ TW A ALFMAtf NICE BOOML.^.

II« Planten van deeze Klasfe niet juist twaalf Meel-

^^j^^^* draadjes hebben: neen. Linn^eüs hecfc

Hoofd • goedgevonden daar in alle de zodanigen te be-

STUK. grypen , waar het getal der Meeldraadjes meer

dan tien en minder dan twintig ; derhalve tot

elf en negentien, of daar tusfchen , is bepaald.

Rhizophora. Wortelboom.

De Kenmerken van dit Cefiagt worden op-

gegeven te beftaan , in de Kelk en Bloera

,

beiden , in vieren gedeeld tc hebben en een zeer

lange Haauwachtige Vrugt, die Vleezig ii aan

den Grondfleun.

Zeven Soorten komen 'er in voor , welken

ik , als tot de Boomen behoorcndc , altcmaal

bier zal befchryycn.

De Boomen van dit Geflagt behooren tot die

genen , welke natuurlyk" / in de beide Indiën ,

qp den Zee -Oever of aan de jNIondcn der Ri-

vieren , in het WaLcrgrocijcn, en dus de Stran-

den riet alleen befchutten voor den fiag der

Golven , maar ook het Land byna ongenaakbaar

. maakcn. Van deezen aart heb ik reeds twee

Geflagten , het eerfte onder den naam van Man-

» zie gks * , het andere onder dien van Leertouwers-

^^^p'jil^ri^^Boom t , befchreeven , en dit , wegens de ver-

4<54. warring zyner Wortelende Uitloopers vermaard ,

en daar van den Grickfchen Geflagtnaam draa-

gendc , zal ik derhalve den algemeenen naam

van WoTtelbQOTn , welke in 't Nederduitfch by

fom-
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fommigen gebruikelyk is, en duidelyker dan die H.

van Runbom, geeven.
''^^XL^"

(1) Wortelboom , die de Bladen langwerpig stvk^

ovaal, (Impachtig , effenrandig y de
j^f^-li^f^^

ken on^ejieeld, de Frugten Rolrondachtig- raT$nju-

Elsvormig heeft. Gepaarde

Dit is een 13oam , op Ceylon groeijende ,

die de Bladen gefteeld , glad, langwerpig -ovaal

,

.ftompachtig heeft ; de Kelken dubbcid met

kleine Steeltjes : de Vrugten Cylindrifch Els-

vormig dun , uitermaate lang en knikkende.

(2) Wortelboom, dü de Bladen Lancetswys* n.

ovaal , effenrandig , de Wortels op dezJ"""'^

Aarde leggende heeft, RunSn

Dit is de cigentlyke Mangi - Mangi volgens

R.UMPHIÜS, die hetzelve Mangium celfum

noemt , om dat het de hoogfle der Manglcs-

boomen is , en dewyl men deeze Boomen , we-

gens het gebruik van hunnen Bast tot Ledcr-

(I) Rhizephora Foliis ovato - oMoafiis «cc. Jjsr. Nat. X\W

Tom. IL Gen. 592. p. 3i5 Anonyma. Hebm. Pia, 179,

XU. Rhiz. Calycum lariniia pcrfiftentihus patenfibus vcrfus

Fruftum incurvntis. Wach. Uhr. 89. Mongiiim celfum- Rumph.

AnA. lir. p. loa. T. 68. Cande'. Hort. Mal. VI. p. 57. X,

SI, IX. KA), mjl. I7Ó9- BURM. F's, Ir,i, ic«.

II. DeU.. II. STUK.
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11, bereiding , volgens den Malabaarfcn Kruidiiof

,

-^-^XL^^in 't Nederduicfch Runboomen noemt, zo geef

Hoofd- ik 'er den naam van Hoogen Runboom aan.

STUK. De Malabaarfc naam is Kandel , de. 1'ernaatfe

Rmiofm,
daarom noemt onze Natie, in Oost-

indie^ hetzelve Lalary-Hout,

Hy heeft een regten Stam, van eens Mans

dikte, boven met eenc lugtige Kroon, en ecne

dikke , ruuwe ,
zwartachtige Schors. De Bladen

gelykcn naar die van den Laurier, zynde vyf

of zes Duimen lang, half zo breed, en ftaan-

de meest tropswyzc aan 't end der ï'akken ,

uit welken , agter de Eladen , langwerpige Knop-

pen voortkomen , die zig in tien Spitfcn cfScraa-

Icn openen, bevattende tien Meeldraadjes. Dit

ftrookt zeer weinig met dc opgcgcvcne Kenmer-

ken. Van den Malabaarfen Jioom is de Bloem
Roosachtig , uit twaalf Blaadjes beftaande die

in een Kelk , welke ook in twaalven verdeeld

is, begreepcn zyn. Dit koiut een weinig nader

aan dc Tvvaalfmannigheid ; doch het getal der

Meeldraadjes wordt aldaar niet bepaald, Decze
draagt Vrugten van een Span lang en een Duim
dik ; die van R ü m p h i u s Haauwen van een

Voet lang en een Vinger dik, aan 't begin rood-

achtig en zagt, naar 't end toe Houtig, en van

binnen een Merg hebbende , dat droog, doch

eetbaar is. Deezc Haauwen van den Boom af-

vallende, en met de Punt in de Aarde komen-

de , fchieten aldaar Wortelen , geevende tot het

agter - end Bladen uit , en dus jonge Eoomen
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wordende. Ieder Haauw fchynt derhalve op li.

zig zelf een Zaad te zyn. A^J^jEi

Deeze Boomen groeijen altoos op Moerasfi- g^Q^J,,

ge Stranden of Oevers , daar het Zeewater met stuk.

de Ebbe en Vloed geduurig op en af loopt
,

Hoogt

waar door de Aarde of Modder van de Wortels^*"*''"'

affpoelt ; des het niet te verwonderen is, dat

dezelven bloot leggen. Men kan dergelykc

Stranden naauwlyks pasfeeren ; want , van de

Wortels afglippende, zinkt men tot den middel

in 't Moeras. Van onderen hebben die echter

een harden Steenigen Grond , en als zy in het

Zand groeijen zyn ook de Wortels ten deele

bloot. De Eilanden van Oostindie zyn op ver-

fcheide plaatfen , aan *t Strand , begroeid met Bos-

fchen van dit Geboomte , 't welk een zeer

goed Brandhout uitlevert. Het is onder Water

zeer duurzaam , cn wcrut derhalve veel ge-

bruikt tot de Grondllagen der Gebouwen, als

ook tot Paaien en Palisfaaden , maar het ver-

ror zeer fchiclyk tusfchcn Wind en Water.

Van de Schors maakt men gebruik tot zwart

Verwen cn tot het taanen van Netten , als ook

tot Lederbereiden , gelyk als van onzen Eiken-

Bast of Run. De Vrugt dient , op plaatfen

daar weinig Sagoe valt of ook in tyden van ge-

brek, wanneer dc Sagoe- en andere Vrugtboo-

men door de Vyanden vernield zyn, tot Voed-

zel der Indiaanen , die alsdan zelfs ook de

Schors en Bladen eeten.

De Hoogleeraar J. Bdrmankus oordeel-

II D II s
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II. de, dat deeze Soort met den VVestindifchcn
Afdeel,

jviangles- of Oetterboom , dien de Ffanlchcn

ïJooFD' Paletuvier noemen, overeenkomlligware; doch

5TUK. alzo men , in derzelver befchryving , van de

menigvuldige nedcrhangende Takken , welke maa-

kcn , dat men daar by de onzen den naam van

Duizendbeenen aan geeft, geen het minfte ge-

wag gemaakt vindt, zo is 't my waarfchynlyker

,

dat die tot de vierde Soort behoore.

iir. Cs) ^^-^ortelboom metjiompe Bladen, de Bloem-

Jleeltjes tweemaal verdubbeld , de Frugun

ELvormig,

Aan dceze , die dc Tfterou Kandel of Lz^ge

Runboom van den Malabaarlen Kruidhof is ,

geeft LiNN.'F.üs den bynaam van 'Candel.

Het is een Boom , die maar zeven Voeten
hoog wordt , anders met den vólgèndeh veel over-

eenkomst hehb'^nde , cn grocij^nde in brakke

Wateren cn Mocrasfcn, daar dc Zee op en af-

Ipoek. Hier wordt een vyfbladige Bloem aan

gegeven, die als een Ster is uitgebreid, komen-
de van tusfchen de Blaadjes een menigte witte

Meeldraadjes met bruine Knopjes voort; niet

onaangenaam doch flaauw vnn Reuk. De Vrug-

ten zyn aan die der volgende Soort gelvk.

(4) Wor-
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(4) Wortelbcom met fpitfe Bladen f de Frug- 11,

ten Elsvormïg geknodst. Afdeel."

Hoofd-
Deeze Soort , Wegens de Wortels , die zysruic.

tot haarc Takken uitgeeft, aanmerkelyk, is op iv,

de Kusten en aan de Monden der Rivieren /^^^f;jg

van Afia , Afrika en Amerika , gemeen. Mcn^""''^°°"'-

Doemtze in Oostindie, gelyk de anderen. Man-
gi Alafigi ; in Westindie Mangle , of Mangles-

Boom , zo wel als de voorgemelden *; by de *Biaiï.

Franfchen Manglier of pAletuvier, by de En-*^°«

gelfchen Mangrove , by de Portugeezen , in

Brafil, Mangue of ook Salgueira, en Guaparei*

U by de Brafiliaanen. De onzen , in Suriname,

noemenze Duizendbeenen , en in de Berbiesjes

,

met algemeener naam , Zeekants - Hout ; doch

by alle de Europeaanfche Natiën worden zy

ook wel Oejlerboomen geheten , op Malabar

U^üde Runboomen.

De manier vin Groeijing deezer Boomen is

zo zeldzaam , dat de Heer J a c q ii r n dezelve

vaardig geoordeeld heeft , om ze zeer uitvoerig

te

(4) Rhlztfhora Folüs acutis, Fru£ilbus fubulato - chvatis,

Syjr. Nat. X(T. Pedunculis bifidis trifidisque. Jacq. Amer^

Mangle arbor Pyrifolia &c. Plük, Alm. 240. T, »o4. f. 3,

Candela Amer, Folüs Lairinis. Catisb. Car. 11. T. 6j.

tongle Pyri foliis &c> Sloan. Jj^m. ijj. Hifi. II. p. 6i*

Mangium Candclariiim, Rümph Amb. UI. p, io3. T. n j

7». Pee- Kandel. Htrt. J£al, VI. p. 61, T. 34» RAJ. Hij?,

'?70.BuRM. FU Ittd, 108.

n, Dml. II. sr--5»
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11. te befchryven. Ik zal hem kortelyk op de
Af^el. hielen volgen. Het is een Boom , zege hy

,

Hoofd- doorgaans vyftig Voeten hoog wordt , al-

sTUK. leen tot Brandhout dienftig, en de Bast tot Lc-

mide derbereiding. De Bladen zyn ovaal, glad, Le-
Ru»i>tenf,

^jgj-^^j^htig , van drie tot zes Duimen lang , van

boven donker , van onderen geelachtig groen ,

gefteeld, tegenover elkander. In de Oxels der

Bladen komen Steeltjes voort , doorgaans met

twfe en fomtyds met drie Bloemen beladen , die

fomtyds een weinig Reuk hebben , doch zeld-

zaam. De Kelk is in vieren gedeeld en geel-

achtig , bevattende vierfmalle witte Bloemblaad-

jes , en altoos agt Meelknopjes ( Aiitliem )

,

zonder eenige Meeldraadjes {Stamina). Deeze

Meelknopjes fplyten aan hunnen Grondfteun

Veerkragtig in tv eeën , en vallen derhalve ligt

af. Het Vrugtbeginzel, dat roodachtig is, heeft

een Styl zo lang als die Meelknopjes en veran-

dert in een Vrugt , van een zeer zonderling

maakzel , als volgt.

Deviügt. ï» Men kan in de Vrugt van deezenBoora*

„ bckwaamelyk , vier deelen , die weezentlyk

5, byzonder maar aan elkander "vast zyn , onder-

„ fcheiden: te weeten de Kelk, den Schenkel,

„ de Huik en het Zaad. De Kelk, die geen enke-

5, Ie Ontvanger, maar een weezentlyk Zaadkasje

j5 (Pericarpium) is, dewyl daar uit de Styl

3, voortkomt in de Bloem , is een lar^^werpig

„ Eyrond Lighaai:!, van onderen bukig, VJee

5j zigj langer dan een Duim, van buiten bruin
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j, en ruuwachtig j aan den Mond wederzyds lu

met het verdeelde gedeelte van den Styl ge- Afdeel,-

„ kroond , van binnen tot onderen toe hol. De h^of^

„ Schenkel (Crus) is een Rolrondachtig, glan-sTUK.

„ zig bleek groen , Lighaam , naauwlyks ander-
j^^jf^^

„ half Duim lang , doch altoos langer dan het

„ Zaadkasje, van boven tot een Hals verdund en

„ eindigende in een krom ftomp Hoofdje, dat

„ Oranje -geel is, van binnen uitgehold tot een

„ gefpitlten Kegel, die aan den Hals toe reikt,

„ hebbende de Oppervlakte glanzig wit. Dee-

„ ze Schenkel, nu, beftaat uit witachtige over-

„ langfe tedere Vezekn , het Hoofdje uitge-

„ zonderd , in welks zelfllandigheid geene Ve-

„ zelen zig vcrtoonen. De Huik (Calyptra)

L iseen wanftakig, Klokvormig, Oranjekleurig

„ Lighaampje , van eene Klierachtige en tcde=

„ re zelfftandigheid , zittende als een Muts op

„ het Hoofdje van den Schenkel , en aan den

„ rand een Zoom hebbende, die hetzelve om

„ den Hals doet fluitMi. Het bultige gedeelte

„ der holligheid van het Zaadkasje wordt 'er

„ naauwkeurig door gevuld. Het ZaadCSme;^),

eindelyk, is bet grootlte deel der Vrugt

,

'„ Spilrond , zwaarwigtig ,
doorgaans tien Dui-

„ men lang , op zyn dikfte als een Vinger ,

„ meer of min krom , donker groen , aan de

„ Punt roodachtig, en fomtydsgeheelenal zwart-

„ achtig rood. Het loopt Elsvormig fpits uit

,

„ en, naar het Zaadkasje toe allengs verdunnen^

„ de , neemt het aldaar eindelyk de gedaante

li p>
^'^^
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11. „ van een gefpitften Kegel aan, die in de ho!«

^^^Y^' „ ligheid van den Schenkel past. De Smaak is

JïooFD- 35 famentiekkende : de Bast broofch, een Linie

STUK. „ dikj van binnen witachtig: het Merg beftaat

A-'Sïtt
" ^^^'^ overlangfe Vezelen, die overdwars

„ zig niet gemakkelyk fnyden iaaten, wit zyn,

maar in de open Lugt aanftonds rood wor-

„ den , volmaakt gelykende naar jong Hout.

,, Daar het end van het Zaad aan den Schen-

„ kei raakt , eindigt de Bast of Bolfter in een

5, witachtigen rand, maar het Merg loopt voort

„ in den gedagten groenen Kegel , die uit eeni-

,» ge geplooide en op gerolde Blaadjes, welke

„ ligtelyk te ontwikkelen zyn , is famenge-

„ Held."

pevnigt- Dewyl dan dit Zaad reeds duidelyke Blade-
maaking»

j^^^^f^ ^ 20 blykt dat deeze Kaarsdraagends

Mangie - Boomeai , (want dus noemtze R u M-

p H I D s wegens de figuur der Vrugt :) met

groot recht onder de Plantcs vivipam te t^-'-

Icn zyn ('^). De Heer Jacqöin hccfc uit

zyn Ed. Waarneemingen nog een ongemeenc

byzonderheid , die mooglyk zonder voorbeeld

^s, in de Vrugtmaaking van dit Gewas opge-

maakt :

eenigen Jongwerpende (rivlpara) zyn, wordt door LlN-

mie van Peteis' urg , (zie het voorg. Stuk deezer Nat. Hiji-

Glasachtige Planten, zulks in een Sooit van de Fejlacaf Atra



DODECANDRIA. 499

maakt: dat, naamelyk, van de Bevnigtinge der ll.

Bloem , tot aan de volmaakte rypwording der Afdbei^

Vrugt, byna een Jaar verloopt. „ Geduurende ^Q^p^
5, de eerfte Maand heeft, zegt hy, het Vrugt- stuk.

j, beginzel , in 't midden van de Bloem, naauw- iv,ide

„ lyksde grootte van een Erwt: de Kelk wordt

„ ruuwer en groener : de Bloemblaadjes en

„ Meelknopjes zyn weg; voor 't overige is de

5, Bloem naauwlyks veranderd. In de derde

„ Maand komt de Top van 't Zaad te voor-

„ fchyn , welke dan twee Maanden lang klein

„ blyft , tot dat het Zaadkasje volgroeid is.

„ Vervolgens puilt het Zaad , alle Maanden ,

„ ongevaar anderhalf Duim verder uit. Ge-

„ duurende de tiende Maand openbaart zig de

„ Schenkel , en in de twaalfde of daar omtrent

„ valt het rype Zaad van den Boom."

Vervolgens merkt gezegde Heer aan, hoe het

gedagte Zaad, rypzynde, met de Punt in den

Grond, die meestal week cn Modderig is, val-

lende, aldaar Wortelen fchiet en de Bladen aan

het andere end , dat eigentlyke Zaadblaadjes

zyn, ontwindende, opgroeit. Dit gebeurt zelfs,

zegt hy, wanneer het Zaad in Water, dat een

half Voet op het Land Haat , komt te vallen,

dewyl het dan mede in den Grond blyft zitten,

gelyk hy hetzelve ook in W^ateren van drie of

vier Voeten diep zag doen. „ Die Elsvormige

„ Vrugt ,
(zegt zyn Ed.) is derhalve de waarc

„ Stam van den toekomenden Boom. Door

„ den tyd worden de Wortels Houtig ,
en 'c

li 2 », zy
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lï- „ zy de Zee , dezelven geduurig befpoelende

'^^^j^^* „ en overloopende , door het wegvoeren van

Hoofd- „ Slyk en Zand , daar van de oirzaak mag zyn

;

STUK. 't 2;y de Wortels zelf zo wel naar boven als

nZm. ,» nederwaards door aangroeijing verlangd wor-

den; men zietze, na weinige Maanden , hoo-

„ ger dan de Grond en Boogswyze gekromd ,

den Stam van het Boompje , als opgeheven ,

onderfleunen," Die verheffing der Wortelen

boven den Grond , heeft dan in deeze zo wei

plaats als in de Tweede Soort.

Dt wot. 5, Het jonge Mangles - Boompje heeft (ver-

Sguk dcv volgt die Heer , naauwlyks de hoogte van

Takken. twee of drie Voeten bereikt en een Kroontje

5, begonnen te maaken, of uit den Stam komen,

„ wat hooger dan de anderen, nieuwe Wortels

„ voort , welke , Boogswyze naar de Aarde ge-

„ kromd , en met de enden daar in gelaten

,

tot voedingen fteunfng dienen van den Boom.

„ Op die zelfde manier gaat hy gewoonlyk tot

„ de twaalf Voeten hoogte voort , als wanneer

zig een Bosfchagie van Wortelen vertoont,

j, die uit den Stam en de oudfte Takken tot

vyf Voeten boven den Grond voortgekomen

3, zyn. Dc Boom , deeze grootte bekomen

„ hebbende, geeft weinige Wortels uit, maar

„ begint alsdan zyne Kroon naar alle kanten

„ uit te breiden, als geheel bezig met hetvoort-

„ brengen van Takken. Eindelyk geeft hy

„ ook zelfs tot de hoogfte Takken , Wortels

5, uit, zonder eenige bepaalde plaatzing. Tak-



D O D E C A N D R I A. 501

,5 kig zynde en gereed om t'eeniger tyd in den If.

5, Grond te booren. Alle deeze Wortels , gelyk
^^^f^'-'

„ ook veelen der voorgaanden , met een hoek Hoofd-

„ van omtrent tagtig Graaden of wat binnen stuk. -

,5 den winkelhaak uitgefprootcn ,
gaan eerst regt^^^;^^^

„ voort, dan krommen zy zig, door hun eigen

zwaarte , naar den Grond. Zy zyn rond ,

„ Roestkleurig , eerst broofch , dan taay en

vast, met eenen dikken Bast en een Vezel-

3, achtig Merg; aan hunne ftompe Punt bekleed

II met een Klokswys' , Hoornachtig , zwart

Vlies , het welke 'er afgaat als zy in den

Grond gekomen zyn. Door kneuzing of breuk

11 deeze Punt verlooren hebbende , groeijen

"
zy niet meer uit, maar boven het gekwetfle

„ deel krygen zy drie , vier of meer, nieuwe

Worteltakken/'

Uit het gezegde kan men opmaaken, hoe

digte en uitgebreide Bosfchagiën deeze Boo-

"
m-n, door den tyd, op onbearbcide en over-

ftroomde Oevers kunnen voortbrengen en

"
welk een verbaazende Vertooning zy aan de

'
Europeaanen uitleveren. Naby dezelven tc

*

overnagten , op dat ik niet zegge te wocnen

,

'

zou, wegens de fchrikkelyke menigvuldigheid

"
van de kwaadaartigfte Muggen ,

voor onze

Natie tot een groote Straf verftrekken kun-

nen hoewel de Wilden taamelyk gehard daar

/ te-en zyn ; maar midden in die Boslchen

„ zelf zou het naauwlyks een Menfch kunnen

„ uitftaan. Hier onthouden zig menigvuldige Rei-

lis jj S^^^'

ILDEIt, U. STüK.j
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„ gers , Koeten en ander flag van Vogelen.

XI ' « Men vindt 'erfchoolen van Krabben en Kreef-

HooFD- 5, ten onder. Het famenvveefzel der onderfte
«TUK. Wortelen verfchaft de Indiaanfche Jaagers

RwStim, >j vasten Grond en als een Brug, waar me-

j, de zy zonder gevaar over Modder en Water

kunnen loopen. Aan de boogen der Worte-

„ len, die onder Water Itean, groeijen de in

de Reisbefchryvingen zo vermaarde Boom-

„ Oefters , naar welken de Amerikaanen niet

^, minder gretig dan wy naar de onzen zyn. De

„ Vrugten worden , zo wel als de Bast, tot het

Leertouwen gebruikt.

Ik ben breedvoerig geweest in de Befchryving

van deezen Boom , den wonderlykflen , moog-

lyk j op den Aardkloot bekend , en tevens een

der nuttigften , als men aanmerkt , hoe hy tot

befchutting dient van de Zee - Kusten der Indien

en tot een wykplaats voor een menigte Wilde en

Waterdieren , die zekcrlyk van dc Vrugten , zö

wel als de Menfchen , gebruik maaken: doch

men moet hem wel onderfcheiden van den Won-
derboom der BaYijaanen , een Soort van Vyge-

boomen, aan de \'astc Kust van Indie, die der-

gelyke Wortels uit de Takken laaten nederzak-

ken en daar door ook geheele Bosfchagiën maa-

ken, in welken de Moederftam naauwlyks te

vinden is. Deeze , naamelyk , behooren tot

bet Geflagt der Vygeboomen , gelyk wy in 't

vervolg zien zullen , en daarom wordt de thans

befchreevene Soort , door Sloane , Mangle

met
lUDlEUlU STOK,
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met Peereboomsbladen en lange Haauwen, disj^

naar den Jndiaanfchen Vygehom gelykt , gcty-

teld. Het Hout is wegens zyne Knoest- en^

Kwastigheid tot Timmerwerk niet bekwaam

doch zo zwaar , dat de Indiaancn wel Ankers

maaken van de Wortelen , die zy dan ook dik-

wils met Dryffteenen tot een Boey voorzien,

zo Ru MP H

(5) Wortelboom met fiompe Rolronde Frug-

Hier wordt bedoeld de Karil- of Kanil-Kan-

dd (1) van Malabar, welke Ray genoemd

heeft Kaarsboom met driebloemige Steeltjes en

eene dunnere Vrugt dan in de Kandel , dat is in de

Tweede Soort , welke de Vrugten een Duim

dik heeft. Volgens Commelyn wordt dcczc

in't Nederduitfch de TammeRunboom 3 m 't Por-

tugeefch Salgeira fativo, mooglyk om dat men

hem uit Zaad voortteelt , geheten. De \^rugtcn

vallen niet dikker dan de Pink , en worden

,

jong en mals zynde , tot Spyze gebruikt. By

RuMPHius voert dit Gewas den naam van

Klei'

(5) Rhizophera FrHaibus CylindricJs obtufis. Syst. Nat,
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ll. Kleine Mangie - Boom , om dat het den Stam
Afmel.

jggg heeft ^ niet dikker dan eens Menfchen

Hoofd- Been, verder Struikswyze veele dunne Takken
STUK. uitgeevende. De Vrugten van deeze Soort,

Rolrond en flomp, zouden ,
volgens de

befchryving van dien Autheur , by haarcn oir-

fprong fmal zyn , oijitrent een Schaft dik, al-

lengs uitpuilende tot de dikte van een Pink,

daarna weder fchielyk toegefpitst. In de Af-

beelding , nogthans , komen zy taamclyk Rol-

rond voor; gelyk hy ook zegt, dat zy by paa-

ren aan de Boomen hangen , als kleine Wafch-

kaarfen , zynde omtrent een Voet lang , ge-

ftrcept, donker 'groen , daarna geel , en eindc-

lyk bruin wordende. De Boom groeit in Wa-
ter - Indie verder van het Strand , doch altoos

in zodanige Moerasfen en Inhammen die door

overvlocijing van het Zeewater veroirzüakt zyn ,

en, derhalve vind ik hcc, zonderling, dat on-

ze Ridder de woonplaats juist tot Malabar be-

paald heeft; niet minder, dan dat de voorgaan-

de Soort , die alom op 't Strand groeit, door

zyn Ed. gezegd worde in de Moerasfen van de

Karibifche Eilanden en Malabar te huisves-

ten (*).

Jiomp ovaale Bladen ^

weende., yb-ji Can!)a;aram , Mal

((j; Rbizophor* Foi
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de Bloemen enkeld^ de Frugten platach- ^^lU^

tig rond met puntjes, ^Xl'*

Deeze Soort voert den naam van Mangiums-ruK,

Cafeolare, dat is Kaasjes - draagende Jliaragf,
r^^i^"'^"*

R u M p H I u s , die aanmerkt , dat 'er een witte

en roode van is , welken hy beiden in één Hoofd-

Ituk befchi7ft. De Witte Brappat, gelyk hem

de Indiaanen noemen , heeft de geftake van een

Eikeboom, met eenen Stam gemeenlyk van

twee Voeten of dikker, die bogtig is en zwaare

Takken uitgeeft, hebbende eene ruuwe gebor-

llene Schors. De Bladen zyn breeder en rond-

achdger dan in de andere Soorten, vier Duim

lang , dik , glad en breekbaar , gelyk die van

Porfelein , ziltig van Smaak. Zy ftaan tegen

over elkander 'of by paaren aan de Looten ,

even of de Boom gevinde Bladen had. Het

Bloeizel zyn in 't eerft groote groene Knop-

pen , die zig openen tot een Kroontje , van zes

zeven of agt Straalen , de verdeelingen zynde

van de Kelk , die van binnen gevuld is met wit-

te Meeldraadjes , hebbende graauwe Knopjes

en in 't midden een Styl , met een groenen

Stempel. De Vrugt, in de gezegde Kelk aan-

roepende, vertoont zig als een Kaasje, met een

Punt daar boven op , 't welk de Malcijers de-

zel-

li 5
II» DEÏL, II, STUK.
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11. zelve by een Lamp doen vcrgelyken , hoewel

X\!^
zy dceze Appeltjes Boa Rembang noemen, doch

Hoofd- de onzen Sterrehollen. De Roode Brappat ver-

STUK. in Gewas , doordien hy zig als een Ap-

^^^"'''''pelboora vertoont , en de Bloemen rood heeft ;

maar de Vrugtcn zyn in beiden , zelfs ryp ge-

worden , groen. Zy worden van 'c Gemeene

Volk gegeten. Het Kout van den Witten Brap-

pat is toe den Scheepsbouw, inzonderheid tot

Knies en Kromhouten, zeer bekwaam.

Rondom deeze Boomen komen uit den Grond

zekere Bygewasfen voort, die men, om dat zy

aan 'c end gcfpleeten zyn , Splitslioorens noemt

,

van ecne Kurkachtige zelfftandigheid. Men
heefc ontdekt, dat deeze, door zekere dunne

Vezelen , gemeenfchap hebben met malkander

en met de dikke Wortelen van den Boom. De
Bladen van den Rooden Brappat diénen tot Voed-

zcl voor een Rups , die een fchoone Oostindi-

fche Spiegel - Kapel uitleverr.

viT*
Wortelboom met ovaak Bladen en Tros-

Rbizophc- aclitige Bloemen , de rugten Sikkelswyze
r^^^«r«.«-

^^^^^ j^^^^^^

«""^^ R u Af PH T u s merkt aan , dat 'er twcederley

Heejlerachtige Mangies op de Molukkifc Ei-

.opior^ FOliis ovatfj

.minatls. Syst, Na:



DODECANDRIA. 507

landen groeijcn, waar van de ccne door hem II.

Gehoornde wordt genoemd , wegens de figuur ^'^^j^^»

der Vrugten , die zy draagt. Het Gewas is HooJ»:
twee Mans langten hoog, met verfcheidc Stam-STUK.

men, van dikte als eens Menfchen Been , op-

fchietende , die een menigte van dunne Rysjes

uitgeeven. Hier aan groeijen de Bladen , die

ovaal zyn , van drie tot vyf of zes Duimen lang

en twèe Vingeren breed , ook dikachtig, glad

en ziltig van Smaak. Uit de Leedjes , by de

Bladen , komen Knopjes voort , waar uit de

Bloemen lïoswys' groeijen , ieder op een by-

zonder Steeltje , dun zynde en een Duim lang.

Deczc Bloemen zyn wit, van vyf Ilyve Blaadjes

gemaakt en vyf Meeldraadjes bevattende , met

ccn Styl , die langer is, in 't midden, liefelyk

van Reuk. Hier op volgen kleine kromme

Haauwtjes, een Schaft dik, twee Vingerbreed-

ten lang, aan *t end fpits coeloopende, als Oly-

phants - Tandjes , ryp zynde rosachtig bruin cn

een groen Merg bevattende, dat als uit lamen-

gcroldc Wortelblaadjes bcftaat , gelyk ook het-

zelve , als zy op den Grond vallende gehorflen

zyn , het Zand raakende , aanftonds Wortelen

Ichiet en een nieuw Boompje voortbrengt. Dc

Groeiplaats is op Stecnige vlakke Stranden , be-

ftaande uit Zand cn roode of bruine Keyftee-

nen, daar de Zee geduurig op en affpoelt: nooit

op 't drooge Land , ten zy hetzelve weleer door

de Zee bedekt geweest zy. Men vindt het dcr-

haL
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II. halve aan de Kusten van de Molukkifche en alle
Afdeel. Qofter - Eilanden van Oostindie , meest by

Hoofd- en tusfchen het Brappat of Kaasdraagende Man-
STUK. gie groeijende , 't welk ook zodanigen Grond

bemint. Van de Bloemen maakt men , wegens

derzelver uitmuntende Reuk, gebruik.

RhJzJph^'
Wortelboom viet ovaale gefpitfte Bladen,

raCaryt- Troswjze Bloemeii en Kegelvormige ge-

^^Kruid";- kroonde Frugten.

ik zal hier, met den HeerN.L. Burman.
w u s , als cene Agtrte Soort byvoegen het Man-
gium Caryophylloides of Nagelachtige Mangie

van R ü M p H 1 u s 5 dat veel overeenkomst fchynt

te hebben met den Witten Runboom van P lu-
ren et lUS, die een dik en rondachtig glad

Blad heeft , en eene Vrugt naar Kruidnagelen

gclykcnde , dcch grooter , in de Wcstindicn

groeijende. Men ziet daar uit dc reden van den

naam. Het kan echter dc Pou- Kandel van den

Malabaarfen Kruidhof
, gclyk die Autheur zig

verbeeldde, niet zyn , welke , door zyne kromme
Vrugten en ten uiterfte welriekende Bloemen

Dader komt aan de voorgaande Soort. In groei-

(t) Rhizopbora FoHis ovaris acamlnatis , Floribus confer»

t:s, fruc^ibus Conicis coronatfs. BuRM. FU Ir.rt. 109. Man-

Fxuött forma (
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jing gelykt het ook naar de Nagelboomen , zegt II.

RüMPHius, en de Bloem is als een bloei-
''J]^'^-

jende Nagel , agtbladig met agt Meeldraadjes , Hoofo-

de Vrugt uitwendig als een Moernagel, doch'"^"^»

inwendig even zo gefield als die der andere

Mangie - Boomen. Het komt zeldzaam voor,

doch daar zyn byfoorten van , die men op de

Stranden der Molukkifche Eilanden aantreft.

G A R C I N I A.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een

vierbladige Kelk onder het Vrugtbeginzel ; vier

Bloemblaadjes ; een Schildvormige Stempel : de

Vrugt een Bezie die gekroond is , bevattende

agt Zaadkorrels.

Twee Soorten komen 'er van voor , beiden in

Oostindie groeijende , als volgt.

(i) Garcinia mst ovaale Bladen en eenbloemige i.

.

Steeltjes. AUrg.^la-

Dit is de Mangoflan - Boom , in Oostindie booT.'^'""

groeijende , welke de grootte ongevaar van een

Appelboom heeft en Laurierbladen, De Bloem

(j) Garcinia Folüs ovaiis , l'edunculis unifloris. Sytt, Nat,

XU. Gen. 594. p. Si<. Hort. Clif. i8i, Mangoftana. Garc.

Piil. TranfaU. N. 431. T. I. BONT. RüMPH,

Amb. I. p. 132. T. 45. Laurifolia Javanenfis. C. B. Pin. 461.

RaJ. Hifl. I661,

TL Deel. Ii. Stuk.
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11. is als die van den Brappat , hier voor befchree-

Afmel.
ygj^ ^ gis bcflaande uic verfcheide puntige Straa-

Hoofd- Jen, gelyk een Sterretje , waar binnen eenigc

STUK. gcele Meeldraadjes vervat zyn en een Vrugtbe-

Mango' ginzel , dat eene Vrugt wordt , van grootte als

ftan-Ecom,^^^
kleine Appel, en ook van dergelyke figuur,

donker bruin van Kleur. De Kelk der Bloem

blyfc het Iteunzel van agteren , en van voeren

heeft deeze Vrugt een Sterretje , welks Straa-

len aantooncn , hoe veele verdcelingcn daar bin-

nen zyn , in het Vleefch , *t welk groote Zaad-

korrels of Steenen aan 't middelpunt, even als

de Mispelen , heeft , doch fomtyds vindt men

'er niet éénen Korrel in , die bekwaam is om te

planten.

Onder de edelUe Vrugten van Oostindie wor-

den deeze geteld, die een wit. Sappig Vleefch

bevatten , dat in de onrypen wat rins , doch iü

de rypen zO leitlcér «fe de kcuriykfte Druiven is.

Ongemeen verfrisfchende is het Sap van deeze

Vrugten , en zo weinig bezwaarcnde , dat men

die in Ziekte zo wel als in Gezondheid gebrui-

ken kan : maar de Schil is bitter en famentrck-

kende. De Boom groeit op Malacca , Sumatra

en Java, doch weinig of niet omftreeks Batavia,

zo dat menze van Bantam in menigte denN'aards

brengt. Men hccftze 'er ook niet op alle tyden

van het Jaar , meest in INovember en Decem-

ber. Het Gewas is wat kiefch , willende niet

op alle plaatfen groeijen , vereifcliende een roo-

de, vette, Kley, mee wac Steen gemengd. Op
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vendig aldaar gebragt

:

(2) Garcinia met Lancetswyze Bladen en drie-

bloemige Steeltjes. ai

Op Celebes, een groot Eiland in Oostindie,

groeit een Soort van Mangoftan, welke Rum-
PHiüs deswegen de Celebifche noemt , doch

die anders den naam van Kiras voert. Dezelve

wordt geen hoogeBoom, doch maakt een ficr-

lyke breede Kroon, van Takken met gepaarde

Bladen , die wel gelyken naar de Bbden van dc

andere Mangortan, doch fmaller en fpitfer zyn,

met minder uitpuilende Aderen. Uit de Oxeis

der Bladen komen takjes voort, met eenige

Blaadjes en Bloemlleeltjes , drie by elkander.

De Bloem , van grootte als een Dubbeltje, be»

ftaat uit vier groote en vier kleine Blaadjes, in

't midden , zo het fchynt, vier Mcelknopjcs heb-

bende, die het Vrugtbcginzel omringen, dat een

dergelyke Vrugt wordt , als in de andere Man-

goftan , van dergelyken aart. Men eet de rype

Vrugten en dc Schil dient , door haarc Samen-

trekking ,
tegen de Roode Loop. Het Hout

verandert , wanneer het op de Makasfarfche

Ryst-

rz) Garcinia Folüs bnceohti. ,
Tcduncuüs triftorls. Sy.f.

II. Perl. II. STuru
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II. Ryst- Velden, onder 't Kaf van Ryst, begraven

Afdeel, vvordt, zoRumphiüs aanmerkt, in drie Jaa-

HooFD- ^y^^ ^" Steen ; doch waarfchynlyk zal het

6TUK.. dit gemeen hebben met andere Houten.

Wl NTERANIA.

De Kenmerken zyn, een driekwabbige Kelk,

vyf Bloemblaadjes en zestien Meelk-nopjes, die

aan een Bekcrachtig Honigbakje aangegroeid

zyn. De Vrugt een Bezie met drie Hollighe-

den en twee Zaaden,

j Maar ééne Soort komt in dit Geflagt voorCO j

welke 'er tevens den naam aan geeft, als de

vTiuTL-' Boom zynde die de Witte Kaneel ,
gemeenlyk

Cortex Winteranus genaamd , uitlevert. Som-

migen willen echter, dat de Witte Kaneel van

deezen Bast verfchillende zy. De Kapitein van

een Engelfch Schip, Winter genaamd, die

den Zee -Held Drake , in 't jaar 1578»

deszelfs Togt naar de Grootc Zuidzee verge-

zelde, de Straat van Magellaan bereikt hebben-

de, kwam in 'c volgende Jaar te rug, en bragt

met

Clif, 488. Winteranus Cortex. Clus. Extt. 75 Laiims Fo

liis enetviis obovatls ol>turis. Mat. Med 196. Sp. Pi^^'- ^

minlLus. BROWN. Jam, T. 17. f. 3. Caslla ügnc

Jamaicenfis &c. Pluü. Alm. 89. T. 81. f- L Casüa Cinna

momea &c. Ihii. T. 169. f. 7, Arbor Baccifera Launtoi

Aromatica,Fruau vitidi calyculato racemofo SvOKH. 7^'^

16S. Hijld U P, 8;» T. 191. f. a.CATE5». C»r, lU T, 50,
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met zig deezen vermPardcn East , aldaar ingc- U.

zameld, die federt naar hem den naam gevoerd
''xi!^'

heeft. Men noemtze ook wel , naar de plaats Hoofd^

der afkomst , Magdlaanfche Kaneel, als eenige'J^'^*^

overeenkomst nv-t de Kaneel hebbende in R"uk , ^Jc?i'Bcohi,

maar veel fcherper en bktcr van S naak. C l u-

si üs, die zulks verhaal :, kröeg in het voorde

der Zeventiende Eeuw een nader Beilgt van dee-

zen Boom , en eeri Huk van ceij Tak daar van j

met den Bast daar om zittende , dat hy arbeeldt.

Het warcM Boomen , in nicnigte groeijende

aan een Inham van die Straat, tot zulk een hoog-

den , tvvre ra\ iiaif Voet breed. De Bladen

des Booms hadden den Renk van Laurierbladen

,

doch waren veel bre-dev cn [-rocner , en de

Boom bleef ,.?^elyk de me^lbn aan dien Inham ,

altoos groen. Zy hadden c- , rc" ;c^n rnccr dan

drie vierendeel Jaars in die Straat vertoevende,

nooit Bloemen Vnigten aan v^-uornen. Plee

Hout V, 33 door hun tot Braric H.:'^ gebczij d , en

van een Bast haüden zy - in piaais van Spece-

rvën ,
gebruik gemapkt , ir^ondeihcid by de

Mosielen, daar 7y m-, est het Leven by hieldeti

in de gedagte Stioat ;
dewyl hun Peper ont-

brak ; en op 't Schip tegen het Scheurbuik. Van

jonge Boompjes , van deczcn aart, maakten dé

Ingezetenen de? Lcnds hunne Pylen , derzelver

Stamm.cn daar toe in '"t geneel rebruikcnde.

Te voeren hadt Ltnn^us den Loom, die

Kk de

ïl. Deej-, il Stuk,
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jl de gedagte Schors uitlevert , tot de Laurieren

Afp-^f.l betrokken , doch tegenwoordig maakt zyn Ed.

Hoofd » gezegd is , een byzonder Gellagc van ,

STUK. 't veelk verfcheide Boomen begrypn , die in Ame-

H^utfR-^-nka, hier en daar, naderhand ontdekt zyn, en
neci Boom,

^^-^^^ ^^^^ ^^^^ ^.^ fchyut tc ftrooken met

den Magellaanfchen. Hier onder bevindt zig de

'Kaneel -Kasfia of Wilde Kaneel van Barbados,

welke men rae«nt met den Paunaanfihen Bast

overeen te komen ; doch inzonderheid de Jamai-

kafche Boom, die vanEROwNE genoemd wordt

Kaneel met langwerpige , ftompe , glanzige Bla-

den , en Trosfen aan 't end der Takken ; van

P L ir K R N F, ï I O s Casftci llgnca - Bcom die den

£ast fcherp heeft als Pepe^ ; van Sloane
Kruiderige Boom met Laurierbladen , wiens

Vrugt uit Trosfen boftiat van groene gekelkte

Besfên. Die Autheur befchryft deazelven bree-

der als volgt.

't Is een Boom van raaatige grrotte, die ccn

weinig naar een Appelboom gelykt , met een

uitgebreide Kroon , cn eenen dikken Bast , die

van binnen ros is , van buiten Afchgraauw ; de

Bladen anderhalf Duim lang , een Duim breed,

wederzyds toeloopende, doch aan 't end ftnmp

en als gevorkt ; bleek groen , met een kort

Steeltje. Uit de Oxels der Bladen komen twee,

drie, vier of meer Bloemen voort, op een ge-

meen Steeltje , zeer wit, vyfbladig, hebbende

een fterken Jasmyn - Reuk. Hier op volgt een

Tros van eenige bleekgroene Besfen, bevatten-
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de zwarte welriekende Zaaden, iets gelykeride lU

naar de Korrels van Druiven. ^^^^^^i

Wy zyn dus niet verzekerd den regten Bast Hoofd-
van Winter of de MagcUaanfche Kaneel te heb- stuk.

benj maar Witte Kaneel t die in Smaak en krag-

ten veel overeenkomst daar mede heeft. Het

is een goed Maagmiddel, inzonderheid om kou-

de Sh :v. , in de Ingewanden of deelen der Chyl-

raaaking vergaard, te verdunnen, en d^gelyke

Stoffen door Zweet uit te dryven.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn; eene

vierbladige Bloem , die de Kelk in vieren ver-

deeld heeft : de Vrugt een Bezie of Appeltje

met ééne holligheid, waar in veele Zaaden.

Drie Soorten komen 'er in dit Geflagt voor,

als volgt.

(i) Crateva , die ongedoornd is , met effen.' r.

ïnndige Bladen en Manwyvige Bloemen. q^^I^*^

De oirzaak vrn den zonderlingen bynaam is

dat de Meeldraadjes niet uit den bodem van de

Bloem voortkomen ,
gelyk gewoonlyk ; maar

'

.

' Kk 2

II. DeeuU.Stuk.
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II. dat zy z^'tten op een Kolom , die uk het mid-

A?PEEi. de Bloem , in plaats van Stamper,

Ho?fd- opi'yst; even als in die Klasfe van het Stelzcl

STUK. der Sexen , welke den naam van Gyn ndriay

dat is Nianwyvigen , voert. Dus wordt het Ge-

was \m Plükenetiüs genoemd , eene

Driebladige Amerikaanfche Boom , met een

menijite van Mecldraa^^jes , die paarfcbe Top-

pen hebben, bcflaande de Navel van de Bloem.

Br OW ^E gerfc 'er ovaale gladde Bladen aan,

en Trosfen op het end der T;ikken. Lin-

K ^. t s merkt aan , dat " deeze Soort boven-

dien , door de durre der Bladen en dc langw^r-

pi^heii der Bloemblaadjes, van de volgende vcr-

fchiile.

(2) Crateva , dk mg'Mornd is,^ met efen-

randige Bladen , de zydblaadjes aan den

^sdnk- voorjicn gron<^Jl
Appel

Deeze heeft haaren bynaam van den Brafili-

aanfchen Boom, TaOm genaamd, door Ma'<c-

GRAAF en Piso befchreeven , dien R a

y

[ntegerrimis , Follolis lateralibus

at. X I. Cr. inennis Fl Ztyf»

. Pluk ^&». 34 Malus A-ncr!



noemt, eenc Driebladige Brafiliaanfche , w-lke

een Vrugt draagt als een Oranje Appel, binnen

welker Schors de Appel gevuld is met Steenen

,

als Kcrfen-Sceenen, doch langwerpiger, zut^n-^

de ieder in zyn ei^en Velletje. De Aploscoro-'^^

don van r- l u k e n £ t i u s , Wilde Otcuije- Ap-

pel by de Ir.diaancn genaamd , draagt Appelen

,

die naar Kroflook ftinken. Dien z-lfden Ueuk

hebben de Vrugten der Driebladige Aruna van

8 Lo a N jï , welke dtswegen , Dy de Engelfchen

,

op J '.arMka, genoemd v\ordt5 de Knoflook lee-

Dezelve groeit omtrent dertig Voeten hoofr

,

hebbende den Stam van dikte als eens Menfcb'.D

Dye , met eene donker groene Schors. Na

ecnige Maanden Bladerloos geweest te zyn,

geeft hy aan de enden der Takjes Bloemen mt

,

welke op Steeltjes van twee Duimen lang zit-

ten , en lange groenachtige Meeldraadjes heb^

brn, met patirfche Knopjes, den Styl omrin-

gende. Daar volgen Vrugten op, van grootte

als een Kaatsbal , die onder een ruigen Bast

een Meelachtig Vleefch , als van een Peer , bevat-

ten , dat zoetachtig is en naar Knoflook ftinkr.

By het middelpunt zyn veele groote zwarte Zaa-

de'n geplaatst. Deeze fchynt dan van de gedag-

te Tania te verfchillen , en de Appelen van de

N'urrvala van MaLibar, v/elkcn Commelyn
daar mede vergeleek , hadden een Wyrachtig-n

Reuk en Smaak. Men noemt dezelv^n , zo zyn

Ed. aanmerkte, in 't P^rtugeefch Pee do J.-or-
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eo, in 't Nederduitfch Bomheenen ^ voor welke

^Xl!^' benaaming ik in de befchryving geen reden vind.

Hoofd- en heb ze derhalve Stink- Appelen getytcld.

STUK.

(3) Crateva, die gedoornd is^ met Zaagswys

M^mehl getande Bladen.
Slym-Ap.
pel Boom.

j^.^^ behoort de üitlandfche Kwee-Ap-

pelen Boom of Marmelos, uit het Muséum Zey-

lanicum van den beroemden Herman nus,

dus genaamd , wegens de vcrfcheiderley Mar-

meladen , die men van deszclfs Vrugten in Oost-

indie bereidt. Het is de Driedoornige Indifche

Kalabasdraagende Boom van P l u k e n e t i n s ,

Tviens Vrugt een Merg heeft naar dat van Kwee-

Appelen gelykende , zynde Covalam in de Ma-

labaarfe Kruidhof getyteld , dien de Nederlan-

ders Slym- Appel noemen. Hy groeit op Ma-

labar en Ceylon. Het is een hooge Boom , met

eencn geelachug witten Stam, cn vcelc Tak-

l?en, die fterk gedoornd zyn , wordende in de

ouderdom bruinrood. Drie Bladen draagt hy

op één Steeltje, en zes of zeven Bloemen, van

cenen aangenaamen Reuk , uit vyf witachtig

groene Blaadjes beftaande. De Vrugten gelyken

ronde Appelen , met ecne dunne groenachtige

Schil,

eutbhifera trifolia fplnofa Indica &c. Ptoit, ^/w. rtS. T.i70*

f. s. Cydonia exotica. C. B. Pin. 435, Bilacus. Rumph. Jmi.

I. p. 197- T. 81. Covalam, Hort, Mak III. T. 37. Bvrm.

Fl. Ind, p. 109,
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Schil, waar onder een harde Houtige ja byna II.

Bcenige Bolder, die een Lymerig week Vleefch

van cenen zuurachtig zoeten Smaak bevat , cn Hoofd-

platte langwerpige witte Zaaden. tuk

Uit de Afbeelding van den Bilakboom
^^J'"^J^'

R u M p H I u s , die de zelfde aangemerkt wordt

tc zyn ziet nv. n de figuur van deeze Vrugten

,

en dat dezelvcn wel van grootte als een Gan-

zen Ey , maar ook kleiner vallen. Zy moeten

niet over-r^'P worden aan den Boom, dewyl

zy dan vergO( ren en onbekwaam zyn om tc

ectrn : maar , vroeger van den Eocm gefchud

of geplukt, kunnen zy wel een Maand leggen,

en , dus ryp geworden , vervullen zy een ge-

hecle Kamer met haaren fterken Reuk. De

Europeaanen vinden 'er raauw weinig Smaak

in , doch gebraden , gekonfyt of tot Marmela-

de gemaakt, is het cenc zeer lekkere Vrugt.

De Boom groeit op een gedeelte van Java en

de nabutirige Eilanden ; maar op Amboina wüde

hy niet aarden ,
mooglyk wegens de droogheid

van den Grond : hebbende zulks met de Tvlan-

goflans en andere Vrugtbooracn gemeen.

I L L I C I U M,

De Kenmerken van die Geflagt beflaan in

ccne vierbladige afvallende Kelk
; agt Bloem-

blaadjes; agt Honigbakjes , naar Blaadjes gely-

kende , Elsvormig : zestien Meeldraadjes met

II. DEEL. II. STUK*
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11' ' de Meelknopjes gefpleeten : Eironde, famen-,

^j^^^^* gedrukte eenzaadige Zaadhuisjes.

Hoofd- De eenigfle Socrc , welke den bynaam van
6TUic. jinifatum voert (i), is door onzen Ridder ge-

müium boekflaafd, zo zyn E^. aanmerkt, op het gezag

van Kaempfer , door wien dit Gewas in

Eoom. Afbeelding gebragt is en befchreeven, By de

Chineezen of Jsponeeztn voert het den naam

van Somo , gemeenlyk Skimmi , Fanna Skimmi

& Fanna Skiba of by uitmuntendheid Fanna ,

dat is Bloem. Het is , ^egt hy , een Wilde

Boom, met eenen Kruiderigen Bast, Laurierbla-

den, Narcis - lilcemen en Zaaden van Ricirus,

die in agt Zaadhuisjes vervat zyn, Sterswyze

famer.gegroeid , als in het Paapenmutzen - Ilcut.

Deezc Boom bereikt de hoogte van een Kcr-

fenboom , hebbende eenen regÊen Stam , met
ccnc denker Afchgraauwe Schors , liet Spint

green en Vleezig , een v/cinip; ihmciui J kc rde

eu Lymerig van Smaak: het Hcur ros, hard,

brcofch , met een weinig Spongieus Ï^Ierg. Op
cene zelfde plaats geeft deeze Boom veele dm-
kcr groene Looten uit , die met dikke langwer-

pige Bladen bezet zyn , welke aan troppen by

elkander groeijen. De BloeiEcii zitten op ron-

de Steeltjes meest enkeld, zynde byna ander-

halven Duim breed, bleek wit, van gelleldheid

fï) Ill.clura. Syit^ Nat, XU.Ctn öii. p J35.5omovu!go

Skiiam.-. KjïmppeB. Amg>», Exat. jt. 83o, T. 85i,
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ais boven , uitgenomen dat hy duidelyk zegt , ^1» /
dat het end van het Steeltje, in het midden

^J:!!^*

van de Bloem uitpuilende, omringd is metHooFo-

omtrent twintig Meelknopjcs , die op geene^TUK.

]VLeIdraa:^jes ruften. De agt Ribben van het^^^^x^-

Vrug.tbegn-.zcl zwellen uit en maaken agt Zaad-

huisjes , van eene Sikkelswyze fij^uur, ieder met

eene opwaards gekromde Punt , als een Doorn

;

dus een Schyf van een Duim middellyn uitmaa-

kende, groenachtig van Kleur en van eene voo-

ze Sappige zeltHandigheid. Sommigen van dee-

zc Zaadhuisjes teeren uit en brecken ; de overi-

gen, met een fterk Vlies digt omwonden, be-

vatten enkelde Zaaden , van figuur als Appel-

Pitten , in 't bleeke glinfterende , welke , als

hun harde beklecdzel komt te breeken , een wit-

te Vleeziïre Kern uitleveren , die week is en

laf van S^iaak.

De Bast van deezen Boom is zo Kruiderig stet.Anys.

2:cgt Kaemphë~r, dat men het Poeijer daar

van gebruikt om de Afgoden te bewierookcn

:

doch ik kan niet bsgrypen
,
op wat grond de

bedenking rulle van LiNNiEus, of deeze

Boom niet wel de Ster - Anys der Winkelen

uitleveren mogt. Het Zaadhuisje en Zaad , im-

mers , zo even befchreeven , fchynt daar van

. de minde hoedanigheid niet te hebben, en ik

vind niet gemeld van eenige Anys - Reuk in de

geheele Boom. De Ster -Anys is eene Vrugt,

die de gedaante van eene Ster vertoont , wier

Straalen uit zes of zeven harde Houtige Zaad-

Kk 5 l^ok-

IL Deel II Srjs*
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II. hokjes beftaan, ieder een hard Zaad bevatten-

ArrKEL. , dat naar Lynzaad gelykt , van een aange-

H^l'jy naamen zoetrn , doch niettemin fterkcn Anys-

STUK- en Venkel • Smaak Het Zaadhuisje zelf heeft

^ny,, eenen Smaak van Venkel met eenige Zuurheid

gemenj^d , en dergelykcn Reuk, maar fterker.

Dezelve ^wordt ons uit Tartarie , China en de

Philippynfche Eilandm tocgebragt. Men noemt

ze 5 derhalve , Anys van China of Siberië en

Zaad van Badian (*}.

De Boom , die decze Zaaden voortbrengt

,

door L I N N u s zelf weleer Badianifera ge-

tyteld 5 is de naar den Faapen - Mutfen Hout

Boom gelykende van P l u k e n e t i u s , af-

komftig van de Philippynfcl.c Eilanden ,
naar

Anys ruikende . Nootjes draagcnde in Sterswys*

vergaarde Hokjes: de Farfipanfi van C a m F l-

Li. Dezelve wordt dikwHs hooger dan twaalf

Voeten , met een dikken ^tam. Uit de Tak-

ken komen Bladflcclen vooi c , van een Eile

lang , met elf , dertien of vyftien Vinblaa-^Jpn

bezet , die dun , gekarteld , gefpitst , anderhalf

Duim breed en langer dan de Handpalm zyn.

De Bloemen zyn witachtig , by Risten groei-
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jende met Knopjes van grootte als Peper , die li;

Katswyze meest uit Meeldmsdjes beflaan. Afdeev

De Stcr-Anys geeft door Deftillatie veelnooFD-

Olie , welke helderer , fyner en welriekendersTUK.

dan de Anys - Olie is By de Oofterlingen ^»y*-

wordt het, in alle opzigien, beter geacht dan

Anys- en Venkelzaad. De Chineezen zyn ge-

woon, na den Maaltyd, van dit Zaad te kaau-

wen, om de Verteering te bevorderen, de Maag

te verfterken , en inzonderheid tot het bekomen

van een frisfchen Adem. Dikwils maakt men

daar, met den Wortel Ginfeng, een Aftrekzei

van in warm Water, dat zy als Thee drinken,

tot de zelfde oogmerken : inzonderheid tegen de

verzwakkingen van Lighaam en Geest. Zy

doen het ook wel , om do aangenaamheid, by

KofFy en Thee , en de Anys - Arak wordt 'er

,

in Oostindic, van bereide. Daar zit meer Geur

en Kragt in de Zaadhuisjes dan in de Zaaden.

Ik heb eeirSttrkjc-omicr deri naam van Cortex

Anifi Stellati, dat den zelfden Smaak heeft.

XII. HOOFD-
ir» DtEU II, Stuk.'
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XII. HOOFDSTUK.

Befchryving van de Boomen, wier Floemen

twincig Meeldraadjes hebben 3 deswtgert Icu-

s A JN O R 1 A genaamd of twintigmannige , tct

welken de Gojaves
,
Jambces , Perfikon , A-

maoiifl- , Kerfcn, Pruimen, Mispelen, h]}-

pri- Feerc- en meer andere Ooftbcomen , he-

hooren.

T"^i> Plartgcwasfen , wsar in het g<"tal der Mecl-

draadjes twintin- of daaromtrent is , ma^Vcn,

oP'Vrdennnam van Icosan'-!r:a , de Twaalfde Kfas-

ie uit in het Stelzcl dor Scxen. Zy worden , naar

het getal der Stylen of Stempelen, méén. twee ^

drie, yyf of veelwyngen , verdeeld. Onder de
laatften alleenlyk komen geene Boomen voor.

P s I D I ü M. Gojaves - Bconi..

De byzondere Kenmerken van dit Grflagt

zyn : een Kelk die in vyven verdeeld is b-v.-n

het Vrugtbe^inzel : vyf Floemblaadjcs : df Vriigt

een Appel met ééne fjollighcid en vecle Zaa-

den.

't Getal der Soorten twee , of drie , de eerflen

zo wel in West- als in Oostindie voorkomende.

ro Go.
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(I) Goiaves - Boom met geftreepte {iompachti- H;

ge Bladen i en eenbloemige Steeltjes
^Xi\.^

De Gojaves , anders ook Cujavos genaamd, stuk.

zyn zeer bekende Vrugten der Indien , waar
pj^j.^^

van men 'er beeft die langwerpig en die rond Pynferum,

zyn. De eerstgrmclde , in deeze Soort gc-^gsl"^

plaatst, is volgens Rumphius een Boom,
wat krom van Stam , met lange buigzaame Tak-

krn , waar aan de Bladen wat verward geplaatst

zyn , van fif^uur ovaal , zes Vingerbreedten lang

en ftomp van Punt. Deeze Bladen hebben ,

ter wederzyde van de middelrib, evenwydige

fchuinfe Ribbetje? - 't welk dezelven zig als ge-

ftreept doet vertoonen. De Bloemen, veel naar

Appelbloeizel gelykende , komen uit dc oxels

der Bladen , op één of meer Steeltjes voort.

Hrt groene Knopje , daar dc Eloem op rusc ,

verandert in eenc Vrugt, welke de geftake en

gTOr^-ra»-«©»-W4Jeliaaaatjgt; Peer heeft , Typ

zynde Citroengeel van Kleur, doch men plukt-

zc

(') P/Ulum Tolns lineatls obtufiuscuJis, PcrfuncuHs uniflo-

dtan^ulo. Hort. CUf ig4. -FA ^ey/ 192 Gu.jiva Folioru n

T. 19 Cujavus domeftica kumph Amb l. p, 14-^. T. 47.

Pela, Hort, Mal. III. p. 31 T. ^4. Guajavos fiuciu pallldo

dülcl. lIuaM. 2ejl na. BüSM, «, IrJ, iiJ»

ri. DïEI.. II. STUK."
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11- ze doorgaans voor de ry^pheid af, en laatzc in

*
XIL^ huis murw worden , cm dat zy alsdan Imaake-

fiooFD- lyker zyn; even als dit met onze Poirfeigneurs

STUK* en andere Pcercn gcfchiedt. Het Vleefch is an-

ders wat hard, doch zonder famentrekking , en

de Schil zo dun, dat men 'er die , onder 't. eeten

niet behoeft af te doen; maar de Pitjes, in hec

midden , zyn wat hindcrlyk en de Hooy - Reuk ,

daar deczc Vrugtcn zelfs een Kamer mede ver-

vullen, niet aangenaam.

Zeer fraay is een Tak van deezen Boom ,

met de Vrugtcn, door Ehret in Afbeelding

gcbragt en door T r e w genoemd Guajava ,

met vierhoekige Takken en eens la?2gwerpige

Vrugt (*> Van geen van beiden vind ik een

blyk in de aangehaalde Afbeelding van JuiFr.

Mbriab , die aanmerkt, dat dceze Boom te

5iirinanïea»iiaog alseeB Appelboom ia Duitfch-

land groeit. Op Malibar valt hy wel twint^

derhalf Voet dik,zyndeflcrk getakt. Men noemt

hem aldaar Pela , en Pera op Ccylon, alwaar

hy door de Portugeezen zou overgebragt zyn.

Hier fchynt de Vrus;t witachtig of bleek te val-

len ; doch dit verfchil maakt de trap van ryp-

heid ,
volgens RuMPHius,en waarfchynlyk

heeft dezelve ook invloed op de Kleur van het

Vleefch, dat in fommigen Bloedrood, in ande-
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ren wit gezegd wrrdt te zyn ; ten ware zulks ÏI,

het verfchil mogt maaken met de volj^ende A^^eeW

Soort. HooFD-

(2) Gojaves - Boom met gefireepte fpitfe Bla- u
den en drkbhemige SUeltjss.

Polfff!^
AppeU

Dit zal de Soort zyn , die ronde Appelachtige'»'^'"'E^»

Vrugten draagt of de Bofch - Gojave - Boom van

RuMPHius . door vvien de voorgaande de

Tamme getyteld wordt : doch liier mede heeft

hy alleen op 't Oog , dat deeze Soort in 't

Wilde groeit ; v/crdende niettemin , zo wel als

de andere , in Oostindie voor een uitlandfch Ge-

was gehouden. De Westindifche , van veele

Autheuren , met een wit Vleefch, fchynt wel

hier mede overeen te komen , en zouden die ,

volgens gemelde M e r 1 A n , wat beter dan

de anderen zyn ; doch men vindt ook gewag ge-

maakt van Wilde Gojaven , met ronde Vrug-

ten , dif» van hniten ejoen , van binnen rood zyn.

Immers die van dceze Soort gelyken naar ronde

Appeltjes of Pruimen , en werden derhalve van

de onzen , in Brafil , Granaat' Fruimen genoemd 3
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-IT. volgens Marcgraaf: want het Kroontje

^^^n" ^^^^"^^ ^^^^ "^^^ Granaat - Appelen gclykcn , en de

Hoofd*, grootte is omtrent als die vanccngroote Pruim,

«TUK. zo R u M p H I u s aanmerkt , voegende daar by ,

dac deeze Gojaven - Boom , in de Hoven van

Oostindie geplant zynde, veel grooter en mur-

wer Vragten , dan in 't wilde grocijcnde voort-

brengt . RoGHEFORT zegt , dat deeze Vrugt

de grootte van ecn Reynet - Appel of Franfche

Reynet heeft , en in cénc nagt ryp wordt : zo-

danig , dat zy den éénen Dag groen , wrang en

famentrekkendc is , den volgenden geel, zoet

en hxecrende , wit of rood van Vlecfch.

In Oostindie worden de Wilde Goyaven in

geen waarde gehouden , dcch in Westindiö

fchynen de ronde het meest geacht te zyn.

Men cetze raanw , gebraden of gcltoofd : van

het uitgeperfte Sap wordt Geley gekookt : mert

konfyt de Vrugten of legtze in, enz.

j (3) Gojaves-Boom im ^ejirnppt" T.ancets*

".vys' ovaale Bladen en foiutyds tweebloemi*

ge Seeeltjes,

y^s-''- Onder dcezen tytel is een derde Soort van

Pftdium vcorgrfteld door den Heer N. L. Bür-
MAivNUs, welken zyn Ed. overeenkomrtig

oordeelt te zyn met de Cujavillus of kleine

Go-

(3^ PfJ'iurt Foi;;5 üneitls, ovajo-hnreüt.itls, PeduncuUs
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Gojaves - Boom van Rumphius, welke geen II.

drie Voeten hoogte op 'c Eiland An-.bon be- "^^^f^^'

reikte, hebbende de Bladen op 't hoogfte eenHooro-

Vingerlid lang, en de Vrugten niet grooter dan stuk.
,

Kerlcn, De meergemelde Heer Richter
heeft een Takje onder dien naam medegebragt

,

welks Bladen wel een Vingerlid breed en drie

Duimen lang zyn , van boven Roestkleurig bruin ,

van onderen Wollig witachtig , en zegt dat het-

zelve van een Boom is. Ik heb de Afbeelding

daar van hier, op PI. XI, in Fig. i, medege-

deeld , waar uit blykt , dat het getal der Meel-

draadjes ver boven de twintig loopt.

E ü G E N I JamboeiJ-Boom.

De Kenmerken zyn : een Kelk in vieren

%-crdeeId , boven de Vrugt ; vier Bloemblaad-

jes : de Vrugt vierhoekig , met eencn Zaad-

jkorrei

(i) Jamboes -Boom met efenrandige Bladen Eugmia

en Takkige Bloemfieeltjes , op zyde vanf^f
de Looten.

ja nwIJ^*

(1) Euj^tnla Foliis inregerrimis , Pcdunculis Rairofislate

ralihus, Spu Nat, XII, Toni. II. Gen. 616. p. 3*0, FU ZtjK

Kati^^Schambu. Horu Mal, I, p. 29» 18. RAJ. HiJi^W^.

BCRM, Fi. JrJ,p, ut.

LI
II. DEfX» II. STUK.
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De Jamboes - Boomen van Oostindie zyn hier

,

^Xn.^* LiNN^us, onder den Geflagtnaam Eu-

Hoofd- genia voorgefleld. Men vindt 'er verfcheider-

srvK. igy^ onder welken de zogenaamde Tamme ver

het meelle geacht zyn , wegens hunne lekkere

Vrugten. Zy komen thans op de meefte Eilan-

den van Water - Indie voor, doch moeten in

de Tuinen opgekweekt en wel gehavend wor-

den.

Het is een Boom , die omtrent de hoogte

van een gemeenen Appelboom heeft , met een

fierlyke doch niet breede Kroon van fchoon

glanzige Bladen , zynde aan zyne byzondere

gedaante en zwartgroene Kleur van verre ken-

baar. Het Loof is zo digt, dat men iemand

in de Boom zittende naauwlyks kan zien, we-

gens de groote Bladen , die fommigen wel

een Span of een Voet lang zyn , en anderhalve

Hand breed , ovaal , met een fpitfe Punt. De
zy- Ribben of Aderen loopen aan den Rand in

een brecden Zoom uit , en de Bladen zyn ge-

paard , maakende met het volgende Paar een

Kruis : welk een en andere een byzonder Ken-

merk van de Jamboes - Boomen is, zo Rüm-
p H I ü s aanmerkt.

De Bloemen , die met ha:ir drie of vieren aan

Takkige Steeltjes voortkomen , gelyken naar

Penfeelkwasten , uit een menigte van Rooskleu-

rige Meeldraaden famengelteld , van dikte en

langte als dezelven in de witte Leliën zyn, en

vervat in een Krans van vyf of zes witachtige

Bloem*
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Hoemblaadjes : waar door het eenigermaate naar li.

Appelbloeizel gelykt , doch veel groocer , en dit ^^^^^
maakt , dat de Grond onder den Boom, nietnoorD.

afgevallen Bloeizel bedekt zynde , zig als eensxus.

roode Sprey vertoont. Het Vrugtbeginzcl , eenJ*»*»*

dikke pieramiedaale Knop onder de Bloera, daar
^**'**

dezelve even als in de Appelboomen op rust,

verandert in een roode , ronde, langwerpige

Vrugt , die iets van een Appel en van een P^-

fik heeft in zyne geflalte , of veeleer gelykt

naar fommige Peeren , maar onelFen, en aan

den Top een Oog hebbende, dat ingedrukt is,

gelyk de Appelen ; van binnen wederom een

Steen , gelyk de Perfiken , en bovendien een

zeer dunne Schil. De Kleur is witachtig met

Roozeroode Streepen , het Vleefch ongemeen

lekker en fappig , zo welriekend , als of 'er

Roozewater in was, van Smaak uit den zoeten

en rinien, wanneer zy wel ryp zyn, dodj an-

ders wat fcherp zuur.

De besten van deeze Jamboezen zyn van L<fck«i»

grootte als een gemeene Europifche Appel. Zy

worden omtrent Nieuw Jaar aan de Boomen ryip,

doch duuren wel tot in Mey. Plet is een zeer

fmaakelyke, gezonde, verfrisfchende
, enraoog-

lyk wel de lekkerfteBoomvrugt van geheel Oost-

indie. Men meent, dat zy natuurlykvan Ma-

lakka afkomftig zyn, en daar van is de Utyn-^

fche bynaam ontleend. Op Maiabar noemt roea

deezen Boom Nati-Schambu , en daar draagt

hy tweemaal 's Jaars Vrugten. P i s merkt aan

,
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n. dat altoos dc helft van deezen Boom Bloem-
^
XIL^'

Bladerloos , de andere helft met rype en

Hoofd- onrype Vrugten beladen zy ; des men 'er gc-

sTüK. duurig, zo wel in 't Voorjaar als in de Herfst,

siZ^""' gebruik van kan maaken.

Van dceze tamme Jamboezen zyn aanmer-

kelyke Verfcheidenheden , ten opzigt van de

Kleur en Smaak der Vrugten, hoedanig 'er in

önze Appel-, Peer- cn Pruimcboomen zo me-

nigvuldig plaats hebben , door R u m p h i u s

-opgetekend , die een byzonder Geflagt maakt

van de Zwarte Jamboezen , hier ook tot deeze

Soort betrokken. De Boom, daar van, groeit

hooger dan onze Ockernooten ; de Bladen zyn

langer en wat fmaller : de Vrugten zyn zo

donker purper - rood , dat zy van verre zig

zwart vertoonen ; doch niet minder lekker en

fappig dan de voorgaande. Men vindt deeze

Zwarte Jamboezen veel op de Oofter- Eilan-

den van Indic.

li. (2) Jamboes - Boom , met efenrandige Bla-

ja^hÜ''"
Takkige Bloemjieeltjes aan 't end

Wildé
^

der Looten.

Woezen.

Zonderling is 't , dat onze Ridder den by-

Fl. ZeyL liS Perfici Osficulo Fi

do nibescens. C B. Pin. jam!

p. 27, T. 17. RAJ. Hijf. H7i* Bü;
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naam van Jambos , in 't byzonder , gegeven TL'

heeft aan dceze Soort, die de TFilde Witte Jam- ^^^^

bos zen van Rumphiüs begr^'pt en de Ma-Uooro

lacca-Schambu van den Malabaarfen Kruidhofstuk.

is, welke zekerlyk dan ook geacht moet wor-
J^J^''

den van Malakka afkomftig te zyn , zo wel

als de voorgaande Soort. Deeze is laager van

Stam dan de Tamme , doch heeft de Bladen

niet kleiner , fomtyds wel een Span lang en zes.

Vingeren breed. De Bloemen komen meestaj

by paaren aan 't end der Twygen voort, dcch

fommigcn ook daar de Bladen afgevallen zyn.

De Vrugten hebben dc gedaante van een Raap

en zyn op ver naa zo lekker niet als dc voor-

gcmclden , wordende daarom ook niet veel , dan

by gebrek van beter, of gckonfyt zyndc, ge-

geten : want zy zyn zo Sappig njot en een

weinig bijter. De witte Kleur onderieheidtze

inzonderheid van de voorgaande. Het kan der-

halve de Ceylonfche Jambos met een Goudgeele

yrugt van de Thes. Zeylanicus niet zyn. De

Bladen en het Bloeizel zyn ook zuurachtig , en

dienen derhalve tot vcelerlcy gebiuik.

(3) Jamboes- Boom met effenrandige Bladen tii.

en eenbloemige Steeltjes op zyde. J)^;^
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Jambus-

AröML.
^"^^^ getekende Plantgewasfen van Her-

' M A N N u s kwam deeze voor , tot welke de

Hoofd- Indifche Eugenia met afvallende Myrthebla-

den , een witte Bloem en eene Roozekleurige

"zagte, flaauw gegroefde, welriekende Vrugt van

M I c H E L I ü s , betrokken wordt. Zy wordt

van de Indiaanen Jambou Oudang geheten ,

zo de Heer N. L. Btr mankus aanmerkt;

dat is Wilde Jamboes : welken naam ook de

voorgaande en volgende voeren.

xl'ema
Jamboes - Boom met gekartelde Bladen ,

uüt^gZa, de Bloemfteeltjes aan 'r end; de Frugten

langwerpig met fcherpe hoeken.

De Boeton - Boom van RuMPHipsis hier

tot dit Geflagt betrokken , hoewel dezelve,

ten opjügt van de Vrugten, wel in figuur en ten

opzigt van den Steen of Zaadkorrel , daar in

vervat, maar niet ten opzigt van den Smaak of

andere hoedanigheden , overeenftemt. Het is

een taamelyk hooge Boom, den Stam van dik-

te als een Man hebbende, met Bladen van één
• of anderhalf Voet , het Bloeizcl aan Aairen ,

die door de V^rugten nederhangende Risten

worden, hiet zyn vierkante Appeltjes, van ag-

mis oblongis acutangulls, Fl. ZeyL 190. Butüi

radi. Hort, Mal. IV. p. n. T. 7 RAJ. Hi/t.

Tl. Ini, p. 114. COMM. fk Met, if x.



I c O s A N D a I A. 535

teren met een fmallcn Hals, van vooren een

Kroontje hebbende , omtrent een Handbreed ^
xi H'*

lang en half zo breed , bevattende een Pit als EIoofd-

een Karfleng, doch zo wel als de Vrugtcn, die'»'^'"'^*

eene bittere onaangenaame Smaak hebben , niet

gegeten wordende.

(5) Jamboes -Boom, rnet gekartelde Bladen, ^' ^.^
zeer lange Tros/en en Eyvormige ^ppe» RacmTjr^.

len,
f^^;""'^'

De voorgaande is de Rwde, decze de mtte

Boetonboom van Romphiüs, die, uitgeno-

men de figuur der Vrugt, weinig van eikan-

deren verfchillen. Tot deezen laatflen wordt dc

Samjlravadi van den Malabaarfen Kruidhof t'huis

gebragt, welke echter de Vrugten ook vierhoe-

kig heeft, en die van den Tsjeria Samjlravadi

van Malabar noemen de omen Bedel/meren vol-

gens CoMMELYNj't welk ZO vecï zegt als

Roozekranfcn of Paternosters : de anderen JT/Ï-

i£ Jamboezen, Misfchien zullen de Jambocs-

Boomen van Ceylon , met Vrugten van grootte

als Kerfcn , by den Heer J. Burm a nn u s ,

als ook dc IVater - Jamboezen van R ii m p 11 1 u s

,

flegts

(S) Euge»:ci Foliis crenads , Racemis longisfimi», Ponris

•vatis. Fi. ZeyL 191. Kutonica rerreftris alba. Rumph. ^mi.

III. p. nu T. 116. Snmftravadircaibatfiumbii. Htrt.Mjl,

IV. p. II. T. 16. RAJ. Uiji, 1479. ?>

II. DkM.. II. STUIS.
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II. flegts Verfcheidenheden zyn van deeze of dc

^
XU^' ^'oorgaande Soort.

STUK. P L I N I A.

Die Geflagt , dat zynen naam van den zo

vermaarden Plinius heeft, behoort , volgens

delaatfle aanwyzing van den Heer L i n NiE us

,

tot deeze Afdeeling , en is dus thans van dc

Veelmannigen afgezonderd.

Deszelfs overige Kenmerken beflaan ook in

een vyfbladige Bloera en eene in vyven verdeel-

de Kelk ; de Vrugt een Bezie die gefleufd is 3

met één Zaad.

Twee Soorten zyn daar van thans opgetekend,

als volgt.

T. (1) PHnia met vyfbladige Bloemen,

^ceci Amerikaanfche Gewas, dcor Pater Plu-
kJeurige. m I ER, ten opzigt van de Bloem- en Vrugtmaa-

kingjzeer fraay afgebeeld, is een Boom die eet-

baare Vrugten geeft , welken eene geribde Be.

zie uitmaaken , met agt of tien Sleuven , en eene

Pit of Steen bevatten, die een gefpleeten Punt

heeft. De Bloemen zyn ongefteeld en zitten

langs de dikkere Takken verfpreid. De Bladen

zyn Lancetswys' ovaal, als Vinnen aan een ge-

(i) Pimta Floribas pentapetalis. Mmtlsf «tlt. p. 244- ^^^^^^^

plnnata. S^u. Nat, XU, Tom. II. Gen. 671. F»

Plaxt, lU p, 755.
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meenen Steel, zonder oneffen Blad aan 't end. U.

Om die reden hadt onze Ridder 'er den by-^^^'^^j^*

naam van VinUadi'ge aan gegeven , doch na- Hoofd*.

derhand is een andere Soort, of ten minfte een^^^^»

voornaame Verfcheidenheid , ontdekt , te wee-

(2) Plinia met vierhladige Bloemen. ir.

Plinia

Deeze fchynt de Ibipitanga der Brafiliaanen tCRoodkïeu.

zyn , door Marcgraaf befchreeven , anders ''S^.

ook de Brafiliaanfche Kers genaamd. Men
vindtzc ook in Suriname. Volgens den Heer
Allamand heeft dezelve de Bladen ge-

paard , als afgebroken gevind , ongefteeld , o-

vaal, gefpitst, eiFenrandig, ftyf. De Vrugt is

rood , van Smaak als Morellen.

De Kenmerken zyn , een vyfbladige Bloem

,

vervat in ecne Kelk , die in vyven verdeeld

is , zittende op het Vrugtbeginzel , dat eene

twee- of driezaadige Bezie wordt.

In het Geflagt der Myrteboomen, \ welk

twaalf Soorten bevat , zyn wel veelen Hcefter,

achtig, gelyk de gewoone Myrten, doch ceni-

gen moet ik hier onder dc Boomen befchryven
,

ir. DEEL. II» Stok.

4
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(2) Myrtusj met enkelde Bloemen op naakte

Steeltjes , de Bloemblaadjes eenigermaate

Haairig aan de?i rand.

Indien de Appeldraagende Myrtus van Plu.
;
MIER, wegens de gehaairde Bloemblaadjes ,

hier t'huis behoort , zo zou de Vrugt van deeze

Soort vry grooter fchynen te zyn , dan die der

gewoone Myrten. Doch dit was maar een Hee-
fterachdge Plant , en die van Sloane, op
Jamaika grocijende , welke aldaar Zilverboom

genoemd wordt, een Boom van omtrent twin-

tig Voeten hoog , aan den Stam eene witachtige

Schors hebbende , met glanzig witte Stippen

gefprenkeld , waar van de naam. De Bladen
,

tegen elkander over, aan het begin breedst en

verder naar de Punt vcrfmallende , byna onge-

fleeld en ongekarteld, verfchillen zeer veel van

de figuur der Bladen by L i nn^ us, die zegt:

„ dc Bladen ovaal, ftomp, gefteeld, glad, te-

„ genover elkander : de Bloemen enkeld, uit

„ de Oxels , op Steeltjes die Bladerloos zyn ;

„ hebbende de Bloem vier of vyf Haairig ge-

„ kartelde Blaadjes en omtrent veertig Meel-



Myrtut

3, (draadjes." 't Scheck veel , zegt men , dat IL

de helft fcheelt. Dus zou men mogen waa-
"^^J^^^*

gen : waarom deezc Eoom dan hier onder de Hoofdt
Twintigmannigen geplaatst? ' «tuk.

(3) Myrtus m%t tweebloemige Steeltjes en Lan-

cetswyze Bladen. i

Deeze is onder den naam van Heefterachtige^^^*

Caryophyllus , met Lancetsv^-s' gepaarde Bla-

den en dubbelde Bloemen uit de Cxelen , van

Browne opgetekend en afgebeeld.

(4) Myrtus met de Steeltjes byna drieblooflig » ;v.

de Bladen ongejteeld, Lancetswys' vtrfmal'

lende, '"'e^-

Aan deezen waren door den Heer R o l a n-

DER te Suriname zodanige Bladen, sIsSloa-

NE aan zynea gemelden Zilverboom geeft,

waargenomen, en de bynaam, Lucida, fchynt

wel iets dcrgelyks aan te duiden ; des ik hier

in plaats gefield heb den Driebloemigen Myrtus ,

welken de Heer J a c q u i n menigvuldig in CiC

Bosfchen by Karthagena vondt en aldus bc-
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n. Het is een hooge Boom, in geftaltenaar den

Xlt.^*
Laurierboom gelykende , met zeer hard Hout,

Hoofd- De Bladen zyn langwerpig , aan 't begin fmaist,
STUK, uitgerand , onverdeeld

, glanzig
, Lederachtig

,

van boven donker- , van onderen bleeker groen

,

gefleeld , overhoeks geplaatst, agt Duimen lang.

Dezelvcn gecven , gewreeven z^fnde, een fler-

ken , zwaaren , Kruidcrigcn Reuk. Uit de Oxels

komen Steeltjes , dikwils drie , ieder met drie

Bloemen, voort, welke een allerlieflykften Geur
van Hyacinthen verfpreiden. De Bloemen zyn

ongeltecld , tweederden Duims breed, beftaan-

de uit vier witte Blaadjes , in een vierbladige

Kelk vervat , en een groot getal Draadachtige

Meeldraadjes hebbende, die wit zyn met gee-

le Knopje?. Het Vrugtbeginzel was Eyrond-

achtig , hebbende van boven een brccde platte

vierhoekige Oppervlakte ; doch de Bloemen

misdroegen altemaal, zo dat hy geen Vrugt aan

deezen Ooom gezien hadt.

Y. (5) Myrtus met veelbloemige Steeltjes 3 de Bh'

c^ini'*^ Lancetswys^ ovaal.

reikende.
j^^gf^ L I N N iE ü s den Ccvlonfchen Boom

,

die naar Komynzaad ruikt , van den Heer J.

BüR.
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BüRMANNüs , aldaar Ankaenda genaamd , IL

t'huis gebragt, Hermannus hadc by dee-
'^^^

u^*

zen naam gevoegd ; de Besfen ruiken naar Ko- HoofÓ.

myn, geevcnde een Geeftige Komynzaad- Olie stuk,

uit. Ik vind daar van geen gewag by Rüm-
p H I u s , ten opzigc van den hier aangehaalden

Ceramfchen Jamboes - Boom , op het Eiland Ce-

ram in 't wilde groeijende, wiens Vrugten de

grootte van een Duiven - Ey hebben of zelfs

nog groocer zyn , zo als gewoone Pruimen , en

aan Trosfen hangen , zynde droog , zuur of

wrang en famentrekkende als de Sleen , en wel

niet lekker , doch niettemin tot verfrisfching

dienende voor de reizende Lieden. Zy bevat-

ten in 't midden een Korrel als een Olyffteen,

en derhalve fchynt dit Gewas veeleer tot heü

voorgaande Geflagt te behooren.

Van de Zesde , Zevende , en Agtfte Soort

blykt my niet , dat het Boomen zyn : des gaa ik

over tot de

(9) Myrtus met veelbloemige Steeltjes , de ^x-

Bbden Qvaal en eenigermaate gejledd. Ztyi*^"!;

Dee- kende""'

(9) Myrtus PedunciilIsmultlflouSjFoIiuontisfubpetiolatij.

FL Ziyl. 181. Myrtus Zcylanica odoiatisfima kc. Hehm.

Lugdhat p, 454, T. 435. Myrtoides Foliis ovatis. Hort.CJif,

4i9' ROYEN Lusdéat, 53$. Vitis Idxa Zcylanica odoratisfima.

ToüRNJf. InJI. 608. BCRM, Zeyl, zjo, EURM. FI. IrJ. p.

II, DE/X. ir. STUK,
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II. Deeze is , onder den naam van zeer welrieken-

A^^EEL. ^ Ceylonjche Myrtus , met Sneeuwwitte een-

H^oFD- korrelige Besfen , door wylen den Hoogleeraar

STUK. P. H E R M A N N u s , in dcszelfs Catalogus van

den Leidfchen Akademie - Tuin , afgebeeld , en

dus zeer duidelyk befchreeven. „ Op Keizeli-

„ ge Zandige plaatfen van 't Eiland Ceylon is

„ dit fchoone Geflagt van Myrtus gemeen, 't

3, welk door zynen aangenaamen Citroen - Reuk

„ tot verfrisfching ftrekt van de voorbygaanden.

„ In zyne geheele Geflalte zweemt het zeer

„ naar de Kanadafche Mynen met volle Bloe-

3, men van Cornütüs. 'Het Hout is zeer

„ wit en glad als Elpebeen , vast en zwaar, met

5, een dunnen ruuwen Bast en menigvuldige

„ Takken, die, door een gewelfdcn omtrek te

„ vormen , een heerlyke it>nde Kroon maaken.

3, De Bladen zyn ftyf , gefpitst, een Vinger

„ lang , fcböon glanzig groen , met eenen fter-

„ ken Citroen - Reuk , en eenen 7,agtelyk fa-

„ mentrekkenden Kruiderigen Smaak. Aan de

„ toppen vin de Takken kömen ronde , door-

„ fchynende , witte Bekertjes , naar de Bioe-

„ men van den Haagappelboom gelykende , die

3, tot haar M nd ontelbaare Meeldraadjes van

3, de zelfde Kleur uitgeeven. Als deeze ver-

3, flenzen gaan de Bekertjes over in Besfen ,

„ van grootte als een groote Erwt, die zagt,

3, Sneeuw - wit en van eenen Kruiderigen zoeten

5, Smaak zyn , bevattende een enkelen, brui-

„ nen , hoekigen Zaadkorrel, De Besfen wor-
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^, den van de Kinderen gegeten. Het Afkook- afdml.
„ zei der Bladen ftrekt ^ wanneer men tevens XI 1.

s, een fchraale Dieet waarneemt , tot een krag- Hdofd.

„ tige wegneeming van de Venus - Ziekte. Het'^"^

„ Hout is zeer begeerd , tot het maaken van

j, Kasfen , Kisten en ander Huisraad."

De Hoogleeraar J. B u r m a n n u s , die dit

Gewas Fïtis Idcsa van Ceylon , Sneeuwwit en

zeer welriekend zynde, noemt, merkt aan, dat

men 'er, op Ceylon, den naam van JWarawia

of Marada aan geeft, en dat Breyn i us hef

zelve onder den naam van Boomackigen Ceylon-

fchen Ligujler voordek. Linn^^üs noemt

het een Boom.

(lo) Myrtus met driederUy vedbloemige Steel-
^^j^^^

tjes, de Bladen ovaalachtig en ongefieeld. Anill/!^

Deeze , onder den naam van Boom met bree-

dere Bladen van Androf^mum , die vecle fies-

fèn aan de toppen der Takjes draagt , door

gedagten Hoogleeraar uit het Werk van He r-

MANKUS voorgefteld , was zo wel een Cey-

lonfche als de voorgaande Soort. L i n n ^ u s

zegt, dat het een Boom is met ronde Takken,

die de Bladen gepaard, als de Handpalm, dac

is zeer groot , (te wccten onder de Myrren,)

on.

fjp) Myrtus Fcdiinculis tiifido - multiftoris , FoJiis fub-

ïoliis Andiolaini &c. Bubm, Zijl, i% 8i»M. fl, Ini, US,

JI. DESI.. II. SruK<
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II. ongeilecld , Eyvormig ovaal , ftomp en glad

^
X^t^*

^^^^^^ '
famengellelde Pluim , die in

Hoofd- drieën verdeeld is , aan 'c end der Takken.

j^^rtus
^^^^ Myrtus j«fE driedeelig veelbloemige SteeU

CarylphyU tjes^ de BMm Spatelvormig ovaal,

fcheKmid' Tot deeze Soort wordt thans de Westindifche
Bageicn. ^ruidnagelboom van P l u k e n e t i u s , die de

zogenaamde Caryophylli Pimü uitlevert , welke

voor het Amomum verum in gebruik zyn , t'huis

gebragt. Hy geeft 'er ronde Bladen en Vru^ten

aan , die tweekorrelig zyn ; met Zaaden byna

fchyfrond. Hy betrekt 'er toe de zoet ruikende

Jamaika - Peper of All-Spice der Engelfchen,

dus genaamd , om dat men 'cr den Geur , als 't

ware, van Kaneel, JNooten en Nagelen, by el-

kander in heeft. Te waarfchynlyker is 't, dat

dezelve hier toe tjefeeeiey ^ewyl de beroemde

C L ü s I ü s uit Takjes . die hy by de Bladen in

deeze Kruidcry vondc, belloot, dat 'er die Bla-

den gepaard aan gezeten hadden. Maar , hoe

hief toe de Ceylonfcl:ie Laage Kerfeboom, met

eene Vrugt Mortinghos genaamd, die eetbaar

is, van den Hoogleeraar J. Bürmannus ,

behooren kan en de woonplaats dus met reden

op Ceylon gefield worde, is my duillcr.

(12) Myr.

ind. Occid. FoU & ïmftu lotundis. Plus. -4A», Sï, T,
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(12) Myrtus met de Bladen overhoeks ge- II.

plaatst. *Xll.^
HOOFD-

De plaatzing niet alleen , maar ook de figuurstuk.

der Bladen , welke in deeze Soort als die van xir.

den Laurierboom , en niet Spatelvormig ovaal of piJ^tM.
'

aan 't end breed en rond zyn , onderfcheidt deeze H-.n^^'^'^a*

Soort van de voorgaande. Het is de Ameri-
'

kaanfche Kruidnagclboom met gefpitjle Laurier-

bladen van PiUKENETiüs, tot welke de

Bvomachtige Kruiderige Myrtus met Laurierbla-

den, van Sloane , behoort, zynde dat Ge-

was , welks Vrugt de Engelfchen Fimenta of

Jamaika ' Peper noemen. Denzclfden Boom.

fchynt BrowNe te bedoelen met de benaa-

ming van Myrcus die de Bladen langwerpig

ovaal , glad , overhoeks geplaatst, en Trosfen

van Vragten zo wel aan 't end der Takjes , als

op zyde, heeft. Dezelve wordt door den Hoog-

Jeeraar Ni l^^BvnMAK nvs ook onder de

Indifche Planten geteld, als door Linn-/eus,

in de Flora Zeylanica ,
opgetekend zynde.

Wat den Ambonfchen Caju poetie Boom aan-

gaat, die te vooren door den Ridder, onder

den naam van Myrtus Lmadendra , mede tot

(li) Myrtus Foliis almni's. fU 2eyl, igö. W^,

*ï. Calicibus absquc appendiciilis. HerU CUf. 501.

I. 7Ó. T. J9I- f, i« Caryopliyllus &c. BrOWn,
,
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11- dit Geflagt betrokken was ; dezelve heeft , met

^Xü?" ^^^^ reden, thans een geheel andere plaats, en

Hoofd- wel in de Agttiende Klasfe van het Stelzel der

Sexen , onder de Veelhroederige Feelmannige

Planten bekomen ;
dewyl de Bloem noch Vrugt

het allerminfte niet naar die van den Myrteboom

gelyken.

Amygdalus. Amandelboom»

De Kenmerken zyn , vyf Bloemblaadjes ; een

Kelk , die in vyven verdeeld is , onder de Bloem

:

de Vrugt een Noot met Gaatjes doorboord in-

fluitende.

Vier Soorten komen in dit Geflagt voor , de

eerflc de Perfikbooin zynde , de tweede de ge-

woonc , en dc volgende twee Naantjes - Aman-

delen. -
- ~ _

I. (i) Amandelboom met de Zaagswyze Tand-

Schoon men de Perfiken by ons doorgaans

Lugdbat. 267. Pexfica molli Came & vulgaris. C. B. 4+o,

Petficarubra. CAM. Pcrfenboom. Dod. Kruidb,^,ii^7*

Nuci - Perfica ,
qux Nucuin Juglandiuffl facicm iqjisfcntat,

C. B. Pin, 4*0* RAJ» Hijl,

jes der Bladen allen fcherp, de Bloemen

ongefteeld en enkeld.

laag
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laag houdt , worden zy nogthans , in andere
^^^^^^

Landen , redelyk groote Boomen met een taa- xi 1.

melyk dikken Stam en uitgebreide Takken , Hoofd-

bruinachtig rood van Schors, Zy zyn hier, we-^^"*^*

gens de gezegde Kenmerken, tot het Geflagt i«»r

der Amandelboomen betrokken, hoe zeer zy

ook, door het lekkere bekleedzel van den Steen,

daar van verfchiHen. En de Ridder heeft naauw-

lyks anders kunnen doen , aangezien 'er een Ge-

was is dat ten opzigt van Blad en Vrugt byna

volmaakt in 't midden ftaat tüsfchen de Aman-

delen en Perfiken, wordende byj. BAühinü»
de Amandel -PerJik genaamd. Het Vleefch daar

van is taaijer en dikker dan in de Bolfter der

Amandelen, doch zo dik en fappig niet als in

de Perfiken: de Steen oneffen gelykin dezel-

ven , maar de Pit fmaakelyk gelyk in de Aman-

delen. Hoewel nu dit Gewas waarfchynlyk door

inenting of afzuiging is getedd ; toont zulks

niettemin de vermaagfchapping van die beide

Boomen aan.

De Perfikboom, in 't Latyn Malus Perfica,

heeft, volgens de algemeenc toeftemming der

Autheuren , zynen naam van de afkomst uit Per-

fie , en moet wel van de Perfea van Theo-

PHRAsTüs onderfcheiden worden *. De » zia^

Grieken hebben 'er reeds den naam van Per-^^'^*'

fiaanfchen Appel aangegeven. Dodon^üs

noemt hem Perfenboom , en de overige benaa-

mingen in Europa komen 'er min of meer mede

Mra2 over.

il. DEII., II.
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11. overeen. Dus noemen de Franfchen hem Fe-
ATD^^h, jcher , de Duitfchers Pferfich en de Engclfchen

Hoofd- P^rche- of Peach-Tree,

STUK. De Geftake , door de Tuinierkonst meesc

gedwongen voorkomende , zal ik niet befchry-

ven. De Bladen hebben die fmalle fpitfe ,

langwerpige figuur, welke LiNNiEus Lan-

cetvormig noemt. Het Hout is ros^ omtrent

het midden rood , taamelyk hard en derhalve

tot Draaijers Werk zeer bekwaam, In Vran-

kryk oculeert menze gemeenlyk op Amandelen

:

hier te lande worden daar toe Pruim- of Abri-

koos - Staramen verkooren : maar die op Pruim

geoculeerd zyn hebben het kragtigfle Gewas.

De Perfi-
rugten maaken de voortreffelykheid en

ken. het voornaamfte verfchil deezer Boomen uit.

Men vindt 'er die klein als Abrikoozen , en an-

deren die zo gfoöt aTs eetr vofst zyn , beiden

fmaakelyk. Men heeft 'er gezien van over de

vier Duimen dik en meer dan twintig Loot

zwaar. Die de grootfte Vrugten voortbrengen

hebben, dat aanmerkelyk is , ook doorgaans de

grootfte Bloemen. De Lak- Perfik, evenwel,

wiens Vrugt vry groot is , heeft maar kleine

Bloempjes , met ronde paarfchachtig roode Blaad-

jes, die zig zelden volkomen openen, bevat-

tende gemeenlyk agt- en. dertig Meeldraadjes*

Maar in het getal der Draadjes en de Kleur der

Bloemen is onder de Perfiken in 't algemeen

eenig verfchil. De Vrugten zyn , naar deGroey-

plaats en Groad , meer of min fmaakelyk; en



I C O S A N D R I A. 54P

zy verfchillen ook in weezentlyke ^oedanighe-^^^^^.^^

den. Het Vleefch derzelven moet vaardig in de xil.
'

Mond fmelten. Dat het Vleefch wel van den Hoofd-

Steen fcheidt , gelyk in de Zwolfche en Berg-^TUK.

of Montange - Perfiken , is een voornaame

deugd.

De meefte Perfiken zyn met eene VVoUigheid^J^caa-

beklced ; doch daar zyn ook Kaale , by ons En-

gelfclic Perfiken genaamd, by de Franfchen Brug-

mns of Fêche-Noix, welke de Engelfchen

NeEtarins noemen , en voor de geungften vau

allen houden ; maar by ons hebben die geen by-

zondere achting. Zy gelyken veel naar Eijer-

pruimen, Deeze zullen de Vrugten zyn van

den Boom, dien B a u h i n u s Nuciperfica ty-

telt, om dat de Vrugt ook wel naar een groe-

ne Walnoot zweemt. Men vindt 'er van , die

groen , rood ,
geel zyn en van gemengelde

Kleur. Het Gewas is kleiner dan dat der ge-

woone Perfiken; de Schors van de Takken wie,

en de kleine Takjes of Loocen , als ook de

Bloemen, rood.

De Kleur der Perfiken , ryp zynde . is , in 't

algemeen, gelyk wy weeten, bleek groenachtig

geel met eenig purper-rood, gelyk ^e Zwol-

fche, of byna geheel wit, gelyk de witte Mon-

tange; doch men heeft 'er die fterk rood zyn ,

gelyk de Lak- Perfik , en Franfche Perfiken,

hier te lande Mirlicotons genaamd, welke onder

allen de fchoonfl:e bloozendfte Kleur hebben en

wit Vleefch, dat hard en onfmaakelyk is. Men

Mm 3 vindc

II. DEEL. It. STUK.
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lY" om het Sieraad dan om de Vrugten worden

Hoofd- nagehouden.
STUK» De Perfiken , hoe aangenaam ook , worden

aangemerkt niet ligt verteerbaar te zyn ; 't

welk inzonderheid plaats heeft omtrent de ge-

nen 5 aan wier rypheid of hoedanigheid iets ont-

breekt. Rype, befte Perfiken , niet te veel ge-

bruikt , zullen zelden de Maag bezwaaren , en

zyn een zeer verfrisfchende Snocpery. De Bloe-

men, van den Perfikboom, zyn zagt purgeeren-

de. Men vindt een Gedeftilleerd Water, een

Conferf en Syroop daar van , onder de Winkel-

middelen. De Bladen geflampt en op de Na-

vel gelegd , zouden de Wormen doen afgaan in

jonge Kinderen. De Ouden hebben van de

Vrugten een Eleöuarie famengelteld. Pe Pit-

ten komen ln'*TlöSaafi^tiiCTJ--^^ bittere

Amandelen overeen, en geeven door perfing

ook een Olie uit. Een aangenaam Liqueurtje,

genaamd Perfico, wordt 'er van bereid.

ir. (2) Amandelboom met de onderfte Tandjes

cSÉis' Bladen geklierd , de Bloemen onge-

Amandci. fteeld m gepaard.
boom. I3ee.

(4) Amygdalus Foliorum Serraturïs infimis GJandulofIs ,

ïloribus fesfilihBS gcminis. ifflrr. Cliff. m. Hart. Ups. nj,

Mat. Mei» 429. ROXKN Lu{M>ac. 267. GBON» Oriënt. 146.

Amygdalus filveftiis. C. ü. Pin* 442» /ï. Amygdalus fativa.

C. B. Pf«. 442. Amygdalus. DOD, P;mpt, 798, y. Aiiiyg.

dalos amara» Tcmm. I»ft* 627.
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Deeze Soort bevat den gewoonen Amandel-

boom , van welken aanmerkelyke Verfcheiden.
xif^*

heden zyn. Dus vindt men Wilde en Tamme Hoofd-

Amandelboomen
; fommigen brengen zoete, an-^^"^*

deren bittere Vrugten voort, die in eenigen^£ï""

klein , in anderen groot , platter of ronder zyn

,

met een dunnen , broofchen , of harden en

naauwlyks breekbaaren Dop. 't Is de vraag, of

deeze verfchillendheden niet meer de Vrugten

betreffen dan den Boom, die, in de Zuidelykc

deelcn van Vrankryk en Spanje, gcheele Vlak-

ten s bedekt met zyne Bosfchagiën , en in Bar-

barie een wild Gewas is. 't Kan zyn , dat zy

ten tyde van Cato in Italië nog onbekend wa-

ren , en derhalve Griekfche Nooten genoemd

werden. R a u \v o l f i u s verhaalt , dat by

Tripoli in de Haagen Wilde Amandelen groei-

jcn , welken Gaspar B a ü h 1 n ü s van de ^
Tammen Soortelyi onderfcheidt, zo wel als de

Bittere Amandelen. Ondertusfchen fchynt dee-

ze laatftc hoedanigheid meest af te hangen van

de eigenfchap van den Grond of van 't Klimaat.

Theophrastus zegt, dat zy natuurlyk

bitter zyn, en niet zoet worden dan door het

havenen , of mesten en bearbeiden van den Grond.

Deeze Boom groeit vry wat hooger dan de

Perfiken , en breidt zync Takken meer uit,

doch maakt een zo lugtig Gewas, dat men in

Italië en elders Koorn daar onder of daar tus-

fchen teelt. De Bladen zyn wel
,
op dergelyke

manier , Zaagswyze gekarteld of met fcherpe

Mm 4 Tand-
II.Dffx. II. STVK,.
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Ii; Tandjes ingefneeden , maar fma^'er en groener

;Afdeel. dan die der Perlikboomen. De Bloemen zyn

Hoofd- reinig verfchillende , en de Vrugten, hoe-

STUK. wel langwerpiger, komen in 't uiterlyk aanzien

^mM- veel met de nog onrype Perfiken overeen : maar

de Bolfter, die ook met eene wicte W olligheid

bezet is, heeft weinig , hard, taay en niet eet-

baar Vleefch ; de Dop , daar binnen , is glad en

niet ruuw , gelyk de Dop der Perfiken Pitten

,

doch ook met een menigte Gaatjes of Putjes

doorboord. Wat de Pit daar binnen betreft,

die eigentïyk de Amandel is , deeze heeft een

bruinroode Schil , van eene famentrekkendc hoe-

danigheid , en is zelf grootelyks met Olie be-

zwangerd , in de bittere Amandelen , bitter , in

de zoeten zoet , doch licht rans en dan ook bit-

ter wordende. Dit maakt in de Eigenfchappen

De Amm- De Amandelen zyn , op zig zelf gegeten , hard
dcien,

kaauwen , niet alleen , maar oi)k mocic-

lyk verteerbaar , en maaken Verpoppingen ; doch

de Melk uit gepelde Amandelen is van eene

zeer voedzaame , zagtelyk verfterkende en te-

vens ongemeen verzagtcndc hoedanigheid. De
Olie van zoete Amandelen , nog verfch zynde ,

is zeer dienftig in de Hoest en andere Onge-

makken van de Borst , als ook tegen veelerley

andere Kwaaien , die uit een ovcrmaatige fcherp-

heid der Vogten ontdaan , inzonderheid tegen

die der Waterwegen. De bittere Amandelen

zyn fterk afzettende van 't Graveel ; derzelver

Olie



Olie kan , door uitwendige beftryking van het 1U

Onderlyf , fomtyds het mocielyk \\'atercn ge- ^ xn
neezen, of ook de Wormen verdryven en hetHooro-
Kolyk wegneemen. De Gom, die uit deezeSTux,

Boomen zypelt , en in Klonten ftolt, is, ge-

lyk die van den Perfikboom, veel met de Ara-

bifche Gom ovcreenkomflig.

(3) Amandelboom, met de Bladen naar ag- ut,

teren /maller. nan/f"^"'

Tot de hier aangehaalde van Plukene-^"''^'^^

T I u s worden de Peruviaaufche Amandelen

t'huis gebragt , welken de vermaarde C l u-

suTs uit Spanje hadt gckreegen. De Heer

Amman noemt het een Abrikoos met Per-

fikbladen en eene drooge Vrugt, die ongefteel-

de roode Bloemen heeft , twee of drie by el-

kaqder , komende menigvuldig aan de Wolga
voor. De Heer Gm ELI ^ geeft de hoogte

van twee Ellen aan den Stam.

(4) Amandelboom mst Aderachtig gerimpelde iv

Bladen. Amndaiu^

De?;;;Ln.

T. 28. f. 2. Armoniaca Perfica: Fo.'iis, Fruau cxfucco Amm.

Ruth. 273. T. 30. EüRM. « IrJ. p, 117.

Mailt, p 74. HERM. L'ij^dhat, 487, T. 489. Perfica Africana

Mm 5
11 Deel. II. Stuk."
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11» De Heer Linn^üs voegt 'er thans, als

^^jj^'een byzondere Soort, by , de Jfrikaanfche

Hoofd- Naantjes - Perjik van Tournefort, met
STUK, egue volle Roozekleurige Bloem , als ook de

.^^^2,^"Perfiaanfche Naantjes- Amandel van Pluke-
NETiüs, zeggende 5 dat dezelve de Takken

twee of drie Voeten lang, efFen, zwartachtig

paarfch heeft; de Bhden Lancetvormig, ge-

fteeld , geaderd ,
rimpelig , met Zaagsvvyze

Tandjes ; de Bloemen dikwils twee uit één

Küop, ongefteeld : de Kelk rosachtig : de Bloem-

blaadjes uitgegulpt , Vleefchkleurig rood ; de

Meeldraadjes bleeker : het Vrugtbeginzel en de

Styl van onderen , ruig : de Stoppeltjes dieper

Zaagswyze getand^ Hy komt ook met dub-

belde Bloemen voor. Anders volgen 'er zeer

kleinejonde, ruige Ferfikjes op , die niet zeer

aangehaarrf V9W SiflSaR zyii:

—

&e vermaarde

Hermannus vondc dit Boompje in 't wil-

de groeijende aan de Kaap der Goede Hope,

en , van daar in Europa t'huis komende , trof

hy het ook menigvuldig in de Tuinen der En-

gelfchen aan , van waar hy hetzelve in Neder-

land dcedt overbrengen , daar het nog tot Sie-

raad nagehouden , en door aflegging gemak-

kelyk voortgeteeld wordt.

Pro.

nana rlora Incamato pleno, Touhnf. InJ?. 6zs. Amygdalus

rerfica nana Floie Carneo pleno. ri-UK. ^l»t. iS. T*
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Prunus. Pruimboom.
^

De onderfcheidende Kenmerken , van dit ^^fd.
Geflagt en het voorgaande , heeft onze RiddersxuK,

alleenlyk daar van afgeleid, dat de Steen der

Vrugt uitpuilende Naaden heeft. Voor 'c ove-

rige is de Bloera zo wel vyfbladig en de Kelk

in vyven verdeeld , als in de Amandelboo-

In dit Geflügt zyn , behalve de gevvoonc

Pruimboomen , ook anderen , en niet alleen de

Abrikoozen maar ook de Kerfcn van meer dan

ééne Soort, t'huis gebragt; gelyk hetzelve daar

mede begint, naamelyk

(i) Pruimboom, die de Bloemen aan Tros/en i.

heeft, de Bladen afvallende, van agtsren
p^J^^'*^

om laag met t.'ee Kliertje. ^
Onder den naam van Padus is deeze by de

Aiichcuren bekend , of ook wcl onder dien van

Fogelkerfen , welken hybyDonoN^us voert,

dipy.ecrt. dat fommigen het Gewas voor den

Kuifchboom hadden aangezien. Hy
opregten

Prunus Florlbus RacemoCs, Foliis deciduls, Eafifi

5 &c. Hor

II. DUL* II« STUKi
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M. noemt 'het , in 't Latyn , PJsudo - Ligujlrum,

XIL middellte en Noordelyke deden van

Hoofd- Europa , doch meest in Bergachtige ftreekcn

STUK. t'huis, vallende in Oollenryk en Switzerland,

keifeK^'
^^^^^ Sweeden en Lapland, overvloedig,

Ve Heer de Gorter merkt aan , dat men
deeze Vogelkerfen , gemeenlyk Wilde Syringen

genaamd , ook by Harderwyfc op de Veluwe

aantreft.

Volgens den Heer H aller is het een

Loofryke Heeller van tien Voeten hoog, die

de Bladen efFen , zagt, fyn gekarteld, en uit

den wanflaltig ovaalen in een lange Punt uitloo-

pende heeft : de Bloemen aan lange Risten , on-

aangenaam van Reuk , bcftaande uit kleine , flap-

pe , witte , byna ronde Blaadjes , en van twin-

tig tot drie-en-dercig Meeldraadjes, naar de

boüigfaekLvan de_^^% ^^V^prd Dc Vrugten
zyn fchraal en zwart , van groofte als Aalbes-

fen. Men vindt 'er ook een met roodc Vrugten

by Tabern^montanus afgebeeld , wel-

ken gedagte Heer voor tamme Vogelkerfen aan-

ziet ; doch van beiden zyn de V^rugten voor

oneetbaar , of niet gegeten wordende , uitge-

maakt , daar niettemin L i ti n iE u s getuigt , hoe

'er de Kinderen , in de Noordelyke deelen van

Sweden, zeer gretig naar zyn, eetende deeze

Besfen met een weinig Zout. Elders vind ik

aangemerkt, dat men den Boom in de Zuidely-

ke deelen van Vrankryk Putter noemt , om
dat de Vrugten, onder 't eeten, zeer ftinkcn;
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teïv/y\ niettemin de Bloemen zeer lieflyk ,

j'^^j^J^^^,

zo lieflyk als die van den Citroenboom, ruiken
j^jj^

*

zouden (*}. Van eenen aangenaamen Reuk der Hoofd-

Bloemen ' is ook door D o d o n E ü s gewag ge-STUK.

maakt. De Duitfchers geeven 'er den naam van

Eltzen- of Elxen - Baum aan. Men verhaalt

dat zy denzelven , om dat het Hout en de

Bast , gewreeven zynde, ftinken , wel TolpelgenS'

Baum heeten ; wordende de Besfen aan kleine

Kinderen tegen de Stuipen om den Hals gehan-

gen Cf). De Landlieden, is elders aangemerkt

,

planten de Vogelkerfen meest , om dat men 'er

groote kragten tegen de Tovenaars en Kwaad-

doenders aan toefchryft (O-

(2) Pruimboom , die de Bloemen aan Tros/en ^ir-^^

heeft , de Bladen afvallende, by het Steel- rr^ »> a,

tje van vooren geklierd.
JcllT'

Dit Gewas 5 in Virginie en Karolina natuur-

Hk ,
fchynt zeer weinig van de Europifche

Vogelkerèn te verrchiUen. Het is, zegt onze

Ridder 3 een voorthrengzel van den Padus ,

maar

(») DALECHMiP, HiJI. dis PkHttu Lyoiu Tom. I. f.

(t) RUPPll n, Jéntns, p. 108»

(l) Bvvoegzel op DODONEUS.

\A Prunus Fl. racemofis Fol. deciduïs , bafi antice glandu-

lofis Syit. Nat. XII. Ceraius fylveftris , Fruftu ntgricame &c.

Gron. f^'rg 5*. ROYEN LusJiat. sV* CcraOjs latiote fcHo

«ec. CATEsB Car. II. T, j»4.
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Afdeel
^^^^^^ Wratten aan de Takken eens zo

'groot; de Steeltjes van vooren aan de Punt met

lïooFD' twee paar Kliertjes ; de Bladen van onderen
STUK. minder Netswyze en byna glad ; zynde rond

,

niet Spatelvormig ; de Vriigten vieiTnaal zo

groot en rood. Die nogthans, daar de Heef

Clayton van fpreekt, waren zwartachtig.

C^^Mlen
^'^^ Pruimboom , die de Bloemen aan Tros/en

ftsT heeft , de Bladen breed Lancetvormig ,

fch?*^'^*'
gerimpeld, wederzyds Wollig ruig,

Dee^e , in Noord - Amerika voorkomende , is

door den Heer du Hamel genoemd , Kleins

Kanadafche Kers , met langwerpige fmallc Bla-

den en eene kleine Vrugt; waar toe betrokken

wordt de Amerikaanfclie Tros -Kers met Araan-

Ll-xt TT p X, |. t t u s , welke de

Lufitanh

Capolin zou zyn van Nieremberg en de

Zoete Kers vanHERNANDEz, Claficr^ CJicr-

ry by die van Barbados genaamd. Hoe dat

(4) Pruimboom, die de Bloemen aan Trosfeu

heeft , de Bladen altoos groen en onge-

Mierd,

(i) Prunus Fl. P.acemofis , Folils lawLanceoIa

Syiï. Nat. XII. pumila Canadenlls. Du Hamel. .

). 149. Cerafus Racemofa

a; Prunut-£\, Racemofis l
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Wegens de blyvende groenheid der Bladen ^^If^

wordt deeze de kleine Portugeefche Laurierkers XH^
getyteld van Dillen lus, L

i

nn^eusHoofd-

hadtze voorheen betrokken tot de Vogelkerfen^'^"^*

en Padus met altyd groene Eyvormige Bla-

den geheten. Zy komt in Portugal voor en in

Penfylvanie.

(5j) Pruimboom, die de Bloemen aan Tros/en
^J^^^

heeft , de Bladen altyd groen en op deCera/us,'

Rug met twee Klieren, kcwT'"'

Onder den naam van Laura - CerafuSy dat

Laurier- Kers betekent, is deeze bekend. Cas-

PAR Baühinus noemtze Kers met Laurier^

bladen ; waar uit de reden der benaaming blykt.

De vermaarde Tournefort maakt 'êr een

byzonder Geflagt van , en mevkc aan , dat dc

Vrugt zweemt naar een Kers , de Bladen naar

die der Laurieren, doch voegt er de gedaante

by,

I, Padus roüis Glandala deftitut:s. J^'ir. Ciiff: 42. Hort. Ups.

Hort» Ciif. 185. tauio - Cmfus Lufitanica minor» Diix.

Eltb, 193. T. 159»
'

(jj Prwius Floribnsracemofis, Foliis fempervitentibi» doifc»

biglandulofis. Sysu Nat, XII. Padus glandulis dusbas doifo

Foliorutn innatis. P"tr. Cliff. 42. Hort^ Ups. 126, RoVEN

185! Cerafi/ Folio Laurino. C.^ B. Fin, 4S0. Laurocerafui*

Clus. Hijl. Tann. p. I. CAM. fl#rt, T, aj, TOÜENF,

<5i7. DOD. üTm^tó. IJ 30,

21. DSEL II. Stuk.
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lï- by, welke dit Gewas genoegzaam onderfcheidt,

xn.* Clüs I üs kreeg, in 't jaar 157Ó, een Boom-

UooFD> pje daar van , met en benevens een jong Paar-
sTüK. den - Karftengen - Boompje , levendig uit Tur-

jc^rsr"'''kYe in üoftenryk over , dat verder is voortge-

teeld, en dus den Laurier -Kers door geheel

Europa vermenigvuldigd heeft. Het voerde

den naam van Trabizon Curmajï , en fcheen

door Belloni us reeds als een Trebizond-

fche Kerfeboom , Lauro - Cerafus, genaamd ,

gemeld te zyn ; waar van die Autheur nader-

hand een grooten Boom , te Genua , in de

Hof van den Prince Doria , gezien hadt. Der-

halve acht C L u s I a s het waarfchynlyk , dat

dit Gewas eerst van Trebizonde te Konlhnti-

nopolen , daar hy het van daan gekreegen hadt

,

ge^t^are.
^ =^

^ ^
grootte, die eenregten Stam met veele Takken

heeft , welke met eene zwarcaciitig groene

Schors bekleed zyn , doch de jonge Looten ge-

heel groen. De Bladen , die ovcrhoeks aan de

Takken ftaan , vallen niet jaarlyks af en behou-

den hunne groenheid , zelfs des Winters , wan-

neer dit Gewas een niet al te Itrengen Vorst

,

hier te Lande, in de open Lugt verduurt. Zy
gaan , doof hunnen bevalligen donker groenen

Glans , het Loof der Laurieren , wier lïladen

zy ook in breedte overtreffen , ver te boven.

Het bloeit liier te Lande niet dan in een voor-

deeligc plaatzing en draagt zeer zelden Vyu^-
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ten. Dezelven zyn Eyrond , van grootte als de II.

Sebeften , van buiten zwart, hebbende een zoet
^^^iT^*

en eetbaar Vlecfch. Het gedeftillecrde Water Hoofd.

van de Bladen , dat men in Engeland wegens den stuk.

Geur en Smaak , of ook tot Hartfterking , on-

der de Spyzen en Dranken mengde , is nader-

hand Vergiftig bevonden (*).

(6) Pruimboom , die de Bloemen aan Tuiltjes vi.

heeft , de Bladen Eyvormig, jiiJm.

Kers met Eyronde Bladen wordt deeze genoemd/^

welke de Mahaleb is der oude Autheuren. Ca-

mera rius geeft 'er de Afbeelding van, uit

M A T T H I o L u s , die zegt , dat het een niet

zeer hooge Boom is, met Bladen niet veel van

die der Linden verfchillende en witte Bloemen

,

waar op zwarte Besfèn volgen , een Steen , wei-

nig kleiner dan ccii Kcrrcu-Steeu, bevattende,

met een ^ÖK*. waar van in de welriekende Zal-

ven gebruik gemaakt wcrdt. Het Gewas groei,

de op dc Bergen. Het is in Swiczerland, zegt

de Heer Hall er, niet zeldzaam, en ligt

ken.

(*) zie Uitgekexe rttozoofifih VerhanMlr.^jn. I. Ded,

bladz. 131, enz. of P^V. Trcms. N. +18.
'

(6) Prunui YXoxihns coxymbofis , Folifs omïs- Syst. Nat.

XII Cerafus B>Jiis ovatis. Vir. Clift. 43. Hort. Ups. izj.

HALU Helv. ,So. ROYEN. Lusdèat. z,z.cxc.nis. Hort. CHf.

4S7 Cerafo affinis. C. B. Pin. +51. Mahaleb. Gam. Eplt.

cerafus fvlvcftris amara Ma^aUb putata, J. B. I. 2Z7.Lo«.
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H. kenbaar aan zyn welriekend Hout , met lange

^"^m^' Kf^t^tJen, die y! bezet zyn met rondachtig ge-

HooFD- fpitlie, ftcrke, fyn getande Bladen , Trosachti-

STUK, gg ^jtte Bloemen, en ronde, zwarte, magere

Vrugten , die een paarfch Sap uitgeeven, be-

vattende een enkelen Steen. Het gedeftiüeerde

Water , en het Zaad iri Zeep gewreeven , zyn

wegens den aangenaamen Geur bekend. Van

het Hout worden , in Lotharingen , Mesfehech-

ten en Tandeftookers gemaakt.

(7) Pruimboom met ongejleelde Bloernen en

ƒr»««^ l}yna Hartvormige Bladen,

Abiikocs. Ce figuur der Bladen onderfcheidt deeze Soort

genoegzaam van de Kerfen en Pruimboomen.

Het is de gewoone Abrikoos, daar Tourne-
FOB.,-E..^jsE£de^9gi . een £;cheel Geflagt van ge-

maakt heeft , onder den naam^3in?fmemaca ,

welke de afkomst dcczcr \'rugccn uitdrukt, die

men gemeenlyk Mala Armeniaca, dat is Arme-

nifche Appelen , tytelt. Anderen noemenze Fer-

fica p-cecocia of Vroege Perfiken, cm dat 'er

de geflalte van de Vrugt wel wat naar gelykt ,

en hier van fchynt de Franlche naam Abricots ,

daar de Nederduitfche zyne geboorte aan fchul-

dig

(7) Prunus Floribusfesfilibus, Foliis fubcordatis. Syst. Nat.

XII. Prunus Foüs ovato - cord;!t;s. Hsrt. Clif. rSfi. Hort. Ups.

J24. ROYiN Lut^hr.t. 26$. Mala Armeniaca majon C. K.

Fin. 44i. Nucleo dijci & minora. IMd. Armeniaca. TOURNï.

Jn^/I. 6Z3. DOD. Kruidt. 1:49-
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dig is , afgeleid te moeten worden. Men noemt- IL

ze, in 'c Franfch , ook Avant - Pejclm , in 't^^^'^^

Hoogduitfch St. Jans Perliken of Mollenen , in hoofd
't Engelfch Apricocks. De Italiaanfche, Spaan-sTuir,

fche en andere naamen, hebben meer of min ^'"ikoos.

overeenkomst hier mede.

Deeze groeijen hooger , met zwaarder Tak-
ken , en worden grooter Boomen dan de Pcrfi-

ken. Zy worden ook best op Pruim geoculeerd;

zynde dus beter dan van hun eigen Steenen ge-

teeld , niettegenftaande het Hout zig nooit ver-

eenigt. De Bast van den Abrikoos, die krag.

tiger van Gewas is, overgroeit den Pruimftam,

en maakt een Knobbel op de plaats der Ocula-

tie. De Vrugt verfchilt in Smaak van de Pcrfi-

ken zeer veel , doch is niettemin zeer geurig

,

inzonderheid de Kleine , hoewel anderen de

Witte beter keuren. Wy zullen , hier, over de

Smaaken geenszins twilten. Alen heeft 'er,

die van grootte als een kleine Perfik zyn. De
Kleur is in de mccflcn geel , in veelch Oranje-

kleurig, fommigen met hoog purper roode Vlak-

ken ; cok ten dcele geel , ten decle rood. In

fommigen zyn de Pitten hitter, in anderen zoet.

Ook komen 'er voor, die de Vrugten niet groo-

ter dan Hazelnooten hebben. De onrype, groe-

ne, Abrikoozen, gekonfyt, zyn een byzondere

Lekkemy. Van gebrande Abril'oos - Steenen

wordt, zo fommigen willen , door de Chincc-

zen de Oostindifche Inkt gemaakt.

Nn 2 (8} Pruim-

II. DKEU II, SVJ&,-
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(8) Pniimboom met on^ejleelde Bloemen en

langwerpig ovnale Bladen,

Onder den naam van Abrikoosboom met Kla-

^ den en Ceflalte van den Berkenboom . hebbcn-

e*de een vSappeloozc Vrugt , is deeze door den
• Heer Amman in Siberië aangetrotFen. L i n-

N/Rus vraagt, of dezelve geno^zaam van de

voor{;nande Soort , die de jonge Blaadjes in 't

Voorjaar opgerold heeft , onderfcheicicn zy

:

doch my dunkt , dat zulks uit de Afbeelding

niet alleen , maar ook uit de befchryving ge-

noegzaam blykt. In Siberië groeit dezelve , vol-

gens den Heer G m e l i n , maar twee Ellen

(9) Prunnboom met byria ovgejleeli? Kroon-

xJe,Muden LariCitvorm:g ovaal a vét-

dtibbdd, gl.d.

De Ktrfanboomen maaken insgclyks , mee

anne Verfcheidenheden , een Gcflagt uit by

(9) Prunus ürr

9ris condup'icatis glabris. Syst. Nat. XI!. Cerafus Pdiis .

a-lanceoatii. f^r. Ciijf. 43. Hort. Ups. uj. Mat l

3J. ROYFN Lugibat, 267, HAIX- Htlv, 1^6. Cerafa fa

otunda viha Se acida. C. B. 449. Cerafus Hortenfi

ofeo, p!eno; alba du'cia ; Catne tcceri: aödisftma "anj

ICO iitcco.'painila & lacemofa Hoiteafis« C« B. Pw 4; c



den vermaarden Tournefort, onder den

naam v:in drajus , cn decze Verfcheidenhcdcn

heefc onze Ridder waardiger geoordeeld tc ge-

denken , dan die der Abrikoozen. U'y merken ?

'cr drie Hoofdfooitcn van aan, te wceten Krie-

ken, Kerlen en Morellen, ;£ri\kde Franfchcn

dezelven ook in G.'r'^n s , C-ivifes en Griottes ,

onJcrichri.icn ; Jjca de Krieken behooren tot

de volgende Soorr.

Men wil d.ic de Latynfche naam aHcomflig

zy van dr ifo .te^ een Stad aan de Zwarte Zee,

van waar de terfte Kerfenboomen in kalle over-

gcbr'igt zouden zyn door L u c u ll us, na de

Overwinnin^^ door hem op M i t h r i d a 7 e $

daar omftretks behaald De Frarirc[:en gecven

'cr den naam van Ccrifier aan , de Cuitfchcrs

roemen hem Kirfchenbaum ^ de Engelfchen

Cherry Tree. De eigentlyke Kerfenbcom grocic

niet zeer hoog : hy heeft een witachtige Schors

cn de Bfaden ryn aTs gemeld is, op de kanten

duidclyk getand. De meeften hebben enkel-

de Bloemen , die ïroswyze aan de lakken

groeijen ; docli daar zyn ook met zogcnaiirde

Dubbelde of volle Bloemen , die men om 't

fieraad en den Reuk nahoudt , vallende laager

van Gewas en daarom genaamd Naantj^S"

Kerfen. Van deeze laatften groeijen 'er in Bo-

hème , Moravie en Ooftenryk , veelen aan de

Wegen met cnkeldc Bloemen , die ook Vrug-

ten draagen ;
gclyk men 'er met Dubbelde
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lï. Bloemen heeft , die niet minder groot van Ge-
Afpeel.

^ dan de gewoone tamme Kerfen.

Hoofd- De hoog - geleerde Heer H A l l e r befchryft

s:sfjK. den gewoonen Kerfenboom, die men in Swit-

^^'/^«- zerland overvloedig aan de Wegen vindt , al-

dus. Het is een taamelyk hooge Boom^ met

eene witte Schors. De Köoppen , uit drie groo-

te en drie kleine Steeltjes bcftaande , geeven

drie Steekjes uit , ieder met ééne Bloem , die

een Klokvormige Kelk heeft , en holle , Itom-

pe, rondachtige Blaadjes , bevattende omtrent

dertig Meeldraadjes. De Kelk is omgeboogen

en valt af. De Bladen van den Boom zyn breed

ovaal, gefpitst en dun. DeVrugt is, ryp zynde,

zoet en doorgaans zwart ; zo dat hy den Krie-

kenboom fchynt te bedoelen,

verfchii Ongemeen groot is het getal der Verfcheiden-

Kcifcn. TieacR -^yan- d» Vragt der 70genaamde tamme of

Tuinkerfen. Men heeft , in de eerfte plaats ,

Vroege en Laate Kerlcn : incn heeft Kerfen die

laf en Smaakeloos zyn : men heeft 'er die zagt

cn Sappig en die hard zyn van Vleefch , ge-

naamd Knapkerfen; gelyk de zogenaamde Rou-

aanfe, Gatropfe en Spaanfche Kerfen : fbmmigen

zyn grooter , anderen kk iner ;
fommigen rond

,

anderen langwerpig , gelyk de Praagfe Muska-

del - Kers , die voor een der besten gehouden

wórdt : fommigen zwart, anderen rood, eeni-

gen wit of bont. Voorts zyn fcmmige Kerfen

tot het inleggen of konfyten bekwaamst , ge-

lyk de Volgers en kort gefteelde Zwolfche Ker-
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fen, en dergelyken. Deeze Verfclieidenheden ^II.

maaken ook eenig verfchil in de groeijing der
. xiL^*

Boomen. Hoofd-

De Kerfenboom is in de Gcneeskonst niet «tuk-

ontbloot van nuttigheden. Zyne Gom is ver-

zagtende , dienllig tegen de Roode Loop en 't

Pynlyk wateren , ja tegen den Steen zelf , zo

men B o c c n e gelooven mag. Het gedestil-

leerde Water der Uloemen is hartflerkende : der-

zelvcr Aftrekzei tegen 't Kolyk dienftig. Som-

migen willen dat de middeifte een Koortsmiddel

zou zyn. De Pitten zyn Pisdryvende. Het

Hout is, wegens zyne fchcone Kleur, by i)raai-

jers , Kastemaakers , doch inzonderheid by de

Stoelcmaakers zeer in achting geweest, voordat

men zulk een menigte van gladde Houten uit de

Indien bekomen hadt. Maar de voornaamfte

nuttigheid heeft in de Vrugten plaats , die niet

alleen een zeer vcrfrisfchende gezonde Verlna-

pering uitleveren, maar door haare zagteïyk lax-

eerende hoedanigheid in de Geneeskunde ook

niet ondienffig zyn.

De Morellen maaken een Vrugtuit, die wel dc mo.

het meefte van alle de gemelde tamme Kerfcn"'

fchynt te verfchillen. Het zyn die , welken

B A UH I N ü s alkrzuurfie of liever uitermaate

zuure Kerfen noemt, met een Bloedrood Sap(*),

De Duitfchers noemenze Amarellm, Wiechfeln

(») Cerafa acidisfima,

ÏI.DEEL.II.SWK*

Sanguineo Succo. C. B. 4«'J«

Nn 4
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en Weinflell of Bloderkirfchen , volgens Tra-

Gus; de Franfchen Griotes Deeze zyn het,

welken de onzen tot het maaken van Kerfen-

Wyn gebruiken , zegt Bahhinus. Zy val-

len grooter en dikker dan de gewoone Kerfcn

,

hoog bruinrood van Kleur , en hebben , rcgt

ryp geworden zynde , eene rinsheid, die naar

den Smaak van fommigen meer is , dan de

Smaak der Kerfen. Ook zyn zy zo laxccren-

de niet. De Boom wordt zo groot niet als

de Kriekeboomen , en alleen door Entinge op

Krieken - Stammetjes voortgeteeld : daar de an-

dere Kerfepboomen door «aaijing van Pirten,

IJitloopers, Afzuiging of ook op andere manie-

ren, gemakkelyk te vermenigvuldigen en tot

goede Boomen te maaken zyn.

L I N N ^ ü s merkt aangaande de Kerfeboo-

verdubbeld en getande Stoppeltjes^ hebben aan

den oirlprong der Bladen ; de Blikjes aan de

Bloemlleeltjes in drieën gedeeld , Zaagswyze

gekarteld , het middelfte Bladerig : de Knop-

pen aan het end der Looten Blad-, die aan

de zydcn Vrugtgeevende.

(lo) Pruimboom mtt ongefteelde Kroontjes ,

de Bladen Lancetswys' ovaal, verdubbeld-:,

i- yan onderen Wollig.

Tot
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Tot deeze Soort behoort de Kriekeboom , in IF;

't Franfch Merifier genaamd , die veel hoc^ger ^^^^^^^"^

groeit dan d'j andere Kerfeboomen , ja fomtyds Hoofd-
de grootte byna van een Eikeboom bereikt. stuk.

Men vindt 'er door J. B a n h i n ü s , onder

den naam van U'rlde Kcrfenboom met een

zwarte en roode Vriigt, melding van gemaakt,

en C. Bahhimüs ftelt hem voor, als een

Groote of Wilde Kerfenboora , met eene zoet-

achtige Vrugt, die met cene zwarte Kleur be-

fmet Dus is hy ook door Ray befchreeven,

als by de Engelfchcn Zwarte Kerfeboom ilfaz-

zards genaamd , zyndè de gewoone Zwarte

Krieken ; doch men vindt ook Roode Krie-

ken j hoedanigen hy aanduidt met den naam

van Wilden Kerfeboom der Noordelyke deelen

van Engeland , met een kleine , roode , laate

Vrugt. De onze , zegt L i n n ^. u s , htcft rood

cn niet zwart Sap
; zy komt vroeg , niet laat,

en tart in grootte den Eikeboom,. Zyn Ed,

iknrckt 'er toe de Rouaanie Kcrfen , in 't Franfch

Bigarreaux, die grooter dan de gewoone cn bont

van Kleur zyn , zeer hard van Vleefch ; als ook

die men oudtyds Duracina plagt te noemen,

moog-

KUDS. ^»gl. 187. Cerafiis fylveftris Ffuftu n.'gro & rubro.

J. BAUH. Hi/i. I. Cerafiis major f. fylveftris &c". C. B. Pin.

C. fylv. fcpt. Angl. Fru<au ru'iro
,
pnrvo ferotino. RAj.

^>/l. 1539. bariet, esfe vidcntur Ceraia Duracina & Vig/t-

Ttlla
y q. Cerafus raajor Fiuftu Cordato niagno. RAJ. ü«7?»

Nn 5
II, Dbei^ II. Stuk»
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11. mooglyk de Krieken van den Broek of dc^rge-

Afdeel. lykcn , in 't byzonder die de Engeifchen Hearth-

Hoofi)- Cherries heeten , wegens derzelver Hartvormige

sTüK. gedaante ; zeggende daar van : dceze draagt de

„ Bladen verdubbeld, een ongedeeld Kroontje

3, dat byna driebloemig is en gefteeldc Bloemen

„ met een vicrbladig Omwindzel" (*). Die

mee de roode Vrugten komt ook in de Neder-

landen voor (t).

ru (ii) Pruimboom met byna enkelde Steeltjes',

it^ju^ Lancetswys'' ovaalj omgekruld^
^ruiiu- de Takken ongedoornd.

Hier zyn alle de Verfcheidenhcdcn der ge-

woone Pruimen , in Europa vallende , t'nuis

gebragt, De Pruimboom, in 't Franfch Pru-

nier of Prunelier, in 't Engelfch Plumb-Trec
gpnairfid f Tg"mnBuuiii <niii itti*LLa]maarige hoog-

te, wiens Bladen veel naar die der Appelboomen

gelyken, en de Vrugten zyn iedereen bekend.

Men moet in de eerfte plaats aanmerken, dat

(•) Mmthfa altera.

DE GORTER ft. Beigic,

(n) Prunus Pcduncu!isfu>
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de Pruimboom wild van aart is , en een in- IL

boorling der middelfte of Zuidelyke deelen van
xil.^

Europa ,
zynde door verplanting in dc Hoven Hoofd*

tam gemaakt. Hy heeft, zelfs van enkele Üit-*TUK.

loc^pers voortgeteeld , die hoedanigheid, dat hy

goede Vrugten voort kan brengen , doch ge-

ent zynde of gezoogd is hy beter , en flaagt

best op Stammetjes van zyn eigen Soort. De
Perfiken en Abrikoozen worden , gelyk wy ge-

zien hebb^^n , meest ge - ent op Pruimitam-

men
Van de Pruimen is een ongemeene Verfchei-

denheid , naar de grootte en figuur der Vrug-

ten , de Kleur, Smaak en vast- of fappigheid

van Vleefch. De geraeenften zyn , die men

Kroosjes noemt, rondachtig van figuur. Violet*

blaauw of paarfch van Kleur , en onder deeze

komen de kleinlten en grootften onder de Prui-

inen voor. Zy draagen llerk, doch de Smaak

is zeer gemeen ; des men die meest gebruikt

om te konfyten. Tot de blaauwen behooren

ook dc Damast- en Sint Kathryne Pruimen ,

die zeer langwerpig zyn en taay van Vleefch,

wordende hier te Lande zelden ryp. In deezc

Pruimen is dc zogenaamde Daauvv of Waas.

fem , dien zy met de Druiven gemeen hebben

,

zeer aanmerkelyk. Van de Gcelachtigen , gc-

mcen-

(*) Decze Sooit, bevattende alle de tamme PruimI>oomcn ,

heeft de Llocmdraagcndc Knoppen ongcbladerd. Mantls/a ai'

lI.DtsL.II. Stuk.
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IL meenlyk Witte Pruimen en FJjerpruimen , ko^

^^^^f^ men groote en kleine voor, JLuboelde en En-
HooFD- kelde Boeren Witte genaamd , die rngemeen
STUK, fappig, geung en lekker zyn. De gio< nc Prui-

iomT"" Mirabellen , inzonderheid de Dubbel-

de , 7yn ook niet onaangenaam , zo rnin als de

Abrikoos Pruimen , geel van Kleur , met roode

Scippeltjef. In Engeland heeft meh ook Perfik-,

Dadel-, Nootc Moskaat-, Kaneel- en Pccr-Prui*

men; naar de figuur of fmaak der Vrugtcn :

anderen Tarw • Pruimen genaamd naar den tyd

der aanryping: als ook Marokkifche, Earbari-

fche , Turkiche naar de afkomst , en Prinfe-

Pruimcn, wordende het laatfle ryp.

Onder de gedroogde Pruimen , die men in de

Winkelen verkoopt , is ock ccn aanmeikeK k

verfchil. Tweedcriey van decze 7An in ons

Land genaeeo ;_iiaamelvk dejmde Franfch»

Pruimen , die zuurder zyn , en de Duitfche

Pruimen of Pruimen uit de Levant, die /an_'i^r

en zoeter zyn , en geweekt of gekookt meer

nitzwellen. Zy voeren den naam van Pruna

Damascena , alzo zulke meest te Damnskus ia

Syrië plagten ingefcheept te worden , en daar-

om noemt menze ook wel Pruimen van Da-

mait. De Steenen van deeze zvn meer plat

dan rond. Men houdtze voor meer laxeerende

dan de Franfche , voorgemeld ; ook '"n fom-

mige Voorfchriften van het D'aprmum der

Apotheekca de Prma, IXmascena worden ee-

eifcht;
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cifcht; doch anderen flellen maar zuurachtig^ ,

zoete Pruimen. De Hongarifdje en Prunes 'xïl.

Dattes of Dadelpruiraen , zyn nog liefiyker en^^ooFDr

veel raarder.

Eindelyk behoören hier ook de PrumlUn of^^^J^^""

Prumellen , die ons in Doozen gekonfyt, van

den Steen beroofd , uit Provence toekomen ,

en van eene zeer egaale , zoete , verfrisfchen-

de , tinfe hoedanigheid zyn ; zo dat zy op

zig zelve niet alleen voor den Smaak , maar

ook voor de droogte van den Mond in kran-

ke Menfchen dienen. Men gebruiktze ook

yre\ in de Nagerechten. Deeze noemt men in

*t Ftanfch Brignoles , en zekere Stad in Proven-

ce genaamd Brignok , omftreeks welke zy over-

vloedig geteeld worden, veert 'er, zegt men ,

den naam van; wordende deeze Pruimen, in de

Over. Alpifche Taal, Brignes geheten (*) Men

vindt ze evenwel ook in onze Tuinen , zegt

Bauhïnos,
Voorts worden hier te- betrokken de Prui-

iTien , die men Myrobalanen genoemd vindt

,

door Clusius afgebeeld, van welken die

Autheur drie grocte Boomen in de Keizerlyke

Tuin gezien hadt , zonder te kunnen cntdt4c-

'
ken ) van waar dezelven afkoraftig waren. De

Stam,

(*) Pïuna ex flavo rufescertia mini Sapotis , ^tMma,

C ». Pin. 443. Prunus Erignonitnfis Frudla fiavisftm».

TOUENF. /»/?. 6ii. Piuaus BtignoLl. L^KN»
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Atdeul
^^^^ ^^^^^ ^^^^ gladder Base dan de ove-

' rige Pruimen, en de Takjes zyn zeer dun, de

Hoofd- Bladen als een middelflag tusfchen die der
STUK. inruimen en Kerfen: de Bloem wit, de Vrug-

iflj»!^**"*" ten , daar hy om 't andere Jaar rykclyk mede
beladen was , rond cn ryp zynde donker paarfch ,

zeer Sappig en aangenaam van Vleefch , hebben-

de den Steen niet zeer groot. B'Aöhinüs
noemtze derhalve, Pruimboom met een ronde,

zwartachtig paarfche , zoete Vrugr. Ik vind

geen reden om te denken, dat dezelve tot de

Myrobalanen der Winkelen behoort.

De Pruimen , in 't algemeen, raauw gege-

ten , hebben , onryp zynde , zeer nadceligc ei-

genfchappen, veroirzaakcnde , door haar fcherp

-verzuurende zclfttandigheid , dikwils zwaar Ko-
lyk , uit verftoppinge der Ingewanden. Ryp
zyndc^JlL^endeeK is deeze Vrwt tppt hx-
cercnde, doch inzonderheid gè3roogd, en in

dit geval wel meest dc lange , zoete Pruimen

,

die uit de Levant komen ; terwyl de gewoone
Franfche , wegens haare zuurheid, dit minder
doen. Dc Bladen verkoelen , droegen op en
floppen den Buikloop. Derzelver Aa-ookzel

m Wyn maakt een Gorgeldrank, tegen koude
Zinkingen in de Mond. De Gom van den
Pruimboom , in Azyn ontbonden , wordt ge-
zegd zeer dienflig te zyn tegen Jeukt, en
tot zuivering van Verzweeringen aan dc Bee-
nen. Voorts komt dezelve met dc Arabifche

Gom
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Gom naast overeen. Het Hout der Pruime- 11.

boomen werdt, onder de Europifchen , het beste
^^-J"*--

geoordeeld tot ingelegd Schrynwerk , en derhal- Hoofd*'

ve Satyn - Hout genoemd , doch tegenwoordig «tuk,

is het weinig in gebruik , dan by de Draaijert

cn Stoelemaakers.

(12) Pruimcboom mtt tweevoudige Steeltjes ^ xn,

de Bladen Eyvormig ovaal , een '^v:inig -„^^^^J^

ruig , omkrullende ; de Takken eeniger-

maate gedoomd.

De groote Wilde Pruimboom , die in de

Hoven ovcrgebragt zynde een taamelyk groote

Boom wordt en Vrugten draagt niet alleen

twee of driemaal zo groot, maar ook Sappiger,

zagter en zoeter van Smaak dan de Slee - Prui-

men, zwart of wit van Kleur, wordt door Ray
van de volgende ondcrfchciden , als hebbende ook
minder JDoorDeD- Hy wordt in Engeland £ul-
lace-Tree geheten. De Heer Hall er, niet-

temin , betrekt dcezcn tot de SI(

de Wilde Pruimen. Zo men hier dc (

Pruimen op ent of zoogt , dan is dc bynaam toe-

pasfelyk.

(13) Pruim-

(ti) Primut Pedunculis gsminis , Pollis oviti* fubtus viUo-

Z73. HBDS. Angl, i!}6» Pr. fylveftris major. Raj. HiJi, isif,

Imna fylvcfttii prxcocia. C, B, Pin, 444,
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Afreel. ^^2^ Pruimboom met enkelde Steekjes, Lan-

Hdofd. cetswyze gladde Bladen en gedoomde Tah
XII. ken,

STUK.

Prll'us Be Duitfchers onderfcheidén 'de vóorgaaü-

"^^slee**
onder den naam van HaherfchleJien, van

Doom, deczen , die zy enkel Schlehen noemen , en dus

geeven wy 'er den naam van Slee - Pruiv^ , Slee of

Slee- Doorn aan. Zy is in Duicfchland zeer bekend

,

en worde derhalve Acacia Germanica geheten.

Men vindtze ook veel in Vrankryk , alwaarze

Prunier fauvage genoemd wordt ,"en in Enge-

land , daar menze Sloe - tree tytelt of Black

Thorny dat is Zwarte Doorn. In onze Provin-

tien komt zy , zo wel als de Kroosjes - Pruimen ,

op verfcheide plaatfen , in Duin - Hey- en

Bofchachtige Landsdouwen, in Vriesland, Ge'-

derland Utrecht^, ja zelfs
^

m ^Holland , in

mocn. In Switzerlnnd , nlwair zy groeit in alle

Haagen en Kreupelbosfchen , wordt zy door

den Hv>oggeleerden Heer H a l l e r , dien ik

hier één voor allen neem , aldus befchree-

ven.

„ De Bladon zyn gefpitst ovaal , geaderd ,

j, maar teder en fyn getand. Het Gewas heeft

„ zeer

*amis Spinofis, Hort. CVƒ iBrt. f/. Suec. 397,43 2 ^'^f' ^li,

agt.RcVFN c63 HALL. H^/r, 35J. Prunus fylveSrls.

Bato» Pin. 444. TAB, Icon. 99 i.tOB, /c, 176.TOOTN. injl.
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5', zeer fterke Doornen. Uit de Oxels der Bla- tl.

den komen cnkelde of gepaarde Bloemen ^^^j^^^

voort , die de Bloemblaadjes wit, rond, on-HooFo*

3, gefteeld hebben , den Kelk niet omgeboo- stuk,

5, gen , een lange Pyp met een Klootrondcn 5/«-

j, top. De Vrugt is Eyvormig, uit den blaau- '^''"''''V

„ wen zwartachtig. De Bladen zyn bitter en

5, floppende. De Vrugt is uitennaate zuur.

„ De Bloemen, gedeftilleerd gèéven Water

j

„ dat zagtelyk laxeerende is , en de zelfde kragt

3, heeft het Aftrekzei der verfche Bloemen in

„ Water of Melk; zo ook de Syroop daarvan.

3, Het Wynachtig Water is
,
volgens C h o m e l j

3, Zweetdryvcnde ; doch , dat van de jonge

„ Botten druipt, wordt tegen de roodheid des

„ Aangezigts gepfeezen door S. Pauli. De

„ Vrugten geeven een zeer fterken Azyn , en

„ derzelver verdikte Snp is de Acacia der

3, Winkelen in Duitfchland, welke een famen-

trefelreiKÜ ïragt heeft, zynde uitwendig , doch

„zeldzaam, in gebruik. Inwendig is de Gifte

„ een Vierendeel Loots. Door dit dagelyks in

„ te geeven heeft C a r r i g k t e r F e r n i-

„ N AN D den Eerften , die een Borstkwaal hadt >

9, om 't leven geholpen : Crato in Epijt,

De Kwakzalvers geneczen met den Bast af»

„ looprnde Koortfen , en dezelve wordt daaf

j, toe van Sloane, in zyn Brief aan Ray,

j, gepreezen. De Wortels , in W^yn getrok*

>, ken, geneezen den Mond, als dezelve dooi»

Öo dt
II. DkEJu II, STua,



J78 TWINTÏGMAMNÏGE BOOMEN.

II» „ de Venus - Ziekte bedorven is :M A t t h i o

^'xil" " P' "^^^^^ '^"^ dikwils een Aftrekzei

Hoofd- „ van met Wyn , of konfytze met Suiker. In

•TUK. Bier gedaan zegt men dat zy 'er een aange-

Dtcrn. s> naamen Roode Wyn Smaak aan geeven. Dat

3, zy Pisdryvende zyn , wordt door Fr. Hoff-

„ MANNUs verzekerd" (*>
. T o ü R N E F O R T , die dc Eigenfchappen der

Planten omftreeks Parys groeijendc door Proe-

ven onderzogt heeft , verhaalt , dat de Slee-

Pruimen wat zuurachtig , doch verfchrikkelyk

famentrekkende zyn, maakende het blaauw Pa-

pier zo levendig rood als de Aluin doet. Men
maakt 'er in Duitfchland een lekkeren Wyn
mede , doende gedroogde Sleen in de Most

,

en dezelve dus hatende gesten, het wel^ 'er dan

een aangenaamen Geur en Smaak van Rooden

den, in de Elzas , zeer in gebruik te zyn , en

werdt die Wyn dan Slehn - Weinn genaamd :

terwyl het Gemeene Volk zig met de Sleen

by de uitgeperlle Druiven , met Appelen , Ber-

berisfen en dergelyken , te doen , en dus te laaten

geften , een minder Soort van Wyn of Bier,

JLeurs genaamd , tot hunnen Drank daar van

() Dat de Takjes van dit Gewas , de Stoppeltjes (StipuU),

aan den oorfprong der Bladen , zeer fraai , Zaagswyze ge-

karteld , met de punten der Tandjes als door 't Vuur aan.

ptast hebbca , is dooi onzea. Ridder io Sweedea waargeno-
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maakte. De Vrugten (by de Duitfchers ook IL

Spinling en Bil/en genaamd) wel ryp zynde
5^^x11^'

laxeeren zegt Geoffroy; doch de onrype ver- Hoofd-
koelen en Itoppen, Men begrypt daar uit, dat'TuK.

het Sap van de onrype Vrugten genomen moet
worden , om het Rob of Succiis Acacia der

Winkelen , waar in de Samentrekkende kragt

gezogt wordt, te bereiden. Schoon raenze ook
wel Prunella genoemd vindt zyn het toch

de genen niet , die onder den naam van Priinellen

of Prumellen in Doozen herwaards gebragt, en
of om de lekkerheid of tot verfrisfchinge ge-

bruikt worden ; gelyk wy hebben gezien.

De Gom van den Slee - Doorn verdient ook T)e aw^

nog eenige opmerking : niet als of zy die vancSn^

de andere Pruimboomen
, voorgemeld , over-

trelFen zou , maar , om dat onze zo bekende

Arabifche Gom van dcr-olykc Bcomen komt.

De Heer A d a n s o n, immers , die voor wei-

nige jaareii aan de Rivier van Senegal geweest

is, en daar zo veele Waameemingen betreffen-

de de Natuurlyke Hiftorie gemaakt heeft, ver-

haalt , dat 'er benoorden het Meir, waar uit de-

zelve haaren oirfprong heeft, drie groote Bos-

fchen zyn , wier Landvolk deeze Gom inza-

iilelt, die 'er op gelyke wyze aan groeit , als

aan

(*i Wilde

fjlvejire, Pru

Zie ook BAUi

,

Pruneelum, Prur.eUum. DOD. iTrwii.bU izól, J

II.
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J^* aan de Pruim - en Kerfeboomen in Europa , en

XIl!^* dezelve dan flyt aan de Mooren , tiit Marokko ,

Hoofd, die 'er met Karavaanen komen , of aan anderen

;

STUK, hebbende zyn Ed. dic Geboomte zelfs overvloe-

dig langs de Rivier gezien. Het is de zelfde Gom ,

die men thans noemt Gom van Senegal , be-

ftaande het verfchil flegts in de groeiplaats of

uitkiezing: alzo zy op de Boomcn wit, geel en

rood , valt. De Arabieren kooken de Melk , tot

hunne Spyze , 'er doorgaans mede. Een gehee-

le Karavaane van Kooplieden heeft, in de bo-

venfle deelen van Egypte , by gebrek van Eet-

waren , eens het leven behouden door een ge-

deelte van deeze hunne Koopmanfchap te nut-

tigen. Voor Gedierte , dat door fcherpen Af-

gang aan den Loop raakt , is deeze Gom zeer

dienflig : zo ook in Menfchen. Ik zwyg van

de n irft if7.'»1 ilisp gphmilrpn .>^,die_zy in de Sa-

mcnleeving heeft.

Wegens de overeenkomst moet ik hier laa-

ien volgen het Geflagt , by L i n n iE u s gety-

teld

C H R Y S O E A L A N U S.

i^iettegenftaande het Gewas van fommigen flegts

als een kleine Heefter is waargenomen : terwyl

anderen het befchryven en afbeelden als een

taamelyken Doom , die de Vrugten wit , rood of

Violet heefc. Derhalve begryp ik ook geens-

zins
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geenszins de reden van deezen Geflagtnaam ,

van B R O w N E afkomflig , die een Vergulde of
^^^J^^^"

Goudkleurige Noot of Eikel zou betekenen. Hoofd-

De Kenmerken, welken hetzelve van 'c voor-sTUJc,

gaande onderfcheiden , beftaan enkel daar in,

dat de Vrugt , die ook een Pruim is , een

Steen heeft met vyf Sleuven en vyf Klepjes.

De Heer J a c qü i n, die zc op de Groeiplaats

waargenomen heeft , zegt maar dar de Steen

flaauw vyfhoekig is en omtrent vyfkleppig

,

hebbende fomtyds ook zes of zeven hoeken. Zie

onze Plaat XI. Fig. 2, van hem ontleend.

De eenigfte Soort (i) dan , of wel de Ver- i.

zameling van Verfcheidenheden , (want L i n- Un^yica^

N^us is daar over in 't onzekere;) voert

bynaam van IcacQ^ diende Wilden, in de West- Pruimen,

indiën, aan deezen Boom en dcszelfs Vrugten ^'^f!;

geevcn. R o c h e f o u t vcrhaalL , dat 'er een

gebeele Nade^aan den Golf van Honduras is,

welke men Icaques noemt , wegens het werk

dat zy maaken van deeze Pruimen , die hun tot

Voedzel Itrekken. Men wil zelfs dat zy
, tegen

den tyd der rvpwordinge van dezelven , hun

Land
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n. Land met Wagten bezetten, op dat hunne Na-

^XU
^" "'^^ ontropven mogen. Zy zyu

Hoofd tweemaal 's Jaars , zegt hy , met witte of Violette

STUK. Bloemen beladen , waar op dan Vrugten volgen

pl'Jmn
van even de zelfde Kleur. Catksby zegt,

dat de Vrugten meeflendeelsblaauwjdoch eeni*

gen ook geel of rood zyO; de Bladen Hartvor-

mig, cn hy maakt 'cr ccn Hcellf r van, die vyf

tot ticD Voeten hoog wordt- Pater Laeat
zegt , dat fomraigen het een Appelboom heetcn

,

om dat de Bladen meer naar die van de zoda-

nigcn , dan van Pruimen , gelyken zouden. Hy
hadt 'er nooit gezien, wier Stam meer dan zes

Duimen dik was: de Bladen waren byna rond,

blinkend geelaclrdg groen. Hier van dan moog-

lyk de Geilagtnaara, De Grceyplaats.was meest

op Zee - Oevers en Steenrotfen, De Heer

J A c Q'imr >.L.jL , JdL üio Caata&jopv de Karibi-

fche Eilanden , en aan de nabuiirige Vaste Kust

,

in Kreupelbofch en open Velden aan den Zee-

kant, nstuurlyk groeit, bloeijende byna her ge-

heele Jaar, doch in Juny cn December de

liieefte Vrugten geevende. Zie- hret^ hoe zyn

Ed. het bdchryft.

Het is een onr;eregeld Takkig Boompje , vari

drie tot tien Voeten hoog, hebbende een Roest-

kleurige Schors met Afchgraauwe Stippen ; de

Bladen rondachtig Eyvormig , -flomp , efFenran-

dig. Lederachtig , glanzig, zeer kort gefteeld

,

ovcrhoeks geplaatst , twee Duimen
.
lang : dc

Trosfen Takkig, Tuilachtig, los. en kortmaan de
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enden en in de Oxelen rjde Bloemen Reukeloos

,

klein en wit , zeer naar die der Pruimen gely- ^^xu^
kende : de Vrugten rondachtig , ongevaar een Hoopn-

Duim dik, nu eens efFen, meest met vyfjdoch s''"^^'

ook met zes of zeven Sleuven ; de Kleur , naar pJuhnm*

't verfchil van Plaats en Grond, rood, paarfch,

geel, witachtig of gemengeld, zynde nooit van

hem blaauw gezien : w^ar uit zyn Ed. vermoedt

,

dat de Heefter van Catesby mopgJyk hier

van in Soort verfchille. Onder een dun Huidje

hebben zy een weinig wit Vleefch , dat zeer

vast aan den Steen zit , van zelfftandigheid als

gekookte Appelen , zoet en wrang, doch niet

onaangenaam van Smaak. De Steen , die altoos

fpits Eyvomiig is , bevat een zoete eetbaare

Pit. De Vrugten worden op de Markten ver-

kogt en raauw gegeten ; hebbende zyn Ed, zelf,

eens zeer dorftig zynde , een groote menigte

daar van , zonder eeaig kwaad gevdg, verbon-

den; In Suïkér gekorifyc acht menze veel, en

Jaarlyks wordt een groote menigte daar van naar

Spanje overgezonden. De Spaanfchen nocmen-

ze Icaco , de Franfchen Icaques en de Engel-

fchen Cocco-Plumhs,

C R A T- c ü s. Haag -Appelboom.

Onder de Twintigmannige Planten komt maar

één Geflagt van Tweewyvigen \'oor, en dit is

het, dat den naam voert van Cratcegus, afkom-

ftig van Theophrastus , die de Eerfte

Soort zou bedoeld hebben.

Oo 4 De

II. DEEL. II*
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iiFDEFL
^'^^ Kenmerken bcflaan , voor overige

XII.
• ^vcderom, m een vyfbladige Bloem en in vyven

Hoofd- verdeelde Kelk, waar onder de Vrugt een twcc-
zaadige Bezie wordt.

Het bevat negen Soorten , die allen Boom-
achtig zyn, als volgt.

CrL.us (O Haag -Appelboom, 7net ovaale ongelyk

^Italiaan.
^^^^«"'^3 onderm Wollige , Bladen.

De Boom,;diey van de twee naar de Elzen
gelykende by C. Bauhinus, de grootlte is

,

worüi: yan fommigen Jria geheten , en daar
van de bynaam. Clusius zegt, „ dat om-
„ flrceks Wccnen en in de verdere Bosfchen
" van Ooftenryk

, inzonderheid tusfchen Stee-
„ ncn en Rotfen, dat flag van Sorben gemeen
" Js>,,l wglk fommigen achten de Jria te zyn

Theoprasttjs
, "nï^BIaden byna

van den Hazelaar of Els, msar van onderen
„ volkomen grys, een Vrugt draagende, welke
„ naar die van den Sorbm torminalis gelykt

,

„ doch in de Kleur verfchillecde, die rood is,

3i voor

393 . +,3. Vir. a;ff. 43, J.f.r. Ued, z^^^

:.1J. Pin. .

Pina. l Baüh. Hiji, 1. p 65 p. Crarargus inerniis

^llipticis ferratis &c. fl, Lapp, 199. Soil)US fj-Ircftri

U Raj. Hi'?, I4S9,
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5, voor Menfchen niet tot Spyze dienende, cn H.

„ van geenerley Dieren dan van de Vogelen ^^^iT^
5, begeerd." Lob el geeft 'er een zeer goede Hoofd-

Afbeelding van (*) , als ook A l p i n u s , on- stuk.

der den naam van Cerafus Méa , of Kerfen-

boom van den Berg Ida, op 't Eiland Candia,

in de Middellandlche Zee, hebbende de Bladen

met Tandjes, van boven geelgroen, van onde-

ren witachtig (t). Ruppiüs wiJ, dat hy op

hooge Bergen by Gotha en in het Thuringer-

Woud zou groeijen , en op den Haarts , als ook

by Frankfort ; zeggende dat de Italiaanen hem

Metallo noemen , wegens de hardheid van het

Hout en dat veelen de Vrugten in plaats van de

Jujuben gebruiken Cj) Hierom wordt hy van

fommigen Berg - Sorbenboom genoemd.

De Heer H a l l e r , die dit Gewas in de

Bosfchcn aan den voot der Alpen cn elders in

Switzerlandj alwaar hetzelve zeer gemeen is,

waargenomen heeft , geeft 'er de hoogte van

tien tot vyfticn Voeten aan , zeggende dat het

Hout broofch is en de Schors roodachtig , de

Bladen groot , ovaal ,
evcnwydig geaderd , van

onderen zeer vAt , Zaagswyze en fomtyds vry

diep getand : de Bloemen Zonnefchermswyze

,

in twee of drie hokjes even zo veel Zaaden be-

(*) LOB. IccK. II. J67,

(t) C.-rafus hlea Atf P/. Exot. p^i,

^

Kmp, Flox. Jtru p. 109, HO

Oo 5
IL Dirt. II. STUK»
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II- vattende. Dit doet hem van de Mispelen ver-

*
XI]?'

^ci^^i^leii. Ondei tusfchen vind ik geen gewag

Hoofd gemaakt van de groette der Vrugtcn, die moog-
STVK. ]yj, als Kerfen zullen z>n.

sweed De Heer L i n n u s betrekt hier toe , als

eene Eyfoort , onder den naam van Sweedfche

Haag - Appel - loom, dien welken zyn Ed. in

de Noordelyke déelen van Sweeden waargeno-

men haat , voerende aldaar den naam van Oxd , en

hier van zouden de Besfen, onder den naam van

Smlen^'m de Apotheeken bekend zyn , wordende

ook met Smaak, van de Jongens en van het

Landvolk , gegeten. Dit zelfde wordt verzC'

kerd van de Wilde Sorbcn in Engeland, welken

men aldaar Red Chesf - Jpples of Engelfch

Wild Fruip noemt, volgens R a

y

j die getuigt

,

dat de Vrugten de grootte van Wilde Peeren

het leggen eetbaar. De Bladen zouden breed

zyn en rondachtig, aan den rand geenszins ge-

tand of iDgefneeden. De andere , dien hy de

Witte Straal Boom tytelt , naamelyk de Aria

van Theophrastus, maakte in de Wes-
telyke deelcn van Engeland een prcoten Boom
uit , aldaar gemeen , met roode. Wollige Ap-

peltjes , kleiner dan Hazclnooten : terwyl dezel-

ve niet meer was dan een Heefter, en moog-

l\k nader m.et de volgende Soort overeenkom-

(2) Haas-
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(2) Haag - Appel - boom met Hartvormige ze- H.

venhoekige Bladen, wier onderjle Kwabben^^^l^^
ran elkander wyken^ Hoofd-

De Latynfche bynaam daar van zyne af- 11.

komlt hebbende , dat de Vrugten, wegens hetrfrmhtZ

Hoppen van den Euildoop, de Pynen en i^i"ini-"''-^y.,^g

pingen in 't Gedarmte (Tormina Fentris^ weg-s .ihen-

neemen; zo moet ik deezen en niet den voor-''°°™'

gaanden voor den Sorbus der Apotheeken hou-

den, dien de BYanfchen Alizier of Niacoulier

noemen , de Engelfchen Service - Tree of 5otó,

de Duicfchers Aresfel of Wilde Sperbej-baum.

Van To URNE FORT wordt hy Cratagus met

Slipperig uitgefneeden Bladen getyteld en is by

Baühinus onder den naam van Mispelboom

met Sellerie - Bladen , die wild is en ongedoornd ,

of Sorbus Tmninalis , gebockftaafd.

Behalve Engeland j Vrankryk en JDaitfchland ,

könit dèeze Boorb ook in Switzerland overvloe-

dig voor. TouRNEFORT vondt hem in de

Bosfchen van St. Germain en Fontainebleau ge-

meen. De Heer H a l l e r befchryft hem , als

1
een

(z) Cratéigus Foliis Cotdatis feptangulis , Lobis inlïinis

divaricatis. Syst. Nat, XII. Cnit. Foi. Cordatis acutis, La-

cinulis acutis ferratis. Hort. Clljj. 1S7- BOYEN Luidhat.

271. SAUv. Momp. 286. Sorbus tormina!is& Cratïgus Theo-

phrnsti. |. BAUH. Hifl. I. p. 6j. Cratxgus folio feptangulo,

lli'.ttis lubhkfuto. HALL. iff/r. jJ4. Sor'ms toirainalis. CVNf.

Epit. lói. Eow. Av. z\z. Mespilus Apii folio, &c. C. B,

fin. 454. Soibus torminalis. Doi>. Pem^nt. to^. Kruidb. i-.sj,

II» DEEL II. STUK,
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Afdeel
Voeten hoog , met een

XjI.
* paarfchen Bast , de Bladen byna als van den

Hoofd- Ahorn , flevig , met vyf of zeven Kwabben ,

^"^^^^ taamelyk diep ingefneeden , het cerfle en twee-

Sorl?K^' ^2 P^^'" ^gaal , kort getand , van boven glad en
i^m. groen , van onderen een dunne Wolligheid heb-

bende, die in de oude Bladen ontbreekt. De
Bloemen ftaan Zonnefchermswyze vers;aard

,

hebbende rondachtige, witte, geüreepte Blaad-

jes, twintig Meeldraadjes en twee als aan el-

kander gelymde Pypjes. De Vrugten , ryp
wordende ros van Kleur, met witte Stippen en
twee Zaaden bevattende , zyn eetbaar en van
een aangenaamen zuuren Smaak.

sotb?n.
Deeze Vrugten zyn roodachtig volgens D o-

DON^us en hebben ongevaar de grootte van

een Hazelnoot. De Latynfche naam is Sorhum,
ïfediaanf^h^ -^^N/r >^f)r^>g, de Spaanfchc

Servas & Serbas, de EngeJfche Sorbs , de Fran-

Tche Cor?ne , de Duitfche Speierling of Spör-

apffel , en de Nederduitfche Sorbeiu Zy heb-

ben een verkoelende en famentrekkende kragt,

des menze als een Geneesmiddel, gelyk gezegd
is , in fomniige Gevallen tegen den Buikloop

diendig vindt , doch tot Spyze worden zy niet

goed geoordeeld , dan wanneer zy door het
leggen murw geworden zyn. Men kentze wei-

nig in de Nederlanden, Het Hout , welk rood is

met zwarte Adertjes en zig zeer fraav polvftai
l^at, inzonderheid dat der Wortelen , wordt tot
veelerley klein Werk , gelyk Fluiten, Mesfe-

hcch^
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hechten, Tanden van Raderen, Tabaksdoozen IL

enz., of ook van de Draaijers gebezigd.
^^xii^*

(3) Haag -Appel Boom met Eyvormige iUitge^sTVK,

gulpt • hoekige Bladen ^ die getand zyn en ni.

glad,

Deeze , reeds aan Baühinüs onder den

naam van Fïrginifche Mispelboom , met eene

Vuurkleurige Viugt, bekend, is die met Selle-

rie- Bladen en fterk gedoomd, van PLUKE-
N e t i u s , welke een groote hoogroode Vrugt

heeft. Men vindtze Gedoomde Mispelboom ge-

heten , of Haagdoorn van Virginie die zeer

groot is, en R ay befchryft hem als den naam

voerende van Heilige Doorns zeggende, dat uit

de Oxels der Bladen ongemeen lange , fcherpe

en fterke Doorens voortkomen , dikwils zo dik

als de Takjes daar de Bladen aan zitten, die

taamelyit naar Aalbesfe - Bladen zweemen : maar

de Vrugten , zegt hy, van deezen Boom, be.

vatten vyf harde Steentjes , digt tegen elkander

aan gevoegd , gelyk de Mispelen , en , dit zo

zynde, dan moest hy tot dat Geflagt betrok-

ken

f3) Cratsgui Folüs ovatls, repando - angulatls , firrratis,

glabrts. H,rt. Clif. 187. Horr. Ups. 125. Gron. rirg. j+.

Roven Lugdiat. Mespilus Fol. Cord. &cc. Mill. D!ff. T.

II. Deu.. II, Stuk.
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H» ken zyn. De Heer Linn^us merkt aan ^

^'^XII.^*
dat deeze Soort fomtyds llerk gedoomd is ^

Hoofd- fomtyds ongedoornd , hebbende de Stoppeltjes

STUK. fmnlt de onderfte Bladen cenigermaate VVigach-

tig, die der Knoppen Spatelvormig, en jzo wel

als de Stoppeltjes en Steeltjes
, Klierachtig ge-

haaird (*).

IV. (4) Haag . Appel - Boom met Lancstswys' Ey^

clZTaLi. vormige ,
Zaagswys' getande gladde Bla-

Haane- dcTi , €11 gedooTfide Takken.
poot.

De ongemeen llerke , dikke Doornen , van

twee of drie Duimen lang , alsSpooren , welken

dit Gewas heeft, doen 'er den naam van Haa-

nepoot aan geeven. Men gebruikt het in Pcn-

fylvanie , daar de regte Haagdoorn ontbreekt ,

ggg^^Heer Kalm, tot omtuininge der LcLu-

den. ÏJc Ijcsicn waren töoü , lirijUetide de

zelfde figuur en fmaak als in de gewoone Haag-

doorn , maar de Bladen vondt hy vroeg afgeval-

len. Dezelven gelyken in de jongheid naar Peer-

of

Pundiis vagis
^ pateiuisflmx Ramorum e rudimentis. folia cu-

ncaro-ovatn , fublobata fernta. Pcdunculi pubesceates Co-

mis fpinoGs. Kalm. It. II. p* 244. Mcspüus Fol. ferratis Sec.

MiLL. Dia. T. 178. f. 2. Mcspüus aculeati Pyrifoüa Sec.

turn. Alm. :49- T. +6. f. i. Mespiluf Priwi foüis , Spinil

longisfiMis foittbus &c, ChkYT. Virg,
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of Pruimboom - Bladen , doch door den ouder- Ü.

dom krygen zy diepe infnydingen , zo Plu ^^xi?^*
K E N E T 1 u s waargenomen hadt. Hoofd*

(5) Haag. Appel -Boom met Wigachtig Ey- v.

vormige , getaiide , eemg-:rmaate hoekige )famntl/L
van onderen Wollige Bladen ^ en ge^^oorw- wollige/

de Takken»

Van deeze is een zeer fraaije Afbeelding ge-

maakt door E HRET , welke de Heer Tr e w
uitgaf , zeggende , dezelve gelykt naar de ge-

woone Europifche dermaate . dat deeze Karoli-

Difche 'er een enkele Verfcheidenheid vanfchync

te zyn, met eene geele Vrugt. Zyn Ed. moet
dan de tweede Soort van dit Geflagt of Wilden
Sorben - Boom , die ook Mespilus Apii folio

getyteld wordt , bedoeld hebben, P l u k e n f.-

E T I u s geeft er Aalbesfen - Bladen aan. De-
zelve heèft" de Kelken Bladerig , de Bloemen
enkeld, volgens den Heer Miller.

(6) Haag - Appel ^ Boom met Lancetswys' Ey- vr.

'''''' c!2at'

(s) Craugtts Folüs CuneiforiBi - ovatis Sec. Syst. Nat.
XII. Mesjulus inermis, Foliis ovato - o?)longis &c. Gkoi*. rirg.

SS. Mespilus CacolinJa &c. Tkew. Ehr.t. T. 17. Mespüus
Virg. Grosfularii Foliis. Pluk. F/,yt- 100. r. r.

(6) Crrt/^^ar Foliis lanceolato- ovatis, &c. Syst. Nat.XU.
Mesp. inermis , Foliis oblongis intecris acutninatis &c. Gron!

XL DïiL, II. Stok.
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Afpeel.
vormige , byna drkkwabbige

, getande

gladde Bladen , en eenen ongcdoornden

Hoofd- Stam.

STUK.

Deeze is een Vcrfcheidenlieid van de Der-

de Soort, volgens den Heer Gro novi u s,

zegt onze Ridder thans , ckar benevens aanmer-

kende, dat deeze Poorten van den Haag - Appel-

Boom, in Noord- Amerika voorkomende , zeer

veel verandering onderhevig zyn , zo in het

hebben of niet hebben van Doornen, als in 't

getal der Stylen en de figuur der Bladen : maar

de twee eerfte en de nu volgende Soort van die

Geflagt
,
zegt zyn Ed. , zyn ongedoomd (*).

vn. (7) Haag -Appel -Boom met Lancetswyze ge-

indtfche"
^^"^^ Bladen, een ongedoornden Stam en

.Schubbige Tros/en .

Deeze , in Indie voorkomende , Is ccn ITcc-

fter met ongêdoornde Takken ; de Bladen breed

Lancetvormig , Homp getand , dikachtig , ge-

fteeld; de Trosfen aan 't end, met Schubbige

Steeltjes en Elsvormige Blikjes , hebbendé.

(8) Haag-

se. PlMnt. Ih p.
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(8) Haag - Appel - Boom , met de Bladen It

fiomp , hym in drieën gedeeld en Zaags- ^^^11^

wyze getand* HooïTï*

Dewyl de voorgaande Virginifche Soorten ook
cll]%»t

Haagdoorn genoemd worden, geef ik aan dee-o^?"''»-

ze, die by ons zeer bekend is, den naam van Gemeene

Gemeens Haagdoorn. De Duitfchers meimme
^^^^^^f'

Hagdorn of ook Weifsdorn , dat is Witte Doorn

,

in onderfcheiding van de Sleen - Boom , die

Zwarte Doorn geheten wordt. Dus noemen

haar de Franfchen Epine blanche of Auhespine;

de Engelfchen White - thorn of Haw- Thorn ,

de Italiaanen Bagaija , Amperlo , de Spanjaar-
'

den Firlitero. Wy geeven 'er ook, eenvoudig,

den naam van Haagdoorn aan.

Dit Gewas is door geheel Europa , ïn alte

Kreupelbosfchen , en ook in onze Provinciën,

gemeen. De Heer H aller befchryft het

,

als een wanftallige Takkige Heefter, het Hout

byna zo hard als Palmhout , de Bladen ftcvig

hebbende en aan den omtrek getand, fomtyds

geheel , fomtyds aan den tip driepuntig, fom-

tyds driekwabbig als de Aalbesfen - Bladen , met
de Kwabben op nieuws verdeeld. De Bloemen

Kroont»

(9) CraUj^ut Füiiis obtufis fubtrifidis ferratis. Syst. Naf,

XII. Hort. Cltf. 188. Fl. Suet. 399, 434- R07EN Lugdbat.

272. MespLlus Apü folio, fylveftris, Spinofa five Oxyacantha.

C. B. Pin. 454. Oxyacantha five Spina acuta. Dod. Pempt.

7S1. Kruidb. 1176. TOURNEF. Ir.Jl. 6^1 HALL. //^'v. 3J4.

II.DIEL, II. STUK,
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11^
Kroontjeswys' vergaderd , fterk van Reuk p) ,

Afde'el. hebben een omgeflagen Kelk; rondachtige, aan

^Jn.
den rand gekrulde ,

fyn getande Blaadjes ; van

itük!°" agttien tot twintig Meeldraadjes en twee lange

CemicM enkelde Pypen. De Vrugt is rood, hebbende
^Aagdtsm.^^^

^ ^^pg fomtyds ook vier Steentjes ; niet

fmaakelyk , doch Meelig : verftrekkende dus aan

het arme Volk tot Voedzel , niet alleen ^ maar

dienende hun ook tot het maaken van Bier of

Wyn. Veelerley flag van Vogelen hebben daar

van hun V^inter - Aas. Het zyn , gelyk wy

weeten , Besfen , die op fommige plaatfen in

ons Land Spinnekoorns genoemd worden. Het

Water der Bloemen werdt door D. Ratcliff

als een groot Steenbreekend Middel gebruikt (f).

IX. G>) Haag -Appel -Boom met Jlompe, hyna in

^'Irffs. - ^~^ii£n fftdeelde . eenî ermaate getande Blor

Behalve den gemeenen Haagdoorn is 'er in

Italië nog eene die Amroh genoemd wordt.

(*) Stinkende acgt de Heer HALLEB , doch wy

langenaam keuren : een uiinac ^yn^e ftaik v»u Rt

(t) Aqul ex Floribus pro magno Lithontriplicc

D. RATCLIÏÏ. ld.

(9) Cratdgus FoUis obtuGs fubtrifidis , fubdent;

Nat. XII. MespUus Apü folio laciniato. C. B.

Mespilus Aronia Vcterum. J.
BAOH. Hi/l. I. p. «7

. pilus Orientalis Apü folio , fuhtus hirfuto. fOC. C
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welke in, alle opzigten grooter is, inzonderheid 11^

wat de Vrugt aangaat. Men vindt 'cr by de^^'Jj^^
Ouden gewag van gemaakt onder den naam van Hoofd-
Aronia en hy wordt, wegens de Vrugten, ook stuk,

betrokken tot de Mispelboomen. Hy bereikt ^j^-^^*'"'^

omtrent de grootte van een gewoonen Appel-

boom , en is in 't wilde gedoomd , doch als men
hem in de Hoven houdt, en bchoorlyk fuoeit,

dan verliest hy byna alle zyhe Doornen , en
geeft Vrugten, weinig kleiner dan Mispelen,

met drie Zaadkorrels of Steenen , welke van een

aangenaamen rinfen Smaak zyn en van de Itali.

aanen, niet alleen gekonfyt, maar ook raauw ,

met Smaak gegeten worden. Van de Franfchen

wordt hy Azerolier geheten.

De Heer L i n n iE u s betrekt hier toe den

Orientaalfchen Mispelboom van Pocock met Sel-

icric - Bladen , die van onderen ruig zyn, Dc
vermaardeJT o u R h e f o r t vondc iö Armenië
dergelyke MÏspeTboomen , weljken hy voor den

i:espilus Aronia verklaart , den Stam zo dik

als Eiken hebbende, de Bladen zeer diep ÏDge-

fneedcn en ruig , zo wel als de Vrugten, die

naar kleine Appeltjes geleeken , Meloenswyze

geribd en van binnen met vyf Steenen
, gelyk

de Mispelen. Hy geeft, in zyne Reize , de
Afbeelding van dit Gewas (). Ik vind daar,

by Li NN-ffius, geen gewag van gemaakt.

Oü-

(*; Rdzi K^ar ie Levant, II. Defx, bladz.
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AFDEi
Onder de Plantgewasfen van deeze Klasfe ,

in welken het getal der Stylen drie is, komt

voor de

S O R B ü s. Sorben-Boom.

Behalve dit , zyn de Kenmerken , wat de

Vrugtmaaking aangaat , wederom de zelfden.

De Kelk is in vyven verdeeld cn 't getal der

Bloemblaadjes vyf : maar de Vrugt een drie-

zaadigc Bezie. Dit hebben echter ook verfchei-

dene van het voorgaande Geflagt , in welken

het getal der Stylen onzeker is. Men moet der-

halve, tot ondericheiding , de Bladen te hulp

neemen, die in hetzelve allen min of meer ver-

deeld, in het tegenwoordige gevind , en in het

volgende onverdeeld zyn.

Hier^komen drie Soorten in voor, als volgt.

(i) Snrficn nr.f.m vist ge^'inde Bladm , i^.le

wederzyds glad zyn.

Onder den naam van Lyjlerbezie - Boom is

deeze bekend , dien hy deswegen voert, dat

CO Sorhus Fo!üs pinnatls utrinque glabrii. Syst. Nm. XII.

Tom. II. Gen. 623. p. 343- Hall. Helv. 150. Sorbus FoUis

pinnatis. Hort. Cüff. 188. Fl. Sutc. 400, 4J5. Mat. Mei.

235. ROVEV Lugdiat. 274. Gron. Oriert. 151. Sorbus fyl-

veftris, FoHis domefticx limiiis. C. B. Pin. 415. Sorbus Ijl-

veftris. C-VM. Epit. 161. Sorbus aucuparia. Tournf. /«/?.

<Sï4. Sorbus fylveftris Alpina. LOB. Icfn, 107. Ornas. DOB.

rempt, 8 34. Krmdi. 1306.
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men de Besfen,daar van, veel tot Lyftervangen ir.

gebruikt. De Lyfters , Sneppen, Spreeuwen ^^^j^^^*

en ander Gevogelte, naamelyk, zyn 'er gretigHoofd -

naar, en dewyl dus deeze Boom den Voge-S^"'^*

laaren dienftig is, zo voert hy den naam van^^j,//^'^'''

Sorbus Aucuparia , of ook Ornus , in 't Ita-

liaanfch Ornitelli , in 't Franfch Fresne fylve-

Jlre of Wilde Esfchen, wegens de Bladen; by

ons Haver' Esfchen' of Qualjler- » ja ook wel

Kwartelboom i in 't Engelfch Quickel-Tree. By

fommigen wordt hy Wilde Sorben-Boom ge-

noemd 5 en , wegens de gelykheid van zyn Loof

met dat van den tammen of echten Sorben-

Boom , die ftraks volgt, komt hem die naam

beter dan den voorgaanden Haag- Appel -Boom

toe. De Duitfchers noemenze Vogelbeeren ,

dat is Vogelbesfen , of ook Maalbeeren j de

Sweeden Runn.

De eigenrlykc Groeyplaats van deezen Boom

zyn de T5ergèn , zo van Europa als van de

Ooilerfche Landen, en in de Laplandfche Wil-

dernisfen is hy zeer gemeen ; doch hy wil ook

wel grocijen {in laager Gewesten , gelyk onze

Nederlanden. Men ziet hem aldaar dikvvils

tot Sieraad , of ook om 't gebruik der Beficn

,

rondom de Hoven en Boomgaarden geplant.

De Stam wordt wel een Voet en daar boven

dik. De Bast is witachtig. Hy maakt een

digte Kroon van dunne Takken , wier Bladen

uit zeker getal van Paaren , dikwils van

agt Blaadjes , die ovaal en getand zyn , aaii

Pp 3 ecnea
II. Deel, II. Stok.
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II. eenen Bladlleel beftaan, hebbende een oncfFen

Afdeel,
gj^^ »j end. De Bloemen , en vervolgens

Uoom- de Besfen , maaken groote , platte Kroontjes

STUK. uit. De Bloemen zyn wit , met gcele Meel-

draadjes : de Vrugten hoogrood , van grootte

als Vlierbesfen , voor de Menfchen walgelyk ,

cn gedroogd fterk faraencrekken^e. Sommigen

fchryven 'er eene Pisdryvende kragt aan toe. Van

het uitgepcrfte Sap wordt een foort van flegte

Cyder gemaakt , en de Geest, daar van over-

gehaald , tegen Borstkwaalcn aangepreezen.

II. (2) Sorben-Boom met half gevinde , van on-

fjrid^' ^^ren Wollige Bladen,

soibin"
'

j^iguv^e Soort , uit den Italiaanfchen Haag-

Appel - Boom , Aria genaamd en den Lyfterbe-

zie-Boom gefprooten, thans in Gothland voort-

, dpf?if

n

_^fl/^ef^ • Sorhen - Boom

uir. De Bladen zyn gevind, docfi'dè buitenfle

Blaadjes loopen famen ; zy hebben het Gcwcef-

zel van de Aria, en de Smaak der Vrugt is rins-

achtig zoet.

n. (3) Sorben-Boom met gevinde Bladen ^ die

Sor'hut onderen ruig zyn.
dsmfstica. Dee-
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Deeze is eigentlyk de Echte of Tamme 11»-

Sorbcn-Boom, by de Duitfchers Sperherbaum^^^^^^^*

getyteld , en vreemd in onze Nederlanden jHoofd»

ja zelfs in Switzerland , zo de Heer Hal-^tuk.

XER te kennen geeft , alwaar men evenwelin
5^
J^^*^-

de Hoven nahoudt. In Ooftenryk is hy ge- Bom,

meen en zyne Vriigten worden 'er met Smaak

genuttigd , inzonderheid van het Vrouwvolk en

de Kinderen , zegt Clusiüs, die hem den

Echten Sorbenboom tytelt., by de Hongaaren

Berkinije fa, by die van Ooftenryk Afchritzen

genoemd wordende. In Italië fchynt zyne voor-

naamfte Groeyplaats te zyn , en Gesnerüs
zegt, dat men hem ook aantreft op de Switzer*

fche Bergen.

Het is een hooge Takkige Boom , met eén,^^^^'"^*

ruuwe geelachtig witte Schors, de Bladen ge-

vind hebbende met zeven of agt paar Blaad-

jes, niet veel van Uie deï JLyfterbezie - Boo-

men verfchiHende , doch eenigermaate Wollig.

De Bloemen komen aan Trosfen voort , zo

wel als de V rugten, die de figuur en grootte

hebben van een kleine Suikerpeer , zynde meer

of minder rood, naar dat zy van de Zon be-

fcheenen zyn. Men vindt 'er ook die ecne

ronde figuur hebben en dus gelyken naar klei-

ne Appeltjes of Mispelen. Het Vlees is geel.

achtig en in de onrypen zo Vvrang , dat het by-

na in de Keel blyft zitten , doch de rype

Sorben zyn eetbaar en minder famentrekken-

Pp4 de

II. Deel. II. Stuk*
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II. de dan de_ Mispelen , inzonderheid de ronde ;

AfDEEt, ^ant de Peerachtige behouden altoos een aan-

Hoolo- merkelyke Wrangheid. Gekookt, en in Suiker

sr-jK. gekonfyt ,
zynze niet minder aangenaam en

SoTkZ'"' Hartfterkendedan het Kwee-en-Vleefch. Men
£oim. laatze, om ze te eeten, murw of beurs wor-

den y gelyk de Mispelen , en dan wordt het

Vleefch 'er flurpende uitgezoogen ; waar van

zy den Latynfchen naam hebben zouden. De
onrype verfchafFen goede Geneesmiddelen tot

het ftempen van den Buikloop en verfterkinge

der Ingewanden, Hierom worden de Sorben

onder de Winkelmiddelen geteld. Het Hout

van deezen Boom is niet minder fraay en tot

Sclirynwerk bekwaam , dan dat van den Wil-

den Sorben -Boom 5 hier voor befchreeven (*).

Thans overgaande tot de zodanigen derTwin-

tkmannige Boomen , die Vyfwyvig zyn , als in

de Bloem vyt Styiefi nePtTcriJL , ao komt ons

eerst daar in voor, het Geflagt van den

M E s p I" L u s. Mispelboom,

De Kenmerken hier van zyn de zelfden ala

van de voorgaanden , maakende het gemelde

en de vyf - Zaadigheid der Vrugten het eenig-

fte verfchil in de Vrugtmaaking uit (f) ; waar

by

f•) SorJ)us domeftka non nifi grandaeva fmaificat. Hall.

$orb€n-Boora draagt niet dan oud zynde Vrugt.

(T) De Heer Haixer meikt aan , dat de Vrugt der Sor-
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by men voegen kan, als gezegd is, dat de Bla- 'f.

den onverdeeld zyn. m*
In hetzelve komen zeven Soorten voor, als Hoofd-

VOlgC. STUK.

(1} Mispelboom , die ongedoornd ü , met Lan-
//ï;^;/^,

cetswyze van onderen Wollige Bladen, de'^"''""''*"*-

Bloemen enkeld en ongejieeld,

J
Mispei-

De gewoone Mispelboom, die zynen naem

van den Latynfchen Mespilus , met den Griek-

fchen ilfa;)i/ox overeenkomltig, heeft, bekleedt

hier de eerfte plaats. De Franfchen noemen

hem Neflier, de Italiaanen Nespolo, de Engel-

fchen Medlar-Tree en de Duitfchers Mespil-

iaum. Zyne natuurlyke Groeyplaats fchynt in

de Zuidelyke deelen van Europa te zyn. Men
vindt hem ook in dc middel ftc dcclcn , gclyk

in Duiclchland, Switzerland, Vrankryk, Enge-

ben - Boomen ook vyf- Zaadig i$ , fchoon eenige Znaden mïs^
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II. land en onze Provinciën , doch waarfchynlyk

^
xa

^ is hy aldaar aangefokt , niettegenflaande hy op

Hoofd- de geringfte plaatfen , aan de kanten dér Sloo-

STUK. ten en zelfs in Bosfchagie , weelig groeit en
^Mupei. draagt.

Hy maakt geen groeten Boom, noch ook een

fraaijen Stam , met taaije kromme Takken. De

Bladen zyn langwerpig , niet gekarteld , van bo-

ven geelachtig groen , van onderen VVoliig : de

Bloemen groot , uit vyf witte Blaadjes beflaan-

de , waar op Vrugten volgen, die wy Mispe-

len noemen , iedereen bekend , uiterraaate

wrang, maar door het leggen murw wordende

en dan niet onaangenaam van Smaak. Men heeft

'er , die alsdan zeer zoet zyn , doch anderen

blyven zuur , en onder de zoeten zyn groote

en kleine Mispelen. Best worden zy ge -ent

9P haar eigen Stammen , dat is Mispel op Mis-

peT; Moot; neufl '

li cuijigo fituwnireklcende

hoedanigheid in deeze Vrugten plaats. Fores-
T u s verhaalt , dat veelen door het eeten van

eene groote veelheid van groene Mispelen zig

zelf van een hardnekkigen Buikloop genezen

hebben. Men wil ook dat de Steenen, ge-

droogd en tot Poeijer gemaakt
,
tegen 't Gra-

veel dienftig zouden zyn. Het Hout is zeer

taay , en dus in 't Molenwerk byzonder ge-

wild.

Mis-
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^2) Mispelboom die gedoomd is 3 met Lan-
^^^'J*

cetsw^s^ Eyvormige gekartelde Bladen en xil/**

ttompe Frugt Kelken. Hoofd-
stuk,

Deeze is de Haagdoorn met Peerebooms- ^ir.
^ ^

Bladen van B a u h i n u s en de Gedoomde Mis- ryrHun-

pel met Amandelbooms Bladen van Toua-'^^^^^^^

i^EFORT. Men houdtzc voor den 5^ereto/de.

van G A L EN us. 't Gewas wordt van L ob e l

afgebeeld en befchreeven onder den naam van

Derden Rhamnus van D i s c o r i d e s ; zeg-

gende dat het een laag Boompje is , in de

Haagen van Provence en Italië voorkomende ,

hetwelke , uitgenomen de figuur der Bladen ^ veel

naar den Haagdoorn zweemt.

(3) Mispelboom die ongedoornd is, met Lan-
^j^^-.^^^

cstswyze, gekartelde, van onderen JVblli- .uhSifl

ge Bladen. '

vïrgini-

De Virginifche Lyflcrbezie met Bladen van

ycibus Fruftus obtufis. Hort. Clif. 189. ^^r. C/i/f. 44, I^OYEN

Lufdhat. Z7i. Oxyacaiitha Dioscoridis f. Spi'na acuta Pyri fo-

üs C. n. Pi». 454. Uva Urfi. DALKCH. Hij}. 164. Mespilus

iculea» Amygdali foHo. TouRNF. 642. Rhamnus tcrtlus

Dioscoridis. LüB. IcoK. II.

(i) MespUut inermis , Fo'11 linceo^u's, crenatt-j, fubtus

omemofij. Hort. Cliff. 189- I^OYEN Lugihai. 271. Crarij?u*

rirginiana Fot. Arbut. Mill. Biü. T. 109. Sorbus Virg. Fol,

trbuti. HEBM. Lugih2t. 5 7«. T. 69%. Sotbus Aacuparia Vir-

II, DML. II. STOK.
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II' den Aardbezie - Boom van Breyn, door den

^XlY^'
beroemden Hoogleeraar Hermannus in Plaat

Hoofd- gebragt , maakt deeze Soort uit , welke door

«TUK. den Heer Mille r ook is afgebeeld.

De volgende Soorten te laag van Gewas zyn-

de 5 om onder de Boomen geteld te worden ^

gaa ik over tot het Geflagt van

P Y R u s. Ooftboom.

De Kenmerken daar van zyn wederom , wat

de Vrugtmaaking betreft , zeer weinig van die

der voorgaanden , en in 't byzonder het laatfte

verfchillende. Hy heeft de Kelk in vyven ge-

deeld , vyf Bloemblaadjes ; het Vrugtbeginzel

daar onder , wordende een Vriigt met vyf Hol-

ligheden en veele Zaaden.

Jven de Peeren- en Appelboomen, zyn

( I ) Ooftboom met gekartelde Bladen ,

Bloemtrosjes gejleeld.
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Deeze Soort bevat de Peereboomn , die ge- H;^

woonlyk door de Vrugten van de Appelboomen
^n.*^

onderfcheiden worden , doch aan Blad en Bloe- Hoofd.:

fem ook kenbaar zyn. De Vrugten, naamelykj^"^"^»

hebben doorgaans een Hals waar mede zy aan^^^^^""«*

het Steeltje zitten of ten minfte geene hoUig-

heid of indrukking aldaar, gelyk in de Appelen

plaats heeft. Hier door , en door middel van

de byzondere gedaante , die des Winters zelfs

deeze Boomen van de Appelboomen onderfcheidc,

maakte de beroemde TouRNEFORTvan ieder

een byzonder Geflagt. Men vindtze in 't Griekfch

Apios genaamd ; de Franfchc naam , Poirier ,

fchynt van den Latynfchen Pyrus afkomftig ,

daar de HoSandfche Peerehoom , de Engelfche

Pear - Tree , en de Hoogduitfche Biriibaum ook

hunne afleiding van hebben.

De tamme zyn naast denkelyk hunnen oir-

fprong fchuldig aan dcii Wilden Feereboom, die

Damui ïyK In Europa groeit. Men vindt denzcl-

ven in Sweeden, in Engeland, Duitfchland en

Switzerland , ja zelfs in onze Provinciën. De
Heer Hall er, die deezen , weleer Pirafier

genaamd , aan de kanten der Bosfchen en op

dorre Landen waarnam , zegt , dat het een groo-

te Boom is, gedoomd, hard van Hout, de Bla-

den fpits ovaal , rondom getand en glad ; de Vrug-

ten Pecrachtig , doch zeer wrang en byna on-

eetbaar hebbende. Daar van zyn echter aan-

merkelyke Verfcheidenheden, ten opzigt van de

hoedanigheden der Vrugt , doch op ver na zo

veel
ILDKUII. STOK,
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II. veel niet als van de Tamme Peereboomen, waar

XII.^'
Hofllede by Harderwyk,

Hoofd- i'olgens den Hoogleeraar D. de Gorter,
STUK. omtrent honderd heeft. In het Hoveniers-

homT^'
Woordenboek van den Heer Mill er wor-

den 'er tagtïg opgeteld.

Men onderfcheidt deezé Boomen , naar deri

tyd der aanryping van de Vrugten , in drieHbofd-

foorten , van Zomer- , Herst- en Wiiiter - Pee-

ren. Van de eerflen telt Tourneforï
zesentwintig; van de tweeden vierentwintig, en

van de laatften vierendertig Soorten , meest met
Franfche naamen onderfclieiden. Naar de hoe-

danigheid van de Vrugt , worden deeze allen

wederom in Boterachtige fappige of licht fmel-

tende in de Mond: in vaste of minder fmelt-

baare en in harde of Korrelige verdeeld. Som-
i»i(aien_2vn 'er die aan den Eoorn, anderen die

raauw eetbaar, en hierom Tafelpceren genaamd:

veelen , inzonderheid van de Winterpeeren ,

moeten gebraden , of gefloofd
, ja dikwils lang

gekookt worden , om fmaakelyk te zyn , hee-

tende daarom Stoof- of Braadpeerenj en eenige

weinigen hebben den aart der Wilde Peeren ,

dat zy het , naamelyk, nooit worden. Onge-
meen hangt de hoedanigheid af van den Grond

,

het Klimaat en Saizoen. Öndertusfchen is het

zonderling , dat zy niet aarten in de heete Lugt-

ftreek. Gedagte Verfcheidenjieden zyn alte-

maal uit Zaad geteeld , het welk 'er dagelyks
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nog meer uitlevert , wordende deeze Plantfoe- ÏL

nen door Enting of Oculatie tot tamme Vrugt-
^^^f^^*

draagende Boomen gemaakt. Veelal ent men Hoofd-

hier de Peeren op Haagdoorn , en door Ocu- stuk.

latie kan men zo veelerley Peeren , als men^^^«''«'

wil, op éénen Stam bekomen.

De Heer L i n n ^ u s tek vier Verfcheiden-

heden , als aanmerkelyk van den gewoonen trant

afwykende, op. De eerflè, door hem genaamd

Pyra Falerna , bevat de genen die de Franfchen

Bergamotta noemen. Deeze komen naast met
onze Sappige Groentjes overeen, en verfchil-

len in de figuur niet alleen, welke Appelachtig

rond is , maar ook in Kleur grootelyks van de

Suikerpeeren, by voorbeeld, en dergelyken. Zy
'

werden by de Romeinen Koninglyke Peeren

genoemd, wegens haare lekkerheid. De twee-

de, onder den tytel van Pyr^ Pompejana , be-

helst de zogcDaainde Bon Chretiens , die in

VranKryKr-aanreefften Rang hebben onder de

Peeren , doch hier te Lande zelden genoeg aan-

rypen; hoewel de Gezegende Peeren, Poiresde

la Reine of Koninginne- Peeren genaamd, dik-

wils daar voor genomen worden. De derde

Verfcheidenheid , Pjra Favonia getyteld, be-

vat de zögenaamde Peeren van Jefus of roode

Moskadel- Peeren , tot welken de SafFraanpce-

ren , Kaneelpeeren en dergelyken ichynen te

behooren. De Gratiool - Peeren eindelyk , die

men ook wel Pond -Peeren noemen, om dat

Zy dikwils een Pond vveegen , zynde tevens

bv



éoS TWINTICMANNIGE BoOMEN.

n-^ by den Steel als gerugd of gebocheld, maaken,

xÏl^*
onder den naam van Pyra Volemay de vierde

Hoofd- en laatfte Verfcheidenheid by onzen Ridder

De hoedanigheid der Peeren baart in der-

zeiver eigenfchappen een ongemeen verfchil.

De Sappigften en geurigften , volkomen ryp

zynde , ftrekken zo zeer tot bevordering van

de Vertcering , door de zagtclyk laxeerende

kragt van haar Sap, als de harde, wrange, on-

rype Peeren tot bezwaaring van de Maag, het

verwekken van Kolyk en dergelyke Ongemak-
ken. Veelen , die raauw oneetbaar zyn 3 wor-

den door kooken, ftooven, braaden, lekker en

gezonde Spyze (*). Dergelyke verandering brengt

het leggen in fommige Peeren te wege. Veel

Voedzel , nogthans , moet men niet verwagten

delyk zyn. De wrangachtige gedroogd kunnen

tot ftopping dienen van den Buikloop. In En-
geland wordt 'er een foort van Wyn van ge-

maakt, dien men Perry noemt of P^eredrank,

meest met den Appeldrank overeenkomende,

(2) Ooftboom met gekartelde Bladen , de

Bkemtrosjes ongefteeld.

(*) Cmda giavant Storaachum, rcIfiTant Pyra coéla grava
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Dit onderfcheid is in de Bloefem der Appel- j

boomen blykbaar, wier Vrugten ookaanmerke- Afdeeu

lyk van de Peeren verfchillen, door de kort-g^"^_

heid van het Steeltje en de indrukking of hol- stuk.

te, daar hetzelve in den Appel gaat. De La-^^^^?^«*-

•tynfche naam is Malus , van 't Griekfch af-

'komftig, de Franfche Pommiei'i van 'tLatynfch

woord Pomum , dat een Appel betekent. D®
Engelfchen noemen hem Apple 'Tree, de Hoog-

^uitfchers Apffelhaum , dat is Appelbooni , ge-

lyk zy de Appelen Jpffles heetea.

By de Romeinen was Pomum een algemeens

naam , om Ooft of Fruit te betekenen ; gelyk

nog tegenwoordig die naam op andere Appelen

niet alleen, maar ook op Vrugten van eene

Appelachtige figuur, hoewel van geheel andere

eigenfchappen , gelyk de Appeltjes der Liefde,

by voorbeeld , toegepast wordt, 't Woord
Pcmus hadt derhalve , myns beJuukens, hier

beter gepast tot een Geflagtnaam. Pomarium
betekende een Boomgaard of ook een Maga-
lyu van Ooft j en Pomarius was een Fruitverkoo-

Ups. 130. Fl. Suec, 402,437- ^^t- Mtd. 237- ROYFNLa^^.
^at, 266. Hall. Helv. 351. Malus fylveRris. C. B. Pin. ^ij.

DOO. Pempt. rso. /5. Malus pumila. C. B. Pin. 435. y.
Malus prafomeh. Uid. i. Mal. fativa , ItaCta fang. Colore

TOURNF. Injf. 63 s. «. Mala Curtipendula. ^. B. Hi/f, I. p.

21. ^. Mala lativaFr. iiiagno intenre lubentie. TOBBNï. lüd

H, Poma oibiculata. Ruell. Stirp.
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II, per. Wy geeven zelfs den naam van Appel aan

Afdeel- andere dingen van eene Appelachtige figuur ;

Hoofd- E^'v^ Appel van een Tooren, enz.

STUK. Schoon de Appelboom in Salomons Hooglied

Appel, voorkomt als uitmuntende onder de Boomen des

Wouds , is het toch zeer bezwaarlyk te denken ,

dat hy onzen Appelboom gemeend zal hebben ,

die in Paleftina niet natuurlyk groeit, en wild

zynde ook weinig fraayhcid hecfr. Dezelve

gelykt veel naar den Wilden Peereboom, vol-

gens den Heer H aller , die hem in Swit-

zerland op de zelfde plaatfen waarnam; doch

heeft het Blad wat ronder, minder getand, van

onderen Wollig, 't Getal der Meeldraadjes is

dikwils over de twintig , en de Bloefem van

buiten rood. De Vrugten , die hy uitlevert

,

zyn, zo wel als de Wilde Peeren, wrang. Van

zodanige Wilde Appelboomen groeit in de mid-

delfle deeTeft VStt Engeland een menigte langs

de Wegen , die niets dan Ideine bittere Appel-

tjes draagen , vvelkcn men best bevindt tot het

maaken van den Cyder of Appeldrank. Dezel-

ve wordt aldaar de Crabtree of Wilding ge-

noemd.

DeAp. Van de Tamme Appelboomen , die op der-
peien,

gelyke manier als de Peereboomen voortgetccld

worden , zyn ook een menigte Verfcheidenhe-

den , ten opzigt van de V' rugt. De Heer L i n-

N^us telt zes als de voornaamften op. De
eerfte, onder den naam van Paradijiaca , bevat

de Paradys - Appelen , die vroeg rypea eo aan

Jaa^
lï. Deel. lu Stvk,
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laage Boomen groeijen ; hïer van heeft men II.

witte en roode. De tweede, Prafomela vzn^^^ff^'
Baühinus genaamd, in't Hoogduitfch Gra-HooFD-
nicker, dat is Groenlingen , hebben een bleek-

groene Kleur en zyn langwerpig , rins van Smaak , i,,^^^''
duurende den geheelen Winter. De derde, Ru.
belliana wegens hunne Bloedkleurige roodheid ,

zyn uit den wrangen zoetachtig. Men noemt-
ze , in 't Franfch , Pommes de Rouveau , vol-

gens TouRNEFORT. De vierde , Ceftiana ge-

naamd , Curtipendula by B a u h i n u s , noemen

de Franfchen Carpendu of Capandu, Van der-

zelver Sap wordt, volgens dien Autheur, in de
Geneeskunde tot een Syroop , en in 't byzonder

te Montpellier in de vermaarde ConfeStio AL
elfermes , en van de Vrugten om te konfyten

gebruik gemaakt. Hy noemtze dus, om dat zy

zeer Ix'orte Steeltjes hebben. Dc vyfde Ver-

fcheidenheïd maakcn de Caviïlea uit , hebbende

een groote fterk roode Vrugt , die naar Violen

ruikt. De Franfchen noemen deeze Calville

d'Autmne. De vyfde, gemnmd Epirotica , zyn

die , welken Rüelliüs Klootronde Appelen

tytelt.

Uit de Vrugten niet alleen, maar ook uit het

Gewas , zyn de byzondere Soorten van Appel- zo

wel als van Peereboomen, door Kenners , lig,

telyk te onderfcheiden , en deezen zullen zig»

in dit opzigt , ten minfte tusfchen een Appel-

en Peereboom , fchoon geheel Bladerloos , byna

nooit bedriegen. Deeze Kenmerken zyn moeie*

Qq 2 lyk
II. DEEL. II. STOS»

^
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ilFDEE
^° algemeen te befchryven. Het Hou*

^xn.^ der Appelboomen is tot Brandhout beter, doch
Hoofd- tot VVerkhout zo goed niet als dat der Peere-

boomen, hoewel het, inzonderheid dat der Wil-

itm!'^' Appelboomen , gepolyst zynde een zeer

fchoone Kleur heeft, veel dat der Peercboomcn

overtrefFende. Van den Bast wordt in Sweeden

gebruik gemaakt, om het Linnen Citroenkleur

te verwen.

De Appelen zyn in 't algemeen , uit de hand

genuttigd, minder bezwaarende dan de Peeren,

inzonderheid de rinfe en geurige
; ja de zuure

zelfs kunnen tot een goede Verfnapering dienen ,

voor gezonde fterke Menfchen. De zoete Ap-
pelen worden geacht zeer verzagtende op de

Borst te zyn. Gekookt of gebraden zyn de

Appelen gemakkelyk te vertecren , doch zo

Winddryvende nier. Behalve de welriekende

Zalvc , Pomdttim genaamd , fs in de Apothee-

ken ook een Afkookzcl , ccn Conferf cn cene

Syroop van Appelen bekend. Van deeze laat-

fle vindt men veelerley Voorfchriften. Daar

is een enkelde, een famengeftelde , een Meefter-

lyke, een Hartfterkende , purgeerende, laxee-

rende Syroop, alsook een faniengefleld Water,
een Geest en Extrakt van Appelen , wereldkun-

dig C*). Hier uit blykt, dat men veel op ge-

had heeft met derzelver kragten in de Genees-
kunde. Het Merg van gekookte of zelfs van

() Zie TLi^ vitR /Ipoththrs IVttMtik , op Foinum»
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rottige Appelen 3 is zckerlyk tegen fommige II.

Ontfteekingen der Oogen dienftig. Voorts le-^^Jfj^^*

veren de Appelen, door Gifting, dien vermaar-Hoofd-

den Cyder of Appeldrank uit , welke by dcSTUK,

Engelfchen inzonderheid veel in plaats van

Wyn gedronken wordt , en goed zynde weinig

daar by te kort fchiet in kragt
, geur en fmaak.

(3) Ooftboom mt hoekig gekartelde Bladen ^"^^

en gefieelde Bloemtrosjes. Cormaria.

Onder den naam van Wilden Appcllx)om mec^*'^^'^"

welriekende Bloemen is deeze door den Heer

C L A YT o N voorgefteld en door M i l l e r de

Virginifcbe Crah • Tree met zoetruikende Bloe-

fem geheten. De Bloemtrosjes zyn gedeeld en

hebben gladde Steeltjes : de Kelken zyn glad en

van binnen Wollig : de Bladen als die van den

Appelboom, maar icherper getand.

(4) Ooftboom met effenrandige Bladen en en- iv.

k£lde Bloemen. Dee- 2re?*

(5) Pyrt4s Foliis ferrato-angulat:! , ümbellis pedunculatis.

Sysi. Nat, XII. Pyrus Foliis fenato- angulofis, Sp Plant

^

I. p. 480. KALM. III. p. 10. Malus fylveftris Floiibus

odoratis. GKON. ^irg, 5 5.

ï6o.i/J. Med^ 239. ROVIN Lugdtat. 267. KALW. It. UU
p. 107. Malus Cotonea fylveftris. C. B. Pin. +35. fi.

Malus

Cotonea & Cydonia. LoB. Hijf, 580. Quce - Appelen en

Kwee -Peeten, Dod. Kruidt, 1245.

<i<3 3
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II. Deeze Soort bevat den Kwee - Boom , in 'c

Afdeel. L^jp Cydonia of Cotonea Malus » by de Ita-

H?oFD. liaanen Mele Cotogne , byde Franfchen Coignier

«TUK. of Coignasfier ; by de Spanjaarden Codoyons of

Kwee- Mafmellos , by de Engelfchen Quiiice, by de

Duitfchers Quitten- of Kutten -Apfel getyteld.

De natuurlyke Groeyplaats fchynt aan de Stee-

nige Oevers van den Donau te zyn.

Het is geen hooge maar laage Boom, dik-

wils Heelterachtig groeijende en met een ruu-

we Schors bekleed, die gereed is om af te

fchilferen. De Bladen zyn Ovaalachtig, ge-

lyk die der Appelboomen , van boven groen

en glad, van onderen witachtig en zeer Wol-

lig : de Bloemen groot en paarfchachtig wit.

Deeze hebben de Kelk wyd , Zaagswyze ge-

tand, van langte als de Bloemblaadjes. Men
vindt 'er met ronde Vrugten, en deeze wordeH

van fommigcn Mannetjes Kwee-Boomen of

Kwee - Appelhoomen : ook vindt men 'er met

langwerpige Vrugten , en deeze worden Wyf-
jes of Kwee - Peeren- Boomen getyteld. Sommi-

gen merken aan , dat de laatften eerder ryp

worden , en dus verkiest men deeze boven de

anderen. Men teeltze door uitloopers of afleg-

gers voort, die men door ver- entinge op Haag-

doorn verbetert. Men oculeert 'er ook wel

Peeren op.

De Kwee -Appelen of Peeren, van welken

de Portugaalfe , zogenaamd , de besten zyn

,

hebben eene byzondere Wolligheid , die 'er den

naam
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naam van Katoen • Appel aan heeft doen gege-

ven. Haare hoog.geele Kleur doet verzeke- x?r.^
ren , dat zy de Po^ma Hesperidim der Ouden Hdofd»

geweest zyn (*> Haare hoedanigheid is zo stuk.

fterk famentrekkende , dat men de gewoone ^f^^"'

Soorten raauw niet eeten kan , doch gekookt

worden zy eetbaar, en geeven aan de Peeren,

waar by zy geftoofd worden, een aangenaamer

Smaak. Het Kwee-Vleefch ook, of de Mar-

melade , die men met Suiker van dezelven

maakt, is niet alleen zeer lekker, maarverfter-

kende en dienftig voor het Bloedfpuwen en an-

dere Vloeijingen, inzonderheid tegen de Loop.

Heete Koortfen verbieden het gebruik daar van

niet, om dat deeze Vrugten zeer verkoelende

zyn. Van dergelyken aart is de Syroop, die

men 'er van maakt. Uitwendig opgelegd is

het Slym der Zaaden in Aambeijen, Brand en

andere Zweeren , een groot Pynftillend raiddel

,

byzonderlyk in Oogkwaaien.

(5) Ooftboom met gekartelde Bladen , de v.

Bloemen vergaard , de Vrugten als Bes- baccHa

Dee. -^ff-ï.

(J Pyms Cydonla Poma Hesperidum antiq

hUnU alt,

:atis. Syjf. Nat, XII. Mant, js, Cratatg JsCerafi ]

magnis, Amm, Rutb, 274. T. 31. MiLL. U. T

ILDEEUlI.STUK.
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II. Deezcn , in Siberië voorkomende, heeft de
Afdeel, fi^^^. AMMAN befchreeven , en de Afbeelding

Hoofd- daar van , volgens de Waarneemingen van den

STUK. Heer M e s s e r s c h m r d , uitgegeven : zie

Plaat XI ,
Fig. 3. Het is een Boom , die den

Stam niet hoog heeft, de Takken effen. Bla-

den als die van den Kerfen- of Kornoelje - Boom ,

welke fpits getand zyn en wcderzyds glad , met

Innge Sceelen. De Eloemfleeltjes , die Draad-

achtig dun zyn , komen uit de Oxels der Bladen

digt by elkander voort. Zy draagen maar ééne

Bloem , die uit vyf rondachtige, holle, witte

Blaadjes beltaat, welke vry groot zyn, en twin-

tig Meeldraadjes bevat, korter dan de Stylen,

die zy 'er vyf heeft. De Meelknopjes zyn geel.

De Vrugt is een roode ronde Bezie , met vyf

Holligheden , in ieder van welken twee Eeltach-

t%#"^-Zaadköï^ of Pitten zyn. De Kelk is

klein en vak af.

De Heer L i n N u s merkt aan , dat zyn

Ed. dit Gewas tot den Mispelboom betrekken

7.0U , wegens de Bezie - achtige Vrugt, doch

dat hetzelve, uit hoofde van de dubbelheid der

Pitten, tot de Ooftboomcn behoort. De Vrugt,

door hem in de Tuin van Upfal waargenomen

,

hadt de figuur , vastigheid. Kleur en Smaak j

van een klein zuur Appeltje, doch de grootte

ficgts van een zwarte Aalbezie , niet van een

Kers , gelyk dezelve door M i l L e r was afge-

beeld. Zy wordt Iaat ryp. Het Sap is, vol-

gens den Heer Amman, zo rood, dat het

die
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die Kleur aan Lywaat geeft. De Rusfen , in II.

Daurie , maaken 'er een Drank van , dien zy ^^^f^^
Quai' noemen , en de Vrugten hcetcn zy Jab- Hoofd-

Uki, dat is Appelen. Aan de Rivier Schilka^™
heeft M E s s E R s c H M I D ze in July gevon-

den.

(6) Oofcboom , mt de Bloemen aan Trosjes , vi.

. de Bladen Zaagswys' getand, van onderen

Deeze Soort heeft 'er thans onze Ridder by.

gevoegd , daar toe betrekkende de Pyrus Pol-

mlleria by J. Bauhinus voorgcfteld , en

dus befchreeven als een zeer zeldzaam en Ichoon

Geflagt van Peeren , in bezitting der Baronnen

van PoLLwiLLER zynde , en Rotbirle ge-

naamd. Zy groeiden aan een Boom van niet

minder iioogte dan de grootllie Peerenboomen

,

doch dc Bladen kwamen nader aan die der Ap-

pelen of liever aan die van den Berg-Sorben-

boom 3 Aria genaamd, maar kleiner, langwer-

pig , van onderen witachtig en met eene digte

Wolligheid bekleed , van boven ook Haairig

,

donkergroenen glanzig, Zaagswyze getand. Dc
Bloemen kwamen in ^groote Trosfen , fomtyd*

veer-

(6) Pyrus FloribiiS Corynihofls, Fulüs ferratis fiibtus to-

mentofis. />Unt. alt. p. 244. Pyrus PalwUleria. ].Bkxm. Hijt,

I. p. 59- Habftat in Germania. Oxro Munchausen, L. B,

Zie WEINMANNS Kruidboek. PU N, S4f-

ir. Deel. II. Stü«.



6l6 Twi NT I GMANNIGE BOOMEN,

II. veertig by elkander, uit dikke Stronkjes voort,

"^^Xn
^* ^^"^^ Steekjes , die wederom kortere uit-

HooFD- geeven, vry aangenaam van Reuk. Zy be-

STÜK. ftonden uit vyf Blaadjes ,
gelyk die der Peere-

boomen , doch kleiner en wat naar 't geele trek-

kende , met de tippen roodachtig. De Vrugten

geleeken naar Wilde Peeren , zynde rondach-

tig, rood van Kleur, fomtyds met witte Stip-

pen en van binnen geel , dikwils niet grooter

dan een Hazelnoot , en van binnen met Pitten

even als de Peeren , zeer aangenaam van Smaak,

DRUKFEILEN.



BYVOEGZELS en VERBETERINGEN.

Bladz. 54. Reg. u. Voeg ty, de Vrugt is paarfcbachtig.

— ... 55. Op de kant , Lets , Qomocl. iniegrifolia^ lifFen-

Onder aan ,
Voeg hy , Het Hout is iiitermaate hard.

70. Reg. 3, Voeg hy . onder den bynaam van Sericea,

van den fi^itten verfchiit, doordien de Bladen'van
onderen een fyne Wolligheid, alsZyde, hebben,
en de bloedrcode Takken bel'prengd zyn met
Afchgrasuvv-e Wratachtigc Slippen.— 73. Brabejum. Dit Geliagt is onder de Pvlygamia mo-

—— 123. Reg. 16. Hier kojr.t by, onder den bynaam van
Jpineseent, een Soort, die de Bladüeeltjes Doorn-
achtig beeft. Mam. alt. 20Ö.

—— 143. Reg. 14. Hier komt hy^een nieuwe Soort, onder
den naam van Qestrum vespertinum , die de Bloe-

men eenigermaace Aairswy/e op zyde of uit ds
Oxcls der Bladen fpruitende heeft. Ibidem

1^5. Aanu Voeg by, Cbryfophyllum Caroiinenff. Jaco.
Obs UI. p, 3. T. 54-—— 165, Aant, Voeg by. Doch in 't Kruidboek van Piso
heeft het vyf iVIeeldraadjcs.—— 170. Hier komt by, een nieuv/e Soort, onJer den raniu

val. RvuPHUis, Herb Jlmh. vfj. p. 36. t1 ïQ^^f,
I, betrokken wordt. Zy heeft de Bladen gefpitst
ovaal ; de andere heeft de Bi;id(;u ftomp. Wegens
de yzelyk lange , fcerke, fcherpe DuoreüS', waar me-
de de Stam en Takken bezet zyn , voert het den
gedagten naam.— 317. Onder aan. Hier kamt een nieuwe of Vierde
Soort, met den bynaam van cbinenfis, dat Is Chi.
ncefche Zsepboom , welke de Bladen gevind met
gefnipperde Vinblaadjes heeft ; dus naar die vaii

den Haagdoorn gelykende. De Heer Lasman,
Hoogleeraar te Petersburg, heeft dexelveopgese-

3<5?, 404' De Katsjoe- Appelboom ^mtcardium is, o;n
dat van de tien Meeldraadjes één geen Kr. ,

-

heeft} thans onder de Negenmannfgjn
' 418. Aant. Voeg by. Bürm, Fl. Ind. 102. '1. 2^ i



BlaJz, 43<J* Dnt de Kwasfie tureebuizïg zy , de eene Boom
JJiojmen de andere Zaad voortbrengende, ismen
door nieuwe Waarneemingen verzekerd.—. 509. Uier konït l/y een derde Soort , onder den naam
van Garcinia Cornea , tot welke het Hoorn • Hout
van RuMPH. ^m^. II, p. 5-5. T. 30, behoort. Zy
heeft de liladen ongeaderd; de Steeltjes eenbloe-
mig en knikkende.—— 519. Het Geflagt van lllichm h onder de Polyandria

polygynia verplaatst , met byvoeging van een nieu»
we Soort, welke de Bloemen rood, de V^rugten

zeer welriekende heeft PbiL Trens. VoULX. p.

524. De £z^^e«/a i-rvgt , onder den naam van Cotini-

fülia, eca nieuwe Soort: zie Jacq. O-^j. III. p.

nt T. 53- Dezelve heeft de Bladen ftomp Eyvor-
mig . efFenrandig en éénbloemige Bloemfteeltjes.—- 580. De Veertiende Soort behoort tot de Heeftera.— 591. De Crategus tome?itofa heeft lange, faialle Doo-

een groote Boom,

De Plaaten zyn dus ingevoegd;

Plaat V. tegenover Bladz. 33.

.... VII. 273.


