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BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
berde afdeeling.
De heesters.

XVI. HOOFDSTUK.

De Eigenfchappen en onderfcheiding der Samen*

teelige Bloemen. Naamsreden, De Samenge-

flcldc o/ Vergaarde beJiooren 'er toe. F'et*

fchil der Blommetjes , daar de Bloem uit be^

ftaat. Kenmerken in 'ï algemeen. Rangfchik-

• king in 't byzonder»

k ben gevorderd tot de Negentiende

Klasfe van het Stclzel der Sexcn ,

die geen Boomcn ht?cft uitgeleverd

,

maar in welke verfcheide Heefters

begreepen zyn. Dezelve voert den Griekfchcn

naam Syngenefia , welken ik S a m e n t e e l i-

G E heb verduitfcht C*}, De Heer L i n n u s

zelf

(O zie het II. Dééls I. Stük van deae Natuurlyke Hi-

ftirie , dat is het Eciftc van de befchryving der Flamen W. s+S.



2 De Eigenschappen
HL zelf leidt dien naam af van de Griekfche woof-

^?vi!^ den cl^ (famen) en yinwi? ( Voorttceling), wes-

HooFD- halve zyn Ed. oogmerk ^ in dcezen , myns oor-
*TüK.

^ j^et gezegde benaaming veel beter gevat

is, dan met die van Zwager -Planten of andere

vreemde bewoordingen , wier betekenis niet ge^

reedelyk in 't oog loopt of zelfs oneerlykheid

mfliiit.

De reden dier Benaaming , van den Ridder

opgegeven , is , dat de Mannelyke Teeldeelen

,

te weeten de Meclknopjes (AnthercB ,) van ver-

fcheiden Meeldraadjes ( Stamina ) , famenge-

grocid zyn cn een Cyïindiifch of Rolrond Ligbaam

nitmaakCTT, Gicut:iKlL- ^las"gczame^y}c tot bevrug-

ting van een enkel Zaadje. Hier komt by ,

dat de Blommetjes , in decze Klasfe , elk toe

een byzonder Zaadje behoorende , door het-

zelve op een zelfden Stoel (Receptaculum) in-

geplant , cn van een gcmccnen Kelk omvangen

zyn , waar in veele Zaaden te gelyk tot volko-

menheid worden gebragt ; om welke reden de

Plantgewasfen van deeze Klasfe ook Samentee-

lige genoemd kunnen worden. Die van de laat-

fte Smaitteeling alleenlylc, Eenwyvige (Monoga-

mia) genaamd , welke maar w'einig in getal zyn

cn als een aanhangzel 'er bygevoegd , moeü

men hier van uitzonderen.

In deeze Klasfe , naamelyk, zyn die Geilag-

ten vervat, welken de veraiaarde Toürne-
FORT, naar dat derzelver Bloemen uit een mc-
nigte van regelmaatige Blommetjes , tot een

Kop



Kop öf Hoofdje vergaard ; gelyk in de Diftels HL
cn anderen : of uit veel onregelmaatige en als ^^xvi!"
half doorgcfnecden Blommetjes famengefteld wa- Hoofö-
ïen, gelyk in de Paardebloemen: of uit een ver-

gaaring van dc eerstgemelden , door een ge-

Uraalde Krans Van de laatften omringd, gelyk

in de Zonnebloemen , Afters en dergelyken ,

beftonden , in drie byzondere Klasfen gefchikc

hadt. Anderen , gelyk RAven Boerhaa-
VE , hebben dezelven altemaal bcgreepcn on-

der den naam van Sametigejlelde Bloemen. An-

deren wederom gaven 'er den tytel aan van

Samengehooptê of Vergaarde eenbladige Bloem^

pjes : komende dit op een en zelfde uit.

Sommigen namen den Gemeenen Kelk en Stoel,

die tot een Bewaar- en Zitplaats voor deczc

Blommetjes ftrekt, daar by in aanmerking.

Hoe kenbaar , nu , die Plantgewasfen aan die

laatfte en hoe gemakkelyk daar door van anderen

te onderfcheidcn zyn , heeft nogthans in de

famcnvoeging niet alleen , maar ook in de ge-

Iteldhcid van deezc Eiommctjcs een wonder-

lyke verfcheidcnheid piaats^ die het onderzoek

van deczc Klasfe tot een der kcïïrigfte , doch

tevens moeielykfte Onderwerpen maakt van

de Natuurlyke Hirtorie. Verfcheidene hebben

zig , derhalve , daar op in 't byzonder toegelegd.

Na T o u R N E F o R T is dit (luk door den be-

roemden Vaillant en Pontedera in 't

Daglicht gefield ; maar vervolgens, na dat de

Groote Linn^eus 'er gebruik van gemaakt

,

A 2 en
II. DEEL, VI, STOK,



4- De Eigenschappen
lïl. cn de niet minder Kruidkundige Hoogleeraar A,

^y^y^^'-vAN RoYEN de Rangfchikidng veranderd

Hoofd, hadt, door den Geleerden Heer üerkhey,
s^u^^» thans Lettor der Natuur!yke Hiftorie op de

Hooge School te Leiden , niet alleen met een

omflatidige Befchryving , maar inzonderheid door

naauwkeurige en zeer fraaije Afbeeldingen , vaïi

alle de zo aïgemeene als byzondere Eigenfchap-

pen deezer Bloemen , grootelyks opgehelderd (*),

Gedagte Hoogleeraar hadc, uit de opgegeve-

ne bepaalingen van den Ridder , de volgende

Kenmerken van deezc Klasfe opgemaakt.

STrrcTENEsin:, Samcnteelige.

De Kelk, het algemeene bckieedzel van

veele Blommetjes , is eenvoudig, gefchuhd, of

meervoudig. Ieder Blommetje heeft een eigen

Kelk , het Kroontje zynde van het Zaad , zit-

tende op den top van 't Vrugtbeginzel.

De Bloem is famengefteld uit vccle ^/ow-

metjes , die eenhladig zyn , met een lang zeer

dun Pypjc op het Vrugtbeginzel geplaatst, en

deeze Blomnr rjns zyn : of

Trechterachtig i met een Kloicswyzen Rand,

(*) In zyn Ed. DiJftrtatU In^üguralh
, getyteld Exp*fiti$

CharaUtriJÏUa Stru&ure. FItrum, qui dkuntur Cimpoftti

,

per
J. LE FRANCq^ VAN Berkhey Leid. 1700. De Friefche

Hoveuïer Meese heeft de hefchryving



EH Kenmerken. 5

die in vyven verdeeld is , de Slippen omge- UI.

boogen uitgebreid hebbende: of
^^JvL^'

Spatelachtig t met een lang, plat, uit-HooFji-

waards geÜrekt Randftuk , aan den tip ge-^TUK,

heel, drietandig, vyftandig of geknot: of

Gebrekkëlyk , wanneer zy geen Rand , geen

Pypje of geen van beiden hebben.

De Meeldraadjes, vyf in getal, zyn

zeer korte , dunne , Haairtjcs , in den Hals van

het Blommetje ingeplant,- niet fmalle opgeregte

Meelknopjes , die zydelings famengegroeid zyn
tot een Pypachtig , vyftandig Rolletje, zo lang

als de Rand,

De S T i\ M p E R heeft een langwerpig Frugt-

beginzel , waar op het Blommetje met zyn

Voet rust , en een Draadachtigcn opgeregten

Styl , zo lang als de Meeldraadjes , doorboo-

rende den Rol der Meelknopjes De Stempel

is in tweeën gedeeld , met omgeflagen uitge-

breide Slippen.

Een Zaadhuisje ontbreekt 'er aan.

Het Zaad is enkeld , langwerpig, dikwils

vierhoekig , meestal van onderen dunner, en

wel , van boven

Gekroond met een Kuifje , van veclc Straa-

len in 't ronde geplaatst, die of enkeld zyn

of geflraald, of Takkig; en dit Kuifje is on-

gefteeld of zit op een Steeltje : of met een

klein Kelkje, dat dikwils vyftandig is en bly-

vende. Of
Ongekroond , en dus geheel naakt.

A 3 Dc
II. DifiU VI. Srvti*



6 De Eigenschappen
III. De gemeene Stoel der Vrugtmaaking ontvangt

'ïvL* vcele oDgelleelde Blommetjes, op ecne Schyf,

Hoofd, die hol , plat , verhevenrond , Pieramidaal of

Klootrond is, en deeze heeft de Oppervhkte

Naakt, oneffen door een weinig ingedruk-

te Sdppen : of

Haairig , als bedekt zynde met opgeregtc

Haairtjes; of

Kqffig , als met Elsvormige , platte , regtop-

ftaande Kafjes , die de Bloempjes afzonderen ,

bekleed.

Deeze Samenteelige Plantgcwatfcn , nu
,
zyn

door den Heer A. v an R o yen in vier Ran*

gén , van Spatelbloemige ,KopUoemige , Naakte

tloemige en Straalbloemige , onderfchciden ; heb-

bende zyn Wel Ed. daar in de Planten van den

Leidfchen Akademie-Tuin, meestal volgens de

Soortlyke bepaalingen en Geflagtsverdeclingea

van den Heer L i n n ^ u s , ovcrgebragt en

voorgefteld (*>

Dc eigen Rangfchikking van den Ridder is

,

gclyk ik bevoorens aangemerkt heb, hier van

aanmerkelyk verfchillendc. Zyn Ed. nicrkc aan

,

dat 'er van de gedagte Blomaictjes Twetjlag^

tige zyn , die zo wel Meeldraadjes als een

Stamper hebben : Mannelyke^ die Meeldraad-

jes hebben en geen Stempel : Vrouwelyke , die

een Stamper bezitten zonder Meeldraadjes, en

Gelubde , die noch Man noch Vrouw zyn ,

als hebbende geen Meeldraadjes en geen Styl of

Stem-

(*) Vid. Fl$r. LdJenfis Pr$irv^ LeW. 1740. p. 117» »« &Ci



EK Kenmerken. 7

Stempel. Dit heeft zo wel plaats in Spatclbinin- IIÏ.

metjes .als in Trechtcrblommetjes, en hier uïc '^^xvl^'

fpruiten de volgende , weezciulyk plaats hebben Hoof».

dc , Verfcheidenheden van Samenteelige Bloenien.'^^^

fTrechterachtigc Twecflagtige

Iin de Omtrek, i.

Trechterachtige Vrouwelykc

I

in de Omtrek. 2.

I
Trechterachtige Gelubde in de

Met Trechter-
j

Omtrek. 3.
achtigeTwee.

|sp,,^I,^htige Twecflagtige ia
flagtige Blom-^ je Omtrek. 4.
metjes op de

| Spatelachti^e Vrouwelyke in
Schyf en

j de Omtrek. 5.

j
Spatelachtige Gelubde in de

I

Omtrek. 6.

Naakte Vrouwelykc inde Om-
L trek. 7.

Met Trechterachtigc Mannelyke op de Schyf

en Naakte Vrouwelyke in de Omtrek vau

den Stoel. 8.

Met Spatclachtige Twecflagtige op de Schyf ^
en in de Omtrek , bei^«»r^

Alle dcczc \'cr!chcidcnhcdcn zyn door den

Heer LiNN^us betrokken tot vier Rangen,

welke ik bevoorcnsduidelyk voorgcfteIdheb(*J,

caamelyk tot die van

I. Egaa-

(*) In h«t II. DEELS I. STUK van decze NttMrlyki HU



t De Eigenschappen

I. Egaale Veelwyvery. Pj i> 4*

]I. Overtollige Feelwyvery, 2, 5, 7,

III. Frugtelooze Feelwyvery. 3 , 6.

JV. Noodzaakelyke F'eelwyvery» 8.

En daar is bygevoegd een Rang van

V. Afgezonderde Veehvyvery ; als mede va»

VI. Eenwyvery.

Deeze laatfte Rang, uit de Grondbcginzelett

van het Stelzel der Sexen voortvloeijende , heeft

'cr, zo LiNN^us zelf aanmerkt, bygevoegd

moeten worden , om dat het weezentlyk Ken-

merk der Blommetjes van deeze Klasfe bellaat

Rolletje met een enkeld Zaad beneden den Voet

van het Blommetje. Dit laatüc, evenwel, heeft

geen plaats in alle zeven Soorten , welke tot

deezen Rang betrokken zyn, en dus wordt die,

by fommigen , van de Samentccligen uitge-

monfterd.

De Franeker Hovenier M e e s e , een niet

onbekwaam Kruidkenner, zou, in zyne Verhan-

deling over de Syngenefia ,
( welke, zo hy ver-

klaart, allcenlyk tot opheldering van het gene

L 1 N N ^ u s daar van gezegd" heeft , Ingerigt

was
,
) echter tot dit laatfte overhellen, fly

oordeelt , naamelyk , dat de Enkelde Paaring ,

gclyk hy 't Woord Monogamia verduitfcht,

in fommige opzigtcn tegen de andere Rangen

Hrydc , of liever , niet met dezelven overeen-

kome, 't Is waar, dat de Bloemen hier geens-

III.

'Afdeel.

STUï.



EN Kenmerken. $

eins in een Gemeene Kelk vergaard zyn , en UT.

ook nicc als enkelde Blommetjes aangemerkt
'^^^J^j*^

kunnen worden , dewyl zy in verfcheide Ge- Hoofd-

flagccn van deezen zesden Rang geen enkelde ''^"'^

Zaaden geeven ; maar hy heeft niet opgemerkt

,

dat de famengroeijing der Meelknopjcs het

Hoofd -Kenmerk uitmaakt van deeze Klasfe, en

dat bygevolg alle de Planten , wier Bloemen dit

op die vvyze hebben , daar toe betrekkelyk zyn.

De Aanmerking , dat in fommige Soorten van

Violen zulks geen plaats zou hebben, is voor

iemand , wien de menigvuldige Speeling der

Natuur in de Uitheemfche Planten , ea de moeie*

lykhcid om dczeiven naar de uiterfte ftrengheid

in het haar behcorende Geflagt te plaatfen , be-

kend is ; derhalve van de noodigc toegeeflyk»

heid in deezen bewust ; van weinig belang. Uit

het voorbeeld van't Geflagt van Laurus alleen,

tot de Negenmannigen t'huis gebragt , waar in

Soorten voorkomen met vyf , zes en de gcwoo»

ne Laurier met van agt tot veertien Meeldraad-

jes ; als ook uit dat van JEsculus , waar in de

eene Soort zeven , de andere agL-M«eIdraadjes

heeft ; en wel inzonderheid uit dat van Fale-

riana , waar in eenmannige , twee , drie en

viermannige Soorten begreepen zyn; ziet men
klaar , welk een moeite de Ridder aangewend

heeft om de Gellagten niet te vermenigvuldi-

gen, en hoe veel zyn Ed, gelet heeft op de uit-

wendige Geflalte. Zo dat de onvolkomenheid,

hier in plaats hebbende , moet aangemerkt wor-

A 5 den
II, DEFI.' VI. STOK.

,



10 De Eigenschappen
III* den als een onvermydelyk Ongemak, fpi uiten,

^'xvi!^'
fpeelzugt der Natuur.

Hoofd- De Klasfe der Samenteeligen vereifcht, in de
ïTL's. Kruidkunde , eenige byzondere Benaamingen,

gelyk 'er reeds, in dit Hoofdltuk, door my ge-

bruikt zyn. Ik meen reden gehad te hebben ,

om in het verduitfchen van de Latynfche of

Griekfche Wcordcn , door Linn^,i;s daar

toe gebezigd , van die van gezegden Kruidken-

ner af te wyken. Ik volg den Ridder in de

onderfeheiding van Flores Capitati [Kopbloemi-

ge] , Discoidei [ Schyfblocmige ] en Radiati

[Strnal!)loemigc] ; waar van dc ecrltcn Flosculoji

van T CTü R N ü F O II T " getyteld waren. De
Schyfbloemige , wegens de platheid dus ge*

naamd , komen met de Nanktbloemige van den

Hcogleeraar van Royek, dat eigentlyk on-

gejlraalde Straalbloemen zyn , nagenoeg over-

een. De Afdeeling der Semifiosculofi ; welke

door beiden behouden wordt , is naauwlyks in

een Nederduitfch Gewaad te fteeken. Ik ge*

bruik , derhalve , daar toe de benaaming van

Spatelbloenii^e ; om dr.t de Blommetjes , waar

zy uit beftaan, door Hiy Sfiaielbiommeties ge-

noemd worden , in navolging van 't Woord Li-

gulati , dat gecne Tongblommetjes betekenen

kan , en dczelven gelyken grootendeels ook meer

naar een Spatel , dan naar een Tong , die altoos

fmaller uitloopt , terwyl zy dikwils naar 't end

verbreeden of evenbreed blyven. Dc Fmcuü
Tubuloft , die ia de Kopbloemen de geheek-

Bloem ,



EN Kenmerken. II

Bloem , en in de Straalhloemcn het midden of III.»

de Schyf beflaan, noem ik vAct Pypblommetjes y'^^^^^^

(hoewel die benaaming vry algemeen gebruike- dooFo^

lyk is,) maar Trecliterblommetjes : want zy zyn*^"^^

altoos Trechterachtig en men vindt 'er die in 'c

geheel geen Fypjc hebban ; 't welk nooit
, by-

na , aan de Spatclblommetjes ontbreekt. Dus

ziet men , dat ik maar de verwarring in deezen

gctragt heb te vermyden. Dat ik het Bedde of

dc zitplaats van de Bloem IReceptaeulum] den

Stoel noem j is om dat dit Deel dcczen naam

voert in de Artisjokken. Voor 't overige komen

de benaamingen der Vrugtmaakende deelen met

dc genen, die ik te vooren in die Wcik gebruikt

heb, overeen.

De Plantgewasfen van deezc Klasfc hebben

meest de Bladen overboek s of overshands aan

de Stengen en Takken , zelden tegen elkander

over of gepaard. Onder de zevenhonderd Soor-

ten , die daar in opgeteld waren , voedt de Heer

Dr. B E H K H E Y maar vyi tig win de laatstgc-

melden. Eenige weinigen, bovendien, hebben

dric' of viervoudige Bladeu, „la *i« meeften

v.'ordc dc Steng van de Bladen eenigcrmaate

Scheedachtig omvat, wanneer dezelven ongefteeld

zyn. Zeer veelen van de Spatelbloemigen heb-

ben de Bladen door uitfnydingen Vinswyze of

Lierachtig verdeeld. Men vindt 'er veele Hce-

fterachtigcn of Hcefters onder , gelyk uit do

volgende befchryving zal blyken.

XVn. HOOFD*
II* DIKL. vi« nvKi
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"TvS" XVII. HOOFDSTUK.
[OOFD-

Befchryving van ^Ze S a m e n t E e l i g e H e e-

s T E R s ,
Syngcnefia , volgens de zes Rangen ,

waar in dezelven veorkomn.

Egaak Veelwyvery,

Dus noemt men de gefteldheid van dceze

Samenteelige Bloemen , wanneer alle de

Blommetjes Twccflagtig zyn , dac is , zo wel

een Styl en Vrugtbeginzeï als Meeldraadjes heb'

ben. Dit heeft plaats in de Eerite, Vierde en

Negende , der gedagte Verfcheidenheden of

Soorten van Samenteeling , en hier toe behoort

het Geflagt van

C A C A L I A.

De Kenmerken van hetzelve zyn : een naak-

te Stoel ; een Haairig Zaadkuifje : een Rolron-

de, langwerpige Kt^lk, die vnn onderen allccn-

lyk eenigermaate gekelkt is.

Hec bevat vyfticn Soorten , waar van de ze-

ven eerden Heeftcrachtig zyn , als volgc.

T.
_ fi) Cacalia, die een Heejlerachtige Steng

F^lu^'s- heeft,
Oetcpeld

CMAlia Caule Fruticofo , obvallato Spinis petiolaribus

fiu. Kicinia Caule Carnofo &c. H. Cliff. jpj, Cacalianthe-

mum Caudicc papUlui, Pijul, Eltbt fh T. 5;. f,6}.
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heeft l,
bewald met Steelachtige geknotte Ilf.

Doornen, ^^xviu

Deczc, onder den naam van KUinia met eerig^y°^°'

Vleezige Steng , die bewald is met geknotte
Eerjti

Steeltjes, in de KlifFortfche Tuin voorgcndd j^^^r.

is by DiLLENius onder dien \3Xi Cacalian-

themum met een getepetilen Stam afgebeeld.

Zyn Ed. merkt aan , dat die Tepels Houtig

zyn , nicttcgcnltaande de Bladen <lc Sappige

hoedanigheid van Huislook hebben. Zy blyven

van de afvallende verdorde Bladen over. Uit

Holland was dee^e Soort in den EIthamfchen

Tuin gebragt.

(2) Cacalia , die een Heejlerachtige Steiig u,

heeft, met langwerpig Eyronde Bladen
; ^'^^1^^

de Bladjleelen met drie Streepen neder- P^»^^^
-waards afloopende, digc

Onder den naam Van Ant - Eiiphorhium is dit

Gewas , dac insgclyks zync afkomst van de

Kaap der Goede Hope heeft , door verfcheidc

Autheuren afgebeeld. Het voert naam ,

als een Tegengift zynclc vanlïet Euphorhium ;

dewyl het door de zagte Lymerigheid van zyn

Sap kon dienen om de fcherpheid van die Gom-
Harst

fi) Cacalia Caulc Fruticofo , Fol. ovato - oWongïs planis,

Pctiolis bafi linea triplici dedudis, Klelnia FoL Carnofis pta-

nis &c. i/. Clig. 395. Ant-Euphotbium. C. B. Pin. 3«7.

DOD. Pempt. 37». MORIS. Hijl. III. f, 34J. S. 7. T. |7. ft .

ao. DILL. EUb. 63. T. 5J, f. i, 3»

Ilf Duu VI, Stok»
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m. Harst tc temperen» Dooowéus acht dat

'^S^f/' men 't zelve tot de Telephia zou kunnen bc-

Hoofd- trekken. Het komt 'er , in 't uitcriyk aanzien

,

ccnigszins mede overeen, hebbende ronde groc-

R^^^^' ne Stengen , met Bladen als van Porfelein be-

zet i
doch de Bloem- en Vrugtmaaking is groo-

teiyks verfchillende; gelyk men dit by MoRi-
soN en DiLLENius kan zien.

III. C3) Cacalia, die een Heefterachti^e Steng

cu'ifot, rieezige Wigvormige Bladen.

fic. De Steng van dcezc is VIcczig , met onge-

ribde vlakke Bladen , van onderen een v^chvg

rond. *t GewarKwmirtan cJe Kaafr; ën fcheen

hier t'hms te hooren ; doch de Vrugtmaaking

tvas, alzo het in de üpfalfche Tuin niet gebloeid

hadt, door den Ridder niet onderzogt.

IV. W Cacalia , die een Heefterachtigefamengt'

KUinu' ^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ * ^^(^den Lancetvor-

smaibia. mig plat , met fiaauwe merktekens der

Bladfteelen aan de Steng.

Dccze voert thans den bynaam van Kleinia
,

(j; CMCtilia Caule Fmticofo, Fo!. Cuneifon
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hcefc, bebbendc dien te voorcn aan deeze Ge- Hï.

wasfen gegeven. Zy was van zyn Ed., in de'^ï'vn.^

befcliryvinij; der Planten van den KliffortfchenHooFs*

'l'uin 5 Kkinia met vlakks Lancetvormige B/a-*^"^*

den en een: gladde Buikige Steng
^
genoemd gc-R^f*

wecst. üc vcnnaarde Klein* hecfc 'cr een

byzonder Werkje over uitgegeven , zeggende.

Het is geen Cacalia , noch Cacaliaftrum ;

„ maar niisfchien een Heellerachtige Tithyma"

5, loides men Oleander- Bladen." Het zou de

Oostindifcbe Heefter met Lavendel -Bladen zyn

van C. B A u H I N u s , die daar toe den Laven-

delbladigcn Boom van Clüsiüs betrekt: waar

van een Tak, uit OosLindie in Engeland ovcr-

gebragt , door dcezen Kruidkenner is afgebeeld.

Het onderfcheid , tusfchen Lavendel* en Ole-

ander - Bladen , is evenwel wat groot. Dille-
N I u s heeft het Gewas , onder den naam van

Cacalianthemum ,
afgebeeld , en merkt aan , dac

hetzelve, in vier of vyf Jaaren tyds, opfchiet

tot twee of drie Ellen hoogte en tot de dikte

van een Arm. Het groeit op de Kanarifche Ei-

landen , en misfchien qqJc iii -1^^ Lin-
N^us aanmerkt. Dc Hooglceraar N. L. Bdr-
MANNus brengt deeze Soort tot de Oostin-

difche Planten t'huis.

(5) Cacalia met een Heefierachtige Steng en v.

gekneepen yieezige Bladen, fï^Sf'
Dee- Dikbik-

(j) Csetlia Caule Fmticofo , Fol, coQjpreïfis Carn«<ï*.

n. DSUi VI. STUK.
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Dceze is onder den naam van Afrikaatifch
" Boomachtig Kruiskruid, met Bladen en Geftalte

vao Ficoides , door Commelyn in Afbeel*

ding gebragt , onder de zeldzaame Planten van

den Amderdamfchen Tuin. Het maakte 'er ,

uit Zaad geteeld zynde , in twee Jaaren tyd«

een Gewas van meer dan twaalf Voeten hoog >

zig aan den top in veele Steeltjes verdeelende,

die vergaarde Blommetjes voortbragteo in Rol-

ronde Kelken en daar op volgden gepluisde

Zaaden. Het Loof was Zeegroen en als met

een blaauwachtige Daauw bedekt. Men vindt

'cr drie Vcrfcheidenhcdcn van in dc Hoven ,

ten opzigt Taïr~i3e~grootte en figuur der Bla-

den> zode Hoogleeraar N. L. Burmannüs
aantekent»

(6) Cacalia viet een Heejlerachtige Steng en

• platte Vleezige Bladen,

^* Deeze , zo wel als de naastvoorgaande, van

de Kaap afkomftig, komt in Geftalte zeer met

dezelve overeen , maar de Bladen zyn holach-

tig plat van boven, niet op zyde, zegt Lin-
N ^ u s j ea het Gewas heeft een kruipende

Wortel , dat de andere niet heeft. Te Upfal

hadt het niet gebloeid.

(7) Ca.

Afric. Arborescens, Ficoidis Polio Sc facie. BRADL. Succ. $.

(6) CmsUa Caule Fiuticofo , F»l. deptaüs Canofit



(7) Cacalia met een Heejlerachtige Takkige llh

Steng j de Bladen Liniaal , vlak , ver^
'^Jviu^'

fpreid. Hoofde

Dit is een klein Heeftcr - Gewasjc , in Brafil vii.

groeijende , volgens A r d u i n ii s , met Dra^d-^.^^^^'^^J^

achtig dunne Takjes , en zeer fmalle , verfprei-/''.

de , niet Vleezige Blaadjes. Eokelde Bloem- hccoS-

ïleelcjes draagcn een vyfbladigen Kelk , die ^'^'"'2'

veele paarfchc Blommetjes bevat. Het Zaad-

kuifje bcftaat uit ftekelige flaairtje?.

EüPATORIüM.
Een Naakte Stoel ; een gepluimd Zaadkuif-

je: een Kelk die langwerpig en gefchubd is:

de Styl der Blommetjes lang en ten halve ge-

fpleetcn : maakt de Kenmerken van dit Geflagt uit.

Het bevat meer dan twintig Soorten , onder

welken vcelen Heefterachtig zyn. iNaar het

getal der Blommetjes, in de gemeene Kelk ver-

vat , worden zy in Afdcelingen onderfcheiden

,

als volgt.

* Met vierbfocmigo Kelken,

(i) Eupatorium met Lancetvormige geaderde,
^

i.^^

(7) Ctcdliü Csule SufFruticofo Ramoló , Fol. Lïncarihus, Djica»

phnh
,

fpatfis. 109. Cacalia Fol. Lin. integerrimü

,

(i) Eupaterittm Fo!. lanceoUtis venofis obfoJete fcrratis

gla^ris, Calyc. qundrifloris , C::ule Fruticofo. Syit. Nüt. XII.

Gen. 9JJ. p. J36. Veg. XIII. p. óu. Dalea Ftuticofa^iC.

BttOWK. Jam 314. T. 34. f. I.
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III. flaauw getande gladde Bladen, de Kelken

'Afdeel. vierbloemig, de Steng Hee/terachtig.

Door den Engelfchen Heer, Doktor Brow-

Eerje N E , is dit Gewas op Jamaika ontdekt » dat hy

2lar,£. genoemd heeft Dalea , die Heelicrachtig is,

met langwerpige , fmalle , eenigermaate getan-

de ,
wederzyds verlangde Bladen tegenover

elkander, en Bloemtroslèn aan 't end der Tak-

ken. Hy heeft 'er de Afbeelding van gegeven.

TT. ( 2 ) Eupatorium met fnial Lancetvormige ,

E'up.7ic- drieribbige, byna efenrandige Bladen.
riumH jf.-

. .

'wbia- Dee/e , 'döor D i ex e t» i o s onticr "den naam
^it' van yirginifclie met fmalle Bladen en witte

Bloemen , afgebeeld , fchynt die te zyn van

Pluk e net, welke ruig is en.de Bladen naar

't Loof van Hyfop gelykende hetrft. Die van den

Heer C l a y t o n met witte Bloemen , op de

toppen der Takken digt famengehoopt , en vee*

Ie lange , fmalle , ftekehge Bladen
, fchynt 'tt

raar te gelykcn. Het groeit een Elle hoog.

III. (3) Eupatorium met een windende Steng , en

•Eufato- Hartvormige getande , fpitfe Bladen,

tegerrimis. Eup. Virg. Fol. augulto , Flor. albis. Dlix. E'

141. T. iij. f. 140. Eup, Virg. Flore albo, HylTopi I

.f.z.KAj.Sup^I. i«9.

I
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Die is mede een Virginifclie , als een nieuw HL
Soort van Clematis , met Komkommer - Bla-

^^^fl^^'
den, by Pluk en et geboekftaafd. Men Hoofd.

betrekt 'er toe , de Kimmende Conyza , met^'™'^'

hoekige Bladen van JSagtfchade , by F lü m i er.
pj^^f^^

't Is een Watergewas , dat welriekende witte

Bloemen hcefc , de Bladen lang geftceld , zo

de Heer C l A yto n aantekent.

Hier toebehoort, zothans aangemerkt wordt,

dat Oostindifche Gewas van Java, waar van de

Hoogleeraar N. L. Bür mankus de Afbeel-

ding heeft gegeven , onder den naam van Hartm

vormig Eupatorium , wegens de gellalte der

Bladen , die ook lang gedeeld zyn cn de Ran-

ken zeer glad , draagcnde Pluimen van Bloe-

men

(4) Eupatorium mt een windende Steng ^ de iv.

Bladen Eymid efsnrandig. rfSa'

Tot decze Soort wordt het Eupatorium met Hmbiad^,

fpits Hartvormige Bladen , van den Heer Mil-

ler , t'huis gebragt ; za--dat-<J«^f©d(^ Oost-

indifche , W-elke de Bladen van zodanige fi-

guur en niet getand heeft , hier nader fchync

t'huis

Ie. 95>. Clematltis novum Genus, Cucumeris folio, Virg.

Pluk. Abn. 105. T. 163. f, 3.

(4) Eupatarturs Caule volubili , Fol. ovatis intagerrlmis.

H. Cliff: i96. EupJt. Fo!. cordatis acuminatis Sec. JMiu-

tia. 16. Conyza Ameticnna fcnndens &c. Amm. Hei. *>«;

(*) Eupatorium Coidarum. Bubm, Fi. lud* p. 17*. T#

^*

B 2
n, DBEt, VI Stok,
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in. t'huis tc hooren. Het is een klimmend Gewas

,

"^xïnf
^' Aairen van Bloemen , dair alle de vier

Hoofd- Blommetjes buiten den Kelk uitftceken. Dc
Groeiplaats wordt gefield te Vera Cmz in de

l£t Westindiën.

* * Met vyfbloemige Kelken.

jE^atc^ (5) Eupatorium met Pieksu^ys* Éyronie, ge-

TiumZcl fieelde, getande Bladen.

Ceyiüuith. De Bladen van dit Gewas, 't welk Houtige

Stengen heeft , zyn van boven zwartachtig ,

van onderen met een wkte Wolligheid over-

tbogèn , zo dé rioogTeeraar JTVW^h « n u s

,

in zynEd. befchryving der Ceylonfche Planten,

aantekent. Uit de Afbeelding blykt , dat het-

zelve de Bladen aanmerkclyk ge- oord heeft ,

wordende Pupula genoemd van de Ceylonec-

zen , om dat het op woelle Steenachtige plaat-

fen groeit.

^vr.
^

(6) Kupatorium viet ongefleelde Lancetvormi-

riumfe!f'~ .
Bhden, die de Steng omvatten,

^^êfi^^^^ Een

(5) F.upMt.num Fol. ov.uo- Inftnis
,

pffiolitis
, dontuls»

Fi. Zeyl. 306. Eiinat. Zevl. ?cc. MoR. Hifi. III. p. ,9. Ca.

calia Foliis Auriculatls fcrratis Sec. BURM. Ztyl. sz. T. 21.

Jacobxo Senecionis Flore
,

Zeylanica , odorata. Raj. SuppU
]gg. lJURM. Fl. Ini. i7<f,

(6) Eutatorium Fol. fesfilibns nmplexi -caulibus diftinaJ»

Lmccolatis. ƒ/. Ups. 254. GBO^f. nrg. ng. Eupatoriuta

Vireinianum fiore al'jo öcc. MOB. Hijl. IH. p» 9%. RAJ.
Suppl. UZ,



Een VirginiTche, met witte Bloemen, en Bla- Hl.
^

den als van Kruifcmunt , doch fmaller, <^^ge- '^'^V

•

llccld en zeer fyn getand , maakt deeze Soort Hoofd-

(7) E'-ipatorium met Lancetvormige getande vir.

Bladai , de Kelkblaadjes Lancetrormig,

aan de punt Fliezig en gekleurd.
,

Dcezc, in Pen fylvanie groeijende , heeft een

rcgtopüaande geltrecptc Steng; de liladen ge-

paard, byna ongeftceld, breed Lancctvormig.

Aan 't end komt e^-n Bloemtuil , die geheel

wie is : want de Kelken zyn gefchubd met

Blaadjes, wier toppen Vliezig zyn co wit. Hier

van heeft dcezc Soort den bynaam.

( 8 J Eupatorium met Eyronde , ge/ieelde , vnr«

Zaagiwys'' getande Bladen^
r^mChi'

Deeze, in China door den Heer Os b ECKcuinccrcl;,:

W'aargcnomen , hecfc de Steng rond gf^armJ ,

bykans maki; de Bladen gepaai'd
,
fpits Eyrond,

grof getand, gedeeld, glad, van onderen blee-

ker. Aan 't end komea BlumiJiuIfCtt"fbort.

(9) Eupatorium met ongefteelde , afgezonder- i.^.

de, rondachtig Hartvormige Bladen. RotrtrJi/t.

De'Tondbu.

(7) Eupcicrium Fol. Lanceol. fcrrntis, Calycinis Foliolis*''^'

bnniceisColorJtis. yl/-7»:f. III.

(%) Eupai9rium Fol. petiolatis, ovatis, fcrratis. 5



a2 S AMENTEELI GE HeESTEI

ÏÏI» De rondheid der Bladen onderfcheidt deeze ^

xvn^ die naar de Valeriana ecnigermaate gelykt, en
Hf)OFD' Cacalia met rondachtige ongefteelde Bladen by
STUK. MoRisoN is getyteld. Zy heeft haar GroeK

plaats in Virginie en Kanada.

J^'
(loj Enpatorium met geribde Laiicetvormige

„urn!"'
* Bladen , de onder/ten uüwaards eeniger%

£ioms"" S^^^^ » ^ ^^^^S Heefterachtig,

Het Firginifihe Eupatorium met zeer lange

en fmalle Bladen, van Morison, is niee

naaiiwkeurig bcfchreeven. Men heeft dcezc

Soort te Upial uit ganlytvaai»^ jaekoment Dc
Stengen zyn ecnigermaate Houtig , en komen

uit een blyvende Wortel voort, m^ar vergaan

Jaarlyks. 't Gewas' groeit Mans langte hoog.

De Bloemtuil is wit , met de Meelknopjes al-

leen paarfchachtig bruin.

De overigen Soorten, waar onder het Eupa-^

tofium Cannabinum of Boelkens- Kruid, zullen

onder de Kruiden bcfchreeven worden,

N I A. \'cdcrkruid.

dit Gcflagt, bezet met Bof-
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flekjes, die in veelen verdeeld zyn: het ^'2''^^^-^^^^^*^

ïcuifje eenigermaate gepliiimd : de Kelk Sghub- xv^f/
*

achtig bekleed. Hoofb-

Het bevat twee Soorten , beiden van de"^^*

Kaap afkomflig, naamelyk.

CO Pteronia vwt vsrftrooide Bladen y die aan i»
_

den rand gehaaird 2;;y«. CAmoho-

Die gehaiiirdhciJ der Bladen , welke daarweitieke»

door als Vcderachiig zyn in dcezc Soort , zal^^*

v/aarrdiynlyk aanleiding gegeven hebben tot

den Geflagtnaam. 't Gewas is F'ederdraager

»

met Bladen van Camphorata , door Vail-
L A N T gctyteld. Men betrekt 'er to:^ , de

Kruiderige , Heefterachtige , Moorfche Conyza

van P L u K E N E T , hebbende een groote Goud-

'geele Bloem , uit Pyp - Blommetjes llimenge-

(leid. Het is een Heefter , met een vSreng

van drie Voeten hoog ; de Bladen zeer fmal

,

vlak , uitgebreid en op zydc gehaaird hebben-

de , de Bloemen aan 't end , eenzaam , geel ,

grooter dan die van de Santolina, ze^c dc Rid-

der.

(a) Pteronia met gepaarde Bladen ^ de Tak" rr.

ken gegaffeld en ryd gemikt, Dk^f/:;:^/;,

Pttronia Fo!. fparfis bafi ciüatis. Syst. Nat, XII. Gcn/'f'ui^-

erwia FoU oppofitis, Ramis (
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III. Dit is ccn Kaapfch Ilecltcrtjc van een Hand-

^
xvn.^' P^'"' '^°*^S » kleine , Lancetvormige eeni-

HooFD- germaatc Wollige Blaadjes , de Bloemen aan

tTUK.
7j. gpj^ ongefteeld en geel hebbende; de Blom-

jl^'''^'
metjes diep verdeeld , twee langachtige Scem-

pels; de Zaaden ruig, het Zaadkuifje Borftclig,

den Stoel Kaffig ;
volgens den Hooglceraar D.

VAN ROYEN.
Tot dit GcHagt betrekt de Heer Berg rus,

onder den naam van Pteronia rigida , een Kaapfch

Heeftertje , dat zeer Takkig is , van een Voet

of hoogcr. Dcszelfs Steng en Takken zyn

vicrkanLig , tic 'i'akjes rond, allen Ityf en be-

zet met Wigachtig fmalle Blaadjes, Wollig en

ongefteeld, ccn hahxn Nagel lang: de Bloemen

aan 't end , eenzaam , hebben een Tolronden

Kelk, van fmalle , flompc, Kafachtige Schub-

ben , naar beneden allengs korter , .de aller-

laagften Eyrond. De Blommetjes zyn Trech-

tcrachtig ,
geel van Kleur , met een Rolrond ,

Buisaehtig ,
Meelknopje , den Mond in vyven

cjefneeden hebbende. De Zaadjes zyn gekroond

met een zeer fyn gepluimd Zaadkuifjo. De Stoel

is bezet met ftyve , fpkfe , Schubbetjes , in

plaats van Kafjes i dat weinig verfchüt: doch

de bcichryving is wat duider , cn mooglyk

heeft daarom LiNNiEus dceze Soort niet er-

kend.



Syngenesia. &s

ÖTEHELINA. III,

Dit Gcflagt naar den Heer Stehelin xvii.
*

van Bazel , van wien men eenige Kriiidkun.HooFD-

dige Waarnecmingcn heeft , waarfcljynlyk ge-
^^^^^

tytcid , heeft zeer duidclykc Kenmerken. De/t^»»!.

Stoel is bezet met zeer korte Kafjes : bet

Zaadkuifje Takkig gepluimd : de Meelknopjcs

gedaarr. Zes Soorten zyn 'er in begreepen,

als volgt.

CO Stehelina ni^t Draadachtige Wollige Bla- i.'

den, de Kelk - Schubben aan de Punt Fik- GntpbÜL
zig en cmgeboogen.

Wollige

Dc Ethiopifche Jacéa van Plukenet,
hier aangehaald , heeft dc Doorntjes en Schub-

betjes der Hoofdjes Goudglanzig. B e r c i u s

,

dit Gewas , van de Kaap afkomflig
,
befchry-

vendc, zegt dat de Bladen twee Duim of lan-

ger zyn , Draadachtig dun , met een Sleufje

overlangs en witachtig W'olli;?
, gclyk ook do

Bloemen aan 't end der l'akjcs , die als binnen

den Kelk verliolen zyo , JKi;lkc .uit üaalJe Schub-

ben befl:nt. De deelen der V'rugtmaaking kwa-

men overeen met die van dit Gellagt , in 'c

algemeen.

O) Ste-

(0 SieM;r:a Fol. FlIiformiI)us toinentofis, Squamis Caly.

p. 5 5S. reg. XIII. p. 6I+. Berg. Cap. Hl. Gnaphiliuni

Fol. linearibus&c. R, Lugd^. 151. J^icea Ethiopica, Srotcha-

dos Ciirinx majoribus 8c touientofis foliiï &:c. PLUK. ^iüi»
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III' (2) Stehelina met /malle getande Blandjes ,

^xvn.^* plkfchubben Lancetvormig; het Zaad-

Hoofd- kuifje eens zo lang als de Kelk.

n. Dit Gewas, dat in de Zuidelykc deelen van

iuhfa'''*
Europa ,

Spanje , Languedok en Provence ,

Twyrei. groeit, is onder verfcheide iiaamen voorgeftcld
tchiige.

gefeest , naar 't gene hier onder blykr. Het

komt ook voor als een middelflag tusfchcn de

Serratula , Gnaphalium en Stehelina , zo L 1 n-

N ^ ü s aanmerkt , geevende 'cr derhalve den

bynaam van Twyfclachtige , aan. Tourke-
FORT noemt het Jncca die een Hoofdje heeft,

met Rosmaryn - Bladen. Men vindt de Af-

beelding by Lob el (*) , waar uit blykt, dat

de Hoofdjes , wegens de langte der Zaadkuif-

jes, langwerpig zyn. Het groeit Heeüerachtig

op dorre plaatfen , hebbende de Takjes en Bladen

Wollig ea de Kelkfchubben paarfchachtig , zo

GoUAN aantekent. Volgens Magnol is

*t een zeer fraay Plantje , bloeijendc in de

Maand September.

(3) Stc

^i) SxihtUna Fol, Unearibus denticulatls , !^aarais CalycU

nis laaceolasis , Pappo Cilycibus du}»lo longiore. AtLiorf,

Nic. 7j. GouAN Monsp. 430. Gnaphalium Caule Ftuticofo

&c. R, Luii. 151. Stctchas odorata purpurea. Lor illiiftr.

Magn. Mtnif. 247, 257. Stcechadi citnna: affinis. J-B. llili.

111. p. ij5. Elychryfum fylvcrtre Flore oblongo. C. B. Pin

»«5. Chamx - Chryfocome &c, Barr. Iton. 4o«. Jacea capil

tata Rosmarini folio. ToüRNF. Injl. 444.
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(3) Stchelina met ovaale Bladen, IIL
Afdeel,

Op Kandia , op de Hierifchc Eilanden en in ^vii.

Provence , groeit deeze , die ccn Boomachtigeg^y°^°"

I^ee^lcr is , met rondachtigc Zilverkleurige Bia-

den en Bloemen heeft als de Koornblocmen.
^^f^^'J^^f

TouRNEFORT Hoemtze Eoomachtige Jacéa ^cens.

met Bladen als van den Styrax-Boom. De Kelk^fg^'^'^'^'^'

beftaat uit flompc Schubben : het Zaadkuifje is

Takkig gepluimd , de Meclknopjes zyn van

onderen getand: geen gelubde Blommetjes kor

men 'er in voor.

(4) Stehelina met Jlomp Lancetvormige Bla- iv.

den,

Deeze groeit op Kandia cn in de Levant lacUtigc^"^

volgens Dr. Gerard. De Bladen zyn by

die van Weegbree door Tournefort ver-

gelecken , en by de Olyfbladen door V a i l-

LANT. 't Gewas is Heefterachti'; en hccfc

Styracis folio. TOURNF. !»p. 44J

icrg Folio Styracis. ALP. Extt. J3. T
genteo folio , Cyani floie. C. B. Pin

II. D£xu VI. Stuk*
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Ilt. BloemhoofJjcs gelyk de voorgaande Scort , vvor-

-^^'^jj'^' dcnde Kruipende Smalbladige Koornbloem gc-

HooFD. tyrclJ van C. Bauhinus.

*^"v* Cj) Stehclina met /malle , zeer lange t digt

cTLT'^u
geplaatjte, omgejlagen Bladen.

''pynbladi-
Ondcr dc Scrratulnas is dccze geteld gc-

ge. wccst , die den byfKUim van ChavuEpaice ^ dac

is Laage Pynboom , voert, wegens dc Naald-

achtige figuur der Bladen. Zy groeit ook op

Kandia , en is een liccllcrtjc , dat uit dca

Wortel veelc 8tir.:cfjcs voortbrfrM, cHe digt

bekleed zyn niet Jbladen van gezegde liL,uur,

witachtig, zo Alpti-jus anntclanr. ()p 't

end der Stengen komen , 'yk in zyr.e Af-

beelding, de Eloemi^ioofdjcs voort.

(6) Stehelina viet Elsvormige , opgeregte ,

jmhric.ua. Wollige Bladen,
S<liubbla.

dige» Dc bynaam van deeze Soort, die aan de

Kaap haare Groeiplaats heeft, is ontleend van

den Heer BtRCius , door wicn dezelve om-

ftan-
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üandig befchreevcn wordt. De Steng is Hoe- III.

ftcniclvjo:, rond, Wollig, bezet met Kroontjes ^'^jj^y^^^'*

vii!i 'lakken , die ook Kroontjeswys' bekleed Hoofd-

zyn met Draadachtig dunne gebladerde Tak-STus.

jes , hebbende zeer kleine, Kyrond gcCm\ï'} ,j^^„^f^

gladachtige, van onderen wit -Wollige, vcr-

fpreide, Schubswys' opleggende Blaadjes. Twee
Bloemen , dc ecne on:!;r{l!:cld , de andere met
een kort Stcehj'..' , kowvm nnn 't end der Tak-
jes voort. De gemecne Kelk is uit fmallc

Schubben iamci>gelteld, die Ipits en glad zyn,
aan de kanten met een witte Wolligheid ge-

haaird en aan 'c end een Kaflig Sch;;hbctje heb-

bende , dat blaauwachtig gekleurd is, als een

Straal zig vertooncnde. De Bloem is korter

dan dc Kelk - Schubben. Dc Blommetjes zyn

als gewoonlyk. _ Het Zaadkiiifje is zeer fyii

gepluimd, blaauwachtig: de Styl Draadvormig

met twee lange Stempels: de Stoel naakt, met

verheven Snnpcn.

C II R T s O c o AI A. Pronkbloem.

De Plant'^ewar.rjn vin dit Gefljgt hebben een

naakten vStocl; het Zaadkuifje eenvoudig; den

Kelk half Klootrond, gefchubd; den Stylnaaiiw-

lyks langer dan de Blommetjes.

Het heeft zyn naam van de ficrlykheid der

Blocmhoofdjes , die veelal Goudkleurig of hoog

groen zyn , en bevat elf Soorten , waar van

de zeven ecrften Ileefterachtig zyn , als volgt.

Cl) ProEk-

LU DauYL STOB,
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Itl. (O Pronkbloem die HeefteracJitig is met ge-

^xv"^' paarde Stomp ovaale Bladen, de Bloeme?t

Hoofd- gehandeld en ge/teelde

I* De Heer Bergius betrekt dit Gewas tot

het Geflagt van Eupatoriim, met den bynaam

tifotr van divaricatum , om dat de Takjes wyd ge-
^Paarbiadi-j^jj^j.

^-y^. Het heeft dc Steng Heefterachtig ,

byna rond , rimpelig , regtopllaande , en de

Bloemen aan Tuiltjes. I.iwKiKUs merkt aan,

dat het zeer naby komt aan de tweede vSoort

van Pteronia , verfchillende daar van byna al-

leen , doordieohet den Stoel naakt heeft, Dc
groeiplaats fs ooE aan de Kaap der Goede Ho-

pe. De Eloémeti zyn geel ; de Kelken Rolrond

ftomp»

TT. (^) Pronkbloem , die Heefterachtig is , met

mTcomM-
Liniaale, regte , gladde Bladen, die aan

rL
^^^^

. de Rug afloopen

tnige.
Dc^,.

decutrentibus. H. CUf. 397, Ups. zsz. K. Lugdh, i-j

Ethiopica Flore bullato Aureo. TLUK. Alm, 400. T
Elichryfura Afr. multifl. tCKuifo!. fmtcscens. Vo

p. T. I4t.

() Dat is langs de Takkea hcea zig uitftrekkei

verlangden Grondfteun , of dus, zonder de Tnkkcii

Ifflt. Zie Fhil, Bit, Tab* III, f,



Deeze beantwoordt , door Iiaare Goüdgccle Itl.

Bloemen, aan den Gcdagtnaaii!. Behalve Plu-
'*^^y*J'-*

KCNET. die dezelve Ethiopifche Conyfa tytelt , Hoofd»

geeft 'er V o lc k a m f, r de Afbeelding van

on')or den naam van Afrikaanjch Elichryfum
, iianif*

dat vcclblocmig , fmalbladig en Hcelterarhtig

is , zeggende , dat hetzelve Houtige Stengen

uitgeeft , van een Voet tot twee Voeten en

hoogcr zig verheffende, met een mcfiigte van

frnallc , Ityvc , blygroene Blaadjes omringd.

Op de enden der Takjes zitten eenzaame Bloe-

men , die naakt zyn, uit een gefchubden gtoe*

nen Kelk voortkomende en befprengd met een

groote veelheid van geel Stuifmeel, 't Gewas

zegt hy , blyft altyd groen , en groeit van zelf

aan de Kaap der Goede Hope.

Cs) Pronkbloem , die laag Heejïerackig is ,

met /malle gladde Bladen, de Takken^^nM'j^^

^i'yd gemikt. IpJibhót*

De Heer Behgius befchryfc deeze, ook

een Kaapfch Gewas , dat de Steug Heefter-

achtig en famengeÜeld heeft , met zeer wyd

gemikte c ffene Takken , welke drie- of vier-

voudig «yn , de Bladen fmal , ftomp , glad en

uitgefpreid, de Bloemen aan 'tend, eenzaam,

naauwlyks gedeeld. Weinig verfchilt deeze ,

voor 't overige, van de voorgaande Soort.

(4) Pronk-

fO Chryjêctma SufFiuticofa, Fol. linearibus gUbris, Ramxs

diviricatis. Mmnt, *8o. ISRff. C«^. sjf»

Ui DUU VI. STUX,
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III. C4) Pronkbloem die laag Heefierachtig

^^xvii^' '"^^ fmalle omgekromde , eenigermaate t

Hoofd- we Bladen , de Bloemen gejlooten k
STUK. kende.

,^acefnZ'. Dccze , door den vermaarden C o Mm e l y n
Knn<bioe. jn Afbeelding gebragt , groeide' in de Amtter-

' * damfche Tuin met Houtige Stcngctjes van een

Voet hoog, bezet met fmalle Blaadjes als vaa

Vlafchkruid , en droeg geele Bloemen , gelyk

de meefle overigen , cnkeld op end der Tak-

jes. Hy m.;akt van het knikken der Bloemen,

voor dc. ontJuitaiA^SJico se^ag..... .

V. (5) Pronkbloem die laag Heefierachtig is ,

^acïSm
"^^^ fmalle regte

, gehaairde Bladen en

""Heybia-* riiigacjitige Takken.
d!ge.

Anderhalf Voet hoog groeide dceze , die

Afrikaanfche Heybladige genoemd is van Com-
MELYN, de Blaadjes byna rond en Kranswyze

om de Takjes hebbende , de Bloemen Kroon-

tjeswyze geplaatst. Het Loof hadt een geu-

rigen Reuk en Speccryachtigcii Smaak.

(6) Pronk-

(•4) Chrtjoetma Sufftutic. Fol. llnciribus reciirvls fijbrcabn'j,

Floribus nubilibns cernuis. H. CUf, ^79. R. Lu^d^. ^6.

I
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(6) Pronkblocm die laag Hcejlerachtig is ,
Iir*

met de Takken en Blaadjes imiig.
^"yviil

Deezc heeft de Takjes Wollig, wiiachtig
; s^u^^''

de Blaadjes fmal en rcgt , van ondcr;^ irs2;e- vi.

lyks Wollig , dc Bloemen gclyk in dc anJcrc

Soorten. vv..uiac

C?) ProDkbloem die laag Heejlerachtig is , ^^^[J];

de Bladen Lancetrormig Ëymid , omge' luuwc

kromd
,

Zaagswyze getand , de Bloem'

Jieeltjes ruigachtig hebbende.

In de befchryving van den QifFprtfchen Tuin ,

ïs deeze Baccharis genoemd gcwccr-t , cn by

D I L L F N I u s onder den naam van Jfrikaan-

fclie Conyza, die fynbladig is en Hceftcrachtig,

met een Goudgeele Bloem , afgebeeld. iJec

is een laag Heeftertje, gelyk alle de voorgaan*

den van de Kaap afkomftig.

T A R c H o N A N T H r s . Dragonblocm.

De Stoel is Vezelig , het Zaadkuifje ge-

pluimd (*} a de Kelk ccnbladig, ten halve in

(6) Chrjfocoma Suf
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III. zevenen gedeeld en Tolrond, in dit Geflagt

,

^xvii.^ 't welk maar ééne Soort, van de Kaap afkom-

Hoofd- ib'g, bevat.

STUK. eenigfte Soort van dit Geflagt is door den

Tarch«
vermaarden Vaillant geplaatst onder de

nunibus TarchonantJm , welken naam hy afleidt van het

Kruid dat men Dragon noemt , naar welks

wSSlSe
^^o^^ip'""^ Bloempjes die van dit Kaapfe

Gewas eenigermaate gelyken zeude'n. Her-
ma n N o s achtte hetzelve naby te komen aan

het Elicliryfum of aan de CJir^ocoma. Het

groeit, zegt hy, van zelfop Steenachtige woes-

te plaatfen aan de Kaap , en , van daar in den

Leidfen Mademre-Tuin övergebragt zynde ,

hadt het zyne Stengen of Ryzen wel tot de

hoogte van zes of zeven Voeten opgefchooten

,

zynde Houtig, Takkig met een wit Wolligen

Bast bekleed , en Bladen hebbende , welke eeni-

germaate naar die van Salie gelceken. Deeze

Jing voor aaii éefihsCc

: ZMadkuifJe kroont bttI
tqjenftrydigheden ?

(I) Tarchonanthus. Sjst, Nat. XII.

r^tg. XIII. p. <i<. BERG. Cap. 23<. H.
hat. IJ 2, Elichryfo; affinii Arboresccns

LugÜ. zi: Ie» p. 129. PLUK. jilm.
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waren dik en ftyf , van boven groen, van on- IIL

deren wit, met veclefchuine Adertjes, van eencn
^^'vii'^

fchcrpen Kruiderigen Smaak , en van een on Hoof».

gemeen llcrke Reuk, als tusfchen de Salie en «tuk.

Rosmaryn. Aan 't end der Sicngen gaf het
j^f^^

veele Takjes uit , met kleine Wollige Bloem-

pjes, die paarfch - violette Baardjes hadden rond-

om een bleek Schyf3e, dat bezet werdt met zeer

dunne Kuifdraagende Zaadjes. De kragtea

kwamen met die van Rosmaryn overeen.

De Hoogleeraar Fabriciüs dit Gewas
waarneemende in de Helmfladfe Akademie-

Tuin, vi'aar het een reeds oud Boompje was ;

dat alle Winters , doch zonder Zaad te draagen ,

bloeide , getuigt , dat alle Blommetjes twec-

flagtig zyn. De gemeene Kelk was flaauw geel,

cnkeld vyfbladig, uitgebreid, met rondachtige,

vlakke, gelyke Blaadjes : de Blommetjes, van

de gewoone Geftalte , waren eerst wit , ver-

volgens bruin , gelyk de Meelknopjes , die een

witten gehoorndeu Scyl , veel langer zynde ,

doorlieten. De Stoel hadt een ruige Haairig-

heid, zo lang als de Bïoffimecjes. 'c Getal der

Blommetjes is door den Heer Bergiüs zes-

tien , of daaromtrent, bevonden , en dc Stempel

fpits, ccnigermaate Haakig zynde.

Athanasia. Duurbloera.

Deeze Griekfche naam betekent het zelfde

als de Franfche naam Immortelle , die op fom-

mige Soorten van dergclvkc Bloemen, wegens

C % der-
II. DEIL, TI. sm
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ni. oerzelver Onverganklykheid , is toegepast , waar-

•"^ïwL^ om mcnze , in 't Ncderduitfch , fomtyds Ze-

Hoofd- venjaars - Bloemen tytek , en ik geef 'er des-
STUK,

^egt^n den naam van Duurbloem aan.

?.an^f' In de Plantgewasfen van dit Geflagt is de

Stoel met Kafjes bezet ; het 2Saadkuifje KafBg

CD zeer kort ; de Kelk Schubswyze gekleed.

Het bevat elf Soorten , die meest Heefter-

achtig en van de Kaap afkomftig zyn, als

volgt.

T. (i) Duurbloem met eenhloemige zydelingfe

M^rS, Bloemjleeitjes , de Bladen Eyrond en om-
Rappige. gekromd.

Dceze Söort is , volgens den Tloogleeraar

BüRMANNUS, een Heeftertje , met veele

.Takjes cn Bladen van de gezegde figuur, on-

gedeeld , ovcrhoeks , gefpitst , glad. Uit de

Oxels komen eenbloemige Steeltjes voort, lan-

ger dan dè Bladen. De Kelken zyn langwer-

pig , gefchubd en effen , met de binnenfle

Schubben fmal* Vliezig, uitgebreid. De Blom-

metjes zyn door fmalic Kafjes, van langte als

dezelven , ondcrfcheiden en de Zaaden met
een zeer kort Kuifje gekroond,

('2) Duur-

recurvatis. Syst. Nmt. XII. Gen. S4ï. p. f40. P^eg* XIII.

p. 6K. ylm. Méd. VI. Aft, ;a. Santolua iguanofiu Am^
Acai, IV. p. 3»*,



(3) Duui bloem met hyrta ongefleelde ^^^d- ^oe-^^^^'
Tnefii de Bladen Laiicetvormig ruig

Tot deeze Soort is niet alleen de Koppige ,fr'et.ttaf^

maar ook de Cejlippelde , van Bergiüs, i'huisg'^'"'^*

gebragr. Dceze Heer, evenwel, merkt aan , "m.
dat in de eerlle de Bloemen eenzaam of en-^J^'j^J.'*

keld aan 't end der Takjes voorkomen , gelyk '

*

de vermaarde Breyn die afgebeeld liadc, en
in dc laatüe doorgaans vier by elkander, die

eenigermaate gefteeld zyn
;

gelyk in de Af-

beelding van Pet IV EK. Ichync ccn aan-

merkelyk verfchil aan te duiden Bovendien

was de Stoel , in de eerde , bezet met fmal

Lancetvormige Kafjes, aan den rand zeer fyn

gehaaird, en in de andere hyna naakt, komen-

de alleenlyk eeni^e fmalle gehaairde Katjes tus-

fchen de buiten fle ti'ommetjes voor. In deeze

waren de Blaadjes befprengd met doorfchyncn-

Byzoides Ethiowcum Capitulo

IREYN. Cenu T. y»- MOR H

4t. Athanafia Capitata. Berg

Ibid. p. 2 38. Tanacctum Capcr

p.«.T....f...
^

II, DEÏL. VI. STUK.



Ifl. de Stippen, in de eerfte wederzyds ruig Wol-

^^xvu^* lig
,

langwerpig ovaal , de bovenllen Lancet-

Hoon)» vorraig. 't Is een glad Gewas met rondachtige
STUK. Bladen cn drie of vier end -Bloemen, wordt

thans door den Heer Mürray gezegd.

IV. (4} Duurblocm , met tweebloemige Steeltjes «

mÏTu^. liladen Lancetvormig , gekarteld y Jtomp

woii'gc.
*

en Wollig.

Deeze in de Zuidelyke deelen van Europa

en in de Levant , aan de Kusten van de Mid-

dcllandfche Zee ,
groeijende , wordt 'er Laage

Katoert of Katoenkruid geheten. Anderen gee-

ven 'er den naam van Zee - Gnaphcüium aan.

Het is een blyvend Gewas , dat naar het Gna-

phalium gelykt , zynde geheel Wollig. Het

Zaadkuifje ontbreekt t'eenemaal en de Kafjes

zyn van langte als de KelL Het fchynt als

een middelflag te zyn tusfchen de Athanafia cn

Santolina.

v, Cs) Duurbloem met enkelde Tuiltjes, de Bla-

Ctnijjipi.
^gj^ Lancetvormig , onverdeeld , naakt ,

Brcmbia- digt getrop. Dee-

(4) AthaKar,a Pedunculis bifloiis, Fol. Lanccolatis, erena- .

fo , Foliis oblongis inregcrxims obmlis. H. Cif. 398. Crow,
Orimt. ZS7. FilaRO matituni. Sp. Plant. 927. MiLL. Dia,

T. ijj. Gniphaliiun maritimum. C. B. Pin, löj. Chryfan-

(s) ^ttuHd/ta Corymbis fimplicibus , Foliis Lnnccoladi
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Deeze , wederom van de Kaap afkomftig , III.

maakt een Takkig Hceftertje uit, mt ongc- ^^^m?'
deelde Bladen , van gezegde figuur en plaat- Moofd-

zing. Aan 't end der Takken komSn kleine

'i uiltjes voort , van drie of vier ongefteeldejt^^'^'^*

Bloemen. De Kelk is Eyrondachtig , effen ,

gefchubd , naauwlyks grooter dan een Tarwe-

Graantje, veelbloemig (t>

(6) Duurbloem viet enkelde Tuiltjes, de Bla-
^/J^-^^^^

den Lancetvormigi onverdeeld, met Pool,
^^^^^^

De Afrikaanfche Coma Aurea, die de groot-

fte in haar Soort is , met Wollig gryze Bla-

den , door C O M M E L Y N in Afbeelding ge-

bragt 5 wordt hier bedoeld, Hy zegt , dat de-

zelve een Stam heeft van wel drie Voeten

hoog , met TakkeiT van twee Voeten lang, die

aan 't end gekroond zyn met Bondcis van gee-

le Bloemen , in Schubachtig gryze Hoofdjes

vergaard en gevolgd wordende van ftuifachtigc

Zaaden.

(7) Duurbloem met enkelde gedrongen Tuil- vir.

(t^ H'Cr boven ft.iat, in Mant. p. 46+, Cenijiifol. Fl*ret

(7) Atbmtaftt Corymb. fimpl.

C 4
II. Dol. VI. Stok*
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ni. tjes , de Bladen Finswyze verdeeld mei

^xviu* Tandjes.

STUK, Dccze Afrikaan fchc is een Jaarlyks Gewas

,

Fer/ie ir.ct groene fappige Steeltjes , Bladen iiebbcnde
^"^'^ van een Vinger lang, glad, dik, met eenigc

Infny(dingen. De Bloemen, die ronde gefchub-

de Hoofdjes uitmaaken
,
Goudgeel van Kleur,

zyn a's Kroontjes aan 'c end der Takken fa-

m'-ngetropt. Het Zaad is klein , langwerpig ,

brum , met een zeer fyn Kuifje. De Steng

is, volgers Magnoi^ius, een Elleboog.

Do Aihcclding cn bcfchryvir.g van Trium^
F L. 1 T 1, hier aangehaald , fchynt aanmcrkclyk

tc vcrfchillcn»

A's cenc Vcrfcb.cidcnhcid vv'ordc hier t'huis

gebragt de ReuMooze Afrikaanfche Achillea

met gcfnipperde Bladen van dien zelfden Au-

thcur, welke door den Leidfchen Hoogleeraar

A. VAN RoYEN, onder den naam van Achil-

lea met Tandswys' gefnippcrde cfFenrandigc

Bladen , die een driedeclige Punt hebben, is

vóorgefteld.

(8) Duur-

Chrys. C<;:ym')irerum/TRrrMFETT. o/x/gy. T. 86. Bellis

p. 3o. ^, Achilica inodora Sj> Plant. ijsj. Achillea Fol.

denr. ^laelniatis intcgcrr. ap'ce trifidis. R. Z.a^«f^. 176. Agera-

BOïEH. LugdK I. p. 11 J.



(8) Duurbloem luet famengeftelde Tiiilen en UT.

omgekromde Bladen ; de oiiderflen Liniaal
'^xvir'*

engetand , de bovenjUn Zaagsw^s' gekarteld, Hoofd-

De vermaarde Co mm el yn geeft een Af- viir.

beelding van dcezc , die in de Amderdamfe^^f^-^*

Tuin gekweekt een Steng hadt van een Voet, Getande.)

rond en bruin , veele Takjes uitgeevende , met

Bladen als gezegd is en Kroontjes van gcele

Bloemen, waar op gekuifde Zaadjes volgden.

Die Soort , welke onder den bynaam van

hvigata , wegens de eiFcnheid der Tuiltjes ,

is voorgellèld geweest, wordt tbans aaqgemerkc

als een Verfcheidenheid van deeze.

(9; Duurbloem met enkelde Tuiltjes , de Bla-

den driekwabbig en Wigvormig. TrifurcM.

Door den zelfden Hoogleeraar is deeze ookb/Je!"^^^

afgebeeld , zynde uit Zaaden van de Kaap

voortgeteeld. Zy heeft de Jjladcn aan 't end

in drie Tandswyze Kwabben verdeeld cn byna

Zilverkleurig , de Bloemen geel , en gepluisde

Zaaden.

(10) Duur-

(9) Athanafia Corymb, Gmpl. Foi. tr.lobis Ciineiformüms*

Santol. Corymbo fimpl. terminali , Fol. trifi*iis //. Ciff. jj,;.

iU Lugih 146. Coma Aurca Afr. frutkans , füiiis glauci^

StC COMM. Hort. II. p. 97' T. 49. -

C 5
II, DUL« VI. StOI, 1
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III. (io> Duurbloera met enkelde Tuiltjes , de
Ay>s2i"

£la^^J^ j^^iy^ Liniaal verdeeld.

5TüK.° Onder den naam van Afrikaanfche Heefter'

X. achtige Coma Aurea, met Bladen als van Zee-

rwS'' Venkel, is dceze afgebeeld , door den zelfden

^venkel
CoMMELYK. EcD dergclyk Gcwas van de

tiadige. Kaap is ook door den Hooglceraar J. Bur-
M A N N ü s in Afbeelding gcbragt. L i n n ^ u s

merkt aan , dat deeze Soort weinig van de

voorgaande verfchille.

SI. (ii) Duurbloem met famenzeftelde Tuiltjes;
i^*Tvifi9'

Bladen Finswjze Liniaal verdeeld.

fcloereise. Dit Gcwas , voorheen onder de Tanacetum

geplaatst , is thans hier t'huis gebragt. Gedag-

te Hoogleeraar oordeelde het zyne , om dat

het veel kleiner was en Mosachtigc Bloempjes

hadt,

(10) Athmafni Corytn'iis fimplicibus , Fol. femitnfidis

line^ribus. Snntolina Corymbis fimplicibus faftigiatis. Mill.

JHa T. 3Z7. f, z. H, Ups. isu Coma Autea Frur. BuKM,

^/r. n6. T. «9. f. I. Coma Aur Afr. fruticans. Co mm.

(11) ^than*/:* Corymbis coropolt's, Fol. pinnatis lineari-

Berg. Caf. 2 3 9- Elichryütti Ethiop f. Stocchas Arhorca fol»

Abrotani. PlüK. Mm. 13+ T. jij, f. 3. Santolinï Cor com-

pos. ter^inali. H, Cliff. 397. R- Luidk. 146. Coma Aurea

T. «», f. 4- Elichryfum Arr. Frut. Fol. Cnihmi marini.

Cp tM. Hart, II. p. 1,3 T. J7. Aeex. Capenle Crrhmi

folio, Cipitulis paxvis. Pit, Caz, T. 3+. f. i. Kniph. Ori-
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hadt, in Soort te verfchillen van dat tan Com- 111.

MELYN , in de Amfterdamfe Tuin tot drie of A^^eel.

vyf Voeten *en hooger geteeld , hebbende de Hoofi>

Blommetjes ongelyk grooter en duidelyk oü-stuk.

derfcheiden. Men weet , dat 'cr veel verfchil^^';-/^*

tusfchen dit ilag van Plantgewasfen , aan de

Kaap gegroeid en hier in de Tuinen aange-

kweekt 5 plaats heeft ; zo dat menze dikwils

niet voor de zelfden zou aanzien, offchoon dc

hatlten voortgetecld zyn uit Zaad van de eer-

flen, 't Verfchil j evenwel , is bier wat groot»

De Kelken zyn in dceze Soort vierbloemig

,

van grootte als een Rogge - Köomtje , waar

door zy van de voorgaande , die veclbloemige

Kelken van grootte als een Erwt heeft, ver-

fchil t ; de Zaaden zyn gekroond met Kaf-

achtige Schubbetjes , en de Stoel is Kaffig (te-

gen de* Waarnceming van V a i l l a n t ;)

hoewel de Schubbetjes zeer klein zyn ; zegt

LlNN^ÜS.

Tweede Rang.

Overtollige VMlwyverj,

Dus noemt men de gefteldhcid der Samen-

teelige Eloemen , wanneer de Vrouwelyke

Blommetjes in de Omtrek zo wel Zaad voort-

brengen als de Tweeflagtige, die den Stoel in

't midden beflaan. Hier toe beboeren , behal-

ve de Kopbloemige , de meelte Geilraalde

Bloem- Planten, ilet eerflc Gcflagt is

II. DEEL, VI. snw.
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III. T A N A c E T u M. Reine Varen.

Afdeel.

De Heefterachtige zyn thans • van dit Ge-

3gt uitgemonlterd. De eerfte is de naast-

U voorgaande Athanafia. , de tweede fchyiit tot

de Cmda Tanacetifolia te behoorcn , en de

derde maakt , onder den naam van Hippia ,

een eigen Geflagt uit (*;.

Artemisia. Byvoet.

Hier is " de Stoel hyna naakt of met eenig

Pluis bezet; het Zaad heeft geen Kuifje: de

Kelk is faniengefk'ld uit lOfde op d^andvT

leggende Schubbetjes, die famenluiken, en de

Bloem is in 't geheel ongeflraald.

Tot dit GeHagt , \^aar in ook dc gcwoone
Averoon en Aifem- Planten begreepen zyn , be-

hooren zes Heefterachtige Soorten, als volgc.

(i) Byvoet , die Heejlerachtig is, met Kaf-
achtige zeer kleine digt geplaatjte Blaad-

^
jes en een getroste Pluim van ongefteelde

^'
Bloemen.

Deeze , van de Kaap afkomftig , is een rcgt-

U , Flor. fesfihbus.

5 , Folio Vermiculat
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^.,,rp^P^^^
, flwc , witacl ri^o rjcpiuimdc Hce- nï.

.ut 7ccr klanc Imalic lii.üjes, die van

\\ ol;i^ cn plat , van onJcrcn rondach- Boofd-

n.iakc zyn. Dc Tiuim is u'.i zeer vce-''^"'^-

iroslcn fanicngdlc'd , ,nct on^cltcddc ^/jl;/'^

i-yrniKlc Schiiiibajcs cn Wo^i.^c iilocmen
,

d;c de ondcrUc Schub naakc liebbcn.

Tot decze Soort tx-hoorr zekcrlvk dat Knap- n. xxx.

fc Gcwa^ , waar van ik -
:

' t ' n
'*

heb , zyrde één daar \ . r

nevens afgebeeld. Hct7.

cm te komen met den M i

' den geïpcpien Breyn , doch waar van

ccn Tak door hem in Plaat gebragt is

,

: Bloem of Zaad (f;. Hy zegt 'er van,

t een Boomachtigc Hecfler is, met wit

, zeer zeldz^^m , als met Afch beftoo*

hebbende menigvuldige fh vc en verfchei-

• gemikte TakVn , wdkc vrrlR rd zyn met
:. _ -e Mosacht" '

, i-^ dc groo-

tcrc Stcrswy7., Je kleine

Takjes digter n gelyk de

Blaadjes in dc . die men
Tuin - C\-prc^ r r s de cerfle

Soort van Santolina. Op dcrgelyke manier is

in de myne de gefteldheid der Blaadjes , die

ook van boven VV'oUig en plat, van onderen

roodachtig zyu, gelyk onze Ridder van dceze

(t) Frutot Cmcrnccus muscofus Cap. Boa. Spci, BRKni
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111. Soort zegt, en bovendien is de Tak Trosach-

^^xviu beladen met een menigte van Bloemknop-

HooFiA jes of Wollige Hoofdjes , vervat in rondachti-

STUK. ge Schubbetjes , waar van dè onderften naakt

of ongehaaird zyn.

II. (a) Byvoet die Heejlerachtig is , met ftomp

jul^ea^ Eyronde , gekwabde , kleine Blaadjes en

oofterfche. Pluimswyze gefteelde Bloemen,

In 't Joodfche Land, Arabic en Numidic,

groeit dit Gewas , 't welk geacht wordt de

Moeder te zyn van het zogenaamde Zever-

Zaad of Wormkruid, in 't Latyn Santonicum

of Sem. Zedoariis, in 't Franfch Sementine , 'm

'c Engclfch ïVormfeed genaamd. Men heeft

,

evenwel , daar omtrent geen zekerheid , cn

dan zou dit Gewas ook in Perfie en Indie

moeten groeijen ; dewyl ons dat Zaad uit Oost-

indie toegebragt wordt. Tavernier ver-

haalt, dat de Indiaanen 't gedagte Zaad, in 't

Mogols Land, van een Kruid, dat aldaar wild

op de \^clden groeit, met een foort van Wan-
nen , die zy in de Hand hebben , en langs

hetzelve heen fchuiven, verzamelen. Dat Kruid

zou dan aldaar wat hooger moeten opfchieten

;

cinetei. Groi». Otient, 255». Abfynth. Halepen'e tcnuifol.

grtti odoris. PLOK. ^Im. T, 7J. f. z- Abfynth. Santonicum

(t) Artmlfta Fruticofa Fol.

]ttdiicuait C. B. Pin, 13,,

;
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2vnd{: lirtzelve , volgens dc Waarneemingen
'

van don Ridder, flcgts een Heeüercje van ah^^xvu.*^
derhalf Voet hoog, gepluimd, ruigachtig en^ooFD- .

Alchkleurig, de Bladen drie of vyR-wabbig,*"^^'*
'

fcomp, plat en Wollig hebbendeen een Tros-

achtige Pluim ; de Bloemen platrondachtig , van

grootte als Koriander - Zaad ; zynde de uiterfte

Trósjes , zo wel als de Bloempjes , gefteeld.

(3) Byvoet die Heefterachtig ü , met ^ff-^^^"^-^

palmde , zeer kleine , fmalle Blaadjes en^illZ%^
Trosachtige ge/teelde Bloemen. khc^""'

Deeze , in Spanje en Afrika groeijeade , is

een Hccfccr van een Voet hoog, Takkig, wit,
met een zeer flaauwe Wolligheid. De Bladen
zyn klein , digt by elkander , Wolachtig , in

zeer fyne Slippen verdeeld. De Bloempjes
komen getrost , gefteeld, knikkende en Kloot-
rondachtig voor.

(4) Byvoet die HeefteracJnig is , met ge' iv.

palmde , fmalle , kleine Blaadjes en eenfUl^l
'"^

getrofte Pluim van ongefteelde Bloempjes, '^^^^^^^^

Volgens den bynaara zou deeze het eigent-

ly-

f j) Artmifta Fruticofa Fol. palmatis linearibus ininutisfi-

mis, Flor. Race.nofis pedunculatïs. Mant. 2Sj. Abtocmoides
Africanura Foiiis cmereis muscofa

, Capit. Florum globoCs
magnis. Raj. SuppL 232.

xac^oa , Flor. Lfilibw,'

l««a«l»MimnHtis, Painc5&

». Dsu, 71, Stuc
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IIL lyk'e Wormlcruid fchynen te zyn, welk Sermii

^^xnf'
'^^"^'^^ J ^^ö^^ Wormen , gecyteld

Hoofd wordt , en dezelve groeit ,« dat meer is , in

sxaK. Perlie , volgens den Heer Lerche. 't Is

rZs!"^^
een gepluimde , regtopftaande , witte Wollige

Heefter, die de lakken nog WoUiger heeft;

de Bladen zeer klein en fmal , dikwils digt by

een , ftompachtig en Wollig. Dc Pluim be-

ftaat meestal uit enkelde Takken , overhoeks

bezet met verfpreidc , zeer kleine , Eyrönde

Aairtjes ,
Schubswyze famengefteld uit Bloempjes

die klein zyn , en minder Wollig dan de

Blaadjes.

V- (5) Byvoet , die Heefterachtig is^ met Bor-

nuf'""^ f^^^^S^ Bladen.

Averoon.
. ^.^ ^^^^^ ^ gcmeenlyk Ave-

roon of Averuit noemt , in 't Franfch Au-
ronne , in 't Engelfch Sgthernmod , en in 't

Hoogduitfch Stahwurti of.Averaute. Het groeit

natuurlyk in de Bergachtige open Landftreeken

der Zuidelyke dcelen van Europa, aandcMid-
dellandfchc Zcc. Aldaar komt: het dikwils maar
een Voet hoog voor doch, in de Tuinen ge-
plant en opgefnoeid wordende, bereikt het wel

de

Cliff-\oi, Ups. aj7. ^'iat, Mii. 38y. Gouan'Sm^.^'jT
Abrotanum mas anguftlfolium mijus. C. B. Pin, ijs. xhti
taftum mas. Dod. Ptmpt. zu Tournf. Infl. 415. gouan
Mwiip. 439. Artemifia fol. multifidis fctaccis, CaiUc «cdt».



de hcx)gte van een Menfch zo Ray aantckcnr, UT.

Anderen zeggen , van drie of vier Ellen hoogC*). ^''^^^^^
•

Die wceten wy , dac het zelfs in de Tuinen Hoofd-

van Nederland een Boompje worde , zynde^"^"^*

gantfch niet teder van aart. zo dat het in rZ^"^
Vaste Grond kan blyvcn ftaan, vefdraagcndc

allcffiOngemakken van het Saizoen,

De Wortel is Houtig , en de Steng hard ,

broofch , Takkig , met wit Merg gevuld ; de

Bladen zyn zeer fyn verdeeld , en hebben een

fterken , Kruiderigen niet onaangenaamen Reuk,

inzonderheid wanneer men een Takje door de

Handen haalt , en dan aan dczclvcn een poos

beklyvcnde : weshalve men het gemeenlyk Li-

moenkruid tytelt. Men noemt dit Smalbladig

Mannetjes Averoon, om het vooreerst van een

Breedbladige , ten anderen van de Wyfjcs

Averoon , welke het Cypres - Kruid of de San-

tolina is , te onderfchciden ; maar die benaa-

ming, van Mannetjes of Wyfjes, is in dit ge-

val gantfch ongerymd ;
aangezien zy beiden zo

wel Bloem als Zaad vooctbr^sogeer Zy heefc

haar afkomst reeds van den aloudcn Kruidken-

ner D I O s c o R 1 D E s , die gezegd heeft , dac

'er een Mannetjes en Wyfjes Averoon ware

;

doch , welke hy voor de eenc of andere gehou-

den heeft , is niet zeker. De kragten , even-

wel, tegen de Wormen , die hy 'er aan toe-

fchreef,

C) CtcJJr, Nau Md, Tom. 11 1. p. ?.

D
U. DKL. VU STW»*
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11^* fchreef , worden nog in deeze Soort erkend,

^Tv^ji!' ^velke deswegen by de Spanjaarden Hierva
Hoofd- Lom&ngMfra, dat is Wormdoodend- Kruid, ge-

'^7"^'
de

^^^^^ wordt. Zy gebruiken het , in Zakjes

rL^!' op den Byik gelegd, daar tegen, in Kinderen.

Het Afkookzel gedronken , of in Klylteer ,

doodt de Wormen kragciger dan de Ailem.

Men gebruikt ook het Zaad tegen Benaauwd-

heden , Jichtpynen , Opftyging en Hartkloppin-

gen, zelfs volgens het Voorfchrift van Hip-
p O c R A T E s. Het Pocijer wordt in de Gecps-

heid, Gcelzugt, Vryüer- Ziekte en hardnekki-

ge Afloopende Koortfen , aaDgepreezen : zelfs

het Afkookzel der Toppen in VVyn of Wa<
ter, tegen de Hoest en Engborftigheid , of

Moeder - Kwaaien cn Graveel , wanneer die

uit Slym ontdaan (*}. De Smaak is bitter

met eenigc fcherpheid , cn hier door zuivert

het de Zeere Hoofden en Dauworm der Kin>

deren. Het maakt den Grondllag uit van ze-

kere Smeering, welke geacht wordt de aan-

groei] ing van het Haair tc bevorderen. In-

wendig, echter , fchync deszelfs gebruik voor

dat van de Alfem , die minder heet doch
anders byna van dergelyke uitwerkingen is, te

hebben plaats gemaakt (fj.

(6) By^

(*) RUTTT Mat. Mei, Qiiarto. 1775. p. 2.

(T) Vid. TRUX, rhtu Mtiic&m. Quarco, 17c.}. Tom. i.
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(6) Byvoet, die Heeprachtig is, met Blaud- UI.

jes die uit veele /malle verdeelingen fa- ^^v^f

^

mengejteld zyn , en Klootrondachtige HooFii-

Bloempjes* stuk.

Deczc Byvoet, viékQ^QBoomachtige Alfim is ^''Xïm-
van LoBEL, groeit, zo gezegd wordt , in ^'.^5.

Italië en de Levant. Hier wordt de 5mi-t£^'^
*'

bladige Bcomachtige Avcroon , van C. Bau-
H I N ü s , t'huis gebragt. L o b e l getuige , dat

deeze , gelyk de Averuit, als een Boompje ,

eens Mans langte hoog groeit; zynde de ge-

meenc Alfem , die ook tot dit Geflagt betrok-

ken is , in Bladen cn Bloemen niet zeer ongc-

lyk ; doch de Bladen witter hebbende. In Ne-

derland vergaat
, zegt hy, en verflerft dit Ge-

was , fomtyds , door Vorst en kwaad Weder.
De Smaak is wat bitter Speceryachtig en de

Reuk niet onaangenaam. Het Soortclyk vcr-

fchil , van decze ir.et de gewoone Alfem, is

wat klein , zo dc Ridder oordeelt.

G N A p H A L r-Tj wï 'DTDogbloeni.

Een naakce Stoel ; het Zaadkuifje gepluimd ;

dc Kelk rondachtig van figuur en ruuw , bekleed

met over elkander leggende Schubbetjes, die
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Afdeel
'^^^^ Punten hebben, toeluikende

, holrond

r

xviT.^* gekleurd ;
zyn de Kenmerken van dit Geflagt

;

Hoofd- welks Bloemen de eigcnfchap hebben van ge-
«TüKr

^foQgd haaj. Kleur te behouden , en deswegen

geef ik 'er den naam van Droogbloem aan. '

Het bevat by de vyftig Soorten , onder wel-

ken de negenüien eerften Heefterachtig zyn en

dus hier behooren. Zy worden , behalve de eer-

fte , naar dat de Bloemhoofdjes Zilver- of Goud-

kleurig zyn , onderfcheiden. De meeflen heb-

ben haare Grocyplaats aan de Kaap der Goede

T. (i) Droogbloem , die Heefierachtig is , met

ongefteelde Eyronde , opgeregte , Wollige

Soort , waar van men de Takken als iets raars

van de Kaap mede brengt en duur verkoopt,

den bynaam. Geen Afbeelding vindt men 'er ^

tot nog toe , van , dan alleen in 't Vogelen-

Werk van den beroemden Edw ar ijs, of in

de nagemaakte Plaacen" van hetzelve door Se-
LiGMANN , thans ook in 't Nederduitfch uit-

gegeven rt)- Men noemt het aldaar Afrikaan/ch

Bladen, digt by een; de Bloemtuil ongs-

Jleeld.

Wegens de ongemeene fraaiheid voert deeze-

Eli-

(i) Gnaphalittm Fruticofum, Fol. fcsfiUrius , ovatN , eonfer-
tii.creais, tomentofis, Corymbo feilii. Syst. Nat. fr,^^
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Elichryfum met Lancetswyze ongepelde Wollige a/"* l.
£laden en ronde Bloemhoofdjes , uit den rooden xvii.

Goudkleurig ; gclyk aan Ehwarüs de Kruid- Hoofd-

kenners naam van deeze Plant, zo hy verhaalt /"^"^'^^

door den Heer Watson opgegeven was.^a«^

Die Afbeelding, nogchans , is zo onnaauvvkcu-

rig , ja zo onnatinirlyk, dac ik niet begryp hoe

(Ie groote Linn^us , die 7x1 vecle Afbeel-

dingen , wegens de gebrekkeiykhcid , verworpen

heeft , dezelve heeft kunnen aanhaalen. Ge-
dagte uitbeelder en bcfchryver van zo veele

Vogelen en andere Natuurlyke Zaakcn,hoe veet

Eoem ook in dit opzigt verdienende, (om dac

hy byna niets , dan 't gene nog niet uitgegeven

was, aan 't licht gebragt heeft,) bekent ten op-

zigt van dit Gewas zelf, dat hy, tot ficraad

,

aan 't zelve , van onderen
, Bloemtakjes ge-

maakt had , daar hem naderhand bericht was ,

dat hetzelve niet meer dan een enkc!cn Tros aan

den top draagt. Dit maakt , dat men htm ,

vooral wat het Bywerk belangt , niet altoos

kan betrouwen. Maar böven3Teïi zyn de Bloem-

trosfcn by hem gefleelJ , zo met gemccnc als

byzondcrc Steeltjes, en de Bladen geheel anders,

dan die in de overgezondene Takken voorko-

men. Ik vond derhalve niet ondienftig, van

een der fraaiHcn uit de mynen , in Fig. a op

Pi. XXX, de Afbeelding mede te deelcn ;

waar uit men kan zien , in hoe verre die van

<ic 7AT1C verfchilt en met de volgende befchry-

virg van den Ridder ftrookt.

D 3 De
tl. DEKI« VI. STUK.
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/fde'el
" ^^^"^ Heeflerachtig, van dikte als

xvii'. *j, een Vinger, Wollig. Dc Bladen, digt by
Hoofd- ^(.^ geplaatst en ongedeeld , zyn Eyrond ,

Wff*^* " ipitsachtig , ongcaderd , wederzyds bekleed

Rang, „ met eene witachtige Wolligheid. De End-

„ Tros of Tuil heeft geen gemcencn vStecl,

,i maar bcflaat uit enkclde Steeltjes , die niccst

„ eenblocmig 7yn. De Bloemen zyn Klootrond

Si en hebben Kelken van grootte als het uiterfte

Vingerlid , bekleed met rondachtige , onefFe-

re , hoUe , Itompe , gladde, paarfchachtige

„ Schujbcii."

Myn Takken zyn ongevaar een Voet iang

,

cn fchynen dus van den Wcrrel afgerukt te

zyn. hebben de dikte niet van een Vin-

ger , maar zyn van onderen tot boven digt be-

kleed met Bladen van ccne Lancetswys' ovaale

figuur , taamclyk puntig , cn wederzyds zo dik

bedekt met eene witte Wolligheid , dat zy zig

op 'c gezii-ü en gevoel als Fluweel vertooncn.

De Tnk i^, ^elyk in éénc, waar zy afgeplukt

zyn, zÏl^ openbaart , met ccn dc rre^yk dik Dons
begroeid. De Bloemen of Bloemkelken, die

de End - Tro? uitmaaken , gcbrkcn zeer veel

;

Tiaar Aarcibcziün , cn i-,cbi)en ce-.c !;oog Purper-

roode Kleur , zi' etende ieder op zyn eigen Steef,

De hier afgebeelde heeft negen zodanige Bloe-
'

men; anderen hebben 'er meer dan twaalf,

waar onder ook twee of drie op een gemeen
[

Steekje voorkomen ; doch de Tros heeft geen
'

gcraecuen Steel, Voorts is een Blommetje met

hcc



bet Zaadkuifje by A , zeer (Icrk vergroot zyn- Iir.

de, geplaatst, om de gcpluimdhcid van het Pluis ^'Jmï*
aan ce wyzcn. Hoorn»

* Met Zilverkleurige Hoofdjes.

(23 Droogbloem, die Heejierachtig is, met
J^^^^^^

ongejleelde fmalley van boven gladde, aannum Arho.

den rand omgekrulde Bladen \ de Bhemen'^^oZmch.

eenigermaate aan Hoofdjes , die lang ge- ^'ê^*

Jlceld zyn.

Dit is een Heeflci* van Mans langte , be-

paald Takkif^ met Bladen ak van Rosmaryn,

die ongcflccld /yii , digt In' elkander geplaatst,

iiitgcdreivt , van onderen zo wel als de Tak-

Icen Wollig , met kleiner Blaadjes ovcr-

hoc'ks , ver van elkander. Dc7.elvc heeft dc

Bbcmtuil zo gedrongen , dat die zig als een

Bloemhoofdje vertoont. Dc Kellccn zvn wit,

Afchkleurigruig. De Stoel is Wollig. 'c'Ccwa^

;-,TOeit, zo wel als het volgende, aan de Kaap.

Cs) Droogbloem , die Heefterachtig is . met ^ i:

drieribbige Eyrortde omvattende Bladen ,Zm'
'xelke Tcderz^^ds Wollig zyn.

II. Deel, yj, stvk»
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lïf' Tot deeze Soort wordt het Wollige Gnap!!!'

^xvu!" liLim, dat de onderfte Bladen rondachtig, dcbo-

HooFD> vcndcn gefpicst heeft , vnn den Hooglecraar J.

IUt R M A N N u s , betrokken. Het heeft groote

R^g"^' Sneeuwitte Bloemen , die tot een ftaay rond

Hoofdje vergaard zyn , 't welk op een langen

Steel (bat. De Bladen zyn van onderen Wollig,

van boven groenachtig , wel twee Duimen lang.

Men vindt 'er Verfcheidenheden van , zo wel

als van de voorgaande , ten opzigt van 'de groot-

te en figuur der Bladen en Bloemen , zo de

jonge Heer N. L. B u r m a n n u s aanmerkt,

^iv. (4J Droogbloem, die Heejierachtig is , met

ti^mFru' Eyronde omvattende Bladen , een ftyve

Helfter-
Steng, het Bloemhoofdje ongefteeld.

^ Dceze, zegt de Ridder, komt de voorgaande

Soort naby. Zy heeft de Steng Hecllerachtig

,

een Vinger dik , ftyf , ruig : de Bladen van

grootte als een Duimlid , van onderen Wollig,

van boven Haairig, op 't laatst kaal. De Bloe-

men vergaard tot een ongefteeld end Hoofdje ,

met den Kelk van buiten geel, van binnen wit,

zyn nog grooterdan in de voorgaande Soort, en

de Bladen vcrfmallen opwaaids niet.

C5) Droog-

Sé amplisfimo. Oujenl. Afr,

ovatis amp!exlcjalibiu,<



Cj) Drrogblocm , die Heefterachtig is, met

Lancetvormige Bladen en famengeftelde^

Tuiltjes
f

beiden ongefteeld; de Bloemfteel-H

tjes ongebladerd, de Kelken gejtraald.
^"^

Van die Kaapfche Gewas , door den oudcnj'

Heer Burmannüs afgebeeld , zyn de Stcn-'i«

gen Houtig , de Takken ruig, de Bladen zeer

AN'olIig. De Bloemftecltjes maaken een Kroon-

tje aan 't end der gebladerde Takjes, voerende

ieder een ruigen Kelk , uitgebreid tot een witte

Straalkrans.

(6) Droo^:^bIocra , die Heefterachtig is, met

cngefteelde Lancetvormige Bladen en wittcru»

Kelken , die de onderfte Schubben rood-]^^

achtig hebben.

Van dceze zyn, volgens de befchryving van

L I N N JE u s , de Stengen laag Hecftcrachtig , de

Bladen Lancetvormig , van onderen dik Wol-

lig: de gcmeene Blocmftceltjes bng. De Kel-

ken hebben de zes ooderfte Schubben , die kor-

ter zyn , rood ; de twaalf binncnften wit en

ftomp.

(s) Gr./ipbaBum Friit. Fol. fcsfilibus Lanceolatïs , Corymhis

corr.p. fesf. Pedanc aphyUis, Cal coromtis. Gnaph. Fol. oh.

Ion;.», acutis, crafils & incanïs , Flor. albii umbelIaris.BURM.

f< ) Cnaphalium Frut. Fol. fesf. Lanceol. C alyc. al!»!?
, Squa •

C'»/». Gnaph. Frut. toment. Folio oMon-o, F.cr.cy.no.

f». BORM. ^fr. 2C4 T. -P. f. 4.

II. DeKL. VI. STU«.
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IH- fcomp. *t Getal der Blommetjes is op 't hoog-

^^xviu vyf. Zyn Ed. betrekt 'er toe het Heefter-

HooFD- achti^e Wollige Gmphalium van den ouden
STUK,

I Icoglecraar B u r m a n n u s , dat door den jon-

gen Heer is t'liuis gebragt tot de tweede Soort.

(-[) Droogbloem , die Heefterachtii, is , met

E'svorini^e gefpitfle Bladen , een Jamen-

gefield Kroontje , de Kelken Rolrond ,

meest driebloemig.

Dcczc Soort , tot welke aanmerkelyke Vcr-

fchcidcnhcden bchoorcn , is door dcezc omfchry-

ving, in "t algemeen, genoeg bepaald. De drie

Afbeeldingen van den Hooglceraar Burman-
Nus, op zyn Negen - en -zeventigüc Plaat van

Afrikaanlche Planten , wyzcn de vcrfchillendc

Gcflaltcn aan , van dit Gewas. In zyn Ed. der-

de Figuur zyn de Bloemen meer als Kroontjes,

in de tweede meer Hoofdjeswyze en in de eer-

fte is de Pypachtige Kelk het blykbaarfte. De
Heer
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Heer B E R G I u s liccfc 'cr vier Verfchcidcnlie- m^.
den van gemaakt , noemende de eerfie iTroon- Afdeel,

tjesdraagende ; de tweede Hoofdige; de derde
gjopj;,

Keul' of Kunbladige ; de vierde Gehondelde.'iTvK.

Zyne tweede heeft hy nog in een Ivyd gemik- "^^"^

te en een Byn^ regtopftaande ondcrlcheiden,

Dit maakt 'er zes , op ieder van welken zyn

Ed. byzondere Audieuren aanhaalt.. Men kan

'cr echter niet al het vcrfchil uit begi'ypen

,

dat in dcezc Gewasfen hecrfcht. De Stengen

cn Takjes zyn in fommigen wit en Wollig, in

anderen bruin , in allen Houtig en in de meellen

lang ; de Takjes in fcminigcn v/ydcr , in ande-

ren nnauvvcr gemikt, of byna rcgtopilaandc : de

Blaadjes in fommigen zo fcherp gcfpitst en ftyf

gepunt , dat zy even als die van den Genc-

vcrbcom ftecken. -In vcelen 7.\n Tropjcs van

kleine Blaadjes, Voctangelswyze, daar tusfchen

geplaatst. Het " -

' : :: :cn

losfo cn Kic:- :r

gedroni^cn en d:

Icheide gcmecne , . . . ^

vervat, en zdf \r... ..
'

' r : : ..t\.:s ook

vyf of zes iiiommctjos bevattende , van de ge-

woone figuur en geüeldheid in dcczc Klasfe ,

zittende op een Yrugtbeginzel , dat met een

Haairig Pluis , doorf:aans van langte als het Blom-

metje, is gekroond , zynde de Stoel in allen

naakt.

n. DsHL. VI. Stuk,

(n; Drorg-



Samënteeltge Heesters»

'AfPEtL
Droogbloem , die Heefterachti^ is, met

xiiu
' enge[teelde ftnalle Blaadjes , de huitenfte

Hoofd- Kelken rumy , de binnenften roodachtig,

^v]iL is een Heeftertje met ftyve ongelyke

lium Eri' Rysjes en zeer kleine Blaadjes ver van elkan-

JJ'^'^jjjjg
der, weinige ongefteelde end - Bloempjes heb-

bende , wier buicenfte Kelk uit Alchkleurig

groene , eenigermaate Wollige Blaadjes , de

binnenfte uit roodachtige, gladde, langwerpige

Schubben beftaat,

IX. (9) Duurblocm , die Heefteraclitig is , viet

^Tfr£;;7a.
^^gj getropte Spilrondachtige Blaadjes ,

ï^Tbiadig» getakte Tuilen , en uitwendig Roeftkleurige

Kelken.

De Bladen of Blaadjes zyn, in deeze Soort,

zo digt by elkander en zo menigvuldig aan de

Takjes , dat P l u k e n e t dezelve Eihiopifch

Duizendblad , grys zynde , met Hey - Blaadjes

en een Hcrlykc Bloem
, gctyteld hadt. Men

vindt de Afbeelding ook by den Heer Bur-
MANNüs, die het Gewas Heefterachtig Gna-
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phalium , met zeer fyDe ronde Blaadjes en

menigvuldige Takjes, noemc. Gedagte Hoog-''^5i"^

leeraar zegt , daar van tien en meer Verfchei- Hoofd»

denheden , zo ten opzigt van de verandering der^*^"^*

131oemen , als van de grootte , het getal, de^J^'"''

plaatzing en het maakzel der Bladen , te kennen

en te bezitten, 't Gewas heeft in allen eene

Heyachtige Geftake.

* * Met Goudkleurige Hoofdjes,

(lo) Droogbloem met Elsvormige 'gefpitfie q„^'^^
Bladen^ en rondachtige Kelk - Schubben,

Tot deeze Soort , wier Soortnaam van den^P'^f^i^ji

Heer B e r g i u s afkomftig is , wordt het Hee-

fterachtige XerantJiemum , met zeer fmallc Blaad-

jes en Zwavelkleurige Bloemen , van den Heer

J. BüRMANNüs, t'hiiis gcbragt. De Steng

geeft Takken van een Voet uit , zegt deeze

Hoogleeraar , die de Bloemen klein noemt ,

doch dit heeft betrekking tot de Xerantheraa.

Bergiüs zegt , dat de Bloemen groot ,

in vergelyking naamelyk met die van dit Ge-

flagt.

(lO Droogbloem , die Heefteraciitig is, met xi.

Liniaale Bladen , een famengejtelde Tuih^^'it*

en Roedachtige Takken, Dee-;*f^;^j^

n, DtSL. VI. .Stuk»
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ni« Deeze Soort is dc eerfte der Europifchen

^^xvih
Gnaphaliums. Zy maakt niet de ge-

HooFD- woone Sté.chas uit , welke tot hec Geflagt van
^"^^^^^ Lavendel behoort en reeds door my belchree-

R^g.'''^' ven is f ; maar een byzonder Gewas
, wegens

T V. s-n.K.zyne Coii ip.lciirige Toppen Chryfocome en gc-

meenlyk Sioochas citrina -/.moemd wordende,

't welk men ook onder de £tz<://r3//a geteld heeft.

Het groeit natuurlyk in Duitfchland , Vrankryk,

Spanje en het Oolten, op drooge Heuvelen, zo

de Ridder zege. In ons Land valt een laage ,

Kruidige Soort, welke 'er veel naargelykc. Het

wordt door zyne Smalbladigbeid onderfcheiden

,

en in Languedok rimmortelle jaune des Jardi-

niers , dat is de Gecle onverganglyke Cloem

der Tuinlieden , getyteld , zo Go u a n fchryft.

Sommigen by ons noemen het Sauveto zegt Ga-

RiDELL , die getuigt, dat het op de Heuvelen

omftreeks Aix , cn door geheel Provcnce , zeer

gemeen Zelfs in de Elfaz komt het

volgens Doktor Mappus, daar men het Reiyi-

blumen noemt of Iirmerjchón ,ddt is Altydlchooc.

De Bloemen hebben een aangenaamcn Reuk en

zyn als Geneesmiddelen aargepreezen. Het

groeit nnauwlyks een Voet hoog, en heeft fmal-

Ie Blaadjes , die zo wel als dc Stengen VVol-

compofito.H. Clif. 401.//. Ups,zs(i. GouA
lichtyrum f. StCEchas citrina anguftifolia, C
lelichryfum f. Chryfocoma anguftifolia vulgJri;

II. p. 4=1. S. 7. T. n. f. 7. Chrj'focom ,

:



Syngenesia. €3

AFDEEIii
lig zyn , met losfe Bloemkroon

tje

Top.

Cl 2) Droogbloem, die Heefterachtig js , met^m^^
byna Lancetvorr.iige , Wollige , ongefteelde xii.

Bladen en ovnhoekfe ronde Bloemtuiltjes ^^^^'l^^^

de Bloemen Klootrond.
vu'nklcii.

Vuurkleurig noemt men een Verw, die uit''"'

het g':cle raar 't rooJe trekt. Het Eli:hryfum

van BoERHAAVE, met een bevallig roode

Kleur der Bloemen , wordt hier t'huis gebragc

door den Ridder , die de Groeiplaats onzeker

ftclde. De volj^ende zyn wederom van de

Kaap afkomflig.

(13) Droogbloem, die Heefterachiig fx, met xrir.

Wigvormige^ getande, ongefieelde Bladen ^qZw^z!'

en een enkdde Bloemtuil.

Dit is ccn klein Kaapfch Gov.-a? , gehee

grys , met drictandige dikke geaderde Bladen en

langwerpige Bloemhoofdjes , van ccne Goud-

glanzige Kleur.

C14) Droog-

(12) Gnaj>halUm Fmt. Fol. fublanceobtis tomentofis fesfili.

i49.Ehchryfiim Florc fuave riibcme. Eo: RH. Lu7ibat. I. p.

(13) Gnaph^llum Frut. Fol. CuneTormi'ous dentans fesfi-

Fol. obtufis tiidcntatis, Cipi:u!is obJongis. Eur..M, Afr, lij.

T. öï. f. j.

lU Dkl. VI. SW*
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III. Droogbloem, die Heeft erachtig is, met

xnt!^' omvattende Lancetvormige Zaagswys' ge-

Hoofd- taiide Bladen , die van boven kaal zyn.

XIV. Dit Gewas heeft Houtige Stengen, die rond

nSr^'"''^^
groen zyn , overtoogen met eene Fluweel-

Strratum. achtigc WolUgheid : de Bladen , die van ondc-

fef^'^' ren de Takjes omvatten, zyn fpits langwerpig

,

aan de kanten een weinig Zaagswyze getand ,

zagt in 't aanraaken , van boven groen , van

onderen bleek. Op 't end komt een Tuil ,

i;!t menigvuldi;:e Kroontjes f. mcngclleld , van

Bloemen die klein zyn , Roejckiturig of ros-

achtig geel , haare fchoonheid lang behou-

dende,

XV. (15) Droogbloem, die Heefterachtig is, met

tftg'eSS-
omvattende Spatelachtige Bladen en ver-

d«. gaarde Tuilen , de Takken uitgebreid.

Van deeze zyn dc Takken Draadacht'g dun

,

een Voet of langer , wit Wollig, met kleine

Takjes overhoeks bezet, die Wollig zyn, gc-

lykerwys de Biaden. Deeze hebben ccne Spa-

telachtige figuur , aan 'c end rond zynde en

(14) Cnaphalium Frur. Fol. ampksiraul b.is

aggrcgatis, Ramis patentibus. //. CPJ. +0;
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gfctand , aan 'c begin fmal cn ongcfteeld , met Ut.

ronde Hoeken de Steng omvattende, van bo-''^xvif^'

Ten groenachtig , een Duim lang. De Kroon- Hoofde

t^es , by ccn vergaard, van Bloemen, wier ge-""^*

mcene Kelk witfchubbig is, doch de Blommcc-üjr^

jcs zyn geelachtig.

(16; Droogbloem, die Heejterachtig is ^ met ^
xyi.^

effenrandige gejleelde Eyrmde Bladen era beikeil*/

digt getrapte end - Bloemen.

Deeze verfchilt van de anderen zeer, door

haare ronde Blaadjes , welke van boven groen ,

Van onderen , zo wel als de Takken , met eene

witte Wolligheid bekleed en geflecld zyn. Dft

Bloemen, die aan 't end van ieder Takje vonrc

komen, zyn fchoon Zwavelkleurig en caijmclyk

groot. Ik kan niet zien , waar in deeze zo zeer

gclykcn zcu naar de voorgaande Soort. Zy
komt, dunkt niy, nader aan de volgende;

ri7) Droogbloem, die Heefterachtig is, met xvrr.

breed Lancetvormge , eenigermaate ge-uum.

Jteelde, Ltderachtige ÏFollige Bladen; 'J'kWadi,

Sdmengèftelde Tuil', de Steng Kroontakklg,

Dee-

ompsllcö^ CAule ptoliferu*
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Deeze heeft de Steng een Voetlang, Tak-

^xvIl' kig : de Bladen mee eene digte Wolligheid be-

Hoofd- kleed en ftyfachtig , allengs verfmallencie naar

dc Bloemtuil, die uit menigvuldige Bloemen fa-

mengelleld is , wier Kelken bleek , de Blom-

metjes hooger geel zyn , maar zig , voor 't

ontluiken, wit vertoonen.

xviii. (i8) Droogbloem , die Hsefterachtig is , en

numT" zeer Takkig , ds Bladen Lancetvormig ,

strandmin. ongefteeld , fpitsachtig , de binnen/te Kelb-

fehubhen Goudkleurig hebbende.

Deeze groeit aan de Zeekust by de Kaap. 't

Is een Heeller van vier Voeten hoog, met vce-

le ruigachtige Takken, de Bladen overhoeks,

digt by een , ongefteeld , Lancetvormig , Wol-

lig, Afchkleurig hebbende. De Bloemen maa*

ken digte , rondachtige Kroontjes, die cenigcr-

maate gefteeld zyn , aan *t end der Takken. De
Kelk is gefchubd , ruuw , uit den witten ruig-

achtig , met fpits getipte Schubben , die een

bruinachtigfin rand hebben , zynde de binncnfte

ry , zo wel als de Blommetjes, hoog Goud-

kleurig.

De aangehaalde, van den Hoogleeraar BuR-
MANNüs, is een zeer fraay Gewas, t'eene-

maal met een Fluweelachtig Doos , dar uit den

gee-

(18) Gnaphalmm Frnr. Rnmofisi1mi:m , Fol. . Xanceolatis

fcjfilihus acii,iusculis , Calycinis inttmis Sqiunifs Aurcis, ManU





geelen ziet, bekleed; zig in vecle zyd - Takken III*

verdeelende, die meest naar 't end toe met veele

Bladen bezet z^^-n , van boven donkercr, van xSii!^

onderen bleeker , de Takken met een brcedeu^TUK.

Voet omvattende, welker Top met ecne Tros- pj^^^^^
vvyzc Kroon van Bloempjes praalt , en wier

Kelken glanzig geel zyn ; maakende dus een

Kroontje dat als uit verfcheide Trosjes is fa-

mengefteld , geel van Kleur. Als eenc Ver-

fcheidcnheid wordt van zyn Ed, alhier het

Afrikaanjche Elichryfum van P l n k e n e t ,

met menigvuldige fraalle Blaadjes , welks Bloem-

Schubbetjes als een Robyn fchittcreh , t'hufs

gebragt; doch dit laatfte heeft Linivveüs tot

een volgende Soort, die een Trosachtige Bloem-

tuil heeft , betrokken.

(19) Droogbloem , die laag Heefterachtig xix.

met zeer Jmalle Blaadjes^ een kruipende i^^l^^l^
regte Steng en geheel enhelde opftaandeP^"'-

Takjes. tlSxu

Deeze Soort is «onderling, wegens een krui-

pende , Draadachtig dunne , geheel enkeldc

,

hoekige , Wortelfchieccnae Steng , van vier

Voeten lang , die overblyft en kleine over»

endflaande Takjes , van twee Duimen langte

,

uitgeeft , welke Blad en Bloem draagen. De
Blaad-

( 19) Gnaphallum Stiffrutïcofum Fol. lincaribus , Canle repenté

M, DEEt. VI, Stuk.
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ni. Blaadjes z^'n Draadachtig , kaal, flap, ceniger

^^xvïL i^aate Lymerig , O 'erhoeks geplaatst
,

uitge-

Hoofd breid en fpits: de Bloemhoofdjes , aan 't eed,',

beftaan uit famengehoopte Kelken , ftomp, mee

pJ^r"''
weinige Bbmmetjes gevuld , geelachtig , van

grootte als Hennipzaad.

Zodanig een Gewas, van deKaapafkomflig>

onder myne gedroogde Planten bezittende ^

waar van de Steng rykelyk een Voet langte

heeft, heb ik xfaar-vair, tan dat hec nog nooit

in Plaat gebragt was, zo veel ik weet, de Af-

beelding alhier , in Fig, i, op Plaat XXXI,
medegedeeld. De Bloemen , die by elkander

getropt de Aairen of Hoofdjes uitmaaken, zyn

döor my ten naawwkeurigfte onderzogc , en met

de Kenmerken van dit Gefl;igt overeenkom ft
ip;

bevonden. Ieder Bloem , hebbende den Kelk

gefchubd en geelachtig gekleurd, bevat onge-

vaar vyf Blommetjes , wier Zaadfcuifje gepluinid

is en de Steel naakt;

X E R A N T H E M u M. Straalbloem-

De Stoel is Kaffig, het Zaadkuifje Borflclig y

de Kelk gefchubd , mee. eene Kroon van ge-

kleurde Straalen in dit Gcflagt, 't welk van de

droogheid der Bloemen , of daar van , dat zy

gedroogd haare Kleur en Glans behouden , den

naam voert, vordendevan Scii A e f f F. r, niet

zeer eigen. Papierbloem getyteld.

De meefre Soorten zyn in hetzelve Heeftcr-

aehtig; weshalve ik ze allen hier bcfchryxen

zaJ



eal. De uitwendige gedaante is door den Ridder Iir;

hier meer in 't Oog gehouden dan de gedagte ^"^^y^^^^^'

Kenmerken, die alleenlyk plaats hebben in deHooFD-

terfle Soort, naamelyk

* Met een Kaffigen Stoel en een vyf-Bor-'^*'^-

ftelig Zaadkuifje.

(i) Straalbloem , die Kruidig is, ihet I^^^-
-^^^ll^f^

cetvormige uitgebreide Binden. mum 'an.

Deeze Soort groeit in Ooftenryk, Switzer-
^''^^'^^^'*

land, Italië en de Zuidelyke deelen van Vrank-

ryk. Men heeft 'er Verfcheidenheden van ,

die in ecnige opz^gtcn verfchillen j doch daar in

overeenkomen , dat de Bladen als die van den

Olyfboom zyn , en dat de Hoofdjes veel naar

die van fommige Koornbloemen gelyken. C lü-

b I u s geeft de Afbeelding van , en befchryft , de

eerfte, als een Gewas, dat met een witachtige

Steng ter hoogte van een Elle opfchiet , die

KiW. ijo, Gql-an. JiloKsp. '-riO. H, CHS. Xeiamhemum

©le:c folio &c. WOBIS. Hljl. III. p. 43. S. ö. T. 21. f. 2.

Jacea Olex folio Capitulls fimplicibus. C. B. Tin. i-jz, Ptar-

mica Auftriaca. Clus. Hijl. II. p, 11. Pann. J47. /S. Xcr,

0!ei foHo foctens. MORIS. mfupra. f. i , Xeranth. Cap, inapertis.

Hall. Helv. 709. T. 25. Jacea Olex folio, luinore Flore.

C. B. Pin. 271. y, Xeranth. Oriëntale Frnöu maxitao.

ToTjRNÏ. Ctr. 38. Jacea Ol?« folio Capit. compadlis. C. B.

i'-,.=,x.^.Jace,.„™.CyY»<-"'-''''.

JI. Di;i!.,vi, STOK,
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ni. zig in eenige Takken verdeelt, op end Hoofd-

"^xvli.^ jes hebbende van Zilverkleurige Schubben, met

Hoofd, twaalf of veertien ftyve , droogc Blaadjes ge»

STUK.
ftraald , welke in 't eerst wit zyn , wordende

l^T"^ vervolgens purperkleurig blaauw, en die Kleur,
^*"^*

als men ze tusfchen droog Papier legt, Jaaren

lang behoudende. Het Zaad zit in een digte

Wolligheid, en is zeer klein , de Kelk rappig

in deeze , die ook de Kafjes gaaf van Rand

heeft, Deezè heeft geen Reuk, doch de Ita-

liaanfche, die een kleinere Bloera heeft, ftinkt

volgens M o R 1 s o N , dat echter de Heer Hal-

jler ontkent in de zyne, van hem afgebeeld,

plaats te hebben. Zyn Ed. noemt dezelve

Xeranthemum van Wallifer Land , met gefloo.

ten Bloemhoofdjes , en zegt , dat de Bladen

fmal en fpits , van boven zwartachtig zyn , van

onderen wit , aan beide zyden Wollig , en de

Bloemen , die nooit opengaan , van onderen

Zilverkleurig gefchubd , van boven Vleefch-

klcurig of wit. Deeze is zo üerk niet van

Gewas en heeft de Schubben van den Kelk zo

rappig niet , maar de Kafjes als gcfcheurd ,

de Krans byna zesbladig en draagt vyf of zes

grootere Zaaden , zegt Linn^us. De Der-

de , in de Levant waargenomen , heeft, vol-

gens ToüRNEFORT, zccr groote Zaadknop.

pen en de Vierde zou dezelven hebben als die

der Koornbloemen , volgens B a uö i » u s.

Met



** Met een i

Zaadkuifjes,

(2) Straalbloem, die Heefterachtig is en regt

opjiaande, met aangegroeide J'mal Lancet- h.

vormige Bladen , die Eeltige Punten heb-^^^^^

ben; de Takken eenbloemig en gebladerd.

Deeze Soorc , gelyk alle de volgende , van 't

Zuid - end van Afrika , of van de Kaap afkom-

llig , is door den Hooglceraar J. Bur man-
kus zeer fraay in Afbeelding gebragt. Het

geheele Gewas is met een digte Wolligheid

overtoogen. De Takken zyn meer dan twee

Voeten lang, rond en dik. De Bladen zyn ook

lang, fmal cn dik. De Bloemen, die zig by-

na als Goudsbloemen vertoonen , hebben den

Kelk en Straalen zeer glanzig Zilverkleur: het

midden of de Schyf is bruin. Zyn Ed. merkt

die met zwarte Punten, van Ray, als ccnVer-

fcheidenheid van deeze aan.

(3) Straalbloem, die Heejierachtig is ^ ^^gt-
^^^j^-^,.^

(i) Xeranthemum , Fmticofutn «reaum , Fo!. adnatis Lan-tendc,

1. Xer. Afr. Ramofum Gnaphalü folio. Raj Suppl. is;. 3

Speciofatn Capcnfc, Flore alhö raasimo. Pbt. Gaz, I. T.

f". s. Chryfocome f. Argyrocome Afr. Ericoides. Seb. Tbes,
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Deeze is insgelyks afgebeeld door gezegden

opfiaande , de Bladen omvattende, Lan^

cetvormig 'en drie^Ribbig, de Bloemen

gefteeld.

Hoogleeraar , die aanmerkt , dat de Bloemen

ongemeen groot en fchoon zyn , van een geel-

achtige Kleur,- gclyk zyn Ed. dccze, zo wel

als de voorgaande, in 'c Kruidboek van wylcn

den W'cl Ed. Groot- Agtj^aaren Heer Wit-
.s E N ,

gevonden hadt. Zy hebben het Zaad-

kuifje gepluimd , zo de Eidder aanmerkt.

ïv. (4) Straalbloem meteen Heefterachtige Kroon-

P^'^'f'- • takMge Steng, de Bloemen ongefteeld, de

KrMintak- Bladen als ronde Korreltjes op elkander

rif xxxr. leggende en naaüwlyks te onderfcheiden,

In fchoonhcid overtreft nog dceze , die dp

Koningin der Afrikaanfche of Kaapfche Bloe-

men van B R E Y N I u s genoemd wordt , de voor-

gemclden. De grootte der Bloemen is wei-

nig min !cr dnn in de laatde Soorr. Zy heb-

ben ron onf/cmcen fchoonrn Z'lverklriiri^cu

Straallorans, meteen rood Koperigen wceril-hyn.
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verliezende den Glans , door 't bewaarcn, zo III.

min als de anderen. Het is een ftyf Kroonswys' ^^^^^^
getakt Heeftertje , op dc Bergen aan de Kaap Hoot^
grocijendc , wglks 1'akjcs kruislings bezet zynSTuK.

jnet kleine üompjcs van Korrelachtige Bh^d- j^^^g'"^'.

jes, hoedafiigen Linn^us in geen ander Ge-

was gevonden hadt. Zy worden echter door

den vermaarden Breyn, die een Afbeelding

van dit Gewas gegeven heeft ," by die van de

Wyfjes Averoon of Santolina vcrgcleeken. Die

Afbeelding, zegt de Heer Bergius, is taa-

melyk goed ; myns oordeels is dezelve zeer

flegt en niet natuurlyk, docli beter dan die van

Sera , alwaar zy rrchcel anders voorkomen

dan in niyne Takken , van dc Kaap ontvan-

ïïcr. Ook begryp ik niet , hoe de Ethiopijche.

Tamarifch , met gryze Zevenbooms Bladen ,

een roodachtige Bloem en Hoofdjes als van de

jacéa , die tusfchcn de Takjes vcrfprcid zyn

,

hier t'huis gcbragt kan worden. In de mynen
komen alle de Bloemen op dc Toppen der

Takjes voort , die op verre uaa zo regt niet als

by Seba, maar zeer knoeftig en hoekig uitge-

jjrocid zyn. Mooglyk zal de Groeiplaats, op

Bergtoppen of in Vlakten
, ccni.^ ondcrfcheid

liier in , zo wel als in de langte der Eladilom-

pjes, vcroirzaakcn.

Om het verfchil aan te toonen, zn wel als

wegens de fchoonheid van dit Gewas, heb ik

ccn van mync Takken , in Fig, 2 , on Plaat^

XXXI, doen afbeelden, in eenige va

5



74 S AMEWTEEI.I GE HEESTERS,

III. Bloemen de Stoel geheel naakt en bloot , in

anderen nog bezet is met de Blommetjes, die

Hoofd- een Violetkleurigen Mond hebben, en dus uit-

STUK. rnunten in het Pluis der Zaaden , hoedanig een

rZ"^"^' Blommetje met zyn Vrugtbeginzel en het gedag,

te Haairachtige of Borftelige Pluis, dat Haairig

is, doch aan 't end Penfeclswyze zig verdeelt,

by A , als ook een Blader - Stompje , beiden

llerk vergroot zynde , by B , in Afbeelding zyn

gebragt. Breyn beeldt geen andere Bloemen

af, dan met een naakten Stoel, zonder Blom-

metjes , die hy niet gezien zal hebben. De Vrugt*

beginzels van 't Gnaphalium hebben , gelyk

men op PI. XXX by A ziet, het Zaadkuifje

geheel luit Pluis, dat Vederachtig is,beftaande,

en dus gepluimd.

(5) Straalbloem meteen Heefterachtige Steng

imbriea. Ejronde , eenigermaate Wollige Blaadjes

Shubdc. en gefchubde Bkemjteeltjet,

De Kelken van deeze zyn glanzig Tvit, van

buiten ten halve rosachtig, en het Zaadkuifje

is roodachtig volgens den Ridder, die hier de

Bonte van B e r c i u s heeft t'huis gebragt.

(6) Straal.



(6) Straalbloera, die Heejlerachtig is, met op ^^i-

elkander leggende, Eyrond - Elsvormige , xvE^^

gladde Bladen,

Deeze heeft de Kelken glanzig ^^"^^^^^^^^^
' ^21'^^

de onderfte Schubben Tcgelroodachug en hctGiJIachti-

Zaadkuifje of Pluis der Zaaden is wit, de Blom-ge.

metjes rood.

** * Met een naakten Stoel en gepluimde

Zaadkuifjes.

(7) Straalbloem met Heejlerachtige ^e^^^^S-
j^J^;/^,

gaode Stengm , en WoUigd omgekromdemZTret/r.

Bladen.

Dit is een klein Kaapfch Heeller - Gcwasj

met dunne leggende Stengetjes , waar aan dun-

ne Takjes groeijen , met kromme Blaadjes als

van 't Polium ,
volgens Dilleniüs, welke

de Takjes eenigermaate omvatten. tJet brengt

gefteelde Bloemhoofdjes voort, van taamclyke

grootte, die Zilverkleurig geltraald zyn.

(8) Straalbloem met de Kelkfchuhben Docrn^ viii.

nchtisr STpfDittt.
Spine/um,

(6) Xeranth

[atis glabris. ^

i-l) Xeranü.
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lil. De uitfteekende Kelklchubben , die de Krans

Afdeel, de Bloem maaken , zyn in deeze Soort ge-

Hooio- wapend met Doornachtige Punten, 't Gewas is

STUK. laag en verdeelt zig in Houtige Takjes, bezet

met Lancetvormige Blaadjes , die wederzyds

groen zyn, en dc BloemkransJs geel of rood-

achtig.

IX. (g) Straalbloem met Takken die eenbloemig en

Schubswyze bekleed zyn Tnct /malle BLaad-

De bv-nasra 3 Sefamoides , van Plukenet
ontleend , fchynt niet toepasfelyk. op een Ge-

was , dat zeer fmalle Blaadjes heeft , en voor

•t overige ook geheel niet naar dc Sefamim ge-

lykt. Doch gedagte Autheur heeft dien bynaara

ontleend van een Plant met fmalle Blaadjes en

Steekjes als de Koorenbloemen
, Sefamoides.

parva Dioicoridis gemamd en afgebeeld by Lo-
B E L , 't welk hy noemt Xeranthemum Sefamoi-

des j
geevende vervolgens ook deezen naam aan

Xcr. Ramofum , Petiolis fimplicibus, Capite fpinofo. Bhrm.
^fr. 18 2. T. «7. f. ï. Xeranth. fpinofum Ethiopiciim

, Capir.

(9) Xeranthemum Ramis unifioris imbricatis Fol. Jinearibus.

Xer. Ramofum fol. Squamoas linearibus ..Floribus Argonteis.

BURM. Afr. ni. T. ij. f. z. ^. Xeranthetn. Sefamoides FJor.

au. T. 449. f. J. Chryfocome f. Argyroconw Afr. Ericoides

Cap. Bona: Spei. Seb. Thts, II, T. -fj. f. j. Ehcliryrma

teo amplisümo. Ebeyn /c. 27, T, Jfi. f^2. Berg." Ls.
ziz. Luzib. IJ2. N. 4.

^

jes.



dit Kaapfche Gewas, 'c welk van anderen Hey- IlL

hladig is getyteld. Hy zegt , dat het Eladen^^^^^t^'

van x4ey heei t , die aan den Wolligen Steel Hoop»

als vast gelymd zyn ; doch aan den Wortel

losfe Bladen , die langer zyn, als van de Ryn-^^^'^'^-

bloemen, Die by S e b a afgebeeld is , moet

daar van eene Verfcheidenheid zyn , als aan de

Takjes zelf de Blaadjes niet aangeplakt hebben-

de. De Afbeelding van den Hooglecraar J,

Bukmand us vertoont die aanvoeging der

Blaadjes zeer duidelyk in een Takje met ver-

fcheidene van deeze Bloemen , fchoon Zilverwit

van Kleur; doch de twee van hetzelve, die uit-

gefpreid vertoond worden , zyn vee! kleiner

,

dan die men gcflooten op zyde ziet. In de Af-

beelding van Breyn zyn de Bloemfteclen veel

te kort gemaakt.

Behalve de zodanigen, wier Kelkfchubben van pi. txxt.

de kleinften tot de grootften toe zeer fpits zyn , ^ > '

een Zilverwitte Bloem maakcnde van byna twee

Duim middellyn, heb ik 'er, van dergclyk Ge-

was , die de Kelkfchubben zo fpits niet hebben

cn de Bk»em wat kleiner , doch het middel (luk

of de Schyf grooter , en dccze zyii van buiten

Roozeroodachtig , van binr.cn geel , met een

niet minder fchoo'ien Glans. Ook heb ik 'er , v an

dat flag ,
geheel Zwavelkleurig of zuiver hoog

Geel , gelyk die is, waar van de Afbeelding,

in Fig. 3, op Plaat XXXI, is vertoond. Aan

een zy- Takje van één derzelven komen inder-

daad Blaadjes voor van aanmcrkclyke langte en

zeer
it. DHi., VI. s-na<
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IIÏ* zeer fmal ^ naar die van Rosraaryn eenigszinè

^^y^f/"ge]ykende, hoedanig eene door Bergius uit

Hoofd- Ray, op deeze Soort, is aangehaald (*). Of

deeze , nu , een weezentlyke Verfcheidenheid

zyn , dan een enkele Speeling der Natuur, zou

misfchien by nader onderzoek blykcn kunnen.

Onder een menigte van deeze Bloemen , van de

Kaap ontvangen, ten minlte, heb ik nooit an-

deren, dan de Zilverkleurij^en , gezien met zo

fpitfe Kelk- Schubben i als Fig. 4 , in een óet-

zclven, volmaakt natuurlyk van agteren uitge-

fpreid afgebeeld , aanwyst, en waar irit blykt,

hoe zeer dezelve van die rood- en gcclkleurigen

verfchille. Zy behouden altemaal haar Kleur efl

Glans en zyn dus onder de Onverganglyken ,

in 't Franfch Immortelles , te rekenen , en te-

vens van de fraaist gekleurden ; zo dat gedagte

Plaat eenigcn der fchoonfte Bloemen van de Kaap

voorftelt,

X. (ïo) Straalbloem met ienbloemige Rysaclitige

VySx' Takken; de Bladen Lancetvormig Wollig

t

ee« dd Bloemfteekn hykav.s 7iaakt.
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wit of paarfch , te hebben , volgens L i iF. u s , III.

aan wien de Heer D. van Royen berigt
'^^^j^^J^'»

hadt, dat zy de Meelknopjcs geftaarc heefc, In Hoorn-

de eerfte opflag zou derhalve mync gtmcldc hierSTuï.

Ichynen t'huis te hooren ; doch ik bevind niet iRang!'

dat dezelve de 1'akjcs nainder gefchubd of

Rysachtiger , de Bloemfteelen naakter, of de

Bladen Lancecvormiger heefc , dan de Zilver-

kleurigen. Gedagte eigenfchap der Meelknopjes

heb ik derhalve my de uitneemende moeite niet

Tvillcn gecven tc onderzoeken. Die van B e r-

c I u s , bovendien , fchynt my duidelyk van de

voorgaande te verfchillen.

(ii^ Straalblocm met naakte eenbloemigg xi.

Bloemfteelen aan 't end der Takken uit-l^^^^ï^''

fteekende ; de Bladen Lancetvormig en

Wollig.

Deeze heeft , volgens den zelfden Lcidfcn

Iloopjceraar , ccn Houtige Stcnp;, die teder is,

gepluimd Takkig, en , gelyk het gantfche Ge-
was, met eene witte Wolligheid bedekt; gee-

vende aan 't end lange Bloemfteelen uit.

fia) Straalblocm met eenzaame knikkende xii-

Xtranthe
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Bloemen , de Kelkfchubben ftomp en ge^

vlakt,

Dccze heeft, volgens de aangehaalde vaa

,^
Ra Y, Wollige Bladen als van hcc Gnaphalium

,

die , zoowel als de toppen der Schubben , Roest-

kleurig zyn. 't Gewas groeit tot de hoogre

van een Voet of hoogcrj en heeft een dikke

flyvc Steng , die van onder tot boven bezet is

met Wollig gryzc BlaaJjes , langer dan een

Duim en een derde Duims breed , zynde op-

waards in eenigc Takjes verdeeld , die ieder

een enkele groote wiite Bloem, mctRocstkLu.

rige Tjppenj draagen.

(13) Straalbloem, die de Bloemen in een Tüil

vergaard heeft , met fmal Lancetvormigs

Bladen,

Door veele Bloemen by elkander in een

Tuiltje vergaard te hebben, op den top der

Stengen of Takken, verfchilc deezc van alle dc

anderen. Zy zyn niettemin van dcrgeh-ke fi-

guur doch kleiner , hebbende een ?:i!verklcur:-

gen krans van uitfleekende Kelkfchubben , zeer

fpits gepunt , rondom een Schyf of middelituk

van geelachtige Blommetjes. De Bladen, die

de Takjes omvatten, zyn lang, fmal, fpits,

flap en Wollig, 'c Gewas fchynt weinig meer

hoogte

(li) X^ranthemum Flor. psmculatis , Fol. lineitl - Lanceo.

latis. Xer, incanum, Fol. obloiifo - acutis , Capitulis plurü;:;:



hoogte te hebben clan dc naastvoorgaande Soort. IH.

Het is, gclyk alle de overigen, behalve dc eer- ^'ly^f^'

fte, van de Kaap of het Zuid -end van Afrika Hoofd-

afkomdig. '^^^
^

Baccharts. Rocrkruid.

Dit Gcflagt heeft een naakten Stoel : het

Zaadkuifje is Haairig , de Kelk gefchubd en

Rolrond : de Wyfjcs - Blommetjes zyn onder

de Twceflagtigcn gemengd. Het voert den

Grickfchen naam , van D i o s c o r i o e s af-

komftig , die aan fommige Soorten van het

volgende wordt gegeven.

Agt Soorten , altemaal uithccmfche cn de

mecftcn Hccfterachtig , zyn 'cr in vervat, al?

volgt.

(i) Rocrkruid met Lancetvormige overlangs t.

Zaagswys' getande Bladen,
ivAfMiT'

Deeze Soort is door Pater Feu illóe in

PcTU of Chili waargenomen , die daar toe de

Afrikaanfche laage Conyza van T o u r n e f o r t ,

met fmalie geribde Bhden cn Kroorffjes-Filoe-
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III. men , bccrekt , zeggende, dat zy een taame»

^^xfn" aangenaamen Reuk beeft , en dat de Jn-

HooFD- diaanen 'er het Afkookzel van gebruiken toe ver-

STUK. fterking van de Maag. 't Gewas is Heeflerach--

rZz"^ tig, en komt in Bladerloof eenigcrmaote mee

een Soort van ]^ll^cIDkruid overeen. De VVyfjes-

in drie- en 'verdeeld \oor; de Tvrccllagti, < n ,

die het midden bcflaan , weinig in getal, zyn

in vyven gedeeld.

tlovenier Meesü, door den Ridder Ouk ge-

plaatst zyn in 'c Gellagt van Jha» 't welk hy

alleenlyk uit de aanhaaling van Moiuso
gemaakt kan hebben ; maar behalve dat de Sekll

der Planten by de Autheuren , vooral v/at (

Samenteelige Gewaslen aangaat , dikwils ze

duifter is , zo blykt uit de andere aanbaalingei

van den Hortus Cliffortianus ^ van Rove
H. Lngdbat. enz. , dat hier weezeotlyk vc

fchillendc Tlantgewasf-n bedeeld worden
; 7yn|

de de Aanmerkingen van Mkese derhalve

in deezen ongegrond Ct).

(2) Roerkruid met Lancetvormige Bladen, d
3êccharu aan 't end maar één of twee Tandjes hel^

«üg. He|

(tf Zie dezdvcn in zyn Werkje over de Sy«r

Neiii. BOERH. Lui,d!^.
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Het Boompje met Oleander- Bladen van Boer- '

ha/avr wordt hier c'huis gebragt. 't Gewas is ' \

uit Afrika afkomflig.

(2) Rocrkruid imt ovaalachtig Lancatvormige

Bladen, dieeffenrandignaaktzynengefteeid.

Deeze in de Bosfchen van 't Oostindifchtig.

Eiland Johanna , door den Heer Koenic,
wa:iigcnomcn , maakt den grootlten Boom uit

in deeze Klasfe, zege de Ridder. Dezelve is

echter , zo hy elders verhaak , maar drie

Voeten hoog ^ doch heeft den Stam een Arm
dik (t> Bladen, die ovcrhocks guocijcn

\

hebben byna de grootte van de Handpalm , -. yn-

de ruuwachtig doch niet WolHg. Aan 't e-.d

der 1 akken komt een Bloemtuil , van een Span

lang en breed , beltaande uit Klootronclnchri-e

Kelken, di^t bekleed met TV •

'

.

jes, die over elkander I

is Haairig, eens zo lang

Kleur en de Zaaden zyn ^

C4) Rocrkruid mtt Jlo::ip Lyr^nds BlaJen , i

die aan end met uitranding gekarteld zyn.

O) BacchüTis Fol. Elliptico-Lanceobtls , ime^crrimis na-"^'^'"

U. Deel. VI. Siuk.
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IIU Deeze VirginiTche heefc Bladen, welke Tiaar

Af^ml.
jjer Wilde Melde gelyken en blaauwachtig

Hoofd- of Zeegroen zyn. 't Gewas is Boomachtig ca

STUK. heeft het Pluis der Bladen Zilverkleurig.

V. (5) Roerkrüid met breed Lancetvormige , on-

JiZtl-'' gejieslde ,
getande

,
gefioppelde Bladen.

icvaQtrch. Deeze zou , misfchien , dc Baccharis van

DioscoRiDES kunnen zyn. 't Gewas, dat

in Egypte en Syric groeit ,
brengt veele Steel

pige Blaadjes als van den Olyfboom, die vet

en ruigachtig zyn , van eenen vry zwaaron

Reuk, doch met eenige aangenaamheid, gely-

kende in Bloem en Zaad veel naar de groote>

Conyza. De Ingezetenen van Tripoli, in Sy-

rië, noemenze Thaun , zo R au wolf ge-

tuigt.

VT. (6) Roerkrüid met ftomp Éyronde Bladen , dit-

jrJif/"' gejleeld en fyn getand zyn.

'indi. H9I
aanfch.

(5} £jccbaris Fül.

alaiis. ^l,n. Acai. \\

2«5. Conyza Dio



Uct Ceylonfche Gewas van Bueyn, met HL

Olmen - Bladen , naar "t Boelkens - Kruid gely-'^^xv^n^"

kende, zou ook aan de Kaap der Goede HopeHooFD-

waargenomcn zyn. Het heeft de Takken mct^"^^"^*^^

verheven Strcepen ; de Bladen zyn ftomp o-jj^„J"

vaal' en glad , van grootte als een Duimlid,

cenigermaate Zaagswyze getand. Aan 't end

komt een groote 'I'uil van hoekige Blocmfteel-

tjcs met eenige Elsvormige Blikjes. De Kelken

z^n Rolrond en glad.

C7) Roerkruid mt ftomp Eyronde , effenran-
^^^^^^

dige , ruuwe mgefteelde Bladen , die van Bta/ii1Z!a,

onderen geaderd zyn.
afnfche".

Dcezc Brafiliaanfchc , die dc vSteng eenigcr-

maate hoekig heeft, brengt zeerylc, Takkige,

Tuiltjes van Bloemen voort , ver van clkandei

,

wier Kelken fpitfe Schubben hebben en

Zaadkuifje is Roestkleurig.

(8) Roerkruid mat Lancetvormige
^^"^S^^y^'^J^JH;;^

getande Bladen en gebladerde Tuilen. fj^tida

j

Hier wordt de Heefterachtige , zeer flinkcn-

de , Amcrikaanfchc Conyza , van D 1 l l e is i u s

,



Samenteelige PIeesyf-rs,

t'huls gc!-)ragc. 't Gewas <^roeit in Vji;:^iric, ca

is van Clayton Boclkcns - Kruid mee witted

Bloemen , getyteld. Drie Ellen hoogte hadt i

het in Engeland , in de open Grond , bcrcikc. i

C O N y z ü. Tonderkruid.
^

Ken raakte Stod ; ren eenvoudig Haaing

Za-i'Ji'-ir-fje ; een gcfchul^de rondachtigc Kelk,

en de Siraalcn der Bloem in drie-cn gedeeld,

zvn de b\'7ondere Km-n -j-' cn v.^n rlic Geflagt.

*Dc cerflc Src-- , voert, ik

naam van Dondu : . , Tonder-

kruid gefpeld , di ; ccn Ge-

flagtnaam gebruik (f). Oi ..Ier tic c; - en - twintig

Soorten van hetzelve komen eenige Hecllcr-

aehtigen voor, welke hier vol. ca.

> (^) Tonderkruid met effentmidigefmalle Bla»

' den ; driebloemi^e lange Pdoemfieelen ; de

Steng U::.z Heefterachtig,

Die Gewas , te voeren met den zelfden by-

dcn ionr; dmr inooglvk de Woü.Lrhcid der Llade

Pluis det Bloemen
,
gedroogd, voor Tonder zou Icui



V, onder dc Soorten van Gnaphdium
^J^'

,\'^n, cn dus getyteld, oni dat de Bloem. xv*?f"

:! niet meer dan eere vuile Goudkleur Hoofd-

,M,)cn, groeit in Lrin,.:u-xiok , Provence cn

jie, op Roden cn Muuien. Het zweemt veel /i^»^'* .

7. uir het Elichryfmi , doch heeft langer Bladen

cn kleine ronde Hoofdjes. OoR is het als een

bisterd -Soort van de Rynbloemen aangemerkt

p--.vccst. Garidkll hadt opgemerkt, dat

dit Gewas cencn Harstachtigen Kcuk heeft, en

een laften Gras - Smaak. Men vindt het by

LoERL, onder den naam van andere of twee-

de Stoec'ias citrina , afgebeeld.

(4) Tonderkruid met fmalle een weifiig gctan- iv.

de Bladen , zeer lange eenbloemige Steelen is^xaiuf,,

de Steng Heejurachtig. Stcenmin-

Dceze , die naar dc voorgaande vry veel ge-

lykt . groeit in de Zuidelyke declcn van Euro-

pa, in Paleflina cn zelfs aan de Kaap der Goede

Hope. Men vindc 'er de Afbeelding van by

33 occ O K E. C B A u lï I N ü s vertoont ook die

Gewas , cn zegt , dat het een Steng van an-

derhalve Handbreed heeft , die in eenige korte

Tak-

Mfloriï , CiuJe SufFi

igular. hrevit>us. Mi

elichri'fan, Saxa.ile
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Ccn..z^

Bogtig.

Takjes verdeeld is, zo dat men het raauwlyk»

.^'ODder de Heefters tellen kan. Het was dus

- op het Gebergte van Italië waargenomen.

(la) Tonderkruid met een bogtige Heejler-,

achtige Steng , langwerpig Eyronde effen-

randige Bladen, en omgeboogen Tros/en,

Deeze is door V a i l l a n t , onder den

naam van Conyza van Madagaskar , die Hee-

fterachtig is , met een bogtige Steng en Kor-

noelje • Booms Bladen ,
voorgctleld.

(.3) Tonderkruid met Eyronde Wollige Bil-

den, getropte Bloemen , de Bloemjleeltjes

zydelings en aan 't end der Takken,

Op Kandia vindt men deeze Soort, die we-

gens dc witheid der Bladen , welke in figuur,

ook naar die van 't WolIekru;d gclyken, den

bynaam voert. De Bloemdcelen loopen op-

waards dikker. Men vindt 'er ecnc Verfchei^-

dcnlicid v:in , welke met korte kromme

ftraalen praalt. (14;

ofo, Fol
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(14} Toncicvkruid met Lancetvormig Eyronde IIU

runvfe Bladen , eenhlomige Bloemjleelen^^^^^.

en rappigc Kelken. Hoofd--

Dcczc Indifchc is een J;mrlyks Gewas, doch'™;^

met Houtige Stengen , die rond, ruig en xcgt AniMminn

zyn. Het heeft de Bladen overhoeks, Tpits ,wormdoo.

Zaagswys' getand , met een Steeltje dat van^'^"'^*

onderen paarfch is. De tippen des Kelks zyn

T^nncctvorir.ig, verlangd cn uitgebreid: de Bloem

is klein en paarlchüchtig , uit vyf-en iwintig

Twceflachtige Blommetjes famengeftcld. Hec
Zaad is bitter en heeft een Wormdoodende

kragt, volgens den beroemden Hermannus,

(15) Tonderkruid rnet Lancetvormige , van xv.

onderen Wollige Bladen , de ^^^<ilieekn ^JJ^^^
ook Zaagswyze getand. ra.^^

Onder den naam van Ruikende Conyza is^t^^f^ead.

écczc door R u m p h i u s bcfchrceven , die aan-

merkt, dat dezelve in Gefbltc naar her Kruid

van dien naam , in Wolligheid der i3Iaderen

ri4) Cortvza Fol. Lnnccolato ovatis fcabWs , Peduncuüs

unifl.uïs, Cdyci'ius Tqua-roris. Baccharoides. Fi, Zfy[. 4.8.

Conyja. md. Virgï Aure.e folio &c VAIlL. Jltm. 1719. p.

yza Fol. Lanceolatis fu'jt

O dentatis. Conyzri Ar!»

. Cünyza odorara. Ru\i?i
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III. naar Alants- Wortel Kruid en in Reuk naa'c

^^xvii!^ dc Saïic gclykt. Men nocmc het Sambong in

Hoofd Oostirdie , alwaar hcc op dc Eilanden zo wel

als aan de Vaste Kust groeit. Daar is een Soort

^Zs"
' van, die meer dan eens Mans langtc hoog op-

fctiiet, cn dcswcgcn wordt hrt dc Conyza-Boom

by Pluk F. NET p/tyrtld. De B':idcn zyn wel

een Voet !:!n::; cn ccn ' janJ breed , ficrk gea-

derd 5 docli zagL in 't aanraaken , op dc kanten

ongelyk getand. De Bloemen zyn met een Pluis

van kleine Draadjes gcilraa'd , zo R u m p h i us,

als Moeskruid! eet , onder de Indiaanen , maar

dezclvcn om den Geur onder de Spvzen doet,

wordende die
,
op Java , in plaats van S ilie , en het

Afkookzel, zo wel in -als uitwendig , gebruikt.

In een Tuin , of op een gebouwd Land , wordt

dit Gewas fomtyds een Boom , van wel twee

Mans langten hoog , met een Stam van een.

Arm dik (*).

xvT. Tonderkiiiid mst langwerpige Bladen en
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Fluimen var. Rolronde Bloemen, die eens IIL

zo lang zyn als de Kelk. ^?vn!"

Die Gewas , -ook in Oostindic grocijcnde ,stuk.

ro-mc gcdagte Authcur Zeugen- of Farkens- iviud*

Moes , om dac het veel van die BeCiten gegeten

wordt ; llrekfcende de malfche ïoppcn , ge-

kookt , ook den Indiaanen tot Spyze. Het groeit

met ecnige Stengen , niet veel hooger dan een

Eilc , zegt iiy , en I ccft Biacicn naar die der

Netilen gelykende, doch wat langer cn Ipitfer,

aan de kanten grof getand. De Bloemen fchy-

nen zeer klein te 7yn , manker de yle Tuiltjes

op dc toppen der Srcr:; n of i:r.:.!{lcdcn. Dus

drievoudige gekartelde Biadcn van den Hoog-

lecraar B u r m a k n u s , te vcrfchinen. De
Bloemen zyn Rolrond cn paarfch , met korte

Stylen cn het Zaadpluis langer dan de Kelk ,

Zfgt onze Ridder.

(17) Tonderkruid met Eyronde , Zaagswys* xvir.

getande y eenigermaate Wollige , fpitje oiU^tm*

1 odonta mme

. pL';, Speel,
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III. Bladen, en getuilde Bloemen , die Kloot-

rondachtig zyn.

stük!^ In de Westindiën komt deezc Soort voor

welke by Plu mi er den naam voert van

Boomachtige paarfche Conyza , met getande Wol-

lekruids B'aden. Slo'ane vondtze op M
rasfigc plaatfen aan dc Zeekust van 't Eila

Jamaika Een dcrgelyk Gewas fchynthct te z\

dat Plu KE NET onder de Planten van Ma-
drasf aantekent , hebbende gladde Bladen

cene paarfchnchtige Bloem
; zyndc dit op Ja

onder den naam van Sambong Outang of Wi
Salie bekend.

xviiT
^^'^^ Tonderkruid met Lancetswys' Eyronde

Cbintnfii omgeboogen Zaagswys' getande Bladen ,

chincefth.
^.^^ onderen Wollig zyn; de Bloemen

getropt aan 't end,

^ Dit Gewas, dat Rümphius Amhonfche

Senecio tytclt, fchict, met een dikke hardachti-

Steng, fomtyds een Elle hoog. Zelden draagt

het meer dan drie Bloemen aan Tropjes by el-

kander. Het wordt op Ambon Liefdekruid ge-

noemd, dewyl het Vrouwvolk zig daar mede
het Aangezigt wafcht , om de Mannen te be-

haagen. Dc Hcefterachtige Conyza , met Reuk

van



van Ciflus , vvclkc de beroemde S l o a n e op IH.

Jamaika waarnam , fchynt r.aar 't zelve te 'è^^'-^^xvi

ken. Op Jiva worde het, wegens de Bloemen, Hoof

Paarle-Knop gctyteld.

{19) Tonderkruid met ovaale , effenrandige ijj^VJ

ruuwe, van onderen ruige Bladen» Kaig,

Dit Chineefche Gewas heeft eene ruigachti-

ge Steng; de Bladen langwerpig of ovaal, ef-

fenrandig , ruuw , van onderen zeer ruig en

bleek; de Bloemen Troswyze famengehoopt;

de Kelken als van het Sterrekruid.

(^203 1'ondcrkruid met Eironde eff^nrandi<rc

fpitfe t van onderen Wollige Bladen; deArhon

Aairen over de eene zyde gekroond, en\'^]^.

omgeboogen Blikjes, fg.

Dit Gevt^as , in de Wcstindicn voorkomende

,

en van Plu mi er BoomacJitige Conyza met

blaauwe Bloemen , gctytcld , geeft de Hoofd-

jes Aairswyze tot de zyden der Takken uit ,

volgens Sloane, die meent, dat het de

Tremate der Brafiliaanen zy. Hier toe behoort
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III. het opgeiTgte ruige Eoelkeiis - Kruid van Brov/ .

xvii!^' NE , dat dü Bloem Aairen aan 't end der Tak-
KooFD- ken altcmaal over cene zyde hclicnde heeft.

(21) Tondcrkmid met Eyronde effemandige

Deeze , ook in Zuid - Amerika groeijende ,

is Hcefterachtig en heeft Bladen als die van

den Kwee -Boom, volgens Plu mier, wiens

Amc rikaanfch Mccflerachtig Boclkens - Kruid ,

met Bladen van Hondsdraf en eene paarfch-

achtige Bloem , hier ook t'huis gebragt wordt.

S E N E c I o. Kruiskruid.

De byzondcre Kenmerken van dit Gcflagt

zyn ; een naakte Stoel j een eenvoudig Zaad-

kuifje , dat Haairig is ; de Kelk Rolrond
,
ge-

kelkt , de Schubben van het Ondcrkelkje , aan

\ end, als vcrfcliroeid hebbende.

Onder de menigvuldige Soorten van hetzel-

ve , waar van het gewoonc Kruiskruid ééne is

,

komen eenige Heefterachtige , meest Kaapfciie,

voor, welken ik hier zal befchr\'ven.

fiompe Bladen ; t Bo
hoeks i de Takjes bcgiig.

ongejisdd ov^r^

C34) Kruis-

ilternis, Ramulls flexuofis. Coavza

ÏLUM. Sp. 9. Jc. 95. f. Eupat<

Hcd«iae «rieftris folio ; Floxe pi
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(34} Kruiskruid met geftraalde Bloemen en

vsrfpreide fmalle Bladen , de Steng Hee-^'^ni!:'

fterachtig. Hoofd-

Van dit AiTikainfche of liever Kaapfche ^^^pv.

Gewas, zyn de Afbeeldingen , hier aangehaald ,,^;v;.,w

aanmcrkelyk verfchil lende. Het komt Ibmtyds

Heeflerachtig, fomtyds Kruidig voor, hebben-

de de Bladen 00': hrseder of fmaller^ maar dit

Verfchilc op dc zc'fde Plant , gclyk men uit

dc Afbeelding van Commelyn kan zien ,

die 'er Lavendel - Bladen aan toefchryfc. Ik heb

een Tak danr van , vo'komen ftrookcnde mee de

bcfchvyving van den Heer P.Eacius, ('ic

dceze S'(X)rt van zyne Draadbladige onderfchcidt

,

tot welke die met groenelPiairachtig dunne Bladen,

van Heumannus , door zyn Ed. t'huis gebragt

wordt. Deeze Draadbladige is door den Ridder

betrokken tot de Gekroonde , welke de Bladen

Vinswyzc getand heeft , dat in de befchryving

van B E R G I u s niet te vinden is , maar wel io

die van zyne Grootbloemige. L i n n ^ ü s

vrani^t , of die ook mede bcho; re tot deczc

Soon
,

Caulc fruticofo. Jacoba:i Afr. Fol. Capiil.icco viridi. Hf.:m.

^fr. 14. Jac. Atr. fruticans oblongis Faüiï anguftis imepris

Incanis VoLCS Nor. zi^. Jac, Afr. Frjtescens Lavendula:

rolio latiore Sc anguOiore COMM. flort. n. p. 14,. T. 71.

Jac. Ethinp L.v,£iida\z rol;o. Dbevn Cm. T. Jic.
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t III. Soort , 't welk my gantfch niet waarfchvnlyk

^xvif.^' voorkomt; De Bladen zyn wel, in dcezeLang-

HooFD' bladige , hier en daar fomtyds wat gefchaard

,

doch zodanig niet ingefneeden of verdeeld, als

Kmg"^ in dezelve, 't Gewas groeit Heefterachtig, met

Stengen , die eerst groen , dan VVolhg , er. ein-

delyk Houtachtig bruin zyn , hebbende de Bladen

om laag veel breedcr dan aan cc Blocmdraa-

gende Takjes , gekroond met eenige Bloemen

,

met de bepaahngen Van dit Gcllagt overeen-

kcniÜig, welke niet zeer groot en geel gcflrnald

zyn
,
gevuld met het Haairachtige wiccc Faiis

der Vrugtbcginzelen of aanrypendc Zaaden.

xxxvi: C3<5) Kruiskruid met gejiraalde Bloewen en

^fiiiusT Jiom/) Eyronde ,
rieezige , getande Bladen

Meidebia- Steng Ifee/terachtig,

Dc Bladen van decze Soort, die in de :

thamfche Tuin een Gewas maakte

drie Elfen hoog met een Stam van c

waren rondachtig , glad , dik tn

kanten getand , vlak , doch een wcirig i^men-

gctrokken , in figuur als tusfchen die der Mndc-

lieven en Hemelfleutels in ; voorts in gedaante

naar die der Zee - Melde gclykende , als bekleed

zynde met eenige Wolligheid en fyn

't VerI
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^'r Verfchil fchynt niet grooc te zyn tusfchcn UL
iiceze en de vccrtiglte öoorCi "^xv"^

C37) Kruïskruid met geftraalde Bloemen , en [tuk*^"

Pylvormige getande Blade?!, de Steng m- xxxvu.

vattende , die He^crachtig is,

Deezc Kaapfche Heefter bereikt dikwils de Eikbudige-,

hoogte van een Mcnfch, zegt Commeltn,
hebbende een ronde Haairigc Steng, in dcr-

gclyke Takken verdeeld , v^aar aan Bladen,

die langwerpig, Zaagswyze getand en gelpitst

zyn , van boven glanzig gröen , van onderen

witachtig, en düs naai- die van den Groen-Eik

gclykendc. De bovcnÜe zyn fnullcr , de Bloemp-

jes geel gcftraald.

C3!>) Kruiskruid met geftraalde Bloemen eh xxxix.

Spatelvormige i uitgegulpte , ruuwe Bladen, ri^/^",^

de Steng omvattende, die Heefterachtig is^^'-^^^'^^t-,

\ Gcw^as van decze munt uit door de üyf-

heid

lU OlEt. Yï. STUK%
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heil! zyncr Bladen , die ook den rand als gc*

dooiiicl hebben , en van boven glanzig doch

nicc glad zyn , van onderen grys en ruigach-

tig. ^De Steng is ftyf , ruuw en onbevallig.

De Bloemen zyn klein en vyfbladig geftraald

met de Blommetjes onverdeeld en ver van el-

kander. Uit Zaad geteeld, was het wel zeven

of agt Voeten hocix, in de Aiurterdainrc Tuin,

opgefchooter.

(40) Kruiskruid met geftradde Bloemen en

Spatelvormig Eyronde , effenrandige , ftom-

pe Bladen , de volwas/enen glad ran fco-

ven; de Steng Heefterachtig,

Deeze Soort , mede, gelyk alle de hier bc-

fchreevene , van de Kaap afkomftig , en t'ecoe-

maal met eene witte Wolligheid bekleed , hadc

de Bladen rondachtig ovaal , effenrandig ,
of

naauwlyks met een of twee Tandjes blykbaar,

CH gefteeld ; de Bladfteeltjes lang , en met een

uitgebreiden Vorr de Takken omvattende , zegt

LiNK^nis. Zyn Ed. betrekt daar toe de

Afrjkaanfche met iiladcn van den Vv'itten Pope-

lier of Abeelboora, door Ray opgegeven, en

noemt dezelve Popelisrbladig {*). Die Bladen,

(40) SiKdh Coroll. radiannbus, Fül. ovatls

bia Africana Populi iVtx foliis. Raj. Su/>pl. i

() PtpuUftllui was in Sptc. PUnt. als o»k

Ed. XII. , decze 'Soort gehynaatcd ; doch thii

XUI. , zekerlyfc door een Drukfeil cn Tctwnr





nogthans , zyn ,
gelyk zyn Ed. zelf in de Soor- III

telyke bepaaling van deezen Boom zegt, hoekig ^^^y^j*^"

gecand en wel zeer blykbaar , gclyk iedereen Hoofd-

weet; ook ecnigerimate rondachtig, doch geens-^"^*
^

zins Spatelvormig llomp Eyrond
,
gelyk die van^i^^,

dit Gewas door zyn £d. worden voorgefteld.

Mnoglyk zal hier t'huis te brengen zyn de Se-

necio Solidaginoides van den Heer Bergius,
met welke een Tak van mvne Kaapfche Plan-

ten, in i^^. I , op Plaat XXXI I, hiernevens

afgebeeld , en tot dit Geilagt behoorende , zeer

veel overeenkomst heeft , als uit de volgende

befchryving blykt.

De Steng is Heefcerachcip; , de Takjes zyn StmcU

rond , gedrecpt en glad : de Bladen dik v\ ig>;'^^''"'^

vormig , aan 't end getand
, ftomp , a;^fterwaards spatdbii-

allengs verfmallende en daar ongetand , onge- p'fxsxir,

fteeld , met twee kleine Oortjes den 1'ak om **

vattende, overhoeks geplaatst , fterl: geaderd,

een of anderhalf Duim lang: de B'oemen taa-

miihk groot, maikende een famengettelde l'uil

aan 'c end der Takken , met fmalle Blifcje?. De

gemeene Kelk is geknot rondachtig
,
vcelbladig,

uit fmalle ,
fpitfe , evenwydige Schubben be-

llaande , die een dunnen rand of zoom heb-

ben. Zy vcrtoonen zig klaar in de geopende

Kelk , met zynen naakten Stoel , by a
; zynde b

de zelfde Kelk van onderen gezien , waar door

het blykt, hoe dezelve aldaar een klein Kelkje

van fpitfe Schubbetjes heeft , aan dit Gc-
flagt eigen. Dc Bloem is langer dan de Kclk>
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Afdeil
g^^^3^^^- beftaat uit Tweeflagtige Blonï-

XVII.
*

metjes , in vyven verdeeld , als c , en Irech-
HooFD-

terachtig ; als ook uit Vrouwelyke Blommetjes

^"^T^ettU
^' ftompe Lip hebben, en een dun

Rengf Buisje , met een Styl,die een weinig uitrteekt^

hebbende den Stempel bruin en in tweeën ge-*

deeld of uit twee langwerpige ruige Stukken,

die Rolrond zyn, beftaande. De Meelknopjes

en deeze Styl vertoonen zig in het fterk ver-

groote Tweeflagtige BlommcÊje by e, gelyk het

Zaadkuifje, welks Haairtjes eenigermaate ge-

baard zyn, als/, aan het gezegde Blommetje

c, op het Vrugtbeginzel. De Stoel, binnca

den Kelk, by • , is wegens de Holletjes of

eigen Kelkjes, die getand zyn, waarin de Zaad-

jes gezeten hebben ,
eenigermaate als een Ho

Eigraat. De Bladen en Takken , 20 wel als de

Bloemfteeltjes, zyn hier en daar met eene losfe

Wolligheid, die 'er ligt afgaat, bekleed; gelyk

LiNN^üs ten opzigt van heü Popelierbladige

Kruiskruid aantekent.

Vier nieuwe Soorten zyn door den Hoogtee-

raar N. L. B u R M A N N ü s hier bygcvoegd , die

echter zonder Afbeeldingen weinig uitdoen. De

I
eerfte noemt zyn Ed. Senecio VerhascifoUus ,

om dat de Bladen naar die Van 'c Wollekruid

gelyken , zynde gefteeld , langwerpig ovaal en

gekarteld. De Bloemen kwamen aan 't end , by

zesfen , als Hoofdjes , uit de Oxels der Bladen

voort. De andere Soort heet Lanatus ; maar

de Wolligheid alleen kan naauwlyks onderfchei-
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iSng maaken ,
aangezien andere Soorten ook UU

Wollig zyn. De derde noemt zyn Ed. Lanige-
^l^f^J-'

rus, dat is VVoldraagende, om dat dezelve by Hoofd*

den oirlprong der Bladen, uit den Wortel, met*^"^-

een aanmerkelyke Wolligheid bezet is. Zy^^J^'"^^

heeft Vinsw\'s' vcrdfelde Bladen , een enkele

,

eenbloemige , byna kaale Steng en eenen knob-

beligen Wortel, De vierde Soort , eindelyk

,

Lanceolatus gébynsLzmó y
insgdyks met geftraal-

de Bloemen , heeft de Bladen ten halve om»-

vattende , Lancetvormig , Zaagswyze getand ,

van onderen Wollig, de Bloemen getuikJ. In

verfcheide andere Soorten zyn ook de Bladen

van dien aart.

^ S T E R.

De Kenmerken van dit Geflagt, dat gemeen-

lyk Jster , 't welk men Sterrekruid vertaaien

kan
,
genoemd v/ordt , zyn ; een naakte Stoel

,

een enkel Haairig Zaadkuifje, een Bloem mee

meer dan tien Straalcn ; de onderfte Kclk-Schub-

ben eenigermaate rappig of niet tegen de an-

deren aan' fluitende.

Onder de menigvuldige Soorten van hetzelve

komen thans , de Polifolius uitgemonllerd en

tot de Inula betrokken zynde, maar vier, al-

tcmaal Kaapfche, die Hecftcrs zyn^ voor, als

volgt.

G3
IS, DiEt. VI. Stuk*

CO As-
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IJl- (i) Afrcr , die laag Heejierachtig is , met af-

^inu' kopende, Elsvormige , g^Jleufdt^ . op de kant

IJooFD* mmve Bladen, en endelmgfi Bloemen.
STUK,

ji.^tr'ra
Gewas van deeze bcfcaat uit ronde Rys-

scif'iius.
'
jes, naauwlvk? een Voet laar-,'-. Draadachtig

ivxhbiadi-^^j^^ van boven Takkig; de Takjes vergaard,

fLxxxn.enkeld,gebbdcrd,rc-tr)prti;!: dc: dc Bladen Els-

^"
vormii^ ^ftiai , ipirs ,

rcgc, flcur^wyzc uicgehold,

op de kanL kort gehaaird , van onderen brceder ,

ongefteeld, of> eikander legucndc, rykciyk een

half Duim lan^T. De Bloemen ko.nen aan 't

end der Takjes voorc , op Stechjo die de^el-

ven verlangen. De gemeene Kclk^ is veclbla-

dig, Schub.^wyze famengeftcld uit fmal Lan-

cetvormige fnitfe , zeer fyn- gehaai:de Blaad-

jes , waar van de buitcnften kortst, üc Bloem

ibcftaat uit gcele Trcchrcrswyzc Blommetjes,

ïn vyven gedeeld , die twceflagtig zyn , en

rondom geftraald met Vrouwclyke, paarfche,

Spatclblommctjes. Het Vrugtbcginzel is , in

beiden, gekroond met een zeer fyn gepluimd

Haairig Zaadkuifje , en de Stoel is kaal.

Met deeze befchryving , van den Heer Ber-

Givs ontleend, komt bet Kaapfche Gewas uic

myne Verzameling overeen , waar van een

Takjo

(l) AJier SuffrutkofiM , Folils decurrcntibus Subulatif, Ca»

BalMTuIatis cÜintis margine icabti» , floribus terminalibus, Syst.

/fat. XIU Gen. 9^4- p. SSi. re^. XUl. p. öji. A<ad,

VI. Afi. 96. BERG. Caf, zt6.
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Takje, in de Natuur!vke grootte, m Fig. a,

op Plaat XXXII, is afgebeeld. Het gezegde xviï!"

behoef ik niet te herhaalcii. Men ziet by ƒ Hoofd»

een Twceflagtig Blommetje , en bv geen ^''"^-'^^y^*^^/^

welyk, hoedanigen de Krans maaken, beiden /ï^»^"
'

fterk vergroot blykcnde daar in het vcrfchil

der Vrugtbeginzelen , dat in de cerftgcraclden

Draadachtig dun is, gelyk zyn Ed. zegt, en in

de laatstgcmclden fpits Eyrondachtig en plat.

Deeze hatftc gedaante openbaart zig nog dui-

delykcr in een byna volkomen Zaadje by h ,

welk tot de Vrouwelyk€ Blommetjes of die

van den Omtrek behoort; &ls nog met hetzel-

ve, zo veel als met het Zaadkuifje gekroond

zynde , hetwelk in de twee anderen 7A[ï, ook

zeer zigcbaar vertoont, zynde fyn gepluimd.

Ca) Auer die Heejierachtig is , met Eyron-
J}-^

de ,
eenigermaate gefchubde , omgekromde , r^//xus,

Zaagswys' gehaairds Bladery en endelingfc^^jf'^*'

Bloemen.

De Steng van deeze, een Voet lang, is regt

en rond, Afchgraauw , ruigachtig ruuw , met

groene Rysjcs en vergaarde Takjes , drie of

vier by elkander. De Bladen zyn Lancetswys'

ovaal ,
fpitsachtig , met gedoomde Tandjes

,

ver-

(2) Jtper Frut. Fof. ovatls rccarvis fertato ciiiatis , F)oi.

ter Afr. Frut. fplcndentibus pnrvis & refiexis foÜis. Ck)MM.

Horu ir.p. 55. T. 2«.RAJ. ^ur>.l. 155.

4; 4
ir. DEElci VI, SXUS.
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Afde'l ^'^''^P^'^'^^ ë^^^ j een zesde Duims lang. De

XV iL Bloemen komen, aan 't end der Takjes, op

HooFP- j^orre Steekjes voort. De gemecne Kelk is by-

113 ais in dc voorgaande Soort. De Blommetjes

in 'c midden zyn geel , die aan den Rand a

welke de Straalen maaken , wit, volgens dc

Waarneeming van Be r g i ös.

(3) After Jfe Reefteraclitig iV, met langwer-,

trir.iius. pig Eyronds , fpitfe , van onderen Wollige
<ïdiaairde.

Bladen , de Kelken in Haairtjes uitloo-,

pende.

Hier zyn de Rysjcs minder Takkit;, dc Bla-

den ongefteeld , van onderen met een wittq

Wolligheid bezet , aan den rand ruuw, zeer

fpits: de Bloemfteeltjes aan 't end gebladerd,

eenbloemig : dc Kelkfchubben hebben aan 't

^nd een bruin Flaairtjc : de Bloemen zyn blaauw

gcftraald.

IV- (4) Aft er die Heefterachtig is , met /malle,

"SofulT ge/tippelde Bladen ^ en naakte éénhloemigc

Geftippei- Bloem- Steeltjes.

Dee-

igis a,utfs fubtus

conjanftis. Comm. Hort, IJ
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Dcezc heeft , volgens Eergius, Draad- IH.

achtige Takken , die Wollig zyn , met vergaar-
"^'xvirf^

de Takjes, bezet met fmalle ruige Blaadjes, HóofiH-

meer dan een Nagel kng. Aan 't end der Tak-.*^"'^» ^

jes komen twee of drie Blocmftceltjes by clk-jian^"

ander voort, die uitermaatc lang zyn, en fyn

gehaaird , ccnbloemig. De gcmeenc Kelk, de

Blommetjes en declen der Vrugtmaaking , zyn,

byna als in de voorgaande Soorten.

C I N F, R A R I A. Afchkruid.

Dit Geflagt heeft insgelyks den Stoel naakt eü

het Zaadkuifje eenvoudig gehaaird , maar de

Kelk is enkcld , vcelbladig en clren.

Het bevat ook vorfchcidc Soorten, waar on-

der de vyf laatften hier fhuis behooren; naa-

melyk.

(9) Afchkruid met Bloempluimtn ; de Bladen ix.

Vinswyze verdeeld met uitge/meden Slip-^^^^^^^

pen , de Steng Heefteraclitig»
b^ch*^^'

Byna geen Afbeeldingen vindt men van dit

zo bekende Gewas , dat gcmcenlyk den naam

. DOD. Pempt, «42. GiR.
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III. ^'an Jacobaa maritima by de Tuinlieden en by

'Afdeel, dc Liefi.cbbcrs, 't zy al of niet Taalkundig,

fioJfi voert. DoDONérs fpreekt 'er flcgts van en

«TUK. de figuur van L OB EL is door de kleinte naauw-

rI^T"^'
lyks kenbaar. By Weinmann vindt mea

wel een Afbeelding, die taamelyk ftrookt ; doch

de Afchkicurigc v/itheid der Bladen , weshalve

deezc Scort in 't byzonder den naain van Cine-

raria, dat is Afchkiuid, voert, is daar geheel

vergeten. Het groeit aan de Oevers der Mid-

dcilandfchc Zee , zo wel in 't GSbred van Ge-

nua als aan dc Kust van Provence, natuurlyk,

cn verdraagt fomtyds onze Winterkoude, doch

wordt meest in Potten gcplaot en ftrekt dus tot

verfieringdcr Bloemperken.

't Gewas komt , in Geftalte , veel met het

gewoone Sr. Jakobs - Kruid , dat hier in de

Velden groeit, overeen, w^aar van het ook den

naam heeft , doch is, in alle opzigtcn, grover

en zwaarder. De ondcrfte Bladen gelyken

ccnigcrmaatc naar <<ie der Eikeboomen ; de bo-

vcnfic zyn dieper ingefneedcn ; allen van boven

donker groen , van onderen , zo wel als de

Stengen , met ecne graauwachtig witte Wol-

ligheid dik bekleed. Op den top draagt het

geele Bloemen, die Pluimswyze famengchoopt

X (lo) Afchkruid met Plumbloemen; de Bladen
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Vinsw'jzs verdeeld en ruigachiign^ met uit- Hi: /

gefneeden Slippen; de Steng Kruidig, ^'xv]f^

Dccze fchicr, volgens B a uhtnus, Stcn-^uK'°*

g^en van ccn tik hoog, die ronJ zvn en met Tw$eJé£

ccn vvitte Wolligheid bcldced ; hebbende üe^'^"*"

ondeiite Bladen ronJach ig , mee dc Stee' en

een Voet lang , een Hand breed, gcfn pperd

of diep ingefneeJen en op de kanten uitge-

gdpt, van boven groen cn van onderen wie

,

even als in dc voorgaande; maar de Bioemftraal

is uitgebreid , niet omgekruid, en dc Kelk aan

dc Punten een weinig verfchroeid , zo de Rid-

der aanmerkt. Vocg hier by, dat dit een Jaar-

Jyks Gewas is, mei ovei winLerenJc
,
gclyk het

andere. Kalm heeft de.cv.e Soun m Kanad;>

waargenomen.

(j i) Afchkruid met eenbloemige Stengen en xr,

verjpreide Bladen ; de Steng Hes/terachtig. ^n'!}*^ -

Dc vStcng van decze is Hecftcrachtig , iamcn-^iiic.'

Ic groene Blaadjes en enkelde Bloem fteeltjes

uitgeevcndc> die Draadachng zyn , wat langer

dan dc Bladen , met kleine gecle Bioeaipjes.

't Gewas groeit, zo wel als de volgende, aan

de Kaap.

(12) Afch-

JscIp.Üi Hnuatls; Caule Herbaceo. Jacob» maritlraa f. Cineraua

Ltifolu. C. B. Pi». 131. Proir. 69.

(11) Cir.trari^ Pcdunc. unifloris. Pol» Iparfisj Caulc Fru-

*t. Dkil. VI. Stok,
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III. (iQ^ Afchkruid met de Steng bykans twee--

^xvii^
'èioe7»/g, de Bladen eenigermaate Wollig

Hoofd- ftomp Pyrond*

xu Deeze nieuwe Soort heeft een enkele Kniidi-

CiKtrariage Steng, van een Voet lang, met Wolligheid

Sepwjudlbekleed. De Bladen zyn Eyrondachtig , ge-,

fteeld, van boven ruig, van onderen Wollig.

Aan *t end van de Steng komen twee zeer lan-

ge Draadachtig dunne Steelen , die regtop

ftaan, ieder een Bloem draagende, die paarfch

geltraald is. Dezelve heeft een veelbladigen

Kelk, uit korte ,
ruigachtige , Lancctvormige

Blaadjes famengefteld. Het Zaadkuifje is ge-

pluirad; de Stoel naakt,

xiit ^^3) Afchkruid met eenhloemige Steeltjes, de

Cineruria Bladen gepaard , Eyrond, naakt ; de Steng

^4^.'' laag HeefterqchtTg.

ilraaiig

^QQXQ Soort , welke zeer naar de Amel-

lus Lychnitis gelykt, is betrokken de Afrikaan-

fg blaauwe Solidago, die Heefterachtig is, met

St Jans Kruid Blaadjes , van Va ill A n t. 'e

Is een Heefterachtig Gewas , mee een ruuwe

Takkige Steng en zeer kleine Eyronde groene

Blaadjes , geevende enkelde naakte Bbcmfteelen

I ) Cirararia Pedunc. unifloris , Fol. oppoCtis ovatis nu-

Caule Saffnitiaofo, Berg. Cap. 190. Solidago Afr. Fm,
Mcactulea &c Vaill. Mem, de 1720. p. ,6^. After

,
Frutcsccns &c. Raj. Supfl. ist^ Aftcf Caulc tzaiüia
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uit , ieder met ééne Bloem , volgens R a y. lil.

Dat de geteelde Plant in deeze Soort niet wei-^^^MW

nig van de oirfpronklykc verfchilie , is doorHooFiw

den Heer B e r g i u s waargenomen , als ko-^^"^»

mende dus aan de Steng Bladen van twee Dui-^^J^"**

men of langer, aan de Takken van één Duim

voor.

Een naakte Stoel ; een eenvoudig gehaaird

Zaadkuifje : de Meelknopjes van onderen in twee

Borllels uitloopende , zyn de byzondere Ken-

merken van dit Geflagt, 't welk, behalve dé.

Alantsv/ortel en veele anderen, ook eenige Hee-

fters, van de Kaap afkomftig, bevat, als volgt.

(22) Inula met afloopende , ftomp Eyronde , xxii.

eenigermaate getande Bladen ; de Steng laag,

Heefteraclieig ; de Bloemen ongefieeld aan^^^^^"^^*

H end.

Dit Gewas is voorheen ^/ter Polifolius ge-

Doemd geweest , doch thans hier t'huis gebragt

door den Ridder , die 'er toe betrekt de Inula

Cernua van Berciüs, welke een Heefterach-

tige Steng heeft van een Voet of langer, die

met een Wollige Schors bekleed cn ftyf is

,

Cüi) TnuU Fol. deciurentibus obovstis fubferratis , Caule

patvis Chamidryos , Flor. cotrulcis, RAJ. S*Ppl, 16; N.

II. Dut. VI, Srioh
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in. van boven in ftyve Takjes verdeeld , wtlke

HooF*^
Knoopig zyn en wederom verdeeld in kleiner

ivii. Takjes , allen met een fyne Wolligheid. De
STUK. Claadjts, van grootte als een Nagel, zyn ftomp

Ka^"^^
Eyroud , als met Spinrag overioogen , ongelteeld ,

niet een Wollig Knobbeltje , daar boven , waar

uit Tropjes van kleine Blaadjes voortkomen.

De Bloemen zyn groot en knikkende; zy heb-

ben een veelbladigen Kelk : de Schyf is gevuld

met Tweeflagtige Blommetjes ; de Krans be-

ftaat uit Vrouwelyke Spatclblommetjes ; beiden

hebben zy een langwerpig Eyrond Vrugtbegin-

zel, meteen Pluimachtig Zaadkuifje , dat broofcii

is , den Stempel jn tweeën gedeeld , de vyf

Meeldraadjes Draadachtig: de Meeiknopjes toe

een Pypje famengevoegd , dat boven in vyven

gedeeld is, en van onderen in tienen, geevcn-

de dus ieder Meelknopje twee l^orfteltjes uit

en de Stoel is bezet met hokjes als een Ho-

nigraat.

xxm. (as) Inula metfmêlle, efenrAvdige, Wollige y

Urimütiea, verfpreidc Blaadjes ; dc Steng Heefter

-

Kruidciir- achtig.

De Blaadjes van deeze Soort gelyken veel

naar die van Lavendel
, zynde aan de kanten

omgekruld, en wederzyds Wollig : de Eloe-

(23) Intd* Fol. linearibas integerttmis tomentofi*, fparfis ,

CauleFruticofo. ^ad.Vl. Afr. 71, AfteiFiutcsccusIuteu,
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men komen enkeld, ongefteeld, aan 't end der UI.

Takjes voorc: de Kelk is langwerpig ,gefchubd; ^J^^^/^
de B!oem(traal uit den wicien Roozekleurig. Hoofd-

(24) Inuhmet Elsvormig fmalle ^ driekantige, xxiv.

zeer digt famengevoegie Blaadjes ; de Steng p-^j^i^

Heefterachtig.
dl^e'*^'*

De Steng van deeze is Heefterachtig , een

half Voet lang , zeer ruiiw door 't afvallen der

Bladen. De Takjes komen in een Krans voort,

en geeven end -Steeltjes uit, kleiner dan dc Bla-

den , met byna ongefteelde Bloemen , die geel

geftraald zyn. De Kelk is langwerpig en be-

ftaat uit fmalle Schubben. De Kthiopifche Ja-

cobasa met Lorkenbooms Bladen van B r e y n ,

wordt hier t'huis gebragt.

Perdiciu m.

Dc Blommetjes, die de Bloemen famenftcl-

len , zyn in dit Geflagt in Lippen verdeeld , ko-

mende hetzelve voorts , wat den naakten Stoel

en 'c Haairige Zaadkuifje aangaat, met het voo-

rige overeen.

Maar ééne Soort van de drie behoort in het-

zelve tot de Heefiers , naamelyk

(2) Per-

(24) Inula rol. fubulatO' Iineatibas,triquetrl« , confertisfl-

Jacobxa Ethiopica Laricis folio. BKITN C««r» T. «4. MOIW.
fHfl. UI. S. 7. T. 18. f. 31.

lU Dttt» VI, Stuk,
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III. (2) Perdicium met byna gejlraalde Bloemen >

^^xviu'
irzer buitenjle Kelk vierbladig is, de Steng

Hoofd- Reejterachtig.

II. Dit Gewas, op Jamaika groeijende, is Tri*

rIST getyceld door den vermaarden Browne.
GeilraaitL fjet heeft de Bladen Lancetvormig ovaal, ge-

fteeld j naakt , getand , doch by de Bloemen

ongetand , die weinig in getal aan 't end der

Takken voortkomen. De buitenfte Kelk is

vier-, de binnenfle agtbladig: de Bloera geel,

gedraald , maar zonderling. Alle Blommetjes

zyn eenbladig, in tweeën gedeeld, de buicen-

ile Lip breeder j uitgebreid , drietandig , de

binnenfte Lip tweetand ig hebbende. De groot-

ilen komen in de Krans voor. De Gelblte is

als die van de Conyza of Inula,

In dit Geflagt is de Stoel eenigermaate Kaf-

fig, zo wel als 'r Zaadkuifje , doch hetzelve

komt , op de Schyf, ook gepluimd voor, en de

Kelk is rappig.

De drie Soorten van hetzelve, allen van de
Kaap afkomftig, zyn Heelterachtig , als volgt.

ri3 Lcy-
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(i) Levfcra met verfpreide Bladen en gejieel- HL
de 'Bloemen.

Van dit Gewas vindt men een Afbeelding^^'**

door Breyn uitgegeven , die de zyne veel i.

beter oordeek te zyn , dan van H e r :m a n n u s
, anlfba^

welke naar die van S e b a meer gelykt. 't Ver-^''^- ^
fchil is 5 inderdaad , aanmerkelyk , doch zal

^

mooglyk afhangen van dc Groeiplaats, Het is

een fchoone Soort van Aflcr, zegt Herman-
Nus, op drooge Bergachtige plaatfcn aan de

Kaap voortkomende , die een Houtige Steng

heeft , bekleed met zeer fyne Borfteligc gryze

Blaadjes , en op den top gcftcclde Bloemhoofd-

jes hebbende met Goudkleurige Straalcn. L i n-

N JE ü s zegt , dat de Kelken Tolachtig zyn met
alle Schubben rappig ; de kanten der Bladen

met geklierde Haairtjes bezet ; en alle Zaaden

met een Vliezigen rand gekroond, doch op de

Schyf komen geplnimdc Zaadkuifjes voor. De
Stoel is 3an den rand Kattig , m 'C micWen naakt

:

alles volgens de VV^aarneeming van den Hoog-

Jeeraar D. van Royen. De befchryving

van Bergiüs komt nagenoeg daar mede

overeen.

C2) Ley.

(i) Ltyfera Folüs fparfis-, flor, pedunculatis. Sytt. Nat.

XII. Gen. 9«j, p. S60. Veg. XIII. p. «-f. A>n. Acai.\U
Afr. 74. Aftetopterus luteus Laricis Folii» lanuginofis. VAlll.
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(2) Leyfera met drievoudige Bladen en bynê

ongefteelds Bloemen.

De Hooglccraar N, L. Bürm ann us bc

fchryft decze Soort onder den naam van Cal-

liJicornia^eTï zegt, dat het een Heefter is met de

^' Takken door Lidtekens riiuw, de Bladen drie-

voudig , byna regtopftaandc , een Duim lang ,

fmal cn Wollig ; de Bloemen eenzaam aan 'i

end, byna ongefteeld ; de geracene Kelk Ey-

rond , bekleed met Vliezige gekleurde vSchubbcn :

een lamengeftelde Straalblocm ; waar van de

Blommetjes ten deele Twecflagtig, ten deele

Vrouwelyk; de ecrften ruig en Pypachtig, de

laatftcn Spatelswys' Lancetvormig in drieën ge-

deeld. De eerften hebben vyf Meeldraadjes,

met Rolronde Pypachtigc Meelknopjcs ; beiden

een klein Vrugtbeginzel , met een Draadachtigcn

Styl cn tweedeeligen Stempel. Het Zaad, dat

in de onvernnderdp Kelk aanrypt , heeft een

Kuifje van vyf gcpIuimJc Borfteltjcs , cn de

Stoel is met Kafjes bezet, die de Blommetjes

önderlcheiden, Zyn Ed. tekent hier van eene

Verfcheidenheid met zeer korte , dunne
, gladde

Blaadjes ; als ook eene fynbladige cn eene drie-

bloemige, aan.

(3) L^y



^ D e e-1.Plaat xxxiii .
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C3) Leyfera met driekantige Bladen^ die aan III.'

de Punt EsUig en omgekromd zyn, ^^xvlu'

Van deeze zegt L i N n te u s : dc Bladen zyn f^^^^
dun met Haainjes bezet , aan dc binnenzyde m.
uitgegroefd met eene Wollige Sleuf. De ge-

J-^/f^^J"^

heele Stoel heeft Kafjes byna van langte als Hcyachti.

de Blommetjes. Het Kroontje van alle Zaaden pf."xxxn
is Vliezig, zonder ecnig Kuifje. Hierom ftrookt ^'S^ »

zy met de Buphthalma in Kenmerken ; maar is

aan de cerfle zo gelyk, dat menze in gedaante

Baauwlyks onderfcheide.

De aangehaalde van den Heer Bergius ,

door deczcn Hebachtige g-bynaarad , komt vol-

maakt overeen met dat Kaapfe Gewas uit my-

ne Verzameling , 't welk in Flg, i , op Plaac

XXXIil, hier nevens, is afgebeeld. De Steng

is rond cn graauwachtig , met Lidtekens , be-

paaldelyk getakt , drie vierden van een Voec

lang. De Takken en Takjes hebben die zelfde

cigenfchappen en de kleinften zyn geheel wit

Wollig. De Bladen , driekantig Elsvormig

llomp , van boven diep gcfleufd en Wolüg van

onderen rondnchtig cn groen , eenigszins Haai-

rig ,
ongedeeld , met een omgcboogcn Tip ,

twee of drie Lynen hng , digt by één , uitgc-

fpreïd. De Bloemen komen eenzaam
, onge-

üeeld , aan 't end der Takjes voort. De gemee-

ne

(3) LeyfiraloX. ttiqactrJs, apice callofis , r€cuivatil. VA»
RoYiM. Lcyfcra Ericoides. EerG. Cnp. aj^.

H a
II. PlïL. YI. STUK.
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' nr. ne Kelk is byna Klootrond , glad
,
gcfchubd,

'Afdeel. Lancetvormige fpitfe, glanzige, ros-geel-

HooFD- achcige Schubben , de onderflen digt aangc-

STUK. drukt, de bovenllen aan de Punten een weinig

Tweede j-appig. De Bloem is platachtig, hoogcr dan de
"'"^*

Kelk, gedraald. De Blommetjes, waar zy uit

beftaat, zyn in 't midden Tweeflagtig, ros-geel,

Trechtervormig , met den Mond in vyven ge-

deeld; die aan den rand Vrouwelyk, van der-

gelyke Kleur , met een Spatelvormige ftompe ,

drietandige Lip , welke zig met ecnige verhef-

fing uicbreiJr. Het Vrugtbeginzcl , Rolrond cn

krom , is gekroond met een eigeii Kelkje , Vlie-

zig, geknot, onverdeeld , maar een weinig rap-

pig aan den bovenkant. Dit bevat het Blom-

metje , dat in de Twceflachtigen een Pypachtig

vyfdeelig Meelknopje heeft , en in beiden een

Styl met twee omgeboogen Stempels. De Stoel

is bezet met zeer fmalle Kafjes , van langte als

de Blommetjes en tusfchcn dezelven geplaatst,

vallende ligt af.

Men ziet dus, dat dc AJleropterus van Vail.-

LANT , die geel is met Rosmaryn- Bladen , of-

fchoon dezelve volgens D. Sherard den

Stoel ruig heeft, hier niet behoorenkan ; dewyl

Vaillant dien Gcflagtnaam van de ge-

pluimdheid der Zaaden afleidt, niet alleen , maar

duidclyk zegt, dat alle de Soorten van zyn ge-

melde Geflagt den Zaadfloel met Pluimpjes ge-

kroond hebben 3 tcrwyl dc Bloem naar die van



't Sterrekruid gelykt. Rergiüs hadt den- nr.

zclvcn hier t'huis gebragr. "^Tvn!"
Myne Afbeelding vertoont het Gewas , en daar Hoofd»

nevens, by de Letter a, den geopenden Kclk^™^'

met een gedeelte der Tweeflagtige Blommetjes p^^^"'''

nog daar in ; waar van 'er één afzonderlyk met

zyn Vrugtbeginzel 5 wel driemaal in langte ver-

groot , by b is vcorgefleld, als ook een derKaf-

jes by c , en by d een der binnenfte Schubbetjes

van den Kelk , allen in de zelfde trap van Ver-

grooting.

Die in het Geflagt van airyfantJiemum of

andere volgende cenigcrmaatc IIcc(terachtig

voorkomen , kunnen in de befchryving niet ge-

voeglyk afgezonderd worden. Ik gaa dan over

tot dat van

A M E L L U S.

Een Kaffige Stoel , het Zaadkuifje uit enkele

llaairtjcs beftaande en een gefchubde Kelk,

maakt de byzonderc Kenmerken van dit Ge-

flagtuit, 't welk maar twee Soorten bevat.

(i) Amellus met gepaarde, Lancetvormige t.

(i) Amtllut Fol. oppoGtis Lanceolatls obtuGs tomentofis .„jige»

redunculis unifloris. Sytt. Nat. XII. Gen. 978. P- 567- /^'f.

5UI. p. 647. Mant. 47«- "MG. (^^P- i»»- VerbeCria Afte-

Lanceohto-lineat.lius &c. Hort.^ClifT. \\s. Chryfaaih. vel

potiu» Buphthjlmum Afric. Aftctis flare coetuleo. BnE»N
Proir. p. 1,. T. IJ. f, 2.

H3
II. DeSL, vit STVK^
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ftofnpe , Wollige Bladen en eenhloemige

Bloemfteelen.

Dit Gewas , aan de Kaap groeijende , heeft

een ronde Steng en Bladen naar die der Vio-

letten gelykende
, tervvyl de Bloem is als die

van 'c Sterrekruid , in midden geel, en Vio-

letkleurig gcflraald, Dc Bloemlleelen , aan 'c

end , zyn bykans naakt. De Blommetjes wor-

den door fmalle Kafjes ondcrfcheiden. Het

Zaadkuifje is Haairig , mot weiniij Pluis, en

dst der V'rouwciyke i.Iommctjcs K.ffig. De-

zelve maaken een getal van omtrent vyfentwin-

tig aan den omtrek uit.

(2) Amellus rnst gepaarde , drieribhige , van

onderen Wollige Bladen en Kroontjcs-Bloe-

Dcczc, op Jamaika ontdekt, heeft de Steng

WoUig , de Bladen als gezegd is en gekarteld

;

gccvendc aan 't end crn Krooniic rit van lan-

ge Steeltjes , de ondrrllen dihw^'s Kranswyze.

De Kelk beftaat uit fpitfe Schubben.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn , een Kafrige Zaadftoel ; het Zaadkuifje een

flaauwe

(i) Amellus Fol. oppofltss tnplinervüs , fubtu» tomentofl*,

rlonhus mn'.el -.tis. Am. Acad V. p, 40- Solidjgo viHoTa



Rand ; de kanten der Zaadcn,

v'^'ccmpcl der Tweeflagtigc Blommetjes onver- Hoofih-|

Onder de Soorten van hetzelve, welke Tour- Rd*

^EFORT Asterisci genoemd heeft, komen twee

voor, die Heefter«chdg zyn, beiden Wesdn-

difchc, als volgt.

(i) Buphtl^almum met gepaarde
jg^

mige Bladen en tweetandige Bladfteelen im7mFrJl

de Steng Heejterachtig. H«T«ig^

Dit Gewas is onder vcrfcheidc Benaamingen

voorgcfteld en afgebeeld. Dillexius noemt

het Asteriscus , niettegenftaandc het Kenmerk

van den Geftcrndcn Kelk, gclyk hy zelf aan-

merkt, daar aan ontbreekt. Tot een of twee

Ellen hoogte groeide het in de Brocihuizen

van den Elth.'imfen Tuin. Het hadc dunne

Houtige Takken, en dikke Bladen, Fluweel-

achtig en grys, naar die der Violieren gclyken-

dc.

(l) Bupbthclmum Fol. oppjGti's Lsnceolatis, Pcriolis !)!dcn-

Veg. Xni. p. 649. /i. C/;jf. 4iy GRCN. rf»^. 127. R./.V*-

Elth. 44. T. 3g. f. 44. Corona Solis Frut. Flum. Sp 10, h.

107. Chryfanth. ex Tns. Carib«is &c Pluk. Alm. 102.

'15. f. 4. MOHIS. Hijl, IIU p. ay. RAJ. Suppl. 211. Chry-

lutco. SLOAN. J.m. MS. WJi. 1. 2«o, CATESl. Car. I.

H4
n. Deel, vi. Stuk,
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dc. Wegens dc Bloem is het , van anderen
,

xvif.^ tot dc Chryfanthen of Goudsbloemen t'huis

Hoofd- gebragt. Catksby zegt, dat het aan de
STUK. Zcckuften der Bermudifche Eilanden , ter hoog-

nZ^!"^' te van vier of vyf Voeten , op dc Rotfen

groeit. De Woonplaats van deeze Soort is

anders gefteld op Jamaika en in Virginie.

iT. (2) Buphthalmum met gepaarde Lancetvormi-

^Ü'li^ ge,wederzyds Wollige ,
ongetande efen-

Boo'S- randige Bladen ; de ""Aeng Heefterachtig,

Decze heeft ook liaarc Groeiplaats in Ame-

rika , cn zou door C a t e s b y onder den naam

van Zormehloempjes van de Bermudes - Eilanden

bedoeld kunnen zyn ; maar zync Afbeelding

verfchilt aanmerkelyk van die van Dille.
K I u s , naar zulk een Gewas uit den Eltham-

fen Tuin , 't welk byna yan hoogte als 't

voorgaande was , gemaakt. Dit hadt ook de

Bladen glanzig groen : des ik niet begryp , hoe

dezclven Wollig kunnen gezegd worden te

zyn. De Amerikaanfche Zonnebloem , met Bla-

den van Laureola , door Flümier waarge-

(a) Supbtbalmmm Fol« oppoGtls Lanceolatis utrinque to-

mcotofis edenmlis integerrirnis , Caule Ftutico/Ij. Arteriscus

EIt6. 4}. T. }8. f. 43. Chtyfanth. Bennudeniè. MORIS.
//(/?. III. p. zs, PLUK ^Im. 102. RAj. Su;>pl. 210. Coro-

Sp. 10. T. tot, f. a ? CATWB. Can I. T. SZ ? Seu /V»
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nomen, komt daar mede overeen. Dc Gcftal* IH.

te is Boomachtigcr dan in de voorgaande
^j^,if^"

-

Soort. HooiTD- i

Derde Rang. nerdt ]

Vrugtelooze Feelwyvery. 1

Dus noemt men het, in de Samenteelige of

Samengcftelde Bloemen, wanneer de middelfte

Blommetjes , die de Schyf bellaan , 1 wecflagtig
^

en vriigtbaar zyn , doch de Vrouwclyke , aan 4

den Omtrek, geen Stempel hebben en derhalve
|

geen Zaad voortbrengen. De meeften van dee- I

zen Rang hebben Gedraalde Bloemen, als

O s M I T E s. Reukkruid.

Een Geflagt , 't welk op de zogenaamde Zon-

nebloemen volgt , en , gelyk die , den Stoel
J

Kaffig of met Kafjes bezet heeft, en gettraald
|

met Spatelblorametjes , maar het Zaadkuifje 1

zeer klein en den Kelk rappig gefchubd. 1

De Griekfche naam is van den ftcrkcn Reuk I

afkomftig. Het bevat drie Soorten , allen Kaap-

fc Gev/asfen , die Heeftcrachtig zyn , als volgt,

(i ) Reukkruid met Liniaale Vkezige Bladen i.

en rappige Stengen, BelS"
Jlrum. -
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IIL Van deeze Soort maakte \' a i ll a i\ r zyr.

^xïfn^ Geflagt van Beilidiaftrum , om dat dcrzclvcr

HooFi>- Bloem naar die der Madelieven, zegt hy, ge-

«TUK.
jyi^t^ en de Autheuren haar daar toe betrokken

hebben. Van H e r m a n n u s , imnv:rs , was

dit Gewas genoemd Afnkaanjche Bellis , die

Kroontjes draagt cn Hcefterachtig is , met ccnc

Kamfer -Reuk. Ily ccemt het ruigachtig, met

Bladen als van Vlafch. De Bladen zyn drie-

kantig , ongefteeld , en zitten digt by een

,

meeft Wollig, aan de enden der T.ikjcs , alwaar

dc Bloemen cen'/aam ,
ongefcccld , voortkomen,

hebbende den Kelk met Schubbige Blaadjes

bekleed , de Straalen wit en Borftelige Kifjcs.

tl. (2) Reukknn'd 7net Lancetvormige een weinig

Cüm^boru gekartelde Bladen , die aan "t agter-end

Kamfaige
getand zyn.

Dit is een Heeftcr met overhoekfe Bladen ,

een end -Bloem draagendc met een bladerigen

Kelk, wit gefLraalJ cn .-ecl in 't midden, dc

Zaaden naakt , dc Kafjes b'aaiiwacluig getipt.

Dit Gewas heeft een zeer Iterken Karafer-

Reuk. De Afnkaanfche Water- Madelieven ,

78. Beilis Camphorifcra Afncani

I. p. 143. T. 90. f. %. fi.

Plant. Am. Acad, VI.
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met een witte Bloem , van S e b a , zyn hier IIL

t'huis gebragt ; zo wel als de Anthmis Leu-^^^^^
cantha , die op zyde van ieder Blad iwce oFHoofw
drie iciierpe Tander^ heeft.

C3) Reukkruid met Lancetvormige gsjlipte
J"-.^^^

Bladen en gebladerde Stengen. AjitZloL

Decze heeft ook een Hecfterachtige Steng ,
sterMoc

met vergaarde Takken cn veripreide Bladen

die TiU brceder dan fmaller Lancetvormig zyn

,

zeer fpits , wederzyds Wollig , rykelyfc een Duim
lang , dik en V.leezig. De Bloemen komen ,

drie of vier by elkander, aan 't end der Tak-

ken voort. De Groeiplaats is op Waterige

Plaatfen.

Dit Gcflagt, naar den vermaarden Hooglee-

raar D. DE Gorter, die de inlandfche

Kruidkunde niet minder dan de uitheemfche

bevorderd heeft j getyteld , heeft een naakten

Stoel , een Wollig Zaadkuifje ; de Bloem is

m-t Spatelblommetjcs geftraaM , en de Kelk

bekleed mcc gedoomde Schubben. Een bykans

naak-

(3) Osmltes Io\. Lanceolatis punaatU , Caulihas foliofis.

Ar». Aead. VI. A/r. 79. Leucanthemiun frut. foliis crssfis.

SUrm. Afr. 161. T. 58. f. I. Bdlis Frut. Africana Cam-
phorati. Raj. Suppl xii. Bdlis Aq. Camphorata Unabell.

I, DUI.VI. STOM,
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III» naakte Stoel en een Haairig Zaadkuifje, worde

^
xv^i.^'

*er elders aan toegefchreeven ().

Hoofd- Vyf Soorten , allen Kaapfche, komen 'er ,

»TUK. Jqqp byvoeging van een nieuwe, terwyl de

Rangf' laatfte uitgemonflerd is , thans in voorj naa-

melyk.

I. Gorteria met efenrandige en uitgehoekte

T^r^oZta.
Lancetvormige Bladen , de Steng regtop-

Ki.'iièn- fiaande^ de Bloemen gefieeld.

Deeze heeft haar bynaam , om dat de Bloem-

koppen naar die der Klificn gelyken. De Zaa-

den fchieten Wortel door den afgevallen Kelk,

dien men derhalve onder aan den Wortel vindt

,

uit welken verfchcide Stengctjes voortkomen van

een Span lang , die rondachtig en Haairig zyn

,

en nit t zeer Takkig. Van de Bladen ovcrhaeks

,

fmal Lancetvormig , ongettecld , {kkclig , van

onderen met een witte Wolligheid, hebben de

grootten meest twee diepe Infnydingen weder-

zyds. Dc Keiken , aan 't end, zyn Eyrond,

cenbladig , met gefpitfte Schubben bekleed , die

ftyf zyn , doch naauwlyks fteekende. Dc Blom-

() Naamdyfc in de Optelling aan't Hoofd der Klasfe, en

iet vooiigc aan 't Hoofd van het Geflagt. Dit zelfde vcr-

chil, 't geen zonderling is, vindt men zo wel in EJ. Veg.

:U\. als in Ed. Xfl. Doch ik heb dergelyke meer opgemerkt.

fpinofo , Hispanica. BARR, Ie, 1
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metjes, op dc Schyf ,zyn blaauwarhtig, die[van Wfc

den Omtrek, welke de Bloemen geltraald maa- xv^if^

ken , korter dan de Slippen van den Kelk, geel ,Hoof0-

docli van onderen Violet. Het Vrugcbeginzel''^^^*^

der Tweeflagtige Blommetjes is Eyrondachtigjij^n'/,

van boven gekroond met een overvloedig, een-

voudig , gekruld Pluis , een weinig langer dan

!,ct Pypjc.

(2) Goltcria viet eenhloemigs Steden , de Bh- n.

den Lancetvormig, Vinswyze verdeeld, deris;^!'/"*

Steng neergedrukt. J^yfhaai-

Dit Gewas is onder verfcheide Naamen voor-

geftcld geweest. Miller geeft 'er een fraai-

je Afbeelding van , onder den naam van Are-

'

totis met leggende Takken , de Bladen fmal

Lancetvormig en fcyf , van onderen Zilverkleu-

rig , met eene groote Goudgeelc Bloem , die

Keer lang gefteeld is. Volgens den Heer Ber-
Gius is de Steng Heefcerachtig met neerhur-

kende Takken , die aan 't end gebladerd zyn.

Onder dc Blaadjes vindt men fommigen enkeld ,

anderen Vinswyze verdeeld , twee Duimen lang

,

met Steekjes van een Duim, die in een Schee-

de zitten, welke Vliezig is, van boven metftyf-

ach-

8cc. Leïs. Orig. 6. Arftotheci Fo!. rigidisleniter disfeo

tis. Vaiu.. Mem. 17x8. N. 9. Anetnonospcrjuw Fol, Dffdis

Sec. Raj. Suppt. itz. BIRG. Cap. sof.

IX* DEEju, VI. SrtJK.
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III. achtige Haairtjes. Dc Bloemfceelen komen ^

enkeld of dubbeld , aan 'c end der lakken

Hoofd voort: zy zyn dik , rond, regtopftaande, een

«TUIT. Handbreed lang en naakt* De Kelk is van on-

jj^^^^ deren eenbladig j van boven bekleed met regt-

opftaande Schubben, die Doornachtig gehaaird

zyn. De Bloem heeft een geele Schyf , zo

hoog als de Kelk , en Straalen ongelyk langer

,

ook geel, maar aan 't Grondftuk, van binnen,

paarfcbachtig. Het Vrugtbeginzel is aan alle

zyden omringd met een eenvoudig, ongcftccld

Pluis, korter dan het Blommetje. Dc bcfchry-

ving was door zyn Ed. naar een Plant, in

Holland geteeld zynde, opgemaakt,

iiT._ (s) Gorteria met Lancetvormige
, afloopenden

s^Zrrl/a. Doornachtig gehaairde , aangegroeide Bla-
Rappige. den en ongefteelde Bloemen,

Dceze Soort, door ComMelyn in Af-

beelding gebragt , wordt door hem als een Soort

van After aangemerkt, die Heefterachtig is met

kleine glinfterende omgeboogcne Bladen. De
Blaadjes, zegt dc Ridder, zyn ongefteeld, een

weinig langs de Takken afloopende , aan de

Punt gedoomd , en wederzyds gehaaird met
drie of vier Doorntjes. De Steng, die nn^
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5s , geeft gctropte Takjes uit , aan 't end ieder irr.

een liloem draagende , wier Kelk nppig is ^^^y^^^'

wegens de omgckruldr Sciiubben of Elaadjes , HocfdV

naar die van de Takjes gelykendc ; cn de^"^"**

Bloemen zyn geel geftraa'd. Ranl^^

(4) Gortcria met Lancetvtrmige afloopende , iv,

omgekromde , Doornachtig gehaairde Bla- ^'0/^''*

den, de Bloemen endelings. . Boifteïig«.

In de voorgaande Soort leggen de Blaadjes

nedcrwaards over elkander j in deeze zyn de-

zelvcn omgekromd , volgens de aanmerking van

den Ridder cn de Takjes groeijen niet by trop.

pen maar overhocks uit de Steng . die ook niet

ruig is. Voorts komen de Blaadjes met die van

de voorgaande Soort overeen , doch de Bloemen

zyn gefteeld , geel en van onderen Violet ge-

ftraald , komende menigvuldig voor aan die

Gewas, 't welk op Rotfen aan den Zeekant

groeit.

C5) Gortcria met Schuhachiige dühheldgelmir- v.

de Blaadjes , die de buiten/te Haairtjei
ca/Jris"*

en het end -^Doorntje omgehoogen hebben. Gehaaude,

Een
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III. Een verwonderlyk Gewas is dcezc , meest

"*xvu^'*
geiykende naar fommigen van onze Difcels , die

Hoofd- de Stengen digt bezet hebben met gekrulde

STUIT,
fcekelige Blaadjes ; doch hetzelve heeft geen

Rms^ andere Bladen , dan zulkcn , die de Steng en

Takken bekieeden. Het is door den Hoog-

leeraar J. BüRMANNUs ten naauwkcurigfte

naar 't Leven afgebeeld , met aanwyzing van

de figuur der Blaadjes , Bloemen , Zaadhuisjes

en Zaaden , die geheel zonder eenig Pluis fchy-

Een te zyn. De Takken , zegt zyn Ed. , zya

twee Voeten lang en dik, draagcnde aun 't end

groote geele geftraalde Bloemen , omvangen

met een Krans van fmalle Blaadjes, den Kelk

uitmaakende, waar in de gezegde Zaadjes aan

-

rypen. De Groeiplaats is , gelyk die der an-

deren, aan de Kaap, en van dit byzonderlyk in

de Kloven van Rotfen, daar zig de afioopcn-

dc Vogtighcid vergaart.

Vierde Rang.

Noodzaaklyke f^eeïwyvery.

Dus wordt het genoemd > wanneer de Twee-
llagtige Blommetjes, die het midden beflaan,

wegens gebrek van een Stempel onvrugtbaar

zyn , maar de Vrouwelyke, aan den rand , Zaad

voortbrengen , en dus dc^elvcn tot de Voort-

teeling noodig waren. Hier in komt voor, het

Geflagt van

OSTEO-
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O s 'T E O s p E R ivi u M. Recnzaadcr. , m.
Afdeel,

Dus genaamd wegens de Ecenige hardheid
^J^^Jj;^

der Zaadtn , die rondachjig en gekleurd zyn , stuk.

zonder Pluis of Zaadkuifje ; beflaandc de ovc- r^^rdt

Tigc Kenmerken in een naakte Stoel en een veel-

bladige Kelk.

Het getal der Soorten , altemaal van de Kaap

afkomüig en meest Hecüerachtig, is thans ne-

gen , als volgr.

(i) Ceenzaader met getakte Doornen, ooj'tr^

De beroemde Comm elyn gaf aan dit fjagr^TwT'

van Afrikaanfchc Gewasfcn, om dnt zy naar de

Chryfanthcn gelyken , doch ce;i Zaal , als c^c-

meld is, voortbrengen , den ra:im van Chryfan-

themoides Ofleospermon , waar van L i n n ^ u s

het laatftc woord , met een Latynfcht'n uitgang ,

tot een Geflagtraam gebruikt. Zyn Ed. nam

decze Soort in onze Hortus Medicus waar ,

7ynde die aldaar uit Zaad van de Kaap voortge-

ïcomcn, en hy merkt omtrent cfeyrelve aan , dat

zy een Stammetje van een Voet Iiecft , v. anr

uit ronde groene Takjes fpruitcn , bezet met

(i) Ofteospermum Spinis Rainofis. Spt» Nat. XII. Gen.

R. Lugdh. 179. UEBG Caf, fji. Moais. Hijl. III. S. 6, T.

3. f. y«. Chryftnthemoidei Ofteospermmii Atr. odoiatun Ipi-

nöfum 8c viscolatn. Comm. Hort. II. p. %s. T. +3. Chry»,

Afr. Fmt. fpinofmn. VOLCK. Nor. p. T. to$. Mlmlifeta

ïiiK«icen« aculeata & Baccifera. Vaill. Mim. 17Z0. p. 37*.^

"ji^. Dltu VI» STUK.
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HI. ongeftccldc langachtige fmalle gcfchaarde Blav

^xvfu^" tien. De Takjes , zegt hy , Icopen in een

Hoorn- Doorn uit, wiens punt ,
allengs zwoltcnde, een

'^rj'^if
^^^^^^ ' voortbrengt , vervat in een Kelk

R^g[ die in agten verdeeld is , en daar op volgen in

dit Land gemcenlyk drie of vief ronde zwarte

Beenige of Steenige Zaadcn , naar Bcsfen gcly-

kende en een witte zoetachtige Pit bevattende,

't Gehccle Gev/as is Lymcrig, met een Reuk

als van Terpenthyn en fmaakc naar den Balfcm

Kopayve.

VoLCKAMER mcrkt aan, dat dit Gewas

eerst zyne Doornen uitgeeft , wanneer het de

hoogte van een EUe bereikt , en die Doornen

zyn veel zigtbaarer in zyne Afbeelding dan in

die van gedagten Hoogleeraar, in welke laatilc

de Bladen ook veel meer uitgehoekt zyn, dan in

de zyne. Deeze beiden zyn niettemin naar in

de Tuinen geteelde Gewasfen gemaakt. B e r -

CTus betrekt hier toe een dcrgclyk Gewas,
dat de Bladen kleiner, fmallcr, en byna onver-

deeld heeft
,
zynde met grooter en fl i kcr Door-

nen gewJipend. De Straalen der Bloem zyn in

beiden drietandig , zegt hy ; waar van zig in

geen der beide Afbeeldingen eenig blyk vertoont,

L I ï» N JE ü s merkt aan , dat de Vrugt aan een

lang Steeltje hangt , uit Besfen in 't ronde gc-

fchikt beftaande , die bruinachtig paarfch zyn ,

Beenig , Klootrond , en dat dccze Soort zeer

naby komt aan de naastvolgende (*).

(a) Been-

(•) J;ffme Ofifm Oaat 'er w U. Vts.. XIII. doch dat 3kt



S ¥ N G E N E S I a; 131

("2) Beenzaadcr met Lanceivormige gefpitjle ; IIL

eenigermaate ge/teelde
, gladde Bladen , '^xvl?^*

die Zaagswyze getand zyn, de Takjes met dooro.

Tandachtige hoeken.

De Zaadkorrels , in deeze Soort, byna van

grootte en figuur als Kerfen - Pitten of als Erw-

ten zyndc , heeft dezelve daar van den bynarm. gerdc"^'

De Bladen zyn taamelyk dik en ftyf , . Wigvor-

mig, aan de Punt gefpitst
;

zy hebben korte

Steeltjes en fpitfc Tandjes
,
zyndc glad cn tv^ee

Duimen lang. De Bloemen komen op gefchubde

Steeltjes, eenigermaate Tuüswyze, voort. De
Schyf- Blommetjes hebben ccn zeer klein ; de

Rand - Blommetjes , die do Krans uimiaalcen ,

een rond en groot Vrugtbeginzel , geiyk in de

andere Soorten.

C3) Beenzaader met ftomp Eyronde , Zaags- Q
wys' getande, gejieelde^ een weinig afloo-»"^"' m,.

pende Bladen, DckÏÏE.

uit de Miinc. blyk'>;i,ir.

(z) OJlteipermam Fo!. Lanceolatis ,

currerttihus. CUf.
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IM» De Bynaam is afgeleid van 't woord MonC-

^xvn.^ ^^f^^^ ' ^^'Ik V A I L L A N T tot een Gcflagtnaam

Hoofd- gebruikt hadt voor deezc en andere Soorten ,

om dat derzelver Zaad naar Kraaien ^gelykt,

R^S'"^'
BoERHAAVE en anderen hebben 'er, onder

den naam van Chryfantliemoides met Abeelbooms-

Bladen, gewag van gemaakt, 't Gewas is

Boomachtig volgens fommigcn , volgens anderen

Hecfterachtig. In de Elthamfe l'uin wicrdt het,

in zeven of agt jaaren , een Boompje van vyf

Voeten hoog , met den Stam twee Duimen

dik. De Takken cn Bladen waren l:icr cn daaj;

met W^olligc Vlakken befprengd. Onder de

Bladlleelen zit een Knobbeltje , dat uit drie

deeTen beftaat of driedubbeld is. Tiet heeft de

Bloemen gelleeld en geel , met vierribbigc ,

Itompe , drietandige Straalen. Voor 't overige

beltaat het voornaamfte verfchil met de voor-

gaande Soort daar in, dat die de Tandjes der

BI Kien als uit^eknaagd heeft en dat in dezelve

de klcinflc jonge Blaadjes glad, in deeze Kraal-

draagende Wollig zyn.

(4) Beenzaader met langwerpige , Tandswys'

gehoekte , rumve , half omvattende Bladen

en gejleufde Takken.

Deeze heeft Bladen als dc Groen -Eik of

als

r4) Ofttosperwu-nVol. oblongls, dentafo . angulstls fcabris,

femi - amplexiciuli'-us ; Ramis fulcatis. Ofteosp. Fol. fcabris,

finuato-denticiilatU. BUKM, Arr, 17a. T. di.
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iiils die van Hulst , ongefteeld , byna de Takken
_

Jli,

omvattende , wederzyds met drie landjes ge '^xvu!^*

hoekt, aan de hoeken gefpitst, met licn randHooFu.

een weinig omgeplooid , van boven ruuw , van*"^"^'

onderen ruig en byna gewold, zegt de Ridder,

Cj) Beenzaadcr met ovaal- Lancetvormige ^ y-

gekartelde f geh'aairde Bladen. GchaalKic.

De Wolligheid der Bladen onderfcheidc voor-

naamclyk deezc, waar vaneen Takje door den

Hoogleeraar J. JBürmannüs, zo wel als

van de voorgaande Soort , i& afgebeeld. Ï-,in-

NJEus hadtze niet gezien en fchynt de Haairig-

iicid aan den rand der Bladen , daar gcdagte Heer

in die Soort van fpreekt, op deezc toegepast te

hebben. De Bloempjes zyn zeer klein en bren-

gen kleine Zaadjes voort: ook fchynt het Ge-

was ongelyk teerder te zyn dan in de voor-

gaande,

(6) Beenzaader met Liniaale fpitfe gekielde vr.

afflandige Bladen en een endelingfe Bloem- ^'^"gj^'j^.

De Steng van deeze is , volgens den Ridder

,

vyf

)fteosp. Ftuticans Lanuginofun

. f. 2.

Linearibus acutls carinacis di

>. Ofteosp, Junceum. öebs.
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vyf Voeten hoog ,
regtopllaande ; de Bladen

*• Elsvormig , effco , ongeiieeld , zeer ver van

elkander : de Pluim , aan 't end , beftaat uic een-

bloemigc vSteekjes , met kleine Blaadjes yl be-

zet. Volgens Bergiüs zyn de Bladen maar

een Nagel lang en de Kelken Wollig of kort

gehaaird.

(7) Bccnzaadcr met Lancetvormige gladde

Bladen en getuilde Bloemen.

Deeze , op Steenige Bergen aan de Kaap

groeijcnde , heeft een Heefterachtige regtop-

Üaande Steng van een Vinger dik: de Bladen

overhoeks, ongeft^d, glad, ter langte van een

Vinger , doch aan Bloemdraagende Takken
kleiner. Dc Bloempluim , aan 't end , is ge-

tuild , met Lymerige Bloemfteeltjes van gecle

Bloemen. Dc Zaaden zyn langwerpig, grooter

dan Tarwe - Graantjes.

(8) BcpnyaaJcr met Eyronde
^ Jiompe , op el-

karuUr leggende Bladeru

'* De Stenj; van deeze is twee Voeten hoog,

met ongtf^eclde Blaadjes Schubachtig bekleed,

die glad zyn , doch aan den rand met korte Ly-

merige Ilaairtjes en ruig in dc Oxe'cn. De
J3Ioemfi;L;Ll , aan 't end , is Draadachtig dun ,



ïcenbloemig »
ont^cbladcrd , de Bloem geel

'Kcik eenvoudig.

'

{93 Becnzaadcr met Lancetvormige verfprei-

de gladde , ejfenrandige Bladen en gewol- ix.

de Oxelen. 2''^'^'

In deczc Soort , door Bergius omftandig ge.'

befchrecven , is de Steng naauwlyks een Voet

3ioog, paai fchachtig bruin, gefcreept, glad; de

Takjes zyn groen ; de Blaadjes een Duim lang

,

fpitsachtig
,

ccnigermaate gekield , ongcfcceld :

de Bloemen komen , aan 'c end der Takken ,

eenzaam voort, op lange Draadachtige Sloem-

fteelen. De gcmcene Kelk is veelbladig, mee

een gcftraaldc geelc Bloem , vv( rcc de Straa'

ien drietandig heeft. Voorts komt de Vrugt-

maaking ,
nagenoeg , met alle de overige Soor-

ten van dit Geflagc overeen.

Drie nieuwen heeft 'er de Ilcogleeraar N. L.

B u R M A N N u s , onder de bynnamcn van Ge-

lande , Gryze en Roodachtige , bygevoegd. De
twee eerfte benaamingen zyn met de hoeda-

nigheden van vcrfcheide andere Soorten ge-

meen, en het laatlte Gewas wordt , zonder mel-

ding van ecnige Roodachtigheid , door den oa-

den

(9) O/lnsptrmum FoU Laticeolnis fparfis glabiis integ^nl-

mis , AxiUis Lanatis. Oft. Polygaloides. Bebs. Cmp. jjJ.

Unth. Frutic. Po vi^oni foIiJj Africanum. Pi.uk. Mtnt. 47.
T. 3U. Monilikii Polygnlx foÜis. VAIU.. Mtm. J710, fk

11, Dui, VI. Siu».
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lil» den Heer Bürmannüs Wollig en gctana

O T H O N N A.

De Kenmerken van dit Geflagt befcaan voor-

naamelyk in cene éénbladige Kelk , die van bo-

ven in veele punten verdeeld is en Rolrondacl;-

;ig van %uur. Voorts heeft het/elve een naal-;-

ten Stoel , gelyk het voorgaande ; maar het

Zaadkuifje ontbreekt in fommigcn, in anderen

is het Zaad Haairachti^ gepluisd. In cenige

Soorten zyn de Stranlblnnimcrjcs aliccn vrugt-

fcnar, in anderen ook die van c!c Scïuf, en de

Kelk is fomtyds diep verdeeld, fomtyds flegts

getand.

Daar toe behooren thans elf Soorten , ook

altemaal van de Kaap afkomfcig ea meest Hec-

fterachtig , als volgt.

(i) Othonna met langwerpige naakte gejleelde

* ' Bladen , een Kruidige Steng en zeer lan-

i- ge eenblosmige Blumjieelen.

Ta
(*) Oftcosperm. Fmt. Lanuginofum Fol. obJongfs dentatis.
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Tot dit Gewas , dat onder den naam van UI.

Knobbelwortèlige Kaapfe Plant die naar 't St. ^""^^^^^

Jakübs Kruid gelykt, door Bu eyn afgebeeld Hoofd,

is , wordt t'huis gebragt dc Solidago met lang- stuk.

wcrpige getande gladde Bladen en grootc Kroon- /^J^^^*

tjes . üloemen , van den Hoogleeraar J. Bur-
MANNüs. Deeze laatfte is een Hcefler ,

groeijende in de Kloven der Rotfen, en dikke

Takken hebbende , aan welken de Bladen , by-

m als in fommige Soorten van Sedum, trops-

wyze voortkomen
,

gelykcnde , door hunne

Tandjes , veel naar die van Hulst. Uit hec

midden der Bladen fchieten lange Bloemften,'

gels , die zig boven in dikke eenbloemige

Stcelcn , Kroontjeswys' , vcrdeelcn. De Kelk

is als gezegd is , maar hec Zaad aanmerkelyk

êepluisd.

Uit de gezegde Afbeeldingen blykt, dat 'er

een yroot verlchil van Geftalte plaats heeft in

dit Gewas , raooglyk veel van dc Groeiplaats

afhangende. In het Kruidboek van O l 1,> e

LAND komen van het Kruidige Verfcheiden-

heden voor , die de Wortelbladen gevind heb-

ben , of de Bladen geheel Eyrond , of ten uiter-

fte fmal en Liniaal , of Lancetvormig getand

en ongetand ; van het Heefterachtige met de

Bladen overhoeks ,
Lancetvormig en getand , of

de getropte Bladen Lancetvormig , byna ongc-

flccld. De Bloemftcelen , cn de Bladen by de-

zdven , zyn dikwils gepaard en de Kelken fom-

tyds in vyvcn gcdcelJ.

I 5 CO ot-
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^l^^,]"
maate getci

^tZ?' ^^^^ ^^""^^ ^''^^'^ Fluweelbloemcn gely-

n. kende, münc uit door haare kleinte en fynbia-

digherd. Steng is Draadachtig en bogtig ;

pynbiath-de Kclk Bckcrachtig, aan den Mond met on-

8** gevaar veertien 'landjes , en zy heeft veele

Straalblommctjcs.

III. (3) Othonna met de Bladen Finsn^ze in lan-

^sS-* gefmalk Slippen verdeeld.

Door C O M L L Y N is dccze als een mede-

Scort van jacobssa aangcmerki , en , zo als de-

zelve in de Hortus Medicus uit Zaad w^as voort-

geteeld , befchreeven. De Steng is een Vin-

ger dik, met Lidtekens der Bladen, en ver-

Ipreidt zig in gryze lakken , met Bladen naaf

drc van de Kroontjes draagende Aist gelykende

ö3 grys. Uit het end der Takken komen Stee-

len voort met een groote geelc HimengeftekJe

BkK-m , en daar op volgen gepluisde Zaadjes.

De Reuk der Bladen , ztgt hy, is als die van 't

Loof dergcele Wortelen cn de Bloemen Itinken.

CO Ot.

(i) Othonna Tol. Lincaribus pinnatis fuhdentatis. Tagete*

minimus tenuiter d.vifo Folia L'RryN Prodr II. p. loi. Chry-

óntfa. Afric. pmn ium ö(c. Raj Suppl. 212



Syngenisia.
(4) Othonna met de Bladen Vinswyze infmal- HL

k Slippen verdedd; de Stengen met rufge^^ïSf*^

Knietjes. HoonJ-
«TÜK.

Dat Afrikaanfche Gewas , ook in de Stads iv.

Kruidtuin alhier geteeld , aan 't welke de he-^^^^
roemde Commelyn, wegens deszelfs breedM"

Geliernd iSaadhuisje, een byzondercn naam ge-biadigc

geven hadc, maakt deeze Soort uit. Hier wordt

ook t'iiuis gtbragt de Heejlerachtige Afrikaan-

fche jacobcea , met ]31aden van Averoon of

Zcc - Venkel , door Volckamer van dien

Hoogleeraar ontvangen, en welker Afbeelding

aanmerkelyk vcrlchilt , niet alleen , maar in

vvclla I- belchry-virg \an ïulk een Zaadhuisje

geen hec minde gewag gemaakt wordt. Die

Neurcmburgfe Doktor zege alleen , dat het

bruine, naakte Zaadjes , onder Pluis verfchoo-

len, voortbrengt. Zyne Afbeelding houdt Ber-

<;iüs \oor beter dan die van Commelvn,
doch merkt aan, dat die Gewas niet in 't Ge-

Jlagc van Othonna plaats kan vinden , dewyl

de Kelk veelbladfg is. Hier op antwoordt de

Ridder niet , die hetzelve daar toe betrokken

hadt.

lU^VBlL. VI. STOK.
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III. hadt. Dc door zyn Ed. aangehaalde Berg-

"^^xv^^ Con^^ci van Seba heeft , volgens dc Afbeel-

HooFD ding ,
wcczcntlyk den Kelk cenbladig ; doch

8TUK. Bladen zyn meer overeenkomflig met dc

R^"/' voorgaande van C omM E l y n. Volgens Volc-

KAMER zou dit Gewas wel twee en door den

tyd meer Ellen hoog grocijcn ; tc weeten zy-

Bc grootc; want de kleine, die het Loof fyn

als Vcnkclbladen heeft , fchynt daar van te

verfchillen. Nogthans is het dc Afbeelding

daar van , die B e r g i u s bedoelt , zeggende

dat dc Vinnetjes of Snipperingen der Bladen

Draadachtig dun zyn.

V. (5) Othonna met de onderjle Bladen Lancet-

c^rtnTpif vormig onverdeeld, de bovenjien Tands-

^'^Hetu-
'^^^'^^ liitgehoekt.

aïe." De Hcellerachtige Afrikaanfche JacobjEa ,

met Bladen die naar Herts -Hoornen gelyken ,

van CoMMELYN, is deeze, in sgelyks in on-

ze Akadcmie- Tuinen bekend. Dezelve heeft

een Stammetje fomtyds een Voet hoog, met
lange Takken ; dc Bladen een Duim lang

.

van boven Afchgraauw, van onderen Wollige
de Bloemen geel en daar op volgen Zaadca

met Pluis gekroond.

(6) Ot.

Africana Frutescens Coionopi folio» COMM, Hirt, p, T.

J-O. RAJ. 5uppl. 17S,
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(6) Othonm met Lancetvormige , dritribhigey lir.

effimrandige Zaaden, de Steng laag Hee-^^^^^*

ne, leggende, enkelde Takjes, met clneribbigef,^J.|^^|*

Sappige Blaadjes, alles Zeegroen en de Bloe- smaibiadi.

men geel, wier Steeltjes lang, van boven ver-

dikc en Pypachtig zyn , de Kelken meest in

vyven of zcsfcn gedeeld. Het Zaadkuifje is

wit en lang. Het bloeit byna het geheele

Jaar, doch brengt in Europa, gelyk.vcele

anderen, geen ryp Zaad voort» Dus bcfchryfc

de Heer G ouan decze Soort , die in de Ko*

Linglykc Tuin te MontpelMer overwinterde

in de open Lugt. De aangehaalde Afrikaanfa

Heefterachtige geele JÏJter met Bladen van Thy-

mcléa, van R ay, fchynt veel llcrkcr van Ge-

(7) Othonna met Lancetvormige , effenrandige , vir.

eenigermaate l^eezige Bladen ^ de Stengd^S-'
regtopjlaandeé

Deeze gclykt veel naar de voorgaande , maar

groeit vier Voeten hoog en ftaat rcgt overend

,

zegt LiNNiF.üs. (8; Ot-

Fol. Thymeliar. RAj. Suppl, 167. Mill, /*. 245. f. i.

(7) Oi/;'*>:«d Fol. Lanccolatfs intcgerrimisrubcnrno/ïs , Caale *

eteao. Mant, 118. H. CHS, 4i9. R. Lugii. 1-9. Mitt, /f,

ï«3. T. 24J. f. 2.

lU DïEL. VI, STUK,

fierachtig kruipende.

't Gewas van deeze bcflaat kleine groe-
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II r. (8) Othonna met Lancetvarmige , gladde ^ m.
^a' iL^ '>'attsnde Bladen en gepluimde Bloemm.

De Heer B e r g i u s heeft dceze vSoorc Klein-

vin. bloemige getytcld ; om dat de Bloemen kleiner

ïi-w^ffZyR dan in de anderen. Zy heeft de Bladen

Piekachtig van figuur, de Steng omvattende,

mige. '"^'ftyf en Zeegroen
, zynde deswegen Senecio ri-

gem genoemd geweest. Met twee, drie of vier

Stengen fchict het Gewas uic den Wortel tot

twee Ellen hoogte, zo Volckamkr aan-

merkt.

T^fiiij.
(93 Othonna met Draadachtige Heezige Bid"

ftma.' den, de Steng Heefterachtig,

n'xxxin
Gewas , een Steng van twee Voeten

''*^i""*of langer hebbende , hadt onze Ridder lang

gekweekt , zonder dat het heeft willen bloci-

jen. Het fchecn echter zyn Ed, hier t "hu is te

hooren , niettegenllaande de Heer Millek
hetzelve , v/cgens de Gettaltc, tot dc Crasfu-

Jaas betrokken hadt.

Tot geen ander Geflagt fchynt, wegens den

cenbladigen Kelk , en tot geen andere Scort,

wegens de fmalheid der Bladen , bctrokkui
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ce kunnen worden het Gewas , waar v3n ik III.

in Fig. a , op Plaat XXXIII, de Afbeelding
^^^-J"^

gegeven heb. De Steng of Tak van 't zelve xviu

is geheel Hontig en dik, met een geclc Schors

overhocks digt bezet met zeer dunne Bladen

,

van drie of vier Duimen lang , vcrcconcn-

de zig als gladachdg , en fommigen hebben

zydelinglè Uitwasjes. Hier en daar geeft

deeze Steng ,
Kranswyze , eenige Blocmftee-

Icn uit , die niet minder dun en lang zyn

dan de Bladen, allen zeer weinig uitgcfpreid.

Aan 'c end van- ieder Blocmftecl is een eenbla-

dige Kelk, ten halve verdeeld in veele Punten,

op wiens Schyf of Stoel , die wel in Hokjes

als een Honigraat verdeeld, U' c'i niet Kaffia; en

dusnaaktis-,deTwcenagtige Blommetjes geplant

zyn. Het Vrugtbeginzcl van deeze heeft een

Wollig bekleed/el , en is van hoven met korte

Pluimpies voorzien , welke o.h toe een Kelk

voor het BUvvx ' V -)
, men

of SrraalM. i-.; „
/" :

mnar g - i
, , op

zig 7clf , viermaal in angrc , en dus in Lighaa-

melx ke «T'-ooite virrenzeRig maal vc rgrooc zyn-

de , vertoond , om den Styl en de Meelknopjes

of Vrugtraaakende declen van dit Gewas te ver-

tegenwoordigen. Wat zekere witte Wolligheid

en bruine Vliosjcs , Tropswyze aan den Tak
zittende , betekenen , en cf die aan denzelven

na*
II. DEEl, VI. SWK,
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III- natiiurlyk dan onnatuu:!yk zyn, cn van zekere

^^xvS" -Infektcn of Schildluizen afkomitig, is my dui-

Hoofd- Itcr (*;.

X. (lo) öthonna met Ovaale eenigermaate ge^

i^ltTc'^s. '^"^^ Bladen , de Steng Heefterachtig.

^
^

' 't Gewas van deeze , in de Akademie-Tuin

te Upfal geteeld, hadc een Steng vaneen Voc£

hoogte in 't eerfte Jaar, die rond was en glad:

de Bladen gelceken naar de Steng - Bladen van

Witte Kobl , ftomp - Eyrotid zynde met een

klein Steeltje , en aan 't end een Puntje , dik

cn fappig , de onderlten ongetand, de middel-

Hen een weinig, de bovcnften met vcele Tand-

je». Op 't end van de Steng kwamen eenige

Draadachtige , regtopllaande Bloemileelen voort

,

ieder met ééne Bloem , die een Rolronden ^

Hompen , gelykcn Kelk hadt , in agten verdeeld

,

cn een Krans van agt gecle Straalen , eens zó

lang als de Kelk , aan 't end byna drietandig^

met twee Lancctvormige korte Stempels
, zyfi^

de de Schyf ook geel De Zaadjes der Straal-"

blommetjes hadden een overvloedig iiaairig

Pluis, van langte als de Kelk.

Waarom deeze , in 't byzonder , den naam

(*) Zonderlins is 't , dat in de
'

KAMER ,
zig iets dergelyks opcn'>a,iri

Mant. 2S8. Cineraria Othonnites. Sp. PUvi

Solidajo Afra Frurescens Fol. craiCs dentat
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van Heefierige vocrc^ tcrwyl anderen veel fter-

ker van Gewas fchyncn te zyn , is my dui-

'

fter. Ook zie ik niet , dat die van Pluke-^
N E T I u s , welke Chryfanth met Hemeljleutels-

'

Bladen gctyteld v/ordt, wegens den naam hier/

meer behoore, dan tot de Derde Soort van 'c

voorgaande Geflagt , aangemerkt hy dezelve

den bynaam van OJleocarpon^ dat is Beenzaa-

dig, geeft, 't Vcrlchil van dccze met de vol-

gende is aanmcrkelyk.

(11) Othonna met langwerpige efenrandige

Bladen, de Steng Boomachtig , Vleezig^yi

met gewalde Lidtekens. 2<

Het Gewas , dat hier bedoeld wordt, was

in de Elthamfc Tuin, vyf Jaarcn oudzynde,
maar een Boompje van een Voet hoog, bloei-

jende aldaar, in 't jaar 1729» in het Winter-

huis. De Stam van 'r zelve was een Vinger

dik, taay en Vleezig, gelyk in de Boomach-

tigc Hulslook , met een bleek bruinachtige

Schors gedekt en hier en daar bezet met Wol-

lige Knobbeltjes , hoedanigc WoUigheid men
ook waarnam aan den oirfprong der Bladen.

Dceze hadden nagenoeg de gedaante van de

Cotyl. Afta ArboiCG

euflioie. BOEBH. Lx

B, DEEL. VI. SU
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IIL Bladen der Auriculaas , zogenaamd ;
7yr.dc

Afdeei- dik en lappig, aan 'c end ftomp, oopckartcld.

Hoofd wederzyds firoen , maar als befprengd met

STUK. eenige glinüercndc of Meelige Stippen. Aan
rifrjt end üer Takken kwamen lange dunne Blocm-

ftceltjes yoort, in 't midden een Vlokje, en op

'tei d een vsfdceliaen Keik hebbende , met

een üluem van vyi brecdc , geclc Spatelblom-

nictjcs, m 't mid'ien met Trecliterblonmierjes ;

leverende de cciftc alleen het vrugtbaare Zaad

uit, ('at ilk li; r. nJ was , met een kort bruin-

: \ . \an de Eloriimetjes , in 't

i nicL dan lange , onvrugtbaare

wi: Pluis , voort.

Een naakte Stoel
; geen Zaadkuifje : de

Zaadcn zeer b^ecd gezo^Miid en na^ikt : de Kelk

half Klootiond en ten-germaate Schubachtig

h k^ci: ticii S^raalblom netjes naauwlyks zigt-

baar c ncc' .i.,Lniiaa.e in drieën vji dcc 'd; maakt

de Kcnucrkcn van die nieuwe Gcfla;^t uit.

T. Dc ccn.arte >oort van hetzelve (i ) hccfc aan-

Pru'f^cni mcrkdyk gedwaald , eer zy tot dcezcn Zetel
Heefteage. fcwam. L I N N ^ ü s hadizc ccrst Heejterach'

TantcetUT» FmrrsceiK op Plant. „jj. Tan. Fol. "pinnaui

inre:eninis. H. CMf. in R. ,y4- Tnn A^ric. Aï-

borci-ceris LavöUuiat mulufiJo f«lio. Comm. hort. U. fi
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ti^ Tanacetum genoemd vervolgens ovefee- jiï^

bra^^t in 'c Ccflagt van Eriocephalus ; doch Afdeel.

cindelylc oordeelde zyn Ed , dat haare byzon- h^ofj^

dcre Vru/tmaaking ccn eigen Gcfl igt verdien- 'Tuk.

de. Zy is het Boomachtige Afrikaanfche Reins-
fj^^^f^

varen van Gommelyn, welks Loof naar dat

van de Lavendel met gefnippcrde Bladen van

C L u s i n s , 7e^c hy veel gel vk^ De liladcn

waren
,
op ieder zydc, a^ een Kam verdeeld.

In de Amnerdainie Tuin maakte het, volgens

dien Authtur , een Stam of Steng van zes of

zeven Voeten hoogte , rond en met een brui-

nen Ba't bekleed , van boven Takken uitgee-

vende, die aan 't end Wollig wa' en en zig ia

Kroontjes verdeelden van geelc Bloemen, heb-

bende het Loof den Reuk en Sm:;ak van het

gewoone Reinevaren. Dien zelfden Reuk word

ik nog cenigermaate gewaar in de Bloemen van

een gedrof>gdcn Tak van dit Gewas, byna an-

derhalf Voet lang, van de Kaap overgebragt,

en in myne Verzameling berufcendc.

Eriocephalus. W'olkop,

In dit Geflagt , dat zynen naam van de Wollig-

heid der Hloemhoofüjes ontvani^cn heeft, zyn

de Kenmerken ; een cenigermaate Haairige Zaad-

ftoel; het Zaad zonder Pluis,* de Kelk uit tien

gelykc Blaadjes beftaande , en vyf Straalblom-

metjes,

Het heeft twee Soorten , beiden van de

K 2 Kaap

II. DHL. VI. STUK,
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III' Kaap afkomfcig > in beiden Heefcerachtig 3

als volgt.

(ij Wolkop met geheele en verdeelde Bladen,

de Bloemen aan Tuiltjet.

lus AfrUa^ £)eeze Soort is in naauwkeurige Afbeelding

Geruilde, gebragt door den geleerden D i l l e n i u s. Zyn

Ed. merkt aan , dat het Gewas gewoonlyk Hee-

fterachtig opfchiet tot twee of drie Ellen hoog-

te, maar dat het, wanneer men 't opfnoeit,eea

taamclyk groot Bootnpje wordt
,
dcwyl de Sten-

gen Houtig zyn. De Takken zyn Bondclswy-

ze begroeid met Zeegroene Bladen, van ecnen

Kruiderigen Reuk en Smaak , de buitenften kor-

ter en doorgaans in drieën , de binnenften lan-

ger en niet verdeeld. De Bloemen , by Tuil-

tjes , van zes, zeven of agt,op den Top voort-

komende, beftaan ieder uit drie, vier, of vyf,

korte brccdc Spatelblommetjes , en zes, zeven

of meer Trechterblommetjes , die het midden

beflaan , zyndc beiden begreepen in twee Kel-

ken , de buitende zo wel vyfbladig als de bin-

nenfte, waar tusfchen een witte Wolligheid is

vervat. Van de Spatelblommetjes alleen komen
goede Zandjes , zynde die der Trechterblom-

metjes 1'chraal en onvrugtbaar.

(2) Wol-

^

(i) ErSeeephéilut Fol. integris divifi^qije Flotüjus Corymbo-

Clifi. 424- Lt.gdb. 17, Erioceph. fempervrirem , Fol. fas-

ciculatiï & digitatis. DiLL. Elti. ijz. T. iio. f. 13+. Ab»-

lanum Afr. Fo), tcrcti tiidentato. ^VAlth. Htrt. i. T, u
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(a) Wolkop met Liniaak onverdeelde Bladen ,
Ilf*

de Bloemen aan Trosjes. ^^^^^^

Dceze heeft de zelfde Geftalte , maar allej^J^jJ^'

Bladen zyn onverdeeld cn de Bloemen hangen n.

Troswyze aan Steeltjes korter dan de Kelk

,

die insgelyks dubbcid is , en ook eene aanmer-

kelyke Wolligheid tiisfchen zyne verdubbeling

bevat. Straalbloemen waren 'er niet aan ge-

VyfdeRang.
Afgezonderde Feelwyvery.

Dceze heeft plaats , v^^anncer verfcheide

Kelkjes , die ieder één of meer Blommetjes

cn derzelver Vrugtbeginzels bevatten , geza-

melyk in een gemcene Kelk begreepen zyn,

maakendc dus te famen , als 't ware, één Bloem

uit. Zy bevat zes Geflagten , onder welken

vier hier t'hiiis gebragc moeten worden, als

voor eerst dat van

Elephantopüs. Olyphants - Poot.

In het byzondcre Kelkje van deeze zyn vier

Tweeflagtige Spatelblommetjes vervat : de Stoel

is naakt: het Zaadkuifje Borftclig.

Twee Soorten , beiden Indifche Gewasfen ,

komen in dit Gcflagt voor , naamelyk

(O Oly.

-rf». Ac4td. VI. Afr. 87. Abrotanum Aft. Fol. Aigtotcis aa*

juftis. Flor. fpicatis. RAJ. Suppi. m.
K3

K. DUL. VI, STUK,
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IH. (i) Oivnhants-Pooc met langwerpige rtiuwe

^ïv^L* Bladen.

siuK? J^^'^zc Soort zou eii^cntlyk den Griekfcheii

Gcna8;tnaam , door den hcrocmc'en V a i r. l a nt

pu/j^2'rJ^
trein gehra -t, welke 01 phants - Fo<d bete-

«.uuwc kent ,
iTiojj;en voeren. [Jezeive llrekt ttu na-

vol.Luni^ van den Mabibairlcn naam Ana-SchO'

. vadi, betekenende den Voctftap van een Oly-

phant , welken de Bladen van dcrgelyk Ge-

was , door hunne fi-:nur . zouden uitdrukken.

Dat is evenwel het -/elfde Gewas ni<'t. Het

tegenwoordige groeit byna in de gcda int • van

Bernagie, anderhalf of twee Voeten hoOjj , met

rni'-r, eenigermaatc tep'ooid cn gekarteld. Uit

derzelver Oxelcn k^nvMi S^eelcn voort
, met

Bloemlioofdjcs , die in H!a-^crrj-<; v: rvat zyn,

beftanndc uit afgezonderde KeÜ^jes van ftekc

Ine Scfnihhcn , welke ie 'er drie, vi' r of vyf

,

paarRhaclir.i^e l'ieehicr - Bio-rmcrjcs , welke

jieer diep ingefnecden zyn, bevatteo (*). De-
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zeiven zyn Twecflagtig , en hebben een Vruort- IIL

beginzel met witte drooge platte Puntjes, in^'^J^^

plaars van Pluis, gekroond. De H-ejierachti Hoo^O'

ge Bidens van Breyn', en d.c Indifclie Scabio

fa van Bon

t

irs , fchynen nader met het Ma-^I/
iabaarfe Gewas, voorgemeld, te (Irooken.

(2) OH-nhants - Poot met Eyronde Wollige
^J^;^^

Bladen. fa^
wollige.

Dcczc , in dc Wcstindiën en in Virginie

groeijende , verfchilt niet uitermaate van de

voorgaande Soort. De Bladen gel yken vceï

nnar die van het Kruid , dat mer Primula

Veris noemt, vv^aar van die van de rn 'fTt- ook

niet grootelyks verfchillcn , en de Geftalte is

byna de zelfde. Alleen zyn de Bladen wat

ronder en niet zo ruuw.

De byzon<kre Kelkjes zyn in dit Geflagt

veelbloemig ; bevattende Trechterblominctjes

die tweeflagtig zyn en één of twee Vrouwe-

ly-

Leeft aarige.iaald, waar door het Vülil'ekre oodetfchcid, tus-

fchen de F.#«f Flo'.cuUfi en Jemifloseuhfi van Twrnifort,
zou verdwynen. Zie Gmel. Fkr, Sibtr, Tom. 11. Pwf. p.

(2) EUphanupus Fol- ovatif tomeatoGs. Grom, i^rj. iJf,

ïlepbaot. etcftus hirlutus &c, Brown. Jam, 31J,

11 DII VI STUK.
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III' lyke Spatelblommetjes ; de Stoel is Kaffig en

xvn!'' hcc Zaadkuifje begaat uit verfcheide Kafjes.

Hoofd- Het is benoemd ter Eerc van den Deenfchcn
«TUK.

jjQogieeraar in de Kruidkunde, den Heer O e-

dd^rm D ER us, en bevat maar ééne enkele Soort (?)

,

Kindwcif-
van de Kaapafkomflig, welke tevoorenKaapfch

dc Buphtlialmiim is getyteld geweest. Wat de

reden zy van den tegenwoordigen bynaara , die

ten opzigt van fommige Bloemen, gelyk van

de Madelieven en anderen , zeer gebrfikelyk

is, doch in de Stengen en Takken een ande-

re bt'tckenis heeft (*) , begryp ik uit de be-

fchryving niet. Mooglyk ziet het op de groei-

jing der Bladen , die alleenlyk ^an de toppen

der Takken zig groen bevinden zouden , zynde

het overige met Lidtekens der afgevallene

of met dorre Bladen bedekt.

't Gewas heeft een Hcclterachtigc famenge-

ftelde Steng en opftygende Takken. De Bladen

zyn gepaard, ongefteeld, fmal, fpits,geflcufd,

omgckromd, op zyde met Tandjes of Haairtjcs,

Aan 't end komen ongeftcclde Bloemen voort

,

welke Kelken hebben van Lancetvormige Blaad-

jes , breeder dan die van de Steng* De Straal-

blommetjes zyn eens zo lang als de Schyf , van

boven geel , van onderen paarfch; de middcl-

ftcn

(O Ocdera. Sjst. N.t. Xir. Ma.t. i,u ^eg. XHI. Gen,

Jlcai. VI. Aft. 76, BKBG. Caf>. 2,7.



Öen Tvvecflagtig , doch omringd met andere UI»

Vrouwclyke Blommetjes, die zo wel een Vrugt-
'^''xyfu

*

beginzcl hebben als de I weeflagtigen. Hoofd-

S ï OE B E. Stebe. iryfj^

Rang,

De byzondere Kelkjes zyn, in dit Geflagt,

cenbloemige , of bevatten ieder maar één Blom-

metje , dat Trechterachtig en Tweeflagtig is ;

de Stoel naakt ; het Zaadkuifje uit Pluimpjes

beilasnde.

Het voert den Grieklchcn naam, die op eeni-

ge Soorten van Gewasfen is toegepast , welke

ru meest tot het Geilagt van Centaurea betrok-

ken zyn ; moetende dezelve dus uitgefproken

worden ; gelyk men die Gewasfen , in 't Hol-

landfch , ook plagt te roemen Stehenkruid. Vier

Soorten , akemaal Kaapfchc , komen 'er van

voor, als volgt.

Cl) Stcbc viet Haakig omgekromde naakte u
Blaadjss, Jtlt'ic^,

De Bladen van deeze zyn El&vormig, om-fcuc?"'^''

gekruld ,
agterwaards krom , llyf , en als die

van den Geneverboom lleekende, glad, behal-

ve aan het Grondftuk. De Afrikaanfchc Hee-

fierachtige Conyza , met Haakige gryze Hey-

CO Stcch Fol. recurvato-uncInatJs nudis. Syst

Mant. 481. reg. XUI. Gen. looi. p. ^64. H.

Conyza Afr. FrutesccnJ , Fol. Erica. TouRNF. In

ichryfoides Janipcri foliis. VAiLt. Mem. 1719. l

K5
II. Dml. VI stuk.
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Anibi E^^adjes van Oldenl A n n , als ook de He-

XVII. " lïchryfiides van V a i l l a nt met menigvuklige
HooFP

haak'ge Bladen als van den Geneverboom en

* Bloemen aan de napjes der Takken , wordt bier

IUkI.
'

t'huis ge'oragt. Tc ticm^^- nc Ki lk bcfla^it uit

Elsvormig'.' Sc'rub'y n , die d.Mi Stoel londom

beklrcdt^n ; de (-oen Kelk «yfbladig, cnkeld

in it d'T SeiiU ) van d n an-lerm begreepcn, en

bcgrypt éón P.1oin-rietje , welk Trcchtcracbtig

is en Twetfl i-tiLS behalve de Meeldraadjes en

Knopjrs een S:vl liev:ir cnde met een fp'fbn

tw-edc ligen Sceni' cl: de Zaadcn zyn laPL';wcr-

pig , met een lang gepluimd Zaadkuifje.

II. (2) Stebc met omgelromde gryze Blaadjes en

Erllles. 072gtlyke Blommetjes èy een.

gc?' Dceze is Heyachtig Eupatorium door Brevn
getyteld , di 't Z'.;lve redelyk wd afbeeldt.

Het is een krom Heyachtig Heellertje, disit be-

zet met fmare , fj^irfe, kromme, gr\7e Blaid-

jes, hebLi 'n, '* on;j_.jflcc!dc Blocmhoofdjes aan

end der 'l'akkon , wier gemcene Kelk ge-

fchubd , een weinig rappig is en veelbloemig ,

bevittende tien byzondere Kelkjes , die Rolrond

z\ n , ii der met twee Blommetjes , het eene

Trechter-, h^'t andere Spatelvormig. Het eer-

He is 'J 'we'-ll ::-,::;,/ , het andere heeft geen Kun-

ne.

bus bFBG C ». ,?9. A*«:. 574. Eupatorium Eriro.dcs Cap.
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ce. Het Zaadkuifje is ongcftceld, gepluimd;

de SlocI V\ ollig.

(3; Stcbe met omgekantelde Blaadjes , die aan^^^J^^

de eene zyds Wollig zjn , en leggende

Stengetjes.
pr%fr.t,

Deeze heeft de Stengetjes Draadachtig dun/*'^'"''''

cenigermaate Houtig , neerhurkende , bepaald

Takki,^':, aan de npen Afchgi aauw, van groot-

te als dc W iUc 'I hy.n, en overhoekreongellcel-

de , ovaale , zeer Ipicle Blaadjes , van grooLte

als die van 't Duizendgrein , van boven wit.

Wolüg , van on i rai naakc
, omgekromd en

zodanis;- orngikmtcld, dat de Wolli^^e zyde dc

ondcrÜc worde. Zy draagt enkeldc Bloem-

hoofdjcs , die ongeilceid zyn , van grooLtu als

een Erwt , aan 't end der 1 akjcs.

(4) Stebc met Schubs)yys* aangedrukte Blaai- iv.

De befchryving van deeze, onder den mamw. xxxiv.

van Seriphium Corymbiferum voorgeÜcld, door

den Ridder, was als volgt: „ De Stengen Hcc-

„ Ibrachtig, Kmontakkig . Rysachtig, ander-

„ half V^oct lang, met Draadachtige Takjes,

„ die door aaoi^edruktc Blaadjv:s bedekt zyn,

„ De
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in. 3, De Blaadjes Lancctvormig Eyrond ,
onge-

'^xvïi^ " ^^^^^ ' °P ^^"^ gehaaird , van buiten

Hoofd. „ naakt , van binnen Wollig, overendftaande

,

TUK. „ digc tegen de Takjes aangedrukt. De Bloem-

1^1!^ „ hoofdjes aan 't end, half Klootrond, wit,

j, uit veele Kelkjes famengehoopt , maakcn

3, ongedeelde l'ropbloemen , die ongeflraald

zyn , famengeftcld uit gefchubde Kelkjes,

die glad en wit zyn , van Lancetswys' Els-

3, vormige Schubbetjes. Dezelven bevatten

'„ één wit Blommetje en witte Meeldraadjes,

3, zynde het Zaad gekroond met zes gepluimde

„ Borfteltjes en de Geftalte is als die van het

Kaapfche Xeranthemum."

In het weezentlykc der Geftalte van \ Ge-

was , als ook wat de Blaadjes en Bloem aangaat

,

komt met deeze Soort volmaakt overeen , dat

Takje uit myne Verzameling van Kaapfe Plan-

ten, 'c welk in Fig. i ,
op Plaat XXXIV, na-

tuurlyk is afü;ebcc!d. Zelfs ziet men hier die

groeijing der Takjes plaats hebben , uit hoofde

van welke zy Proliferi genoemd worden door

den Ridder. Niet minder ftrookt hier de Stasbe

Comphrenoides van den Heer B er guts, die

zegt , dat derzelver Steng Kroontjes van Tak-

ken uitgeeft , en aan de Blaadjes de grootte van

een halve Nagel , aan de Bloemhonfdjes die van

een Kers toefchryfr. De Gemeene Kelk , zegt

zyn Ed. , beftaat uit Blaadjes , welke naar die

der Takken gelyken. Dit heeft plaats in de

myne : de Eigen Kelk uit omtrent tien Schub»

betjes

,
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betjcs, die Imal, fpits, Kaffig , geelachtig wit. Ui;

oprtaande
,

Schubachtig geplaatsten ongelyk^^^jj^

zyn , naar onderen verkleinende. De vergrooteHooFD-

Afbeelding van een zodanig Kelkje , uit één ^"^^^

myner Bloemen van dit Takje, bya,wyst zulks yj^^^^

aan. Het Blommetje , hier in begreepen , is by

h afzonderlyk voorgefteld , dat eenbladig en

Trechtervormig is, met een Cylindrifch Pypje,

en den Mond in vyven gedeeld heeft met fpitfe

Slippen. Het rust op een Vrugtbeginzel, af-

zonderlyk by c vertoond , dat ftomp Eyrond

,

Hoekig , van boven gezoomd en gekroond is

met vyf Borreltjes of Haairtjes , die een Sten-

getje hebben, dat van boven in Pluimpjes uit-

loopt ,
zynde meer dan eens zo lang als 't

Vrugtbeginzel. De Schubbetjes van het by-

zondere Kelkje zyn geelachtig wit en de Mond
der Blommetjes is ros van Kleur , 't welk de

Hoofdjes niet onbevallig maakt. De figuur der

Kelkblaadjes en derzeiver Haairigheid op de kant

is by d , alles met aanmerkelyke Vergroodng,

voorgefteid,gelyk uit de kleinheid van de Blom-

metjes in de Hoofdjes blykr.

Tot deezen zelfden Rang behoort een Kaapfch

Heedertje , uit myne Verzameling , dat een

Bloem heeft uit geheel afgezonderde Blomme-

tjes bettaande , en tot geen der Geflagten van

deezen Rang betrokken kan worden. Ik geef

'er , aangezien de naam van mynen onlangs over-

leeden Vrind, Doktor Bas ter, niet onver-

diend in de Kruidkunde, thans uitgevallen was,

ge-

IL DftlU VI. STOK»
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TH, gclyk ik btvoorcns op zyn plaats gemeld heb*,

^^J^j^^'tcr zyner roemwajrdigc iiagedagtcnibfc den naam

Hoofd aan van
STUK.

^rV^. B A S T E R I A.

"zie II. De Kenmerken zyn: eenblocm'ge Kelkjes:

D. v.ST.
(Je midJeKten 1 weeflagtige Blommetjes be-

vattende , die met Vrouwelyke omringd zyn ;

en ongekuifde Zaadjes, ieder in een Vliezig

Celletje beflooten.

Het Gewas in Fig. a, op de zelfde Plaat,

na-ir 't Leven vertoond, heefteen rorde, Afch-

i^üooin- graaiiwe, taamelyk gladde, doch overlangs een

ri. Axxiv weinig uitgegroefde Houtige Steng , die zigGaf-
^'S- felswyze in Takjes verdeeld; welke Takjes,

overhoeks en zeer ruim, bezet zyn met Lan-

cctvormige gladde Bladen, ongevaar een Duim
lang, geribd, taamelyk dik, wcdcrzyds begroeid

met W(-inige , zeer lange, geelachtige, IHve,

f.^'tie i oo-r^tjes. Op 't end der Takjes komt

een rIo(m voort, of Blüenil:oo] dj.- . wciks Kelk

Sc ubsvvyze beflaat uit Blaadjes van dc zelfde

KU ur , ieder in een dikken grooten I^oorn, die

inede geel is, U'tlor^pende. Zniks blykt duidc-

lyker uit de vergvoore Af beel ling van het Bicvm-

hoofdje by e , 't welk 'k geop nd < n de meel te

Blommetjes danr u t genonv n h- h. Hu r ziet

men de g^ft<•!dheM (kr Hok jes of Celletjes ,

welke de ZaaJen bi v ttcn of Vrugtbeginzels ;

zynde Vliezig en zig van boven uitbreidende



tot een tanmclyk p;rnoten Kelk voor het Blom. IIL'

mctje , ddt \-T mot yyn Pypje byna geheel in ^^^v!!^
vervat is, doch met zyn Trechter of M -.ndftuk Hoof»

ver daar buiten uitrtecVr, De e;edagte Blom-^'^^'

metjes, d'c ten ^cuu- van tlf of twaalf, Ros-^^^'"*

gcci van Kleur, in dit Hoofdje waren, bevond

ik allen tot ' over *t midden in vyven gedeeld

te zyn, d. ch byna de helft wareo Vrouwelyk,

gclyk 'er óón
, geopend en vcr{;root, by ƒ is

voorgefccld , de anderen 'l vvccfiagtig. Liever

zou ik dc eerften Gelubde kunnen noemen, dc-

wyl zy wel een Styl , doch geen Stempel had-

den , beflaande den Omtrek zonder Zaad of

Zaadhuisje. De andere BlonimLtjcs, ook geo-

pend, waren, gelykbyg een derzelven vertoond

wordt , niet alleen m^^t een Styl en Stempel

,

maar ook met zeer duidelyke Antherce voor-

zien
, zynde dezelven , van elkander afgcfchei-

den , zeer langwerpig of Draadachtig
, groen

ven Kleur , en rondom vol van een menigte

v'^tuifmcel , dat zig ook aan den zwartacbtigpo

Stempel openbaarde Men ziet ^^zegde dea-

len duidelyk in het Twccfla-tig Bhmmetje g,
en zuik een Anthera afzonde! lyk by /», nog

fterker vergroot, waar nevens dcuitgefprongen

Zaadjes of Vrugtbeginzels , by f , eens zo lang

als natuurlyk, vertoond zyn. Hier zyn dan dui-

dcl 'k dc Vtu.:ïtmaakende deelen van dit Gcwas
in Plaat gebragt.

II. DEEL, VI. STOK.

Zes-
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/fJeel
Zesde Rang.

^^2'«^e
'^^^ wordt de geftcldheid in deeze Klasfc

Rang. genoemd , wanneer de Bloemen , ten opzigt

van de famenvoeging der Meclknopjes , die

Eigenfchap bezitten, om welke zodanige Plan-

ten Syngenejia , dat is Samenteelige, genoemd

worden , maar niet uit veele Blommetjes, in

een zelfde Kelk vervat , beftaan. Dit laatfte

maakt eigcntlyk de volftrektc ondcrfcheiding

tiisfchen deezen en den voorgaandcn Rang, ge-

lyk wy zien zullen in 'c Gcflagt van

De Kenmerken zyn; een gcfchubde Kelk,

bevattende een eenbladig Bloempje van gere-

gelde figuur; waar op volgt een langwerpig

Zaadje, beneden de Bloem gebooren.

Vyf Soorten , altcm lal Heefrerachtig en van

de Kaap afkomftig
, zyn 'er thans in opgete-

kend, naamelyk

Seripbium
Seriphium met enhlde Bloempjes, Krans^

cwm.w» wyze geaaird en uitgebreide Blaadjes.

Dcc-

(z) Striphium rior. verticillato- fpicntis unifloris , Fol. pa-

Vtf:. XIII. p. 66J. Taiiiariscus ^hiopicus Coridis Folio gia-

bro, Herb» Impix Capitulis in Spicam fcsfilibus, ïu:z..Ma**-



Stucènesia.
Dceze Soort is het, waar omtrent de Frane-

ker Hovenier Meese den Ridder doorftrykt/
^^^^

als had dezelve met voordagt een zelfde Ge-HoorD-
was in twee verfchillccde Rangen en Geflagten "uk,

willen plaatzen. Hy maakte zulks daar uit

dat hy by deezc Soort en by een Soort van Jr-

temijta , waarfchynlyk de JEthiopica als thans

de Derde zynde , gelykluidende aanhaalingen

vondt, het welk , zo hy met reden aanmerkt j

ook in andere Gevallen gebeurd is ; doch hy

fchynt niet bedagt te hebben , dat de Synony-

ma geenszins de weezentlyke Kenmerken uit-

maaken , en dikwils , ten opzigt van de Deelen

der Vrugtmaaking , zo duifter zyn,dat men met

geen mooglykheid kan bepaalen, tot welk een

Geflagt de Plant, die afgebeeld of bcfchreeven

is , behoore. P l u k e n f, t i u s zelf verzekert |

dat van ditflag van Gewasfen , die zo Afchkleu-

rig of als met Afch beftooven zyn, en Mosach-

tigc Blaadjes hebben metgeaairdc kleine Blocm-

hoofdjes , aan de Kaap verfcheide Soorten voor-

komen. Zekerlyk zal Linn^.us deeze naauw-

keurig onderzogt , en de B'oem zodanig be-

vonden hebben , dat zy niet tot den Tweeden

maar tot deezen Vyfdcn Rang onder de Sa-

mentceligcn behoorde (*). Ten

i7t. T. 297. f. 1. Friifex cinereus Muscofus &c. Plvk. Alm.

159. Mant, IJ. Breynn Gneioides Capcnfis. Pet. Gaz. z.

T. j. f. 9. Artemifia Floribus fimplicibus, H. Clif. 403. Se*
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III. Ten opzigt van de Geftalte komt het Gewas
Afdeel vry veel met het gene in Bg. i j op Plaat

Hoofd- XXX , hier voor afgebeeld is , overeen , en

sTuic. verfchilt 'er ook weinig van , ten opzigt van

^^idt de Blaadjes, maar de Takjes komen Kranswy-

ze aan den Steng voort en de Aanren zyn Vos-

fenltaartachtig , vaal of bleekrood van Kleur

,

't welk in die Takken van de m\ ne geen plaats

heefc. Ook zyn de Schubbetjes van den Kelk

zeer fmal, en byna Borftelachtig zegt de Rid-

der in de myne taameiyk breed en flomp.

Van Blommetjes heb ik daar in geen blyk kun-

nen vinden. I)c Heer Bercius f/TCfkt,

in zyne befchryving van het SeripJmm cine-

reum* ook van dezelvcn niet, zo dat het twy-

felachtig is, welke hy bedoele.

(2) Se-

weiken MïtSE met aanwyzing der Bladzyden aanhaalt, na-

ziende, niet begrypen wat dc M.m wii zeggen. De Kiddet

heeft, t'is , We Artfmi/:^ Flor. ftrnplieibui , fdat is Ar-

reniiiia met enkeldc Bloemen, > vnn de Kaap afkonsftig, ge-
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(2) Seriphium met zcshloemige Bloem - Aai III.'

un, de Blaadjes gekorreld Eyrondachiig,
^^^vli^*

Decze vSoort voert den naam van Kaapfe^^°^
Breynia , met witte gepluimde Hoofdjes , by „*

Pet IV ER , en was Stoebe met eecblocmige ^'^'>^'*'*

Kelken en geaairde Bloemen , door den Hoog- Ge^himo,*

Iceraar van Royen gètyteld. Ook worde

hier t'hnis gebraj^t de Afrikaanfdie Abfmnoi-
des van R a y , met grooce ron 'c Bloemhoofd-

jes , en Afchklcurige Mo^achtige Blaadjes, 't

Schynt vreemd, dat Linn^os de Blaadjes

Draadachtig noemt , terwyl hy ze als boven

bepaald hadt ; doch zyn Ed. verklaart zulks

'

met te zeggen , dat dc Bloemen zydelings on-

geilecld , vyf- of zesbloemig voortkomen , zyn-

de gefchubd met gekorrelde Blaadjes.

(3) Seriphium met eenbloemige Hoofdjes ^
stripbLm

gefchubde Blaadjes. fmcum.
,

Hier moet een weezentlyke misflag begaan

zyn : want de Stasbe Ericoidet van B e r g 1 s ,

die in 'c voorgaande Geflagt aangehaald was

en aldaar behoort , komt hier op nieuws te

voor-

(z) Striphiam Flor. Spicatis fcjcfloris , FoTiis gr^iiulato-ora-

tis. Ma^t. 4S/. StoeI)C Floribus capic.itis, Calyaijus uniflotiff.

R. Lugdi, 14,-. Breynia Capenfis ,
Capitulis albis plumofi».

fET. Gaz. 9. T. 5. f. 4. Abrotanoides Afticaflum. loL ci-

acitls ?Iufco(ïs, Sec. Raj. Sup^l. za.

A'jiotanoides Capenfis Ericat folio. PET. Gaz. j». T.

I- 2
U. DMt, VI. Srxi€*
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voorfchyn. Zy kan hier geen plaats vinden ,

om dat de Kelkjes eenbloemig zyn in deeze

Soort , maakende met elkander een Hoofdje

uit, aan 't end der Takken, die verdraaid en

bogtig zyn , of krom , mee Afchklcurige ttom-

pe Blaadjes , welke, volgens de bepaaling , Schub-

achtig op elkander leggen. Van waar het dea

bynaam van bruin heeft , is my onbekend.

(4) Seriphium met * Elsvormif^e yerdraaidi

7. Blaadjes, als afwykende Schubben,

^' Decze van Bergius , door den Ridder

aangehaald , heeft een Heefterachdg bruin , rond

,

Stengetje , van een Span hoog , met veele

Kranswyze gryze Takjes ; de Blaadjes ver-

ftrooid , Elsvormig met een fpitfe fcheeve Punt

en grys , van boven met een witte Wollige

Streep , van onderen verhcvenrond en groenach-

tig, ongefteeld, een Lyn lang, verdraaid. De
Bloemen maaken Hoofdjes uit aan 't end der

Takjes, die eenzaam , ongefteeld en rondachtig

zyn , van grootte als een groote Erwt, Benige

Blaadjes , even als die aan de Takjes zitten ge-

fatzoeneerd , bekleeden het Bloemhoofdje , dat

half

(4) Seripbium Fo!. Subulatis tortis, imSticjto -patuüs. ütoe-

i i£thioptcus, Capituiis puipureis
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half Klootrond is, beftaande uit dergelyke ge- UI,

fchubde Blommetjes als io de laatfte Soort van '^'^vn.'"

"Stebe , z>ndc voor 't overige van de gewoone Hoofi>.

hoedanigheid der '1 weeflagtigen in deeze Klas- '^^'^^

fe. Het Vrugtbeginzel is langwerpig, gekroond i^a/f.

met een gepluimd Zaadkuifje , van ongevaar

twaalf Straalen , zo lang als het Blommetje,

dat twee Rolronde Stempels, die overendftaan,

aan de Punt verdikkende, op den Styl heeft.

Tot dctze Soort fchynt t'huisgebragt te kun-pi xxxiv.

Den worden , dat Hecftertje uit myne Verza-

meling , zo zeer naar de Gnaphalium muricatum ,

volgens de Afbeeldingen , gelykende , dat men
het onverhoeds d^iar toe betrekken zou : (zie

Fig. 3 , op Piaat XXXIV.) Ik heb daar in dc

Kenmerken van een gefchubden , rondachtigen

,

gekleurden Kelk , tot dc Gnaphaliums behoorcn-

de, niet kunnen vinden, en, hnewcl het niet

volftrckt met de befchryving van Bergius
overeenkomt , zal het nogthans nergens beter

dan hier voegen.

't Gewas heeft bruine Srengetjes , waar aan

wyd gemikte gegaffelde, Wollig witte. Tak-

jes voortkomen , die bezet ryn met Elsvormig

fpitfe , ftckelige , en weezentlyk verdraaide of

omgekeerde Blaadjes , van een vierde Duinis

lang, ftaande meest nederwaardt geftrekt aan

de Takjes cn in de Wollige Oxelen tropjes

van zeer kleine fpitfe Blaadjes hebbende. De
Kleur dcezcr Blaadjes is groen; zy zyn glad

cn Priemswys' rondachtig , doch hebben eeo

L 3 Wol-
L r. DiiL. VI. sTuii.
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lir. Wol! '-ge Sleuf of Holte , die zig maar in de

^yif^^'oiidften openbaart.

Hoofd- In de Mikken en aan de enden der Tak-
•'""^

jes , komen ronde Hoofdjes , van grootte

ilSl'* als een groote Erwq voor, die zeer Wollig

zyn , en wel door eenige Blaadjes bcfchut ,

doch geen ^cmccnen Kelk hebben. Zy be-

Haan uit een lainciihooping van zeer Wollige

Kelkjes , k, wier buitenlte Schubben zwart-

bruine Pimten hebben , doch de binnenflen een

wit Bloempje maakcn, als /, waar mede dec'

ze Bloemhoofdjes praaien. Die Bï^'cmpje, dat

cigentlyk maar een Kelkje is , uit Scliubbctjes

als ?M bellaande, bevat een Blommetje n, dat

ros óf bruingeel is , zittende als verholen ia

een Pluis, 't welk geenszins Pluimachtig is,

gelyk in de Gnaphaliums , maar uit twaalf

witte Draadjes of gedoomde Haairtjt s, die aan

'c end geknodït zyn , als o , bcihiat ; zynde

dit laatfte byna tienmaal in lani:ct vergroot.

De ülommctjcs , in dit Ccv/as uitennaate

klein en byna geheel Pypachtig, zyn derhalve

zeer moeielyk voor 't Mikroskoop te ontlee-

den. Een derzelven in een Druppeltje Voj^t

opfcheurende , leverde het een menigte van

Stuifmeel - Bolletjes uit, die de gcv/eone \'er

coonirg maakten , waar van elders geijiroken

is. Zy hebben ccne ronde ccnigs^iiis ovaal-

achtige figuur , en m het Blommetje vertoon-

de zig de dubbelde Stempel van den Styl, om-

ringd van zyne Mcelknopjes , terwyl een ins'
'



njgts der gezegde Bolletjes van het Stuifmeel 'If»

zig in en buiten , en aan de kanten van het ^

'?v^^^

Blommetje openbaarden.
JJuk™'

(5^ Seriphium met driehloemige Bloemen ge- y.
_

aaird en zeer Jmalle Blaadjes,

Deeze , voorheen tot de Artemifia t'huisachtige»

gebragt , is een legeend Afchkleurig Heefcert-

je, met cnkelde fmalle Blaadjes digt by elkan-

der, en , aan 't end der Takjes, lange Aairen

van rondachtige Bloemen , met Aichgraauwe

Kelken , die de binnenftè ry der Schubben

Vliezig géfclcurd , wit hebben , gelyk in de Gils-

phaliums , zegt dc Ridder. Vier of vyf Hnair-

achtige Straalcn, die aan^ 't end gepluimd zyn,

van langte als de Blommetjes , omringen de-

zelven. Het Zaadkuifje botr-ekt dit Gewas , zo

zyn Ed. aanmerkt , tot dit' G'eflagt. De Afri-

kaanfche Kruidcrige Hcefler, met een klein ge-

aaird Blommetje, van CoMMEtVT^, zou hier

toe misfchien kunnen behooreïj-
'

Een vyftandige Kelk ; een vyfbladige re-

gelmaatige Bloem : het Viugtbcginzel onder

de Kelk worde eene eenzaadige Refic.

Dus zyn de Kenmerken opgegeven van dit

Ge-

il. DKKL. VI» SlYJlC
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III. Geflagt, het welk van den Heer Jacquin

xvn!^ benoemd is ter ccre van den Duitfchen Hoog-

HooFD- leeraar Strümpf. De eenigftc Soort (i)

door zyn Ed. op de Rotfen aan de Zee -Kust

Strumpfia van Kurasfau , inzonderheid by de Plaats de

"*

kÏÏ!^
Klip genaamd

,
waargenomen , is een Heefter

faufche. van drie Voeten hoog , met ronde Afchkleurige

Takken en drievoudige Bladen , naar die van

Rosmaryn zeer gelykende. In de Oxels komen

korte Bloemfteeltjes voort, ieder met vyf klei-

. ne witte Blommetjes , waar op weeke witte

Besfen , van grootte als een Erwtje ,
volgen.

JDe Meelknopjes zyn vyf in getal , tot één Lig*

haam famengegroeid , dat den Styl omringt

,

even als in de Samengeftelue Bloemen. By
Plu MIER en S lo ane zyn, onder den naam

van Thymelcea , Afbeeldingen , zo't lchynt,van

dit Gewas gegeven : ten minlte worden dczel-

yen daar toe betrokken ; doch die van P l ü-

MiER, Tournefortia door den Heer Buk-
man n us gctyteld , verfchilt aanmcrkelyk van

bcfchryving van Jacquin.

Lobelia.

De Kenmerken van dit Geflagt, welks naam

ter gedagtenisfe van den ouden Kruidkenner

(i) strumpfia. Syst. A'at, XII. Gen. 1002. p. su. Fts-

XIU. p. 66S. jACq; ^>2>er. Hijt. p. ;i8. Thymcljca hmuilioc

Foliis acutis atrovirenti!)us. Sloan. y^m. Hijl. II. p. >}. T.

Tlum. if, 17, Ic. zsi. t. u
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Lob EL ftrekt , zyn : een Kelk in vyven gc- III,

dceld ; een eenbladige onregclmaatige Bloem :

'^Jlvlf^
het Zaadhuisje beneden, met twee of drie Hoori»^-:

Holligheden. stuk.

In dit Geflagt komen die Planren , welke ^^^'^^

ToüRNEFORT bcgrcepen heeft on der den

naam van Rapuntium , bevattende de zoge-

naamde Kardinaüls - Bloemen , wegens haare on-

gemeen ftcrke hoogroode Kleur, den Liefheb-

beren van Flora t'over bekend. Hier uit kan

men eenig denkbeeld van de Bloem opmaaken

,

die , voor 't overige , door gezegden Kruid-

kundigen niet alleen zeer fierlyk in Plaat gc-

bragt , maar door den bekwaamcn Bloem - Ont-

leeder , den Heer B e r k h e y , nader en ten

naauwkeurigfte , in alle haare deelen is cnder-

zogt, afgebeeld en befchreeven (*).

Het bevat vcele Soorten, die naar de elfen*

randigheid of infnydingen der Bladen, en naar

dat de Sterg opgercgt of leggende is, gefmal-

deeld zyn. Onder de eerften, die geheel on-

verdeelde Bladen hebben , komt , na dat de

Eerfle, of die van Plümier, uitgemonfterd

en tot een byzondtr Geflagt, onder den naam

van SccËVola , gemaakt is , allcenlyk cene

Soort voor , welke hier t'huis behoort, naa-

melyk

(2) Lo-

{*)Exf,o,, rUr. comftfit. Lcid. 1760. Tab. I. Fig,

L 5
11. DïEI.. VI. $T»K.



170 S AMENTEELIOE tl £ ESTERS.

lïl. "

(2) Lobelia die Heeftsrachtig is , met Lint-

^^xm!" ^^^^ >
getrepte , efenrandige Bladm.

^Toir I^^t de 'Bloem van deeze Soort ook zeer on-

iL regelmaatig is , blykc eenigermaacc uit de Af-

i/JÏÏ*^^ beelding. van Brkyn, doch beter uit die,

pyib^m- welke de Heer J Bürmannus, in zyn
bkdige. -^^^^ ^^^^ Afrikaanfchc Planten

,
gegeven

heeft, onder den na?ni vm Heejlerige Rapun-

culus met ^clpitfte fterk geribde Bladen, die

Bloempjes aan de ehdeö der Takjes draagt.

Breyn nocmtze gehelmd en zegt, dat zy

Biet veel van de K^irdinaal- Bloemen vcrfcb-il-

Icn, doch vio'et zyn.van Kleur, bcfcaandc uit

een Lipje , van vcorcn in vyf Slippen ver-

deeld , en eèn' K-pachtig Grond- of agter-Stuk

,

uit welks midd'jn , als een Peperhuisje , ccn

lange Styl uitftcckt , die aan 't end eeri dik

langwerpig ,
witachtig , van voorcn Haairig

Kopje heeft , even als de Rapuntia en andere

Hclmblocmcn. De Bladen vergelykt hy by

die van den Pynboom. Gezegde Hcogleeraar

noemt het ccn Hcellerachtig Gewas, met Hou-

tige ronde Takken , die zeer digt bekleed zyn

met langwerpige , fpitfe , van boven groene ,

van onderen bleekerc Bladeo , zeef riaar die van

IS&cflRïYM.

^/r. .11. T.



den Rosmaryn - Jjoom gclykcndc , doch klcincr , III.

aan het end der Takken en zeer digt by een
;

' xvik^-'

tuslclicn welken , aldaar de Bloemen op korte Hoofi>|_.

Steekjes voortkomen, die gchdind zyn, van*^^^^^ '.

boven vcrdqeld in drie grootere, van onderen j'.a»^.

in twee kleinere _Slippen . enz. Dcezc Soort is

derhalve, van de Kaap afkomftig.

Een vyfbladige Kelk ; een vyfbladigc onre-

gclmaatige. Bloem, die van agtercn gehoornd

is; het Zaadhuisje bov^n den Kelk,.drie-

fcleppig , ,
met . éónc Holligheid. Dit zyn

de Kenmerken van lïct Geflagt deezes naams,

't welk de gemeene
_
Violen en veeic andere

Kruiden bevat , onder welken wel ecni^c wei-

nige Hceilcrachtigc voorkomen ^ doeh die niet

gevoegl^k van de anderen afgezonderd kunnen

worden , dan alleen deeze Amerikaan fche.

(15) Viool die Boomachtig en gedoomd is , xxv.

Rankswyt' klimmende, ^et langwerpige
, j^^'^^f^

Jtompe, gladde Bladen.
Bloea^

Door Lof, F LI NG is dezelve in Zuid-A-

Amerika ontdekt , een Gewas zynde , dac

.

langs

II. Deel. VI, Stuk.
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III. langs de Boomen Heefterachtig opklimt,"

Iv'l^* een kromme gedraaide Steng , van dikte als

HoofD- eens Kinds Arm, laatende om hoog Draadach-

"z'^de
^'8^ Takken nedcrhangen , die Houtig zyn ,

jiJg, met gebladerde Takjes hier en daar begroeid,

De Bladen zaten tropswyze aan de enden van

die Takjes , zynde Lancetvormig of langwer-

pig, (tomp en wederzyds glad, twee, drie of

vier Duimen lang. Uit de Oxels der Bladen

kwamen hangende Bloemftceltjes voort, twee

of drie by elkander, ieder met eene bleekgce-

le onregelmaatige Bloem , enz

De Heer Jacquin vondt by de Havana,

in de Westindiën , een Gewas , dat naar de-

zelve fcheen te gelyken , door zyn Ed. Hy-
banthus genaamd , wegens de bultigheid van

de Bloem , die een zeer groote rondachtige

Honig • Kleur hadt , in een Bochel van den

Kelk, tusfchen de Meeldraadjes en 't vyfde

Bloemblaadje geplaatst. Volgens zyne vergroo-

te Afbeelding mo^^ten de Bloempjes byfter

klein zyn De Vrugt was iets grooter daa

een Erwt , bevattende eenige ronde Zaadjes,

't Gewas maakte aldaar , in de Bosfchen , een

onbevalligen , regtflammigen , Takkigen Hee-

fter uit , die gcdoornd was , van zeven Voe-

ten hoog.

XVIII. HOOFD-
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XVIII. HOOFDSTUK. Hoofo/'
ITÜK.

Befchryving van de M a nw y v i ü e Hee-
sters, dat is de zodanigen , in welken de

Meeldraadjes , op de eene of andere manier ,

met den Styl famengevoegd zyn; gelyk in de

Pasfieblocmen en anderen plaats heeft.

Dat de Plantgewasfcn van dien aart, naar

het getal der Meeldraadjes, in de Ran-

gen van Twee-, Drie-, Vier-, Vyf-, Zes-,

Tien- , Twaalf- of Veelrhannigen , zyn ver-

deeld, heb ik, toen ik de Boomcn befchreef,

reeds gemeld. De Driemannigen leveren hier

één Gellagt van Heefters uit
, naamelyk , dat

den naam voert van

Deszelfs Kenmerken zyn : een Kelk in vy»

ven gedeeld , en een vyfbladige Bloem, be-

vattende een enkeld Vrugtbeginzel , op welksTop
de Meelknopjes zitten.

Maar ééne Soort is van dit Gcflagt be-

kend (i), die den bynaam van Chineefche t\3rt
^^J^^^

haare Groeiplaats voert. Htt is een HeellerCA»««/fi»

met hoekige , gladde , zeer wyd gemikte Tak-fchc'"**"

ken, die van onderen dikachtig zyn. Dezelve

heeft

(O Salacia. Syst. Nat. n^, XI1I« Ged. iii6. p.

U. DUL. VI. S1W«
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ni. heeft de Bladai overhoeks ,
- ver van elkander j

'-a"
geftceld , ovaal gclyk die van den Pruimboom

,

HüOKD- elFenrandig , fpitsachtig en glad, Dc Bloemen
STUK. i^omen , in de Oxelen , veel uit ééne Knop

voort , met eenbloemige Steeltjes, die korter

Tk.e ii.dan de Bladfteelen zyn. 't Geflagt komc in

^ii'^ST.
jjat ygj-j Salamandcrboora* na-

*by, doch 't Gewas is in Gcftalte verfchillende.

1 ot den Rang der Vyfmannigen behoort

,

in de eerfte plaats, 't Geflagt van

G L U T A.

Hier van zyn de Kenmerken: een Klofowyze

afvallende Kelk ; een vyfbladige Bloem , die

de Blaadjes onder het Vrugtbeginfel aangelymd

heeft: zynde dit Vrugtbeginzel enkeld en de

Meeldraadjes op deszelfs Top ingeplant. Het
ftaat op een Stander.

Giuta
eenigfte Soort , van dit nieuwe Geflagt

E--Kzha^. bekend (i), voert den Oostindifchen bynaam.
jr.vaaucif.^^^

ïs ccn Boomachtïg Gcwps , met de Tak-
ken aan 't end gebladerd. Dc Bladen groeijen

overhoeks ; zy zyn ongefteeld, breed Lancet-

vormigj byna een Voet lang, geaderd, naakt:

aan de Blocmdraagende Takken llegts een

Handpalm groot , ftomper , digter by een of

meer getropt. Aan 't end komt een gcfceeldc

Pluim

(i) Gluta. SytU Nat, Ffg, XIII. Ceu. lf»7* P* ^SJ.
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Pluim voort, vaa Eloeraen ter grootte van die m*
vaa de Kool. De Groeiplaats is op Java.

"^vuif*
Een byzondere Vrugtmaaking vertoont zigHoowin.

Iilcr , zo de Ridder aanmerkt ;
aangezien het Vrugt-^Tut.

bcginzcl gedeeld is , in de eerfte plaats, cDj^^^"'*''

ten anderen, om dat ue Meeldraadjes aan des-

zelfs Voet ingeplant zyn cn de lilocmblaadjes

,

aan het geheele Steeltje des Vrugtbeginzels, als

aangelymd. De Bloemblaadjes daar van afge-

fcheiden '/.ynde , zo zal dc plaitzing der Meel-

draadjes ,
zegt zyn Kd. , overeenkomen met het

volgende.Gcflagt.

P A s si F L O R A. Pasfiebloem.

Tot den zelfden Rang behoort hetzelve , dat

den Kelk vyfbladig en vyf Bloemblaadjes heeft,

maar een Vrugibeginzel met drie Stylen , 'c

welk een gefteeldc Belic wordr. Het Honig-

bakje is een Kroon, die den Stander omringt.

Sommige Soorten wyken racer of min van

deeze Kenmerken af, die ontleend zyn van de

Bloemen <Xqt zodanigen , welken men van ouds,

onder de Roomfchgezinden, de \^>rktuigen van

*t Lyden des Heilands agccc te verbeelden. Tot
omtrent het midden der voorgaande Eeuwfchynt

maar ééne Soort bekend geweest en befchrecvea

te zyn , waar uit men zulks opmaakte. Ver-

volgens zyn langs hoe meer andere Soorten , in-

zonderheid door Pater P l u m i.e r , ontdekt en

aan 't licht gebragt; zo dat To urne fort
'er reeds een aanzicniyke Lyst van heeft, die

na-
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III» naderhand nog aanmerkelyk is vergroot. Hy ge-

'
xvfn^ bruikte tot een Geflagtnaam , 't woord Grana-

Hoofd dilla , van Spaanfche of Italiaanfche afkomst,

betekenende een Gewas, welks Vrugt naar een

^.j^jf'"^"- Granaat - Appel gelykt. Verfcheidene zyn hem

hier in nagevolgd. Plümier begrcepze on-

der den Geflagtnaam van Clematis , om dat het

meestal Ranbwyze klimmende en omflingeren-

de Cewaslen zyn. Wegens dc Hecftcrachtigheid

van veelen , en om datze niet gcvoeglyk afge-

zonderd kunnen worden , zal ik alle de Soorten

van L I N N u s , wier getal zes - en - twintig is

,

alhier befchryven. Aanmerkelyk is 't , dat zy

allen uit de Westindiën , of uit Amerika , haa-

ren oirfproog hebben. Men vindize , door den

Ridder, naar de Verdeelingen der Bladen ge-

fmaldeeld, als volgt.

* Met onverdeelde Bladen.

Pasfl/icra
Pasfieblocm met onverdeelde y Zaagswys*

j^rr'aii getande. Bladen.

zaagbladi- Decze Soort , in de openbaare Kruidhoven

bekend , heeft haare natuurlyke Groeiplaats te

Suriname. De Steng is rond, Haairig, klim-

mende : de Bladen zyn Eyrond Lancetvormig

en gefteeld,* de Bloemen rood van Kleur, met

de
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de Kroon id 't midden purper en aan de tip-

^
pen geelachtig groen ; de Meclknopjcs van bo- - xvfi?'

ven witachtig, van onderen geel ; het oi

zei driebladig. De Amerikaanfche Wilde Hop-

pe, met Klaauwieren , van F l u k e n e 'i , ;'c- dria..""~

lykts buiten de deden der Vrugtmaaking , naar

deeze zeen

(2) Pasficblocm met onverdeelde Êy'ronde ef- PaJ/pora

fenrandige Bladen , die aan de Steeltjes P^^^l^^

twee Klieren hebben.

Tour NE FOR T noemt deeze Granadillamet
Blad van Androfemum en Vnigton als van den

JobenhooiP. Volgens de AfhccMi-- f byntzc

overeen te komen met de Murucuja van Hi afil,

door P 1 s o en M a R c o u A a F aan 't licht ge-

bragt. De bleekheid der Bloemen geeft 'er

den bypaara aan. Het Honigbakje is zeer kort

en het ümwindzei uitermaate klein.

(3) PasHcbloem met onverdeelde Eyronde hndpJJJf^^
efenrandige Bladen ;

de Bl&djieelen
Kojerwéa.

klierd, rigc.

De
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Dc Kleur der Bloemen geeft den bynaam

aan dcc/.c, welke echter by Catesby onder

den naam vnn Granadilia mee dricnbbige Sal-

fiparille- Bladen
,
purpere Bloemen en eenbhau-

«-we Olyfachtige Vrugt , is voorKedeld. Die

Bloemen zvn by anderen , misfchien door de

verfc: iMendc Groeiplans , als \ uurklcunc; of

roMr'cI b^fchreevcn. 't Gewas heelt Bladen

als van Kappers , dik en flyf : de Bloemen

ga;)n 's nvondsopcn: hecHoniübakjo is SafFraan-

kleu-i, 7 er \orc ci ^ Ooorci : 'e Staiiper

UKcrinaace la-;- Het groeit op de Bahama-

Eihmdcn.

(4.) Pasficbl\:m met onverdeelde Hartvormige

ejfei.randigs Bladen; de Bladjltelen onge-

kuerd,

P.ncr FruiLi.cE vondt dit C^cwns m dc

Tiiiücn en op vM-fr'HMde andrrc plaitlen der

\ c X n I 1 1 n P fK dc eMiigfte

heeft. Dc Stam, omtrent een half iJuim dik,

verdeelt zie; in vcrfcheide dunne Ranken , die

met haarc Klaauwieren langs do Boomen klau-

terf^n. De B'aden, die onqevaar vyf lJuimen

lana zyp en vier Duimen brc^d, hebben Srce-

len y-iu rw -c Du men en dc feuur is bvna als

die der Linden. Ook zynze dun en wederzvds

bly-

f+ r^ififtf'ra indiv. Coriaris ime-errlmls , Penolfi

xq,,-M„s Am jicad . p. 2,9 f4 Gr.nadilia Pomifer*
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bly- groen. De Bloem komt met die van de HL
andere Soorten overeen , dan dat haare Kroon
Karmofyn - rood is , met een witten Band ofHoofd-
Ring. De Vriigc is rond, dcrdhalf Duim dik

'

rood en geel van 'Hiitcn, wit van binnen, en
j^^-J"'*^'^-

binnen een vry dikke Schil, vol van ccn Wa-
terige zelfftandighcid, die zoet van Smaak is

,

doch gemengd met eene menigte Korreltjes van

het Zaad. Mier uit ziet men dat die Vrugt de

grootte van een taamelyken Appel heeft.

(5) Pasfiffbloem met onverdeelde , Hartvor- v.

mlg langwerpige efenrandige Bladen ; de ^MaHfor^,

Bladjleèlen met twe» Klieren', de Om-'"^^-^^^^^^^^

windzels onverdeeld. gendc.

De Vrugt van deeze is eigéntlyk, door deü

ingedruktcn Navel, Appelvormig, gclyk dezel-

ve van P L V MIER genoemd wordt. De Bloem

komt, in Kleur, Reuk, maakzel en kleinte, met

die van de Twee - en - twintigftc Soort overeen.

De Bladen zyn een half Voet lans;, 't Gewas

groeit op St. Domingo en het Scliildpatiden Ei-

land.

C6) Pasficbloem met onverdeelde , byna Hart-
^

vr.^

(s) PnsJl/f»ra Tol. ïmliv. Cotdato • orjlon^ls integerrimis , v"«hocki-

clavato', Frufta M.lfformi. PLUM. Amer. 67. T. Si-' RAJ.

Suppl. ,40.

(é) FMsJifitra Fol. iadir. fubcordatij ititcgmimis , PctioJi»

M a f*--
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III.

Afdeel.
XVIII.

Hoofd-
stuk*

vormige ,
efenrandige Bladen , wier Suc-

len zesklierig zyn , de Steng met vier

yiiezige kanten.

v^ftnoK" Tjttt fraay is deeze in Afbeelding gebragè

door den Heer J a c Qu i n , die haar ook op de

Westindifche Eilanden waarnam, en, behalve

de Vliezige hoekigheid der fjeefterachtige Sten-

gen van dit Gewas , \ welk Bladen van d;,r-

gelyke grootte als de twee voorigen heeft , de

Bloemen befchryft als zeer fchoon en welrie-

kend, gclykende in Kleur naar die van dc vol-

gende Soort , doch een weinig grooter. Vol-

gens zyne Afbeelding, inderdaad , moeten zy

wel zo groot als de Handpalm zyn. De Vrug-

ten waren Eyrond en glad , uit den geelen

groen , grooter dan een Ganzen - Ey , zeer lek-

ker van Reuk en Smaak , doch zeer grof van

Schil. In een Spongieuze Bast van een Vin-

ger dik, die tot voedzel van Zwynen en ander

Vcc (h'cktc, was cfn Vlecfch vervat, vaneen

aangenaamen Rinfchen Smaak , zittende binnen

dien Bast, welke als den Bolrter uitmaakte,

in eert eigen Vlies. Men acht deeze Vrugtcn

aldaar hoog ondfer de Nageregten , wordende

het daar in vervatte Vleefch of Sap ' veelal

met Wyn genuttigd, dien her zeer verkoelde.

Alom vondt zyn Ed. dit Gewas aldaar in de

Tui-

fexglandulofis, Caulc membranjceo («ragoao. P3sfifl«r3 Fol.

ace. Caule qiiadraogiilo alaio. ^w«.7^». S*?. lAC(i Amr.
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Tuinen , alwaar het tot bcklcedipg van Priee- Hl.

kü en tevens tot vermaak voor 't Oog llrek-
^"^j^yfj^'

te , doch dit nadeel toebragt , dat de vSlangen Hoofd-

'er door aangelokt werden om te aazcn op de ^"T"^-

Rotten , die groote Liefhebbers van decze

Vrugten zyn. Hierom neftelen de Slangen
, zegt

hy , dikwüs in het Loof.

Z-ynè Afbeelding , inderdaad , vertoont ons

deezc Vrugt wel vyf Duimen lang en drie Dui-

men dik, zynde dus byna van grootte als een

Vuist, overlangs een weinig geribd; doch een

ander Gewas van dien aart , 't welk zyn Ed. als

eene Verfcheidenheid aanmerkt, groeijende aan

de Vaste Kust , hadt eene Vrugt als een Me-

loen , of dikwils grooter dan eens Kinds Hoofd

,

zynde rondachtig , en overdwars met een ron-

de Sleuf , van een Vinger diep , uitgegroefd.

Het kwam in Bladen en Geftalte met deeze

Soort overeen.

(7) Pas(jebloem met onverdeetde Eyronde- tf-
^JJJj'^^^

fenrandige Bladen^ tweeklierige Bladjice- iluliffiuu

len en getande Omwindjelen,
biadigcf'

De Afbeelding van deeze Soort vindt men

by

(7) Pasftflora Fol. indiv. ovatïs !tttegenim?s , Peuolii

biglandniofis , inwlucris dentatis. jlm. AcU. I. p. 2Zo. f.

*. R. Lugih. 5?i. Fasfiflora Arborea , Laurinis foliis AroecK

cina. Pluk. Alm, z%%. T, 21T. f. 3. Cjémaris Indica Fruau

Citriforcni, FoU oblongls. PLitM. Am. T. to. RAJ. SupfU

\\\. Maiqulaas. M£B. Sur. T. zi. Jac^ Oki, I. p.

M 3
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III. by Merian, die aanmerkt, dat men de

^xvrn^ Vrugten te vSuriname Marquiaas noemt , wel-

HooFD ke naam Avaarfchynlyk van 't Amcrikaanfch

woord Murucuja, waar mede het Gewas door

^,f^f'"^'?iso beüempeld werdt
,

afkomllig zal zyn.

Zy zea;t dat de Blocncn groott r dan de gewoo-

ne Pasficblocm , en /c^r aangenaam van Reuk

'/yn, lokkende dus allerley vliegend Gedierte

aan, en tevens niet weinig Ongediert, 'twelk

mooglyk de reden zal zyn , dat de Hollanders

te Suriname 'cr tot Pricclen v/cinig gebruik

van maakten. Zie hier wat de HcerJ acquin,
op de VN'estindifche Eilanden , alwaar de Fran-

fchen de Vrugten Pommes de Lianne of Klim-

op-Appelen, de Engelich en ifowÉ}^- ^ttcj^/a of

Honig -Prammen tytclen , hcefc waargenomen.

Het komt op Martcnique overal, zo wd op

de Bergen als aan de Oevers der Rivieren en

on.kTloopende Zee -Stranden , doch meest in

P( ; l^Ji-nnf? , dat niet te voel belommerd is,

van zdf voort: beklimmende de hooge Boomea

tot aan den Top. Het is Heefterig en Hou-

tig , maar de jonge Takken zyn Kruidig en

groen. De Bladen zyn langwerpig EyronJ,

fpitsofftomp, niet inoicfneeden
, glanzig, bly-

grocn , v^ik , drrdhaif Duim hnz . met een

h.\L;c Kiaouwi' i-en voorc üe iilocmcn zyn

zeer lehoon , V ioict , paarlch , wit
, op eenc

tv'-'gUe wyzc gemengeld, en welriekende.

Dt Vrugt heeft byna de figuur en grootte van
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een Hoender -Ey , ruikende ook zeer Kruide- III.

rig en aangenaam. Zy zyn ryp als de Schil ^x?nï*
geel is, die dan, Lederachtig taay zynde, aan Hoofd-

hct end met een Mes of bytende wordt gco-

pend, als wanneer men, door een zagte fa- ^^j^'"'***

mendrukking , het daar in bevatte Vleefch cn

Sap met de Zaaden kan uitflurpen. Het is

Waterig wit met eenige Lymerigheid , zoet

cn 7ccr Sirnakclyk met een lieflykcn Geur ;

des h^t van dc Europcaancn niet n.inJer dan

van de Inboorlingen bemind wordt. De Zaaden

zyn Hartvormig,

(o) Pasficbloem vtet onverdeelde langwerpige vin.'
'

effenrandige Bladen en getropte Bloe-
^'^{i-^ll^^

men, vee.bioc-.

migc

Dewyl in meest alle Soorten de Bloemen

enkold uit de Oxelcn voortkomen , zo is dee-

7,e ^eno'ji;zaam ondcrfcheiden door haare Veel-

blocmighi-Md , ais geevende vyf of zes Bloe-

men , elk op een byzonéer Steeltje , uit ieder

Oxel. Dezelven hebben de Kroon of het Ho.

nigbakje geel en de Viugt is Violet; dc Groei*

plaats op 't Eiland San Domingo.

** Met

(8) P^sMora Pol. indivilTï obiongis integarimis, Flori^

bas confettis ytm. Acad. l. p. 221. f. 7. Pasfiflora Lnuri-

riore minore Cürym'iofo Plüm. Sp. 7. Clematis Indica

polyanthos odowtisfi.na. Plum. Am. 75. T. 90. RAJ. Suffl,
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** Met twcckwabbigc Bladen.
.

(p) Pasfiebloem met tweehmbbige , dwars ïang<

werpige , de Steng omvattende Bladen , die.

gejleeld en van onderen gejiippeld zyn,

I. De Bladen van dit Gewas gclyken in groel-

'

jing naar die van de dooroladerige Karaperfo-

lie , 7.0 Sloane, die 't zelve op Jamaika

U'aar,;cnomen heefc , opm-rkte. th-ti heeft de

Bladen niettemin tweckwabbig , of zelfs drie-

kwabbig zo BitowNE wil
, zynde het mid»

delflc Kv.abhctjc zeer klein cn door een Bor-

De RüoJhciJ van dc Vrugt geeft den by-

naam aan deeze vSoort, die op Jamiika en an-

dere Wc-i:ri 'l'v IvhrAcn . n's ook op Cay-

jencc, 1.-.. zyn Half-



maanvormig als met twee Hoornen: de Blad- .^«Mp
ftceltjes ongckiierd. De Bioem- Kroon is wit

en paarlch bont, in fyne Draadjes verdeeld,

(li) Pasfieblocm met tweekwabbi^e i

ren uitgerunde Bladen; de Kwabbenfmal .xotmaui"^

fiomp en wyd van een, waar tusjchen ÉeTZ^^^'S**

klein Puntje.

De Bladen van dcczc beihan uit twee lange

ftompe Kwabben , die een regten Hoek beflui-

tcn, zegt de Ridder, en daar van heeft zy den

bynaara. Hier tusfchcn is een klein Borftelig

Kwabbetje. De Bladftecltjes zyn ook onge-

klierd 't Gewas komt voor in Zuid -Amerika

,

qn zou door Hernandez onder den naam

van Contrayerva voorgciteld zyn , dagr hy Bla-

den als een Hoefyzer aan geeft; doch het is de

Wortel vnn dit Gewas niet, daar men van ouds-

her in de Geneeskunde onder dien naam *

ge-

bruik van gemaakt heeft.

Cl 2; Pasfiebloem viet tw^ekwabhige , Jlompe , xu.

van agP^ren onverdeelde Bladen ^en- l^f/J^^'*

hladïge Hunigbakjes.
^^^'ktondc^'

AJ. Sufpl. 34i. Muruci

M 5
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III« Deeze Soojt maakt de Muruciija van TorR«

'^xvuL
^^EFORT uit ; een Gewas , 't welk die Kruid-

HooFD kcriQer van de andere Granadillaas , tot een

STUK. byzonder Geflagt. heeft afgezonderd; om dat

i^jTy/man-^Q Blocm geen Kroonswys' maar een Koker-

achtig Honigbakje heeft. Dezelve is , volgens

fommigcn, paarfch, doch volgens Plümier,
die het Gewas eerst ontdekte , hoogrood van

Kleur. Hy vondt hetzelve op 't Eiland San

Domingo. De Bladen zyn Itomp tweekwab-

big , met een Borfteltje in 't midden ,* van on-

deren gelHppeld,- de Bladfteelen ongcklierd; de

Blocmiteelcn met Borllelige Blikjes , zege L i n-

XTTi. C^S) Pasfieblocm met tweekwabbige ^ van ag-

Fasfiflorn teren ronde en geklierde Bladen ^ die van

GivSe.' onderen geftippeld zyn , met de Kwabben

/pits en van één wykende.

De bynaam komt daar van , dat de Bladen

naar de Vlerken van een VIcdermuis gelyken,

Zy hebben aan den Voet twee Honigkliertjes.

De Bloem is klein en wit met omgedraaide

Meeldraadjes; de Vragt Sappig en Eyrond. 't

Gewas is uit Amerika in de Kruidtuinen van Eu-
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ropa ovcrgebragc cn door Dillen lus zeer fraay

afgebeeld.
Akoejw

C14) Pasfiebloem ihet Dmkwcibbige, JTirlvor- s"uk!°^
mige, langwerpige gejiee'de Bladen. xiv.

Deeze fchoone Soort van Pasfiebloem is door CapfuUriu

Pater Plümier, by Leogane op 't Eiland .cJiig^;

San Dom'ngo , ééns of tweemaal gevonden.

Dezelve fchoot dunne Rysjcs met Bladen, fom-

tyds groot cr dan een Handpalm , hier en daar

bezet, welke tweehoornig, blygroen, en lang

gelleeld waren , geevende uit de Oxels Bloe-

men 5 gelyk in de andere Soorten , wat breeder

dan een Duim, geheel wit van Kleur, cn daar

op volgde een wederzyds gcfpitile, zeshoeki-

ge , roode Vrugt , die zig dus eenigermaate

Doosachtig vertoont, vol zwarte Zaadjes.

* * * Met driekwabbige Bladen.

(15) Pasfiebloem met byna driekwabbigeftom- xv. " 1

pe rondachtige Bladen die van onderen f
geftippeld zyn.

Decze
,
op 't Eiland Marteniquc door gezeg-^'^^*

Uen Pater wa irgcnomcn , beklimt , met haare

Ran-

rn) Pas/tfiera Tc), hilobls cordarls oblongls pettolatis.

punaatis. Granadllla Folio H«

in Tit Fig 2 JAC^ Oh, II.

II, DESt. VI. SïVK*
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'Afdeel
^^^^ als de andere Soorten van Gia-

xviiu' "3dilla , zegt hy , de hoogfte Boomen. Zy
Hoofd- heeft Bladen grooter dan de Handpalm, wel-

ken hy Klyfachtig noemt , eenigcrmaate naar

'^'die van de Hondsdraf of Aardveil gelykende,

doch niet volkomen rond (f) , zo men de Af*

beddingen raadpleegt, inzonderheid die op den

Tytcl van 't Werk van B a r r e l i e r , alwaar

dit Gewas nevens de Afbeelding van dien

Monnik, tegen over de voorgaande Soort, en

in de zelfde grootte vertoond is. Dc Heer

J A c Q ü I N geeft een nieuwe Afbeelding van

het Blad , welke nog minder naar rond gelykt.

Zy hebben een ParaboIiTchc figmir, loopendc in

drie zeer ftompe ronde Kwabben uit, tot ie-

der van welken een Elsvormig Puntje uitfteekt.

t De Bladen zyn zeer glad, en gelykcn dus ,

meer of min, naar die van den Tuipcnbooni.

De Bladlteelen zyn ongekTicrd ; de Bloemen

Reukclons , van middelmnatige grootte , wit

van Blaadjes met een geele Kroon , en de Vrugc

is een ronde Bcfie. Van onderen , tusfchen dc

Ribben, is het Blad bezet met een ry van Ver-
achtige Stippen,

xvT. Cl 6) Pasfiebloem met driekwabbige langwer-

psx pi-

Cevlaktc.
^^^.^ ^^^^^ clrnnMii fotundatis , wotdt in h«

after de Voorrede gezegd.

(i6. Pasfifhra Fol. fubtrilobis cblongis fubtus punaati»

intcrmedio minore. Am. Atai. I. p. 214. f. n. Pasfiflora fo-

üisbilobfs obtufis, NeAatio multifido. R.. LugÜ. 2<fo. Ört-

nad. Folio tricutpidi obtafó & ocuIUO. PEUUJL. Ptruvt I

p. 711. T. II, Htru 4n&l* tS*
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pige, van onderen gejlippelde Bladen ^ heb-

bende de middeljie Kwab kleinst. ^l^Su

De Bladen van deeze Soort zyn, aan beide

zyden , met eenige Vlakken getekend
, zegt

FEUiLLéË, die, met het Mikro^koop ^c-drit,

zien, zig vertooncn als gecle Kringetjes, heb-

bende een middclflip als een Kwastje in vy-

ven gefnceden , bruin groen , en hier door af-

flcckende op dc Kleur der ];!a -!cn, die aan de

bovenzydc donker , aan de onderzydc helder

groen is. Van agteren zynze rond, van vooren

driekwabbig en veel bréeder dan lang. Hy
vondt dit Gewas allccnlyk in een Tuin bc-

noorden Lima, dc Hoofddad van Peru Dc

Bloem is witachtig , met Blaadjes korter dan

de Kelk , en de buitenfte omtrek van het Ho-

nigbalvje beftaat uit dertig geele Straalen , die

geknodst zyn , byna van langte als de Blaad-

jes: de middellte ry is Haairachtig en korter:

dc binnenfte geplooid , geknot en ook groen.

De Stoel is gedekt niet een holrond, geftreept,

witachtig Dekzel. De Bladen zyn byna twee-

kwabbig met onp;eklierde Steelen
,
zegt dc Rid-

f 17) F*sfif!êrh FoU trilobis Cwdatis

ghbtis integettimis. Am. Acsi. I. I

HO. H. CLifT. R Lté^i^. x<i. Cl<

DïKï.. VI. STtia.
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nu "^^'^^ ë^^y^^ * J^^^^P^ ë^^^'^e effenrandige
,

Afdeel. Bladen,

Hc-oFD- Deeze Soovt , gemeenlyk den naam voeren-

^"^p-^'moK
Pasftebloem , heefc cig-ntlyk de

„i^t- "'^'Bladen van Klyf of Klim -op, maar driepun-

tig of drickwabbr'. l'c G:ocy]T^ts is in

Virpinie cn op Jamaika, in Lan iÜrccken, die

Zand- of Steenachtig zyn. 'c Is een Jaarlyks

Gewas, met gladde Ranken, hebbende kleine

Bloemen , wier ElaaJjcs kleiner dan de Kelk

zyn cn groen:^chtig peel , het HonjMbakjc van

de zelfde langte. De Vrugt is ook klein , wor-

dende iii de rypheid zwart, Montinc hceft-

ze als ccn Tuinplant gekend cn 'cr de Afbeel-

ding van gegeven.

iviii. (i 8) Pasfiebloem met driedeelige effenrandige

mHÏÏt" > ^« KH'abhen eeni^mnaate Lan-
Zeer cetvormig; de middeljle langst.

Deeze, cp Kiraifaug ij-.-nde, heeft een zeer

kleine vyfbladigc grcene ijloc m , en de Vrugt

is een kleine zwarte Bcfic. De verdeelingcn

der Bladen zyn fmal en Ipits , loopende tot over

't midden door; de Bladen ruigachtig , de Blad-

fteèlen ongeklicrd. (i9) Pas-

fis ) P,.:^.'lfiora Fol triSdfs Intef^errimis; Lobis fuhlanceo-



(19) Pasficblocm met driekwMige
, bym ^^J^

Schililvormige Bladen ; de Schors Kurk- xviii.j

achtig. Hoofd»
STUK.

Dcczc groeit op Sf. Domingo cn dc nabuu- xix.

rige W'csdndifchc Eilandr-n. Dc Bladen zynj;;^{^^^;*

rpitsachtig driekwabbig , van agtcren onver- Karkbasti.

deeld, effcnrandig glad, hebbende twee Klie-^°'

ren by het Steekje. Dc Bloemen zyn Reu-

keloos bleek , in vyvcn gedeeld ; de Vnigtcn

Violecklenrig. Het is een Hcefterachtig Ge-

was, met een blyvende Stam, die een wictc,

gefcheurde , Kurkachtige Bast heeft. Dc Bla-

den zyn , als de Pkinc nog jong is , Schildvor-

mig ; doch in de volwasfcnc als die v.in Klyf

of Klim -op, altoos zeer glad en weinig ver-

fchillendc van die der Geele Pasfiebloem.

(20) Pasfiebloem met driekwabhige Wollige xx.

Bladen, die aan den Foet
, wederzyds , een^^l^J^f^^

Tandje hebben. n"/"*"

(19) Pa^fifi»^» foJ' ""obis fubpc!nt;c, Corcice Saherofo,

Am. Acai. I. p. 226. f. 14. R. Mh. z6u Ccn InJ.Fol.

Hedenceo major, Fruftu 01ivxf"orm.. Plum. ^m-r. yo. T.

84. RAJ. Suppl. 339. Fasfifl. affinis, Heder.r folio Amenci-

lU DIEL, VI. STUK,
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ïlT. De Groeiplaats van deeze is by Vera Crtó

^xvuu Amerika. Zy heeft de Bladen Piekswys*

Hoofd driekwabbig en met eene Fluweelaehrige Wol-
STUK ligheid bedekt. De Kleur der Bloemblaadjes

js witachtig , maèr die van de Franje paarich

en geel bont; zo dat de Kroon paarfch is met

een geclen Zoom , 't welk dc Elocmen zeer

vcrficrt.

TXT. (2 1) Pasfiebloem met drickwabbige zagt Haai-

ïir/ufa"^*
ngö Bladen en gepaarde Bloemen.

'

Een zogtc HaairiglK id der Bladen ,
eenigcr-

maate als dic van de Heemst, hccfL pliats in

dcezc , welke van Toürnefort Granadü-

ta met een Klyfachtig Blad getytcid is. Zy iS

zwaar cn (^nangoi aani van Reuk; hebbende

zeer kleine witte Bloemen cn niet minder klei-

ne blacluwc Vrugten. De Gn)ey[)i i;;ts v^-ordt .

geüe!d op St. Domingo en op Kuraslüu.

xxir. (22) rasfiiblocm niet driekwahhige Hartvor-

^^yf"'' mi'

5iink nde
^^^^ Pasftflera Fol. trilobis viilofij. Flor. oppofitis. Am.

I
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mige , gehaairde Bladen , ds Omwindzeh UI.'

Haairachtig dun gejhipperd. xvm^

Deeze , een Jaarlyks Gewas , dat op de Ei-Süir!^

landen Sc. Domingo, Martenique en Kurasfau,

groeit , wordt door h.aaren Stank gekend. Zy
heeft een ronde Haairige Steng , meer dan Mans
langte hoog , doch zwak : dè Bladen zyn we-

derzyds begroeid met veele witte Haairtjes ; de
Bladftcelen met Elsvormige Kliertjes : de Bioem-

fteelen komen enkeld uit de Oxelen voort, nicc

dubbeld ,
gelyk in de voorgaande. Het Üni

windzel of de Kelk is driebladig, en heeft de
Blaadjes Haairachtig verdeeld. De Bloem is

wit , doch in eenc Vcilcheidcnhcid van Pluke-

MEï zyn de Vezels der Bloemen wit en paarlch

bont opgegeven.

(23) Pasfiebloem met driekwabUge ^ Zaags- xxm.

wys' getande Bladen. ïnctiat*.

Deeze , in Virginie, Brafil en Peru, groei- kieurij^

jende, is de Soort van Pasffebloem, welke al-

lereerst, en tot omtrent het midden der voor-

gaande Eeuw ceniglyk en alleen , in Europa

fchynt
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in. fchynt bekend geweest te zyn. Men noemt-

^^"i^;: ze Roozekleurige , wegens de Kleur der Bloe-

HooFD men , die een bleek paarfche Kroon hebben , en

de Meeldraadjes zo wel als de Stylen gevlakt

;

mp/'"^*^'<^ Meelknopjcs overlangs gefchikt ; het Om-
windzcl fpits , gekarteld en zeer klein

,
op zy-

de , uit den Rand , een rond Kliertje voort-

brengende. De Bladen hebben drie Eyronde

Kwabben , die op zyde gekarteld zyn , en de

Bladfteelen twee ftompe groene Kliertjes. De
Wortel blyft over , doch jaarlyks vergaan de

Steng en Tnkkcn , die fomtyds wel de hoogte

van twaalf Voeten bereiken, hebbende in de

Akademie- Tuin van Upfal drie geheele Maan-

den dagelyks gebloeid. In haare Groeiplaats

draagt deeze Soort een groote Eyronde Vriigt

,

die eetbaar is; zelfs in Virginie.

Met veeldeelige Èladén.

XXIV. f24) Pasfiebloem met effenrandige gevingerde

Zrlït' Bladen.

Biaauwe.
j^^g^e , die wegens de Hc melsblaiuwc Kroon

den bynaam voert , is de gemeenfte onder alle

lis. H. Cliff. 432. R. I^ugdL i6o. GranacI, polypl.yllos F

magno. Boerh. LugS, ii. p. gi. Du Hamel Arir. i

Clematis quinquefolia. Rob. /««. Flos Paiiioms mafor f

tópbyllus. SLOAN, Jam. lo-f. Hljl. I, 229, RAJ. Suppl» 3
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de Pasfiebloemen. 't Gewas , dat uit Brafil III.

afkom/ tig zou /yn, verdraagt
. zeer wel de Win-

^^Jfjf^
terkoude der Zuidelyke deelen van Europa , Hoof»»-

doch kan niet tegen zwaare Vorst In ons Kli-*^"'^

maat moet het, derhalve, 's Winters in Huis^„^|"""'

gezet worden , v. il men geen gevaar loepen van

het te verhezen. De Bladen zyn meest iu

vyven of in zevenen verdeeld , met Lancct-

vormigc . ff.Trandige Slippen. Het heeft groo-

te Harcvcrn^i-e Bladcrige Blikjes en Nierach-

tige getande Stoppeltjes. De Blaa ijes v;n 'Jen

Kelk , anders zeer naar die van de Bloem gely-

kende, zyn beneden de tip met een Tandje ge-

wapend. Het Honigbakje, dat de Kroon maakt,

heeft zyne Scraalcn naar 't midden donker-

paarfehj aan de enden.Hemelfchblaauw of Vio-

let, en daar tusfchcn wit. Dus geeft het een

zeer fchoone Bloem , welke maar éóncn Dag
bloeit en gevolgd wordt van een ronde Vrugt,

die zuur van Smaak is, bevattende een Saffraan-

kleurig Sap. Zelden ziet rnen het Gewas , hi^

te Lande , Vrugt draagen ; doch het fchict fom-

tyds op, tot meer dan twintig Voeten lioogtc.

Tot dec/.c Soort fchynen eenige Pasfiebloe-

men betrokken te moeten worden , du of dui-

üer voorgedeld , of met gcene zckoriici J bekend

zyn. Hier toe behoort de Vyfb'adige met een

blaauwe geftippelde Bloem van Munt in g,
waar in de middehte der vyf Kwabbeu drie-

puntig is verdeeld , gclyk de tmede Appelvor-

mige Muruciija van Brafil , door Piso, ook

N 2 voor-

Ti. DEiu VI. SruK.
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'AfSfl
^'oorgefteld wordt , cn zulks heeft insgelyks

XVIII. " plaats in de Klokvormige van R o c h e f o r t ,

Hoofd- ^jg,. Bloemen voHtrekt overeenkomen met die

' andere van MuNTiNCj doch men denkt dat

jmvJ '"""de Afbeelding , hier van , naar verflcnfte Bloemen

zal opgemaakt zyn , of mooglyk naar een ge-

droogde Plant (*}. De Feelhladige met een Ey-

ronde Vrugt van T o u r n e f o r t , die van Bar-

RERE en anderen , zullen hier ook t'huis behooren.

XXV. (25) Pasfiebloem met gevingerde Bladen, dis

tVrLt' Zaagswyze gekarteld zyn,

de. De Vrugt van cenige Soorten is, niet onge-

past, by een Komkommer vergeleeken , maar

ik vind zeldzaam , dat P l u M 1 e r aan deezc

de Vrugt van een Koloquint gegeven heeft.

Niet alleen 't verfchil van Smaak , maar ook

de figuur , die Pcerachtig is , fchynt weinig

daar mede te ftrooken. Mooglyk zal hy de

grootte maar bedoelen, 't Gewas , dat op

Martcniquc gevonden is , heeft de Bladen in

zevenen verdeeld cn op de kanten Zaagswyze

befchryvet in Am. Acad. ah waren bynaailc zyne Afbeeldin-

gen gefch«st naar gedroogde Planten ; dat ik geenszins geloof

de Afbeeldingen naar dczelven fomtyds onvolmaakt.

(2j) Patf.fitra Fol. palmatis fcrratis. Am. Acad. I. p. nu
f. zi. Clematis Indica polyphyll.t major, Flore clavato, Erue»

tu Colocynthidis. Plum. Amer. 6i. T. 79- Raj. Sufpl. 340.

Granadilla polyphyllos fruótu CoIocynthidi$. Toükni. infi^

ge-

wils van de in harr Land gegroeide
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getand: de Bloemen zyn zctr groot: dc Om- UI.

windzels efFcnrandig
, geüippcld , van grootte xvfS"

als dc Bloem , beftaande de Kroon uit Vezels Hoofi».

of Straalen , die Violet en wit bont zyn , ge-*^"^'

boogen en gekruld. Voorts is de Stander ofdria.

Steel van het Viugtbeginzel , met zyne vyf

Meeldraadjes onder aan , en drie Knodsachtige

Stylen op het Vrugtbcginzel zittende, 't welk

het weczenlyke Kenmerk uitmaakt van dit Ge-

flagt , hier even als in de andere Soorten.

(26} Pasfiebloem met Foetachtige Zaagswys'
3^^^^

getande Bladen. Ptijifnr»

Decze Soort verfchilt inzonderheid door dej^"'''"*''^

figuur der Bladen , die niet egaal verdeeld

zyn, maar zodanig, dat het Steeltje voorloopt

io een enkeld Lancctvormig ovaal Blad, van

vier Duimen langte , doch wederzyds een an-

der B!ad uitgeeft , het welk in drieën is ge-

fncedcn , zodanig , dat twee agterfle Slippen

inaar als Oortjes zyn. De Bloemen zyn groot en

hebben dergelykc Omwindzel?. De Vezels, die

het Flonigbakje of dc Kroon maaken, zyn rood

Diet witte Ringen, de enden Violet, en gedraaid

als de Haiirlokkcn van Medufa. Hier wordt

een Afbeelding t'huis gcbragt van Roche-
FORT, die zegt, dat de Hollanders, inde

(16) TM^lora Fo!. Pedatii fcrratii. Am. Atsi. Lp. 2} 3.

f. 22. Clematis Indica polyphylla , Flore crispato. Pioiit.

Amtr, «6. T. ïi. RAJ. Supfl. 34I. Ho« rJlfionu. RoCHW.
dm. p. II,. T. p. III. f. j.

N 3
II, DSIIm VI. STUK*
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VVc^tindicn, den naam van Rang - Jppelen gec'

VCD nan de Vrugtcn der P.isfiebloemen, Van

dc cz'j Soort worden zy 7.0 ^l ont als een gemce-

ne Appel ;
zynde peel van Kleur cri hebbende

'"een Bast zo dik en taay als die van een Gra-

naat-Appel. Van binnen bevatten zy or^gcmcen

harde zwnrte Pitten of Zandkorrels , in eenSap-

pi;'; \'lc'.!ch , dar z':er rins en vcrfrisfchende is,

v> ordf iK'C inzonderheid tot verkoeUng gebruikt

in tiecte Kooïtfed. Men konfyt in Braül ook

dc Blccincn en Bast vm dccze Appelen , even

als by ons de Oranje - Sciiillcn en i31c)crcm.

Tot opwekking van den Appetyt is "er een 8y-

rcop van in gebruik, welke haar wedergaa niet

heeft. Voorts beminnen de Brafiüaanen
, zegt

hy, hc- Loof van dit Gewas, over Priec-

len en Gaanderyen gelobd zynde, en dczelven

belommerende , niet alleen , maar ook met een

aangenaamen Geur vervullende. F l u mier
hadc dcczc Snor: op Sr, Domingo w\iar,^cnomen ,

overeenkomt met die der kleine Kalabasjes

,

daar men Tabaksdoosjes van maakt, zynde glad

van Oppervlakte en glanzig groen van Kleur

>

roet eenigc heldere Stippen gevlakt.

Aristolochia. Oflcrlucic.

Dit Gcilagt, tot dc Zcsmannigca in deezc

Klasfe behoorendc , heeft ge^n ivcik , maar

een eenbladige Tongwyze onverdeelde Bloem,



G Y N A N D R I A. Ï59

wordende het Vrugtbcginzel , dat onder ^e^^^^^»
,

Bloem zit , een zeshokkig Zaadhuisje. xvuu"
Een -en -twintig Soorten zyn *er in begree- Hoofde

pen
,
die, meestal Hcelters of Rankgewasfen

zynde, allemaal hier berchrecvcn zullen woï-dria,

den.

(i) OflerluGÏe met tweekwahbige Bladen en

eene windende Steng, thia bUobt^

Dcezc, op St. Domingo waargenomen ^oorj^^^wee-^

Plu MI ER, fchict uit een Penwortel, van

een Voet lang en qeu Duiiii dik, zwart van

buiten ,
geelachtig van binnen en zeer bitter

van Smaak , dunne , gladde, Knoopige Ran-

ken, die langs de Haagen kruipen, ilicr aan

zyn Bladen , die naar eens Paards Hoef gely-

ken ; Bloemen als van de gewoone Ofterlucie

cn ;dapr op volgen Vrugtcn van grootte a!s

een Duiven -Ey.

(2; Ollcilucie met driekwabbige Bladen, een ir.

yfindende Steng en zeer grooie Bloemen»
cbi^^^u^^

De Bladen van deeze zyn als die van KIvf ,Drie!<wab.

in drieën gedeeld. Het is een klimmend Gc-^'^^'

was

,

(i) Ari,'lo:cchia Fol. hilo'iis Cauic volabiü. Syss. Nat. XIT,

Gen. 1021. p, öoo. rejr. xw, p. 6t6. Arift. longa fcandcns,

Foliis Ferti Equini effigie. FuiM Sp. j. Amer. 91. T. io5.

Raj. Sup;>l ?9J.

II, DEEL. VI» Stuk.
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Hl- was, in Zuid -Amerika grocijende , dat een

'^xvuu' Kruidcrige of Aromatieke Steng heeft , wor-

HooFD- dendc afs een Geneesmiddel gebruikt tegen

STUK.
<Jen Venynigen Beet der Slangen.

I"- (3-) Ofterlucic met Hartvormige Piehwys*

thf/'pfJ^
è3»wa driekwabbige Bladen, een windende

tnnira. Steng , en een Hartvormig omvattend

«ij/"'"" Blikje,

Dit is een Windend Gewas, dat dc nabuu-

Tige Heefters tot agt Voeten hoogte beklimt,

hebbende ecnbloemige Oxel - Steden , wier

top een Hnrtvormig Blikje draagt, waarin de

ongefteelde Bloem geplaatst ré , zynde van bui-

ten groen , van binnen bruin, 't Getal van

vyven heeft hier zo wel in de Meeldraadjes

als in de verdeelingen van den Stempel en

_ ^ van het Zaadhuisje plaats. De Heer Jac-
<jiiiN heeft decze Soort in dc Bosfchen by

de Havana gevonden,

IV. (.|) Oitcriucic met Nierachtige byna Schild-

t^A^ua', ywmigt Bladen en een windende Steng.

scMd- Deézc, in Zuid- Amerika huisvestende, heeft

rift. Flor. pentandfis
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Uladen als die van Mans - Oor , welke in 't IIL
^

midden op de Steel ftaan. De Bloemrteeicjes xvmt'
hebben één Bloem , die ruig is en eene uicer- Hoofde

maatc lange Lip heeft , zyndc van buiten gc-
^^"^

ftippeld.

(5) Ofterlucie met langwerpige gefpitjie Bla- v.

den , een windende Steng en veeibloemige d,^''^'^^

Bloemjteelen. "
Groot

De Heer Jacquin, die deeze in de Kar-""^"*^

thagcenfchc JBosfchen vondt , merkt aan , dat

het Gewas de Boomen beklimt tot dertig Voe-

ten hoogte. De Stengen zyn rond , de Bladen

fomtyds een Voet lang ; de Oxel -Steclcn meest

twee - of- driebloemig , hebbende ieder Bloem

een Lancetvormig Blikje. Zy zyn donker-

paarfch en groot , doch kort van Lip. De
Vrugt is uitermaatc groot

, gelykendc naar een

Mandje , cn fplyt aan den Steel in zcsfen

open i terwyl zy aan den Top geheel blyft ,

kunnende vervolgens famengevouwen en als

een Reis -Zak of Beurs gebruikt vrorden; de-

wyl zy geheel doorweven is met dwarfe Ve-

zeldraaden.
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(6) Oflcrlucic mee langwerpig Eyronde drie-

ribbige Bladen , een windende Steng en

tweelippige Bloemen.

(l) Oftcrlucie met Lancetvormige ^ ongejieel-

de, eenigermaate ruige Bladen, een opge-

regte Steng en eenzaame eenbloemige Bloem-

Jleelen ; de Bloemen by nitjtek lang.

(c.) Oflcrliic'c met Hartvormig Lancetvormi»

ge Bladen y de Steng regtopjlaande en Hee-

Jterachtig.

(9) Oflcrlucic met Hartvormig gefpitjie , drie-

ribbige .'.laden en eene windende Steng,

Zodanig e.cnc klimmende Oftcrlucic heeft

B R ü w X E op Jai-n lik-a gcv\,nden , wier Bloem-

Jippcn als VVaaijcrs maakten , uitloopendc in

een dunne Draadachtige Scaarc. De Heer J a c-

,QUIN nam dtfzc /onderlinge Bloemen ook

waar op 't Eiland vin St. Domingo, bcklcedcn-

de iict GcAVuS dc Hccftcrige Heuvelen by Kaap

Fran-



Francais. Het klom tot tien Voeten hoogte UI.

by de Boomen op, hebbende, urlyk veclc an- xvrn""

dere vSoortcn , een walgelykcn Reuk. De drie Hoofd*

naastvoorgaande groeiden cok allen in Ame-

rika.

(lo) Ofterlucie met Hartvormige Bladen; een x.

windende Hecjierachtige Steng , enkelde £
Bloemen , lyiet de Lip grooter dan

^"'-J*^,^
Bloem, mikeaOe.

Tot decze Soort zonden de aangehaalde kun-

nen behooren , waar onder de Klimmende zeer

fterk ruikende van Slo a nf een Gewas is met

een p;i oenc Stcrg , zi- om lioomcn of Hee(ters

windende tot zes of agt Voeten hoogte. De

Reuk van 't. zelve was 7,ccr nangenaam. De Lip

der Bloemen is z' - '
'

\ an Kleur.

Men wil dat ! t .:] Her.

,
ILcji.:-ziltige :niiamde.Steng;

"^"^^f^^^
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ni. enkelde Bkemjleelen en Hartvormige Stop'

^TVK^' De Reuk van dit gehcelc Gewas is walgcHk

lisman- cii Onaangenaam zegt de Heer J a c q ui n , die

•^S'-
't zelve in 'c Kreupelbofch by Karthagcna

doorgaans aantrof. Het beklimt de Boomen

tot tien Voeten hoogte, met zyne ronde Sten-

gen, die by den Wortel Kurkachtig van Bast

zyn. De Bloem heeft een fpits Lancetvormige

Lip, die van agtcren in een Pypje famenloopt:

de Zaadhuisjes zyn zeshoekig en bruin. Het

5, Sap van den Wortel , dat Oranjekleurig ,

3, bitter cn üinkende is, door kaauwcn onder

„ 't Speekzei gemengd , cn dan , tot een of

,y twee Druppels , in den Bek van een taame-

„ lyk groote vSlang gcdroopen , maakt dit Dier

zo dronken en vadzig, dat men het op aller-

„ ley manteren behandelen cn zelfs in zyn Boe-

„ zem ftccken kan, zonder gevaar, komende

„ het, na verloop van cenige Uurcn
, (zegt hy)

„ eerst weder tot zig zelve. Doet men het

„ meer Druppelen inzwelgen , dan wordt het

„ op ftaandc voet door een Stuipaclitige trillen-

„ de beweeging , die over 't geheele Lighaam
zeer zigtbaar is , bevangen , cn flcrft wel

dra. De Amcrikaanfche Kwakzalvers maa-

„ ken hier gebruik van, om de Mcnfchen te

3, ovcrreeden , dat zy een Geheim bezitten ,

„ 't welk hun Lighaam voor den Beet, zelfs

„ van Venynige Slangen
, beveiligt. Ik heb
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'„ ondervonden, dat die Dieren voor den Reuk Iir.

van deezen VVoi tel weg vlu^ten. Een Menfch
'^xvij'"

„ kan veilig cenige Druppels van het Sap in-flooFD^

„ zwelgen , maar het maakt een Walging, gc-*Tuic.

„ lyk ik zelf gewaar wierd , en geloof, der-^^2?*'**

„ halve , dat het in grooter Gifte een Braakmid-

„ del , of op een andere manier fchadelyk zou

kunnen zyn. Men wil, dat door hetzelve op

„ te leggen of in te neemen een Venynige Beet

„ kan worden genezen. Dit zou de Indiaan ,

5, die my het Geheim ontdekte , driemaal op

„ zig zelf ondervonden hebben ; doch ik kan

5, niets daar van zeggen. De Ingezetenen , die

dc Flant flcgts by naam kennen , heetcn de-

„ zelve Contracapitan , en die met de zeer groo-

5, te Vrugtcn wordt van hun Capitan gc-

„ nocmd."

Cl 2) Ofterlucie met effenrandige Piekswyze
y,^^

Bladen , een Jlappe enkelde Steng en om-^^^j^'J»^

eekromde eenzaame Blotmen» Wrum.
Uootfche.

Deeze Orientaalfche groeit by Aleppo in de

Plantagiën van Olyfboomen volgens Rauwolf ,

wordende van de Klooren Rhafut en Rumigi

geheten. De Reuk van dezelve , zegt hy , is

(12) Arijltlochia Fol. HaftatiJ integerrimis , Caule infirmo

Clus. Hi/9. 11. p. 71. Arift. Rliafut & Rumigi. lUüW. /*•
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IlL niet aangenaam, Zy geeft uit den Wortel door-

^xvifi^
g^i^ins vier dunne Scengctjes , welke van boven

Hoofd- eenige Bladeren hebben, gclykende naar die van

STUK. Water - Varen , doch met Oortjes als in de Edc-

.^"'"""
le Salie. Tusfchende onderfle Bladen kwamen

de Bloemen voort , welke naar die van de gc-

woone Ofterlucie gelyken zouden.

5:11. (13) Oftcriucie met Hartvormige Jpitsachtige

tbuindiL. Bladen , een windende Steng en vetlbloe-

oost.ndi- mige Bloemfteden.

Dceze O v^tindifclic wordt Carloe - Vego;i van

de Indiaanen en Kohrlingen van v.c rlo'.Kinders

(-0 Malabar jzenoemd. i)c Ceylonfchc naam is

Sacfanda of ^acfada voT|;ens Hermannüs.
De Mexikaanfche is hier van vcrfchillende.

sSicn ^^4^ Orterlucie met Hartvormige Jpitsachtige

Spaaniche. Bladen, een windende St:ng en byna drie-

voudige Bloemfteelen, langer dan de Blad-

fteelen.

Op vcrfcheide plaat len van Spanje heeft de

vermaarde Cmsius decze inHaagen cnKrcii.

pel-

Pedunc. fuLrm-s Petiolo longJoriirj. 'rifttioThÏ
ferpcns. C. B. Pin. ,07. MoRis. lii/l. III. p. J09. S. sz.T.

17. f. <. Ariflolochia Clemtótis Batica, Cius. Hiji. II.

71. Hisp, p. 3JJ.
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pelbofch groeijcndc gevonden. Hy r

zelve tv?eede of andere Klimmende Ofterlucie
, ^5^iv^1

en Lob EL voegt 'er den bynaa.n vr.n Spaan- liooroi^"

fche hy. 'c Gewas heeft lange dunne Ranken ,*tük.

waar mede het alicricy Geboomte omHingert j^JJ'^*

fchietcnde dikwils boven den 'i op uit. [ jc Bladen

zyn als die van Klyf ; de Bloem uit den paar-

fchen zwart, zittende op een zeer lang Steeltje.

(15) Odcrlucie met langwerpig Hartvormige xv.

gefpitfte gegolfde Bladen, een Jlappe Steng ^hi'''^'^

en eenzaame Bloemen. ptryircHs,

Altyd

De bynaam drukt de hoedanigheid uit, waar^^°^*^*

in deeze van de andere Europifche , die men
PiftolocJiia noemt, vcrfchilt. tlaarc Grocyplaats

is op Kandia.

(16) Ariftolochia met langwerpig Hartvormi xvr.

ge vlakke Bladen ; Jlappe y bogtige ) ronde

Stengen en eenzaame Bloemen.
,v''''^'i^'^"'

Van deeze Soort , die in Virginie jrroeit

,

komt

(is) Arijloloehia Fol, Cordato- oblonEÏs acuminatis undatis,

Caule infirmo , Flor. Iblitariis. Arift. Caulibus infirmis &c.

Hort. Clif. ^^z. SAUV. Monsp. 1 1 1. Piftolochia Cretica C.

B. Pin. 507. MORIS. H!J}. III. p. > io. S 12. T. 17. f. 16,
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III. komt de Wortel , die in de Geneeskunde, van

^xnn" overlang , bekend is , onder den naam van Fir-

Hoofd- ginifche Slangen -Wortel *. De bcfchiyving,

TUK.
•v^elke van hec Gewas door Doktor B a n i s t e r

«ijf"*"" ^ ^ medegedeeld , komt vry wel

* Sfr^. overeen met die van Catesby, doch in

{'SSm''""
2^*^° beiden, zo min als in de Af beelding,

vind ik gewag gemaakt van de Knoopigheid

der Stengen. De eerite meldt , dat die ge-

meenlyk regtopflaan, niet Rankachtig ïlingc-

rende zyn noch kruipende; de ander , dat zy

buigzaam zyn en vertoontze Rankachtig. Dit

vcrfchil kan daar uit ontdaan , dat de faatfte

een wild groeijende Plant voorgefteld heeft,

die in de Tuinen , zegt hy , overgebragt zyn-

de, een Steng krygt zo dik dat menze niet

omfpannen kan; terwyl de eerfte mooglyk een

dus gekweekt Gewas bedoelt (f). Hoe 't zy,

beiden komen daar in overeen , dat de Bloe-

men flegts by den Wortel groeijen en donker

paarfch gelipt zyn. Het Zaadhuisje, zegt Ba-

NisTER, wordt byna een Duim dik,- bevattende

veeie kleine Zaadjes.

De Wortel van dit Gewas, uit veele dunne

Vezeltjes beftaande , is onder de Amerikaanen

als

(t; Dat het verfchil des Ouderdoms en det Groeiplaat»

angcmetkt in 't Werk van den Heer GronuviüS , over dc

Viiginifche Planten, pa^. cit. Doch dat Catesbï hetzelve met

Ker Knoopige Stengen, of zeer gezwollen Leedjes
,
a%ebeelJ

xou hebben, kan ik «iet befpeuren.



Gynahdria. 209

als een groot Tegengift van den Beet der Ra- • III-

telflangen bekend , en wordt derhalve van de ^J?"^*
Wilden \lytig opgezogt. Niettemin is dezelve, Hoofd-

gedroogd zynde, in Virginie gantfch niet duur.'^"'^*

Van buiten is hy bruin, van binnen geelach-iri^r""*

tig, fterk en Kruiderig van Reuk, hebbende

eenen fcherpen bitterachtigen Smaak. Men
houdtze voor een Middel, dat de Ontlastingen,

zo door de cnzigtbaare Gaatjes van de Huid,

als door de Waterwegen , kragtig bevordert ,

zynde tevens Hartfterkcnde en tegen de Op-

ftyging dienftig; doch allermeest wordt 'er ge-

bruik van gemaakt tegen Aflbopende Koortfen

,

die van langen duur zyn , inzonderheid de Der-

derdaagfe. Het Osfcnvleefch wordt door dec-

zen Wortel langer voor 't bederf bewaard dan

door Zee- Zout (*).

(17; OÜerlucie met Hartvormige gekartelde , xvir.

van onderen Netswyze, ge/teeldo Bladm/t'^^
de Bloemen eenzaam. woud.

In Spanje, in Languedok en Provence, is

deeze Soort een wild Gewas, dat men Pifto-

lochia noemt , als van vertrouwelyke kragten

zyn-

() Rum. Mat. Mtd. Quarto. Lond. Se Roterod. 17?;.

O
lU DIIL. VI.
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lil. zyndc; doch ik' vind niet, dat dezelve ten dien

^xvifu" °P^^fe'^^'
byzonJerlyk in aanmerking komt, of

HooFD^ gelyk Uai met de Piilolochia van Pi^umus,
6TUK»

jijg 2egt , dat het Afkooksel of Aftrckzcl van
^ryfiHOM-

^^^^ Wortel in VVa.ter, vopr de genen die Stui-

pen of Kneuzingen hebben , of van om hoog

ctn ].vsi Gi vv as , met dunne Ranken of Sietl-

tjcs , van de vol^end^ weinig verfchillende ,

dan dat het een Hartvormig, ongefteeld, klein

Bükje heeft aan den voet der Bloemftecltjes.

XVIII. f^i^^j OCzcrluac met Hartvormige
,
byna onge-

chil'lftuK. fteelde , 'Jiompe Bladen, zwakke Stengen

^konde ^ eenzaame Bloemen,

Drie Soorten van Arijlolochia hebben Dios-
CORIOES en GalExNus gefteM , de Ron-

de. Lange en Dunne, waar by gemecniyk een

VJerde , die men Boontjes Holwortel noemt
,

hier niet t'huis behoorende , gevoegd wordt.

De Ronde, 't welk deezc Soort is, voert van

de gedaante des Wortels dien naam. 't Gewas,

<iat in Italië, Spanje en de Zuidelyke dcelcn van

Vrankryk groeit , brengt uit den Wortel v^ele

Rapken voort , fomtyds een Elle hoog , die
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vierkant zyn , ovcrhocks bezet met donkergroe- HL
ue Bladen , van middelmaatigc grootte , die '^xvin'"

kort of naauwlyks gefteeld zyn, en in dcrzel- Hoofd*

ver Oxelcn donkcrpaarfche Bloemen, met een^"^"^'

taanielyk breede Lip , waat op Zaadhuisjes vol- j/f*'^'
gen als kleine Meloentjcs , met zwartachtige

Zaaden. Dc Wortel is J^bcbtig roDtJ, rim-

pelig , zwartachtig , van binnen van Kleur als

Palmboom - Hout en heeft een groven Bast,

fomtyds wel drie Duimen dik , Kruiderig van

Reuk en Smaak , doch eenjgszins bitterachtig,

C19) Ofterkicie met Hartvormige ge/teelde xïx.

effenrandifrg fiompachtige Bladen, een ÊJfJ.*

zwakke Steng en eenzaame Bloemen.

Deeze, op de zelfde plaatfen voortkomende»

verfchilt aanmerkelyk , doordien dc Bladen blee-

kef groen en lang gefteeld zyn. De Bloem

beftaat, even als in de andere Soorten, uit een

Trechterachtig Pypje , op het Yrugtbegftjzcl

zittende, en zig in een Lip uitbreidende, doch

is uit den groenen witachtig van Kleur , van

binnen ruig , gelyk in de anderen. De Vrugt

is eveneens, maar de Wortel, van f'jeftalte al$

een Franfche Raap , wordt fomtyds wel een

Arm

(19) Arifioloehia Fol. Cord. fdicA. inteccrrimiï obmfiuictt-

liï, Caule infirmo. Flor. foIitariii.GoUAM. >W;mj;. 477. SAUV.

Monsp. iiu GkB. Frov. 133. Ariftol. longa vera. C. B Pin.

107. MiLl» ma. ïi. Arift. longu Clüs. IM. 2. p. 70.

f^ifp. U9.fi, Atift. longa H?sp3nica. C. B. 307.

O 2
»• VttL. VI. STUK.



Manwvvige Heesters.

III Arm dik en een half Elle lang gevonden , ze^^t

^xvifi^ Clusius. Zodanig een Plant groeide in dc

Hoofd- Zuidelyke deelen van Vrankryk lusfchen 't

STUK. Koorn of in de Wyngaarden, maar in Spanje

^jp/"'"**' kv/am 'er hem eenc voor, die in de Kleur van de

Bloem, als ook in de figuur van den Wortel

een weinig verfchilde. Dccze worde , in 't

byzonder , de Spaanfche getyteld van Bau-

XX. (20) Ofterlucic met Hartvormige ftompachti-

r/jiT'""'"
''"'ö^ Bladen en ecnzaame hangende

,

'

Hirfuta. omgekromde , byna geknotte Bloemen.
Ruige.

^
ze Soort, welke hy keurlyk in Plaat gebragt

heeft , in zyne Levantfche Reistogt op 'c

Eiland Skio. De Steng is geftreept en ruig ;

de Bladen zyn Hartvormig ftomp met een

Puntje ; de Bloemen omgckromd zonder een

verlangde Lip , zegt de Ridder. Uit de be-

fchryving van T o u r n e f o r t blykt , dat

dit Gewas ook een taamelyk dikken Wortel

heeft , van anderhalf of twee Voeten lang ,

van buiten paarfchachtig , van binnen geel-

achtig gemarmerd en uitermaate bitter, zo wel

als de geheel e Plant.

(*i) Ofter-

(10) ArifioUchia Fül. Cotd. ohtuC«saiIis hirtis , Flor. fo-

iitariis pendulij recurvntis fubtruncatis. Arifl. longa fubhiifii.

ts
,
Folio oblongo, Flote maximo. Tournf. Ic. i. p, T. 147.
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(51) Ollerlucie met Hartvormige Bladen, lil*

regtopftaande Stengen en getropte Qxelbloe-
^jvfii^^

men. Hoofd-

Deeze,die in de Zuidclykc en rakiddüe dec- xxu

len van Europa natuurlyk groeit , wordt van ^Inne."^'

Clusiüs gezegd de anderen in grootte te over-

treffen, verhcfF. nde zig meer dan een Elle

hoog, met een (tevige, ronde ,ge{lreepte Steng.

De Bladen zyn ook grooter dan in de overi-

gen, bleek groen, lang gefteeld, 't Gewas
draagt veele bleeke Bloemen en Vrugten als

kleine Appeltjes. De Wortel is (lerker van Reuk

dan in de anderen, doch dun, wordende nooit

een Vinger dik , lang en ftcrk voortkruipcnde

;

't welk dit Gewas zeer gehaat in de Tuinen

maakt, om dat men het naauwlyks kan bcpaa-

len of uitroeijen. Zelfs is het in de Wyngaar-

den, op fommige plaatfcn van Lnnguedok, zo

gemeen , dat de VVyn 'er een onaangenaamen

Geur van krygt.

De Ofterlucic heeft haarcn Griekfchcn naam

,

zo fommigen willen , van het nut , dat haare

Wortel toebrengt, om de OntlaÜing te bevor-

de-

(zi) Ariflikchia Fol. Cordatis, Caule ercao , Flor. AxiL

laribus confertis. Hort. Upf. 279. M^t. Mid. 4tj. Dalil.

Par 2-9. H. Cliff. SAUy. Monfp. UI GOUAN. Mor.fp,
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deren in KraamvtOinven. Sommigen noemcnze

,

* in Vrankrykj Sarrajine, ?n 'eren , in Langue-

dok , Fauteme ; dc EngcHchcn , volgens M i; k-

RET, BirtJmort, De Ronde en Lange worden,

in de Genees^ktmdc, mccft gcb-uikc; de Dunne

zeldzaam. A'l.n zyr. h:x '},]\v den, die inwen-

dig w-fk- n vv.or va . un,.;ng van Slymige Vog-

tcn , Jczelven uicdryvendc en de Zenuwen prik-

kelende ; waarom zy als Hoofd- en Borflmid-

delen worden aangemerkr. De Ronde is , in dit

opzigt, boven dc Lan^c tc ver! v j-rn ; doch we-

gens de fcherpheid hec r^c: a'a^vs bu-tcn ge-

vaar. Men hccfc deczen ,Wort:.i ook tegen de

Jicht aacgcpreezt n , en de gromc B o e r h a av E

merkt aan, dat door d/.- T ..duir.--^ gebruik

wel de Pynen der ver, .i , doch

derzclver LcVen t;-- door

anbhuurirg cl '

:: des

den en \ ; Schurft

en and' maal io

deezcei-^^ ,
. .:ii.^.w/dd.:lcD,en

vcrfchillen in hocdani-;h' id flegts van meer of

minder fcherpte. Dc P.iardcn - Dckrers Icrgen

op Gezwellen dpr Paarden, die nr-iers ongenees-

baar zyn,dcn r;ckookteii V\~orrcI van Oftcriude

met Lynznadmce! ,ofook den Wortel alleen in

Olie geko(ikt v*).

St mmigen merken aan, dat men dcezc laatfie

Soort van Oitcilucic, in plaats van dc anderen,

(} Kutty Mai. Mei, at fupta. p, 38.
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gebruiken kan ;
dewyl zy vooral niet de minfte UU

is in fcherptc en bitterheid. Veelcn twyfelen '^'^.^^^^

ook niet , of het zal deeze gcwceft zyn , waar Hoofd-

ne*, in de Tiuriaik gebruik mrakte. 't Gewas, *hutn^t
d'it in aUe zyne deelcn uitcrnnate bitter is,

door Tou&NEFORT Schcikundi^^ onderzogt,

gaf veel 7 uur V^ogt , veel Ölie én Aarde, een

weinigjcPisjchtjg-n Geeft , doch geefi vlu^^ Zöüt.

Het vafte of Loog -Zout, door vcrbrarding 'er

uit getrokken , maakte d- Solutie van Sublimaat,

dat zonderling is , niec geel. Het mnët dërhal-

ven \an een byzonderen aart zyn , meer na»
dien van Zee-Zout of cenig ander neutraal Zf^ur^

tn^kkcndc. Hy vondt decze Plant in de Grafccn

by de Abtdv van Longchamp , doch nergens an-

ders, omdrceks Parys. Ray buitzc, in zyne

Kruidleezers Togrcn door Du-tfchland
,
nergens

aangctr; ltc:\ Zy groeit, niettemin , overvloe-

di'4 aan den Donau en.den .Rvn T*). J'a zeFfs

in Engeland (f). In onze Provincie komt dee-

ze Ofterlucie , die men ook wr! Langui Ihlwor-

noemt, rykclyk voor, op drn Kruidbcrg by

Brederode, en omtrent de StaJ Utrecht, in hc&

Sticht(§). Haire Bloemen zouden door de Lang-

poot, welke fik Vederfpriet genoemd hcb*,*zi«i»»

Ui. Holl.

O4
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ni. bcvrugt worden , zo de Erlangfe Hoogleeraar

'xmi' ScH u EBER opgemerkt heeft (*).

XIX. HOOFDSTUK.
Befchryving van Heesters, in welken de

Mannelyke en F'rouwelyke Bloemen
, op de zelf-

de Plant t van elkander afgezonderd zyn, des-

'wegen Eenhoizige (Monoikia) genaamd; ge-

lyk de Hazelaars, Palm, Wonderboom enveele

anderen.

De Klasfc der Eenhüizige Planten , in het

Stelzel der Sexen , is , gelyk wy gezien heb-

ben , naar het getal der Meeldraadjes en andere

. D.ni. hoedanigheden , gefmaldecld *. Onder de

Driemannigcn komen Heefiers voor
; naamelyk

Waar de Mannelyke Bloemen de drie Meel-

draadjes in een driedeelige Kelk hebben , zonder

Bloemblaadjes: de Vromvelyke een tweebladi-

gen Kelk , geen Bloemblaadjes , twee Scylen en

een enkeld Zaad, dat rondachtig is.

Vier Soorten,- altemaal Siberifchc of Tartari-

fche Planten, zyn 'er in vervat, als volgt.

't Geflagt

A X Y R I

O)

(•) Tipula Pennlcotn» foecondatl

XlII. p. <87.
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(1) Axyris met Lancetvormigc Wollige Bla- III.

den, de Wyfjes'Bloemen vlokkig. ^^nxJ^

Dc Woonplaats van deeze wordt ycftcld in

Tanaric cn Moravic. Tour nkfokt heeft

het Gewas op zynen Lcvantfchcn Rciftogt, ^-^^^Vj^^

mooglyk in Armenië , waargenomen , en 'er , we- Gehoom-

gens het gehoornde Zaadhuisje, den naam van^**

Heejlerachtige Ceratoides , met Bladen van den

Olyf-VVüg, aangegeven. Dc Hoogleeraar van
RoYEN noemt het Erandenetel met Lancct-

vormige Bladen, de Wyfjes-BIoemen ruig. Hier

uit kan men eenig denkbeeld opmaaken van het

Gewas , 't welk door den Heer Gmel i n in 't

Derde Deel zyner Pkmcbcfchryving van Sibe-

rië , 't welk my nog ontbreekt , zo wel als de

drie volgende Soorten , is befchrccvcn en afge-

beeld.

(2) Axyris met Eyronde Bladen:, de Steng

regtopftaande en enkelde jiairen,

Dit Gewas fchynt te zyn de Grysaclitige*^^^

Berg-Melde van den Heer Amman, door Mes-

SCHER-

(i) Axyris Tol. Lanceolatis tomentofis. Flor. FoeaiineU

Lanatis. Syfi. Nat XII. Gen. 1047. f. 6is. Veg. XIU. p.

Frutïcofa Elatagni folio. TOÜRN Or, j2. GmeL. Sii. III.

ï

Cl) Axyris Fol. ovatls, Caulc «cao Spicis fimpücibuï.

Am. Acai. III. pjg. 24. Gmel. Sih. n\. p. it. T. j. Atri,

plei Montana incanetccns &c. Amm. 23 ?

O 5
II. DESL. VI. STCK«
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Itl. SCHERSCHMID in Rufland waargenomen, 't Ge-

^xS^' '^^^ ^^^^^ ruuwe Bladen met gefternde Haairc-

HooFD- jcs : de Vrugtdraagende Takken zyn tot ver
«TUK,

ygjj onderen kaal: aan dcrzelver end komt een

rSr""** ze^-^r Aairtje , dat rappig is , bevattende

zwart Zaad.

III.
Axyris met Eyronde Bladen ; de Steng

Uybriia. regtopftaande en getrapte Aairen,

Deze gelykt naar de voorgaande zeer, doch

verfchilt 'er van , door eene lang gefteeldc

Tropivvyze Aair , over zydc hangende en ge-

draaid: dc vrugtdraagende Takken nevens de

Steng fanicngehoopt en de Bladen ruuwer.

IV. (4) Axyris met ftomp Eyronde Bladen ; de

Hmkende* "^^^"^ eenigermaate verdeeld; de Bloemen

Koppig.

De St^rg van deerc is zeer Takkig , een

Span lanr-^
,
wyd en zyd vcrfprcid ; dc Bladen

zyn Itomp Eyrond , g?;Üccld : de Bloemen aan

de enden der TakjfS Oimcngehoopt , met veele

Bla 1
i

.
' gemengd zynde. Het is

? , even als de twee voor-

,h]ia van een Heefterige

Om-

UI. p. zs. G»%U III, p. 24, T. 4#

,
Caulc crccto, Spicis conglo



MOMOIKIA. 219

HooFDr

O M P H A L E A. III.

Afdsbu
In dit Gefl^.gt hebben de Mannelyke Bloemen

.

een vierbladigen Kc!k, zonder Bloemblaadjes

en een Eyronden Stoel , waar de Meelknopjes TriAndris.

op zitten : de Vrouwelyke komen 'er , wat Kelk

cn Bloem aangaat, mede overeen 3 maar heb-

ben een driedceligcn Stempel: het Zaadhuisje

of de Vrugt is VIcezig en drieholh'g : het Zaad

enkeld. Het bevat twee Soorten, beiden VVest-

Indifche, diC; hier volgen,

(i) Omphalea ro^ï Eyronde Bladen,
o ^ u t

Deezc is, onder den r^aam v p.n 07«p/?!7^r2nrfrza ,f^ctman-

'

door den beroemden Doktor B r o w ^ e , iu dcs-"'S=-

zelfs ' Natuiiriyke Eistorie van 'c Eiland Jamai-

ka, voorgefteld. 't Gewas maakt een uitgc-

fpreiden Heester, met grootc Eyronde Bladen

wier Steclcn twecklierig zyn , en aao 't end der

Takken komen Trosjes van Bloemen of Vrug-

(2) Omphalea met langwerpige Bladen.

De Bladen van deezen Heeder zyn gefteeld , ^„^ri,

een Handpalm groot ,
Lancetswys' Eyrond , doch|^j^^^'°'^

met het ftompc End naar buiten ;
geheel effen-

O) 0«»;>«a/«Foliisovatis f. Hyjl. Nas. XIT. Gen. 103

;

». 619. Vfg. XIII p» 7°6. Oinphalandria Fratesfcens difFaf;

föliij ampi, ovatis Sec, Bbown. Jam. 334.
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III* randig, naakt. De Bloemfceclen, uit de Oxels

mf^' voortkomende, drie by elkander, zyn eenbloe-
Hoofd mig , naakt , van Jangte als de Bladftcelcn,

a
^^^^^ hebben de Mannetjes Bloemen in dec-

nigt.""^*'' 7e Soort drie , in de voorige twee Meeldraadjes

,

waar van de Bynanm. Beid' n zvnze, door ge-

iTieldcn Doktor
, op J imaika , en tot nog toe

nergens anders gevonden.

T R A G I A.

De Mannelyke Bloemen hebben hier een drie-

deeligcn Kelk zonder Bloemblaadjes : in de Vrou-

welyken is de Kelk vyfdeelig en de Styi drie-

deelig , ook zonder Bloemblaadjes. Het Zaad-
huisje beftaat uit drie Besfen en heeft drie Hol-
ligheden , waar in enkelde Zaaden.

't Getal der Soorten ran dit Geflagt is vyf

,

waar van de meesten Heestcrachtig zyn en uit

Indie afkomftig, als volgt.

(O Tragia met Hartvormig langwerpige Bla-

den en een windende Steng.

Door Sloane is deeze Soort in de West-
Indiën gevonden en afgebeeld onder den naam
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van Klimmende Smalbladige Brandenetel , met nL^;

eene uit drie Besfen beftaande Vrugt, aan Tros- ^^^^
fen. By ds Hoofdftad van 't Eiland Jamaika Hoofd-

groeide het Gewas overvloedig. P l u m i e r V^^*^^

vertoont ook hetzelve met Brandenetel Bla-

den en een ruige Steng. De Bloempjes ko-

men aan Trosfen of Aairen voort ; de Besfen

op cnkelde Steeltjes in de Oxels der Bladen.

De Brandende Touwe-Struik, in Ooftindie of

wel op de Molukkes zeer gemeen, cn tot bin-

den in gebruik, wordt hier t'huis gebragt. Dc
bcfchryving van den Ridder is als voJgt.

„ 't Gewas heeft een windende Steng, die

„ tegen dc Zon omdraait : de Bladen fpits

„ langwerpig Hartvormig, fcherp getand, gc-

„ ftecld , met üyve Haairen bezet. Uit de

„ Oxels komen enkclde Mannelyke Trosfen,

„ van groene driedeelige Bloempjes, met drie

geclc Meelknopjes. De Vrouwclyke, dieen-

„ keld uit de Oxels 'komen, zitten op lange,

„ geleedde kromme Steeltjes cn worden ge-

volgd van drie-Besfige Huisjes, met ftyve

„ brandende Puntjes gedekt, hebbende ieder

„ Hokje, van buiten en van onderen, twee

„ uitpuilende Stippen.

Ca) Tragia met Frouwelyke Blikjes die vyf-

bladig zyn, tn nnswyze verdeeld.
J^f/^r

Het Gewas van decze Soort geiykt zodanig o'.nv^ik,

(t) 7ragia Brafleis FoBmineis pcntaphyUis piunacifidtJ. A<

IJ. DHL. VI. Stuk*
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III. ^ci' Bmndeiietelcn , dat men het Heefisrach-

Afdeel, tige Malabaarfe Brandenetel y door Commelyn.,

HooFiv getyteld vindt. De Landnaam is aldaar Scho-

STUK. rigemm , doch iict valt ook op Ceylon, en is

prieman -^oor dcH Hooglecraar J. Burmannüs in

AfbeelJing gebragt, onder den naam van Ri-

cinokarpos ; om dat da Vrugt ccnigermaate naar

die van den Ricinus gelykt. Uit de Oxels der

Bladen brengt het een Steekje voort , dat aan

't end vyf Blikjes heeft , die Vinswyze verdeeld

zyn , en tot Omwindzcis (trekken voor een

Vrouwclyke Bloem , waar boven z;g een Aairt-

je verheft van Mannelyke Bioenion. Voorts

is de Ge&^te "««Q-cIeeze Soort aanmerkelyk ver-

fchiilende , komende de Steng nvt ruig dan glad

voor , zo wel als de Bladen , die ook nu breedcr

dan fmaller zyn.

^iii.^ (3) Tragia met Eyronde Bladen,

^^ertuna'
j^^czc , Op Malabar genaamd Pee-Cupameni,

Gladde heeft'de Vrugten zonder Omwindzcis en is glad

van Loof; weshalve aan dergelykc Ceylonfche

het

zlyl 340. Ctoton Fol. ovato L^ceohds ttl R. Lugib. ioi.

SchorigenL. Hort. MaU II. p,7j. T 39. Ra). Ihfl: Uo.

(i) Tragia fól. ovatis. Fl. Z^yl. 334. Am. Acad, V. p.

f. 4* Pecupameni. Htrt. Mal. 1 T. iz. Raj. Suppl. 2oy.

Gron. rirg. 1J3. Manihot ininima Chamzdtifolia. Plum.
Sp. zo. h. 171. f. z. urcica minor inetsSpicata &c. SLOAN.
7*n. 3». m. I. p. la». T. 81. f. 3,
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het Blad van Bing'^lkruid is toegefchreeven. IIL

Als eene Vcrfcheidenheid wordt hier t'huis ge- x^x^^
bragt de Kleine Westindifche Doove Netel, die Hoofd-

Aairen draigt, van Sloc ne; welke vcele ver-^^"^-

fprcide dunne Stengen hoeft en gcflcdde
,
Zaags- '^riaM.

wys' getande Bladen , die ftomp en naakt zyn

,

brengende dikwüs twee Aairen aan de toppen

der Takken voort , waar in veele Mannelyke

Bloemen boven de Vrouwelyken zyn , met Ey-

ronde fpits getande Blikjes omgeven. Op Zan-

dige Velden, rondom de Hoofdftad van Jamai-

ka ,
groeitze veel,

(4) Tragia met Jlomp Lancetvormige .eeniger- jv,

maate getande Bladen. TmgUu-

Deezc kleine brandende Ricinus , met Eikc-^""'^'"'^'-

booms-Bladen , van Plukenet, groeit in

Virgin ie.

(j) Tragia met Jlomp Lancetvormige j effen- y
randige Bladen.

smalwadi*

Deeze is HeePtcrachtig cn heeft Bladen als^^*

die van Vlaschkruid
,

gelj kende in Geftalte

parvus nrens, FoL Q_ieiCuns Virg nianus, PlüK. jio.T^

(j , Tr^eia Fo!. Lanceolatis cbtufis fntegcrrimis Fl. ^eyl.

FruAu. BiJBM. Zfyl. S9 T. j2. Codi-avanLu. Hert. MaL

II. p. 63. T. 34. RAI- Hifi. 1710. Titliy.m iis tenuifoUus
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naar de Wolfsmelk zeer. De Vrugten, die ge-

^* doornd zyn , komen in • de Oxcls der Bladen

). voort. De hoogte is twee of drie Voeten, Het

groeit op Zandige plaatfen van Ceylon en Ma-

""iabar.

Onder de Viermannigen der Eenhuizige Plant-

gewasfen , behoort hier het Gcflagt van

C 1 C C A.

Waar van de Kenmerken zyn : Mannelyke

Bloemen , die den Kelk vicrbladig hebben , doch

gecnc Bloemblaadjes, zo v.cl als de Vrouwe-

i^kcn , wier Kelk driebladig isj 't getal der Sty-

len vier ; het Zaacihiiisje uit vier Hokjes famcn-

gefceld.

Maar éóne Soort (i), zynde een Oostindifch

Gevsras, komt in dit Geflagc voor, den bynaam

voerende van de tweezydigheid der Bladen (*).

Dezelven zyn overhoeks geplaatst
, geftecld ,

Eyrond gcfpist eii effen. Het is een Heefter,

die enkeldc Iroslèn draagt van Blommetjes,

aan ieder Stip famengehoopt
, gemengd , gc-

ftceld, van grootte naauwlyks als in de Clü-

tia , naar welke het Gewas gelykc,

B ü X ü s. Palm,

De Mannelyke Bloemen hebben hier een

dric-

(i) Cicca. Syjt. Nat. JTe^. XIII, Gen, 1274. p. 7°».

(*j Hier mede wordt die plaatzing der Bladen bedoeld,

wanneer dezelven, gclyk in de Tajcis, flcgts aan twee tegeno-

verzydcn van dc Takj« aittcn , ca dm zgu meuc Vcetliladcn



üricbladigen Kelk en tv/cc BlocmbI ladjes , m;t:

een fchyn v.in Vrugcbcginzcl : de \'rouwe lyken "

x

een vicrbladigcn Kelk, drie Bbemblaadjes en

drie Stylen. De Vru-t is een driclhuitig , ic-

hokkig Zaadhuisje met twee :aden. d-:..

Tot decenigfte Soort (i) van dit Gcnjj!;t , do".

hynaam van eeii voomaarrie Eigenfchap van di:

/eer bekende Gevras hebbende, worden dc

\\ '.iciicidcnheden van hetzelve fhuisgehragf

die :n Boomachtige cn HecUcrcichtige Pal'.n bc-

Iban. Dc cerfte is byDoDON^Eus zeer we! afge-

beeld ouder den naam tan Buxus , dat is Palm of

Boom - Palm ; want de Diiitfchers noemen hrni

Büchshaiivi, de EnRclfchcn Boxtree, cn fo-niii-

gen in d.c Nederlanden Bushoomoï Bosboom , w ;ar

van de reden blykbaar is; zynde het IIouc om
Doozcn van te draajcn zeer bekwaam,

Decze Boomachtige of grove Palm bemint
j

kou 'e,liigtigc, Bergachtige Landfcreeken , doch p^i

is riet eigen aan de Noordclyke deden vèn

Europa. Ongemeen gimftefcn de Bergen in

Heuvelen 'er van in Langu-Jok en Provencc.

Men vindt het Gewas ook veel in Savoije,

Bourgondie en Switzerland. Op de Heuve-

len omdrceks het Mcir van Gcnevc groeit het

overvloedig. Daar is in Enp:e]and, by Dar-

king.

(i) Buxus. Sysu Nat, Xlt. Gen, lojj. p. <2i. Ve^.x:i\.
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ni. kingham iii Surrcy , zekere Hoogte , welke
^

xix!^ men Boxhül noemt wegens de menigte van Palm.

Hoofd Of zy in Nederland ook natuurlyk groeijc, komt
«TOK.

j^y^ Diettegenftaande men ze in 't Duin ag-
i^'trman^^^

Overveco vindt, bedenkelyk voor. In"

Duitfchland fchynt zelfs de Grove Palm niet

bekend te zyn , dan in de Hoven.

Het is in die Landen een zeer bekend Boom»

Gewas, dat tot een aanmerkelyke hoogte cp-

fchiet , krygenJe fomtyds een Stam van

een Arm of Been , ja ook wel een half Voet

dik; wit van Schors, zeer Takkig en Blaadjes

hebbende die wat grooter en langwerpiger zyn

,

dan in de gemecnc Palm. Die vermaarde Kruid-

kenner, de Heer Hall er, fpreekt 'er dus

van. „BoERHAAVE Itelt de Wyfjes-Bloemen

„ en de Mannetjes op byzondere Planten. Ik

„ vind de laatften in dc Oxels der Bladen , en

,

„ op de zelfde Plant, in de Kroontjes, aan 't

end van ieder Tak , de Wyfjes-Bloemen on-

der de Mannetjes gemengd. De Kelk beftaat

„ uit vier rondachtigc drooge Blaadjes. In 't

midden van de Bloem is een vierkant Stoelt-

„ je, dat vier Meeldraadjes uitgeeft, met zwaa-

re Toppen beladen. De Wyfjcs-Bloem heeft

„ een dergelyken Kelk , maar de Vrugt is Pris-

matiek, driehoekig, driehokkig, driehoomig.

„ Uit de Hoornen komen Pypjes voort, die

naar elkander toegekeerd zyn. In ieder

„ Hokje zyn twee Zaaden, Hier voegt R a Y

„by, dat het Zaadhuisje zig Veerkragtig

„ opent" (*). Het

() TounNETOKT hadt zttlks ook gezegd.
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Het Hout, dat van fommigcn in Afkookzel Hl.

tegen de Venus. Ziekte zo Iterk geprezen is, xix.^*

wordt hedendaags weinig , en de Olie , die men ^^ooF^ï <

'er uit detiillecren kan , wegens zyne fcherp-
*^"'^*

held en ftank , byna niet dan uitwendig ge- iruÜ^'^'

bruikt. Men vindtze door Qüercetanüs
als een zeer goed en kragtig Pynftillcnd, Be-

dcrfverhoedcnd en Wonndoodend Middel , in

'c byzonder tegen de Vallende Ziekte, opgehe-

meld. Het Aftrekzei van Palmhout in Wyn
zou tegen Koiyk en Afloopende Koortfen die»

nen. Het Afkookzel is met Vrugt gebruikt tot

zuivering van zcere Hoofden , en doet het Haair

groeijcn. De Bladen , die onaangenaam van

Reuk en walgelyk van Smaak zyn , kunnen tot

een Purgeermiddel flrekken. De Wormen in

de Paarden worden 'er door verdrceven. Het

Hout, zynde het hardüe en zwaarflc onder alle

die in Europa grocijen , overtreft dezelven ook

in duurzaamheid , zynde den Worm niet onder-

hevig. Tot Draaijers- Sny- en Beeldhouwers-

Werk in 't kleio , als ook toe Kammen , Mes-

hechten en andere Snuistcrycn , is liet derhal-

ve zeer in gebruik. Ook maakt men 'er tot

Plaatfnyden in Hout geen minder werks van,

dan tot Fluiten en andere Mufick-Inftrumen-

ten. Van de Wortels, die fraay geadcr:! zyn,

worden fierlykc Tabaksdoozen vervaardig I. Het

Zaagzcl dient de Tekenaars , om Podood-ftrce-

pen uit te doen van Papier.

Pa De

TStXU VI, STtW.
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III' De Laage Palm , anders fyne Palm genaamd y

^^xix]" is hier te Lande bekender dan de Boom-Pjla-i.

Hoofd- Hoewel men decze ook wel tot ficraad, 'c zy

tot Heiningen of Kroonboompjes, Kandelaars

rSm! en Pieramiedcn , in de Hoven bezigt , is de

laage 'Palm van oneindig meer gebruik in het

bepaalen der Bedjes en Rabatten en het formce-

ren van Bloemperken. Dezelve heeft de Blaad.

jes wat ronder dan de Boom - Palm , van \vel-

ke zy anders in hoedanigheid weinig of niet

verfchilt. Van beiden komt 'er voor , die de

Blaadjes met Goudkleurige of geelachtige Rand-

jes heeft , of ook witachtig , voerende den

naam van Bonte Palm by de Tuinlieden. Zo-

danig is 'er met de Bladen aan de Punten al-

leenlyk verguld , of ook met fchoonc Goud-

kleurig geftreeptc Bladeren. Dceze Bonte Palm

dient niet tot Heiningen , Haagjes of om dc

Bedden ; dewyl men aldaar een cgaalc Groente

verkiest : maar zy fhat , zo in 't groot , als in

't klein, op zig ^'^'^ Kroonhoompjes cn an-

dere Figuuren , zeer fraay. Men bcgr^-pt ligt

,

dat deeze verandering van Kleuren alleen door

de konst der Tuinlieden veroirzaakt zy (*).

De zogenaamde Boom- of Heesterachtige

Soort van Brandenctelen , voor dat Geflagt over-

laatende , gaa ik over tot de Vyftnannigen
, on-

der welken voorkomt

N E-

() Dn men dc Tuin-Paim, die gcmeenlyk door fcheuren

vermenigvuldigd wordt, ook uit Zaad kan voorttcelen, hccfi

dc Heer Osbecs bevonden. Zie Sttc^slmfi ytrbundtling. XXVL
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NepheliuM.
ArD^"'

Waar van de Kenmerken zyn: Mannelyke ^^xix^_

Bloemen die den Kelk vyftandig en Vrouwelykc jtuÏ.°'

die dcnzelvcn vierdcelig hebben , beiden zonder Ptman-

Bloemblaadjes de laatsten twee Vrugtbcginzels

,

ieder met twee Stylea; waar op volgen twee

drooge Pruimvrugten , die gedoornd zyn, ieder

één Zaadkorrel bevattende.

De ceniglte Soort (i; is een Indifche Hee-

fter, welke de Bladen overhoeks gevind, van

twee paaren ronder end-Blaadje, heeft : de Vin-

blaadjes ftomp Eyrond , de buitenften grootst,

Hy draagt een Tros, die ovcrend ftaat en korter

dan de Bladen is, uit ecnigc Aairtjcs famengc-

fccld.

I V A.

Jn dit Geflagt hebben de Mannelyke Bloemen

een gcmeenen Kelk, die driebladig is, bevat-

tende ecnbladige Blommetjes, die in vyvcn ge-

deeld zyn cn op den Stoel door Haairtjes onder-

icheiden. De VrouwclykcQ hebben een dcrge-

lyken Kelk en vyf Straalblommetjes , met twee

lange Stylen en een naakt ftomp Zaad.

Dc twee Soorten , in dit Geflagt voorkomen-

de ,
zyn beiden tot de famengeftelde Bloemen

t'huis gebragt geweest, doch, om dat de Meel-

draadjes niet famengevoegd zyn, daar van afge-

zon-
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IH. zonderd. Beiden zyn zy uit de Westindiën af-

^'x^x!'" komftig.

STUK^* CO ^^'^ Lancetvormig Eyronde Bladen en

eene Kruidige Steng.

Kruid gc.
* Deeze Soort , in de Akademie - Tuinen zig

bevindende, is door den lieer B. de Jussieu

genoemd Tarchonanthos met Hartvormige Zaags-

wys getande, dricribbigc Bladen, Gewas,

uit Zuid-Amerika afkomftig, moet Jaarlyks ge-

zaaid worden en heeft niettemin een regte ge-

ftrerpte Haairlge Steng v.m Nhn'^ langte , met

weinige Takken, enfpufb gcftccldc Bladen, van

gezegde figuur. De 'I ros , aan 't end , beftaat

uit knikkende Bloerahoofdjes , van driebladige

Kelken met Blaadj s onigeven , waar in vyf

Vrouwe'ykc Blommetjes , die de Mannelyke

Bloemen van de Schyf omringen.

(2) Iva met Lancetvormige Bladen , de Steng

jJVrw- Hetfierachtig.
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soN getyteld. Het vak ook in Virginie , en

ftaat onder den naam van Parthenium geboek- H

ftaafd by den HooglecMar A. van Royen."

H E R M A N N u s meldt , dat hec in de Bever-

ningle Tuin geteeld was uit Zaad ,
van Peru ge

komen. Het was aldaar een altyd groenend

Boompje geworden van zes of zeven Voeten

hoog , met taaije Knoopige, zeer Takkige, Hou-

tige Looten, waar aan Bladen veel gelyk^nde

naar die van Balfemkruid, doch drieribbig en

aan de kanten zeer getand. De Bloemen kwa-

men by kleine Tuiltjes of Hoofdjes, byna als

in hèt Elichryfum, voort, doch knikkende,

«elyk in de voorgaande Sooif, nu enkeld, dan

drie of vier bv elkander en het fcheen kleine

gepluisde Zaadjes te hebben. Van deeze Soort,

niettennn, die zig in de Cliffortfchc Tuin bc-

vondt eu aldaar is bcfchrecvcn, zullen, naar

alle gedagten, de Kenmerken zyn afgeleid. Het

heeft gee;i aaamerkelyke Reuk of Smaak: zo

dat het in deezen grootelyks van de Veld-Cy-

pres , die men ia dc Winkels Iva Mofclma

noemt, verlchille.

Vervolgens komen in aanmerkmg de Veelman-

nigen , in deeze Klasfe, dat is die meer dan

zeven Meeldraadjes hebben, gelyk

CoRYLüs. Hazelaar.

In d-t GeHagt is de Kelk der Mannelyke

Bloemen eenbladig, driedeelig , Schubachtig,

P 4
ii.dml» visstuk.
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Afdeel,
^^^^^^^^^ë) zonder Blaadjes, met agt Meei^

xfx^^^" draaden : die der Vroiiwelyken twcebladig als

Hoofd- gefcheurd, zonder Bloemblaadjes, twee Stylen

^^f^uLan
^'^^^'^'^^'^^^9 Vrugt een Eyronde Noot.

nige. Twee Soorten zyn 'er van opgegeven, wier

eerde alle Verfcheidenhcden der gcwoone Ha-
zelnootej], de andere zekere Uithcemfchcn be-

helst.

CoryL
Hazelaar ma Eyronde Jlompe Stoppeltjes,

EuTópiföie. De Bladerachtige Vliesjes, die dikwils in dc

Planten aan den nr-i'vor;' der Ehdfleclen of

Blocmdeclcp
, en waarfchyn-

lyk orerbV . 'Jecdzelen der

Knop, Ih-... c enige andere
Gewasfen , cndcrfcheiding.

In onze gcwoo. j Lui.-.;..ic-ic IJazcJaar zyn de-

zclven, gelyk iedereen gemakkelyk kan waar-
nce:nen, rondachtig en ftomp , in dc Uithcem-
fche van dc volgende Soort Imal en fpits

, ge-
lyl: de mo^^r,,. ]>! n^.^n. Vccbl komen zy
dii!.[x;;d vn.,r , en byoa akoos buiten , doch
fomtyds ook binnen de Oxels der Bfaden, l;c-

lyk in dc i^.Iücrbezic- cn V'ygeboom. Tn de
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Werken" van D o d o n é u s cn L o b e l , alwaar III.

veelal de zelfde Plaatdruk gebruikt is , zyn dce-

ze Stoppeltjes eenigermaate , doch in 't Kruid- Hoofd.

bock van Weinmann, (waar uit wederom des-'"'^"^
•

zelfs onnaauwkeurigheid blykt,) in 't geheel ^^j:^"'^*"*',

niet aangeweezen.

Men vindt aldaar gewag gemaakt van vier-

derlcy Hazelaaren , die 'er op één Blad afge-

beeld zyn C*) , als i. Een Tamme of Zaay^

Hazelaar , met langwerpige witte: 2. Een der-

gelykc met langwerpige roode Nootcn: 3. Een

Tuin-Hazelaar met een groote ronde witte

Vrugt , en 4, Een Wilde, Deeze laatde voert

'er , eenvoudig , den naam van Hazelmoten ,

icrwyl de eerde en tweede by hem door den

naam van Witte cn Roode Ba trdnooten y de der-

de door dien van Seldery - Nooten , onderfchei-

den wordr. En d"cze laatften zonden de Groo-

te Spaanfche Hazelnooten zyn : terwyl iedereen

et , dat dczelven een roode Kleur hebben.

(J cdagte ondcrlcheidinge», van de gebaardheid wiMc.

Elulfcn afgeleid, zyn by ons niet zo zeer in

^jbniik, als wel het verfchil van Wilde cn Tam-

me Hazelaars. De eerite vindt men door ge-

heel Europa V zelfs in Swccden ; ja ook in de

dc Noordelyke Dcelen van Afic ,
natunrlyk

groeijen. In Siberië, echter, vondt de Heer

G M EL I N dezelve maar op céne plaats , aan de

Rivier Argun naamelvk; nictrcfrcnilaandc die in

Rus-
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in. Rusland en 't Ryk van Cafan, zegt hy, gemeen

^"xix!*" is. In de Bosfchen en Haagen van Sweeden,

Hoofd» Engeland en Duitschland, is het Gewas ook
•TUK. overvloedig , doch nergens gemeener , zo 't

f^j^yjjj^ (Jan in de Elfaz, aan den Ryn, en in

Switzerland. Men vindt het by ons , in veelc

Bosfchen van Holland , Gelderland en Overys-

ièl, als ook in de Wouden van Vriesland en

dders.

De manier van Groeijing is , in de Wilde en

Tamme, byna de zelfde. Veele taaije ronde

Ryzenof Tcenen komen uiteencn Wortel voort,

en maaken Jus opj^rocijenJe een Bosfchagie,

dikwijs meer dan eens Mans langte hoog. Op

die wyze vindt men 'c Gewas der Hazelaaren in

'c Kreupelbofch , in Haagen , en ook dikwils aan

de Slootkanten van Plantagiën , aan de Oevers

van Beeken en Moerasfen; want zy bemiüncn

vogtige plaatfen. De Bladen zyn in de Wilden

kleiner , de Nooten ronder en zitten in de Hul-

fcn ni'. ( \cr!)orr,cn, grocijcnde by dikke Trop-

pen , fomtyds van tien of meer witachtige xVoot-

jes , waar van echter veclen misdraagen en ledi-

ge Doppen » zonder Pitten , zyn. Het zonder-

linge , dat in de Vrugtmaaking van dit Gewas

plaats heeft , is door den Kruidk-undigen Doktor

M A p p u s , in de Hlfaz , aldus waargenomen.

„ Kort na dac de Vrugten afgevallen zyn,

„ zegt hy , in de Maanden September en Ok-

„ tobcr naaniclyk , komen de Katten voort,

„ die geduurendc den Winter aangroeijen , en
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„ omtrent het end van February of in Maart Iir.

„ geel worden , open barften, en een overvloed '^j^"^

„ van bleek geel Stof in de Lugt verfpreiden. Hoofd-

j, Op den zelfden tyd,en dus by de twee Maan- s'^"'^-

„ den voor de Bladfchieting , ja het eerste van ^Z'!'''"

j, alle de Bloemen der Buomen , openbaart zig

zig de Vrouwelyke BIoesfem,op andere plaat-

„ fen van de zelfde Takken, zynde Vrugtbc-

„ ginzekjes met bevallig roode Krulletjes, die

„ voor Scyien of Buisjes verftrekken aan de te-

„ dere Schepzeltjes, Als deeze door het Stuif-

meel der Katten genoegzaam bevrugt zyn ,

5, verdwyrwn de Krulletjes of verflenzen, en

„ dan groeijen de Vrugtbeginzeltjes allengs aan.

„ üic dcrzelver meaigte wordt een rykelyke

„ Oogit voorfpeld (*)."

De vermaarde Heer, Doktor Scopolt, in

Karniolie, alwaar men 'c Gewas, groeijende ia

dat Land overal aan den voet der Bergen, Les-

nik noemt , de Hazelaars waarneemende

,

fchryft 'er dit volgende van. „ De Mannetjes-

,. kat komt voor de Bladen, hebbende dc vyf

„ of zes laaglle Schubben Bloemloos. De VVyf-

„ jes- Bloem , onder de Mannetjes geplaatst,

„ heeft van zes tot twaalf ongefteelde Vrugtbe-

„ ginzels, die rondachtig zyn, wier paarfche

„ Scyien dan eerst zig openbaarcu , wanneer

„ de Meelknopjes het Stuifmeel hebben uitge-

„ worpen. Ik telde op éénen Boom meer dan

II. DFiU VI. STUB,
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III. „ driehonderd Katten, in éénc Kat iweehon-

^^xix^^ „ derd dertig Schubben , in ééne Schub agc

HOOFD" „ Meelknopjes , en twee Beursjes in ieder

«TUK. Meelknopjc. Wie zal 't getal der Stuifmeel-

Jg"/"^''' » bolletjes in ieder Beursje begrooten ? Zie daar

„ een wonderlyk Voorbeeld van Vrugtbaarheid

en nogthans vergaan de meefte Schcpzcltjes

„ uit gebrek van Bevrugting , ja fomtyds komt

„ naauwiyks eenige Vrugt van den geheelen

„ Boom (*). 't Voorjaar van 1755 zeer Winde-

„ dcrig zyndc ,
groeiden 'er byna in 't geheel

5, geen Hazelnooten , en even 't zelfde was in 't

5, voorgaande Jaar j door de menigvuldige Voor-

„ jaars-Regens, veroirzaakt (f),"

Tamme ^® «inme Hazelaars zyn , ten m'miïe in onze

Gewesten , die Avisfelvalligheden zo veel niet

onderhevig. Dit kan daar uit voortkomen
,

dat dezelven hier te Lande niet zo zeer aan dcfi

Wind bloot geftcld zyn , veelal door ander Ge-

boomte befchut, en door hunne laagte het ge-

weld van den Wind ontduikende. Men maakt

'cr nogthans, door wegneeming der geduurig

opfchietende zyd- Scheuten of Uitloopers, taa-

mclyk groote Boomen van , met Stammen van

aanmcrkeiyke dikte (.j.) , die , het eene Jaar

meer

,

(t) FUra CarKhliea. Miennx. 1760. p. 4i(S,

ons vuU m.ignuuJ.ncin cnltura cxctevit. MtNT2./«i. p. 4ï



. r , het ander niniucT
, doorgaans redclyk Vi ugt- IJJ,

:;;ar zyn. Het Gewas vereifcht, om goed van ^"^^^l.

Dragt te zyn , dat men het door Uitloopcrs ver- Hoofd-

menigvuldigc. De groote lange witte , die in '^""f*

ruige Bolders zitten, zyn de fmaakelykilen. De- ^ ƒ
zeiven groeijcn met één of twee , en ten hoog-

üe drie of vier Nooten aan éénen Steel (*)

De Hazclnooten , hoe zeer ook tot Vcrfnapc-

ring in gebruik, leveren , inzonderheid gedroogd

zyndc , een hard en niet ligt verteerbaar Voed-

zel uit. De Olie^ uit dezelven geperst, is on-

der den naam van Oleum Nucum bekend en te
gen de Tandpyn aangepreezcn geweest. Men
vindtze in de Winkels, doch zy wordt meest
gebruikt in Handwerken. Vcrfch zynde komt

zy vry veel met de Amandel-Olie overeen en de

Emulfie van Nooten is tot verzagting der Wa-
terwegen niet onnut. Van de Kolen , die van

het Hout in een bcllooten Yzeren Potje gebrand

zyn , bedienen de Tekenaars zig gaarne. De
Ryzen of Uitloopers zyn, bdachelyfc, tot Wi-
chelroeden , om verborgen Schatten , Mineraa-

len of Waterloopen op te fpooren , gebezigd.

In 't Graaffchap ïyrol maaken 'cr de Boeren ,

met beter uitflag, gebruik van tot Vogelknip-

pen cn MoUenvallen. Tot Hoepen van Vaat-

werk gebruikt men de gcfpleetcn Twygen el-

ders , en het Hout is in de Werktuigen niet on-

dienftig. De Olie, door Deftillatie daar uit ge-

trok-

() Aanmtrklngtn Op 't Odnle^gen v*n Luithivcn tn Plax-

Hgii-n. p. IJS.

II. DEEL. VI. STUK,
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IH' trokken , en door verfchcide Overhaalingen , op

^ïi?^ ongcb'uschte Kaik, tot ecne Goudkleur gebragt,

Hoofi). is onder den naam van Okum Heraclimm te-

STUK.
ggj^ Vallende Ziekte opgehemeld door den

r^?'^'""" Keizerlyken Lyf-Arts Rulandus; doch

heeft reeds lang haar achting verloorco.

Ik heb nog niet gefproken van de byzondere

benaamingcn , welken dit Gewas in Europa

voert. De Franfchen noemen den Boom Coii-

drier of Noifettier , om dat zy de Vrugten Noi-

fettes hecten , dat is JMootjes, in vergelyking

met de Ockcrnooten of Walnootcn, die mco

by ons gcmeenlyk door den Naam van Groote

Nootcn onderfcheidt. Zo let ieder Landaart

meesc op het gene by haar gemeenst isw Zy ge-

bruiken echter ook woord Avellanes, gelyk

de Italiaancn, die ze anders Nocciv&li of NoceU

li tytelen. De Engelfchen noemen de ruigen

Filberds , doch zeggen anders Rafelnuts , 't welk

weinig van de Hoogduitfchcbcnaaming verfchilt.

Voorts zyn dc Hazclnootcn onder den naam

van Nuces Ponticce ^ pranejtince , Heracleotica

,

by de Romeinen bekend geweest

r«) Hazelaar met/mallefpitfe Stoppeltjes.

aiulna' Het
Lerantfche.

C*) Eétttrrtntur zegt PLiKiuf , dat ij, deczc worden ge*

braden; weke gewoonte nog tn Italië en eldets piaats heeft

^

tir utuntur mi iraiificmdum Stomachê
^

Cerebrum^ue eonftr-

taniwm^ ntnfint fueces/u. KAJ. Car Plant. Angl. p. »o.

(2) aryl», Stipulis l.neaiibus acutis. H. Cliff. 44S R-
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Het laatstgemclde zou echter meer zien kun- 'i'»

nen op deezc Soort, welke door Plinius ^^xlx^'

fchynt bedoeld te zyn met den naam van Nu- Hoofd-

ces barbata , dat is Gebaarde of Baardnootcp.**^"^*

Decze zyn het mooglyk , W(?Ike hy zegt Abel-dn^^^'^'

lincs genoemd te v.'ordcn naar de Grociplaar?,

waar van 't woord AvgllaruB zal gemaakt zyn

,

of van Avellanum een Stad in Campanie, zo

Servtus wil. Uit KIdn Afie waren zy in

Griekenland ovcrgebragt , cn daarom voerden

zy den naam van Nuces Ponticat cn van Hs-

racleotica naar de Stad Heraclea in Pontus.

De bynaam Colurna, een woord dat by Vir-
G iLius van den Hazelaar, by Festüs van

den Kornoelje - Boom afkomftig fchynt te bete-

kenen, zou, wanneer de Bladen zo als in de

Indifche Hazelaar by Seb a zyn, in de laat-

llc zin hier te pasfe komen. Doch, hoe kan

dit ftrooken met de zeldzaame kleine Hazel-

nooren-Büom, die van Konlbntinopolcn , nu

omtrent twee Eeuwen gdecden, in Ooftenryk

overgcbragt was, zo Clusiüs meldt, zynde

deszelfs Viugt zeer in achting aan 't Turkfc

Hof, als een Lckkcrny?

Die Hccfter grreide zelden meer dan een

Ellé hoog , draagcnJe , op dunne Steeltjes

,

zeer

l.ugdh. tu Coiylat Bjwtina. HrsM. LugS. 191. Svju

Mui. 1. T. 27. f- »- Avellana pefcgf.na huniüis. C. B. 4>«-
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III. zeer dikke cn grootc Hulfen , in veclc dikkr

^^Kix^'
^" ^^^^^ Slippen verdeeld , vün agtcren ook

KooFD- veele korte byhangzels hebbende. Deeze Hui-
sTUK. feu waren Van buiten zeer hard en ruuw, van

n^^lf"""'
binnen glad, bevattende cene Vrugt gelyk die

der Wilde Hazelaarcn , maar korter eii mee

een harden Dop : zyndc die Vrugt door gc-

dagten Autheur afgebeeld. De Nooten, daar

van gezaaid , bragten hem Gewasfén voort ,

die tot £ens Mans langte en hoogcr opfchoo-

ten , hebbende Bladen wat langwerpiger dan

de gcwoonc Haazc'aar, doch niet minder rim-

pelig en ook op de kanten Zaagsv/yze getand.

Toen hy , in 'c jaar 1593 , vau Frankfort ver-

trok, bevondt zig daar zulk ccn Boom, wel-

ken hy liet blyvcn, en die in 'c jaar 1595,70
hem bcrigt werdt , nog geen Vrugt gedragen

hadt. '

De Enkelbrocderigen leveren vcrfcheide Ge-

flagtcn uit , waar onder hier eerst in aaomer-^

king komt

In het welke de Mannelyke Bloemen vyf

bladig zyn , met een Cylindrifchen vyftandi-

gen Kelk en van tien töt vyftien Meeldraad-

jes hebben : de Vrouwelykcn zonder Bloem-
blaadjes een veelbladigen Kelk , met drie Sty-

len diegefpleeten zyn , en een driehokkig Zaad-

huisje met enkelde Zaaden.

Vee-
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Veele Soorten komen 'er in voor, waarvan ÜL

dc meefle Heeflerachtig zyn , als volgt. ^^^^
(i) Croton met Lancetvormige , effenrandige,^jy^/

gladde , gemarmerde, gejleelde Bladen, j.

Dit Gewas , dat men aan de Kust vanr^nv^^-

Malabar Tsjere- Maram ^ en in 't Neerduitfch'^Bont.

Meerling noemt , is onder den naam van Codinho

of Dahingora bekend op Ternate, alwaar het

meer groeit dan op Java, in Oostindic. 't Is

een Gewas , meer dan Mans langte hoog

,

verfchillende door de figuur der Bladen , die

in de tamme Soort broeder , in de Wilde

fmaller en als gekruld zyn. Dc ecrstgemelde

munt uit door een fierlyke Marmering der

Bladen , welke zig byiia eveneens vertoonen

,

als of zy met ftukjes en brokjes Bladgoud

beplakt waren ;
gelyk men dit door 't ge-

meene Volk de Maagdepalm tegcns een Brui-

loft zien doen , en om die reden worden de

'J akjes van dit Gewas in dergelyke en ande-

re plegtighedcn , of op Gastmaalen , van de In-

diaanen gebruikt : ja hier door flrckt dit Ge-

was op Java ook tot verfiering der Bloemho-

ven Men heeft het insgelyks met Riemachtige

Bla-

(0 Crtit» Fol. Lanceolatb, Jntegetrimii glabri* piöis p«.

tJoIatis. SyiU Nau XII. Gen. 1013. p. tfj4. r^i- F-

711 Codi«um chryfoftkhmn, tcmofam«cfyI«ftie.RnMPH,

Amb IV p iS-^i T. Z5 -27. Tsjere-MaratB. //#r»»^«/.

II, DIIL. YI. SW*»
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11^ Bladen , die geheel geel zyn. De Bloemen ^

s'^o ^el als de Vrugten, komen aan lange Ris-

HooFD- ten of Aairen voort. De Bladen zyn tot

STUK. j^oes niet onbekwaam, bevattende een Wey-

hfederige. achtïg Sap , dat uit de afgebrokcne Stoelen

druipt.

IX. (2) Croton met fpits Lancetvormige , effen-

CaicariL randige , gejieelde Bladen, die van onde-

Kaskariiia/ ren IVolUg zyn ; de Steng Boomachtig.

Deeze Heefier , door C A t E s d y overvloe-

dig op de Baharm - Eilanden gevonden en van

hem Kicinoides met Bladen van den Olyf-Wllg

genaamd , groek zeiden ter hoogte van tien

Voeten en heeft langwerpige fmalle gcfpitfte

bleekgroene Bladen. Dezelve geeft aan 't end

der Takken , uit zekere Kelkjes , kleine zes-

bladige witachtige Bloempjes, met gcelc Meel»

knopjes. Hy draagt witachtig groene Besfen,

in drie Huisjes , van grootte als een Erwt

,

gefcheiden , welke ieder een zwart Zaad be-

vatten. Het zoude ,
volgens hem , 't Gewas

zyn , dat de zo bekende Cortex Cascürilla uit-

levert, welke ons uit Peru toegevoerd wordt,

val'

(i) Crtten Tol. Lanceo!. acutis
,

integr. petJoIatis , Tafa-

toft ereftutn glabrum Sec. Brown. Jam. 3+7.^ Rlcirtoide»

Elxigni folio, CATESB Car. II. p. 4*. T. 4*. fVO^- 5^

Rostnarini folio , Fi. trfcocco albjdo. SioAi«. Jmi*. 44.

Mifl. I. p, m. T. u, f. I. CascariUa Mat. Mei. 47".



MOHOTKII. 243

vallende des Eoomachtigcr in Zuid. Amerika IIL

dan op dc gcdagte Eilanden. ^Tx!*"
Dee7c B-'sc , die in dc Winkels ook Cliaca- Hoofd.

rilla en Cortex Eleutherii genoemd werdt, is'*'^^'^*

voor een Basterd - Soort \'an Kina gehouden ^iiphZ.

geweest* Dc Hoogleeraar S x i s r e r u s heeft

'er , allereerst , gewag van gemaakt , in 't laatst

van de voorgaande Eeuw, Hy badt 'cr iets

van bek'omr^n door een Heer uit Engeland
,

die hem verhaalde , dat men aldaar het Schraap-

zel daar van onder den Tabak mengde, om
'er, in 'c rooken , een aangenaamen Geur aan

te geeven. Dccze Bast, naanidyk, heeft die

hyzondcrs , dat hy , verbrand wordende, een

ilerken Moskeljaat-Reuk vcriprcidt. Vervol-

gens ontving hy dien ook van c«n voornaam

Koopman te Anftcrdam , met geen melding

van eenig ander gebruik. Naderhand is deezc

Bast in Duitfchland uitgevent geworden als een

Koortsmiddel ; doch, hoewel 'er een aamner-

kelyke verftefkende , de Geefteri opwekkende

en Zweetdryvende hoedanigheid in heerfcht ,

en hy derhalve in fommigc Epidemifche Ziek-

ten , die uit verHapping en Slymigheid der

Vogten ontltaan ,
dienftig bevonden zy , kan

men hem echter , in gcencn deele , met de

Kina gelyk ttellen. In Borstkwaalen is deeze

Bast , tot verzogting en om dc uitloozing te

bevorderen , xm Stahlïüs zeer aangcpree-

zcn. Het voornaamRc en weezentlykflc gebruik

heeft 'er men van tcgrn den Buikloop, inzon-

O z der-
II. D«IU VI, Stoc
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III. derheid wanneer die met bloedigen Stoelgang

^'xu.^'
gepaard gaat, en dus werdc toen de Franfchen,

Hoofd- voor ccnige Jaarcn , in 'c Hanoverfche zo

STUK. fchrikkelyk aan den Bloedloop fticrven , byna

}rfi£igt.
Voorraad , dien men daar van in Holland

hadt , tot dcrzelver Gcneezinge gebruikt

;

waar door het Loot van dcczcn Bast hier ter

Stede duurder wiertit , dan te voorcn ccn Pond

was geweest. Sedert is, door nieuwen invoer

uit de Westindiën , deezc Drogery weder op

den gewoonen Prys gekomen.

in. (3) Croton met Liniaale, een %'einig uitge-

gulpte , naakte Bladen , die rood geaderd

Dctzc Heeftcr, in Oostindie grocijende, is

uit den Upfalfchen Akademie - Tuin door den

Ridder befchreeven , als Takken overhoeks

hebbende , die enkeld en ruigachtig zyn , aan

de tnppcn met troppen van Bladen , die ge-

ftceld zyn en Dcgenvormig fmal , van onderen

ruig met roode Aderen , en jong of oud wor-

der.de geheel Bloedrood. Zyn Ed. hadt de

Vrugtmaaking niet gezien, doch oordeelde, uit

de overeenkomst in Gewas en andere opzigten

,

met de voorgaande Soort , dat dezelve hier be-

hoore. Hy zegt, dat Co mm el yn den

oirfprong van de Benzoïn, ten onregte, vandca

Boom,

(3) Crotin rol. lineaiiliw fubrepjadii, Vctu» nbrii. Ménu
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Boom, welken zyn Ed. LaMm5««/bt« genoemd Ui;

heeft, hadt afgeleid (*). De beroemJe Com-^'^Jj^^*

MKLYN hadt een Virginifchcn Boom , mcc Ci- Hoofd-

noen- of Limoenbladen , voor den Benzoïn-*'^^'^*

Boom opgegeven, en 't is zeker, dat men uit

de Wcstindiën ook een dcrgelyke Gom krygt;

hebbende L i n n u s die Soort van Laurier

mede voor den echten Benzoïn-Boom gehou-

den (f). Uit den bynaam , alleen , zou het »

fchynen , dat het deeze Soort van Croton , of

hever dit Gewas , 't welk zelfs nog niet voor

een Soort van dit Geflagt erkend is , iy.

(4) CrotoTï, metJio}np Lancetvormige, Zaagt' i^-

wys' getande , gejUelde^ gladde Bladen. Cajia!^?fi»

Dceze , uit Zuid -Amerika afkomftig, zou,
^^jf^"*

volgens den Hoogleeraar A. v a n R o y e n , de "
*

Kicinoides met K ardengen -Booms Bladen, van

(5) Croton met Lancetsvys' Eyronde , ge- y
ploüi- ^""^"f^

(tJ Zo dat die berisping op den Ridder zelf past. Zie zy-

rie Mat. Med. p. 66i en rergelyk het gene dien aangaande

Deels II. Stuk dee^t Natuurlek. Hijltrh , bladz. 3J7 .

gezegd is.

I

• '

f r
• •

1
•

I

bris. R. Luiék. ioi.
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III. plooide , Zaagswys* getande, rumve Bh-

ÏIooFD- peeze , in Moerasfen te Vera Cniz groci-

jende, beeft een flekelige Vrugt.

VI. (6) Croton met (lompachtig Eyronde^ effen'

randige ,
gladde Bladen t de Frugten ge-

fieeld.

Die Boom met i^ppelbooras Bladen , den

Reuk en Blocsfcm van Ryvoct hebbende ,

welken de vermaarde Sioake op zekere

plaats van Jainaika overvioedig groeijende vondt,

is hier t'huis gebragt. Men vindt het Gewas

Heefterachtig Croton by Browne getytcld.

De Bladen zyn van onderen grysachtig, en het

brengt kleine Aairtjcs uit dcrzelver Oxelcn

voort.

(7) Croton met Ruitachtige uitgegulpte Bla-

f. 3,4. RAJ. Denir. 91.

(7J Croton Fol. ihomr)e;s rep.mdi's, CspfiilispenduIIs, Cau-

Ie Hcrbaceo. H. Upt. 290. Mat. Mei. 441. Goa»V. Momf,
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derti haneende Zaadhuisjes en een Krui- '^ï*

dige Su.g.

Dit is ccn Europifch Gewas, dat ccnc vcr-jTUK.

maardc Vcrwftof uitlevert. Toürnffop. t Mtna^

noemde het Ricinoides , waar van dc Tourns-'^^^''''*'

fol der Franfchcn , zegt hy , bereid wordt. Be-

halve de gewoonc Soort, de Driebokkige Zon-

newende van B A u n I N u s , heeft hy nader-

hand nog van ccne, die de Bladen langwerpig

cn Haairig, en van eene, die dc Bladen wel

langwerpig en Zaagswyze getand , doch niet

Haairig" heeft, gefproken. Deszelfs voornaamrte

Groeiplaats is in Languedok , omflreeks de

Stad Montpcllier, op woefte plaatfen. By Aix

in Provence ziet men 'er ook geheele Velden

van , zo G A R I D E L L getuigt ; doch het zal

miflchien daar gezaaid worden. Men vindt het

Gewas ook in de Oofterfche Landen cn zelfs,

zo 't fchynt , in Oostindie. Ten minfle is een

Plantje van dien aart , uit het Kruidboek van

G A R c I K , op Java verzameld , door den Heer

N. L. BüRMANNus in Afbeelding gebragt.

Uit een ronde Penwortcl fchict het een

rondachtigc Steng van vcrfchilIcnJe hoogte ,

met Takjes bezet , die meest uit de Oxels der

Bladen voortkomen. Dc Bladen zyn van eene
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III. verfchillende figuur, nu breedcr, dan langwer-
Afdeel . i- tt

XIX. P'ger , eenigermaate naar die van Heemst ge-

HooFP- lykcndc, bleek groen cn als Afchkleurig, zeer

lang gefteeld. De Bloemen maaken Trosjes

uit, voortkomende aan de Takken, cn be-

ftaande uit onvrugtbaare en vrugtbaare Bloemp-

jes , beiden niet de opgcgevenc bepaalingen

van dit Geflagt overccnkomftig. De Kelk en

Bloem is vyfbladig : de Meeldraadjes , agt in

getal , zyn , even als in de Enkelbroederige

Planten, te lamcn gegroeid. Het Vrugtbcgin-

zel wordt een ronde knobbelige Vrugt, donker

groen met witte Puistjes , in drie hokjes ver-

deeld, die ieder een rond wit Zaad inhouden,

Zy zit met haarcn Kelk aan een taamelyk lang

Steclijc, zo dat , wanneer de eerfte of Man-

nelyke Bloemen , die aan den top van het

Trosje zitten, afgevallen zyn, dit Steeltje zig

ombuigende, de volwasfen Vrugt aan de Tak-

jes op 7ulk ecnc manier hangt , dat vcclen zig

verbeeld hebben, dat de Bloemen en Vragten

van dit Gewas op afgezonderde Stammetjes

voortkwamen. De Franfchen noemen het, moOg-

iyk om dat het naar de Nagtfchade gelykt

,

Maurelle,

De Tour- In de Geneeskunde is hetzelve van weinig
«foi. of geen gebruik; dan mooglyk uitwendig; alzo

het Sap een zuiverende kragt heeft. Het is

de Grondflag van een voornaame Verwftof,

welke echter niet, gelyk Lfmery en Po-

met gefchreeven hebben, uic de Vrugten

,

maar
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maar uit het Loof van dit Kruid vervaardigd III.

worde. Men gebruikt de gehcele Plant, die^'°i"^*

in de Nazomer wordt ingezameld , den Wor-Hooro-

tcl alleen wcgfmycende , en , na dan dezelve

een jMolen is gekneusd of fyn gemalen, vvordt p/^^*"*

'cr het groene Sap uitgeperst , door middel

van een Werktuig, dat naar een Boekbinders

Pers gclykt. Lappen van oud Hennipdoek

,

hier toe in menigte vergaderd , worden dan,

een en andermaal , in dit Sap geftoken , zo dat

zy van 't zelve wel doordrongen zyn ; 't welk

door Vrouwvolk in een foort van Wafchtob-

bens gefchiedt. Zy leggen dan die Lappen,

in de Zonncfchyn , op een Haag te droogen.

Vervolgens een Kuip hebbende met Pis , waar

in men zekere veelheid levendige Kalk fmyt,

worden die Lappen in menigte op een Houten

Rooftcr daar boven gelegd, om den fcherpen

IDaiup te ontvangen , die dezelven paarfchach-

tig blaauw maakc. Dit gelukt zeldeö in eene

reis; men raoetze, op nieuws gedroogd zynde,

nog een en andermaal in het Sap fteekcn , en

dan wederom over gezegden Damp leggen , tot

ddt zy de vercifchtc Kleur aangenomen heb-

ben. Grand -Galargues, een Dorp in Langue-

dok, vyf Mylcn van Montpcllicr, is lang de

voornaame en byna de eenigfte Bercidpiaats ge-

weest van deeze VerwftofFe (*). Dcc

Vranktyk , door den Heer Montet , uit de M(m. it VActd.

ie Parit f de I7J + , vertaald ovcrjebragt ia het IX. DSSI.de(

Uft£tz. PèrUnd, p. zji^

Q 5
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ni. Deeze gekleurde Lappen , ons van Cctte aan

^
xlx'^ de Middellandfche Zee onder den naam van

Hoofd Tournefol toegebragt, zyn, een reeks van Jaa*

«TUK,
^ jjQor de Ncx)rdhD]laDdfe Kaaskoopers in

wS.^^^' menigte gebruikt , om de ronde Zoete Melkf

of zogenaamde Edammer Kaazcn , van buiten ,

daar mede tc beürykcn, en dus daar aan een.

donker paarfche Korst tc geeven. Dit maakt

deeze Kaazen , na dat zy afgcfchraapt zyn ,

fraay voor 't Oog, en zou, zo men zig ver-

beeldt, ook dienen tot derzelver duurzaam-

heid; fchoon het binnenfle daar van, oogfchyn-

]yk , niet aangedaan wordt. By myn geheugen

zyn decze Lappen zo duur geworden , dat ge-

zegde Kaaskoopers zig van Brafilie of Fernam-

bucq en blaauvv Hout ten dien einde begon-

nen hebben te bedienen ; als waar v:m het Af-

trekzei dergelyke Kleur uitleverde. Üf die

duurte door een mindere inooglHng van 't ge-

zegc'c Kruid, 'twelk, in 't wilde en maar qj

fommige plaatfcn van Languedok en Provence

groeijende , mooglyk meerendeels verbruikt

zal zyn, dan door een andere befteeding van

deeze Verwftoffe ontftaan zy , is my duifter*

De Franfchen hebben zig wel verbeeld , dat

het Laknocs, 't welk zy Pierre de Tourntfoi

noemden , door de Hollander*
, van wien zy

dat ontvingen , van gezegde Lappen of van

dc Vtrwftof , daar in vervat , gemaakt wcrdc.

V>y fommigen wordt dit , niettegenltaande zy

erkennen dat de bereiding van het Laknocs nog

cea
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€en Geheim is, volkomen vastgefteM (*). On- HU
denusfchen is die Verwfiof reeds bng in me-'^yijf'*

nigte hier vervaardigd; zo dat zulks oaauwlyks Hoofd-

oirzaak fchynt te . kunnen gewccft zyo , van

gezegde duurte. Men wil, dat van de Tour-cUifhZT

ncfol ook gebruik gemaakc worde om den Roo-

dcn VVyn te kleuren en miflchicn gefchiedt

dit daar mede in Vrankryk zelf.

Men zege, dat dergclyke Lappen, mctCon-
chcnüje gekleurd, ons ook wel uit de Levant,

01.der den naam vao- Tpugnefol-, worden toege-

bragt. Zy beet^ in 'c ItaHaanfch Pnzetta ,

in 't Franfch Bezette , of liever Bellettgy in 't

Hoc.gdwikh Farb - oder Schminkflecklein cSSpa-

nifcher Flor ; alzo menze tot Blanketfcl bezigt.

Daar zyu roode van en bfaauwc, die dan ook

dienen kunnen om een Kleur tc geeven aan de

Liqucuren en Pottagiën. De beften komen

uit Turkyc (t)* Mooglyk zyn het deeze of

zeer verwardeivk, fprcekt (ï).

(8) Cro-
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HL (8) Croton met langwerpige 7aagswys' getan-

^^xfi!^ ^^"^ ^''^y'

Hoofd- hebben ^ en ongefleelde Vrugten.

VIII. Cp^ Croton wft Hartvormig Eyronde , ra»

gS«S- onderen Wollige , effenrandige een wei-

"c'kre d
getande Bladen.

IX Dceze , uit Amerika afkomftig , bevondt zig

vSmd.'in de Europifche Tuinen, de voorgaande groeit

op Jamaika.

X. (lo^ Croton met Ruïtachtig geronde, weder'

fmStdrta. ^y^^ g^fpi^^ » effenrandige, gladde Bla-

jende, den.

De Heer Osbeck nam deeze in China,

doch zeldzaam, op vogtige plaatfen waar. Het

is ,
zegt hy , een kleine Boom , in 't Chineefcb

O -ka 'O genaamd, en in 't eeifte aanzien naar

den Europifchen Ratelaar gelykende. Uy groeit

fubferratis. H. Ciiff. 4

(10) Cr./« Fol. rh

intcgcrrimis g/ahris. O
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zeer Takkig en omtrent eens Mars langte HL
hoog , hebbende de Takken rond en glad , met ^7"^'

Knoppen. De Bladen, die 'er overhocks aanHooFw
ftaan

,
zyn glad en gelyken naar die der zwar-^"^"'*

te Popelicren , van onderen wat Wollig, cn^/^'^f

met veele ilibben , hebbende lange Draadach-

tige Bladftcclen. De Bloemen , die geel zyn

,

maakcn Trosfen uit, aan 't end der Takken,

zo wel van Mannehke als Vrouwelyke Bloe-

men. De laatften , zes of zeven in getal ,

zitten onder de anderen , en hebben een Ey-

rond Vrugtbeginzel met drie omgeboogene Sty-

len of Stempels. Geen rype Vrugt hadt hy

'er van gezien; zo dathy niet verzekeren kon,

of het de Smeerhoom is , waar van men in ze-

kere Provincie van China Kaarfen maakt, vol-

gens Pater du H a l d e. Dcszelfs Vrugt ,

zegt deeze , is met eene driekantige Schaal

bekleed , waar in drie zwarte Zaaden , als

Erwten , vervat zyn , die ieder een bekleedzel

hebben van Vettigheid aTs Kaars -Smeer; ope-

nende zig deeze Vrugt , in de rypheid , als dc

Bolfter der Karflengen.

(ii) Croton met Eyronde gladde, gefpitjle , xx.

aLiL. Fl. ZeyU J4J. M^t. M^. 440. Riciaoidcs' Indica

ïoUo lucido. &c. Bu»M. Zeyl. 200. T. 90. Pinus Indici n«-

cleo purgantc. C. B. F«. 452- Lignum Moluccenfe foliii

Mïlv* . Fruau Avcllanx &c. C, B. Pin. 3» 3- Granum Mo-

luccua. RUMPH. Amh. IV. p. »f . T. 41. Cadel - avanacu. Hcru

MmI, II. p. 61. T. 7J.H.AJ. Hiji. 167. itSS.SupfL 112 ,666.

U. DHL. VI. Srvt,
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ÏII. Zaagswys' getande Bladen , de Steng Bom'

s^ük!"" Van dit Gewas is een fraaije Afbeelding,

jr,^./. onder de Ceylonfche Planten , door den Hoog-

hoiderigf.ieeraüT
J. Bürmannus in Plai': gebragt.

Het groeit ook in andere deelen >'an Oostin-

die en is bekend op alle de Molukfe en Am-

bonfche Eilanden, zegt Rumphiüs, van

waar alleen men eertyds de Boontjes , die 'er

den naam aan gecven , kreeg , zyndc dezelven

deswegen Grana Moluccana genoemd geweest.

De Portugcezcn rioemdcnze ook GraindeMa-

luco of Nucleos pineos , als ecnigcrmaate naar

Pynappel- Pitten in figuur gelylcepdc. Onder

de Geneesmiddelen zyn dezelven by den naam

van Grana TigUa , in 't Franfch Grains ds

Tilli, opgetekend. De Franfchcn tellcn/e on-

der de Pigmns d'Jnde.

't Is een HeeQer (7.0 gezegde PJoogleeraar

fchryft) mctenkelde vStcngcn zonder zyd-Tak^

ken , en Lancetvormig ovaale > taamc^yk lang

gefteelde , gladde Bladen , aan den top Aairen

Van Bloemen draagende , tusfchen twee Takjes

van den zelfden aart. De Aairen bcflaan bo-

ven uit Mannelyke Bloemen , van apt Blaadjes

cn zestien Meeldraadjes, zonder KeiV. Onder

dezelven komen de \ rouwelykc voort, die in

een veeldeciige Kelk een rondachcig Vrügcbe-

ginzel hebben , met drie Stylcn , wordende

een ronde driehokkige Vrugc , welke in ieder

hol-
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holligheid een glad co glanzig , langwerpig HL
Zaad bevat, dat aan de cene zyde bultig, aan ^jj*"

de andere platter is , ecnigermaate vierhoekig , Hoofd-

Afchgraauw met eenige bruine Vlakken. Hct^^"*^»

is een vreinig dikker, doch gclykt anders taa-^,^^]^

niclyk wel naar de Steentjes of Nootjes der

Fynappelen.

Dit Zaad bevat, in een duniïe Dop, een purgeei.

witachtige Kern , verfch zynde van een wal-^"""*

gclyken ,
fchcrpen Smaak, den Keel branden-

de als men 't inneemt, Om die reden is het

zelfs by de Indiaancn veel buiten gebruik ge-

raakt , die naderhand begonnen hebben de

Wortelen in te nccmcn van het zelfde Ge-
was. HERMANrtus getuigt by Ondervin-

ding, dat ieder Grein vao de inwendige zelf-

ftandigheid één Stoelgang maakt ; zo nogthans

,

dat men 'cr, van drie Grein, vyf heeft. Het
was meest tot fterke Purgatiën in gebruik ,

voor Waterzugtige Mcnfchcn , en de fcbetp-

heid van deeze Zaaden v^dt door dezelven

onder de Afch te braaden , in Pis of Azyn te

kooken , of met verzagtende Pappen in te gce-

ven , gemaatigd. De Europcaanfche Genees-

hccrcn ,
nogthans , onthouden zig, wegens de

onveiligheid, van decze Purgeer • Pitten, ha-

tende het ingeeven derzelven voor de Kwak-
zalvers, die den Patiënt dikwils op de proef

zetten , over. Boerhaave zelfs , en ande-

ren , hebben dezelven voor Vergiftig gebon-

den. De uitgeperfte Olie is uitwendig , om
door

lU DEKt. VI. STOK.
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ïir. door beftrvking Afgang te verwekken , van

^^ïfl^* veiliger gebruik.

Hoofd. Grimmius zegt;, dat de Grana Tiglia

STUK. Boomen komen, die menigvuldig groeijcn

panavar"by Colombo Op CeiloH , wordende Gajapaïa

genoemd aan de Kust van Malabar. Hy merkt

aan , dat binnen in de Pieten zeker Vliesje

zit , 't welk men 'er uit moet neemen , om
dezelven veiliger te kunnen laaten gebruiken.

Voorts twyfelt men niet , of het is dit Gewas

,

waar van het Hout van Paiiava komt, dat van

ouds beroemd is ,
wegens zyne Purgeerende

kragt, zullende, naar alle gedagten, de boven-

gemelde Wortel zyn. Het voert den naam

van Li^num Moluccenfe by AcosTA,en heeft

den anderen van 't Maleitfch woord Pana war,

't welk allerleykragtige middelen aanduidt. Som-

migen , nogthans , fchryven Ligmim de Pavana,

In Europa is hetzelve naauwlyks bekend.

XI r, (la) Croton met Eyronde gladde Bladen^

luud'Jr
getairde Bloemen , die veeldeelige Stylen

Ghd ia- hebben , welke neergedrukt ruigachtig
^'^*

zyn: de Steng Heefierachtig^

Dce-

(iz) Cnttr. FoLovatis glabris , Flor. fpicatis, Srylisnmlct-

fidis depresfo - pubescentibus , fmtescens. Sysi N*t. XII , XilL

Fhil. Tranf^ü. VoL. LVIII. p, ijï. T, 7. Croton Fol. fub-

fcrratis glabti» oppofiti» fubtcrminilibus Articulorum. Am.

Ac.d v, p. 410. CrotoB cxcaum clabruw öcc, Bbowm.

7sm. H7'
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Decze We^stindifche of Amcrikaanfche gclykr Uh
Veel naar de voorgaande, maar de Bladeo zyn ^^^ix
gepaard, minder getand, en in 't geheel nictHoom

gerjbd. De Mannetjes - Bloemen hebben den

Kelk tienbladigjSchubachtig bekleed, van bin-
p^^"'^'

nen ruig : den Kelk der Vrouwelyken vyfüla-

dig; het Vrugtbegiozel ruig, met drie vStylcn,

die in zesfen gedeeld zyn , gekroond. Een fraaije

Afbeelding en befchryving daar van , door den

vSweedfchen Hoogleeraar B f.rgiüs, is in de

V^erhandelingen der Koninglyke Sociëteit van

Londen, op 't jaar 1758, aan 't licht gebragti

(13) Croton met Eyronde , Wollige, laag. xiir.

tandïgej gejieelde Bladen, enJVollige Kei- j^'/J-;

ken.
i.aldr

De eigenfchap van ccn Soort van Gom I.nk^^"
'

te draagen, die zig als een Knop aan den oir-

fprong der Takken en in de Oxels der Bladen ver-

toont ,
geeft den bynaam aan dit Ceylonfchc

Gewas , het welk ook valt in andere dcelen van

Oostindie. Volgens de Waarnccming van He r-

M A N N ü s is decze Lak zeer fchoon rood ,

fraaijcr en zuiverer dan die , welke men uit

(iz) Croion Fol.ovatls tomentofis fermlat.'s peiiolatls, Cily-

cibus tomeatoGs. Fl. ^fjl. 344. Ricinoides Aromatica Ar»)or

tcc, EUBM. T. 91. BüRM. Fi. Ini. p. 304. Ric/-

BUS Aromatitus fpicatuS , Fol. Circzx &c. Pluk. Al* 32^^.

RAJ. Suf^l, 113. Halccus terrcftas. RuMPH. Amb. III. j^;

357. 127.
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in. Pegu en Siam krygt, en welker verzameling of

^^xix^' bereiding aldaar aan Vliegende Mieren toege-

HooFD fchreevcn worde De Ceyloneezen verlak-

sTüK.
jjgQ verfcheiderley Rottingjes , Piekfteelen

^f^-J.f
en Meslèn.Hechten mede, zegt die Waarnee-

mer, noemende het een Boom. De Land Ha-

ieky van Rumphius, welire men hier toe be-

trekt
,

mag , zo die Autheur zegt , geenszins

een Boom geheten worden, als laag zyndemet

een Stam van een Been dik en van Gewas als

onze Hazelaaren, draagendeook dergelyke Bla-

den, Men vondc ze driedcr'ey ; een gcmeene,

een witte en een inige, allen in 't wild groeijen-

de. De Vrugten , nogthans , fchynen, volgens

zyn berigt, niet volkomen te ftrooken met die

van dit Gellagt. Men maakte , op de Moluk-

kes, meest van het Hout tot Sparren of Lat-

ten gebruik. De Bast van den Wortel des

Ceylonfchcn Booms , is Kruiderig en purgec-

rcndc , wordende het Aftrekzcl daar van, zo

wel als dat der Bladen , in Melk of heet Wa-
ter, ingenomen en dan dikwils een geweldige

Ontlasting maakcnde naar boven of beneden,

^xiy. (14) Croton met L^cetvormig Eironde truu-

Balftingce- Zie dien aangaande niyne bedenking, in hctl.DEELS

waar mooglyk » met de Gom Lak van Bcngale cn Ceyloa ,

deeze wordt bedoeld.

(14) Cnten FoL orato-Lanceolatis integerrinu» , rcabris,

JACQ. Amtr. Hifi. p. tjf, T. 172. f.
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we , effenrandige , van onderen Wollige Hl,

De Heer Jacquin vondt deeze Soort me-,.

riAvuIdijT op Rots- en Stccn^ichtiie plaaLfen a;in

den Zeekant , op de Eilnndr-n Martcriquc en ^

Kura^fju. Het was een l^akkigc zeer welrie-

kende Hceder, van drie of vier Voeten hoog,

overdl met ren digte }ree;achti-.e \V oIIi£»heM be-

kleed, en uit ieder afgebroken deel een dikken

Balfem , Drupswyze , uitgeeventle. Dezelve

hadt de Bladen van boven groen , van onderen

ros , twee of drie Duimen lang. Aan 't ei.d der

Takken kwamen Aairtjcs vor.rt, van kleine wit-

te Bloempjes. Die van Martenique , het no:>-

mende Kleine Balfem , destilleerden uit het Loof

mf-t Brandewyn een Gceftij' Vo?t, by hun over

Tafel in gcbiuik en Eau de Mantes genoemd

wordende.

(15) Croron met Hattvormige rauvgt eeniger-

maate Zaagtaniüge , Jlsclde Bladen ; de Ar

Steng MoomachUg. '^^^

Ispetiolatü, eau-

, DïEL. YI. STtJK.
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IlL een Gom-Lak uitleverde. Het droeg lange Bloem-

Afdeel. Aairen. Dc Strand-Haleky Rumphiüs,

Hoofd- ^'^^ ^'^^^^ gebragt , maakt een veragt Struikach-

STUK. tig Gewas, op de Amhonfche Eilanden, uit;

hi"^ri i

'^^bbende Besfen of Vrugten , gelyk die van den
re. rtg

« onderboom , in drie-en verdeeld. Op Ceylon

heeft het Loof een fcherp Kruiderigen Reuk.

^Iton ^^^^ Croton met Hartvormige effenrandige

Èumiie. ruuwe, eenigermaate gehaairde , van on-

deren Wollige Bladen; de Steng Heejier-

Dit gelykt eenigermaate naar het Molukkifche»

doch heeft de Bladen geenszins van boven Wol-

lig noch uitgcgulpt aan den Rand. Het groeit

in de Westindiën.

cr"« C»7) Croton met byna Hartvormige gekarteU

Ricinokir- de Bladen ; de Bloemfteeltjes Tropswyze

£<üg. tegen dezelven over; de Steng Kruidig.

Dit Surinaamfche heeft den bynaam van cenen

Geflagtnaam , door Boerhaave gebezigd

,

die de gcftalte van dc Vrugt aanduidt. De Steng

ii6) Croton Fol. Cordatls Integerrimis fcabris fubciUatis,

Croton Fruticofum minus, Fol. viUofis Cordatis &c. Bbowi*.

Jam, 347.

(17) Crottn Fol. fubcordatis crenatis; Peduncolis Racemo-

fis oppofiri-foliis ; Caule Herbaceo. Mercnriatis Andtogyna.

Vir. Cliff. 98. R, Luiib. 20 j. RicinokarposAmericanaFlore

albo fpicato &c. Soerh. Lr^ib, I. p. 254.
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is een Duim dik, met ovcrhockfe Takken cn 111.

Bladen,- de Bloemfteeltjcs daar tegenover , lan-^^^^^^^'

ger dan de Bladen. De Tros beltaat uit Manne- Hoofd-;

Jyke en VrouweJyke Bloemen, wier Kelk drie-"

bladig, fmal is en wit.

Tervvyl deeze Soort ,in 't byzondcr, den by-

naam van Mohkkifche voert, is 't zonderling,

dat daar van geen Afbeelding voorkomt by RüM'

PHiüs, die de Ambonfche Planten zo uitvoerig

heeft befchrcevcn. Men vindtze Molukkifch

tweedeelige Ockermot , by den Hooglecraar J

BüRMANNus, getyteld , welke de Ceyloncc

zen , zegt zyn Ed. , Uithecmfch Kaekuna noe-

men. Dezelve draagt Vrugten grcotcr dan Wal-

ncoten, hebbende een BoHler, een harden Dop
cn een Kern , waar uit men veel Olie haalt. Aan
de toppen der Takken konjen lange getakte

Trosfen van Bloemen, die eenruigen Kelk heb-

ben met vyf Bloemblaadjes en omtrent zeventien

Meeldraadjes: doch de Vrugt kennen wy niet,

acgt LiNN^u?.

09}

toCs, Fitr. Zeyl. 34S. Nux Juglans MoIucc2na bifiJa, BüR.M.

Zeyl, 170.

II. DSU- VI. STUKÏ
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UI. (lp) Croron met langwerpig HartVurmige, ef-

^xj."^*
fanrandige, wsderzyds Wollige Bladen,

Hoofd- de Takjes ma een dikke WoUighml
8TUK.

XT\% Deeze , een Heellcrtje dat Jamaika is waar-

cJculaü^^^^'-'^^^^
door Doktor Browl-<b, heeft de Tak-

ken met een zo di9;te Wolli-^heid bezcc , als het

Kruid . dat men Phlomis noemt , en deeze Wol-

liL>;heid bcftaat uit dergolyke gefbcelde btcrrL-tjes

,

al door my aan dc Blaadjes cencr Soort van

Wollige Nagtfchadc, in mync Plant-Vcrzamc-

Imiv br>rirten.le, wiar£?;enomen en door liec Mi-

c Mtiluhaarfe Riclnoides van Surat-

Krmdboik van in. v.clke

'udc-i o^JeM^d '-.ciÏk . ccne Ver-
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Afdeel,

(21) Croton met ftomp gekartelde Bladen , de
^^^'^^^

onderfun vyf-j de boven/ten driekwabbig, stuk.

Deezc bevondt zig in de Tuinen van Europa. lXS».
Het is een Kruidig Jaarlykfch Gewas , waar van

^'"'^^"''«^

dc Heer Martin een fraaije Afbeelding ge-

geven heeft.

(2a) Crotoh met vyf- en driekwabbig gepalm- xxtr. •

de y Doornachtig gekartelde Bladen , '^GefiSl*
Bloemen ongefteeld langs de Takken ver-

fpreid.

Hier behoort de Ricinus van Madras/, met

vyfdeelige harde Bladen , die aan de kanten ge-

doomd zyn, van Plükenet afgebeeld.

(23) Croton met drievoudige Zaagswys' getan- xxui:

de Lancet^ormige Bladen. Brïdend,

Deeze Soort heet Brandends Ricinus , die

driebladig is , met Hcnnipkruid- bladen, by dien

zelfden Autheur. Haare Groeiplaats is, gelyfc

die der voorgaanden, in Oostindie.

Nog

iV.pIriorihus rrüabfs. H. CI13. Lu^ibXouulnol
& Serntis. Mart.
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III. Nog vier Gcwasfen , die onder den naam van

^xix!^^ Croton door den Heer N. L. Burmannus
Hoofd- voorgefteld, en waar van twee door zyn Ed.
STUK. afgebeeld zyn . heeft L i » n ^. u s , misfchien

imïike. "^^^S^"^ onzekerheid der Vrugtmaaking , niet

erkend of aangehaald. Dceze waren ook, zonder

naam, van Java over gezonden. Hec zelfde,

dac meer verwondering baart 3 heeft plaats om-

trent vier Westindifche Soorten, die door den

Heer JacQUIN naauwkeurig waargenomen

zyn , in de frisfche Planten , omfireeks Katha-

gcna groeijende, doch waarvan de Vrugt niet

wordt befchreeven. Allen waren die Heester-

achtig en de vierde, genaamd Croton lineare.t

neemt zyn Ed. voor het naar den Wonderboom
gelykende , welriekend , Heeüer-Gewas , met

Rosmaryn-Bladcnen eene driezaadige witachtige

Vi ugt , dat dc beroemde S l o a n e op Jamaika

gevonden heeft, aldaar Wilde of Spaanfche Rosr

maryn genaamd. Onze i-^idder fiadt hetzelve

betrekken tot den Ivaskarillc-Boom, die thans

de tweede Soort uitmaakt van dit Gcflagt.

C LT P A N 1 A.

De Kelk is driebladig, zo wel in deMannely^

ke als Vrouwelyke Bloemen ; hebbende de eer-

iïen vyf Bloemblaadjes en vyf Meeldraadjes, de

laatften drie Bloemblaadjes , een driedeeligeii

Styl , een driehokkig Zaadhui^^'e en dubbelda

Zaaden.

Vai^
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Van die Gcflagc is maar óéne Soort bekend III.

(i), welke in Z uid-Amerika groeit , zynde voor- '^^Jf^^"

heen tot dc Vyfmannigen betrokken geweest , Hoofd-

doch thans hier fhuis gebragt volgens de Af-^^'^^'*

bedding van Plu mier. Deczc Pater noemt Cup^'nia

het Gewas Cupania met Karllengen-Bladen , en ^^^^[^'^f^"^*

eene Fluweeligc- getakte Vrugt. Dit wil zeg kianfchc»

gen, dat dc Vrugt-Trosfen uit Trosjes famen-

gcltcld zyn. Het is een groote Boomachtige

Plant, met cnkelde Takken, die den Geflagt-

naam naar een Itaüaanfchen Pater Cupani,
door wien in 't laatst der voorgaande Eeuw-

een Lyst der Planten van Sicilic aan 't lichc

gebragt is , heeft bekomen.

J A T R O P II A.

De Bloemen hebben, in dit Geflagt, zegt

de Ridder, geen Kc'.k. Dc iMannclyken zyn

eenbladig, Trechtcrachtig, met tien Meeldraad-

jes, beurihngs langer en korter: de Vrouwely-

kcn vyfbladig en gaapende, met drie gegalFel-

de Stylcn , een driehoWiig Zaadhuisje en cn-

kelde ZaaJen.

Tot hetzelve bcLocren agt mecdcndccis Ame-

rikaanfchc Soorten, die byna allen Pleefleneh-

tig zyn en hier volgen.

(OJa-

(I) C«^W 5v/?. AT^/.XII. Gen. Z79 p. 635.^*^ X111.

p. 71Z. Cup^a-a Cafbnex folio, Ftudlj Sericeo & Raceinofo.

Pi.UM. Gen. 4s ''<> «13- Cupama Atboxca fol. oblongi»,

BKOWN. ^.«^.,S.

II. DtlU VI. StuX.



111. co Jatrophi met vyfdeelige Bladen, de Kmb-

-?ïl^ ^yrond en onverdeeld , met Takkige

Hoofd- geklierde Haairtjes,

I. Van dit Gewas vindt men verfcheide AfbeeU

^/^JJ^^^^iingcn en het is in de Europifche Tuinen be-

lia.
^
kend. JufFr. Merian hadt hetzelve te Suri-

K^oenbia
^^^^ ,^ ^j^j^ gcvoEdcn , grocijendc agt

_

Voeten hoog. De Bladen , naar die van 't

Vyfvingerkruid gelykende, waren rondom be-

zet met kleine geknopte Haairtjes , wordende

aldaar tot Purgatiën en Klyfteeren gebruikt :

men gaf ook het Afkookzel aan dc genen die

de Beljak, zekere Landziekte in dat Klimaat,

iiebbcn. Het groeit mede in andere deelcn van

Amerika , en worde als een Wonderboom , die

overbluft, met paarfche Bloemen en Luiskruid-

Bladen, door Commelyn voorgefteld. Som-

tyds komen de Bladen driekwabbig voor , fom-

tyds vyfkwabbig , gelykende in 't algemeen raar

die van den Katoenboom , en To urnefort
bragt het Gewas in zyn Geflagt van Ricinoi'

des, om dat het zweemt naar den Wonderboom.

"oAN. jlm. ^uHifi. I. p. 129. T. %Jl\\ctns Aia«. p«-

cinus Indicus Pilofus &c. Pluk. Phyt. jö. f, 2, «e T. 220»

f. 4. Ricinas Amfricanus Folio Staphifagriz. C. B. Pi». 432.

jii. R.icmoidcs Amer, Staphifagii» folio, ToumWf. ^«y»
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Aangaande dc Vmgtmaaking hcefc de Heer i^'.

P. VAN Roven, Hooglceraar tc Leiden, hct^^i^f''

vol-ehde Avaargenomen. „ De ManndykeB]oe Hoofd-

„ men hc hb-n ren BloembcWccd/cl , dat ten
'^^'^^^^

'

halve 111 vyv^n .^rJ.-cIil is, met Lancetvor- .•ƒ?/;>/;;

mige, gehaairde, frtfc Slippen: de Bloem

„ Roojachng, gaapendc, bcftaat uit vyf rond-

., achtige Blaadjes, , van binneo bol, van bui-

5, ten hol cn dusomgc-boogen; het Honigbakje

j, uit vyf Kliertjes , die in den vStoel ingeplant

'/yn. 'c Genl der Meeldraadjes is tien, die

Eisvonnig zyn , in 't midden digt aan clkan-

j, derj waar van beurtHngs vyf korter dan de

„ Bloem en regtnpflaande Dc Meclknopjes

7vn rond en kunnen dia-iijen. Van den vStyl

is e,r, Hiaim bc\v\s. Dc rnurcUle hloe-

men , in 't zelfde Kioortje met dc Mamie»

„ lykcn, hebivn ixclk - en B;crni eveneens
,

met een v.nd.'clu^g Viugibc ni zel en drie

'KTi' n \ \ " Sivlen in -t enkel.le Stempels,

liet Zaaahmsje is rondachtig , ia -drie HoU
./heden verdeeld, d'c iedereen cnkeldZaad,
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III. De Molukkifchc Nooteboom , met Bladen

^^xix^ van den Wonderboom en zwart Zaad , door

Hoofd. PIermannus op Ceylon waargenomen, maakt
«Tüx. deczc uit. 't Gewas is Boomachtig cn ver-

fchik 5 door vier Stylen te hebben , van dc

overige Soorten.

III. (3) Jatropha met Hartvormige gehoekte Bladen,
Jatr^pha

^vygbia-
-^^^ geheelc Lyst van Autheuren , die dit

dige. Gewas befchreeven hebben , is door den be-

roemden Sloane te berde gebragt. Hy telt 'er

onder de Noix de Medecine van R o c h e f o r t,

zeer gemeen zynde op alle de Franfchc Eilan-

den in de Wcstindiën , en aldaar groeijende

aan een Boompje, 't welk men 'er doorgaans

tot Haagen om de Tuinen en Wooningen ge-

bruikte. Het groeit , zegt die Autheur , als

men het niet verhindert , tot de hoogte van een

gcvvoonen Vygeboom , waar van het ook de

figuur heeft. De Bladen, van agtercn rond,

loopcn in drie Punten uit. 't Gewas is zeer

Takkig , doch week van Hout , en geeft een

Melkachtig Sap , dat het Lywaat bevlekt. Zelfs

doet

34». Nus Moluccana , Folio inftar Ricini , Scmlne nigro.

H£RM. Zeyl. 3+. Bdrm. Zeyl. 170. BUEM. Ft. Ind. 306.

ii) jMTopha Fol. Cordatis angulatis. H, Clif. 44S. Mat,

Mei. 43 9. R. Lugdb. 102. jatrophaasfiirgens Ficus folio,

Seminc nigro C. C. Pin, 4U. Ricinus Ficus folio &c. SLO.W.

Ini. p. 300. Ricinoidcs Amei, Gosfypii folio. TOüBWJf. A/?»
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doet het Regenwater zulks, dat van de Bladen HL
op de Kleedcren druipt. In de Helmlladfe Tuin '^^^f^^^

hadt die Melkgeevende eigeofchap , mooglyk Hoofde

wegens de gedwongen groeijing, naauwlyks ^^"^

plaats in de Heefter, dien wylen de Hooglee- ^^^f^'^

raar Heister onder deezen naam was toege-

zonden , komende met de Afbeelding van P iso

anders zeer wel overeen (*).

De Groeiplaats van deezc, die Curcas , vol-pargser-of

gens den Amcrikaanfchen naam , gcty teld wordt , Noo«n.

is ook aan de Vaste Kust van Zuid-Amerika, in

Suriname en JBrafil. Zy heeft een vyfbladige

Bloem die groenachtig geel is met tien Meel-

draadjes, en de Vrouwclyke brengen, by Tros-

fen , Nooten voort van grootte als Walnooten in

de Bolfter, bevattende ieder Noot drie zwarte

Boonen. Het zyn decze, welke men in Vrankryk

gemeenlyk Pignons d'Inde noemt, of onder de-

zelven begrypt ; in Engeland Phyfick-Nuts , dat

is Purgeer- of Braaknooten. Haar kragt is groo-

ter dan die der Zaaden van den Wonderbobm ,

zodanig , dat drie of vier van de witte Kernen ,

opgekaauwd , de Maag byna t'onderftc boven

keeren. Piso , nogthans , pryst dcrzelver gebruik

aan , in langduurigc Verftoppingen der Ingewan-

den, 't Is zeker dat zy , van de binncnfte en

buitenfte Vliesjcs gezuiverd , zagtelyk gebraden

cn dan in Wyn geweekt zynde , met eenige

Kruideryën veel veiliger kunnen ingegeven wor-

den

(*) FASRIC. Htrt. Helm/lad. p. 257.
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in den , dan raauw. Zo het de Biarak Cojla 6ct

^Tix!'"^
Javaanen is, gclyk de Hoogleeraar N. L. Bur.

Hoofd- man n ü s llelt ; dan zoude , volgens het Bcrigt ,

8TUK. gezonden 3 een halve Boon daarvm

inetri'ge.
"^^f bovcn CH Onderen werken. De Oiic, die

'er door de Amc-rikaanen uJ!:s;epci-sc wordt, is

tot uitwendige beflrykini^ der Li^hnams , en om
kcudf? Zvvc;lin.,en re doen verflaan, uitmunten-

de. In alle foorten van Waterzugt het Lighaam

daar mede beftrceken en dan eenigc Druppeltjes

ingenomen zyndc , ma-ikt zy Ontlas ting en dient

dus ook tesen de Wonnen in K:nc'cr'-r, en tot

zuivering van Huid-Zprr. Men gcbr;;i'vtzc ech-

ter meest om , in de Lamp te branden cn tot an-

dere Mtii*ihou'dcTyke Zaaken.

jjtro h*
Jafrcpha mtt veeUeeli^e gladfJe Bladen en

r,uX[fiL* fyn verdeelde Borftelige Stojftltjes.

h'-' ^—r- ^'o-t,daar de beroem v Preyn
''

iTi 'VM-) jo.-v ]] ompjc van

(J'-lhltf volk'^moner voor-

rJi rcn D ïllen - us, die

. ,

'
: r ; Anr rikianich- Ricin^ides

van T o u li N E F o H ï met Luiskruid- , zo wel

als

(4) JatropLi FoL nmlt.'partitis lacvibus, Stipulis Setacfiis

niultifidis. H. Cliff. R. Lugdi 2.2. Jatroph;: asfuigens
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als d:c met Katoenbiadcn, daar toe betrekt. Het IIL

is de Bomachtige Amerikaanfche Ricinoide^ met^^^J^»

veeldeelige Bladen , van Tourwefort, Hooro-

welke , in 't Fransch , Medicinier Espagne^'^^^'

geheten wordt, en vfkm \rugten Ptirgeerendej^,fl'^'

Hazelnooten of Karjiengm , door de Authcurcn

,

getyteld zyn, om dat zy naar dezelven gelykcn.

Men rekentze voor de derde foort van Purgeer-

Nooten of Pignms d'Inde , by fommige Genees-

heeren Ben magnum genoemd geweest , en van

niet minder geweldige uitwerking dan dc voor-

gaande. Tien of twaalf Bladen van dit Gewas»

in het Nat van een Jonge Haan gekookt, maa-

kcn hetzelve zagtelyk purgcerende.

Men kan het eigen tlyk geen Boom noemen

,

zegt DiLLENius, hoewel de Stam dikwils

opfchiet tot agt en meer Voeten hoogte. Plu-

mier geeft 'er maar dc helft van die grootte

aan , en zegt dat de Stam ongevaar een Arm dik

is ,
loopende aan 't end in eenige Jang gefteeldc

Bladen uit, die fbmtyds wel een Voet breed zyn

,

doorgaans in negen Hippen , cn decze wederom

Vjnswyze verdeeld. De Kleur is van boven

donker, van onderen Zeegroen, met witte Rib-

ben of Aderen. Bloemen bragt dit Gewas jaar-

lyks in het Broeihuis van den Elthamfchen Tuin

,

aan Kroontjes voort, van eene hoogroodc Kleur,

vyfbladig , in eene eenbladige Kelk vervat en

lang gcllccld, doch onvmgtbaar ,* komende in

het Kroontje , aan de Mikjes der Bloemfteeltjes

,

cenige weinige ongefteelde Vrouwelyke vrugt-

II. DFJI..VI. STUK.
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III. baare Bloempjes voort. De Vrugt is , naar uit

xix^^' de Westindiën overgebragte Nooten , door

HooFo B R E Y N naauwkeurig afgebeeld en befchreeven.

3, Zy hebben de grootte en byna de figuur

hrftdni 'e

kleine Walnoot , zynde rondachu'g
'

3, met een Puntje , en dus eenigcrmaate Harc-

vormig. Een dunne witachtige wcckeBolfter,

3, van buiten met Ribben en Aderen doorwc-

ven , is in twee Holligheden, zegthy, ver-

5, deeld , die ieder een Zaad bevatten , dat in

3, Kleur en figuur naar een Hazelnoot of naar

„ een Karftengetje gelykc. Dit heeft in zyne

Schil of Dop een zoetachtige witte Kern."

Anderen merken aan , dat de Vrugt in drie Hol-

ligheden, ieder zulk een Noot bevattende, ver-

deeld is. Het binnenfte en buitenfle Vlicsje

deezer Nooten heeft wederom de meefte fcherp-

heid. Als in de Stam met een Mes gefnccdcn

of gehakt wordt met een Zwaard, of dc Bladen

afgeplukt, loopt 'er een helder , geelachtig Sap

,

in overvloede, uit.

(5) Jatropha mt gepalmde Bladen , de Kwabben
J^traph*

Lancetvormig, efenrandig, glad.
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Dit Gewas is zeer bekend en van ongemeen m.
veel gebruik in Amerika; om dat de Indiaanen x"Jf^'

hun Brood , genaamd Casfave of Casfan , van Hoorn-

deszeifs Wortelen bereiden. Alle oude Autheu-
^"^J^^^^

ren, byna, hebben 'er, als eene grootc byzon- deipblü

derheid , gewag van gemaakt , inzonderheid

,

dcwyl het tegenfirydig fcheen, dat een Wortel

,

waar van het Sap Vergiftig was, een onfchade-

lyk en goed eetbaar Brood kon uitleveren.

Zulks is nogthans door nader onderzoek beves-

tigd en thans algemeen bekend.

Sommigen hebben het Tucca geheten , miar

dat Amerikaanfche woord is thans als een Ge-

flagtnaam in gebruik, voor geheel andere Ge-

wasfcn *. Men noemt het ,
op dc FranRho • z-t

Eilanden, gemeenlyk Manyoc of Maniok; byïi'.S.ljtu

de Engelfchcn Mandeoch, en hcc Brood, dat

de Ingezetenen van de Westindiën tot Voedzcl

ftrekt , in 't algemeen Casfave. In Brafil worde

veelal het Meel van deezen Wortel toe de Spy-

zen gegeten, maar in onze Volkplantingen bakt

men 'er Koekjes van, cn dus hecfc het byr.a

den Smaak van grove Biskuic, zynde een niet

ongezonde Spyze.

Dc manier van bereiding van dit Brood is dui- K=»'nv*.

delyk afgebeeld door Rochf.fort, zo ^scP'^"'^'

als een Koekje zelf door JufFr. M e ria n, hoe-

danig ik 'er een heb , dat volkomen rond is
,
vyfd-

half Duim in raiddcllyn , een Kwartier Duims dik

,

van Kleur cn gedaante als ware het van diefync*

fiwrt van Zemelen , welke oïcn Korteling noemt

,

S §Q*

fl« DXXL. VI. STOK.
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IH- gebakken en niet onaangenaam van Sinaak. "M e-

'^x of RIAN befchryfc omftandig de manier van Be-

HooFD- reiding. IDfe Vyoltéls ' worden geraspt als tot

STUK. Houtzaagzei , en daar uit wordt het Sap ge-

h^dcHs'f. perst, 't welk Melkachtig van Kleur en van

een zo doodclykcn aart is , dat het , versch ge-

dronken , M -nrchen en Beesten doet Itcrvcn.

De I^dianncn bobben dikwils daar van gebruik

gemaakt , om de wreéde Handen der Spanjaar-

den te ontgaan , en de Negérs doen het nog

heden fomtyds uit fpyt of uit fchrik voor üraf.

Een Etmaal gefraan hebbende , nogthans , of

gekookt zynde, verliest het geheel die hoeda-

nigheid. Zelfs is 'er, in onze Koloniën, een

zoete !5oort van Maniok bekend, in wier Sap

geen het minfte kwaad Itcekt ; zo dat menzc

'er, als de Amandelen, in zotte en bitteré on-

derfcheidt , vvordéndc de Wortel van de laatst-

gemelde, wier Sap Vergiftig is, zonder hinder

van Viervoetige Dieren ja gebraden z^'^ode van

de Menfchen gegeten (*}.

Waarfchynlyk zal dc Grond eiï Groeiplaats >

en de behandeling , ih dit opzigt , gelyk men

hier te Lande met alle eerbaarc Wortelen plaats

ziet hebben , veel onderfcheid maaken. Men
teelt de Maniolc zeer gemakkelyk voort , dc-

wyl alle (tukken van de Takken , in de Aarde

geftoken , Wortel fchieten , en zy is zo vrugt-

() zie de berchryving vau de Kolonie der Beibie.«j«s*

Te£emj. St. van Amtrika: H. D. bl. «,7,



baar, dat een Akker, daar mede beplant, wel Hï-

zo veel Spyzc uitlevert als zes Akkers mez^^^f^^'*

Koorn, zegt Rochefort. De Wortels ge- Hoofd-

lyken wat naar lange of Franfche Raapen. 'z^'^'^^*

Gewas maakt een kromtakldg Boompje , van ^/^^
zes tot agt Voeten feoog y. dac in de hecdle

Klimaaten en vrugtbaare Gronden, binnen twee

of drie isluandcn, opfchict, mcz een Stam van

dikte als eens Menfchcn Been. Het is rood

van Bast, en heeft Bladen, welke als die van

de Hennip of als die van de gewoone Pajfic-

Boom, Vingcrachcig vGvdccId zyn. Slóane'
heeftze by die van den Kuiichbcoin vcrgclee-

ken. Hy zegt, dat de Steng of Stam Wrattig

is , de Bloemen bclLaande uit vyf geelachtig

witte Blaadjes. De Vrugt, ia haar Rolücr ver^

vat, is driekantig en drichokkig gclyk die van

den Wonderboom; 't.welk duidclyk bly^t in

de Afbeelding daar van. door iTo urnefort
volgens PlüMier, zo wd als die der Vrou»

welykc Bloemen, welke aldar.r l]:-ts in vyvcn

gedeeld zyn, gegeven. Linn.«l's merkt aan

dat het getal der Meeldraadjes tien, de Bloem

naakt is of zonder Kelk. De Bladen fchyncn

,

volgens de Afbeeldingen , ivicest in zevenen

verdeeld tc zyn. Men vindt 'er ook Boompjes

van , die den Bast .wit'.öf groen hebben , en

deeze leveren wel een fmaakeïyk Brood uit,

maar de Wortels zyn zo duurzaam niet als die

• van de Maniok met een rooden of Violet tv-ii

Bast , welker Wortelen tot drie Jaajcn goed
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III. blyven in dc Grond , wanneer die

^^m^* ^^^^ vogdg is, dat dezelvcn

Hoofd, den ().

VL (<5) Jatropha met gepalmde Bladen , die effen-

Jatrtpha rondig zyn , de middeljie Slippen weder-

uugt* z'^ds uitgehoekt hebbende,
hoekte.

De Heer J a c q u i n vondt , by Karthagcna

in de Westindiën , dit een gemeen Gewas te

zyn , 't welk Loefling Jatropha , die Hees-

tcrachtig is en hooger, met een gladde Houtige

Steng , genoemd hadt (f). Dezelve groeide

aldaar, in belommerde Bosfchen, Rankachtig en

naauwlyks getakt, tot twintig Voeten hoogte,

altoos flap van Steng. In open Kreupelbosch be-

reikte zy maar de hoogte van zes Voeten cn

kwam dan de Geitaice vau de voorgaande zeer

naby. Op de Steenen Wallen van 't Kasteel

van Boca chica , na de laatfle verovering door

dc Engelfchen verwoest gebleeven , zegt hy

,

hadt hy ze opgegroeid gezien tot een Boompje

van agt Voeten hoogte , met een Stam van vier

Duimen dik en een fraaije Kroon. Hier uit

ziet men, dat dit Gewas naar de Groeiplaats

zeer verfchilt , cn nabykomt aan de gewoone
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Maniok. De Wortel was ook Knobbelig als die "I-

der Asphodillen. De Bladen hadt het vyfkwab- xJJ.^

big , met Steelen van een half Voet lang. Hoof^

Het droeg losfe Bloemtrosfen met weinige

Vrouwelyke beneden de Mannelyke Bloemen .iiZ/^AÏT'

allen uit den geel en bruinen groenachtig. Dc
tien Meeldraadjes , voor de Bevrugting opge-

regt , waren na dezelve verfcheidelyk geboogen.

In de Vrouwelyke Bloemen bevonden zy zig

ook, doch zonder Meelknopjes, De Vrugtwas

rond en gla<J, een half Duim dik, bekleed met
een wit geftreept Vlppy.ig groen Huidje, waar

binnen een driekantig Nootje, bevattecde glad

•

de Eyrondachtige groene of Aschgraauwe Zaaden.

Van de Eigenfchappen wordt door den Heer

Jacquin niets gemeld, dan dat het Gewas
vol ware van een Waterig LymcrigSap, 't welk

den Reuk hadt van Walnooten-Bladen. In de

Tuinen van de Havana hadt zyn Ed. een Jatro-

pha gevonden met geheel Eyronde Bladen , ea

op St. Domingo cene met Piekvormige Bladen,

aldaar uit Oostindie gebragt. Mooglyk behoo-

ren die tot de Tweede en D^rde Jk)ort.

(7) Jatropha met gepalmde y getande , gedoorn-
^JJJ-

de Bladen,

(7) Jatr$pha Fol. Palmatij dentatis aculentw. H. Cüff.

<»4j. Upf Z90. R. Lugdb. zoi. GBON. rirg. i5+. Ricinu»

Tithymaloides Amer. laftesceps 8c utens. Cqmm Htrt. l.

p. 19. T. 10. Ricinus Fici fohU. Pl.UK. Aim. jzo. T,

=20. f. 3. jACq; Hsrt. T. 21.
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UI. Deeze wordt Brandende genoemd, om dat dc

^^xix^ Bladen, gclyk die der Brandenctelcn,mct kleine

Hoofd- ftekelige Doorntjes gewapend zyn. Het is de

8T0K. Melkgeevende en brandende Amerikaanfche

hf£!ge. Wonderboom, die naar het Wolfsmelk gelykt,

met Witte Bloemen , door den vermaarden

CojvTMELYN, in dc Amflcrdnmfc Tuin, afge-

beeld en bcfclirecvcn. 't Gewas heeft zyne af-

komst uit Brafil. De Bloem is naakt , by de

ïvtannelyken in vyven gedeeld, by de Vrouwe-

lyken vyfbladig, met tien Meeldraadjes, juist

gclyk in de voorgaande Soort was waargenomen

door den Heer Jacqüiw, die een fraaije Af-

beelding van deeze heeft in 't licht gebragt.

vin. (8) Jatropha, die gedoomd is, met driekwah

iitSt ^^è« Bladen en eene Kruidige Steng»

PI. XXXV. Kruidige is deeze, om dat zy geen Houtigen
^- Steng hèeft, gcbynaamd. Zeer fterk gedoomde,

brandende t Jusfieiiia heet het Gcwns by Hou-
STCN. Het heeft zyne afkomst van Vcra Cruz

ia Amerika en blyft over in de Winterhuizen.

Ik bezit 'er een Tak van met Bloemen , dien

ik, om dat 'er nog geen Afbeelding van gege-

ven was, hier mededeel; waar uit blykt, dat

riet alleen de Stengen, Takken en Bladflcelen,

maar zelfs dc Bladen cn Bloemen met fpitfe Ste-

kels

(%) yumphé aculcara, Fol. trilobis, CatiJe Herbaceo. R.

202. Jusfeuia Hcrbricca Spinoflsfimi urcns , FoU <i«-
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Icels bezet zyn. Uit con dricfprong van lang Hl.

gpfteclde Bladen, die cchier byna v\fkwabbjg^''^^J*'^

zyn , komt de Bloemfteng voort , welke aan Hoofd-,

't end Troswyze is verdeeld in Steeltjes, mct^'^"'^*

vcrfcheide Bloemen. Sommigen derzetven Man-</^/^é<«.'

nelyk
,
gelyk de geopende by A, zyn Trechter-

achtig, in vyven gefiieeden, en bevatten tien

jMeeldraadjcs , waar van vyf langere , tot één

Lighaam famen gegroeid; vyf kortere van onde-

ren , uit den Bodem der Bloem , afkomftig , allen

met zeer blykbaarc Meelknopjes. De andere

Tweeflagtig , gelyk by B , hebben veel fmaller

Slippen , en zyn niet Trechterachtig . maar uit-

gebreid ; bevattende (behalve de Meeldraadjes ,

die hier byna even lang zyn,) een ruig Vrugt-

beginzel en een Styl , welke in drieën is ver-

deeld. De Bloemen zyn van buiten ruig en fle-

kclig ; de Meelknopjes Tongachtig en twee-

kleppig 5 bevattende ronde Stuifmeel-Bolletjes,

door de Macnelykc Bloem verlpreid.

Ricinus. Wonderboom.

In dit Geflagt hebben de Mannelyke Bloemen

ccn vyfdceligen, dc Vromvelykcn een driedee-

ligcn Kelk , beiden zonder Bloemblaadjes
;
zyn-

dc de ecritcn mcf menigvuldige Meeldraadjes

,

de laatften met drie gegaffelde Stylen voorzien.

De Vrugt is, even- als in de Croton cn Jatro-

pha , een driehokkige Noot , met drie enkeldc

Zaaden.

Drie Soorten , allen Oostindifche Gewasfen,
^yn 'er in vervat, nnamclyk

s 4 (i; ^voD-
II. DEEL. VI. Stok.
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ni. (i) Wonderboom met ScJnldvormige , bym
xS.

* gepalmde , Zaagswys' getande Bladen,

HOOFP-
STUK. Deeze groeit niet: alleen in Oost- , maar ook

Rilhtus
Westindiën, in Afrika en de zuidelyke

Ce,L!lVi,. deelen van Europa ; zo dat zy een inboorling
cjcaieene.

f^^ynt te zyn van alle de Wereldsdeelen. Rüm-
p II 1 u s zegt , dat dit Gewas in Oostindie veel

Jioogcr groeit dan in Europa , alwaar het nog-

thans, volgens Goüa

n

jeens Mans langte be-

reikt. Het wordt aldaar in menigte gezaaid,

om de Olie, even als in de Westindiën, alwaar

de Negers zig daar van bedienen, om in het

Haair te ftryken , tot zuiveringe des Hoofds van

Ongediert. Hier groeit het ook veel hoog er

dan in ons Wercldsdecl en fchynt dus de Heete

Klimaaten te beminnen. In de Oosterfche Lan-

den fchynt het een Inboorling te zyn , en niet

onwaarfchynlyk zal de Wonderboom van Jonas

zulk cene zyn geweest. Het Hebreeuwfche

woorcl Kikkajoon , hoewel door eenigen voor

Klyf , door anderen voor eene Kaauwoerde Plant

kan, volgens het Wortelwoord Kikt,
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dat by de Egyptenaaren nog dit Gewas bete- l^I»

kent , naauwlyks iets anders zyn. De Kerroa^^^^y
of Kerva der Arabieren wordt hedendaags nog Hoofd-

bevonden hetzelve te zyn, uit welles Zaad men*'^"^'

in Arabie ook Olie perst, Oleum ds Kerva of^i^J^
Oleum Cicinum genaamd. Hier komt by, dc

fchielyke aangroejing den Wonderboom eigen ,

cn dat hy in Oostindie dikwils, in ééne Nagt,

van zekere zwarte Rupfen kaal gevreten wordt.

De Kriftenen en Jooden, in Arabie, evenwel,

verbeeldden zig , dat het niet dit Gewas maar

een Soort van Kaauwoerde , die groote Bladen

heeft en een groote Vrugt , en kort van duuring

is , zoude geweest zyn , welke God als een Won^
derboora den Profeet befchikte (*).

Hoe 't zy , de Nederduitfche naam is zekerlyk

afkomftig van dit denkbeeld ; hoewel men hcc

ook Mollenkruid , als tegen de Mollen dienftig,

genoemd vindt. Sommigen geeven 'er den naam

van Palma Christi, waar van de betekenis nog

cuifterer is, aan, en dc Portugeezen noemen

het, in tegendeel, Figo d'Inferno ^ of Helfchea

Vygeboom. Het is , in 't Engelsch en Fransch ,

by den tytel van Falme de Christ bekend , en

in 't Hoogduitsch noemt men hetookweliTreuiz-

baam^ dat is Kruisboom.

Men vindc 'er twee Soorten van, een Witte

en een Roode. De Steng van beiden is Houtig,

maar

() NltBOHE De/eript. d'AraiU, Copycnh. 1773, p. HU
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nr. maar van binnen hol of gevuld met een voos

''^xix!^* ^crg, byna als de Vliertakken, en fpreidt zig

Hoofd- opwaards in Takken uit; hebbende een groen-
ïTUK.

achtige Schors met een Meelachtigen Waafem ,

hrnderigt. ZO dat de Takken zïg paarschtig blaauwofook

bruinachtig groen vertoonen. Dc Bladen , veel

grooter dan Vyge- Bladen, zyn aan den Omtrek

Vinp;crachtig ini^efnceden , met Zaa^swys' ge-

tande Slippen , flap en zagt op 't gevoel , don-

ker groen van Kleur
,
geribd en Netsvsryze gea-

derd , op lange holle ronde Steelen , die in 't

midden van het Blad worden ingeplant , en het-

zelve dus Schildvormig maaken. Deeze inplan-

ting is echter njec volmaakt in 't middelpunt

,

baar zodanig dat de Slippen of verdeel ingen

,

wier getal van zeven tot negen of tien is, al-

lengs vergrooten. Ieder Blad/leel is met vyf

Klieren op verfcheidc plaatfcn bezet , en deeze

hoedanigheid maakte te voorcn mede een Ken-

merk uit. Tn de W'itto Wonderboom vondc

RüMPHius deeze Bladen anderhalf Voet lang

en breed , maar in de Roodc waren zy nog

veel grooter , tot by de drie voeten over 't

Kruis , dat ccnc ontzaglyjce grootte is. Zeer

bekwaam kcai derhalve dit Gewas zyn, om den

Profeet tegen het Itceken van de Zon te bc-

fcha'juwcn.

Het draagt dc Bloemen by Aaircn, van meer

dan een half Voet lang, voorikomende tegen-

over' de Bladfteelcn , en beladen met Kelkjes

die een menigte van Meeldraadjes bevatten

,

wel-
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Vfclke Takswys' famcngegroeid zyn. De Kelk ^n»'

der Vrauvvelykc Bloemen is in drieën gedeeld /^uf^
en bevat een Vrngtbeginzel met flappe Doorn- Hoofd»

tjes bezet a wordende een ronde Vrugt , grooter""^*

dan een Hazelnoot, naar die der Klisfcn gQ-dtipliT'

lykende, cn ia de Rpodc gclieel Roozcrood,

in de Witte groen , doch ryp en droog zyn-

dc zwartachtig. Deezc Vrugt fplyt in

drie dcclcn , ^velkc ieder een Huisje bevattcQ

of Dep , waar in ccn Pit , die dc grootte en

figuur van een Tek of Hondsluis heeft (*).

Naar deeze vuile Diertjes , wier Latynfclie naam
Ricinus y de Grickfchc iTroZo/z was, voert dit Gc-
flagt j en deezc Soort in 't byzonder , den naam.

Dccze Boontjes zyn, op een Zilverachtig Purgeer»

Afchgraauv7cn grond, met donkerbruine Streepr'^"""^^"*

jcs en \'lakjcs niet ocaartiL^- getekend. Zy maa-

ien het Zaad uit , dat men in dc W inkels Sem,

CatiipuLut majoris noemt (f) , zyndc dc cerfte der

Indilche Purgeexboootics c£ Bignons tPInde, in

R;ing', by de Franfchen gcmeenlyk Grains de

Ri-

den wonderboom hier ^efditeevcn : Zie Trillfri Ti.tfaurus

en RUTTY Mater, //fi.QiJatto. Lond. n-j. Semtn CataputU

maxim* zoa anders het Zaad van de Ooft. of weaindifche 7"
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III. Ricin genaamd. Deeze bevatten in haar Huid-
^
n?^' je een witachtige Pit , veel naar die van een

HooFo- Amandel gelykcnde en in 't eerst zoetachtig >

maar vervolgens walgelyk en fcherp van Smaak.

*rj«fe*J. ^^^^ bekend als Purgeermiddelen,

waar van Dioscorides dertig beval in te

neemcn ; doch Matth iolüs oordeelt dat

hier een Drukfeil ingefloopen zy; want, in zo

verre men hedendaags dezelven kent , is dit

getal te groot. De Ouden, evenwel, gebruik-

ten veel fterker Purgeer- en Braakmiddelen dan

de Hedendaagfchen. Mesue, onder dc Ara-

bieren j prees 'er op 't hoogfte vyftien aan , en

by de Brafiliaanen, zegt Piso, zou men niet

boven 't getal van zeven deezer Boontjes dur-

ven komen. In zelfftandighcid kunnen zy tot

een Scrupel, en in Emulfie tot een half of ge-

heel Drachme , op 't hoogfte , in zes Oneen

Water, worden voorgefchreeven : doch hoe ook

gebruikt, manken zy, door braaken en afgaan

,

zulk een geweld in 'tLighaamvan een Mcnfch,

dat een voorzigtige Arts zig in Europa liever

van dezelven onthoudt. Het inflokken of op-

kaauwen van deezc Zaaden , welke ook vao

geen Gedierte, zegt men, aangetast worden,

is vooral ten uiterfte gevaarlyk. Men vindt

het voorbeeld bygebragt van een Jongman, die

door het gebruiken van een half Boontje zulk

een brand in de Keel en Ontfteeking in de

Maag kreeg , dat hy 'er den negenden Dag
aaa flierf. Twee of drie Korrels evenwel

,
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üitgemelkt en met cenige Syroop verzagt , Ie- Uï»

veren een uitmuntend Middel voor VVaterzug, ^'^f^^
tigen , wier Ingewanden niet te veel verzwakt Hoofd-

zyn, uit.

Nog verdient onze byzondere opmerking, de oHe van

Olie uit deeze Zaaden geperst, die in Indie vand«ba)m^

zo algemeen gebruik is, dat men 't Gewas om
die reden overal , even als by ons het Koolzaad ,

kweekt. Deeze Olie, naar de manier van be-

reiding byna gelyk de Amandel-Olie verfchillen-

de, kan, verfch zynde, inwending tot verzag-

tinge by een Lepel vol gebruikt worden ; maar

rans en door Vuur of met heete Plaaten uit-

geperst , of uitgekookt met Water , dient zy

niet dan uitwendig tot beftryking der Leden in

Lammigheid en wat dies meer is. Het algemeen

gebruik derzelve, by de Indiaanen, is, om in

de Lamp te branden. De Javaanen , Malcijers

en andere Volkeren van Oostindie, befraeeren

'er hunne Vaartuigen mede of gebniikenze als

by ons de Teer en Pek. In Egypte , Arabie en

Periie, wordt 'er van tegen de Schurft, en el-

ders tot inwryving van het Hoofdhaair tegen

Ongediert , even als van die der Amerikaanfche

Purgcer-Pitten , voorgemeld
,
gebruik gemaakt.

(2) Wonderboom met Schildvormige uitge-
^JJ^^

gulpte Bladen. t«m„"
Taanboom,

De

(z) RUinat Foltis peltatis repandis. t- Tanarlus minot.

^ÜMPH. Amk. lU. p. X90. T, 121. BORM, Fl. Ind. p. jq?.
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III. De Gcftalte van decze Soort , die op de Mo-

''^^jJiJf

^" lukkcs groeit, en Taahboom gcnöemd worde.

Hoofd- om dat men met het Afkookzel van den Büst de

Netten taant, is zeer wel uitgediukt door Rum-

^
PHiüs, die aanmerkt, dat het veeleer een Hee-

lier is dan een Eoom, grocijcnde op Ambon cn

dc Eilanden daaromllrceks. Dezelve wordt ook

in een witte en roede onderfcheiden , die beiden

een Vrugt als de Wonderboom draagen, doch

daar de Zaadcn niet zodanig uitfpringen. De

Bladen, die twee Spannen breed en wel twee

Voeten lang zyn, zegt hy, worden van de Am-

boineezen tot Servetten gebruikt (*).

Wegens de ongemeene grootte der Bladen

voert dceze den naam van Tafellakens-Boom by

R ü M 1' II I u s , die aanmerkt, dat dc Bladen wel

derdhalf Voet lang en anderhalf of twee Voeten

breed vallen , kunnende dus zo wel tot lafella-

kens dienen, als de voorgaande tot Servetten,

Men maakt, zegt hy , een dergelyk gebruik in

Indie , van alle groote Bladen ; doch grooter dm
deeze waren hem nooit voorgekomen aan eenig

Geboomte. Zy hebben eenigszrns de gedaante
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van een Roch , en de Steel is 'er ook niet aan III.

de kant , maar middchwaards , ingeplant. Aan ^^^f^^
de bovenfte zyde zynze effen , doch van onde- Hoofd.

ren Wollig. Van die Gewas, dat Rooiinchtig^TUK.

is, vindt men mede een Witte en Roodc Soort.

Het verfchift van dco Ïafelblad-Boom , boven

befchreeven *. De Vrugt is driehokkig gelyk n.D,

die van den Wonderboom, bi.'sss*,
'

De Hoogleeraar N. L. B u r m a n n u s heeft

,

onder den naam van Ricinus SpecioJ'us , een nieu-

we Soort by dit Gcflagc gevoegd, waar van een

Blad met den Vrugt-Tros door zyn Ed. is afge-

beeld , wordende dit Gewas Djarak Gótito ge-

noemd van de Javaanen , die den gewoon cn Won-
derboom Djarak heeten. De figuut van dit Blad

is inderdaad 7.cld7.aam, cn, zo het geen m'sgc-

was zy van de gcwoone Soort, zeer aacmer-

kelyk (*).

In dit n?fuwe Geflagt , naar den fchranderen

N3tuur-ondcT7.( -eker S t 1 1. l i n c f l e e t , een

Engclschmnn ,
g^tytcld , is dc Ke^k der Manne-

lyke Blo< m-r ba'f Klootrord
,
veelbloemig; do

Bloem PM^^achtig cn als uicg:-<nano;(1 : dc Kelk

der Vroijwelyke Bloemen is een'Voemtg ; de

Kelk onder, de Bloem boven het Vrnirtbegin:

zei, dat een ^ricf^eeMscn Styl heeft en een drie-

hokkig Zaadhirsjc wordt.

De

(*) Ricinus FoU pcltatis palmatodigltuis &c. Fl. t»i, W
Ut DEEt, VI. Stuk»



lU. De ccnigfte Soort fi), hier van bekend , is

^xix^" Pynboom-BosfchenvanKarolina doorDok-

HooFD- tor Garden waargenomen , en draagt daar van
STUK.

jjen bynaam, Hec is een Heester met veele

5,.}^.„^^regtopftaande roode Stengen , drie Voeten hoog,

^&Uiü
uitioopcn in een ongefteelde

fche? Bloem-Aair. De Bladen komen overhoeks , ge-

üeeld, ver van elkander voort: zy zyn ovaal,

Zaagtandig, glanzig, uitgebreid. De Bloemen

van de Aair zyn klein en geel. Men houdt het

voor een byzondcr Middel tegen de Venus-

ziekte.

De Samenteeligen onder de Ecnhuizigc Plant-

gewasfen, leveren geen Heesters uit, maar de

beide Geflagten der Manvvyvigen hooren hicc

t'huis; als

Akdrachne.
Dc Kelk der Bloemen is, in ditCeflagt, vyf-

bladig, doch zonder Bloemblaadjes in de Vrou-

welyken en met vyf in de Mannelyken , die vyf

Meeldraadjes hebben , ingeplant op een onvol-

raaakten Styl. De Vrouwelyke Bloemen zyn

met drie Stylen voorzien en het Vrugtbeginzel

wordt een driehokkig Zaadhuisje met dubbelde

Zaaden.

Buiten dc eerfte Soort , die een laag teder

Kruidje is , dat T o u r n e f o r t in de Levant

hadt

(j) StiUingïa. Syst, Nat. XII. Gen, 1279- P- «J7.
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hadt gevonden , komt hier de I weede in aan- Hr.

merking, naamclyk
^xïx!^^*

(2) Andrachne met een regtopjiaande Boomach-STuI.^

tige Steng.
^

^jr.^

Volgens OsBEcK, die dit Gewas in China ^hc1?£'
waargenomen heeft, zoude het tot deTwcehm-^^''"'^^»

7igen behooren; want hy zegti dat 'er Manne-
lykc cn \'rouweIyke Planten van zyri , die bei-

den Struikachtig groeijcn. üe Bladen waren

ovaal, van boven glad, van onderen Wollig.

De Mannelyke hadt een Klokswyze vyfdeelige

Bloem, die groen was ,* dc Vrouwelyke drieSty-

Icn en zes Stempels , zyndc dc Vrugt zeshoïckig

met zes Zaadcn. Hier uit blykt, dat de Ken-

merken afgeleid zyn van de Eerfte Soflrt.

Als eene Verfcheidenheid is thans hier t'huis

gebragt (*) dc Clutia androgyna^ ook een In-

disch Gewas, dat, zo wel als de voorgaande,

in Geftalte zeer naar de MiatsMaaScbe Clutia

gclykt. Het heeft buigzaame Takken , met

langwerpig ovaale kort gcllcelde Bladen , die

glad en taay zyn. De Bloempjes komen in dc

Oxcls,

U) Andiacbne crcöa Arbotca. Syst. Nat. XII. Gen. lopj

.

p. 641. rrg. XIII. p. 7ti. Andrachne. ÜSB. Itin. zzi.
fi.

(*) Naamelyk in Sy,t, Nat. Vtg. XIII. Zy was»« Hnthfa.

De bcnaaming van j\nir, tnüa Hertacta zal mislchic» csn

Drukfeil zyn.

T
II, Diu. TI, Sim,
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Oxels, gedeeld.

Hoofd.

STÜxf A G y I, E J A.

In dit nieuwe Geflagt is de Kelk zesbladig

ronder Bloemkrans of Bloemblaadjes, DeMan-

Delyke Bloemen hebben drie Meeldraadjes, aan-

gegroeid aan een onvolmaaktcn Styl: de Vrou.

wclyke het Vrugtbeginzel aan den top gaapen-

de, zonder Styl of Stempel.

Twee Soorten , beiden in China groeijende,

zyn bier toe betrokken , naamelyk

CO Agyneja, die de Bladen wederzyds glU

heefu

Een regtopftaande Heester, met de cndea

der .Takken migacbtig, de Bladen overhoeks,

eenigermaate gefteeld , ovaal , maar een wei-

Digje fpits, ongekarteld, een Duim lang, we-

dcrzyds zeer glad ; veel Bloemen famcngehoopt

in de Oxelea , wier Steeltjes zeer dun zyn ; de

Mannelyken onderfl: klein en glad ; de Vrou-

welyken boven , grooter , met Wollige Steef-

tjes.

n. Ci) Agyneja , die de Bladen van onderen Wol-

'^Ruigbla-

Dit



M O « O I K 1 ^tft

Dit ondcrlchcidt voorna aniclyk dcezc, fv-clke UI.

in Geltalte ccnigermaate van de voorgaande ver- ^^^ix^*
fchilt , doch dc Bloemen eveneens heeft. De Hoofd*

Bladen zyn langwer^">ig ovaal, anderhalf Duim^^"**

lang; de Takken ruigachcig.

XX. H O O F D S T U K.

Befchryving van de Tweehuizice Heesters,

(Dioikia) dus genaamd , om dat de Mannely-

ke en Vrouwelyke Bloemen op byzondere

Planten voortkomen , gelyk in de Wilgen tn

veele anderen.

Dceze Klasfe is wederom , gélyk ik bevoo-

rens aangemerkt heb * , raar het getal * ii. !>,

der Meeldraadjes in Rangen verdeeld. Onder
b',^'^^;!'^*

de Tweemannigen , daar in, maaken dc Wil-

gen hier het eenigfteGeflagt uic

S A L I X. Wilg.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn by de

Boomen opgegeven , alwaar ik de groottien be-

fchrecven heb, gaande dus tot de Laage Wil-

gen over; als

(lo) Wilg ^ met Zaagswys' getande Lancet- x.

(lo) SaUx Fol. Scrratls gbbris lanceolatis , iiifetioribas

«ppofitis. It. Scan. isz. Fl, Suec, 11. N, ««4. Sulix folio
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vormige gladde Bladen , de onderjler,

STUK. Men noemt deeze Soort, die de Takken ge-

Tty«- meenlyk Koraalachtig Bloedrood heeft, in ons
menist, ^^^^ ^^^^^ Paarfche Wilg. Volgens de

aanhaaling van Ray door Co mmelyn, zou

dezelve in Zeeland en in de Zyp groeijen. Die

van J. Baühinüs, genaamd Roode geenszins

bmfclie Wilg , met lange /malle Bladen , kan

geen andere dan de gewoone Bind-Wilg zyn,

of mooglyk een kleinere Soort : want de Teen-

» II. D. Wilg , te vooren befchreeven *, groeit in de

iu"4?8!^'ZuideIyke deelen van Sweeden wel vyftien El-

len hoog (*).

Deeze, die meest voorkomt in de middelftc

deelen van Europa , heeft de allertaaifte Tafk-

ken , zegt de Ridder. Zy onderfcheidt zig van

de meefte anderen, doordien de Knoppen drie

Bladen iiicgccven , waar van de twee buitenften

dwars geplaatst zyn. Ook zyn de Bloemen

volgens Aröüinus.

(u) Wilg met Zaagswys' getande gladdefm^-

. Scan. Hoogd. p. 165.

>liis Serrttij glabris lanc*

litis obliqiüs. ROTKM Lfg'H'at.
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Lancetvormige Bladen

paard en fcheef.

De bynaam is ontleend van Theophras-j
Tus, die eene Soort van Wilgen Helicegety-

te!d heeft, om dat derzclver Rys zig laat bui-

gen en draaijen als Teen. Zy vcrfchilt van de

meefte andere Wilgen , door dien de Bladen

byna tegenover elkander aan de Takjes voort-

komen en blaauwachtig zyn; hebbende onder

zig Knoppen , aan de Oppervlakte dikwils Gal-

letjes als de Eiken, en aan de toppen der Tak-

ken fomtyd? dc zogenaamde Wilgen- Roozen,

van famengegroeidc Blaadjes , -welken van vee»

Ie voor de Bloem of Vrugt gehouden zyn. Het

is alleen zonderling, dat hier toe ook dc hroo-

fche Wilg, van J. Baühinüs, betrokken

wordt.

In de middelde en Zuidelyke deelen van Eu-

ropa komt deeze Wilg , aan de Riviertjes

Beeken en op vogtige plaatfen, vqor. Mei

Eocmtze in Engeland de Geele Dwerg -fF

wegens de geelheid van haar Rys : want dc

den zyn blaauwachtig groen. Zy groeit ook

aan den Duinkant van onze Provincie , in
'

byzonder by Berkenrode buiten Haarlem ; z<

C oM M E L Y N , die dezelve Roos-Wilg noemt

;

cis &c. HiLL Helv. m. Salix hu«üioi&c. RAJ> Hiji. i

«tnnqae glabro fraglliJ. J. B. //»/f. I, p. 2I}. f. 2, ;

«elicc Theophrasti. D1LE€H. Hi/i. 177.
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II r. heeft aangetekend. Men nocmtze in den EI.

ÜLZ Rheyn-PVeyde7i , dat is Ryn-Wilgen , omdat

HoüFD* zy digt aan den Ryn veel voorkomen, en fom-.

migen geeven 'er den naam van Krehs-Weyden

,

mm^^', dat is Kreeft-Wilgen aan ; doch de algemeen»

fte naam is aldaar Sumpff-fVeyden y of Moeras-

Wilgen, met Schubbige Koppen, niet alleen we-

gens de gezegde Roozcn
, welke, van enkele

Bladertjes gemaakt , ook wel in ander flag van

Wilgen voortkomen, maar wegens zekere ver-

harding van dc Katten , die , in plaats van

Wolligheid, een harden knobbeligen Kop kry-

gen ; 't welk door \V(;rmpjes , daar in groeijen-

de, veroorzaakt wordt.

De Heer Hall er vondt deeze Soort in

Switzerland op Waterige plaatfen, en meenc

dat het ook de Tfïlg met Oleander-Bladen ^ aan

heid^ zyden groen, zy, van Vaillant; alzo

de grootfte Bladen die gedaante hadden. Pon-

te d e r a heeft 'er, onder den naam van Berg»

Wilg, met gepaarde, lan-\Ycrpigo gefpitfte Bla^

den, van gefproken, Hy noemtze, Wilg die

, de Bladen wederzyds glad , van onderen Zee-

groen heeft , de Schubben en Zaadhuisjes Wol-

lig. Dc Takken of Ryzen waren taay , hoe-

kig , groen , en wierden door den tyd donker

paarsch ; 't welk in 'c geheel niet met de Gee-

le Wilg van Ray fchynt te ftrooken, maar

meer overeenkomst fchynt te hebben met de

voorgaande Soort,

pceze Wil§ 15 aan dc ryigte van haare Wyf-



jes Katten, en aan de zwarte Schubben, die I"-
,

de Wolligheid van de Mannetjes-Bloemen be- xj^^^'

kleeden, kenbaar, volgens den Heer Haller, Hoofd,

die decze Soort nader befchryft , als , 't zy broosch ^^^^^.^
of buigzaam , behoorende tot de Laage Wilgen;

dc Bladen fmal, niet ruig, van boven donker

blaauwachtig groen, van onderen Zeegroen heb-

bende , ten dcele getand en niet volftrekt ge-

paard. Men maakt 'er , in Switzerland , een

gemeen gebruik van om de Dykjes aan de Bee-

ken of Rivieren te üutten en te ftcunen (*)•

De Takken zyn hoekig, groen, doch worden

door den Ouderdom donker paarfch.

Cia) Wilg met eentgermaate Zaagtandige ,
5"^;

Lancetswys' Eyronde , naakte, geaderde ^eyp^**-

Bladen ,- enkelde Bladjteelen , die nwt Égypufcfaft

gejloppeld zyn.

Het Egyptifche Gewas , Calaf of Ban ge-

naamd , dat A L p I N u s befchryft en afbeeldt,

komt overeen met de Syrifche Wifg, die ver-

zilverde Olyfbladcn heeft, ran Bauhinüs.
Onder de Wilgen munt dezelve door den aangc-

uaamen Reuk der Bloemen , en in Kragten uit

;

zo

(*) EwyJ. Stirp. Hilv. AH. Helv. VOL. V. p. 31.

(12) Salix fol. fubfcrratis, lanceolato-ovntis nudis Vcnofis,

ferielis fimpUcibiu cxikipuUris. Am. Ac*d. IV. p. 995. Salix

Syriaca, Folio Oleigineo Argcnteo C. B. Pin. 174. Calaf S.
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ni zo V E s L I N G I u s aanmerkt. Van de Bloemen

werdc een Water gedestilleerd, Macahalaf ge-

HöoFo- naamd (), zeer Hartfterkende , Tegengiftig

en Zweetdryvende. Zo was ook het Aftrekzcl

mM^^e' derzelven tegen de Rotkoortfen cn de Pest dien-

flig. Zie hier de befchryving.

•c Is een Heester van grootte als de Kuifch-

boom, met dikke, gladde, roede Takken; de

Bladen overhoeks , als die van de Ruige Wilg

,

fpits ovaal, wederzyds kaal, van onderen ge-

ribd, zeer flaauw en wyd'Zaagtandig, met kor-

te Steelen. In de Oxels der Bladen komen roo-

de Knoppen voort , van grootte als een Boon.

Decze openen zig met ééne Klep, en geeven

een Wollig Katje uit, even als dat van de Ruige

Wilg» tweemannige Bloemen bevattende,

xrii. (13) Wilg met Zaagswys' getande , Eyronde,

j/ytfiniies. ^lodde
,
geaderde Bladen.

-'gc- In dc Laplandfche Alpen groeit dcczc Soort

zei.

n van de MoskelJ.zat IVUr , die byua c^n' Keme'fchctt

geeven , te Syras overvloedig gedestilleerd wo:dr. Amtm,

,) Salix Yol.Csmtis, glabrij, ovatis , venolls , Fl. L*p^^

T. «. f. F & T. 7. f. 6. FI. Su'c. ;s9: sss. Salix Myi-

rolio S'M crasfïsfirna. Hall. JIdv, ij j. Salïï Alpïn?

la Myrlinites. PONr. Cemp. 140. Sal. Alp. Fol. r-n-ustio-
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zelden meer dan twee V^oeten hoog ; dc Stam
^^^J^^^

,

is bezet met ^'ccIe taaije , paarschachtige Teen- xx.

tjes : de Bladen komen in figuur met die van de Hoofb-

Blaauvv-Besfen Boompjes overeen , en zyn nage^
'^^^^^^

nocg Ovaal ; dc Bloemen blaauwachtig ; het welk

deeze Soort byna van alle anderen onderfcheidü,

ScHEüCHZER hadtze op de Switzcrfche Alpen

met glanzige Blaadjes waargenomen. De Heer

H A L L E R hadtze gckreegcn , die aldaar verga*

dcrd was, zyndc zeer laag en takkig van Ge-
was 5 met eene rauwe roodachtige Scïiors ; dc

Bladen zeer glad en glinfterende,van figuur byna

als die der gezegde Blaauw - Besfen , aan den

rand fyn gekarteld en ftcrk geaderd
, fpits ovaal;

dc Wyfjes Katten wn.rcn zeer dik , bcflaande

uit groote bruine Zaadhuisjes , in een zeer digt

Dons, niet glimmende, met zw\utc Schubben.

(14) WWg met de Bladen flaamvgetand, glad, xiv.

byna doorfchynende tvan onderen Zeegroen, Arhtuuia,

de Steng laag Heefterachtig, Naantje.

Drie Verfcheidenhcden van Dwerg-Wilgen

,

io de I^aplandfche Gebergten voorkomende ,

worden hier toe betrokken. Twee hadden dc

Bladen getand , dc derde ongetand. Dc figuur

der

<^i43l SaËx FoL fabfenaii», glabris , fubdi'aphanls , fubtut

f^hucis: C:!ule fuffmticofa. Fl Su*c. 73» : %%6. Gmel. Sié.

I. p. 166 Salix Fol. fertatis glabris obovatis. Fl. Lapp. 352.

T. ». f. E. Sal. Fol. integris ?cc. Fl. L^pt>. 3j6. Salix FoL

ferratls glabris &c. Fl. Laff. 3<!o. T. 8. f, M.

T 5
11. DEÏl. VI. STTJ».
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ïl^^ der Bladen was in de eene ovaal ; in de ande-

^
xï'" re Spatelvormig , of naar 't end verbreedende

;

Hoofd- in de derde Lancetvormig , aan 't begin en

^T^'ee
' beiden , fpits. In alle warenze zeer

iBmiuge» dun en byna doorfchynendc, van onderen groen-

achtig, en 't Gewas groeide aldaar wel als een

Boompje , maar naauwlyks een Voet hoog.

In de Tuin voortgetecid zyndc was hetzelve

wonderbaarlyk veranderd , eens Mans langte

hoog geworden , met veel dikker Bladen ; zo

dat het naauwlyks naar het Wilde geleek.' De
Heer G m e l i n nam dcrgelyke Dwerg-Wilgen

door geheel Siberië, opMoerasfi^e plaatfcnvan

de Btrken-Bosfchcn , dikwils waar, verfchillende

alleen van de gemelde Laplandfche daar in ,

dat de Zaadhuisjes zeer glad en niet Fiuweelig

waren ,
gelyk L i n n ^ u s van dezelven meldt.

Dc Mannetjes Katten vondt hy dun , de Wyf-

jes dikker, meer dan een Duim lang, beflaan-

de uit Zaadhuisjes , naar 't Gewas te rekenen

groot, paarsch van Kleur, niet digt by een,

gefteeld. Deeze Siberifche hadt de Blaadjes

byna onzigtbaar getand. De gedagte Lapland-

fche , met orgctande Bladen , zou de Myrtebladi-

ge mig van Rudbeck zyn. Haller nam

dit Gewas op de Swirzerfche Alpen waar ,

ir^t gliijfterend Fluweelachtige Schubben der

Manu' tjes Bloemen , wier Katjes in Lapland

zeer klein waren.

(15) v/ag
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(15) Wilg met eenigermaate getande , gladde ^ Ut'

zeer ftomp Eyronde Blaadjes, xx^""
HOOFD-

Te regc voert deczc, die op de Gebergten stuk.

van Switzerland , Oostenryk cn Italië groeit, ^xv.

den bynaam. De Heer H a l l e r merkt aan , „««/jr

dat zy op alle de Rotfen der Alpen, zelfs op die J^°"P''^'''

van 't Gebergie Jura, gemeen is,maakendceen

zeer klein en vcranderlyk Gewasjeuit, dataltyd

langs den Grond kruipt. Jong zyndc heeft het

zelve zeer kleine Blaadjes , naauwlyks grooter

dan die van de Wilde Thym , ongetand , mee

cvenvsrydige Ribben , (^een zeer zeldzaam voor-

beeld (*) onder de Wilgen
,) geftreept , zeer

glad en glanzig. De volvvasfcne , die Stengetjes

van een Voet hoog voortbrengt, heeft de Blaad-

jes Eyrond en in de geheele Omtrek met Tand-

jes. De Katjes zyn omtrent een Duim lang ,

komende voort uit getropte Blaadjes en bellaan-

de uit gladde Schubben , die in een witte Wol-

ligheid weinige Blonunetjes, ieder van twee

Meeldraadjes, met roode Knopjes, zeer yl ge-

plaatst ,
' bevatten. De Vrouwclyken , op an-

dere

(ij) Salix Pol. fubferratis gbbiis ohovatis obtufisfinals.

SA\x Fol. Ixvibus ov3tis, Spica rarisfinia. Kall. Helv, ij4.

Pm. 474. Pr»dr. ijp. Salix Alpini Serpilli folio lucido.

Bocc. U. pé IS. T. I* Salix pulilia humilis. CAaf.

(*j U>ii(o ir. SaHaus exempla; zegt de Heer Halleb,
Emeni. utf. p. 34: inaar de Egyptifciie , i; cr voor befchrec-

U. D£EU VI, StwK.
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III. dere Stammetjes groeijcndej zyn ronde Katjes 5

^^xxf^" weinige Zaadhuisjes faniengehoopt.

Hoofd- CamerArius geeft een zeer goede Afbeel-

STVK,
^jijjg ygj^ Gewas, dat, zo hy aanmerkt,

«im^xel niet oneigen , J(ird- ,
Berg- , Steen , of Kruip-

Wilg) genoemd wordt Boccone heeft het-

zelve ook zeer wel in Plaat gcbragt en genoemd

Zeer kleine kruipende Alpijche Wilg met ftom-

pc glinfterendc Wilde Thym-BIaadjes. Scheüch.

ZER heeft ook dien naam gebruikt en van Tour*

KEFORT is dezelve, wat de Blaadjes aangaat,

mecje nagevolgd, 't Geheelc Gewas is zeer glan-

zig groen, niet grys , gelyk Bauhinüs te

regt aanmerkt.

XVI. (i6) Wilg met Zaagswys' getande
,

gladde y

Helt!L%.
rondachtige Blaadjes.

Wilg. Deeze is de allerklein fle Boom , zo L i

N^us aanmerkt; geevcnde een Afbeelding van

het grootde Gewas daar van, hem ooit op de

Laplandfchc Gebergten voorgekomen , geen hal^

ven Vinger hoog. Aan een Steng van naauw-.

tyks een Duimbreed lang, droeg hetzelve drie

of vier byna ronde Blaadjes , cn geleek dus

SaUx Fol. ferraüs glabiis otbicalatis. F/. Lafp. SJÏ*

nirni. C. 3. Pin. 474. Prod'r. ,59. s\h}i AlpiHalucidarepens,

SuppL. it, AngL m. p. 4+8. Hetba facie Pyrok. MABt,
47. T. G. f. a. 0£D. Hart. T. 117,



veel naar het Kruidje , dat men noemt Win- JIL

tergroen. Het beeft een taamelyk dikken Wor- ^^^x^^'
tel , en vertoont zig als een ondcraardsch Hee- Hoofd-

ftertj'e , dat flegts met de topjes der Takken

boven den Grond komt. De Sexe maakt in

het Loof eenig vcrfchil. De Mannetjes-Plant

heeft de Blaadjes byna rond en de Bloemen

geel: de Wyfj es-Plant heeft dezelvenHartvor

•

miger en de Zaadhuisjes zyn rood.

Van dit Gewas heeft Boerha a ve ook,

onder den naam van Alkrkleinfie Wilg, met

een zeer fraaije geele Bloem , in de Optelling

der Planten van den Leidfen Akademie-Tuin

,

gewag gemaakt. B o c c o n e noemtze Alpifche

glinjlerende Kruip-JVüg, met ronde Elzen-Bla-

den , en M ARTE NS, ia de befchryving van

Spitsbergen , ccn Kruidje gelykende- naar IVin-

tergroen. Zie daar , hoe een zelfde Gewas na-

tuurlyk groeit op plaatfcn des Aardbodems in

hoedanigheid overeenkomende , doch ver van

elkander. Op de toppen der Switzerfche Al-

pen vondt de Heer H aller hetzelve van

dergelyke kleinte, fomtyds naauwlyks een Duim

hoog , hebbende de Katjes ook zeer yl^ van

weinige Blommetjes , maar de Vrugt- of Zaad-

huisjes, (dat zonderling is,) van de groottien in

het geheele Geflagt der Wilgen. Dit is ech-

ter maar betrekkelyk tot de grootte of liever

kleinte van 'c Gewas te verftaan
; gelyk de

Heer Jacqüin te regt aanmerkt, die deeze

Kruid -Wilg op het hoogfte van den Schnee-
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ni. berg by VVcenen , zeer digt aan de Sneeuw?

^^JJ^^'groeijcndc , heeft waargeeomen (*).

iTüK. (i?) W^'S effenrandige 3 gladde, Eyrm-

xvir. de (lompe Bladen,
Salix

cScrde." C)ceze5 die door de Netswyze Adertjes van

haare langwerpig ronde Blaadjes , welke geheel

niet getand zyn, onderlcheiden wordt , hadt op

de Laplandfche Bergen ook maar de hoogte

van een Vinger , met blaauwachtige Aairen.

Op de toppen van den Schneeberg vondt de

Heer Jacquin dezelve insgelyks als een Krui-

pend Gcvvasje , met dikke Takjes byna Plag-

gen maakcnde als liey, en de Blaadjes van on-

deren grys hebbende , fomtyds met roode Ader-

tjes doorweven. Op de wSwitzerfche Alpen nam

de Heer Haller deeze Soort waër, als een

Heeftcrtje van omtrent een Ellc hoog, dat de

Blaadjes fomtyds glad , fomtyds ruig hadc of

met Zilvcrklciirr>- Dons ovcrtoogcn , en de

Katjes zeer dun , onderfcheidende zig door de

lange Steeltjes der Bladen van haare mede-

Soorten. De Zaadhuisjes der Vrouwelyken, en

() Capfülï ir.axhns ratione Stirpis. jAcq. ViM. J9

(17) SaËx Fol. integwimis glabris ovatis obtuHs. Ji

JTrnd* 296. SaVix Fol. integris glabris pratis fubtus tetïcul

ri. Lapp. 559. T» 8. f. L, ae T. 7. f. i , 2. Fl.Suee.i

t«t. Salix pumila folio rorundo.
J. B. Hi^. I. P-

SCHï«CHx. Alp. 4j; j+o. RAj. JHiJl. 142u Silit pam
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de Bloemen der MaDncIykcn, zyn uitcrmaate llL

Wollig (*). ^^^If^

(i8; Wilg met efenrandigs , gladde, fpitsfr^^!"'

Eyronde Bladen. xviir.
SaUx

_

Dit is een Heedertje, dat dc Geflalte heeh^y''"^''

van de zogenaamde Myrtillus of Elaauwbesfen Mynihci

et). De Bladen van hetzelve zyn wederzyds"^*'

glad en groen, fomtyds volmaakt Eyrond,doch

dikwils een weinig fpits of langwerpig. Het

kwam in Veenige Moerasfcn van Lapland voor,

en hadt de gedaante van een Boompje met paar-

fdie of roodachtige Takjes, doch de hoogte was

riet meer dan een Voet, Op dit Gewas nam
L I N N ^ ü s die Wilgen-Roosjes waar , van wel-

ken ik, het Infekt, dat dezelven vormt, be-

fchryvende, te voorcn heb gefproken (.j-).

(19) Wilg met geheel effenrandige^ vanondc- xix.

(IS) S^üx Fol. iniegris ^labris oratls acutis. Salix Fol. in-

Deels XII. Stuk van deeze Nataan

31. De reden van den bynaamdecieiS

5««. 8o2f Salix Alpina Pyrenaica

FrUr. 159. BDBSER XXIV : llo.
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STUK. In de Laplandfche Berg-Valeijen was die een

Tuv'f- Heeftertje van twee Voeten hcog, de Bladen
-namige.

boven glad , d( ch niet glanzig ,'
\ an onderen

bleeker met eenige Haaircjes hebbende. De
Mannelyke Bloemen maakten dikke Wollige

Knoppen uit. De hier aangehaalde , welke Bur-

SERUS op de Toppen der Pyrcneen vergaderd

heeft, naauwlyks een half Elle hoog^ hadt lang-

werpige Blaadjes, zagt als Fluweel, met Haal-

tjes op de kanten , en Aairen van een Duim

lang , dun en Wollig. Misfchien komt deeze

nader aan de twee-en-twindgfte Soort.

Deeze drie maaken de Wilgen met ongetande

gladde Bladen uit , waar van voorheen gefproken

*iT.D. is *: thans volgen die met ongetande ruige Bh-

biadT^jV^^" '
Soorten zyn.

^

^jf. ^^'''A' metejjfenrandige , ii'ederzyds ruige

,

Safix Jlomp Eyronde , ge-oorde Bladen,

Ge-oorde.
Woeftynen van Lapland is deeze, voi-

gcns den Ridder, gemeen, fchietende dikwils

op tot een dunnen buigzaamen Boom. De Bladen

hebben, aan het Steeltje, kleine, ronde, bjr-

hangzeltjes of Oorlapjcs, Dilleniüs hadt

dee-

(co) Salix Fol. iniegerr. utrinque villofis obortds appm-

diculatis. Fl. Lapp. 369. T. s, f. Y. Fl. S»te. tlo; t9uK.

Lugii. «4. Salix Folio xotundo minore. DiLt. App,

Raj. Angl. UI. p, 450.



dceze Söort, by Giesfen, met een weinig ron- ^ ,

der Blaadjes waargenomen. Men ziet klaar ,

"

dat dezelve zeer van de Ge-oorde Wilgen, met Hoüfd-

Amandel-Bladen * , vcrfchillc. De Fleer H /

L K R Ichyntze tc houden voor ccnc Verfcheiden- 1,1/

luiJ of verandering van de gewoone Ruige

WilgC*).

(21) Wilg met de Bladen mderzydt Wollig,

rondaclïtig en gepunt, ^

Deeze, op de Laplandfche Alpen door Lin-

N ^ ü s waargenomen i was Boomachtig en hadc

de Talvkcn overal met eene witte ruigte bekleed,

dc Bladen rondaclitig en üump gepunt , met cc-

nc lange losie Wolligheid zodanig bezet, dat

net gehöcle Gewas zig wit cn ruig vertoonde.

'1 wee Katjes kwamen gcmecniyk aan het end

der Takjes van het voorige Jaar en de Zaad-

bii^jcs wafcn glad. Dilleniüs oordeelde,

dat dceze flegt» eeae Verfchei^ïnhefcr we van

de Wilg met rondachtig gcfpitflc Bladen van

Bauhini's , cn de Ridder betrek!; 'er thans, op

die wyze , toe, de Lnplandlchc Wilg , met Lan-
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III, cetswys' Eyronde, aan beide enden fpitfe, van

^
x*^^ onderen ruige Bladen , welke door dc aank*wee-

HooFD- king gebleeken was , de zelfde te zyo. De aan-

$TUK. gehaalde van B a ü h i n u s groeide in Switzer-

land maar een Elle hoog.

XXII. (22) Wilg met geheel efenrandige ^ ruige\

Upponum. Lancetvormige Bladen.

ündfc?!. Geen gemeener was 'er in alle de Valleijen

der Laplandfchc Bergen ; weshalve deeze te

regt dc Laplandfche gebynaamd wordt. Zy

kwam menigvuldig in dc Bosfchen van geheel

Swccden voor, zynde een Heefter van vyfof

zes Voeten hoogte. Ook ontbreekt zy niet in

andere deelen van Europa. Ten minfte wordt

de Portugaalfche , met ge-oorde Salie - Bladen

,

hier c'huis gebragt door Linn^us. En de

Afbeelding, welke door den Heer H aller,
wegens dc fraaiheid, is gegeven, fchynt nader

tot deczc dan tot dc volgende tc behooreD. Die

Kruidkenner merkt aan , dat *er een groote ver-

anderlykheid in de Bladen plaats heeft naar den

Ouderdom. In de Jongheid zyn dezelve zeer

Wollig zagt, wederzyds Zilverkleurig, zonder

ccnig Groen : vervolgens komt het Groen eeni-

germaatc doorblinken aan de bovenzyde, en dc

onderzydc is ook veel dunner gehaaird, zo dat

de Ribbetjes zig vertoonen : eindclyfc worden

dc

(22) SaËx Fol. integerrimü hirfutis lanceohtls. H. Lapp

Ï6«. T, t. f. T. FU S^t. $08; t^u HJUJU, Hth. if5. T



de Bladen van boven geheel glad en groen (*). UI.

Zwart hadt zyn Ed. dczelven van boven ge- ^x^^'

zegd te zyn en glad ; van onderen als gcfluweeld , Hoofd»

cn dus ook afgebeeld; 't welk door den Hcer*^"^'

G M E L I N , die anders zyne Siberifche laage

Wilg , met wcderzyds witachtige Wollige Bla-

den , gedagt zou hebben de zelfde te zyn, nooit

was gezien (f).

(23) Wilg met efenrandige fpits EyrondeBla' xxm.

deUi die van bovsn ruigachtig, van onde- A^ria»
ren Wollig zyn.

Deezc komt zeer naby, en is mooglyk een

enkele Vcifcheidcnhcid van dc voorgaande, zo

de Ridder heeft aangemerkt. Zy komt 'er in

hoogte mede overeen , als ook in de Kleur der

Stengen of Stammetjes, welke Aschgraauw of

uit den rosfen zyn. De Bladen, alleenlyk, zyn

wat minder ruig, inzonderheid van boven, en
ook zo langwerpig iiieiu Jïi^ Wöidtr^

N^us, de gedagte Wilg van Gmeliw t'huis gc-

bragt, en de Woonplaats gcftcld in de Moeras-

fen van Europa. Men vindtze in Engeland en

Duitfch-
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III. Duitfchland , als ook in Vogdge Velden aan des

^''xxf^'
Ryn , en by ons overvloedig in de Duin-Vaiei-

Hoof» jen, wordende gemeenlyk, volgens den Heer
«Tui^

, deGorter, Kleine Wirf genoemd (*; , dat

mooglyk tot den naam van Wervelen-Hout, die
matmtge,

Boomachtlge in ons Land gegeven

wordt, ecnige betrekking heeft (f^.

xxTv, (24) Wilg met efenrandige Lancetvormige

jnfu!l»u. Bladen, die van onderen ruig en glanzig

Leggende. zyn, en Eyronde gefpitjie Stippeltjes.

Deeze, in harde Grond op ïaage Velden van

Europa groeijcnde, was gemeen in Sweeden,

alwaar derzelver vöfchil van de voorgaande

Soort door Linnjeüs opgemerkt is, daar io

te bcftaan, dat de Bladen langwerpiger zyn,

van boven glad, van onderen glanzig alsZyde,

en dat zy de Takken witachtig groen heeft.

Zy regten zig niet op en maaken dus een Jeg-

gcnd Gewas uit, 't welk Hall ER, naauw-

lyks een Voet hoog, by Hern hadt waargeno-

men , hebbende geelachtige Rysjes en ronde

Bloem-Aairtjes.

(*) Flor. Belgic. p.

(t) Zie hec voorg. III. STOK, deezcc Nm. Kfl* blsdr.

tidis ; Stipulis ovatis acutis, Fl. Snee. soj; t9S' Salis Fd.

ovato-Lanceolatis integerrimis , Ramis decumbentibus. B.*

LugÜ. 84, DlUB. Paris. 299, Salix Fol. intc^ris ovatis ftc.

GüETT. Stamp. Saiispumila, FoU cUipficis imejcn»-

mf* HMJL. Iltlv. 153.
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(25) Wilg wet effenrandige Lancetvormige ^ lU,

^ wederzyds omtrent kaak Bladen , de Steng ^^xx*^
kruipende. Hoofd-

stuk,

Deeze, die ook in andere deden van Euro- xxy.

pa vvaargenoraen is, komt tusfchen de Bergen

in Sweeden , op vogtige plaatfen , voor. InK-ruipcnde,

kleinte tart zy de Kruid-Wilg , hier voor be-

fchreeven , als hebbende de Steng dik'v^ils maar

een Duimbreed lacg , doch een Vinger dik,

met roodachtige Takjes , die witte Haairtjes

hebben 3 als Rysjes langs den Grond uitgeflrekt.

De Blaadjes zyn langwerpig Eyrond, gedeeld,

wederzyds glad, van onderen Zeegroen, zon-

der Stoppeltjes cn de Katjes komen zydclings

voort. De Ooflenrykfe kleine Berg-Wilg van

Clusius, hier aangehaald, hndt leasende

Rysjes van een V^oct lang en een Vinger dik,

met dunne Takjes zig tusfchen het Gras ver-

heffende en Blaadjes van byn» eeH Dufm lang,

van boven glanzig groen , van onderen eeni-

germaate grys. Aan de Takjes groeiden zng-

te Aairtjes, uitgeevende een witte Wolligheid.

(26) Wüg niet effenrandige , Eyronde Bladen
^

xxyr.

die van onderen gehaaird zyn. fw^a!''

Van J^'^'^e»

^zs) SaSx ¥61. integemmU Lanceolatfs , utrinquefubpilo.

xepens infeinc fu'jcinerea, C. B. Pi». 474. Raj. Ar^l. 111,

T. 44 «. $aIU pamila latifolia prima. Clus, Hiji. 1. p. ts.

(26) SaSx Fol. imegcrrimii ovacfs, fubms pabesccn». Saüx

Pllti Vr. STVK.
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III. Van deeze, die ook een zeer laag Heeflertje

Afdeel, -g^ dat dikwils kruipt, heeft Linn^.u s, ge-

HooFD lyk van alle de andere Laplandfchc Wilgen,

STUK. de Bladen, op eene byzondere Plaat, tot ver-

^71' gelyking > 't welk zeer fraay en nuttig is , af-

" *' *

gebeeld. Thans echter merkt zyn Ed. aan,

dat deezc met de Kruipende , Leggende cd

ürecdc Duin - Wilg., veel overeenkomst hccfr,

Zekcrlyk loopen deezc vier grootelyks in één

,

en zyn niet geraakkclyk te onderfcheiden : waar

door men van byzondere plaattco wederom an-

dere Soorten krygt. Nicttcgcnftaande de Blaad-

jes van dccze , in Lapland, van onderen ee-

nigszms gehaaird waren, oordeelt Dillenius,

dat de JNaantjes-WiJg , met wederzyds gladde

JJladen, van Bauhinüs, hier t'huii behoore.

Deeze fchynt het te zyn , die onder de Duin-

wilgen van ons Land, door den vermaarden

CoAiMELYN, is opgetekend. Mooglyk is die,

welke Mee SE in de Wouden van Vriesland,

op Heyvelden en Vcenagtige plaatfen , veel waar-

nam, hoewel door hem tot de Negentiendebe-

trokken , ook deeze Soort. Immers de Zee-

groene, de Laï*landfche en deeze laatfte, fchy-

nen weinig te verfchillen. Onze Ridder merkt

aan, dat zy de Knoppen eenkleppig , in tweeën

ge-

Fol. integ. ovat. fubt» vlilous nitidis. H. Lepp. 3^4- T. «.

i'. R. F/. Suee. Soj ; 897, R, LuTdi. 8+. JACQ. 297.

Salii- pumiU FoKo utrin.]ue Rlabro. J-
B. tUJl. I. P- zH'

S± pmn. bievi anguftoquc Folio incano. CoMM. HolU



gedeeld cn de Katjes oDgebladerd heeft. De UI.

bruinheid der Bladen van boven geeft 'er den ^^x?**
bynaara aan. FIoofd<;

(27) Wilg met effenrandige frnal J.ancetvor- xxviu

mige, uitgejirakte , ongefieelde, van onde- j^fl^'^nni.

ren Wollige Bladen.
^^J'biadU

peeze is door de fmalhcid der Bliaden gemak- wugï'^'^"

kcl^k te onderfcheiden. Men vindt daar van

een fraaije Afbeelding by Lob el, die deeze

Smalbladige Laage Wilg by Antwerpen op dc

Heide, met kruipende Steeltjes van een Palm

of anderhalf lang. Bladen als van het Motte-

kruid en Bloemkatjes als der gewoohe Wilgen,

groeijende vondt, zynde het Loof bitter van

Smaak. Onder de Ooftenrykfen heefc Clüsiu»

ook twee Smalbladigcn , waar van de laattte

mooglykdoor Gomme-lyn bedoeld zal zyn,

met zyne Laage Wilg, diie korte fmalle gryze

Blaadjes heeft». . zyode de «müe im gedagten

Autheiir buiten tv^yfél deeze : wanc die zegt 'er

van : dat dezelve Rysjes van een Voet of kor-

ter heeft , die geelachtig zyn , met Blaadjes van

een DuimV als die van 't Vlaschkruid, van bo-

ffijliUbus, fubtus tomentofiï. R. Lugd^. ï4* N. ij, i^Z, Suee,

11. N. 89B. Salix htunilis auguftifolia. C, B. Pin. 474, Salix

humilis repens auguftifolia. LoB. Tc. II. p. IJ7.
J.

B. hiji,

I, p. GORT. et'g. 2S0. MEES. Fris. N. Silix pa-

itfa aogxjöifbUa prJmt- Ctvs. Pann, p. 10;. T. lou

V4
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Arvh
ven groen , van onderen Aschgraauw en nog

'xx!^ jong zynde geheel grys. Dezelve groeit in vog-

Hoofd- tigc Hakbosfchen beneden Frankfort aan dc
STUK. Mayn, volgens J. Bauhinus (*). Een der-

-nannls^. gclykc fchynt in S^itzerland in de Beeken te

groeijen volgens H a l l e r , die gewag maakt

van een Wilg met fmaJIe, zeer lange, van on-

deren witachtige Bladen, welke óe Wilg met

het allerlangfie Blad, van Ray, zyn, en

dezelve dus befchryft Cf).

„ De Takken zyn iang , regt , broosch ; de

,j Bladen fomtyds genoegzaam Eyrond cn Üvaal-

j, achtig , doorgaans echter langwerpig , van

„ drie Duim en daar boven ^ fmal, met evcn-

„ wydige Ribben (^} , die een fcherpen hoek

„ met de middel-Rib maaken , van onderen be-

„ üendig WoUig en wit, van boven nu eens

„ ruig dan glad; dc Katjes tusfchen dc Bladen

„ ongeüeeld , niet uitpuilende, Rolrond: de

„ Zaadhuisjes, als zy jong zyn, met ccne vvit-

„ te VVolJighcid bekleed."

?jcelding vhn de Lobelfche gegeven zou hcbF^cii ; het is die

vaiï de Clufiaanfche. Ook khynt Baüh.nus 'er dat laatlie

bygevoegd te hebben, niettegenltaande Ray het op rekening

van ClèSIUS fle!t: want die kon dm inimers aceze niet als

de derde Soort van Wilg der Ooiknrykie Cerétuggcia op;

(t/iW. utfupra. p. 5».

(l) Zie daar wederom een Voorbeeld, dSt dc ccmvj-di.^-

beid der Ribben ook in andere Wileen i>laats hcefr • vcrc^
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ïn de holte der Eccken was dceze laager,

7.egc die Kruidkenner : waarfchynlyk dan daar ^^xx^
buiten. Ik vindze ook aangetekend onder de Hoofd -

Planten van den Elfaz, door Doktor Mappus^^"^
(*), die zegt, dat menze aldaar GirrUWeyden

of Girrlen noemt. Dat dezelve Katten eer dan

Bladen voortbrengE en wel het Mannetje over-

vloedig, fomtyds twee Duimen, fomtyds maar

één Duim lang, bleek geel en van een ongemeen

aangenaamen Reuk : des hy ze by de Pcrlifche

of Egyptifche Moskaat-Wilg , hier voor befchree-

ven , vergelykt. In April en Mey, voor alle

anderen , bloeide dceze Wilg aan de Riviertjes

van den Elfaz , en men maakte 'er fomtyds ge-

bruik van de Bloemen, om gedestilleerde Wa-
teren een Geur te gccvcn , dien zy lang behiel-

den. De Wyfjes-Wilg dceze Soort bragt

haare Trosfen van Zaadhuisjes ook voor de Bla-

den voort. „ Op droogc eri ongebouwde Vel-

,x .
den , (?egt hy ia óeeze Wilg een laag en

kruipend Gc\Yas , wordende dan Kletten-Wei'

„ den^oï. Kruip- Wilg genoemd: doch anders

^, groeit dezelve op, tot een taamelyk hoogeM

^, digtcn Hceücr,die, zo 'er de Takken dikwils

afgcfnccdcn worden , een zeer dikken Stam

krygc."

Zie daar «cn on^emecnc veranderIykheid,ook

door dcezcn Kruidkeianer , in de Wilgen waar-

ge-

Hiji. Plant, Alfat, p. c;^.

'
5

H, DïEl» VI. STOK.
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jjj^
genomen , welke , het gene ik te vooren daar vau

Afdeel, gezegd heb *, bevestigt. Ray zegt, dat dee.

Hoofd-
Smalbladige Laagc Wilg in Engeland over-

STUK. vloedigjop Moerasfige plaatfen en Heijen, met

* II. D. dunne Rysjes groeit , fomtyds een Voet, fomtyds

b"dz™7^*een Elle hoog ; dikwils leggende op den Grond ; en

«nz. een kruipende Wortel heeft. Meese, die de-

zelve Rosmaryn - Bladig noemt, hadc ze by en

onder de voorgaande, in de Wouden van Vries*

land, gevonden. Zy groeit ook, volgens den

Heer de Gorter, veel inde Gagel-Kampen

by Harderwyk , ook wei elders in onze Duinen

cn in Zeeland, ja buiten twyfel op meer plaat»

fen van onzC; Froviociën.

De overige Wilgen reeds onder de Hoomcn

befchreeven zyndc , gaa ik over tot het Gcfldgt

van

E M p E T R u M. Bcs-Hcidc,

Dat tot den Rang der Dricmannjgen , als drie

Meeldraadjes hebbende , behoort. Hier zj-n

dezclven lang. De Kelk der Mannefyke , zo

wel als der Vrouwelyke Bloemen , is in drieën

gedeeld , bevattende drie Biocmblaadjcs. De
laatflen hebben negen Stylen en de Vrugt is een

Bezie met negen Zaadjes.

Twee Soorten , beiden Europifche , komen

'er in voor, uaamclyk.

CO Bev



(1) Bcs-Hcidc die regtopjiaat.

Deezc is in Portugal alleen waargeaomcn door

den vermaarden Clusius. Hy vondtze boven

Lislabon in een Zandige Grond , met een me-

nigte vanhaare witte Basfen beladen; waar doorJ
het hem in 'c eerst van verre voorkwam , als of

het Gewas ract Greintjes Manna was begroeid.

Zy maakte 'er een Heeftcr met Takjes vaneen

Elle hoog , die bioosch cn zwarter waren dan

de anJere Heide, hebbende de Bladen, cp een

byzondere manier, by drieën, om de Takjes

gefcliikt. De Vrugten waren witte doorfchy-

nende Bcsfen , als Paarlen , zeer Sappig en zuur

van Smaak, bevattende gemeenlyk drie harde

Steentjes.

Van de volgende, naar welke zyin Gcflalte

veel gelykt, verfchilt deeze , zo LiiNNiEus
aanmerkt, door de Takjeü ruigha^rig, de Bla-

den langer eo vaa. bAv<^ cea^rnMia«e ïuuw,

van onderen geflcufd te hebben. Toüiiifbfort

heeft 'er een fraaije cn diiidelyke AfhccKling

van gegeven,

(2) Bes-Heide die nederhttrkt.

'.aam. Syst, Na^:» XII. Gen. iica p.ö-i

. ai£. 470. R. Lugdl. zcC. Erapcru

albo. TooaKï. InJ}. yr^- Erica ere(
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AfdeÉl
^^^^^ '° ^^g'^'g^ Berg - Valeijen der

'xx.^^* Noordelyke deelen van Europa , niet alleen, maat

Hoofd- ook in die der hooge Gebergten van Ooften-

''Sri
-^^'^ Switzerland. Men vindtze op de Hei-

faannige, jen van Engeland , alwaar het Landvolk de

Vrugten Crow-Berries en Crake- Berries y dat is

Kraaije-Besfen noemt, volgens Ray, en du9

geeven ook de Boeren op de Veluwe , in ons

Land, aan 't Gewas den naam van Kraay-Hei-

de, zo de Hoogleeraar de Gorter aantekent;

Het groeit aldaar op verfcheide hoogq Hcy-

Velden, als ook in de Wouden van Vriesland,

in Zeeland en elders. Men vindt het onder

den naam van Leggende Camarinna der Noor-

delyke Landen door Petiver gemeld , zynde

die Portugeefche naam van 't voorigc hier op

toegepast.

In Lapland, daar dceze Bes-Heide indedor-

fte en droogfte Zand-Woeftynen der Alpen niet

ongemeen is, hadtdeGroote Linn^üs daar

van Mannetjes, JVyfjes, Manwyvige cn Twee^

jlagtige Gewasfen, waargenomen, en derhalve

dezelve tot de Klasfe der Polygamia t'huis ge-

bragt. De Heer Jacquiw eenige Planten daar

van, in de Herfst op de Gebergten uitgerukt,

in den Kruid-Tuin overgebragt hebbende, be-

vondt

Suee. tiz; 90+. HALU Heh. Ut. JaC(^ rhdoi. Z9t. Em-

C. B. Pin. 43// Erica Coris folio undedma. Cius. Hifi-,

Baccifera. PaKn, 79. GORT. Belg. z%u MESS. Fris. N. ^09.
'

Empcuum montaaum Fxuftu nigto, Touawi. /«/?. S79-
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vondt dat dezelven , ïn Maart van 't volgende nr.'

Jaar, op den zelfden Stoel vcele Twccflagtige xl?*'

Bloenipjes voortbragten , met drie , twee of Hoofd.

één Meeldraadje voorzien, en weinige Wyfjes
,

_

maar in 't geheel geene Mannetjes - Bloemen.
^"

Hierom oordeelt hy, dat dit Gewas te regtbe-

hoore tot de voorgemelde Klasfe, en niet tot

deeze. De Ridder merkt ten dien opzigte aan

,

dat hy 'er één met Tweeflagtige Bloemen te

Upfal gezien hadt, tegen duizenden, die wce-

zentlyk tweehuizig waren.

Dit doet dan deeze Bes-Heide hier bekly-

ven , waar omtrent de Heer Haller, by

nader onderzoek, deeze nieuwe Waarneemingen

tc berde brengt C*). „ De Kelk is in drieën

„ gedeeld , met rondachtige punten : drie Bloem-

„ blaadjes , die Eyrond en ros zyn , fteekcn

„ daar buiten uit, en drie lange Meeldraadjes

„ komen uit de Bloem voort. De Vrugt is

„ een Bezie met negen Konels , die toe eea

„ rond Kogeltje Wigswyze famcngevocgdzyn.

„ Een Styl is 'er , met negen purpere Stem-

„ pels. De Meeldraadjes zyn zeer dikwils

„ met een misdraagend Vrugtbeginzel gepaard."

Dit geeft eenig Licht aan het voorigc en be-

vestigt de regtmaatige plaatzing van dit Gewas

volgens de laatfte goedkeuring van den Rid-

der, die ten opzigt vandeBesfen, welke zwart

en rond zyn, byna als Gencverbesfen, aan-

merkt,

(•) Emtnd. Utf. p. 3«.

IL DOL. VI, STOK.
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UI- merkt, dat dezelven, (Ichoon op zigzelfinme*

^^^^y^^^' nlgtQ gegeten , het Hoofd bezwaarende ,) zo

KooFD- wel als de Bofch-Besfen , waar van voorheen
STUK. gefprokcD is, in plaats van Korentcn in deKaas-

n.^! Beulingen der Laplanderen komen *. Het blykt

w
"

t™^''^^"»
fcboon fommigen decze Besfen voor Ve-

nynig uitgemaakt hebben, dat zy eetbaar zyn-

Olaus Borrichiüs verhaalt^ dat zy niet

alleen tot Voedzel ftrekken voor 't Gemeenc

Volki maar dat hy, nog een Jongen zynde , de-

zelven dagelyks by handen vol hadt gegeten

Waarfchynlyk ftrekken zy voor het Gevogelte

gelyk de Kraajen, en andere Dieren, tot Spyze.

Men ziet daar ip de alwyze voorzorg des Schep-

pers j om de kondfte deelen des Aardbodems

,

zelfs in de Winter, van Voedzel niet ontbloot

telaatöi, uitblinkcD- Clüsius* immers, vondc

het Gewas, op de Steen-Rotfen van Hooge Ge-

bergten in Ooftenryk en Stirie , bloeijende en

met groene Beffen beladen
; tcrwyl 'er nog vcc -

Ie rypc Besfen aan zaten van 't voorgaande Jaar.

Het was in Switzerland, volgens Hall er,

een Takkig Hceltertje , met Rysjes van een

Voet lang of hoog, en digt gebladerd ,
byna

als de voorgaande Soort , met dikke Vleezige

Blaadjes, doch droog kort en ftomp. Veelal by

drieën , maar fomtyds ook by vieren , Krans-

wyzc om de Takjes geplaatst. De Coris van

fommigen, wier Blad Clusius aan deeze Heide

geeft,

(*; Baethol. Af?, Mti, VoJ. n. p. iWf



geeft, heeft ze ook zodanig; doch wy gebrui- III.

ken liever het Loof van dit Gewas , als voor^'^J^^*

ons bekender zynde (*). Hoofd-;
STUK,

O S Y R I S. Tr!a»drias

De Kelk der Bloemen is hier, zo wel in de

Mannetjes als in de Wyfjes-Plantcn , in drieën

gedeeld, zonder Bloemblaadjes, en in de laat-

ften ook zonder Styl, maar met een rondachti-

gen Stempel en ccn Vrugtbcginzcl , dat cene

Bezie wordt met ééne Holligheid, waar in een

ronde Steen,

De eenigfle Soort (O, gemeenlyk onder den

naam van Ca/ia bekend, groeit overvloedig in -j/j*/"

de Zuidelyke deelen van Europa, zo in fommi-

ge Gewesten van Spanje , als in Provence en

Languedok ,
byzondcrlyk omllrceks Montpel-

lier , alwaar het Landvolk dezelve hu Rouvé

noemt. Hier van heeft zy den naam by fommi-

gen gedragen, dien Lob el 'er aan geeft;

hoewel de fchrandere C l ü s i ü s oordeelt , dat

zy

(•) Gdyk La debenaamingvan Erics Empetrifolhz : zie 't IV.

Stuk, bladz, jij. Pl. XXUI. s , en de Ftljgala Empt-

trifoUa: V. STUK, bhdz. 4J3. Pi- XXVIII. Fig. i, enz.

(O Ofyrij. Sju. NauXU. Gen. iioi. p. C+9. Feg. XIII.

p. 7J7. R. Lmgdk. zo». SADT. Mensp. s6. GOOAN. Monsp.

502. GaON. Oriënt, 30». LOEfl.» Itin, I69. Ofyris ftutesccns

Bacdfera. C. B. Pm. 212. CaCa Pöëtioi MonspelienGuuu

Cam, Efiic. z6. Lob. Ie. 432. CaCa Lntinoïura. Alp. Exet.

p. 4t. Cafia Alonspelii dkla. Gksn. EpiJI. 50. Cafu qao.

lundam. Cius. Hi/l. iti. If» aji.

11. DSSL. VI. SWK.



320 Twi££jüiziGE Heesters.

ArDEKL
geenszins de Cafia van Virgilïus kan

XX.
* zyn : zo min als het Kneoron van T h e o p h u a-

^^T-^r'
^ ^ " ^ ' ^^-^^ genoemd was van H y g l

* Nus, ZO Plinius verhaalt. De benaaming

miwige. van CflT^iï Poëtica is derhalve zeer oneigen.

Waarfchynlyker zou dit Gewas de O/^ri; kun-

nen zyn van Plinius, en daar van is de

Geflagtnaam ontleend.

Men vindt het ook zeer fraay in Afbeelding

gebragt door Clüsius, die het in Spanje,

daar men het Guardalobo noemt, op vcrfchei-

de plaatfcn aan de Wegen groeijcndc waarnam.

Het is ccn Heeltcrachtig Gewas van een Elie

hoog, met dunne, taaije, groen-, cn fomtyds

ook zwartachtige Rysjes , begroeid met ver-

fpreide fmalle Blaadjes als van 't \'Iaschkruid.

Het draagt Mosachcige groengeele Bloemen ,

als die van den Kornoelje-Boom , Pluimswyze

famengelioopt volgens de Afbeelding van Ca-

MERARius. Dc Vi-ugtcn zyn Besfen gelyk

die der Aspergie - Planten , Koraalrood van

Kleur, cn bevattende een rond Steentje, mec

ccn witte Pit , die zoet is , zo wel als het

V leesch der Bezie, maar de Bloemen zyn wrang

en het Kruid is bitter. Het bloeit in de Zo-

mer; de Vrugt wordt in Oktober ryp.

In de Wyngaarden van den Berg Libanon is

dit Gewas ook gemeen, wordende aldaar Maek-

mudi en de Besfen Habel mickenes geheten ,

volgens Raüwolf. Loeflinc nam in

Spanje waar , dat het een zeer aangenaamen

Kcul;
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Reuk hecfc, welke dikwils de nabuurfchap ver-

vult , inzonderheid van de Mannetjes Hccftcrs

die Ücrk bloeijcn. De Wyfjcs zyn, dcwyl zy

McclJmadjes hebben , veeleer Twecflagtig , doch

zonder de Mannetjes brengen zy geen Vnigtcn

voort, zegt Linn^us.

C A T ü R O S.

Die van de Mannclvke Scxc , in dit Geflagc,

hebben geen Kelk maar eencdriedeelige Bloem:

die van de Vrouwclyke een dricdeelige Kelk,

zonder Bloemblaadjes ; drie Stylen en brengen

voort een Zaadhuisje van diie Greintjes,

Twee Soorten, beiden Indifehe Gewasfen,

komen in dit Geflagt voor, als volgt.

(i) Caturus met lia::gende Blom-Aairen in

de Oxelen,

Schoon 't Griekfche woord, hiertoe eenGe-

flagtnaam gebeagd, voïftrefct het zelfde bete-

kent als Katte-Staart ,
gelyk R u m p h i u s zege

dat men dit Gewas in 't Maleicfeh noemt, we-

gens de figuur der Bloemen; gebruik ik nog-

thans die bcnaaming niet, alzo dezelve by ons

aan andere Gewasfen ofKruiden gegeven wordt.

Volgens hem gelykcn de Bloemen veel naar

die

(i) C</*r««ï Spids Axlllanbus folitariu pendulis. Syst. Nut.

1I« Dt£.U VI. STUK.
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III. die van onze Katte-Staart Amaranthen, doch in

^^xx^^' ^^'^ monders, van Java gezonden , flaan dc

Hoofd- Steeltjes van deeze Katten ovcrend, zo de Heer
»TUK, BuRMANNüs aanmerkt ; uit wiens Af-

mMnlgi. beelding Diettemin men ligt befluiten zoude ,

dat zy van den zelfden aart als die van R u m-

PHius, dn mooglyk op 't Papier rcgt geleid en

dus gedroogd waren. Want die Afbeelding

zal , naar alle gedagten , volgens een gedroogd

Takje getekend zyn ;
dewyl de figuur der Bloe-

men of Vrugten 'er niet in aangeweezen is : zo

dat men zelfs niet onderfchciden kan , of het

Bloem- dan Vrugt-Aairen zyn (*).

Het Gewas , dat men in Oostindie Katte-Staart

noemt , is , volgens gezegden Autheur , een

Struik als een laage Hazelaar, vyf of zes Voe-

ten hoog opfchietende , met Takken , die van

boven meest krom liaan, wegens de zwaarte

der B'aden. Het wordt in tam en wild ver-

deeld ; waar van hot eerfte Bladen heeft als die

van den Moerbezie - Boom , wel twee of drie'

Handbreedten lang en meer dan half zo breed,

donker groen , van onderen rood geaderd. Uit

dcrzclver Oxelen komt een Staart, die maar een

Vinger dik , doch wel twee of dcrdhalf Voeten

lang is , hoog Bloed- of Karmozynrood van

Kleur
,
gelykende dus veel naar het bloeizel der

gezcg-

(*) Die van Plait XXVI, Jn 't voorg. STVK waren my,
geJyk veele andacn, ia Iletkhca met Liqacw overzott-



gezegde Amaranth. Dcczc Staart is Wollig III.

zagt , en beflaat uic veele Draadjes , die op ^'^x.^^'
Knopjes zitten , welken zig als Kelkjes vettoo- Hoofd-

nen en ccn oogfchynlyk Vrugtbeginzel bevatten , JJ^'^* .

doch 't gene altoos misdraagt. De Wilde in te-

gendeel, waar van een Witte is en Roodc, die

hooger opfchieten , heeft Zaaddraagende Katten.

't Gezegde komt taamelyk n^t de opgegevene

Kenmerken overeen; doch ik begrypnict, hoe

hier de IVatta-Taly van Malabar, welke aldaar

door de ODzcn Loodboom geheten wordt, betrok-

icen kan zyc. Ray noemt dezelve reeds, Bes^

fendraagende Malabaarfe , met gc-aairde Bloe-

men, die twccbbJig zyn, en een éénkorrelige

Vrugt (*;. Dezelve vvcrut bcfchrccven als een

Boom
, vry dik van Stam en omtrent twintig

Voeten hoog, met vcele Takjes in 'c ronde, de

Bladen rondachtig ipits op lange ronde Stcclea

hebbende; de Bloem-Aairen uit veele Knopjes

famcngcfteld, die opengaande uit twee Blaadjes

bellaan en twee dwarfe Meeldraadjes, 'dié uit-

waards omgcboogen zyn, cn m-t vcelc geelach-

tige Topjes pronken. Op j.c ll^ocinpjcs volgen

ronde, groenachtig gecle Bcslcn, welke reuk-

en fmaakeloos zyn , bevattcnue een ronden

,

groenen. Zaadkorre! (f).

() Baecifera Malabarica Ploiibus Spicatis dipttalis, Ftuaa

monopyreno. RaJ. Ei/l. i > oj. item COMM. F/.
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III. Uit dc Bladen van deezen Boom , mee groene
Afdeel, rj.^^^^

Rystwater gewreeven , werdc een

Hoofd- Zalfje gemaakt tot zuivering van oude Zwee-
STUK.

^ ygjj Bladen alleen , in Water ge-

tt£niie,
^oökt, een Stooving of Bad tegen Koude Koort-

fen. De Bloemen van dc gedagte KatLe-Staart

,

op Java Tamhang genaamd, in Water gekookt

of met Suiker tot een Konferfgemaakt, Averden

als een byzonder Middel tegen den Buikloop en

andere Kwaaien, van flapheid der vafle deelcn

afhangende , gebruikt.

11-^^ (2) Caturus met zydeli?igfs ongejteclds Blo^'

De Heer J a c q u 1 n vondt op Martcniqae

,

aan dc Oevers van St. Picters-Rivier, een Ge-

was, 't welk hy ter eere van den Heer Boeh-
MER , Hoogleeraar in de Ontleed- cn Kruidkun-

de op de Wittcnbergfche Akademie , Boehmeria

doopte. Hetzelve is door Linnjeiis hier

t'huis gebragt , met den bynaam van Takbloemü

ge, om dat het een menigte tropjes van Bloemen

aan Bladerloozc Takjes uitgeeft, die Mannelyk

zyn of onvrugtbaar, en de Vrouwelyken kornen

aan jongere Takjes op den zelfden Stam voort;

des deeze eigentlyk tot de Eenhuizigcn zou be-

hooren. De Vrugt was , bovendien , door ge-

zegden Heer niet gezien ; 't welk nog niecï

(;) Caturut Floribus lateralibus fofilibas. IHd, Mant. 127*

dui-
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^uiüerheid maakt, lly bcvondthct ccn Boompje ^^III.

van ngt Voeten hoog , met lange Takken , aan j^^'

't end doorgaans omgeboogen , en daar bezet met Hoofd-

kromme fpits Lancetvormige getande , rimpelige
^^^^*

Bladen, van zeer verfchillcnde grootte.

LiNNiEüs hadc derhalve byzondcr weinig

reden om te twyfelen , of dit Gewas van het

zelfde Geflagt kon zyn als zyne Caturus : te

minder, alzo de Heer Jacqüin in de Vrou-

welykc Bloemen, zo wel als in dcMannelykcn,

geen Kelk, en een enkelen zeer langen Styl,

met een enkelen Stempel, waargenomen hadt.

De uitwendige Gcftalte alleen zou het hier be-

trekken.

Onder de Vicrmannigcn van decze Klasfc ko-

men verfcheidc Heefters voor, naam elyk ia de

ccrfte plaats het Geflagt van

Trophis.
Welks Kenmerken , behalve die der vier

Meeldraadjes , in de ISIanncIyken zyn een vier-

bladige Bloem ,
tci^vyl de V'rouwelykcn geen

Bloemblaadjes hebben en de Kelk in beiden

ontbreekt. .De Styl is in tweeën gedeeld en

de Vriigt eene eenzaadige Bezie.

De eeniglle (i) is door Browne op Jamai-
^J;,^.^

ka waargenomen en afgebeeld, die 'cr deezcn^'^fricMM,

(i) Trophis. Syst. Nat. Xfl. Gen iioj. p, sso. t^e^.mi.
p. 739. Am. Acai. V. p. 410. Trophis Fo[. oWon^o-ovati»



Sïd TwEEauïziGF. Heesters.

lil- Geflagtnaam aan gegeven {leefc. Zy maakt een

^^S^^" Heciter, met langwerpig E:'ronde, gladde Bla-

HooFD- den overhoeks cn in derzelvcr Oxelen Aairen

3TUK. voortbrengende van Mannelykeijlocmen. Voorts

-vanZ. ^'^^^^^^ hoedanigheden de Urandenctc-

len en het Glaskruiu zeer i:ahv»

De Ridder vraagt, of het B'.cepJialon Racemo-

fiim ook een Soort van dit Gcilagt zy. Dat

Gewas voert by Plümi er den naam van Bu-

cephalon of Osfenkop met eem roode getrofie

Vrugt (*). De Bladen zvn Eyrond , geftitst

,

cfFenrandig , overhoeks geplaatst en zeer kort

gcfteold. Het draagt enkeidc zydelingfc Bloem^

x\airen. De Stylen der Vrouwclykc Bloemen

zitten met haar beiden zodanig op het Vrugtbe-

ginzei , dat zy daar mede ccn foort van Üllen-

Kop maaken ; doch de Vrugt heeft daar van de

gclykheid niet in dit Gewas, dat ccn Hcefter

is , in Amerika huisvestende. Ik heb een Oost-

indifch Zaadhuisje, dst volmaakt beantwoorde

aan dica naam.

De Mannelykcn hebben, in dit Geflagt, een

Kat die viervoudig gefchubd is : de Vrouwelyken

Eyronde Katten, met een tweebladig Omwind-
zei. In beiden ontbreekt zo v.tI de Keli< als

Bloem-

(*) Buccphalon Fruöu Racemofo rubro. Plom. C:n. SJ.

A. 67. Jiuccphalai «.acemofum. Sp, Plant. p.



D I O I K I A. 327

Bloemblaadjes. De laatften hebben een twee- III.

kwabbigen ongcfteelden Stempel , en de Vrugc J§f
^'

beflaat uit vierzaadige famengegrocide Besfen. Hoofd-

Hicr behoort een Gewas (i), dat door Sloa-

NE genoemd is Heejlerachtig Kali dat Pynappcl- bJIs

tjes draagt , met een witte Bloem. B r o w k E
^outï**

hadt hetzelve Batis geheten , en mede op Jamai-

ka waargenomen. De Heer Ja cqu i n merkt

aan , dat hetzelve de Zandige Zeekusten beflaat

van de meefte Eilanden en het Vaste Land ia

Westindie , wordende van de Spanjaarden te

Karthagena en elders , die van de Afch gebruik

maaken tot het Glasblaazcn , Barrilla getyteld.

De Smaak zegt hy , van het geheek; Gewas , is

Het komt als een Heefier voor , van vier Voe-

ten of minder hoogte , die de oude Stengen

Houtig, broofch, Afchgraauw, zeer Takkigen

leggende heeft; de jongen vierhoekig
, groen,

met vier Sleuven, regtopftaande. De Bladen

zyn Vlee25g en Sappig , dik , aan beide enden

fpits en naar die van fommige Soorten van Huis-

look gelykende, naauwlyks een Duim lang. De
Vrugt is uit den groenen geelachtig of geheel

geel, Sloake fchynt de Stempels, die wit

zyn, voor- Bloempjes te hebben aangezien.

Vis-

p. 6jo. Vtz. II II.

iH Fruticofura Cooi-

X 4
II. DML. VI. STOK.
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V I s c u M. Marentakken.

De Mannelyken hebben een vierdeeligen Kelk,

zonder Bloemblaadjes of Meeldraadjes, zynde

de Meclknopjes aan den Kelk aangegroeid ; de

Kelk der Vrouwelyken is viefbladig , zonder

Styl of Bloemblaadjes. Het Vrugtbcginzel , on-

der den Kelk geplaatst, v/ordt ccne Bezie, mec

een enkel Hartvomiig Zaad,

Dit Geflagc bevat zes Soorten , waar van de

vyf eerllen Bygewasfen zyn, naamelyk

(i) Marentakken met fiomp Lancetvormigi

Bladen i een gegaffelde Steng en Jairen in

de Oxelen.>

Dit is de eenigfte Europifche Soort , een Ge-

was, dat men Marentakken noemt, groeijende

in de Bosfchen op veelérlcy Boomen , door ge-

heel Europa. Het is onder den Latynfchennaam

Plscmi , van de Lymerighcid der Besfen aflcom-

flig , den Romeinen bekend geweest , voerende,

nog in Italië den naam van J^ischio of Pania

,

in Spanje Fïsco, Liga Mordago en anders gehe-

ten wordende. In Griekenland noemen dc'Qoe-

t%)Pfseam Fol. Lrmceotatls obtafis , Caute ticliotonw.

ftmit. 824. CAM. Efit. MAPP. A'.s. jiu.

ren

Clif. 44r. Fl. Suec. 815; 90;.

400. HALL. Hely. i6z. DALIB.

Soz. SCOP. CarK. ïtfJ». Viscunt
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ren het , volgens den ouden naam Ixos , nog hc- iri,

c'cn Oxo. De Franfche naam is Guy^ de En-^^"*^^;

gcllche M'nfeltoe of Misjeltree , eenigermaate Hoofd-

gclykcjide naar den Hoogduitfchen Mifiel , die

rremccrst is, wordende het in Duitichbnd ook^,;^;""*'

Ktnjler , Affelter en Vogel-Leim, en fomtyds

ook het Bout van 't Heilige Kruis getyteld.

't Is een Heeftcrcje , dat zig meer in de

breedte din in de hoogte uitflrekt , met Hou-

tip;e Takken ,
doorgaans omtrent een Vinger

dik , bedekt met ecnc groene, fomtyds geel-

achtige Schors. Deeze Takken hebben Knoo-

pen , waar uit dunner Takken, GafFelswys',

\ oortkomen , en deeze geeven wederom , op

de zelfde manier ,
nog dunnere buigzaame Tak-

jes uit. De Bladen zyn langwerpig , fmal en

dik, aan 't end rond, overlangs geribd, bleek

of geelachtig groen. Deeze zitten gepaard aan

*t end der dunfle Takjes , en maaken dus een

Mikje, waar in drie Bloemen by elkander voort-

komen , die Bekkenswyze hol , met vier ronde

Punten, dik als Leder en geelachtig van Kleur

zyn. Zy zitten ook, op de zelfde manier, in

de Mikken der Takjes, en bevatten vier Meel-

knopjes , als Kusfentjes ieder op ccn der ver-

deelingen van de Bloem geplakt. Het zelfde

Gewas, of een ander, heeft Wyfjes.Bloemen

(*), die uit drie Vrugtbeginzels bcftaan, ieder

ver-

•p het zelfde Gewas als de Mannc!ykc voortkomen ; Doktor

X 5 sca.
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m. vervat in een Kdk van vier Blaadjes of Schub-

'^xxf
^' bctjcs , welke fpoedig afvallen en dan leveren

HooïD- zy, aaiigroeijende , drie ovaale witachtige Bes-

STVK. fèn uit. Deeze , van grootte als Erwten , niet

mi^Iï<*
^'^^ Herfst aanrypende, verfieren dit

akyd groene Gewas in de Winter. Zy bevat-

ten een plat Hartvormig Zaad , bedekt met een

Zilverkleurig Vlicsje, en met een zeer Lyme-

rig Vleefch overtoogen, waar in het Zaad na-

tuurlyk begint uit tefpruiten, met twee Knop *

jes op zyde, gelyk Toürnefort hetzelve

afbeeldt {\\
Dit laatfte maakt de Voorttceling der Maren-

takken begrypelyk. De Besfen worden veel

van de Lysters of Merels en andere Vogelen

gegeten , en het Zaad , in derzclver Drek

vervat, op de Takken of Stammen van Eoomcn
vallende , wortelt ligt in de Reeten van de

Schors (I). Dat zulks mooglyk zy, hadt een

Apotheker van Londen, door het Zaad van dee-

ze Besfen in den van hem geopende Bast van

een

ScopoLt hadtze altoos gevonden op byzondere Planten :

TouKNr.F.iRT heeft nu eens 't cene , Urn het andetc, waar-

v,PR : Herh. *ux «v. it Paris
y p. j/i , en dit laatftc

ten v in den Elüz, beve«igd. Hijl» Plant. Al/au 329.

(tj fA^iiEGou Dtfirift, des PUnt. env. Pari,. Tom. VI.

p. 3iJ.

(4-) Hisr van 't bekende Spreekwoord ; Turdms eseat ht

fm excidium : (de Lyftci fchyt tot zyn veidcrfO om dat hy

we.'eer dooi dc Lym d« liesrca gcvangca wctdt.
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een Abcelbocm tc Itceken, ('t welk aldaar op-
p^^^^^

fchoot ,) aan R a y beweezen. Tournefort'* xxf
^

en anderen hebben zulks ook waargenomen. Hoofd-

Hier uit is blykbaar, dat dit Gewas toevallig
-y,^^*^^^

j^roeijen kan op allcrley Soort van Boomen.

Ray heeft het, in Engeland, op Efchdoorn en

Esfchen , op Hazelaaren , Linden , Olmen ,

Wilgen, op Lyllerbesftn en anderen gevonden.

Op Appel- cn Pcereboomen, en op de Haage-

doorn , zegt hy , is het aldaar gemeen , doch

zeldzaam op de Eiken, welken het, in Duicfch-

land, allermeest fchyntte beminnen. CLüfius,

immers, verhaalt, dat de breedbladige Eik, in

de Ooftenrykfche Bosfchen , de Marentakken

overvloedig uitlevert. Op het Eiland van den

Donau , tegenover Pofen, hadt hy groote dikke

Wilgen , met een menigte van groote Heefters

van dien aart, begroeid gezien. Hem was ver-

haald, dat zy, omftreeks die Stad, ook voort-

kwamen op Karilengen , . Hazelaars en Rooze-

boomen. In een gedeelte van Griekenland is

geene Eikeboom, die gecne Marentakken draagt,

volgens Belloniüs. In Karniolie groeit die

Gewas , zegt Doktor Scopoli , op dc Abeelen ,

Pynboomcn en Beuken. In Provence is het op

de Amandelbocmen , die aldaar aan de Wegen
groeijen, zeer gemeen (*;. 't Gene men in 't

s Bofch

(*; OLAUS BORRlCHiüS flhryft, d« hy zulks by Si ftaou
Jieeft waargenomen. Th. BARTH. AH, AUd. Vol, I, p 127

:

{clyk aangehaald wordt door GAKlD£iJL , ia dcszdfs bcfcbry-

lï. D«t. yi. STUK.
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lïl' Bosch van Vincennes , in Vrankryk niet ver

^^^xx!^ van Parys, vindt, beflaat degezondfte Takkea

Hoofd- van de Haagedoorn, zegt Toürne fort,
«TOE. ^-^ jj^ij-s met eigen Oogen hadt gezien. Com-

waTbJ/. m e l y n Helt de Groeiplaats der Marentakken

,

binnen Amfterdam op dc Olmen of Ypen, in

de Haarlemmcr-Houn op de Berken, by Dor-

drecht op dc Pruirabooracn , en verder op de

Eiken en meer Soorten van Boomcn (f). Moog-

lyk was dit ten zynen tydc zo. Ik hebze op
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dc Ypen , ten minlte in dccze Stad , nog nooic III.

gezien (*).
'~

Dat dc Boomen, waar een menigte van Ma-Hooro-t

rentakkcn op grocijen, door dit Bygewas ^ecr""^^*^

ber.adccld worden, gelyk Plinius wil enjr»*.

T H E O p ii i< A s '1 ü s verzekert , is niet ongeloof-

baar : want hetzelve trekt buiten twyfcl eenig

Voedzel uit den Boom , en hierom is het ook

,

wat fominigen zeggen mogen (f), even zowel

als Planten die in een magere of vette Grond

geteeld woidcn , naar den aart des Booms ee-

nigszins verfchillende. Dit blykt te meer, om
dat het niet ,

gelyk fommigen willen , geen

Wortels heeft, maar met fyne Vezeltjes door

den Bast indringt tot op het Hout. De Ouden

hebben dat der Eiken byna als Heilig aange-

merkt, wegens dc uitinuntende kragten, mis-

fchien al tc bygcloovig. Hier van komt het
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III. mooglyk , dat men in de Winkclmiddden al-

^^xï^* i^iscus Quercinus voorgefchrceven vindt*

Hoofd- Anderen hebben die der Hazelaaren aangepree-

zen, als een veel nuttiger middel tegen deVal-

m^ie, lende Ziekte , Lammigheid en andere Zenuw-

Kwaalsn , dan die der Eiken (*). Anderen

pryzen , wederom , die der Berken of Linden

cn Karfiengcn: anderen fcheercn ze allen over

de zelfde kam , en Marentakken zyn by hun

Marentakken , op welken Eoom ook groeijen-

de; gelyk Col batch, een Engelsch Dok-

tor, die de uitmuntendheid van dit Geneesmid-

del , in alle Stuipachtige Kwaalei^ of Ziekten

,

door veelc Ondervindingen heeft willen beves^

tigcn (t); waar in hem Cartheuzer, Vo.

GEL, LoESEKE en andere voornaame JHoog-

duitfche Genceshecren , toegevallen zyn ; doch f

niettegenftaandc dit alles , wordt het door dea

beroemden R i c h. M e a d voor een nutteloos

Hout verklaard (1).

Geen Samcngeftcld Middel tegen de Vallen-

de Ziekte, evenwel, is 'er byna , waar in de

Viscus Qtiercinus niet komt» en van het Poei-

jcr of Afkookzel des Houts, op zig zelf inge-

nomen , hebben veelc Geneeskundigen goede

uitwerkingeq gezien , ia 't byzonder tegen

Kwaa-

(} HïNR. AB HEER3 O*/. Jled. Llbi. I. OhC. i,

(\., Celebratmn a longo tempore f^scum Qjureinum , Jnu-

tile Lignum esfe, jam dudum Erperientia



Kwaaien , uit flappigheid der Vaten [[

gclyk in fterke Vloeijingen, en in dat opzigt^'J^^
zou het ook tegen de gezegde Zenuw kwaaien Hoofd-

dienén kunnen , mids men het lang gcbruike

(*;. Hcc is wat fchcrp en famentrekkcnde van^^J'"'*^

Smaak. De Bast worde gezegd kragtiger te

zyn dan het Hout; doch fommigcn gebruiken

wel het geheele Loof. Het Woordenboek

„ van Trevoux wil , dat het een byzonder

„ Middel zy in de Vallende Ziekte, Beroerd-

3, hcid, Slaapziekte en Lammigheid, maar,

3, wat my belangt, (fchryft Fabregou,)
5, alzo ik het voor een foort van Vergift hou-

„ de , zou ik 'er my niet dan uitwendig vaa

3, bedienen willen , tegen Gezwellen ; want hec

3, is zeer bekwaam om die te vcrflaan" (f).

Van Heers befchryft een wonderbaare Smee-

ring 3 welke men daar van zou kunnen berei-

den ,
gefchikt om de kragt van Venyn te bree-

ken Cl).

De Besfen, welke een aangenaamen Reuken

Smaak hebben, zyn doch niet van fcherpheid

ontbloot. Sommigen willen, dat zy van cca

Menfch gebruikt, of veel gegeten zynde, door
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JII. haarc Lynicrighcid aan 't Gedarratc klecvcn en

^^xx^^ dus gevaarlyke Ontflcckingen enBlocdIoop ver-

Hoofd, oirzaaken kunnen (*). Men maakte 'ereertyds

«TUK. Vogel-Lym van ; doch heden wordt dat van den

* II. D. Bast van Hulst bereid *. Sommige Vogels zyn

hi'iZ^.^ 'er byzondcr gretig naar en hier van voert dc

grootfte Soort van Lyflcrcn den bynaam (i).

Cameiiakius gccfc, behalve een fraaijc

Afbeelding der gcvpoonc Marentakken , ook die

» nscum\an cene Soort, welke hy veelbesjig noemt *,

f'h'occon
j^j. dezelve veel meer dan drie, ja

een menigte van Bcsfcn, aan tropjcs voortko-

men. Door K A L L E R. wcrdt dezelve ook aan-

gehaald en t'huis gebragt tot dc getroste Ala-

rentakkeö van C. B a u h i n u s , die in Swit-

zerland, doch zeldzaam, (gevonden v/arcn , ko-

mende hst Gewas , in alle andere opzigtcn , mee

het gewoonc overeen. Het zal dcrh iK'c cene

fpeeÜng der Natuur, of cene loutere V'ericliei-

dcnhcid zyn; J';clykcrwys die ivlarcntakkenmcc

roodc of paarfchachtigc Besfen, welken Clu-
siü's in Spanje op de Olyfboomcn waarnam ,

dezelven grootclyks benadeelende en een plaai;

der Boeren ;
dewyl het dikwils dccze Bcomen

kwynen doet en dus onvrugtbaar maakt. Moog-

lyk hangt die verandering van Kleur van hec

voedend Sap der Boomen af: want Bello-
N I us fchryft , dat op de Olyfboomcn , onv

ftrecks

(*) NucUu, Belg, Mau Mei. p. 307.

ft; Turdus Viscivomi, Zie deeze Nüt, Hi/l, I, D. V,

$T. bl. 4U.
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ftreeks Jerufalem, ook Marentakken groeijen, HL
met roode Besfen, ^^xx"*

(a) Marentakken met Jlomp Lancetvormige itvs..

,

Bladen en zydelingfe Aairen. ii.

Het laatsrgcmelde geeft den bynaam aan dcc- ''"Iwc.

zc, die echter een byzondere Soort is, dewyl

de Bloemtropjcsjdie onze Ridder Aairen noemt,

niet in de Mikjes, maar op de zyden der Tak-

ken voortkomen. Zy groeit ook op de Boomen,

maar in Karolina aan de Kust van Noord-

Amerika.

C3) Marentakken met flomp Eyronde Bladen

en zydeling/e Tros/en. purpureum.

Deeze heeft de Bladen breeder en paarfche'^'**''

Besfen die gcflccld zyn, volgens Catesby>
komende ook in Karolina op de Boomen voor,

en hier worden de Marentakken van Plümier.

met Sneeuw- witte getroste Besfen en geele

Blaadjes als van Palm, t'huis Rebragt, a!s wel-

ke de Besfen ook fomtyds paarfch Iicbben
,
gclyk

de andere Soorten,

(4) Ma.

II. DfEi^ VI. s-nas.
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III. (4) Marentakken met een Krof^ntakk^ge , fierk

^^xx^^* getakte, ongehladcrde
, .platachtif^s Sien^.

STUK. Dit zonderling Gewas , dat Draadaclitige

IV. Takken , met Leedjes , wederzyds nederhan-

o^antM. geïide 3 uitgeeft , die , als zy aan een anderea

Tak raaken , daar mede famcngroeijen , 7,0 dat

'

ie?der^''*mcn 'cr geen begin noch end am kin vinden,

is door PlüMier in Amerika ontdekt. Hy
noemt het ongebladerde Marentakken , met

Goudgccle Besfen die genavcld zyn, Dergcly-

ke, zweemeude naar de Opuntia, heeft Sloa»

KE op Jamaika waargenomen.

V. (5} Marentakken met een gekranjie Steng ^ é

V ^'t Ua
Bladen drieribbig Eyrond en Jtomp,

Gckiaafte. Deezc heeft Kransjes van Takken , die zeer

lang en digt gedraald zyn cn gedreept , met

Bladen als van Porfclein. De Besfen zyn Saf-

fraangeel , drictandi^; cn komen aan Trosfen

voort. Het groeit insgelyks op Jamaika.

(ö) Ma-

S) l^ucum Caulc vertic
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(6) Marentakken met eene Kruidige y ^ .^Jf^L*.

kige, gearmde Steng, de Bladen Lancet- 'vx.

vormig.
s^*^'

In vogcigc Velden by Philadclphia in Pcniyl- ^^f-^^

vanie heeft de llcer Xalm dcczc, die in de TertéUru-.

-Aarde groeit, gevonden. Pe Steng was maar Aauuhe.

een Voet lioog , met geftcelde cfFenrandige on-

gcribdc Bladen , en Vleczige langwerpige onge-

fteclde Aairen in derzelver Oxclen. De Vrugt-

inaaking is tot, nog toe duifter en dus onzeker of

dit Gewas hier behoorc. Zou het ook eea

Soort van Loranchus zyn ; vraagt de Ridder. ^

Eehalve de Tweede Soort , die in Oost-

indie op dc Boomcn fchyct te grocijcn , heeft

de Hoogleeraar N. L. Bürmannüs eene

met een driekantige gcwrichrc Steng en platach-

tige Takken , welke als een middclflag tiisfchcn

de Vierde en Vyfde fchynt te zyn , opgegeven (
'*)

',

H I p P O p H A E. Düinbesfen.

De Kenmerken van c:c Gcl'lagt zyn , cvH

tweedeeligc Kelk zonder Bloemblaadjes, in de

Mannelyken vier Meeldraadjes , in de Vrouwe-

iyken een enkele Styl op het Vrugtbeginzcl, daf.

eene cenzaadige Bezie wordr.

Tuee
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III. Twee Soorten , een Europifche cn cene Anic-

^^^l^^'
rikaanfche , zyn 'cr in opgetekend, als

STUK™' (i) Duinbesfen met Lancetvormige Bladen.

Hipplph'ii; Alzo men die Gewas het Hippophae acht te

Rhamnci.
^^^^ van D I O s c O R I D E s , heeft L I N N VE us

Éutopi- dat Grickfche woord tot ren GclljgtnTiam ge-

bruikt, in plaats vani?/iflmnoi£j^/
,
gelyk Tour-

N E F O R T hetzelve getytcld' hadt. Het gelykt

,

inderdaad , veel naar de Rhamnus of VVege-

doorn, en wel naar de tweede Soort, tc vooren

bcfchreevcn *. Ik geef 'er, om dat het by ons

cn elders meest in de Duinen of in 't Zand aan

de Zee-Kust groeit, (weshalve het in Duitfch-

land ook Zand-Doorn , en in Engeland Doorn-

Wilg of Zee-Rhanmus genoemd wordt ,) den

naam van Duinbesfen aan.

Dit Gewas , hoe weinig ook in vergelyking

met anderen bekend, grneit door geheel Eoropa.

Men vindt het niet alleen aan de Zee-Kusten

van Engeland en Vrankryk, maar ook in fom*

mige Berg-Valeijen van Spanje, zo C lus rus

verhaalt , die hetzelve onder den naam van

Twee-
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Tweede Rammis befchryfc doch nicc afbeeldt, nr.

fchoon anderen zulks gemeend hebben C * ). '^^xxl^^'

R A Y voedt het op zandige plaatfen by Augs- Hoofd-

burg, als ook aan den- Ryn cn Rhónc; ja het^"^^"^*

groeit menigvuldig aan de Rivieren van Beijc-

'

ren, zo Camerariüs verhaalt , en dus in 'c

midden van Duitfchland , doch in Ooflenryk is

het door de hedendaagfche Kruidkundigen niet

aangetroffen. Zeer veel komt het voor in de

Rivieren van Sv^itzerland , op Zandige Eilanden

en Oevers, als ook laager aan den Ryn, in de

Elfaz , op verfcheide plaatfen. Daar noemt men

het EyndooTTii Ryn -Wilg of Duitfche Wilg-

Boom , wegens de figuur der Bladen : weshalve

het ook Oleajler Germanicus, by Cordüs,
getyteld wordt. Buitendien en behalve die van

Camerariüs of Gesnerus, 'u byna de

eenigfte goede Afbeelding daar van te vinden

by LocEL, die hec Gewas, met zyne Vrug-

ten, voordele onder den naam van EerJleRham-

nus van Dioscorides , groeijcnJe , zo hy aan-

merkt, ook op verfcheide plaatfen van Italië.

Dc Oevers van Sweedfch Pommercn zyn 'er op

cenige plaatfen mede bezet (f) , als ook die

van Swecden op Aland in de Oostzee, worden-

In DALECHAMP. Hi/l. PJant, Lugd. Tom.

it dc Afbeelding van den Rh^«„us primus al

;r den naim ran Rhtmne Secgnd.

) VVEIO. n. F»mrM»-Kugk». p. iji.

Y 3
, Disu VIj Stuk.
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III. dc het aldaar, in 't algemeen , Haftorn of Z«-
AFDEiiL. geheten : doch in het cigcnilyke Lrpland

Hoofd- heeft L i NN/Eus hcp. niet gevonden.

STUK. i](5t is ,
voIge;5S de bcfchryving van den Heer

„ami'e H ALLER, ccn laage Heefier, niet regt Rys
mam>se,

g^j^c
^ Roestkiciirigc Schors. De Bladen ge-

lykcn rnnr die van \V)mmigc Wilgen , of ook

raar die van den Olyfboom, vol^^ens anderen,

waar van het den naam van Oleajler gevoerd

heeft. Zy zyn echter veel kleiner (''}
, en vol-

gens inync W'aarneeming een weinig flomper,

i.Iced , van boven donker groen , cn dikvvils

bcfprengd met Roestkleurige Vlakken, 't Gc-

heeïe t>oof vertoont yig nis of 't met Pocijcr

befiocvcn v. irc. Dc Mannetjes Planten draa-

gen Bloempjes , als gczpgd is , van groenachti-

ge Kleur: dc Wyfjcs-PlantcD P-sfèn, die geel

Of Oranjekleurig zyr. Jong zynde is dit Gewas

ongcdoornd , doch volv.asfcn iiceft iiCt Door-

nen, niet onder dc Bladen geplaatst, tnaar af-

7.ondcrIyk als Takjes voorkomende. Het is met

minder Doornen op Aland gewapend dan in de

Kederlanden , zo de Ridder aanmerkt, die 'er

byvoegt , dat men het aldaar Finhaer noemt,

dat is Finnbesfen , om dat dc Visfchers , die

pcmeenlyk Finnlandcrs zyn , aan den Bothni-

fchcn Zee-Boczem woonende , van deeze Bcs-

fcn

-3n .Jc Wilg met aüetlanpftc en allcrfmalile Blad:n vcrgelr



fen een Geley maakcn , welke hun een fmaa- .

kelyke Saus vcrfchaft, tot den verfcheii Vifch. x?^*
Dezelvcn zyn, zo zyn Ed. zegt, van een wran- Hoofd-

gen WynachLigen Smaak. Wat my belangt

ik licbze altoos walgclyk bevonden. II all

e

R^ria."^*'"

zegt j dat zy in Switzerland Hinken cn van

geen gebruik zyn* Camerarius zegt wel,

dat 'cr een zeer zuurcRob van gemaakt wordt;

docli het blykt , dat hy de Besfc-n van den

Wegcdoorn , die men ook wel Rynbesfen en

Duinbtsfcn noemt, daar mede verward heeft;

zeggende, dat men ze by de Hollanders .Jc^J-

hesfen r.ocmt. Dewyl zy 's Winters no§ aan

't G was zitten, AVcu-dcn f'e Takjes daarvan,

m; t dcezc Goudgcclc Ijcsfcn
, by het Land-

volk f()mtyds rot verfïering der Vertrekken , op

Bruiloften cn Gastmaalen
, gebezigd (*).

(2) Dninbesfcn met Eyronde Bladen, n.

Dccze Soort, ioKanada door den Weer Kalm f^'^'"^^-

gevonden, is een Hccfler van Geftakc als defchc

voorgaande , maar dc Bladen brccder , half zo

lang cn Eyrond of langwerpig Eyrond hebben-

de. De Takken zyn gepaard. Enkelde Tros-

jes komen tusfchcn de cerfle Bladen voort

,

rcgtopllaandc rn de helft korter als het Blad,

De Bladen zyn van boven groen , met bondel-

[r) Hippapha'é Fol. o/atis. S;xf. Kat. utfiipn.

(*J Mapp. Uijl. Plar.t, Alf. p. 2(59.
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AfdeÊl
^^^^ kleine Haairtjcs befprengd ; van on-

XX.
" tieren met een Zilverkleurig Dons , vol Roest-

HooFD- kleurige Stippen.

«^«i».
M y R I c A. Gagel.

Een Katje met IJalfmaanswyzc Schubbetjes,

dat in de Mannetjts-Planten vier Meeldraadjes,

in de Wyfjes'.twce Stylen heeft, en de Vrugc

een eenzaadige Bezie ;> maakt de Kenmerken uit

van dit Gefiagt, v^aar in v\f Soorten, endaar

onder drie Kaapfche, bcgrccpcn zyn, als volgt.

Ai'rica
Gagel met Lancetvormigs eenigermaate

Gau.'"" getande Bladen ; de Steng laag Heejter-
Ruikende.

achtig.

Deeze Soort vocrc in ons Land den naam van

Gagel, doch worde in Engeland genoemd Sweet

milüw of Ruikende Wilg; zo wegens het Loof

ais dcszelfs niet onaangenaamcn Harstachtigen

Reuk, dien men van verre zelfs gewaar word£,

in de nabuurfchap der Heyvelden ,metdit Kruid

begroeid
, Gagelkampen genaamd ,

hoedanigen

€r by Harderwyk, Zwoll, Zutphen en elders

(x) ifyrica Fol, tanceolaris fubferratls, Caule Sufftutico-

fo. Syst. Nat. XII, Gen. 1107. p. 6;i. Vtr. XIII, p- 74°-

4JI. Fl. Suec. 817 ; 907. Hort. CJiff. *SS. R. ^"f^^-

4r4. Elataqnus. Lob. /«w. II, p. iio, Charaïlcniiniu. Doo.
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5n onze Provintiën , voorkomen. In Vriesland nr.

groeit het menigvuldig op zeer veele plaatfen'^''°f"^^*

m de Wouden, op Hey-Vclden, als ook aanHooFo-

Wallcn en Wegen , zo Mee se aanmerkt.''^"^*

Het is in Zeeland ook niet onbekend , dochin-^^-^"'"'"'*

zonderheid overvloedig op de Moerasfige Hei-

den in Brabant, weshalve het byforamigenden

naam gevoerd heeft van Myrtus Brahantica of

Belgarimy dat is Brabantfche of Nedcrlandfche

Myrtc, doch Lobel geeft 'er ccn Afbeel-

ding van, onder den naam van Elaagnus Cordi,

zeggende , dat het by de Engelfchen Gold ge-

heten worde , anderen zeggen Gaule , of Ga-

gel der Duitfcheren, waar van onzcbcnaaming

zal afkomllig zyn ; doch het wordt ook Post

genoemd by die van Zutphen en Twent, vol-

[;cns den Htcr de Gorter. In Cuitlchland

1'chynt het niet bekend te zyn ; veel minder in

Vrankryk cn Italië. Het groeit overvloedig in

dc Noordelyke deelen van Europa , en , in de

ivloerasfen der Noordelyke deelcn van Swecden

en Noorwegen, is byni niets gemecner, wor-

dende het in Swceden Fors geheten.

De Gcflagtnaam Myrica, dat de eigennaam

van den Tamarifch was by dc Grieken , zal

wegens dc gelykhcid der l^loem-Aaircn hier op

toegepast zyn , door den Ridder : want het

Loof heeft 'er geen de minfte overeenkomst

mede. De Bladen gelyken meer naar die der

Wilgen of Olyfboomen , of naar die van den

OJyf-Wilg, Elceagnus; weshalve ock Do do-

Y5 N^üs
II. DHt. VI. STUK,
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Hl. N^-Us het Gewas ChanicBleagnus noemt, gcc-

^^Jlf^"
vende daar van ccn goede Afbeelding, met de

Hoofd- V'rugt-Aairen. Die van L o e e L fchynt my het

STUK^ bloeijende Gewa^ af te fchetzen. Het is een

füMKfgt, Takkig Hccflertjc, dat doorgaans ccn EIlc of

ook booger groeit, met Inladen, langer dan die

der Myrten, w^'lke fümcydsccn weinige gciand

zyn. /W zyn glad cn ccnigermaate grys , maar

de Ba^t der Takken is bruin. De Bloem-Aniren

komen in 't vroege voorjaar aan 't end derzelven

fommigc deden van En,_'dard, dc V'crtrcKkcn

,

om den Reuk, zoRay verhaalt. In Vlaan-

deren en Brabant vrcrden de Takken met Vrugc

AaircQ , in, de Herfst, by gcheele Zakken ter

Markc gehra:,t,- zyndc Olicacluig cn niet min-

der flerk van Geur : doch by PJarderwyk vindt

men alleenlyk Struiken met iV'^anncIyke Bloe-

men , zo gcdagte Hoogiceraar aantekent (*).

fU XXXV. Dc \>ugLcn van dit Gcw.is v/orden oncigcnt-
"*

lyk Bcsfen genoemd, ten ware men ook dien

n-jam wil geeven aan alle Zanden , hoe klein onk,

die met een taaije Schil of Bolder bedekt zyn.

Het iu volgens L.nnveus, een langwerpige

Aair, uitvyfrycn van Zaadkorrels bcftaande,

die dezelve 'er vyf in ieder ry heeft. De Zaa-

dcn zyn dikachtig, rondicHtig
, hoekig, gellii^t,

zyds aangelieeht landje naameiyk,) Ledcrnch-

tig,

(J r.rLa<:d. itr 11,11. Maatfih. XV. STUK, bladz. i;?.



, ccn klein Pitje influitende. Van buiten zyn IIL

7y met Goudgcclc Harstachtigc Stippen bc-

f^ircngd. Dit Inatflc bevind ik in de Vrugt- Hoofd-

^.ir-,n vnn een Takje van dit Gc-vas, in myne^^^"'^-

\'L::-7.imc]ing berustende, 't welk* ik, om dat . T'""*'''

dc \'ru3tdraagendc van decze Soort, volgens den

'^.er DE Gorter, hier zo zeldzaam zvn ; in

t XXXV, heb doen afbeelden,

, dat die zogenaamde Besfea

-t zyn als Koriander-Zaad.

. .i.ilc hoedanigheden bezit het

. . De Ilccren in Noorwegen maakcn van

: , ''er met Boter een Smeeripg, die zeer

. is om de SJiurft te gencezen. Het is

jUiig tct het docd^n of vcrjaagcn van

-rt, gclyk de Vlooijen, wanneer het in

v::n Stroo onder de Bedden gelegd wnrdr.

N Paulli vcriiaalt, dat het Lar.dvol\;
'

'
• T.uizen der Varkens

±cuT hadt gefchree-

•1 Thee gebruiken

. :;r vare (*); doch

^, ^ goco j'i.:. .. TJcn plagt het in Swce-

cLn tc gebruiken cm "t Bier duurzaam te maa-

i.-jn, in piaatG van Ilnp: maar zulk Bier vcroir-

: Dronkenfcl-.ap of Iloofdpyn, en daarom

. t: lang uit de gcv.contc geraakt. Waarfchyn-

'! 'er een Oh"c of Harst uit gehaald kun-

. irclcn, die veel naar Kamfer zweemde.

Ko/lrjt. Sim paulli iMonogr.
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^I^- In Kasfcn of Kisten gelegd , bewaart het de

'x'ï^'" Kleederen voor de Mot.

Sua, Dc voorgaande Soort konit ook in Noord-
"«iC' Amerika voer, zegt de Ridder, zo wel als dee-

ze, die weezentlyk Besfen draagt, waar van

een Soort van Smeer ofWafch gekookt wordt:

des men het den naam geeft van Wafch- ofSmeer-

Boompje. C A ï e s b y beeldt 'er twee Soorten

van af, de eene tot twaalf Voeten hoosjie op-

fchietcndc, de andere maar drie Voeten hoog,

en befchryfc omftandig de manier van bereiding

deezcr vette Stoffj in Karolina , uit de Besfen

van dit Gewas. Het groeit ook in Vjrginie en

Penfylvanie, alwaar Kalm het waarnam, zeg-

gende dat de Sweedcn hetzelve aldaar Smeer-

Jlruik , doch de Engel fchen Kaarsbezie - Boom

noemden. Het groeit 'er op eenige plaatfen

,

die vogtig van Grond zyn , overvloedig , en

fchynt de Zee-Lugt te beminnen (*;. De Bes-

HOOFD
STUK. (2) Gagel met Lancetvormige eenigermaate

getande Bladen en eene Boomachtige Steng.

fen.
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feD jdi'e men rvp zynde in de Herfst verzamelt, m."

groeijen Tropswyze aan de Wyfjes-S truiken r'^'JJf^-

zy zyn bicainv doch vcrtoonen zig als waren zy Hoofd-

ni'et Meel '.^cftrooid. Dezelven in een Ketel met^^"^»

Kor^kcnd Water geworpen zynde, fchuimt mcn^^-^'*''*'^'

'er bet Vet af, 't welk geibold zynde zig als

Wafch voor doet , vuil groenachtig van Kleur

,

maar door 't zuiveren helder groen wordende.

Decze Stofte was duurder dan Smeer doch be-

ter koop dan Wafch. De Kaarfen, daar van

gemaakt , brandden langer en gaven minder

Rook, ja zelfs een aaogenaamen Reuk, wan-

neer men ze uitblufchte De moeite, echter,

om deeze Bcsfen in tc zamelen hadt, na dat

men rykelyk Smeer van Slagtvee bekomen kon

,

zodanige Kaarfen in minder gebruik gebragt.

Van het Vet werdt nog een foort van Spaanfche

Zeep gemaakt , en de Chirurgyns gebruikten

hetzelve gaarn tot Pleifters in Kwetzuuren.

Een Sweed van een hoogcn Ouderdom verhaal-

de hem , dat de Wortel van deeze Smeerftruifc

door de Wilden weleer tegen Kicspyn gebruikt

werde. Men maakt, zegt hy, in Karolina, van

de uitgekookte Wafch der Besfen , niet alleen

Kaarfen , maar ook een foort van Zegel-Lak.

Onder den bynaam van Conifera is door den ^'i*.

Kaapfchc.

bevindende zig, na den Strengen Vorst van deezen Winter,

in de Horiu$ Medicus nog in de open Grond in 't Leeven
,

(}) MjricM Fol. Lanceolati» dcntatis infimii intcgerrlmïs.

V. Dml. VI. STW«.
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III.
jongen Hoer B u r M a n N ü s tot dit Gefiagt bè»

Afdeel, trokken dat Afrikaanlchc GcWas, door Plukë-

HooFD- Myrtus naby aan de Gagel ko.

STUK. mende , afgebeeld , welke Zaagswys' getande ,

K;fr- welriekende , Laurier van de Kaap genoemd is

»Ba««<£f.
Amfterdamfcn Doktor Bod^us van

Stapel in deszcüs AanLckenin^cn op 'c Werk

van l'ni:oi'HRASTüs. Dergelyke komt ook

uit Amerika , wordende op de Bermudcs Wd-
riekende Laurier geheten zegt Plukenet, en

fcheencn de Aairtjes van dit Gewas, als kleine

Pynappcltjcs , veel naar die van onze Gagel

te gclyken ,
zynde uit verfcheide Schubbetjes

lamengclteld, zo Ray aanmerkt. De Bladen,

lang en final , als die der Wilgen , hier en daar

een weinigjc ingcfr.ccden of gciand , gaven een

aangenaamen Reuk , wanneer men ze aan de

Handen wreef. Gcdap;ten bynaain heeft Lin-

jEUs veranderd in JEthiopica , welke ook tot

dc drie voI,2,ende behoort , cn bovendien niet

past op gcdagte Westindifchc. De Ridder

merkt aan , dat het een Kaapfche Heefter is

,

niet regt bekend , doch nabykomende aan dc

twee voorgaandcn.

IV. (4) Gagel . met langwerpige wederzyds egaal

Mant. -98. Veg Xtll. p 74.0. Myjtus Brabanticr acccu't

uitgehoekte Bladen,

Myrica Conifera. Burm. PrU^, Cap, p. 27.

(4j M-jrica rol. oblong!» oppoüte finuaüs. ü, CUJ, ^
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Byzonder gelyken de liladen van dit Afrikaan- III.

fchz Gewas naar die der Eiken, waar van het^^^^^^

den byraam heeft. Men vindt het by C o m- Hoofd»

ME LYN an^cbeeld, onder den naam van kleine

Jfrikaanje Laurier met iJlaJcn van den Eike-
^^J"'"'"''

boom. Hec was een Boompje met een vondc

bruine Stam , van twee Voeten hoog , in vcr-

fcheide roodachtige Takjes verdeeld, waar aan

Bladen als gezegd is, tcamelyk dik en ftyf. De
Vrugten, uit Afrika overgezonden, waren Bes-

fen als die van den Laurierboom, befluitende

een eenig Zaad. Dit Gewas is, volgens de Af-

beelding, welke 'er op order van den Gouver-

neur VAN DF.a Stel aan de Kaap van gemaakt

was , met de Viugccn , door den Hoop,lcci-aar J.

BüRMANNUs naauwkeurig in Plaat gebragt.

(5) "Jfï ^.y"^ Hdrmrmigei Zaagn'^s' v.

getande j ongejleelde Bladen, Cordi/Óua.

Dceze Soort heeft getande Ebden, naar diè'i'^-

van den Groen-Eik (^'.'ykci.-'c , zyndc dczclvcn

R. LugJb, Si7. Coriocragematadcndros Africana Botryos ara.

pHotibus Folils denfis. PLO«. Amalth. és. Laurus Africana

minor Foiio Qacrcus. COMM. Htrt. p. i6i, Raj. £)ey>dr.

(s) Mjrka Fol. lubcotdatis ferratis fcsClibus. H. CUff,

4J6. Lugdt, szj. Alaternoidcs Ilicis folio crasfii hirfuro.

Capenfis Ilicis Cnccifera: folio. Pet. Jilas. 774. ^. Myrica

lol, fubcoidatis integtis fesfüibus. BüBm, ^Ifr^ 263, T. sl.

II. DESL. VI. irVKi
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III. niet ingcfneeden. Derhalve zou het kunnen

xx^'*
zyn , dat hier de Tweede van gedagten rJoog-

HooFD- leeraar, op de zelfde Plaat, die de Bladen fom-

sTUK.
tytjs getand, fomtyds ongetand heeft, zo wel

mZge. behoorde als de Derde , welke als eene Ver-

fcheidenheid daar toe betrokken wordt. Dcezc

laatfte, dic de Bladen enkel Hartvormig heeft,

was ook op order van gedagten Gouverneur aan

de Kaap getekend. De Bladen zyn fpits gepunt

,

en in derzeiver Oxelen zitten tropjes vanfchoon-

roode Bloempjes, brengende dit Gewas kleine

ronde gladde gedeelde Besjes voort.

VI. (6) Gagel met drievoudige getande Bladen.
Myrica

'"oSa- Decze, ook van de Kaap afkomftig , heeft de

digt. Bladen ovcrhoeks , gcftceld , drievoudig de

Blaadjes ongedeeld , Lancetvorroig gefpitst

,

diep getand, van onderen Wollig: de Vrugten

aan een Trosje, niet gc-aaird, uit BesCen be-

ftaande, ruuw.

De Viermannigen zyn dus altemaal Hecfter'

achtig : onder de Vyfmannigen komen geen

Heefiers voor : des ik overgaa tot de Zesmanni-

gen in deeze Klasfe , waar onder het Geflagt van

S M I L A X. Struik-Winde.

De Kenmerken zyn, een zesbladIge Kelk zon-

der Bloemblaadjes in de beide Sexen, hebbende

de



D i

de Bloemen der Mannetjes - Planten zes Méel
draadjes en die der Wyfjes-Planten drie Sty!

welker Vrugt een Bezie is met drie Plollighc- H

den , in ieder twee Zaadcn. si

De Soorten van dit Gcflagt zyn gefinaldeeld
^,

naar de gefteldheid van de Steng , die in de

vier eerftcn gedoomd en hoekig is, in de vyf

volgende gedoomd en rond, in de twee vol-

gende ongcdoornd en hoekig, in de twee laat-

ücn ongedoornd en rond. Zy zyn meest Hee-

ltcrachcig ; en daarom geef ik den naam van

Struik-Winde aan dit Gellagt , om het van dat

der gewoone Winde {Convolvulus ,) daar Smilax

s5e Griekfche naam van is

iel.
•"'^

(i) Struik -Winde met een gcaoornde hoekigs

Steng ; de Bladen Tandswys' gednornd ,

Hartvormig y met negen Ribben.

Deeze voert geraeenlyk den naam van Stee-

kende Winde , om dat zy geheel bezet is mee

Doorntjes * of Ruuwe in 't Grickfch Tracheit

,

H. Clif. 4J«. R. /^^'i?^*- ^^8- SmLl3x nspera Fiudn rubeme,

€. B. Pin, 196. Smil. aspcra rutüo fiu:^u. Clus. Hi/?. I p 112.

fi,
Smil. supera minus fpinofa Fr. nigio. C, B. Fi«. 296.

Cltis. Hij}, I. p. 113. y. Smilax Viticulis aspcra , Fol.

oblongis anguïtis miicronatis Ixvibus &c. Plok. Jifm, 34»;
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III. onder welken zy reeds by Dioscorides
bekend Haat. Zy groeit in Spanje, Italië, Grie-

HooFD- kenland en verder in het Ooflcn. Raüvvolf
STUK. vondtze aan een Beek by Tripoli in Syrië,

wSL. ^'^ tusfchen Rama en Joppe in 't Beloof-

de Land. Aan de kanten der Haagen of Land-

fcheidingen komt zy in Provencc voor , wor-

dende van de Ingezetenen des Lands genoemd

Gros-Gramé ,
volgens G a r i n e l L , die aldaar

ook de Smilax met zwarte Bcsfenvondt, daar

Clusios van fchryft , hoewel de gemeenfte die

met roode Besfcn is , groeijende ,
volgens

hem , in de Zuidelyke deelen van Vrankrykr,

Spanje en Italië.

Gewas klimt, even als dc gewoone KIok«

jes-Winde , met zyne gedoomde Ranken by

allerley Geboomte op ; doch welke Ranken.

Houtig zyn en overblyvende. Het heeft Bla-

den byna als die der gemelde, doch fpitfer, ca

Zeisfenswyze een weinig omgekromd; ook bar-

der en kleiner, bezet met IDoorntjcs, Zy zyn-

fomtyds met witte Vlakken getekend, dc Bloe-

men wit en welriekende. De Vrugten komen

aan Trosjes voort , zynde roode Besfcn , ee-

nigszins fcherp, bevattende zwartachtige Kor»

reis als Hennipzaad.

BoNETüs verhaalt, dat de Boeren, in

het Napelfche, de Bladen van dit Kruid ge-

bruikten om 'er uitwendig Vuurige Gezwellen

mede te gcneezcn. Clusiüs erkent, dat de

Wortels Zwcctdryvendc zyn, en fomraigen
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hebben 'cr, in dit opzigc, Afkookzels van ge-

maakc tegen de Venus - Ziekte , in plaats van xrf*
de Sarzaparil. Ook zyn 'er, die ze daar voor^^^^»"

gehouden hebben; doch dit is fout, gclyk wy
Itraks zien zullen.

(a) Struik- Winde met een gedoomde hoekige
^JJ^^

Steng; de Bladen ongedwrndi Hartvor- exceijs.

viig met negen Ribben,
mende!"*'

TouRNEFORT hccft decze voorgeMd , al-

met haare gedoomde Ranken hooge Boomci

beklimmende. Het Gewas , door hem in d.

Levant waargenomen , fchynt dat gene te zyn

'c welk A LPT KUS afbeeldt en befchryft onde?

den naam van Smilax aspera ; want hetzelve

heeft de Bladen ongedoorad , en, zode Afbeel-

ding echt is , ook van ecne zeer verfchillende

figuur , niet fcherp maar ftomp van Punt en by

het Steeltje niet uitgchockt, gclyk Veslin-
G I D s zeer wel aanmerkt» hebbende ook Knoo »

pige Wortelen: welk alles decze Struik'Winde,

op 'c Eiland Zacynthus, nu Zantc, grocijcndc,

aanmerkelyk van de Italiaanfche deedt verfchil-

len. Ten onregte wierdt decze ook , door Al-
pi n u s , voor de echte Sarzaparil gehouden.

II.D»Ï4. VI. STUK.
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^^m. Zy groeit, volgens den Ridder, in de LevaT:C

Cs) Struik- Winde met een gedoomde hoekige

III. Steng; de Bladen ongedoornd, die aan de

tze^aniea*
Stefig Hartvormig, aan de Takken lang-

ceyion- werpig Eyrond.

Tot deeze Oostindifche behoort de Ambon-

fche Basterd-China van Rümphius, onder

de Ceylonfche Planten door den Hoogleeraar

Bdrmannus befchreeven, als een Rankach-

tig gcdoornd Gcv^ras, welks Bladen zeer naar

die van den Kaneelboom geiyken, cn de Wor-

tel , van zyne Vez.els gezuiverd zynde , veel

pvereenkomst met den China - Wortel herfc.

De onderdc Bladen , evenwel , zyn Hartvor-

mig en de Bladfteelen met twee Tandjes, ko-

mende de Klaauwieren van de Struik -Winde

hier niet uit dezelven , maar als 't ware uit de

Oxcls der Bladen voort. De Virginifche van

Plükenet, met breede Kaneel-Bladen , die

niet gedoomd zyn , en eenen dikken knoopi-

gen Vleezigen Riet-Wortel, wordt hier t'huis

gebragt door den Heer N. L. B u r m a k n ü5.

(4) Struik-

Caulinis Cordatis , Rameis ovato ohlonps. Fl. Ze-,1 3tf+.

Stnila» Indica fpinofa, FoUo Cinnaraomi , pfcudo- China quf-

basdam. Borm. Zfyl. 217. China Amboinenfis. Rwira,

V. p. 4J7. T. isr. BURM. Fl. Ini, jij.



(4.) Struik - "Winde met een gedoomde hoekige

Steng ; de Bladen ongedoornd , Eyrond ,

Jiomp ge/pitst, drieribhig.

Hier wordt het echte Gewas bedoeld , in

verlcheide declcn van Amerika grocijende , dat,

den zo bekenden Sarzaparil-\Wcnc\ uitlevert.^

By deezen naam , die Spaanfch is , en een Klim-

mend Rankgewas , dat Stekelige Takken als de

Er iamen heeft, betekent (*), is hetzelve reeds

niecr dan twee Ecuwen bekend geweest in

Europa (f). Scaligeu beweert , dat die

Wortel van ccnen Spaanfchcn Geneesheer P a-

RiLLHs, die deszelfs gebruik eerst ontdekt en

den Wortel in ons Wereldsdeel ovcrgebragt

zou hebben, den bynaam bekomen heeft (l);

doch dewyl Parra, in 'c Spaanfch , een klim-

merde Wyngaard aanduidt , is de eerlle aflei-

ding , mee Mathiolüs, zonder nader be-

wys.

lisllma. Pluk. ^Im. h8- iii. f, z. Raj. Suppl. }4j.

U. DtMu \U Stuk»
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ir. wys , natuurlyker. Hoe 'tzy, Hernandez,
xx.^^* Lyf-Arts van Koning Philips den II., die

Hoofd- in dc Zestiende Eeuw verfcheide Plantgcwasfen
'TüK. Amerika befchreef , telt 'er vier Soorten

mami^ê. van op, wierlaatfte, met Hartvormige Bladen

,

eigentlyk den Wortel uitlevert , dien men in

de Winkels gebruikt,- deswegen by Plüke-
NETius den naam voerende van Sarza no^

bilisftma.

Want, fchoon die Autheur zulks toepast op

de eerftc van Hern a ndez , wier Afbed-

ding naast overeenkomt met de voorgaande

Soort van Smilax ,
blykt nogthans , dat hy 'er

ccne met Bladen als van Klyf of Winde be-

doele ; als Hellende de Eerfte Soort of Euro-

pifche Smilax , met zwarte Besfen , van C. B a ü-

H I N u s , daar mede gelyk. Veeleu hebben

zig ook ingebeeld , dat het de zelfde Plant wa-

re. Alpinus hadt op het Eiland Zante,

aan de Kust van Morea in dc Middellandlche

Zee, van v/aar men hedendaags de meelte Ko-

renten krygt , vernomen , dat dc Wortels van

de voorbefchreevene Hoogklimmtnde Struik-

Winde van daar onder den naam van Sarzapa-

ril vertierd werden. Sommigen verzekeren ook,

dat die Wortels in veele pluatfcn aan de Mid-

dellandfche Zee gebruikt worden , en niet min-

der kragtig zyn in Afkookzel , dan dc West<

indifche, als zyndc tot Bloedzuivering zeer be-

kwaam (*).
De

i*) De groote Bohihaave fthynt mede van dat acnkbceU
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De Sarzaparillc Wortels zelf, die uit Ame- JU.

rika overgebragt worden, zyn, naar dac zy uit^'J|^^-

Peru , uit Nieuw Spanje of Mexiko , of uit Hoorn-

Brafil, (zeer ver van elkander afftandige Lan-^'^"'^*

den 5^ hunne aflvomst hebben , aanmcrkclyk ver-iwar**'

Ichillende. Sommigen fchryven zulks aan het

Klimaat , anderen aan de byzondere Score van

Planten toe : waarfchynlyk komt het van bei-

den. De Sarzaparil is, volgens de aanmerking

van M O N A R D E z , driederley. Eene , die in

Nieuw Spanje groeit , blceker en fchraalder:

eene betere , uit de Honduras , zynde dikker

en dookerer van Kleur: eene uit de Provincie

van Quito, in dc nabuurfchap van Guayaquil

groeijende , die men naar dcczc Stad plagt te

noemen zwartachtig graauw , nog dikker en

groot cr Wortelen hebbende ; zo dat men dik-

wils eens Mans langte diep moest graaven ,

omze uit den Grond te krygen. Deeze is het,

die men anders ook wel de Peruviaanlche noemt

en gemecniyk voor de beste houdr.

Voor het overige is ten opzigt van dceze

Wortelen , die geen byzondere maar wel een

flerker kragt tot Bloedzuivering , dan andere

Openende Wortelen, bezitten, aan ten^erken,

dat de Landaart veel invloeds daar op hrcft;

zynde dezelven , in de Westindicn geteeld ,

te zyn geweest. De regte Plant Fan de Sarzaparil was hcxa

niet bekend, nd. ejm Hijl. Plar.t, p. 45^5.

Z 4
II. DEM- VI. STUK.
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meer bezwangerd met fyne zoute of Olieacli-

' tige deelen ; die in Virginie vallen , (gelyk in

meer gevallen plaats heeft,) kragteloozer en die,

van de Middellandfche Zee nog flapper. Men
heeft federt eenigen tyd zelfs de lange dunne

Wortelen der Sarza, uit de Spaanfche Westin-

diën, te flap geoordeeld, en derhalve de zoge-

naamde Koppen of dikke Knobbels, daardezel-

ven aan grocijen , die te vooren weg gefmeeten

A\ erclcn, alleen begonnen te gebruiken in Vene-

riaale Dranken ; daar men zig meer uitwerking

van belooft, 't Is zeker dat de Spanjaarden en

andere Europeaanen, in de Westindiën
,
zig daar

ir eJe van de Pokken plagten tegeneezen; doch

eensdeels fchryft men zulks toe aan de Hitte

van 't Klimaat, welke de Zweetdryving meer

bcgunfligc : andersdeels was ook dc langduurig-

heid van het gebruik en de ongemecne fchraale

Levenswyze , daar by te houden , naauwlyks

uit te fliaan. Hier te Lande, zeker, bevindt

nien de itcrkllc Afkookzels van Sarzaparil, op

z:g zelve, daar toe niet bekwaam, legen Borst-

ziekten of tot Geneezing van Schurft , Zweeren

en andere Huidkwaaien , zo hcc geene overblyf-

ycis van de Vcnus-Ziektc zyn , hebben wy an-

dere even kragtige Middelen- Sommigen hebben

hier uit opgemaakt , dat men de Sarzaparil en

China-Wortel, beiden, inde Winkels wel ont-

beeren kon

(5)



(j) Struik-Winde met een gedoomde rondach- III.

tige Steng; de Bladen ongedoorndy Hart- ^^JJ*^
vormt'g Eyrondf met vyf Ribben. Hoofd-

Dc laatstgemelde wordt hier bedoeld. Hy is v.

de Wortel van een Gewas , in China co Japan c^^''
groeijende., 'c welke veel overeenkomst heeft ^^china.

met het voorgaande. Dus moet zekerlyk de
"

benaamÏDg van de plaats der afkomst berekend

worden : hoewel men ook een Westindifche

China-Wortel heeft- K iE m p f e a , die alles op

de plaatfen onderzogt heeft, zegt, dat men het

Gewas, daar te Lande, Sankira en gemeenlyk

Quaquara noemt; niet Sankivat gelyk fommi-

gen vcrkeerdclyk fchryvcn. Het groeit, zegt

hy, zocücr behulp, een EUe of anderhalf hoog,

doch ecnig Geboomte kunnende vatten, raet

zyne Klaauwiercn, dan i\\%t het hooger. Dc
l^anken zyn Houtig , van dikte als een Stroo-

Pialni, knoopig, met eenige Doorntjes en heeft

aan ieder Knoop twee Stoppeltjes , die dcKIaau-

v.'ieren uitgeeven en dc Bladen bevatten , welke

rondachtig zyn, met korce of gccne BladÜccl-

tjcs, aan den rand Golfachtig geboogcn, met

vyf
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UL vyf Ribben , tvvcc ter wederzyde van de Mid-

^^xxf
^^^^-^"^

' "^^^ ^^Sin tot aan de Punt zig uit-

HooFD- Itrekkende. Op ccn dun rood- of geelachtig

iTuK. Steeltje komen tien Bloempjes , of daar omtrent,

m^'t ^^^^ Kroontje voort. De Bloempjes zyn geel,

met zes Bloemblaadjes en zes Meeldraadjes, ia

'c midden ccn vStyl hebbende met een blaauw

Knopje, en daar op volgen Vrugien van grootte

en Kleur als Kerfcn , doch met weinig, droog,

wrang Vleefch , waar in vier vyf of zes Zaa-

den , tot eene Sterswyze figuur famengepakt,

droog wordende zwartachtig , van binnen wit.

De Wortel, welke groot hard en knocpig is,

met eenige Vezelen, zegt die Autheur , maakt

den China-Wortel der Geneeskundigen uit, die

volgens LiNscHOTEN in China Lampaton ge-

noemd wordt , zynde hoe zwarter hoe beter.

De Oostindifche is van buiten donker-rood, van

binnen roodachtig wit ; de Wcstindifche van

binnen rooder. Men plagtze voor afkomfffg van

een Gewas te houden , dat naar de Irisof Lifch-

Planten geleek, hebbende Amatüs hetzelve

onder de Soorten van Riet geteld, en Ve sa-

li us ccn Vertoog over deszelfs gebruik ge*

fchreeven.

Van over lang is deezc Wortel ook bekend.

Hy kreeg zyn eertte gezag , omtrent het jaar

1535» van Chineefchc Kooplieden , die verze-

kerden , dat men 'er de Venus-Ziektc het Po-

dagra cn andere Kwaaien , zonder zulk een be-

paalden Levensregel, als in het gebruik des
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Pokhouts toen waargenomen werdt, in minder III»'

tyds en met minder walgelykheid , door genee- ^''JJ*^
zen kon. Op dien voet werdt de China-Wor- Hoofd-

tel Keizer K a r e l den V. aaogepreezcn , die

'cr, zonder zync Lyf-Artfen raad te P-eegcn,^,-'^"'^

van gebruikte ; doch zo weinig baat daar by

vondc , dat liy wel haast tot het Pokhout we-

derkeerde. Toen de zaak rugtbaar wierdt, ver-

langden niettemin alle de Ryks-Vorflen en Ho-

velingen, het Geheim te weeten; doch 't werdt

nergens Souverein bevonden, en hierom is fe-

dert de China en de Sarza, gclyk men weet,

tot het maaken van Afkookzels, by het Pok-

hout gemengd ; hoewel men naderhand ook

dikwijs den China-Wortel , ( die meest Wormig
en dus van weinig kragten is, wanneer mcnze

koopt y) ?gterweg gelaten , of onzen frisfchen

Klisfen- Wortel , by plaatsvuUingc , daar voor

r,cnomen heeft.

(6) Struik -Winde met een gedoomde ronde ^l^u^
Steng; de Bladen one^edoornd ^ Hartvormig rotuKdi.

gefpitstf omtrent zevenribbig. "^'Rondbla-

dgc.

't Getal der Ribben zou byna het ecniglte

onderfcheid fchyncn te maaken tusfchen dc

voorgaande en detze , die door Kalm in Ka-

nada is waargenomen ; en niettemin worden de

Bladen, in de befchryviDg,ook vyfribbig gezegd

(6) SmiUx Caul. acul. tereti , Tol. inermibus Coid. acur

»inatis , fubfeptemnetviis. KAUi.
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(7) Struik -Winde met een gedoomde ronde

Steng; de Bladen ongedoornd ^ Lancetvor'*

^ mig Eyrond, drie-Ribbig,

Deeze heeft de Bladen dikker dan eenige

andere Soort , cn van figuur ais Laurierbladen,

draagendc zwarte Besfen. Het Gewas , dat

zyne Stengen met zeer ftyve Doornen gewa-

pend heeft, is altoos groen en hierdoor ftrekt

hetzelve, 's Winters, tot befchutting voor het

Vee, klimmendewel tot zestien Voeten hoog-

te by het Geboomte op. Sommig Gevogelte

aast op deszelfs Besfen. De Groeiplaats is in

Virginie en Karolina.

(8^ Struik- Winde met een gedoomde ronde

[j
Steng ; de Bladen ongedoornd , Hartvor-

' mig, langwerpig, zevenribbig,

In de voorgaande was maar éene Rib, door

'c midden loopende, volgens Catesby, doch

dit getal is wat onzeker , zo 't fchynt , en on-

behendig. Men kan deezc ten minllc Zeven-

ribbig

(7) SmlUx Caul. acul. tereii,Fol. inermibus ovaro-lanceo-



ribbig noemen , volgens de Afbeelding van Ut'

dien zelfden Authcur , welke aanmerkt, dat ^If^
het Gewas met Stengen , zo dik als een Rot- Hoofd-

ting, twintig Voeten hoog, over de nabuurige

Heelters cn Boomcn heen kruipt. Het draagt ^^„•^

grooce TrOsfen van zwartachtige ronde Bes-

fcn , die aan Steden hangen. De Wortel is

Knobbelig cn wordt door 't droogeri zo hard

als Hout. De Ingezetenen van Karolina koo-

ken 'er Dranken van , tot Blocdzuivering , cn

noemen het Onna-Wortel. De Groeiplaats is

ook in Virginie en Penfylvanie. De bynaam

duidt aan , dat de Bladen naar die van den

Zwarten Wilden Wyngaard gelyken.

(9) vStruik- Winde met een gedoomde ronde i.i.

Steng ; de Bladen ongedoornd , Eyrond , ^Jjjf*
drieribbig.

ie„d''""'^"

De Heer Kalm vondt deeze in Kanada.

Zy verfchilc van de anderea »^ zo doca- het jaar-

lyks afvallen der Bladen , als doordien de Kroon-

tjes op korte Steeltjes onder de Bladen voort-

komen. Het eerstgemelde zou kunnen veroir-

zaakt worden door het Klimaat.

(lo) Struik -Winde mt een ongedoornde hoe- x.
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IIL kige Steng; de Bladen a's met Ooghaair-

^^xx*^' ^^^^ gedoomd.

Dit Gewas beeft zynen bynaam van de Spaan-

2t,, fche Avond-Groet Buenos Noches , dat is Goede
fHAnniit, jS[agt, welke 'er aan gegeven wordt , zo Cll>

sius riet onbillyk zig verbeeldde, om dat de

Bloemen, 's morgens ontlooken, tegen deNagt

verflenzen. Hy hadt 'er de Zaaden van uit de

Westindiën ontvangen, die een zodanig klim-

mend Rankgewas^ voortbragten , als de vocr-

gaanden zyn , met hoekige Bladen als die van

Klyf, 't welk in Karolina groeit volgens Plu-

KENETiüs, wordende Gedoomde Westindifch

SmUax, van C. Baühinus, getyteld.

xi. (ïi) Struik-Winde met een ongedoomde hoe-

juXlce» ^^^"^ • ^ Bladen ongedoomd, £y-

Kmidige. roTid, met zeven Ribben.

Deeze, als niet Houtig zynde, wordt door

den bynaam van Kruidige ondcrfcheiden. 't Ge-

was , dat in Virginie en elders aan de Kust van

Noord.Amerika groeit , heeft geribde Bladen

als van Klyf, die op zeer lange Steelen zitten,

en zeer kleine Bloempjes tot een Kroontje fa-

mengehoopt , die van een Hinkende garftige

Reuk

(II) SmiUx Catile insrmi anguL ToU inenn. ovatis fep-
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Reuk zyn. Het is een jiarlyks Gewas , dac III.

met eene bruin paarfche Steng tot de hoogte van ^'JJf^
zes of zeven Voeten opfchiet , hebbende eenHooFo-

blyvende Wortel , volgens Claytok, dic'^"^

zegt dat de Bladen vyfribbig zyn.

(12) Struik-Winde met een ongedoornde ronde xu.
Steng; de Bladen ongedoornd Lancetvor-

^f^'^^j^''

mig.
Lancetvoi

Hier wordt betrokken, de Ongedoornde Smi- "'S**

lax , met roode Besfen , van C a ï e s b y , maar

niet die , welke in zyn Eerfle Deel , Tab. 51.

voorkomt, als welke de Bladen hoekig en Klyf-

achtig heeft , gelyk de voorgaande ; doch ia

het Loof van dcczc Gcwasfcn heeft een aan-

merkelyke Speeling plaats , als blykt uit de vol-

gende.

(13) Struik-Winde jnet een ongedoornde ronde xiii.

Steng ; p/eTdo.

Sacci» rubris. Catfsb. Car, II. p %t. T. «4,

(Ij) StmUx Caul. inerra. ter. FoL inermibus , Cauünls

Cordatis , Ramei* ovato oblongis qainquenerviit. Syst. Nau
XII. y^g. XIII. redunculis longislimis. Ghon. rirg. 193

:
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ni* SteJig; de Bladen ong'gdoornd, d'e aan dè
AFDEEL.

Steng Hartvormig , aan de Takken lang-

HooFD- werpig Eyrond , vyfribbig.

Zes- De Wortel van deeze is cigendyk de \\*cst-

jndifche China , waar van ik boven gefproLii

heb, Vcelen hebbcnze daaroin ook China ge-

noemd, gelyk uit dc menigvuldige aanhaalingen,

by S L O A N E , die byna een gchcele BJadzyde

beflaan, blykbaar is; doch by Clusius- komt

de Wortel voor, onder den naam van Basterd-

China uit Virginie, zynde dezelve hem, in 't

jaar 1591 , van Londen tocgefchikc. Uit dc

naauv^keurige Afbeelding , welke hy 'er van

geeft , en uit zyne Aanmerkingen , blykt , hoe zeef

die van den echten China -Wortel verfchille,

niettegcnfLaandc vcclcn dcnzclven, uit onkun-

de, daar voor gehouden hebben. Met regt geeft

'er LiNNTEUs, derhalve, den naam van Basterd-

Ghinaaan. ....
't Gewas , uaL cp Janiaika zo wd als in Vir-

ginie groeit, heeft lange Blocmfteelen, entwee-

tandige Bladfteelen , die ieder twee Klaauwiercn

uitgeeven volgens Browne. Dc Wortel is

Rietachtig , dik , Knoopig en VIcezig , doch

gedroogd zynde Meelig, zO Sloane aanmerkt,

-t Is een jaarlyks Gewas,volgens den Heer C t A y-

TON, die hetzelve in Virgin^e onderzogt heeft,

eu het volgende daar van fchryft. „ De Wyfjes

„ Plant is laager dan dc Mannetjes, met de

! „ zelfde Bladen , een kleiner Bloemftecl, de

„ Bloemhoofdjes digter maar ook kleiner. Alla

35 <ie
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„ de dcelen der Vrugtmaaking zyn als in de ^I^-'

5, Opgave van het Kenmerk der Smilax Linn. xx."
*

„ Gen. N. 992. De Stylen heb ik met Houfd-

5, het blocte Oog niet onderfcheiden kunnen

„ maar drie langwerpige omgcboogcne ruige

j, Stempels heb ik 'er taamelyk zigtbaar aan

5, gevonden. Van den Tamnus verfchilt het ,

„ door het Vrugt beginzel boven den Kelk,

j, door zeer veele Klaauwicren te hebben , en

„ door ^t ontbreeken van het Honis^hakjc.

„ In 't laatst van Mey bloeit het."

Onder de Tienmannigen komt voor, het Ge-

flagt van

Kenmerken, zo wel in de Mannetjes-

als in de VVyfjes-Phnten , een vyfdeeüge Kelk

en vyflïladige Bloem , met vyf driek-wabbige

Klieren , zynde de toppen der Medknopies in

de Mannetjes open. De Wyfjes hebben ryf

Stylen , en dc Vrugt is ccn ccnhokkig , \ yf-

kleppig, veelzaadig Zaadhuisje.

De eeniglle Soort, (i) uit Afrika afkomfiig,^^
J^^^

is door LiNNiEus in de befehryving van denj/ru^
Cliffortfchen Tuin in Afbeelding gebragt. /y

^^^^pf^h^.

was door Sterbeek voorgelleld onJcr den

(i) Kigfielariï. Syst. Nat. Xtï. Gen. uit. p. 6st. l^fx*

SlII. p. 747- Ciif. 4Ö2. T. 29. R. Lu^dt. 47S. Fvonv-

mo affinis ^thiopicn fcnperrirens &c. Pllk.; ij^.
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IH. naam van Reukelooze Laurier met cene Klüat-

^'xx!^" ^^^^^ "^i'ugt- Gewas, dat naar den Paapen-

HooFD- boom gelykc , is altyd groen en heeft ftyvc gc-

tande Lancetvormige Bladen.

mar^t!^' Tot de Twaalfmannigcn behoorcn de twee

volgende

De Mannetjes hebben vyftien Meeldraadjes;

voorts is de Bloem in dezelven ook vyfbladig

cn de Kelk vyftaiidig, zo wel als in de Wyf-
jes-Planten, die het Vrugtbeginzel boven heb-

ben en twee Stylen, wordende de Vrugt cene

Bezie met twee Holligheden.

Dus wordt thans dit nieuwe Geflagt opge-

I.
geven (i) , met de aanhaaling als hier onder,

i^Tmofa.
'^^^^^ zekerlyk gebrqkkelyk is. Zo het Tab.

Getroste.84. f. 2 , moet zyn, dan wordt hier bedoeld

het Kaapfche Gewas, 't welk door den Hoog-

lecraar J. Burmannüs in Afbeelding was

gebragt onder den naam van Padus met lang-

werpige Bladen en eene enkelde Vrugt. 't Is

wel waar, dat dit tegen den bynaanj fchyntte

ftrydcn, doch 't is ook waar, dat de Vrugten

redelyk Trosachtig aan- de Takken voortko-

men , zynde ronde blaauwe Besfen , die een

Steentje bevatten en groeijendc aan een zelf-

den Tak als de Bloemen : 't welk tegen de Ken-

merken vandc Klasfe zowel als van 't Gcflagt,

llrydig is. Ik laat'dit derhalve in 't onzekere.

ME-

il} SttCiCa» rr^. XIII. 747. BüBM. Afr, f. S*. f. -i



Menispermum, Gulpzaad. ^
WI.

In dit Geflagt zyn vier uitwendige en agt in-
HoJrn-

wendige Bloemblaadjes. De Mannetjes-BIoe- stuk.

men hebben zestien : de Wyfjes-Bloemen agt podetan-

onvrugtbaare Meeldraadjes , en brengen twee^"**

'c Getal der Soorten , allen Indifche Gewas-

fen , en de meeften Heeftcrachtig ; is agt , als

volgt.

(i^ Gulpzaad met Schildswys' Hartvormige,

rondachtig gehoekte Bladen, ^

Aan deeze heeft Tournefort den ge-K

regdcn Gcflagtnaam gegeven , om dat de Zaa-

den Halfmaanswyze uitgegulpt zyn; weshalve

ik ze Gulpzaad noem. Het is ccn Klimmend

Gewas, in Virginie en Kanada groeijende, dat

Eenhladige Virginifclie Klyf, met Bladen van

Winde, door Pi.ukek»t gecyteld wordt.

De Steng draait tegen de Zon om. De Bloem

-

ftecl, korter dan de Bladrteelen , knikkende,

komt boven de Oxels der Bladen voort , en

draagt twee Trosfen. De Stamper beftaat uit

drie Stukken, waar van ieder een Bezie wordt,

met zulk een ronden Zaadkorrel , als gezegd is.

(2) Gulp-

(i) MenUpermum Fol. peltatis Cordads fubrotundo-anjula.

tis. Syst. Nat, XII. Gen. iiji. p. 659. Veg. XIII. 74«

Ciiff, 140. Upf, 91. GKON. Vlrg. si. Mcnisp. Canadenfo

fcandcus , Umbilicaro folio. TouaOT, Mer». 1703. p. 31?.

Heden monophyllos Virg. Flus. Alm, xiuT. le^Ux^
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Ci) Gulpzaad met SchildsM'ys" Hartvormige

gekwabde Bladen.

Een zeer fraaije Afbc'elding, waar uit dcrge-

lyke figuur der Zaaden blykc, gecfc Dillë-

N I u s van dccze Soort. Echter kwninen hem

die Zaaden voor ,
crnic-zins naar vcrflccndc

'' Ammoijs-Hcorentjcf, te .i;clykcn. 'c Gewas hadc,

order aan de Ranken , de Bladen eenigszins

hoekig, doch boven waren dezelven flegts Hart-

vormig. Aan een droogen Tak , in Karolina

verzamc' 1 , waren de Besfen drie , vier of vyf

,

op een vSieckje lamengehoopt. Het groeit aan

oc Zcc-Kii;>t, volgens Clayton.

van onderen

lig fchynt deeze van de voorgaande, die

Jen van onderen ook taanielyk Haaivy

ic vcvfciiillcn. Zy groeit mede in Ka-

GuTpzaad met Hartvormige fiompe gefpit'

vcgiftig. jie Bladen en eene rappige Steng.

1. Tuba Baccifera. ROMfH.

U Hort. MéU VII. p. I. T. 1
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T^icr worde het Gewas bedoeld , dat de in UT.

on/c Winkels zo bekende Coculi , in 't Engclfch
'^'x?^*

'Cockles , cn by ons ppinccniyk Kokeitjes ge- Hoofd-

riaamd ,
voortbrengt. P o m e t cn L e m e r y stuï.

waren van de afkomst dcezer Noorjcs , die men
j^f^'^*'"'"'-

in 't Franfch Coques de Ltvant noemt ^ geheel'*'

onkundig. Die benaaming duidt aan , datrnen-

7e uit de Levant kreeg, en volgens Rauwolf
heel en zy in 't Arabifch Boam Samec, wordende

de Vi^fehen , in de Euphrau , daar mede vcr-

f^,evcn. Dus zal dan waarfchynlyk dit Ce^vas

gei-neen zyn in de Zwtdelyke declcn van Afie:

ten minfle groeit het op de Eilanden van Oost-

indie , in 't byzondcr op Celebes de Moeder

van alle Venyncn , zegt R u m p h i us , die het

de fk'^rcndraaacndc Tz/ï'a-.^Jr^^?^ noemt
; zyndé

Tuba of Tuha, in "t Maleitfch , alle dingen,

Zaaden ,
Vrugten of Bladeren, waarmede men

Visfchen cn Vogelen vergeeft. - -
-

Het is, volgers hem, crn groote wild Rank-

zynde de Sehors zeer barfHg en gcfclieurd , doch

de dunne Zydtakken , die glad z^m , loopen uit

in flyve Klaauwieren, waar mede zy zig aan-

hechten
,
kruipende dus , vcrfcheide Vademen

hoog, by de Boomcn op. De liiaden
,

lang gc-

ileeld ,
Hartvormig, zyn ftyf als Parkcmcnt en

wat Wollig. Aan de dikke Ranken kümen Srce-

Icn, die Trosten draagen, wel anderhalf Voet

lang , van Bloei/els , met twee of drie Vrugrbe-

ginzels, waar uit Bcsfen voortkomen, zelden

Aa 3 vier
U. DEKI- VI. STUK.
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ni. vier by malkander, wat kleinder dan Druiven,

^Tx.^^" eindelyk zwartachtig worden. Deeze Bes-

Hoofd- fcn bevatten in haar week Vleefch een ronde
STUK.

^ grootte als een Kerfen-Stcen of wac

^j^^^^ef^grooter, rimpcHg of ruuw van buiten, en van

binnen een witte Pit bevattende , die zig in

tweeën laat fchciden ; zynde ook wat Maan- of

Nicrvormig van figuur. Het Bloeizel ftinkt en

de Beslèn hebben een vunzige Reuk, zynde het

Hout van dit Gewas uitermaate taay.

In Oostindie maakt men van dceze Besfca

of van de Nootjes , tot het vangen der Visfchen

,

in 't algemeen gebruik. Zy worden zonder het

weeke Vleefch, of daar mede gedroogd, met

eenigen van die kleine Krabbetjes, welke men

Soldaatjes noemt of Kluizenaars , gewreeven,

en , daar ook wel een weinig Menfchen-Drek by

gedaan zynde 3 maakt men 'er Pillen vanenftrooit

dczelvcn op de Waterplasfen , waar in zig Vis-

fchen onthouden. Deeze happen gretig naar dit

Aas, doch worden 'er zo duizelig van, dat men-

zo met de Handen kan grypen. Dit zelfde

wordt ook wel in Europa , byzonderlyk in

Duitfchland, alwaar menze Fifchkorner noemt,

gepraktizeeTd ; mengende het Poeijer met wat

Meel , Honig en Oude Kaas, De Vifch , zulk

een Pil weder uitfpuuwende en dan in verfch

Water gefineetcn , heeft 'er geen hinder van.

Op dergelyke manier wordee de PappegaijcQ

of Loerics , door dc Ingezetenen der Papoes-

Eiiandcn , met list gevangen. Die Vogels ko-
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men Jaarlyks, Trocpswyze, op zekeren bepaal- m.

den tyd , aldaar aanvliegen , en zoeken dan xx^"^^'

hunnen Drank in Kuiltjes of Gaten van hooge Hoofd-

Boomcn, daar het Regenwater ftaan blyft, 't''^^^^^

welk de Papoezen met zulke fyn gewreeven rfn«.

Korrels weeten te vergiftigen; zo dat de Vo-

gels, die daar van drinken, duizelig ter Aarde

vallen en zig la aten vangen.

Voor Menfchen evenwel , zo min als voor

dceze Dieren , zyn de Kokeitjes , in kleine

veelheid gebruikt , een weezentlyk Vergift.

Men heeft bevonden, dat twee dcrzelven een

Menfch doen afgaan; maar de benaauwdheid

,

het geweldig braakcn en de Stuipachtige trek-

kingen , welken zy in fommige Geitellen veroir-

zaakcn , maakt het inwendig gebruik niet raad-

zaam. Verfcheide Authcuren hebben over de-

zelven in *t byzonder gcfchrecven , wier Wer-
ken men kan nazien. Gemeenlyk zyn zy, hier

te lm(ie, om fièr'mgSm&fró^rÉ6ofd der

Kinderen te dooden , in gebruik; wordende

veiligst het Poeijer derzelven , met wat Olie ot

Vet gemengd, in 't Haair gefraeerd.

C5) Gulpzaad met volmaakt Hartvormige Blo- ^v.

den en eene vierkante gekrulde Steng. p,um'TrZl
pum.

Hier wordt het Vierkantige Touw - Gewas
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1 1 1. van R u M p H I u s , door den Ridder aangehaald

,

^^Tx
^ doch met een verkeerde figuur

; zyrde die

,

Hoofd waar van de Bynaam is ontleend , oogfchynlyk

*^'"^* de Gall-Touwe-Strwk van dien Autheur , dus

wIÏ2!'^*Scn''amd , om dat de Steng als met Galletjes

of ronde Wratten Schubachtig is bezet. Dee-

ze Gall-Touwc- Struik was Krulswyze door

mr<l!vanucr L;cvlogten , 't welk geenszins plaats

hadt in het Vierkante Touw-Gewas, op die

zelfde Plaat afgebeeld , dat met breede Vleu-

gelachtigc kinten overlangs was gezoomd , heb*

bende de Bladen Itomp getand en dus zo Hart-

v.irniig niet als de gedagcc Struik. Beiden,

evenwel , kunnen zy niet tot eene zelfde Soort

behoorcn en de Groeiplaats wordt door LiN-

N Jf. V s geüeld in BengaJe. Misfchien is vao daar

een Gewas gekomen , dat met gedagtc Soor-

telykc bcpaaling flrookr.

(c j (Ttilpzaad met roiidachtige , van onderen

J'!m'o'hi.
Haairige Bladen.

'lo'a^ia- De rondbladigheid is het Kenmerk van dee-

yc , een Hcefter naar de Winde gelykende

,

do op het Krokodillen -Eiland in Oostindie

i;roeit.

vu. (7) Gulpzaad met Lancetswys' Eyronde Haai-

rige Bladen,

Dee-

(6) Menisp^r^u». Fol. orbicul.ds f.htm viilofis. Cocarii

t. 6. BUHM. Ü. iKd. p. 3,6.

^
(7) J^Unisptrmum fol. ijTiCCoIlto ovPtis villolis. Cocculi



Dccze , een kleinere Soort , heeft Bladen ir

...lar die van dc Maagdé-Palm gelykende. ^^^^

Hooi

(8) Gulpzaad met fmal Lancetvormige ruige iTv.

Blad£7i. ^vr

Deezc allerkleinfte hcefc in Bladen cn Gc- Tinis

riakc veel overeenkomst met hot Kruid dat mcn' ^^'

Muizen -Oor noemt, volgens Pluk e net,
die Afbeeldingen van de drie laatften , allen

Oostindifche Gewasfen, geeft.

Van de Veelmannigen behoort hier het ec-

nigfte Geflagt, dat den naam voert van

Naar den Wel Edelen Patroon van onzen

Ridder, door wiens begunüiginn; dezelve gele-.

5i;enheid kreeg tot het onderzoeken der in- cn

liilandfche Gewasfen, en om door de befchry-

ving van zyricf'WcFEa:' ongéineén 'r^^^ X^cr-

zimehng van lecvcnde Planten , den eerften

Grondlhg te leggen van zyncn Groeten Naam,

met het uitgeevcn van dat beroemde Werk ,

c welk den wezentlykcn Tytel voert van Hor-
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in- tus Cliffortianus : om van de Mufa CUfortiana

^^xx^^' e° anderen niet te fpreeken.

Hoofd- De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een
«T^^- driebladige Kelk zonder Bloemblaadjes ; zynde

t^fg, in de Vrouwelyke Gewasfen het Vrugtbcginzel

met twee Stylen gekroond, 'c Getal der Meel-

draadjes is , in de Mannelyken
, byna dertig.

De Vrugt wordt een tweehokkig Zaadhuisje

met één Zaad in ieder Holligheid.

Zes Soorten , altemaal Kaapfche Heefters ,

komen in dit Geflagt voor, naamelyk

T. (i) ClifFortia met byna Hartvormige getande

Deeze is, volgens dc nadere bcfchryving van

den Ridder , die daar van een fraaije Afbeel-

ding, in 't gezegde Werk, gegeven heeft, een

Heefter met overhoekfc afgcboogene Takken

,

die met geknotte Vliezen en Stoppeltjes zyn

bekleed. De Bladen , ook overhoeks en onge-

ftceld 5 zyn rondachtig , met zeven of negen

Doornige Tandjes , vlak doch aan 't end om-

gekromd, met een Kraakbeenigen rand, glad,

geribd, laatende, als zy afvallen, een rosach-

tig Scheedje over. Vooraan den voet des Blads

,

(O Ciifertia Fol. fubcordatis dcntatis. Syu, Nat. XII.

Gen. 113 3. p. 660. Veg, XIII. p. 748, ClifFartia Fol. clenra-

tis. H, CHf. 4«3. T. 30. R. Lugik. zsx. Arbascula Afra

Bladen,

amplexo rig'do. Dill« Elth,
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boven de Schcedc, is een fpits gedoomd, bly- Hf.

vend Stoppeltje. De Bloemen komen zydc- ^x!*"

lings , in de Oxelen , ongedeeld , eenzaam , Hoofd.

voort: zy zyn groen van Kleur met witte Meel-

draadjes en geele Meelknopjes. 't Gewas maakt ,

^„^"'^'"'

in de Tuinen , Boompjes van twee of drie Voe-

ten hoog.

(2) Cliffortia met Lancetvormige effenrandige 11.

Bladen. ifg^S.
Steckende

Dcezc Soort , ook door L i n n u s zeer dig™.

*"

fraay afgebeeld, is door Bergiüs nader be-

fchrceven. De Takken zyn van boven bruin

,

met overhoekfe zeer digt gcfchubde korte Tak-

jes, aan 't end gebladerd en Bloemdraagende.

De Bloemen komen aan Tropjes voort en zyn

door driepuntige Blikjes onderfcheiden. De
Vrouwelyke Bloemen, hoedanigen zyn Ed.flegts

gezien hadt, en die ook op myiieb Tak, van

de Kaap ontvangen , zig bevinden , zyn aan dc

twee bruin gepluimde ,
uitfteckendeStylen , ken-

baar. De Blaadjes die dc Bloemen omringen,

hebben nevens de end-Doorn wederzyds nog een

Doorntje zegt de Ridder. Dit bevind ik in

fommigc Blaadjes van myn Exemplaar , doch

niet algemeen.

(3) Clif-
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^^^^•^ C3) Oïffonh met Liniaak gehaairdê Blaadjes,

U^^n
'

Doezc, wier Blaadjes naar die van 'c Var-

STUK. kcTS-Gras gelyken , is onder den gezegden by-

ni. naam ook door Linnjevs afgebeeld.

/J!F'''\ C4) ClifFortia met drievoudige Bladen , het
smaibiadi-

viiddeljte Blaadje drietandig.

Triftliata. ])ceze was door Boerhaave voorgeHeld

iilcT^^' onder den naam van Afrikaanfch driehladig

Boompje i mcc ongeflcelde Blaadjes en het Zaad

jrcphi^fd. LiNN^us hadc 'er. tevooren, eene

Myrica vnn gemaakt gehad. In de aangehaalde

van P L ü K EN E'T zyn de Bladen aan alle kan-

(5) ClifFortia met drievoudige Liniaale , Haai-

rige Bladen.

A?.n de Zcc-Küst vnn de Kaap komt deeze

voor, blocijende in de Meymaand. De Steng

is neefterachtig , vier Voeten lang, fliertig,

ongefchikt, met overhoekfe, enkelde, kortere,

ronde , ruige Takken. De Bladen, die over-

hoeks,

(}) ClifbrtU Fol. LInearibus pifcfis. H, Cliff.sou T. 32.

{4,) Cii^oTiia Fol ternatis , intermcdio fudenr.to. R- l-H^'
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hoeks , drievoudig grocijcn , zyn zeer fmal , oii HL
gedoomd, grypachtig ruig; hebbende zeer kor- ^''J^^'^
te, brecdc, V^liezrgc, naakte Bladdeelen. De Hoofd-

Bloeracn komen zydehV.gs in de Üxt.'!en , on-

gei'tcLlcl , eenzaiin voort. Zy zyn wit en heb- dru!^"""

ben een driebladige , Eyronde , hollc Kelk ,

met vecle Meeldraadjes. Het Wyfje hadt de

Ridder van dccze niet gezien.

(6) CliiFortia 7net drievoudige Liniaale fpitfe

gladde Bladen.
/,rf'^'*'^

Deeze is een Hcefter met ronde Takken .gfndc/

niet zeer Takkig , en ongefteelde fmalle fpitfe

Blaadjes, als die van den Geneverboom. Dc-

zelvcn hebben een zeer kort ScheedacinÏL^ vStecl-

tjc , dat tweetandig is. Van deeze Steekjes

blyven rappigc , Eyrondachtige, gladde Stop-

peltjes over. De Vrugtmaaking hadt de Ridder

niet gezien , maar verzekert , dat de Pynappel-

achtige vritte Knobbeltjès aan dit Gewas geen

Vrugten maar Galletjes zyn. Het is, gclyk

alle de anderen, van de Kaap afkomftig. By

gisfing uit de Geftalte heeft hy hetzelve alhier

geplaatst.

Onder de Enkelbroederigen van deeze Klasfc

bchcorcn hier de rv\^ec volgende Gcfiagtcn.

E P H K.

(i) Crlffortia Fol. ternatis Linearifjus acutis Ixvibus. SjiU

AVt. ytg. xai. p. 749. Cedius Conifera, Juniperi fdii»»

Raccmoü, Conis candicantibus parvis. Pluk. Mm. 9U T.

Ih DHS.. VI, STUK,
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III. E p H E D R A. Zee-Druif.

Hoofd
Bloemen der Mannetjes-Planten , in di:

STUK. Geflagt , zyn Katten , van tweedeelige Kelken >

Knktiitoe' met zcven Meeldraadjes , de Meelknopjes viei?

*(rigt.
laager drie hooger geplaatst. De Wyfjcs heb-

ben een twcedeeligen vyfvoudigen Kelk mes

twee Stampers. De Bloemblaadjes ontbreeken

in beiden. De Vrugt js een Kelkachtige BeziÊ>

met twee Zaaden.

Het bevat twee Soorten, als volgt.

I. (i) Zee-Druif met gepaarde Bloemjieelen en

ijitfZ dubbelde Katten.

khcT^" Dit Gewas, aan de Zee-Kust der Znidelyke

Deelen van VrankTyk gemeen , wordt aldaar

Raijin de Mer , dat is Zee-Druif , geheten. De
Kruidkundigen hebben het ook Uva Marina ge-

noemd, en onder den naam van Moncpellier-

fche Zee-Druif is het by Loeel in Plaat ge-

bragt, wiens Afbeelding veel gelykt naar die van

Gamerariüs, doch merkelyk verfchilt van

die van Clusius, door wien het in Spanje,

niet alleen aan de Stranden, maar ook ver bin-

nens.

(i) Ephedra Pednncalit oppofitis. Atnentis gemfnis Syst.

mu Xlf. Gen. II36. 661. Veg. XIII. p. 750. HoruCUff.

Bacciftrum maritimum minus. C. C. Pin» 15. Tragos. Cam.

Monspelienfum. Lob. Jew. 790. Polygonum quartntn minus.

CLüs. Hisf, 18}. T. IJ5. Ephcdra.TOUHNF* 3. H&L3«
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iienslands, overvloedig waargenomen was. Dee- IIl.

ze Kru)dkenner oordeelde, dat het ftrookte^^J^'^-

met het Vierde Polygonum van P L i n i u s , hoe- Hoofd-

wel anderen het t'huis bragten,zo hy aanmerkt

tot het Tragum of Traganum van D ioscori-^^j;^^

DES, 't welk 'er ook een weioig naar geleek.

Hierom wordt het van fommigen Tragos of

Uva marina geheten. Belloniüs fcheen

hetzelve onder den naam van Androface te be-

doelen : maar Angüillara bcfchreef het

onder dien vzn Kroton , zo hy zig verbeeldt,

dus naauwkeurig.

„ Aan de Rivier Sebenicus , in Dalmatie

,

„ groeit een laage Heefter , zeer naar den Pyn-

3, boom gclykcnde ,met menigvuldige Leedjes ,

„ wiens Bladen [liever Klaauwieren of Takjes ,}

„ naar die van het kleine Paardeftaart - Kruid

„ zweemen ; hebbende een rosachtige Bloem

,

„ (hoewel ik ze ook bleek gezien heb,) die

, , vervolgens ufttfydc töt een "roèae Vrugt ,

j, kleiner dan een Kers , door de rypheid rood

„ wordende en niet oneetbaar. Hec groeit op

„ ruuwc ,
Berg- en Steenachtige plaatfen."

De Gcflagtnaam , natuurly^ en by P l i n i u

s

een Gewas betekenende > dat by de Boomen
oploopt, anders ook Anahajis gcmcLxnd y is hier

op niet zeer tocpasfelyk : want zodanig hadt

Clusius het nooit gezien, Hy merkt aan , dat

de Besfen zuur zyn , en de Bladen zeer famcn-

trekkende of wrang, wordende het Afkookzel

daar van, by de Ingezetenen, tot zuivering van

in-
IL DESL* VI* STUK»
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Hl. inwendige Zweercn nuttig geoordeeld. De Af-'

^^JJ'^^' beelding van Camf.rariüs, uit die van

Hoofd- Ges nerüs ontleend , wordt voor de beste

sTUR. gehouden: a^s zynde aldaar ook, behalve het

geheele Gewas en deszclfs Bloemen, de Vrug-

ten en Zaaden vertoond.

De vermaarde Tour ne fort betrekt tot

dit C^cflagt niet alleen het Klimmende £esfew

draagende Duizendknoop van C. B a u h 1 n n s

,

maar ook zo wel de Groote als de kleine Zee-

Druif v^n Clusius, welke byBarrelier
ondtrcen gemengd zyn , en moeiclyk te onder-

fcheidcn volgens den beroemden Heer Haller,

die dit Gewas, in 't jaar 1733, op 't berigtvan

Gesneros , overvloedig in VVallifer-Land

aantrof. Dus wordt hetzelve van zyn Ed. bc-

ichreeven.

„ De Stengen en Bladen zyn Bicsacht;.-};

„ rond , met grof gefnipperde Scheedjes. la

„ hetWyfjc, hoL-danig ik in VVallifer-Land heb

„ verzameld , worden dc hoogfte Takken bc-

„ paald door Knoppen , beftaande uit een veel-

„ bladigen Kelk , wiens tweedeeligc Blaadjes

„ beurtüngs in elkander zyn geftokcn , en hoe

„ meer inwaards hoe grootcr. De middclflen

bevatten twee Zaaden , aan de eene zyde

„ bultig aan de andere plat , met de platte zy-

„ den naar eikanderen. Door de aanryping

„ worden deeze Schubbetjes Vleezig en ver-

„ toonen zig , ecnigermaate , als een Bezie.

„ Het Mannetje, aan zyne Teeldeelcn op by^



^ ajondcrc Stoelen kenbaar, heb ik niet gezien.

59 De Bloemen van hetzelve zyn rond .famen-

-f,
gehoopt , toe Mosachtige Knodsjcs , bynai

V gelyk die van de Salicornia, 't Gewas groeit

=

een Elle hoog."

Dcezc Soort is in Siberië waargenomen. Zy
«laakt aldaar een klein Heeftertjc, op de dorre

Velden aan de Rivieren en -elders , zynde de

Besfcn daar een aangenaamc verfnapermg , voor

de genen die op 't heetftc van den Dag door

dezelven reizen , gelyk de Heer Amman on-

dervond t. Zy zyn zuurachtig zoet van Smaak,

Ichoon rood van Klenr en rondachtig doch van

boven hoekig en fmaller ., bclhmde ook uit

yicezigc Schubbetjes, die het Za?.d bevatten.

Men heeft 'er gevonden met een enkel Zaad.

't Gewas, voor 't ovet^e, dac door gezegden

Heer, met de Besfcn, zeer fiaayin Afbeelding

gebragt is, komt even naakt en Jiladcrloos voor,

als in dc andere. Bloem hadt hy 'er niet van

gezien. L i w n iE ü s merkt aan , dat deeze Soort

:zeer naby aan dc voorgaande komt.

Door wylcn den uitmuntenden Kruidkenner
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UI. G M E L I N is vervolgens dit zonderlinge Gewas

^^xxf^* "^^^^ uitvoeriger bcfchreeven en met de Vrugteo

Hoofd» niet alleen, maar ook met de Bloempjes, zeer

naauwkeurig in Plaat vertoond. Die Hooi^lee-

ürïgt" raar zegt, dat het zeer groote veranderingen in

Geftalte en hoogte, naar de Groeiplaats , onder-

gaat. Men behoeft zig flcgts ccn Heeücrachtig

Paardeftaart-Kniid , met Vrugten die naar Besfen

gelykcn , te verbeelden. Steller us heeft

op bloeijende Stammetjes fomtyds ook de een

of andere Bezie , en op de Vrugtdraagende ook

wel ecnige Bloemtrosjes waargenomen. Het

zelfde is reeds door den grooten Boerhaave,
aangaande dit Geflagt , opgemerkt.

De Mannetjes , in dit Geflagt, hebben zo

wel als de Wyfjes geen Bloemblaadjes. By de

eerftcn is de Kelk in drieën gedeeld , en bevat

veel Meeldraadjes , die onder famcngcgroeid

zyn : by de laatttcn in vyven, met driegefcheur-

de Stylen. De Vrugt is een driehokkig Zaad-

huisje.

Drie Soorten , altemaal Westindifelie Hce-

fters, komen in hetzelve voor, naamelyk.

\', <0 Adelia met langypcrpige , Wollig<;. Zaag'

BtlrlrL. tandige Bladen.
^Taadbb.- De

(O yJdelialol oWongu ro«entofïs f«r«ïs. Syst.Xat.XlU

Gca. ..57. p. 66Z. r^eg XIII. p. 7Ji. Betnardia Fmticofa,

JF«1. tQOKotoliioTatiaicnatisaUciöis. BaowN. Jam. jöi.



De bynaam is afkomftig van Doktor Brow- IH.

'n e , door vrien die Gewas Bernardia genoemd
"^^^f

^

Was. De Bladen komen overhoeks aan de Tak- Hoofd»

icen voor. Hy heeft hetzelve , benevens dc^^^^*

beide volgende ,
op Jamaika waargenomen.

(2) Adclia met ftomp Eyr^nde effenrandige 11.

aondbtó.'

Deeze brengt de Bladen uit de Knoppen ge-

tropt voort , even als in de Berberisfen
, zy zyn

flomp Eyrond , effenrandig , naakt , gefteeld.

Uit die zelfde Knoppen komen twee of drie

Bloemfteeltjcs , die Draadachtig dun , naakt

cenbloemig zyn , met eenen ruigachtigen Kelk»

(3) Adel ia met bogtige Takken en S^'^'^'^^"'^^ ^JJ^^^
Knoppen. Knopdoóti'

nige.

Dit is een Heefter , die , aan zyne kromme
%ve Takken, uitpuilende Knoppen in de Mik-

ken en op de hoeken heeft ; Vaii bulten met eeU

fyn Doorntje gewapend. De Bladen zyn , even

als in de voorgaande, getropt, naakt, klein,

ftyf en geaderd. Uit die zelfde Gedoomde

Knoppen komen Haairswys* dunne , naakte.

5 &C. BKOWN. Ja»»
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R u s c u s. Muisdoorn.

Van Samenteeligen is in deeze Klasfe maar

één Geflagt bekend, naamclyk dit, welks Ken-

merken zjm , een zcsbladigc Kelk, zonder Bloem-

blaadjes, en in 'c midden een Honigbakje dac

Eyrond is , aan den top doorboord. De Wyfjes-

Bloemen hebben een Styl op 't Vrugtbeginzcl

,

dat een driehokkige Bezie wordt , met twee

Zaaden in ieder Holligheid.

Hier van komen vyf Soorten voor, meestal in

Europa huisvestende, als

(i) Muisdoorn met de Bladenvanhoven naakt

Bloemdraa^ende,

Decze is de gemeene en meest bekende in

Europa. Men noemtzc, onder de Kruidkundi-

gen, Ruscusy in 't Italiaanlch en Spaanfch Rus-

co of Brusco , zekerlyk van 't Latyn afkomflig*

Veelerley naamen heeft dit Gewas in Vrank-

ryk, te weeten die van Petit Houx of Housfon,

dat is Kleine Hulst, Fragon^ Bouis piquant of

Gen. I1J9.

Lugdb. ?<c. r

Spina fivc Myrtus Sylreftus. lo*



Steckende Palm , cn Houx-Frelon. De Engel-

fchen noemen het Knee-Holly, of ButcJiers-Broom, Af

dat is Slagcers- Bezem. In Duitfchland heeft

het dc naamen van Rusken , Brusken en Mausf- ^tvk

dom , waar van dc onze , Muisdoorn , ontleend i$ ; 5;-!^-

doch meest wordt dit Gewas, in dc Nederlan-

den , Steekende Palm genoemd, of Kleine ge-

doemde Myrte ; gelyk men het ook , in 't

Griekfch, Oxy MyrJine of Myrthacantha
, gety-

a?Id vindt.

Natuurlyk groeit hetzelve, op riiuwe Bofch-

achtige plaatfen , in dc Zuidelykc deelen van

Europa , en fchict fomtyds twee Ellen hoog op

;

des het aldaar, en ook in de middelde deelen,

dient tot het maakcn van Haagcn , die wegens

de fchcrpe Doornen allerlcy Gedierte afwccren.

Omflreeks Parys komt het in 't wilde voort,

ja coK in Groot -Brittannie , docli in Duitfch-

land, en zelfs in Switzerland, vind ik het, als

zodanig, niet aangetekend.

Het maakt doorgaans een Heeftertje als de

Palm , dikwils maar een V^oct lioog , uit taaijc

Takken beftaande, die ccnigszins gclleufdzyn,

en digt bezet met Blaadjes byna als die der Myr-

tcn, doch ftcrk geribd cn uitloopende in een

fchcrpe ftyve , fpitfe Doorn. Zy zyn zydclings

omgeboogen ; zo dat men het Gewas naauwlyks

behandelen kan, zonder zig te kwetzen. Uit

het midden van die Blaadjes, op derzclver Op-
pervlakte, groeijcn de Bloempjes: iets dat zeer

zeldzaam is onder de blykbaar blocijcnde Plan-

Bb 3 ten.
ÏL Dfii.. VI. Stok.
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XII. ten. Die Bloempjes hebben een Kelk van zes

^''ïx!^'
Blaadjes, waar uit als een Bekertje voort-

HooFD' komt, het Vrugtbeginzel bevattende, 'c welk
iTüK. een Bezie wordt , groot;er dan die der Aspergies

,

^J^"*" zynde roodachtig van Kleur en niet onaange-

caam van Smaak.

De jonge Scheuten , hoewel een weinig bit-

ter, kunnen als Aspergies gegeten worden en

de Wortels hebben dergelyke Vezelen als die.

Het Loof dient niet alleen gelyk Hey , tot Be-

zems , maar het wordt van het Landvolk dik-

wüs gebruikt , om 't Vlecfch en Spek tegen de

Muizen en Rotten, die voor de Doornen bang

zyn , te bcfchutten , en dit's de reden van den

Naam. De Wortel is geteld onder de F'yfgroo-

ts Openende Wortelen ; hoewel men hem 'er he-

dendaags zelden ouder gebruikt , neemende van

de vier anderen die gereeder en beter te beko-

men en misfchien ruim zo kragrig zyn , wat

meer , of den Grns-Wortel in de plaatsl Sommi-

gen mccnen evenwel groote uitwerkingen van

deszelfs Afkookzel, in de Waterzugt en andere

Verlloppingen , ondervonden tc hebben. De
Wortels werden te Smyrna door een Turk aan

de Apotheek te koop gebragt volgens Hassel-
QüïST; zo dat dezelyen aldaar zeer in ge-

bruik zyn De Geley der Besfen is ook tegen de

Pynlykheid der Waterwegen , met byzonderc

vrugt, ingenomen geweest, zo Rivïrius
verhaalt.

(2) Um-,



Afdeel
XX.

Deeze in Italië, aan de zyden van Heuvels

,

stuk.

voortkomende , is Alxeandrynfe Laurier ge- ^i-^
^

noemJ geweest en heet Cham<Bdaphne of Luzge Hyplpbyi-

Laurier by Colümna. 't Gewas groeit zo^"^^^^^^^^^

hoog niet , maar de Bladen zyn veel breedcrd'gS'

en grooter , de onderften wel twee Duimen
lanc^. DiLLENius heeft een Gewas afgebeeld»

dat hier t'huis gebragt wordt , zynde van hem
als middelflagtig tusfchen de Breed- cn Smal-

bladige vap Tour NE FORT, dat is tusfchen

deeze en de volgende Soort, aangemerkt, dier

groeide de Vrugt wel doorgaans aan de onder-

zyde , doch fomtyds ook aan de bovenzyde der

Bladen , zo wel als de Bloem , wier vcrfchil,

in de Mannclyke en Vrouwelyke Gewasfen van

dit Geflagt , ik boven vermeld heb. Want ,

zo wel als in de gewoone Muisdoora , zyn hier

fommige Planten Bloem-, anderen Vrugtdraa-

gendc. Tour NE FORT, merkt hy aan, heeft

verkcerdelyk het Honigbakje, dat in de Man-

netjes

(1) Ruscus Foüi» fubtus Florifais nudis. H. CUff. Uff.
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III. netjes de Meeldraadjes , in de Wyfjes den- Sty!

^^xT^ bevat, voor een Klokswyze Bloem gehouden»

stuk".^ (s) Muisdcx)Tn met de Bladen vanboven, an-

III. der een Tongetje, Bloemdraagende.

Hypogies peeze Soort groeit op lommerrykc Bergen

Göongde.van Hongarie, Lii2;uric en Italië, zegt de Rid-

der. Men vindtze overvloedig op den Berg,

die boven 't Steedje St. Jurgen, drie Mylea

van Presburg in Hongarye
, zig verheft, vol-

gens Doktor Kramer. Zy kwam ook aan

ScopOLi, omftrceks Idria aan den Golf van

Venetië, in hooge, donkere Bosfchagien , voor,

die het Gewas aldus befchryft.

„ De gedaante is als het Salomons- Zegel

„ Kruid. De Steng is geflcufd, cnkcld , een-

j, kleurig met de Bladen , welke naar die

„ van den Laurierboom gelykcn, flegts aan de

„ cene zyd^' Pluizig en ongedoornd, de on-

„ derflen gc^Tanst, de bovenflen gepaard, ge-

„ ribd
,

ongedeeld , niet afvallende» Uit een

„ Schubachtig Nest van Kafjes komen twee

„ of drie Bloemen voort
, op ronde Steelen

,

langer dan de Bloem en korter dan deVrugt,

(l) RuscMs FoUisftipia Flor.Teris

R. Lndi. 2 27. Mat. Mei 4«9. t
Pediculo infidente C R Pin
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„ die met ccn Lancetvormig Blaadje gedekt iir.

5, zyn, waar van één of twee vrugtbaar. Dc ^^^^^^-

„ Blaadjes van den Kelk zyn fmal cn platach-MooFo-

„ tig, Violet van Kleur, zo wel als 't Honig-''TUK.

bakje. Dc Vrugt, een Eyronde, hoogroode Z^"^-'"'-''^''*

„ eenzaadige Bezie , met em Styl bepaald

,

5, wordt in 't volgende Jaar ryp , bevattende

„ een of twee half Klootronde Becnige Zaa-

,, den, gedekt met een week, witachtig Spon-

„ gieus, Smaakeloos Vleefch. Het Afkookzel

„ komt in de Gorgeldranken ,
zynde tegen het

j, hangen van de Huig door Linn^eüs ook

„ aangeprcezcn."

Het Loof, naamelyk, van dit Gewas, dat

fomtyds wel een Elle cn hooger groeit , is de

Uvulana der Apotheeken; dien naam, waar-

fchynlyk, uit zekere verbeelding van overeen-

komst met het Lelletje, dat ons boven in de

Keel hangt, hekomen hebbende. Hierom noe-

men de Duitfchers hetzelve Zapflein-Kraut

,

Zungen-Kraut en Kehl-Blat, dat is Kcel-Blad.

Het heeft «en flimentrckkende hoedanigheid,

cn is daarom tegen Ongemakken , d.'e uit te

grootc fiapheid cn vo^tigheid ontdaan, aange-

prcezcn.

(4) Muisdoorn met de Bladen aan de kant ^v.

Bloemdraagende. aXIT
Deezc?»"»

f4) RuHut rd. tnarpine Ffor.'rcrls. H- Cllff. 4^4. Rnsciu^'^'

Bb 5
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HL Deeze wordt Manwyvig genoemd , om dat zy

^™x^' zelfden Stam Bloemen en Vrugten voort-

HooFD' brengt
,

volgens D i l l e n i u s , die 'er de Af-
STUK. bcelding van geeft en aanmerkt dat de Mannetjcs-
^samtntee-^^ \Vyfjcs - BIoemcH , m dit Gewas, daar in

verfchillen 5 dat de eerftcn tot hun Bekertje

Stuifmeel uitgceven , de anderen daar in het

Vrugtbeginzel bevatten , zonder Stuifmeel
;
zynde

door licni gccnc Meeldraadjes, in eenige Soort

van Muisdoorn , waargenomen.

Wat de Geftalte aangaat, die is niet onbe-

vallig ; zynde het een zweepig Gewas , met

Stengen van twee of meer Ellen , bezet met

Tukjes van een Handpalm of byna een Voet

lang , die digt gebladerd zyn» De Bladen gely-

ken naar die van de gewoone Muisdoorn , doch

zyn drielioekig en ecnigszins Pickvormig ; fom-

ipigen met een hoekje op zyde uitgefnccden

,

nevens het welke, aan de ondcrzyde des Blads,

de Vrugcmaaking gefchicdt. Hier, naamelyk,

komen, in de Maand Mey, tropj es voort van

groene Bolletjes , die , in vyf of zes Wecken

volgroeid, zig openen als een Bloem, in zcsfen

ten bodem toe verdeeld, en een dergelyk Beker-

tje als in de andere Soorten bevattende , 't welk

aan den rand met zes Blaasjes, die het Stuif-

meel uitgeeven, in 'c ronde famengevoegd , be-

Hier uit blykt dan , dat onze Ridder te rcgt

dit Gcflagt onder de Samentecligcn geteld heeft;

dcwyl het, naamelyk, ook dus gefteJd is in de
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gewoone Muisdoorn , die echter maar drie UI.

Meclknopjcs hcefc op den top van 't Honig- ^"^^^^

bakje, welke van onderen famengcgrneid zyn.HoorD

De Vru[;t j een ronde Bezie, kreeg inde EI-^"^^^

thamfchc Tuin haarc volmaaktheid eerst in 't'^'"'^"''-

volgcnde Jaar. De Groeiplaats fchecn te zyn

pp dc Kanarifche Eilanden.

(c) Muisdoorn met een tweejlagtige Tros aan^j^;,^

't end der Takken.
'^%c7i^

Tot dccze Soort betrekt men de Smalbladige

Muisdoorn , vier Vrugt op 't end der Takjes

f^rceit , van T o u r n e f o r t , die aanmerkt

,

dat 'er de Afbeelding van gegeven zv in 't

A-mhangzcl van den Lcidfen Tuin , doorYl k r-

M A N N ü s , onder den naam van Jlexandrynfe

Laurier , welken naam , als gczt-gd i^ , dc

Tweede Soort ook voert , zo wcl als de ijcrdc.

Gcdagte Hoogleeraar bcfchreef dezelve dus.

üceze Alcxandrynfè Laurier fs een Hce-

„ ilerachtig Gewas met vcclc buigzaam-j takkigc

„ Rysjes, van ccnEllc lang, vcrficrd met helder

„ bly- groene gcfpitfte Bladen, naar die der

„ Myr-

H. Reg. Par. H. Lugdhat. 679 h. p 68

1
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IH' „ Myrten gelykende. In de Maand September

^xïf^^* 3» komen uit de toppen der Takken kleine

Hoofd-
^, ronde groenachtige Knopjes , van onderen

,, met ccne eenbladige bleek groene Bloem

Kelk] , die in zes kleine Tandjes vcr-

5, deeld is , bekleed , welke verflcnzcndc de

Knopjes veranderen in Kogelron ?e Ichoon

roode V'rugtcn , naar de Besfen van de As-

„ pcrgics zweemende. Deeze bevatten, onder

„ een dun Huidje , in weinig Vleefch , een

„ enkele, ronde, harde, bleeke Pit. Het geeft

„ van onderen veele lange , witte , Vezel-Wor-

j, telen , als die der Aspergics , uit ecnen Knob-

„ beligen Stoel."

De Vrugt is derhalve eenzaadigen de Bloem

tweeflagtig; maar hoe de Kelk en Bloemkrans

hier vcrcenigd kunnen zyn tot een Vleczig Lig-

haam ; tcrwyl die van dit Geflagt geen Bloem-

krans (Corolla) gezegd worden te hebben , is

my duiflcr.

C L ü T I A.

Dc Ranc; der Manwyvigen levert ook mair

één Geflagt van Tweehuizigen uit, naamclyk

dit, 't welk ter eere van de Kruidkenners Clü-

T I u s , in 'c Ncerduitfch Kluit, Vader en

Zoon, wien de Leidfe Akademie - Tuin zyne

opkomst grootendecis te danken heeft , is be-

noemd.

De Kenmerken zyn , dat dc Kelk en Bloem

vyfbladig is , bevattende in dc Wyfjes drie

Sty.



D I O T K I

Stylen, en de Vrugc een driehokkig Zaadhuivjc ^^.J^I-

met enkelde Zaaden. ^xxf^
Zeven Soorten , die altemaal Hccllcrachtig Hookd-

cn mee?t van de Kaap afkomftig zyn, komca^^'^^

thans in hetzelve voor; naamelyk.

Cl) Clutia met ongejieelde /mal Lancetvormi- r-

ge Bladen en eenzaame opftaande Bloemen. St^'of^f*'

Het Afrikaanfche Gewas, naar den Alatcrnus '^'S*^'

gelykende , met Bladen van de zogenaamde

Hemelileutels , door Commelyn afgebeeld,

behoort tot deeze Soort. Hetzelve was uit

Zaad in de Arafterdamfe Kruidtuin geteeld ,

hebbende een Stam van anderhalf Voet hoog ,

bezet met ongcftcelde Sappige Bladen, ciie vol-

gens de Afbeelding taamelyk Lancetvormig wa-

ren, en wat fluncntrckkcnde van Smaak. Uit

derzelver Oxelen kwamen kleine Steeltjes voort,

met een Bloempje in vyven gedeeld , uit een

vyfbladigen Kelk, behalve de Meeldraadjes met

geele '1'opjes, een Styl hebbende, die aan den

top gekroond was met vyf gccle Draadjes. Zie

daar de reden, dat dit Gewas Manwyvig ge-

noemd

,'olio. COMM. H>rt. II. p. 3. T. J. /U,,

il. i)IM.i VI. STU«.
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III. nocmd wordt. De Vrugt aangaande, die is 'cr

^xx^*" s'-tikerlyk uit de van de Kaap gezondene byge-

Hoofd- voegd : want het Gewas hadt in de gtzegde
STUK. Tuin nooit Vrugt gegeveni Zo was de Clui;a
jVaKvry ^^j, oHvrugtbaar in de mcelleHoMandfche Tui-

nen , maar te. Leiden vondt L i n n ^ u s dat

dezelve Zaad vonrcbragt, cn beflooc hier uit,

dat 'er een Mannetje niocGt zyn , 't welk zyn

Ed. nok ontdekte (*}.

Van het Wyfje deezer Soort fchynt de Af-

beelding te zyn, welke door den Hoogleeraar

J. B u R M A N N u s , onder den naam van

rn(elea met langwerpige geribde Bladen ^ de Bloe*

men uit derzelver Oxelen voortkomende ^ in Figi

1, op zyne drie-en-veertigfte Plaat van Afri-

kaïnfche Plantgewasfen , is medegedeeld, 't Is

waar, zyn Ed. zegt, dat de Bladen als dievaa

Rosmaryn zyc , doch de uitdrooging heeftze

aanmerkelyk kunnen veranderen. In de Af-

bceitiing zynzc byna volürekt Liniaal of overal

even brted, en de Kelk was, volgens de be-

fchryving, in vieren gedeeld, met korte, ron-

de Bloemblaadjes en kleine Meeldraadjes, den

Styl omrin-^ende, die van boven in drieën v/as

gedeeld : maar de Gcüalre toont een aanraer-

kelyke overeenkomst met het Boomachtigt

Wolfsmelk van Pi. ükenet. dat Bladen heeft

als de Peperboompjes , en dit Gewas hadt de

Ridder Croton, met Liniaal Lancecvormige Bla-

den i

(*) Fhilos. £ot, p. jz.
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den , in de ClifFortfe Tuin getyceld. Zyn E J. Ilt

zegt, dat de Bladen aan de kanten ruuw zyn.
^^^J'**

(2) Clutia met Lancetvormige Bladen en ver-\^^]^

/cueidö Bloempjes in de Oxelen. u,
Clutia Po.

Tot deezc Soort , de Blaadjes byna als die^^%l^^i^.

van 't Varkensgras, dat men ook wel Duizend- di'eè.

knoop normt, hebbende, wordt t'huis gebragt

de ChamcElsa met breede lang'^verpige Bladen,

Bloemen uit dcrzelver Oxelen en ookAairswy-

ze aan 't end voortkomende , zynde Fig. 3

,

op de zelfde Plaat van gedagten Hcogleeraar;

doch in dat Gewas hadt zyn Ed. de Bloemen

in 't geheel maar zesbladig bevonden, verbeel-

dende zig dat het drie Blaadjes van den Kelk

en drie van de Bloem mogten zyn. De Bla-

den vcrfmallen allengs naar de tippen, zyn ge-

Ipitst, efFenrandig en glad: de Bloemen komen

uit de Oxelen voort , dikwils twee by elkan-

der, hangende en klein , zegt L,is»/evs,

(3) Clutia fnet Eyronde efenrandige Bladen, jir.

de Bloemen zydelings. p^^blÜL
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llï. Van deeze heefc de beroemde Commelys,

^'S^^' Amllerdamfc 7 uin , een AHieelding ge-

HooFD- geven onder den naam van Ethiopifche Heejter

ma Porfelein-Bladen, dc Bloemen uit den wit-

vf/C"^' groenachtig. Men vlndtze Clutia met gZ'

fteelde Bladen , door L i n n ^ u s , genoemd , in

de Cliffortfche Tuin , en dc Groote BoEa-

HA AVE , van wicn de Gcïlagtnaam zyne af-

komst heeft , befchryfc het Wyfje van deeze

(zo de Heer A. van Royen zegt,) onder

den naam van Clutia; als „ Bladen hebbende,

3, welke naar die van Porfelein gclyken , val-

j, lende 's Winters af: een vyfbladigcn afval-

„ lenden Kelk , en daar in een vyfbladig bleek

Bloempje. Dc Eijerftok, (zege die Hoog-

„ leeraar) in 't midden van den Kelk
, geeft

5, een lange regte Buis uit, met een rond Top-

je , daar een tedere Buis om heen groeit,

„ Straalswyzc met vyf Meeldraadjes, byna iu

3, 't hovende, bezet; wordende dc Eijerftok,

5, door aanryping, een driehokkige Vrugt, ge-

„ lyk in de Ricinus plaats béeft"

p! XXXVI. Ik heb gelegenheid om de Afbeelding aan 'c

^»
^- licht te geeven, zo van het Wyfje als van hec

Mannetje , met en benevens de Bloemen , waaruit

derzeiver verfchil en tevens blykt , dat de Vrugt-

maalcende deelen hier boven ondereen gemengd

zyn. Het Takje van het Wyfje , PI. XXXVI.
Fig. I. naar alle waarfchynlykheid uit den Leid-

i*) Ofrt. Luidbtt. II. p. itQ,
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fclien Tuin geplukt , heeft de Bloempjes zeer

lang gedeeld , gelyk in de Iterk vergroote Af-
^

beelding van een derzclven by A blykt, alwaar H

men ziet , hoe dezelven vyfbladig zyn , in een

dcrgelyke Kelk vervat , en hoe in 't midden van

dit Bloempje zig een drieribbig rond Vrugtbe-

ginzél bevindt, dat een Styl heeft, die zig ver-

deelt in drie gegaffelde Punten , aan 't end een

weinig dikker of geknodst, "t welk de Stempels

zullen zyn. Van het Mannetje heb ik verfchei-

de Takken van de Kaap gckrcegcn , die bezet

zyn met zeer 'kort gefleelde Bloempjes. E-n
Takje daar van is in Fig. 2. vertoond. De Tak-

ken zyn , tot boven toe , vol kleine witachtige

Pukkeltjes , zo wel als de Bladen , inzonderheid

aan de ondcrzyde : welke Bladen ook langwer-

piger vooikoincn , dan in hLt; VVyfje , en op

Cergelyke manier naar onderen roodachtig wor-

den , 'c welk den bynaam van Schoont aan dcczG

Soort geeft, Oe-bovünfTeTi zyn dikwils aan den

rand ook een weinig uitgegulpc, en fmaller d.;a

de onderften, ja byna Lancetvnrmig; insgelyks

redclyk lang gelteeld. De Bloempjes komen

hier menigvuldig, en dikwils meer dan één, uic

de Oxelen voort
,
op zeer korte Steeltjes. Een

derzelven is , met ftcrkc Vergrooting
, by B

vertoond, waar in men een deel ziet, dat de

Geftalte van een Styl heeft, boven uitloopcnde

in een zwartachtig Puntje met een gekcopten

Stempel , doch daar beneden Straalswyze ge-

kranst met vyf Meeldraadjes , die b\ na lioi i-

C c
'

Ibi).

il, DKSU VI. STUK.
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IIL foncaal geftrekt zyn , hebbende groote rondadï-

^^xx^^ tigc Meelknopjes. De Bloemfteeltjes zyn zo

Hoofd wel ruig in dit als in het andere.

IV. C4) Clutia met Ovaale Bladen , die wederz^dt

tcm!n!lfa>
WolUg Zjn,

Deeze, gelyk dc drie voorigcn aan de Kaap

natiiurlyk groeijcnde, is een zeer Takkige Hee-

ilcr van drie Voeten hoo^r , met ronde ruige

Takjes. De Bladen , digt by een , zyn ongC'

fteeld, fpitsacbtig, van grootte als die van de

Thym, vrederzyds Wollig: de Bloemen zyde-

lings voortkomende, cnkeld, ongelteeld ; lan*

ger dan de Bladen , wit. De Kelk is vyfcandig"

van buiten Wollig. Hy heeft vyf Bloemblaad-

jes, genageld ,
Ovaal, van langce als dc Kelk;

vyf Meeldraadjes op den Styl en een gebaarden

Stempel. Het Wyfje hadt Linn^us niet

gezien.

v. (5) Ciutia met Eyronde fiompe Bladen , en ge-

ritïflT ^^^fi^ Bloemen in de Oxelen.

stompa a-
j^gg^e en de twee volgende zyn IndiTche Gc^

wasfen (*). Het is een Boom met kort gedeel-

de
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de Bladen , die rondachtig en fterk geribd zyn , IH.

ïiaar die van den Beuk gelykende, brengende
'^^^J.

*

'.lic derzeiver Oxelen Trosfen voort Van lange Hcofd-

Bloem-Aairen , wier Vrugtmaakendc deden

fchyncn overeen te komen met dit Gcflagc. ^.jj^'

R 11 E EDE verhaalt , dat 'er vrugtbaare van zyn

,

die Besfcn draagen.

(61

Met deeze Soort wordt een Gewas bedoeld , a

dat Zoete Amerikaanfche É.icinus , met Zilver-

kleurig Popelier - Blad , heet by Plukenet,
zynde gemecniyk onder den naam van Wilde

Kaneel, in de Westindien, bekend. Hiervan

is een Takje in 't Werk van Seba afgebeeld,

't welk die Authciir liin de Verzameling van

KicHELAAR bekomen hadt; zynde dit Ge-

men , door den Heer UEAUisroNT, prcicnt

gedaan. Hy betrekt daar toe den Zoeten Cey-

lonJchenWonderhoom van den Hoogleeraar Bur-
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M A N N u s , en vraagt , of het ook de Boom zy ,

^Tr^ waar van de Cortex Ekutherii , dat is cle Kaska-
.

Hoofd- ril , komt ? De Petersburgfe Hoogleeraar A M-,

'TUK.
A (IJ hajt hem gefchreeven > dat hy eenige

•vigT'"''' Takjes van dien Boom van de Bahama's Eilan-

den , en in 'c byzonder van Eleuthera , of 'c

Alabaftcr-Eiland , daar dcczc Bast zyn naam van

heeft, bekomen hadt, welke volmaakt geleekcQ

Eaar die van deezen Wonderboom (*).

Bevoorens is de afkomst van die Drogery

aan een Gewas , tot het Gcflagt van Croton of

Ricinoides behoorcrde , op 't Gezag van Ca-
* Biadz. TESBYj, tocgekcnd *; doch hetzelve is maar

een Hcelter , en volgens anderen zou dezelve

komen van een Boom in Peru , alwaar de Kina

valt, zyndc die Bast voor een basterd -Kina

gehouden geweest en in eigenfchappen naar

den Koorts- Bast eenigszins gelykcnde. Hier-

om , ann gezien verfchcide Soorten van Clutia

voorheen, wegens de Vrugt, tot den Ricinus

betrokken zyn geweest , en deezc Soort tien

Meeldraadjes heeft , zo is dezelve door Lin-
N ^ 11 s als twyfelachtig hier geplaatst , en uit

de andere deelen der Vrugtmaaking nader te

onderzoeken.

bog-

(*) EREYM Predr. p, 9^.

i7j Ciutia lol, oyalibiu f.btus toawtolis. Ma»t, ,27»
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bögtige Wollige Takken, met Bladen van ge-

zegde figuur, die taamelyk groot, cffenrandig ^' x^x.^'

•zyn en kort gefteeld, hebbende fpitfe Stoppel- Hoofd-

tjes. De Bloempjes komen, byna ongefteeM
, ^"^"^^

in de Oxelcn voort. Zy hebben ecneenbladigeniw^r'""

Kelk , welke in vyven gedeeld is , en korte rond-

achtige Bloemblaadjes, tusfchen de punten van

den Kelk ingeplant. De Styl met /yne Meel-

draadjes komt met de overige Clutiaas over-

een (*>

XXI. H O O F D S T U K.

Befchryving van de Veelwyvige Heesters

(Polygamia) , tot welken de Pifang of Banan-

ren, Mimofaas en anderen behooren.

Onder de Vcclw^-vl^efr, " vim vsrclke benaa-

ming ik bcvoorcns rcc'en gegeven heb

komen , in dc Rang der Eenhuizigen , de vol-bi.'js^

gende Geflagten van Heeders voor.

U u s A. Pifang.

Dit Gcflagt heeft twcederley Bloemen : Twee-

Jlagtige Mannelyke of onvrugtbaare , naamelyk

en

f») De Cluua JniroTjnay \n Syst. Ndt. XII. geboekt, ea

Cc 3
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in. cn Tweejlagtige Frouwelyke of vru^^tbaarc. lu ,

xu.^' beiden is de Kelk ccn Blocmfcheede , bevat-

Hooi-o tendc een tweebladigc Bloem , waar van het

^^"'^ ccnc Blad regtopüaac ea vyfcandig, het andere

Etntuf ijonigvoerendc holrond cn korter is: zesMeel-

draadcn , waar van vyf volmaakc in dc Man-

nelyke , ccn voiniaakt m dc Vrouwclykc Bloe-

men , cn ccn enkele Styl in beiden. Het Vrugt-

heginzcl, dat beneden dc Bloem is , misdraagt

in dc ccrftcn, doch wordt in dc anderen ccn

langwci-pigc , driekantige VIcczigc Vïu;i.

Na dat -de Bifmi , onder den iiaLim van Her

liconia, als ccn byzondcr Gcilagt is uitgemon-

* " ii.D. (lerd *, komen 'er thans maar drie Soorten m

(i) Pifhng met een kuikkenck BloemjlenF,^ ds.

Marmdyh Bhemcn tlyrciuie,

. . j ki>L^^UiJi Pi/ang uï'n ping-Stml^i

in Oostindic by deezen naam bekend, cn mis-

fchicn afkomüig uit dc binncnftc deelen van.

Alle, Afrika of uit bet Beloofde Land, Men
noemt"

(O Muf: SpV. « „ ,n >r , 1 1 , „r ,s perCi{icu'V>^ ,

BUB^M. F:. Ind, p. 217,
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fiofmtze gemeenlyk de Fygeboom van Adam^ IIL

en de Vrugten Adams-Fygen , willende dac dit ^^^^f^
de Verbooden Boom in 't Paradys 7011 zyn ge- Hoofd-

wccst, genaamd de Boom der Kennisfe van Goed

en Kwaad. Inderdaad , wanneer men op

hoedanigheid van de Vragten, die naar de min

öf meerder rypheid gezond of ongezond zyn ,

op dcrzelver bevalligheid en lekkeren Smaak,
als ook op den Hcbrecufchcn Spreektrant agt

ge.fc , is zulks niet onwaarfchynlyk (*). In

de Oofterfche Landen in 't algemeen , zo by

de Jooden als Grieken en Arabieren , werdt •

weinig daar aan getwyfeld. Maar dat de Bla-

den, daar van, door onze ccrfle Ondcrs zou-

den gebruikt zyn, om hunne Schaamte te dek-

ken , is by my niet geloofbaar (f; Ook denk

ik niet , dat de '1 ros , dien de Verfpicdcrs van

't Land KanaUn met zig terug bragten , draa-

gende dien aan een Stok^ een Tros Drafven

genaamd, een V^iLigt-Trcs zou zyn ;'C\vccst van

dit Gewas (-i-). Het

(*) De K-tK>^i!je van Gul en Kvja.id kon niet Imisvcsrea

in de Boom , zo min als hec Verbond in d= Ark huisveste.

zlgtigheid genoemt worden. Vcrgclyk het Vertoog m de HtU,

(t) Deeze Bladen zyn veel te groot , om famengehecht te

worden tot Voorfchooten voor een Menfcli , en ten andexen

worden , die zy dus tot dekking gebruikten, rygibUeUn gaxocad.

(I) Want deduidelyke Letter zegt een Tios iirwvw, waat

Cc 4
11» DEEL, VI. STUK.
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Het voorgemulde is dan de reden van den By
' naam deezer Soort , wier eenigst gefchapene

Stoel in 'c Paradys zoude gedaan hebben , vol-

gens 't denkbeeld van L i n n ^ u s , en dus daar

* van alle volgende Gewasfen van dien aart, die

thans op den gchce'cn Aardbodem, tusfchende

Keerkringen , grocijen , zyn voortgeteeld (*).

Naderhand echter wil zyn Ed., dat deczc Mufa

een Basterd -Tuk zou zyn , van de Bihai als

Moeder met een onbekenden Vader (f^. De

Bihai, ondertusfchcn, is federt bevonden t'ec-

rcraaal in Vrugtmaaking te verfcliillen (.[.}.

In de hcctflc Streeken des Aardbodems groek

de Pifang best, cn valt overvloedig in Oostin-

die. Men wil dat zy uit Guinca op de Kanari-

fciic Eilanden , cn van daar op Sr. Doraingp

pvergebr^gt zou zyn in 't jaar 1516, en verder

voortgeplant door dc Wcsticdicn.

I



Ey de Ouden vindt men van dit Gewas, min Ut.

of mecT ,
gewag gemaakt. Want hoewel de ^^^^f

^

vlerderley iJoomcn, waarvan T h eo ph r

a

s- eIoofd-

TUs meldt, my niet fchyncn hier toe te be-''^'^'^-

hooren , kan zulks van de Pala van P l i n i u s
/'^'"''"^"''

vm wier Vrugt de Brachmannen of VVyzcn in

't Ooften leefden , riet gezegd worden. Dc
Arabieren hebben hem, in laatertyd, naauw-

kcurig afgcfchetst onder den naam van Mufa^

gelyk hy dus by S e r A p i o en A v i c f. n n a

voorkomt ; wfIke npam , buiten twyfel , gevormd

is van 't inlandfche woord Mauzof Meuz , en die

naa-Ti is van de Syftematifchc Autheuren , tot

heden toe, in 't algemeen nangenomen: hoeweh

fommigc anderen hem onder de Vygen anderen

cndcr cc Palmboomcn geteld hadden C*). Men
geeft 'er, by dc Perüuancn, nog den naam van

Palla aan. In Indie, aan de Ganges , noemt

men hem Qmlli^i K»llyi aa» <te Kaac -rarrMa-

labar Falan of Bah; aan de Kust van Guinee

Banannen, zegt Clusius, en in Portugal,

waar hy eenige Gcwasfen daar van , doeh geens-

zins Vrugtdraagende , hadt gezien, wcrdt het

Gewas genoemd de Fygeboom, die dc i3anannen

voortbrengt.

Hoewel fommigcn het ccn Boom !:cctcn , is



lil. hec flegts een Struik-Gewas, doch dat, door

^^xxf.^'
^^^'^^ ^^^^ uitgebreidheid van

Hoofd- zyn Loof, veele Boomen ovcrtrefr. De Stam
STUK. groeit, in Oostindie, tot tien of twaalf Voeten

hoogte en meer dan een Voet dikte , maar heeft

de minde Houtigheid iiict, zyndc zo zagt, dat

men hem met ecnen Zabelflag kan afhouwen

of doorhakken. Dcczc Stam is met verfcheide

in elkander lleekcnde Bladfcheeden bekleed ,

even als die van de zogenaamde Spaanfche Tar-

we , Mayz genaamd , waar tusfchen een Spon-

gieuzc zelfflandighcid zit, vol van ccnSlymcrig

Vogt : zyndc dc Kleur van buiten groen en

^lad , met Vellen van dorre Bladen behangen,

De Bladen , die aan den Top op Steden van

een Armdik, Gcutsv/yze hol, uitkroonen , heb-

ben een verbaazende grootte. Derzeiver langte

is agt of tien
,
ja fomtyds twaalf Voeten op de

breedte van twee Voeten , overtreffende dus

niet alleen de langte van twee of drie Ellen,

welke door de Ouden opgegeven was, maar ook

verre de grootte van d:c van den Tafellakens

-

Boom, hier voor befchrcevcn (*). Uit de

BhJen , die men met de ingepakte Waaren
hier dikwils te zien krygt , is 't blykbaar dat

dezclven van vcrfchillcnde grootte en dikwils

ook veel kleiner vallen.

't Ge-

Mufa behoort cigentlyk tot dc 1



L- Gewas wicrJc, nu veertig Jaar geleeden , Hï.

:n Eyropa eerst regt bekend, toen hetzelve door ^^^S^*
onzen Ridder zo deftig werdt belchreeveo en in Hoofd-

Afbeelding gebragt, onder den naam van Mufa^'^^^^

CUfertiana. Het hadt, zo veel bekend is, in 't^'"''^^

jaar 1731 de eerftemaal gebloeid te Wccnen, in

dc ïuin van Prins Eu geen; de tweede maal,

in 'c volgende Jaar te Carlsruhe, ia die van den

Prins van Baden-Durlaeh : 's Jaars daar aan te

Leipzig. In de by uitftek geftoffeerde Verza-

meling van allerley zo inlandfche als uitheemfche

Planten, "van den Cliffortfen Tuin, op de Lust-

plaats Hartekamp , buiten Haarlem , hadt de

Pifang-Plant, uit Amerika Iccvcndovergebragt,

vyf Jaaren agterecn gegroeid , tot dat , door het

r;;ecvcn van meer Vogtighcid en het vermeerde-

ren van den trap van Warmte in iicc Brocihuis,

dezelve, met Nieuwjaarsdag 1736, een Bloem-

knop toonde, die xleo-a4.4ajiti9iy reeds begon

ic bloeijen D^cze blocijondc Pb.nt wcrdt

door LiNN^üs, in 't gcmcide Werkje, om-

Handig bcfchreeven. In 'c zelfde Jaar bevondc

zig te Londen , in 'c Brocihuis van den Heer

r3aronet Ayloffe, insgelyks een bloeijendc

Mufa , welke vccle rype V'rugtcn voortbragr.

Dit Gewas is door den konfligen Tekenaar

VliiRET naaukeurig afgetekend, en, benevens
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III. de Vrugt-Tros cn Vrugtcn , in allen declc ,

^ zeer fraay , mtc dc Natuurlyke Kleuren , in Plaat

HooTD gebragt en uitgegeven door den beroemden Kei-

^™ zerlykcn Lyf-Ans en Hofraad Trew, die het

fii^^^^ maakzel der Bloemen vervolgens nader onder-

zo ';t en befcbreevcn heeft (*), zyndc door den

geleerden B r f, y n al het voorgemelde ter toets

gchrngt cn beoordeeld ff).

Om niet te breed uit te weiden , zal ik niet

omflandig fpreckcn van de vrugtelooze poogin-

gen, welke naderhand in Swceden dcor Lin-

N^.üs aangewend zyn, om de Pifang-Planten

Zaad tc doen draagen ; noch van het voorge-

melde Befluit, daar uit opgemaakt , dat deOost-

indifche Pifang een Basterd-Tuk en dus natuur-

lyk onvrugtbnar zou Je zyn (4.), Ik zal alleen-

lyk de Waarneemingen van den fchrandcren

Hasselquist, in het midden dcczcrEcuw,
ten dien opzigre in 't werk gclteld , gedecltclyk

hier inrukken.

„ Dc grootc Lecrmeefter üch zes Mcel-

„ draadjes, doch in ontclbaare Eloemen, door

„ my in Egypte onderzogt , heb ik 'er niet

„ meer kunnen vinden dan vyf, die allen van

„ gelyke geftalte , famengedrukt , aan de eene

zydc platachtig en een weinig gcfleufd . aan

de andere zyde vcrhevcnrond , een weinig

„ lan-

(i; Vid. Amctn. Acsd. Vot. VI. p. 294.
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^, langer dan het Bloemblad , en allen met Meel- Iir.

j, knopjes voorzien waren, omringende den Styl. ^^J'^
j, De IMcelknopjes , ieder aan dc voorzyde van Hoofd.

5, zyn Draa'ijo, in de bovenfte helft, aangc-

„ ^n.cid, hebben een Sleuf daar het Draadje

j, doorloopt , en vereenigen zig opwaards , doch

„ fchciden nederwaards van elkander, loopende

dus ieder in een klein, VTy geplaatst , Puntje

5, Uit. Dezelve omvatten den Styl digt met
hunne Randen als met twee Armen , inzon-

j, derlicid wanneer de Bloemfcheede nog maar

weinig gaapt , dat zeer bekwaam js tot dc

E^^vrugting; zynde boven een weinig van cl-

„ kander cn van den Sf^pel afgeboogen."

„ A iii den Voet van den Styl, pas haven het

Vrugtbeginzcl , is een Honigkuiltje , 't welk

gcJckt wordt door het on lerde breedc end

„ van een Haairachtig dun Draa>!j(^^ dat zeer

„ kort is, zynde buiten twyfcl het zesde van

den Ridder. VccTccr , no-thans , zou ik die

Kuili-e, nicc het wzegdc r/Vai Jjccn hetHo-

„ nigbakje vaa 1- .NN^Ers, ccn iwcede Bloem-

blad of de ondcrfte Lip van de Bloem heeccn,

„ De Stempel is niet geknopt maar geknodst,

„ Dc Blocmlchecden , anders bleek groen
, zyn

„ ryp wordende getekend met denker paarlche

„ Strccpen. Dc Mcelknopjes zyn bleekrood:

dc grond van de Bloem is witachtig geel ; de

„ tip vnn eene droevige bleek blaauwachtig

roode Kleur. De Wortel is zeer fchoon hcl-

der groen."

> In

II» D»L. VX. STUK*
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III. „ In Egypte heefc het Gewas zyn Bloeityd

^"Si.^" „ in de Maand Oktober cn 'c begin van No-

Hoofd- „ vember. Na het afloopen van 't Nylwater -

„ naamelyk , begint het een filocmftcng te fch:c •

iig/"'"^' O ten. In 't midden van December zyn de

5, Bloemfcheeden met voHc BloLMnen beladen.

„ Tegen 't end van 't Jaar , of in 't voorst van

't andere , verflenzen allengs de onderflé

Bloemfcheeden , die bevrugt zyn , met de

j, Bloemen , en anderen daar boven gaan we-

„ derom open. In Maart is de Bevrugting

55 voleindigd en de Vrugt geformeerd, die al-

5, lengs aangroeit tot de Mey-maand, als wan-

„ neer zy liaarc rypheid fieeft bekomen. Zy

3, bloeit derhalve als de Warmte gemaatigd en

dc Grond met Vogtigheid zeer vervuld is;

doch worde ryp met zeer heete Zonnefchyn

,

„ gelyk men 's Voorjaars in Egypte heeft. Naar

dat de JJIoemfchecden afvallen , wordt dc

5, Steng grooter , tot de langte van twee of

j, drie Voeten aangroeijende."

„ De Vrugt bevat , binnen een Lederachtige

„ Huid , een zoetachtig Vleefch , harder dan

5, dat van een Pruim en weeker dan dat van

j, een Dadel , een weinig Lymerig en Meelach-

3, tig , doch gemakkelyk fmcltende in de Mond

;

zo dat men 't niet, ten minfteniet veel, be-

„ hoeft te kaauwcn. Zy kan niet langer dan

5, een Weck bewaard worden , in 't Klimaat

5, van Egypte . of zy wordt zuur, en dan heefc

„ zy den Smaak volkomen van Brood-Deeg

,



5, dat eerst begint te giften (*;. Menkanzc, Ilt.

5, van 't begin van Mey tot het end van Ok- ^^^n^
j, tober, in dit Land frifch hebben, en over-HooFD-

„ vloedig bekomen te Rofette, doch te Kairo'^"^;_

„ zyn zy zeer fchaars , hoewel 'er geen Boo-

„ men van dien aart ontbreeken : want deeze

„ zyn meestendeels onvrugtbaar , brengende

,y maar weinige Vrugten voort, ten dienftevan

de Vrouwen der aanzien]ykfl:e Luiden,"

Van het algemeene gebruik , dat men van Gebraih

deeze V^rugten in de Oost- en Westindiën

maakt , zal ik niet uitvoerig fprcekcn. VVy

hebben in Europa geen Vrugt, die dezelve

evenaart. Onryp en groenachtig zynde ftrekt

dezelve voor Brood , kunnende of raauw gege-

ten, of op veelerley manieren gekookt, gebra-

den en geftoofd worden , zo dat men 'er aller-

ley Pottagiën van maakt, die, naar dc manier

van bereiding en het gene 'erby gedaan wordt,

meer of minder iekKui 'lyu. -Kenvoudig door-

gcfnecdcn cn gedroogd, fmaakcn deeze Vrug-

ten als Vygcn, en zyn tevens zeer voedzaam.

Aan Schyfjes gefneeden en in de Pan gebak-

ken j overtreffen zy , in Smaak , de lekkerfte

Peeren. Veelal worden zy , gelyk de Aardap-

pelen , van de Indiaanen en Negers by Vicefch

of

(*) Men begrype een», hoe de gedagte Verfpicders van
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III. of Vifch gckookc cn dus gegeten. Met VVyn

Aï'Jj^fi^* Suiker en Kaneel, gcftoofd zynde, wordende

Hoofd- 'er de lekkerfle Geregten voor de Europcai-
STUK.

j^gj-j ^jjj^ gemaakt ; ryp zynde is de Vrugt Ci-

ziftT'"*" troengcel, cn dan ook zeer lekker, doch moet

met voorzigtlgheid gebruikt worden even als

alle verkoelende Vrugcen i;i de heetc Klimaa-

tcn. Maar, warmcer de groene Banannen in

Huis aanrypen en geel worden, dan zynze zo

gevaarlyk niet. Ovcrryp geworden aan den

Boom , is de Schil zwart en het binncnftc ge-

]ykt naar Boter.

De Vrugt heeft een Komkommerachtige ge-

Halte, zynde dikwils een Voet lang en een

Duim of daaromtrent dik, met een dikke Schil

als een Citroen. Ik heb 'er een, in Liqueur,

die agt Duimen lang is en omtrent twee Dui-

men dik ; komende dus overeen met de ge-

mecnfle Soort in Oostindie
,
volgens het zeg-

gen van RuMPH, De Pifang.Struik brengt,

als hy een of twee Jaarcn oud is , cenen Tros

van zodanige Vrugten voort , zo zwaar dat cc;i

Man hem naauwlyks kan draagen. Aan een

dikken Steel, die de Blocmlteng is geweest,

zitten van tien tot vyftien en meer Bondcis,

ieder van tien tot twintig zodanige Vrugten

overhocks , 'c welk den gchcelen Tros , van

verre, niet kwaalyk naar ccn der zwaarlte

Uijen-Risten doet gclyken. De onderften zyn

rypst , de bovenden onryp ; ja , daar zitten

doorgaans nog Bloemen , die met haare vyP
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roode Meeldraadjes praaien, welken Me
voor Bloemblaadjes genoTien hecfc , boven aan '

x"!*'*''

den Tros , wiens dikke Punt naar een blaauwe Moord-?

Pruim gelykc. Deeze Punt, uit nog in haar'''""^\

omwindzels of Schecden bcHooLene Bloemca

en Vrugtbeginzcls bettaande , is door den bs^,

roemden Hoogleeraar B. S. A l b i n u s , on-

der den naam van Bol van den Pifang-Tros

^

doorgefneeden in Plaat vertoond en befchree*

ven (*).

Schoon de Pifang-Struik na het voortbrengen

van deezen Tros verflenst en Iterft, is doch die

Gewas zeer ligt voort te teelen. Niet door

middel van Zaad, 't welk men in de Bananneu

nog niet fchynt ontdekt te hebben, maar dooc

middel van de zy-Scheuten , welken het Gewas
alsdan uitgeeft, en die, verplant zynde, naar

de hoedanigheid van den Grond en van 'c Ivli^

maat , meer of minder aangroeijen. M £ R i a

Boom van groeit, met een Stam van dcrticQ

Voeten hoog, zo dik als die van een Mastboom,

De Heer Fehmjn zegt, dat hy in negen Maan-

den zyne volle grootte bereikt , zynde alsdan

ongevaar een Voet dik, Diegemakkelykc VoprCr

teeling maakt, dat de Vrugt de gewoone Kosc

der Slaaven is in de Westindiën, Op 't Eiland

Barbados krygt ieder Slaaf Weekelyks een Ba-

Danncn-Tros of twee zo zy niet groot zyn , voor

(*) De Bulbo RacemI Mufx. Acad. Akh. Li' r. VI. O;». V,
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III. zyne Huishouding en Gezin. Men maakt 'er

^'xxi.^"
van deeze Vrugten een Soort van Wyn , door

Hoofd- Gisting , en het enkele Afkookzel wordt als

STUK. Drank gebezigd. Ik zwyg van de nuttigheden,

EtKbui- welke zy hebben tot verzagting van den Borst

en de Waterwegen als ook van het gebruik der

Bladen en Bloemen , enz.

II. (i) Pifang viet een knikkende Bloemjieng, de

Safilftlm, Mannelyke Bloemen afvallende,

{the. Behalve de Verfcheidenheden van grootte

Kleur en Smaak, die door eenige Autheurcn als

byzondere Soorten opgegeven zyn , komt 'er ee-

ne voor , van Westindifchc afkomst, of het

moest de mide Pifang zyn van Rumphiüs,
die dan ook wcl de Spys der Brachmannen of

Oofterfche Wysgeeren
,

volgens den Bynaam,

kon zyn geweest. Hoe 'c zy, deeze verfchilt

door een gevlakte Steng en een regte, ronde,

Icorterc welriekende Vrugt. Men vindtze , ins-

gelyks , door Ehret keurlyk afgebeeld naar

een Gewas, dat in den Jaare 1739 het eerst

in Engeland, in het Broeihuis van den Hertog

van R 1 c H M O N D, gebloeid heeft , cn waar ia

men waarnam, dat de Mannelyke of onvrugt-

baare
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baare Bloemen afvielen; 't welk Linn^eus lH,

voor een Soortclyke onderfcheiding gebruikt, ^^^u^*
Onder de zeventien Soorten van tamme Ba-HooFo-

nannen , die Rumphius opgeeft en befchryfc,*^"""'

fchynt decze nicn tc behoorcn. Het zyn de^"'^'^''*"*'

kleine Banannen van R o c h e F o r t , Cencrins

by de Portugcezen en Bacovos by de Spanjaar-

den genaamd, waarvan de onzen Bakovens ge-

maakt hebben. De andere of gemeene Banan-

nen worden van de Spaanfchen Plantains ge-

heten , en daarom noemen de Engelfchcn hcc

Gewas Plantain - Tree , doch dit the Bonana"

Tree of Banannen-Boom. Of het de MuskuS'

Banannen zyn daar Lab at van fpreekt , dan

de Fyi^en van Amerika ^ gelyk R och e fort
zyne kleine Banannen noemt , is my duiftcr.

Die beide Vrugtcn zyn van dergelyke figuur,

doch maar een half Voet lang en omtrem ecu

Duim dik. De Tros, welken de Franfchen,

in de Westiad*ëBy^Jl<giHHr uocjJit'U5~Tg Öikwfls

met één of tweehonderd zodanige Vygcn bc-

laden. Haar Vlcefch is witachtig en lekkerder,

zegt Lab AT, maar ook Slyraachtig en met

minder Sap aangevuld. Wanneer zy ryp en

op den Roofter gebraden zyn , fmelt het in de

Mond als een Geley. Men kan 'er , zo wel

als van de Banannen , Taarten van maaken ,

mids 'er wat Suiker en geftooten Kaneel , als

ook wat Citroen- of Oranje-Schillen bydocnde

;

maar,dewyl zy weekcr dan de Banannen /vn,

Dd5 ki
II. ï?iH.. VI. sr^.
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lil. kan menze op zo veelerlcy manieren niet be-

'Jlf
• reiden.

ooFD- Die Vygen worden in onze Volkplantingen

-E^l
•

Bakoves genoemd , cn deeze zyn

j,.'" het, waar in men, dezelven doorfnydende ,

duidelykst een Kruis van bruine Strcepen

of iets naar *c zelve gelykcnde vindt, 't welk

maakt dat dc Spanjaarden , uit zeker Bygeloof

,

die Vrugten nooit willen doorgefneedcn heb-

ben , zig verbeeldende , dat hier het Geheim

van Kruis des Heilands in verborgen zir.

't Gewas verfchilt weinig van dat der andere

Mu/Ittö Pï^^^S wi^f een regtopjlaande Bloempng

giodjta- en afvallende Bloemfcheeden.

khc!^^^'
onderfcheid , van een regtopftaande Bloem-

fteng te hebben , deedt den Ridder een by-

zondcre Soort maaken van deczc Pilang , die

dc Heinelwyzende door R u w p h i u s getyteid

wordt , om dat zy in de Maleitfe en andere

Oostindifchc Spraaken dergelyken naam voert,

van gedagte hoedanigheid afkomftig. Dezelve

groeit natuurlyk op de Molukkifchc Eilanden,

't Gewas verfchilt weinig , doch dc Stam en

Bladfteelen zyn harder van zclfftandigheid dan

in dc andere Banannen, de Bladen fmaller, de

\'rug-

(i) Mu/a Spadicc crefto
, S|»athis dcciduis f. Mud Ura-
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Vrugtcn dik cn rond , byna als in de voor- HL
gaande vSoort , hebbende de Tros een lang uit- J"*"
ftcekcnd'? Steng , met den gedagtcn Bol aan 'tHooriv

c';l'. Het weezentlyklte ondcrfcheid beltaat^^*^
• ;n , dat deezc \ rugtcn , in haar Goudgeelc

Jch , 't welk wat zuurachtig is en wild ran

; overlangs eenige platte, bruine Korrels

!Kbhcn,dic waarfchynlyk de Zaaden zullen zyn.

De V'rugt is eetbaar, doch maakt het Water,

van de genen die ze ectcn, Bloedrood.

Hier wordt, als eene Vcrfchcidcnheid , t'huis

gebragt de Pisfang-Batu van R u m p h i u s , met

welke veel overeenkomst fchynt te hebben de

Alphurtfeite of Ceramifche Pifang.van dien zelf-

den .Authcnr, in wier Vlcefch ook dergciykc

,

doch ronder Korrels zyn , als Peonie-Zaad. De
\'riigt van dcezc laatllc , die gebraden de dagc-

lykfe Kost der Inlandercn is, wordt fomtyds

een Span , dat is zeven of agt Duimen , lang en

drie Duimen cft^.
~~

Men heeft in dc W'cstindiën een Balijicr- Baiifier-

Bom , die in Gewas volmaakt overecnkomt^°°^"

met de Bnnannen , doch geene Vrugten voort-

brengt , die van eenige nuttigheid zyn of den

naam van Vnigtcn mogen draagen. Pater La-
bat geeft dc Afbeelding van de Bloem, die

als uit in elkander i^cilokcn Vaasjes beüaat

,

zyndc omtrent een Voet hoog, zes of zeven

Duimen breed cn niet meer dan derdhalf Duim
dik. Op den bodem van die V^aasjes

, zegt hy,

vindt men kleine Graantjes , die byna rond en

Dd 3 fchoofl.
IJ. DEEI.. VI. sruR.
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HL fchoonrood zyn , een zwart Vlakje aan een dcf

Txi!^ Enden hebbende en zynde met Draadjes daar

Hoofd- aan vast gehecht. Zo fchynt die Bloem dan
STUK.

veeleer een Vrugt te zyn, welke de gezegde

z'V'
"^'

Zaadkorrels bevaL

Die Struik is , evenwel , van byzondcre nut*

tigheid voor de Indiaancn. Dc Bladen , over

't V^uur gchou'dcn , worden buigzaam , en dic-

, ncn dan om allerley VVaaren in te pakken , als

Papier of Doek. De Jaagers of Reizigers ge-

bruiken dezelven om hunne Tenten , tegen Re-

gen of fterkc Zonnefchyn , tc dekken. Dat

meer is, zulk een Boom vindende, behoeven

zy geen Dorst te Ij-dea: want, als men met

een Mes in den Stam fteekt, geeft dezelve wel

twee of drie Pinten zeer goed, frifch Water

uit. Het Hart van den Stronk doet de Gezwel-

Jen, daar het op gelegd wordt, fchielyk rypen:

maar het voornaamllc is, dat dc Jndiaanen een

Soort van Garen liaa'cn uit dc-n Stam , 't

welk zy tot het wecven van zeker Doek wee-

ten tc gebruiken. Lab at hadt 'er een Stuk

van gezien , vier of vyf Voeten lang en omtrent

drie Voeten breed , 't welk v.cl doorweven ,

glad en fterk was , fchyncnde duurzaam tc

zullen zyn. Het zelfde bekomen zy ook uit den

Stronk van de gewoone Banannen.

Het denkbeeld van \'celcn , volgens A L r i-

MTs. dat dc Piiang-Struik haar oirfprong heb-

ben zou van een Suiker-Riet geënt op den

Stoel van Colocajïa of dergelykc Planten, die
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zeer Sappig zyn, tot de j^rum of Kalfsvoet be- IIl;

hoeren ie (*) , heeft niet meer waarfchynlyk-
'^'^^f-

heid dan dac der hedendaagfche Egyptenaaren Hoofd.

of Kjivptifche Tuinlieden , die eikander wys'''^"^*

maa'^ton, dat het Gewas eerst voortgekomen

ware van een Dadelfteen , geplant in den Wor-

tel van de Colocafia , en dat het nog op die

zelfde manier voortgeteeld zou kunnen worden.

HasselQüist hun vraagende, waarom zy

dit dan niet deeden, kreeg tot antwoord, dat

zulks de moeite niet waardig zoude zyn, aan-

gezien het zig zelve zo gemakkelyk , door Uit-

loopers aan den Wortel, voortplant. Immers,

terwyl men verfcheide Wilde Gewasfen van

dcezen aart vindt , is het veel geloofliaarer , dat

dezelven door aankweeking io de Tuinen en

kundige Behandeling gcbragt zullen zyn tot het

draagen van goede , vette , zoete en zwaare

Vrugten , even als men dit in de Ooftboomen

gen , waarneemt. En , dat de Vrugten der tam-

me Banannen geen Zaad inhouden , is niet meer

te verwonderen , dan dat zulks plaats heeft in

fommige Soorten van Druiven , enz.

De

Sacharinx fupra Culcasfix radicem, ALP. -^'gypt. Cnp. ii.

Hier mede kan hy de Indiaanen niet bedoelen , die van

geen in enten der Boomen weeten, zo Rümphjus aanmerkt:

offchoon LiNNCTs dit Denkbeeld op re'-ening van de In-

diaanen ftelr. ms, Clif, nd finerr.

Dd ü

n, DEEU VI. STÜE.
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I^- Dc Hecderachiigen , in het Gcflagt van Atfl-

^xx^^^* voorkomende , kunnen
,

volgens dc Na-

HooF-D tuurlyke Orde , niet van dc anderen afgczon-

"^Ifr
^^^"^ worden. Ik gaa dan over tot den

*'^'* B R A B E j u M. Kransboom.

Een Kaapfch Boomachtig Gcwjs , waar vaö

Tk reeds tweemaal gefproken heb (*) , doch

lictwe'ke , om dat ik 'er thans een nicuw^e cn

goede Afbeelding van kan leveren , een nadere

ovcrweeging verdient. Het was door den Rid-

der eerst onder de Viermannigen geplaatst

,

naderhand heeft zyn Ed. zig verbeeld, dat de

Bloemen vyf Meeldraadjes hadden , hebbende

het dus onder den naam van Brabyla Capenfis

voorgeüeld; doch eindclyk is zyn Ed. geblec-

ken, dat het Gewas Bloemen van vcrfchilien-

ide Sexen droég. Behalve de Tweefiagü^en ,

raamclyk, vondt dc Heer Mutis 'ct Manne-

lyken in , aan Katten of Aairen grocijcnde ,

even a!s dc anderen , en in vieren gedeeld ,

met vier Meeldraadjes; een Draadachtigen

Styl met tv^rcc Stempels , doch geen Vrugcbe-

ginzel hebbende.

Bra^'jum Een der Takken van dit fraaije Gewas, dat

ül'm""''' 7.^ wel tot de Hccflcrs als tot dc Boomcn t'huis

*^"P'<^'""-i,cb--agt kan worden , uit myne Verzameling,

ri is in .Ie Natuurlvkc grootte, alhier , op Plaat

ï^ru' XXXVII voorgefteld Hy is ftyf, en rond,

doch

(*) In l.M II. hm.i II. STOK , bladï. 73 , cn in het IV,

Sn*K, Wad». J77.



doch vms vnn /cHViar.dighcid
, paarfchachtig van Iff.

Kleur, OTcrlan[;«; gcftrccpt, en ccnigcrmaatc ^'^^j***

Wollig; by Verdiepingen bezet met Kransjes Hooro-

van Bladen, wier getal niet zeven maar zes is'T"'»

in ieder Krans , even als in het Hiihiopifch
^''«»»*'«-

Hoompjc byPLüKENET, op dcczc Soort

aangehaald. De Bladen zyn geïteeld , van Lan-

. .uormige figuur, aan de kanten zeer ruim ge-
'

, van boven glad , van onderen Nctswys*

r.1 , omtrent drie Duimen of een Hand-

: lang
,

(iyfachtig en uitgebreid. In de

^ van decze Bladen , binnen het Kransje,

n ccnige dik geflecldc Aairen voort, die

r ruige ftompc Schubben de Bloempjes

en; waar van ik ccnigcn met het Mikros-

- onderrogt heb , en wier vcrfchiilende Ge-
dus, by vergrooting, hier in Plant is ge-

:t; om de eigentlyke manier der \ r ,.:;::v.aa-

van dit Gewas duidelvk te doen zien,
t ^TannilyU Bloempjes is by A vcr-

. ct hoe dezelven Trcchtcraehtig

n ruig en verdeeld in vier lang-

pcn of vicrbladig, bevattende vier

: uigc Meeldraadjes , van langtc als de

..blaadjes of Bloemkrans, cnEy ronde witte

-nopjes , aan de zyde der Draadjes aan-

-rrx>id, doch drn top niet bereikende, gelyk

in de mdere befchryving gezegd wordt (*).

Jn dcczc Bloempjes heb ik geen Styl gevon-

den.

II. DMU VI. STOK,
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ni. den. De Tmejlagtige , gelyk 'cr een by B is

^xii!' voorgeftcid , hebben de verdeclingen van de

Hoofd- Bloem zodanig, dacdezelven meer naar Bloem-

^^^^^"^^^^ gelyken ; 't getal en de figuur der
" Meeldraadjes en Knopjes is eveneens : maar in

deeze Bloempjes bevindt zig een Rolrondachti-

Styl van dergelyke langte , bruin van Kleur.

Die zelfde Styl openbaart zig alleen, zonder

Meeldraadjes , in de Frouwelyke Bloempjes,

als by Letter C ; hoedanigcn ik maar zeer wei-

nigen in zodanig eene Aair , die de anderen

uitleverde, heb aangetroffen. De Verdeelingen

van de Bloem zyn hier ook langwerpiger of

fmaller, dan in de Tweeflagtigen , wier Stuif-

meel eene volmaakt driehoekige figuur heeft.

Zo blykt dan, dat dit Gewas te rcgc door

den Ridder is t'huis gcbragt in deeze KlasfeC*;.

Dat 'CT van de Vrouwelyke Bloempjes zo wei-

nigen zyn, indien deeze alleen vrugtbaar waren,

komt overeen met de Vrugten, wier Grootte

maakt , dat 'er maar weinigen aan den Steel dee-

zer Bloem-Aairen kunnen groeijen, naar de me-

nigvuldigheid van de Bloempjes te rekenen.

Want het is buiten twyfel de Etliiopifche Aman-

delboom, met eene Fluweelachtige Vrugt, waar

van een Tak door den vermaarden Breyn is

afgebeeld. Hy zegt dat dezelve kleiner is dan

de Europifche, dochfierlykcr van Blad en Vrugt,

gelyk ik gemeld heb. Écn Trosje der Vrugten

is
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is 'er hier , uit de gcdagtc Afbeelding bygcvocgd , lU.

by Letter D ,
zyndc dezelven met een Kaneel- ^^^^^

kleurig Fluweelachtig Dons bekleed , en binnen Hoofd-

haar Schil een Amandel bevattende, die vcel-''^"'^-

naar onze Amandelen gclykt (*),

Ophioxylüm. Slangenhout.

De Tweeflagtige Bloemen hebben , in dit

Gcflagt , den Kelk in vyven , de Mannelyken

in tweeën gedeeld ; de Bloem in beiden in vy-

ven. Dezelve is Trechterachtig en haar Mond
maakt een Cylindrifch Honigbakje. De cerst-

gcmcldcn hebben vyf Meeldraadjes en een Stam-

per, de anderen allcenlyk twee Meeldraadjes.

De eenigflc Soort ( i) heeft den Griekfchen fj^^^^^y,

raam Ophioxylüm , dat is Slangenhout , beko-/«*« Ser.

r.v n , om dat het Gewas een Soort van Slangen-

hout , welke echter het Lignum Coluhrinum der

ia?o-

r*; Dc Brabejaria vnn den Heer N, L. BüRMANNO» kan

wyl ook zyn Ed. dezelve tM de Klasfe der GjnMrJria be-

trekt. Fltr. Cap, Prodr. p. 25. Men ziet hier. hoezeer

(i; Ophioxylüm. Syst. Nat. XII. Gen 1142. p. 66-, K?^.

XIII. p. 76$. Ophiox. Fol. quarcrnis. Fi. Zeyl. 598. Mat.

J^'i. 474. Liguftrum Fol. ad lingula intcrnodia ternis, Lig-

<4. Clematis Indica Pcrfica: foliis , Fruftu rericlymeni. C.

D. Fin. 3ot. Radix Muftela:, RuMPH. yimb. VU. p. -^s. T.

t^. BUR.^f. Fl, Ir.d. p. ÜIS.

II. DEIL, VI, 5tuk.
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III. Apotheekcn niet fchync te zyn , uitlevert. Het

'^^xxf.^*
Gewas van dien aart , een aanzienlyken

Hoofd- Boom uitmaakcnde, is reeds door my befchree-

sTUic. ygj^ *^ i^Q^ tegenwoordige , datRuMPHius
lusVuK^'^cn Inkhoorns-Wortel noemt, maakt flegts een

biadz. 119. Boompje, met een Stammetje van een A^inger

dik, en kan derhalve zulke zwaarc Wortels niet

hebben. Men zegt nogthans , dat dit de beste

Soort van Slangenhout zy , wordende de Wor-

tel desvvegen
, by de Indiaanen , Raiz de Mongo

geheten. Het groeit op Java , in de Bosfchen

van Kiaten-Hout, doch valt ook, zo die Au-

theuf zegt , in Bengale en op Ceylon , alwaar

het Ekaweryay dat van dezelfde betekenis is,

genoemd wordt, zynde door den Hoogleeraar

J. BuRMA'NNüs afgebeeld en aldus befchree-

vcn.

5, De Steng is driekantig , met Loden , ge-

„ ftreept; de Bladen aan ieder Gewricht drie,

„ langwerpig gelpitst , niet ingefneedcn noch

„ getand , waar door zy van de Pcrfikbladen

,

„ met welken zy anders, in figuur, veel over-

„ cenkomst hebben , verfchillen , hebbende

korte Steekjes. Aan den top van de Steng

„ komen veele Bloempjes, als Kroontjeswys',

„ zynde I rcchtervormig, vyfbladig, met klei-

„ ne vyfdeelige Kelkjes, en twee Meeldraadjes

„ hebbende met eéncn Stamper, die een rond-

„ achtige , ten halve verdeelde, tweehokkige

5, Vrugt wordt in ieder Holligheid een enkel

„ rondachtig Zaad bevattende."

t Ge.
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'£ Gewas van den Inkhoorns - Wortel
, by IH.

RuMPHiüs evenwel, vcrfcbik aanmerkelyk
'^'Jg^^'

hier van ; als hebbende de Bladen tegenover flooFxï»

elkander aan de Steng ; hoewel de Bloem en
^"^"^^

Viugt 'er taamelyk mede (trookt. „ De Tio-''^''"'^'**

vanna van den Malabaarlen Kruidhof, zege

„ LiNNiEüs; gelykc meer naar hetzelve dan

„ naar de Ophioriza .; doch de Koning der Bit-

„ terheid, by Rümphiüs , is een ver-

„ Ichillcnde Boom. Men diende ook het Ken-

„ merk des Gcflagts nog nader in een volmaakt

Voorwerp te onderzoeken."

G o ü A N I A.

Dit Gcllagt is , ter ecre van den Heer

GouAN, die zig door de befchryving van

den Koninglyken Kruidtuin te MontpcIÜer, en

dus tevens van dc Planten omftrecks tlie Stad

groeijende, beroemd gemaakt heeft ^ door den
Heer J a c q u rtr-srtytrWr- '

~

De Kenmerken zyn ; een Tweejlagtige Bloem ,

die een vyfdeeligen Kelk heeft, zonder Bloem-

blaadjes , en vyf Meelknopjes , onder een Huikje

verborgen , benevens een driedeeligen Styl ,

waar onder het Vrugtbeginzcl , dat een Vrugc

wordt, die in drieën deelbaar is. Dc Manne*

lyke Bloemen komen 'er mede overeen, doch

hebben geen Stempel noch Vrugtbcginzel , en

fomtyds zelfs geen Styl.

Twee

(*) IM* Amhiin, II. p. I19. T. 4^. Rtx Amartris , 't

vrclk veel van Rex Amorit of Koning der I.iefdc verfchilt.

il. Dxnu ?! SïWU
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Twee Soorten zyii door zyn Ed. opgegeven

,

^' Daamelyk

fi) Gouania met Wollige Bladen.

, Deezc , van zyn Ed. op St. Domingo vvaar-

genomen, is een Rankachtige Heeftcr, beklim-

mende de hoogüe Boomt;n , eu zig vasthouden-

de met zync Klaauv/ieren. De Bladen zyn
langwerpig Eyrond , fpits, flaauw gekarteld.

Wollig , gefteeld , overhoeks geplaatst , vier

Duimen lang. Hy draagt Trosfen van vyf

Duim , in de Oxels en aan de enden der Tak-

ken, van gefteelde kleine Reukelooze geelach-

tige Bloempjes , hier en daar famengehoopt.

Het Huikje, dat de Meelknopjes dekt, fpringt

'er Veerkragtig af , in de uitfchieting van het

Stuifmeel. De Mannetjes-Bloemen hebben geen

Vnigtbeginzcl, hoewel men in dezelven altoos

een Styl ziet , zonder Stempel. De Zaadcu

zyn glinltcrend zware.

De Heer Jacqüin hadt dit Gewas bcvoo-

rens tot de Rhamnus betrokken , doch nader-

hand hetzelve , met het volgende , dus daar

van afgezonderd.

(2) Gouania met gladde Bladen.
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Deeze Soort , anders met de voorgaande over- iiL

ccnkomftig, kwam dien zelfden Heer op St.^^^^^ir

Domingo voor. Hier waren de MannelykeHooFo^

Bloemen
,

byna akcmaal , zelfs van een Styl''^"^*^

ontbloot. Dat Gewas van de Barbados ,
^^^o»°'kf^»

welk de Ridder PauUinia genoemd hadt in de

Upfalfche Tüin, naderhand van zyn Ed. Bani-

fteria Lupuloides getyteld , fchynt hiertebehoo-

ren. Dus wordt ook de Amerikaanfche Wilde

Hoppe die Klaauwieren heeft, van Pj.ukenet,

hier t'huis gebragt. De Groeiplaats is, der-

halve, ook op Jamaika.

De Kenmerken van dit bekende Gewas, zyn,

dat het den Kelk vyftandig en de Bloem in

vyven gedeeld heeft , met vyf , tien of meer

Meeldraadjes, brengende deTwecnat^tigc Bloe-

men , die een Styl en Vrugtbeginzel hebben,

een Haauwvrugt »uoil.-
'

De Boomachtige Soorten van dit Geflagt

reeds belchreeveu zynde, zal ik hier de ove-

rige Heefterachtigen ,
gelyk ver de meellen

zyn , voorftellen.

** Met twee- of driepaarige Bladen.

Cs) Mi-

Fol. alternis lanceohris femtis. Sp. Plant, ï. p. 427. Paul*

Fol. glabris. jACq. ^mtr. 17. Lupulus fyiv, Americana &c.

PLUK. Alm. 119. T. 201. f. 4. & Pht. T. Z63. f. 3.

II. DSSL. VUSTVK,
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III. (5) Mimofa die gedoomd is , met i

^7x1^' iZowpe Bladen.

stuk!'' Zeer bekend , in do Opeiibaare Kruidtuinen ,

y is decze, die Katten-Klaauw genoemd wordt

,

^Mimofa wegens haare fcherpe Doornen. Zy heefc

elf!' de Bladen tweepaarig , cn voert daarom den

KiaauwT "^^"^ VierUadige t)y Plumikr. 'c is ccn

Boomaciitige Heefter, op Jamaika overal in de

Velden groeijende, en door de tweefpitfe, reg-

te Doorntj' S, aan de Gewrichten der Takken,

grootelyks kwet/.ende en in de Kleederen haa-

kende a's de K'aauwen van een Kat. De ge-

ftalte gehkt eenigermaate naar die van de Aca-

cia , maar de Bloemen groeijen aan ronde Hoofd-

jes , op lange Steelen. Zy zyn eenbladig cn

hebben vpcI Meeldraadjes, die tot één Lighaam

famengcvoegd zyn. Daar uit kopien lange ver-

fcheidelyk omgedraaide Haauwcn voort , die

zwartglaiizige {>L'irte Zaadjes bevatten.

VI. (6) Mimofa die ongedoornd is , met driepaa-

(5) Mifmfa Spüiofa Fol. bigeminii oirtufis. H. CUfJ 20

IJ.. Lugib. 470. Acacia quadiifolia filiquis cincinnatis. rLU:
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Driepaarigc genoemd wordt, doet deeze Soort nf.
by alle anderen uitmunten. Zy voert den naam Afdeel*

van Heefterachtige Ongedoornde Acacia by Plu- h^q^^
MIER, en is ook door den Heer Jacquin, in de stuk.

Bosfchen van Martcniquc, waargenomen^ le-i»Wv'«*

der Bloempje heeft een menigte van Draadach-

tige Meeldraadjes, die tot één Lighaam famen-

gegroeid zyn, eh dikwils Viermaal langer dan

het Bloempje , vertoonende zig het Vlies , dat

dezelven lamcnhecht , door zyne vyf Lippen

,

als waren 'er twee Trechterachtige Bloempjes in

elkander geftoken. De Haauw is lang en plat-

achtig, gefpitst, eenhokkig met twee Kleppen ,

die na het open barden Spiraal zyn opgewonden*

* * * Met de Bladen gepaard en tevens gevind,

(7) Mimofa die ongedoornd is en Paarjleeligs vit.

Vinhladen heeft , aan de zyden van den i^jl^^'J-'-f

Steel ^v?rlmk \ , aan lift
""^

.'r^f^n^j Brecdwa'
rfge.

Decze is, onder den^iaam van Ongedoornde

Acacia y met Walnooten-Booms Bladen en eene

paarfchachtige Bloem, door Plu mi er opge-

geven. De Bladen zyn in dezelve zeer groot en

fpits Eyfond, by Vyven , op de gezegde maniei',

aan een Steel , die zig met een anderen Tarnen-

voegd ,
geplaatst. De Bloemen ongedeeld ,

trops-

oppolitis , lateralibus alternis. Acacia non f])inofai Juglondii

p 7
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tropswyze , uit de Takken fpruitcnde , zjye

groot , en hebben een langen uitfteckendcn Styl

,

maakende, op de gewoone manier, Hoofdjes

uit , welke by die der andeien in grootte uit-

vin. (8) M'mofa die ongedocrnd is ^ met Paarjiee-

p^purd ^^S^ Vinhladen , waar van de binnenjlen

Paaifche,* kleinst.

De paarfche Bloemen geeviyn den Bynaam

aan deeze , die door gezegden Pater in de Vv'est-

indiën gevonden en insgelyks tot de Acacias be-

trokken is. De Blaadjes-komen meest by vier

Paaren aan ieder Steeltje voort, wordende naar

't end langs hoe grootcr. In twee zodanige Steel-

tjes is icdtr BladdccI , mikswyze , verdeeld.

De Bloemen, die Hoofdjes maakeo , zyn uitcr-

maate groot.

IX. (9^ Mimofa die ongedoornd is, met Paarjiee-

rv^^'^*
itg^ J^inbladen^^vierpaarig en roodachtig:

^2.961 de Steng Kruidig,

Een klein Gewasje, vannaauwlyks drie Dui-

men hoog, maakt deeze byzonderc Soort van

Mi-

(j) Mmc/M^ meraus Fol.'ii cenji,«atl« Pinnatïs , Folioli,

(9) Min^oft incnnis, Tol. conjugatis Pinnaris, pairialibus

ïas. SLOAJJ. Jam. 153. li>^.
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Mimofa uit, welke by Sloane den tytel ^p^;
voert, van allerkicinfte, kruipende, zyndc in xxi.

de Velden en Savaanen op Jamaika gemeen. Zy fy^^^
heeft cenzaadigc, luigc Zaadhuisjes.

(10) Mimora die gedoomd is, met Paarjtee- x.
^

lige Ptnhladen , gelyke Blaadjes en ge- cwdTIL
doomde Stoppeltjes. K<..,dha.

Dccze voert , wegens de Slangswys' rond ge-

draaide Har.uwen , den bynaam. Zy komt mee

de Kattcn-Klaauw byna in alle opzfgten overeen

,

uitgenomen de Bladen , die 'er zes zyn aan ie-

der gepaard Steeltje. De Bloemhoofdjes zryii

rond, en komen op lange Steelen voort. De
Groeiplaats is in de Westindiën en in Karolina.

(11) Miinofli die gedoomd is , met Paarjtee- ^_
xr.

^

Ugs Vinhladen^ gelyke Blaadjes en krom- ^'flhC^ll

me Doornen. ^'s*='

Dc Bast van decze is Afcbkicurig of ais '-met

Afch beftooven,waar van zy den bynaam heeft,

gc-

BROWN. J^w. -Si- Acacia Fol. amplioribus
, Siliquis circini-

(11) Mimfa acviL Fol. conjug. pinn. Pinnis atqualibus Acu.

ticc cincreo. BBOWN. Jam. zsz. Acacia Maderaspatsm f,y..

fiofa, imfi* accerfeijï, Cortice cincreo Sec. ïluk. yjrt. 4-

PkyU T, X. f. I* BURM. Fl. Ind. p. zzz.

Ee 2

iJ.DttX- VI.STOÉ.
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III. gelykende dus eenigcrmji^te naar het Gewas ,

XXL
^*

t^^t men op Malabar Int (ia noemc ,
vervolgens

Hoofd te befchryven, zynde een mede-Soort van die

GeHagt. Deeze is rondom gewapend met haa-

«i^fr*** k'ge Doornen , en heeft kleine Blaadjes en ron-

de Bloemhoofdjes als gewoonlyk. Dergelyke

groeit op Jamaika.

Xir. (12) Mimofa die gedoomd is f met Paarflee-

Ca^a'""'^"
Vinhladen ; de Steeltjes drie-Paarig

Kuifche. met byna gelyke Blaadjes.

Deeze en de twee volgende behoorcn tot die

Gewasfcn . welken men , wegens de Gevoclig-

hei l , Nolime tangere^of Kruidje roer myniet,

noemt , en hier op ziet de bynaam. Anders

hcercn zy ook wel Herba vivaof Senfitivay om
dat 'er een aandoening in plaats heeft, welke

zweemt naar dergelyke bcwcegingcn in de lee-

vcndigc Schepzelen. Deeze heeft de Bladen

taamclyk breed , rondachtig en Haairig. De
Bloemen komen Aairswyze voort, waarvan de

onderden onvru^tbaar , de bovenfle vrugtbaar

zyn, hebbende beiden tien Meeldraadjes. Dc
Groeiplaats is in Indie.

C13) Mi.
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(13) Mimofa die gedoomd is, met PaarJleC' III.

lige Finhladen; de Steelt'es twee-PaarIg,'^^^^^^'
met de binnenjie Blaadjes zeer klein. Hoofd-

Decze is de eerüe Soort van de Brafiliaan- xin,

fche Gevoelige of Schaamkruiden by den be-
SfK/!,';^'!

roemden B r e y n , zynde hetzelve een der Gevoelige,

breedst- Bladigcn. In dit Gewas is een byzon-

dcre blyk vnn de Almagt van den Schepper,

welke onze redenecring paaien ftelt: want daar

men byna altoos de Vinbladen , ter wederzyde

van den -Steel, egaal ziet groeijen , heeft hier

doorgaans een der onderfte Blaadjes , aan de

ccne zyde , geen zestiende of twrntiglle part

der grootte van het andere. Waarom , mag

men zeggen , is hier de toevloed van Sappen

naar den cenen kant zo veel minder?

Nog ruim zo duiller is de oirzaak der Ge-
voeligheid van deeze Gewasfen ^ Hnnr «7/^iir/»r

al te diepe overpeinzing een Malabaarfe Wys-
gcer, zo men ter goeder trouw verhaalt, zyn

Verftand veriooren heeft. De enkele Vcer-

kragt der Vaste deelen hier ten behu'p tc nee-

men , met B O ^ T I ü s , die zulks door het weg-

fpringen der Zaa len in de Ezels-Komkommers

,

wanneer men die aanraakt , tragt te vcrklaaren

,

(t?) Mrwo/j ncul. Fol. conjug. pinnat. prtialibui bijogïs;

Lugdh. 71. ifchynomene Spin. prima S. Brai.I. latifolia,

SilK]ais radii^tis, BfitYN Cm, ji. T. TRtw. Ehtt,

* E e 3
U* DUl.. VI. SIUK*
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lU is niet echt. Zulks met Regiüs en ande-

^'^xxii^
1'^" leiden van dc opklimming en neder-

IIooFD- daaling dcrVogtcn, door zekere Pypjes , ovcr-
sTUK. eenkomende met de bovenfte en onderfte Op-

z^j^C' pcrvlakte der Bladen cn vau de werking der

Klapvlicsjes daar in
;

ihyJi: tegen de fchielyk-

heid der aandoening, en de onverfchilligheid,

V, aar cn hoe men het Loof aanraake : zo dat

die verklaaring ook geenszins llrookt. Men
moet hier acht geeven , dat hetzelfde in dit

Geval gebeurt, 't welk plaats heeft in de Slaap

der Planten; want dccze Gevoelige laaten te-

gen den Nagt , op de zelfde manier , haare

Blaadjes hangen, even of zy verflenst waren,

en hcrflellcn zig 's morgens. Des men in de

eerüe plaats niet denken kan, dat de Loop der

Sappen zo lang zbude Uil gefhan hebben ; in

d'j tweede p]'.ats duidelyk ziet, dat de Veer-

krap,c de üirzaak niet kan zyn. Men moet die

Z Kkcn in een flerkc aandocniykheid voor Prik-

keling , geniccnlyk Irritabilitcit genaamd, en

in Stuipachtige bcvveegingcn, daar uit voortko*

mcn.lc, die derhalve, even als zy in fommige

Mcnfchen phats hebben , in anderen niet : zo

ook maar in ecnige Planten hcerfchen. Daar

toe wordt iets, dat met de Zenuwen van 't

Menfchelyk Lighaam overeenkomst heeft, ver-

cifchc, 't is wnar, en wat ftrydt 'er tegen

,

dat 'er zodanig iets in de Planten zy ? De
j )eelbaarheid derzelven , nu de Polypen der
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Zoete Wateren ontdekt zyn , gcenszin*. EI- UI.

dcrs heb ik doar van iets meer gezegd (*). ^^^If^
Het Gewas is Heelterachtig, met bleekgroe- Hoofd-

ne Stengen en Tnkkcn , die broofch zyn, \

een wit Merg gevuld, vierhoekig, digt b(

met ryën van geele Doorntjes. Op omtrent

een f^uim afftands van elkander komen hier

Bladüeelcn aan, van dei^clyken aart, ruim een

Duim lang , ieder aan 't end zig in tweeën ver-

dcelcnde ep met vier Blaadjes bezet, die van

agteren ruig zyn , van vooren glad en bly-grnen.

Zy zyn niet veel klcinder dan de Sennebladen ,

en gelyken ook eenigermaate naar die , doch

zyn fcheef , in de eene helft fmaller, en het

binnenftc Blaadje, naast aan den Tak, zoveel

kleiner , als ik gezegd heb. Aan de Oxels der

Bladfteclcn zyn Ityf gchaairde Stopnekji s, tus-

fchen welken een of meer BlocmQeekjes, ins-

gelyks hoekig-^ t^«
j «lumuUv aJu jjii l iM^em

ruig Rolletje hebben , bcfbandc uit paarfche

Bloempjes , met witachtige Meeldraadjes , en

veele bleekachtige gedoomde Schubbetjes. Hier

op volgen Vliezige Haauwtjes , meer dan een

Duim lang , in 't ronde op het Steeltje ge-

plaatst , bleek van Kleur en ruig , op de kan-

ten als met Doorntjes gehaaird , en famenge-

fteld uit gezwollen Leedjes. Het Zaad ryp

zyndc worde in dc omtrek van hec Haauwtje

1 deeze Nat, Hiflorie,
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III. een Draad los , en hetzelve fpringt open to^

A^^^^' vier of vyf Hokjes, ieder een platachtig ovaal

Hoofd- Zaad bevattende , dat klein is en aan beide

STUK. Oppervlakten met een rond Perkje getekend

(14) Mimofa die gedoomd is y de Bladen byna

yHIcT^* Vingerachtig gevind hebbende , met eeng

Deeze is Mimofa met gevingerde Bladen ge-

tyteld geweest , en wordt Heejlerachtige ge^

doomde, die laog van Gewas is, met rondbot-

lia; gctropte Haauwen , by Plu mi er gcty-

tcld. Het is de derde Gedoomde Schaam-Hee-

fter van B R E Y N , uit vricns Afbeelding de Vin-

gcrachtighcid der Vinbladcn zeer blykbaar is.

Menigvuldige zeer kleine Blaadjes , naamelyk.

Vederachtig aan Steeltjes wederzyds geplaatst,

manken ten getale van agt of tien met elkander

de figuur van een Waaijer van Paauwcn-Veder»

vit. 't Gewas is een Heefter als de Rooze-

boompjes, met veele ronde Takken, die een

zeer ruige donkerroodc Schors hebben , zo wel

als de Bladfteelen , die aan den Tak niet alleen

(<) Bbïyn Cent. I. p. 32. LiNN-Eüs tekent aan, dat de

(14) Mmf/a nci.1. Fol. fubdigitftis^plnnatls , Caule hispt-

lo. MimoHi Fol. digitau's, Folioüü pmna»!» flec. H. Gif. 20&.

: globofo albido &c. Cqmm. fin
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met twee haakige fcherpe Doornen zyn gewa- lip-

pend , maar in de Oxels ook verfcheide fmalle
'^^^xf

Stoppeltjes hebben. '1 usfchen deeze komen de Hoofd-

Bloemileeltjes voort, van drie tot zes en fom-^'^"^-

tyds meer by elkander, hebbende kleine Bloem-

hoofdjes, en de Haauwtjes ^zyn dun, in drie

hokjes verdeeld.

Aangaande de Vrugtmaakende deelen , zegt

de Ridder; dat de Kelk is Trechterachtig , iii

drieën gedeeld, zonder Bloemblaadjes : 't getal

der Meeldraadjes vier, die zesmaal zo lang als

de Kelk zyn en regtopftaande : het Vrugtbegin-

zcl rondachtig, de Styl Elsvormig, iets korter

dan de Meeldraadjes en dc Stempel fpits.

**** Met dubbeld gevinde Bladen,

(15) Mimofa die ongedoornd is, en Paarftee- xv.

lig met een Klaauwier aan *t end; de

Blaadjef van iwes l'daren aan ieder^nmmén-

Stedtje,

Tot deezc Soort wordt t'huis gcbragt , de

Haauw-

fiy) Mimof.i inertnis , Fol. conjugatis Ciirho tsrminali,

Folioüs bijjgis. Gigilobium fcindens Claviculatum. BBOWN.

maxima» p«ennis , Folio derompofito &c. Slo4N. Jam. 68.

Arbor SiUquofa joglandis folio, Brafiliana &c. C. B. Pin.

^Of. Fr.bi marina. RumPH. A>»h. V. p, $ T. 4. Purarrha

,3, j4. BUKM. FL l'.d, p. ziz. rhifecJuï novl OrbU &c.

PtUK. Pbyt. 2U. f. ó,

. Ee 5
n. DEEL. VI, STUK.
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IIL Haauwdraagcnde Brafiliaanfche Boom van B a u-

^^xn^ HiNUs, met VValnooten Bladen eii ecne iiitcr-

HooFD. maaie lange Haauw : zo wel als dc allergrootfte

STUK. overblyvende Phafcoliis van Sloane, met

zhéT''^'
verdeelde Bladen en een zeer groote gedraaide

Peul , op Jamaikn waargenomen In Oostindie

valt zy op Ccylon, v/oidende aldaar PufcetJia

van de Inlanders geheten en Perim Kaku Falli

op Malabar , dac dc zogenaamde St. Thomas

Boonsn zouden zyn. Rumphius noemtze

Zee-Boonen, om dat zy veel aan 't Strand ge-

vonden worden, en zegt, datdie Vrugten , wel-

ken C L u s I u s onder den naam van Zeer groote

Brafiliaanfche Haauw ^ Boomachtige Boon en

Hart van St Thomas , in 'c eerftc , zevende en

agtflc Hoofdfluk van zyn Derde Boek der Uit-

heemfchc Zaakcn voordek , allen toe het Geflagc

van Parran of HaauwdraagenJe Touwc- Sn ui-

ten
, y \ l rc l' 'ie Ccwr . h ] h< hnorrp f)cwyl die

Haauwen en Boonen /eer verfchillen , zo moe-

ten 'er dan aanmerkelykc Verfcheidcn heden van

dit Gewas zyn , 't welk men in de eerfte opiiag

niet ligt tot de Mimofias zou betrekken.

Met is een der meest verwarrende Bofchtou-

wen in Oostindie, zegt die i^iitheur, beklim-

mende met zyne Wenteltrapswys' gedraaide

Struiken de hoogde Boomen , en dikwils ver-

Ichcidene dcrzelven zodanig aan elkander verbin-

dende , dat de een zonder den ander niet om
kan vallen. Niet verder kunnende oploopcn,

dan laat het zyne Touwen nederbangen , die

zig
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zig alsdan in groene Ranken verdeden , welke nr.

een zo digc Loof maaken , dat men fomtyds dat
'^*x

van den Ijoom niet onderkennen kan. DewylHooFO-

het \qA by dc Yzerhouc-J]oomen opklimc, heb-'"^"'^'

ben Ibmmigen de Vrugt daar van voor de\'ru.^t''^*'"''*^*

dier Boomen aangezien. De Bladltcelcn ver-

deden zig in tweeën, en daar komen doorgaans

twee paar ij'adcn aan, rcgt tegen elkander over,

loopende de Steel in een Klaauwicr uit- De
Bloemfteelen , die een Span of anderhalf Voet

lang zyn , komen voort uit de Oxels der Bladen.

Zy zyn Aairswyze digt bezet met kleine Knoop-

jes van Mosachtigc Bloempjes , beftaande uit

tien Meeldraadjes , en de onderfle dcrzclvea

brengen gezegde Haauwen voort, welke drie of

vicrdhalf Voeten lang zyn, vyf Vingeren breed

,

plat düch als in Leden verdeeld en knobbelig

naar 't getal der Booncn , die daar in leggen.

Sommigen zyii irgi , anueitJh kibin m een 5a-

bel , en het getal der Booncn is grootelyfcs ver-

fchillende. JSlen vindt 'er in foinmigen zeven,

in anderen meer, tot vyftiea toe.

Deeze Boonen , die men gemeeniyk St. TIio- st. Th».

mas-Boonm noemt, hebben, zo hy aanmerkt,

on.trent de grootte van Tiktakbord. Schyven;

zyndc fomiT;':;' n ii/jcr, anderen minder plat,

niet volkomen rond , maar van ijovcn een wei-

iv.'s iiiyiedt ukt, en aan de zyden dikwils als ge-

drongen ; dus eenigermaare Hartvormig. Dc
Kleur is glanzrj; Kadnnjc-hi'iiin. De Ambon-

fche zvn twee DuimbrecdLt- n lang en breed.

Die
II. pSïl^ VI. STUK.



444 Veelwyvige Heesters.

Ilï» Die in de Westclyke deelen van Oostindie

^^xxi^^
groeijen zyn grooter , ronder , dikker , beter

Hoofd- gefaifoeneerd en lichter bruin , maar zo giad

STUK. niec als de Ambonfche. Ik hebze van veeler-

^
icy figuur , fommigen zeer plat en nagenoeg

rond , twee Duimen over 'c kruis : fommigea

Hartvormig en anderhalf Duim dik; en ook ee-

ne, die nagenoeg vierkant is, van geüalte als

een Naaykusfentje , twee Duim lang, anderhalf

Duim breed en een Duim dik. Deeze laatfte

heeft op de zydcn zulk eene Straalswyze 1 e-

kening , als een Zonnetje , gelyk Rn m p h i u s

aan de Ambonfche toefchryft.

Voor 't overige is 'c zonderling , dat men zo

weinig gebruik van die, zo verm^iarde , lioonen

heeft. Eertyds werden 'er Snuiftabak of Reuk-

doosjes van gemaakt , doch dit is thans byna

uit de mode. De halfrype NooLen worden in

Indic gebruikc om hcc lloofj te wasfchen en

dus te zuiveren van Schurft of ander Zeer.

Zy bevatten een Pit , die bitter is , maar van

het Arme V^olk in Indie , als Karftengen ge-

braden, gegeten wordt. De Malabaarfe en de

Wcstindifche heeft de Haauwen veel meer ge-

kruld en langer dan de Ambonfche. Die van

't Eiland St. 1 homas , in de Bogt van Guinée

,

waar van gezegde Boonen haarcn naam zouden

hebben, geeft Maauwcn, welke kort, dik ea

breed zyn , bevattende ieder maar twee Boo-

nen, zo Clüsiüs aanmerkt en uit zyne Af-

bccl-
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beelding blylct. Deczc worden Purgeerboonen IIL

genoemd by fommige Authcurcn (}.
^'^Tx***

(i6) Mimofa die ongedoornd is , met dubbeldf^^J^
gevinde Bladen die aan 't end geklaau- xvr.

wierd zyn, de BladjUcltjes vyf-Paarig.
pJ^I^J^^*^

'c Gewas van deeze, zegt de Heer Jacquin ,Aairig<ü

zelf Boomachtig , beklimt aüerley Boomen , en

van de Toppen des eeren in den anderen

voortgaande , verbind: het 'cr een menigte te

famcn , zig vast hechtende aan het Loof, en

hetzelve eindelyk door zync zwaarte zodanig

verdrukkende, dat de Boomen moeten ftcrven.

Men kan de uitwerking van de Klim-op, in 't

klein , daar mede vcrgelyken, en zig verbeel-

den ,
wtlke verbaazende Natuurlyke Prieelcn

dit Gewas, derhalve, op de WestinJifche Ei-

landen maakt. „ Het is by de Ingezetenen
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III. 5, van Marteniquc , (zegt hy) daarom inzondef-

^^xiu
" » ^^^'^^ gehaat , dat hetzelve de Boomachdgc

Hoorn- „ Haagen , welken zy tot bcfchuttinge voor 't

*^"'^*
j5 g*-wcld der Winden om liiinnc Suiker-A klccrs

^Enhui' planten, op gezegde manier, onbarmhartig,

„ vernielt. Want het is niet gciiocg den Stam

af te hakken ; alzo uit ieder overblyvcnd

a, Wortelftukje aanflonds een nieuw Gewas op-

„ fchitït. De Stam is rond , met een bruine

„ Schors , dikwils negen Duimen over 't kruis

„ dik. De Bladen zyn dubbeld gevind, door-

„ gaans raa drie of vier Stcekjis wcderzyds

j, aan ieder Steel , waar van de twee uiter^

ften , na dat zy de eigen Blaadjes verlooren

5, hebben , tot zeer flerke Klaauwieren vvorden

,

„ die zig om de Takken der nabuurige Boomeo

„ winden, en zo flyf aanhechten, ciat^aienze

'er na^uwlyks af kan rukken , ja dat zy \r

„ niet 7.'Jdc7\ .-i.in vast p;e[];rocid fchynen. Dc
eigen Blaadjes zyn meestal Z2ven wcdcrzyds,

5, langwerpig, (lomp en uitgerand. De Bloe-

„ men maaken digte Aairtjes uit , van twee

„ Duim , allen opgeregt , ongevaar dertig by

j, elkander op 'c end van een gemeenen Steel

,

„ van een Voet lang, die waterpas uitgeftrekt

5, is , geplaatst. De Bloemen , die klein en

„ groen zyn , komen ten getale van anderhalf

„ honderd, of daar omtrent, aan ieder Aairtjc

voort, 't welk een getal van vierduizend en

5, vyfhonderd Bloempjes uitmaakt in ieder ia-

mcngeftelde Aair : op welke menigte van
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^ Bloemen , misfchien wegens de njeni^tc van UI.

„ onvrugtbaare of Mannelykc , daar onder ge- ^^^Jf**

3, mengd ,
naauwlyks tien Haauwen volgen , Hooyo-

„ die zelfs nog zelden tot rvphcid komen." ^"^^^

Hier is, volgens dien zelfden Kruidkenner/'"*'*"*

't getal der Meeldraadjes tien, die eens zohng

zyn als de Kelk, welke vyfbladig is. Aan de

voorgaande Soort heeft onze Ridder vyfbladige

Bloemen, die tienmannig zyn, to^efchreeven.

Weinig fchynt het Gewas, voor 't overige, van

dezelve te verfchiilen ; draagende ook Haauwen

,

die langwerpig ftomp, plat, en zeer groot zyn,

in veele Holligheden verdeeld en als uit Leedjes

beftaandc , die Eyronde , ftompe, platachtige

Zaaden bevatten. De fraaije Afbeelding van

P L u M 1 E R toont de gcftalte der BIoem-Aairen

,

cn der Bladen , eer dczclvcn Klaauwieren ge-

fcbooteai hebben, aan. De Entada van Mala-

bar is ook eeu klimmende Hf^fi% r>i/» o^nrr
^

welke de Heer Linn^us thans onder den

naam van Polyjlachya voordek , fchynt hier

te behoorcn.

C17) Mimofa die ongedoornd is^ met duhbeld

gevinde Bladen en vyfmannige Bloem-pUrJ^
*

Aairen, de onderjien voL
mice*^'

Een Kruidig Gewas maakt deezc

lutco p!eno. HouiT. M/.
'
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III. de Gevoeligen behoort, van Vera Cruz afkom*

^^In^' U'*^ Jaarlyks daar van in de Upfalfche

Hoofd- Tuin in Sweeden geteelde, heeft Linn^us
STUK. hetzelve befchreeven. Het heeft leggende Rys-

achtige Stengetjes: de Blaadjes groeijen byvier

paaren aan de Vinfteeltjcs : uit de Oxels der-

zeiven komen ecnzaame gedeelde Aairen voort,

die Eyroud en omgeboogen zyn , hebbende de

onderde Bloemen volbladig, grooter en uitge-

breid, geel van Kleur; de bovcnftcn met vyf

Meeldraadjes, die lang zyn, en een korten Styl.

xviiL Ci8) Mimofa^^ie ongedoornd fx, met duhbeld

gevinde Bladen, regtopftaande Aairen; de

jeftippei- Bloemen tienmannig, de onder/ten gelubd.

Deeze Amerikaanfche heeft de Stengen hier

cn daar begroeid met Eeltige Stippen : de Blad-

fteelen vierp^arig met een neergedrukte Klier

tu«;rchcn het eerfte panr: de Vinblaadjcs twin-

tigpaarig : de Bloemftceltjcs met twee over-

hoekfc Blikjes , die half Hartvormig zyn ; de

Aairen langwerpig: alle Bloempjes tienmannig;

de onderden met enkele Meeldraadjes zonder

Ivleelknopjes : de Bloemen vyfbladig.

(19) Mi*

(18) Mimofa ïnerm. Fol. bipinn. Sp^c's ereflN , F.'or. de-
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(19) Mimofa die ongedoornd is , met dubheld ItU

gevinde Bladen en tienmannige Bloem-
^'JJJ**''

Aairen , de onder/ten Mannelyk zonder Hoofo.

Knopjes: de Steng hoekig^ enregtopftaandeJ"^^^'

Behalve hec gezegde , is deeze kenbaar aan frfJJ^'^

haare lange fmalle , gladde , Haauwtjes , en
.

Ryiacii*

zoude , volgens den Heer B u r ai a n n u s , de

Niti-Todda- Valli van Malabir zyn , welke ech-

ter breede , platte Haauw^en fchynt te hebben»

De zodanigen waren , met haar vyven aan

één Steeltje, overgekomen , uit vsrelken S ye n

een Plantje op kreeg, dat naar de kleine Mi-

mofa geleek. Door den fleer Jacqutn ia

deeze Soort in J\fbeelding gebragt. De Tak>

ken zyn Rysachtig. Sommigen hebben dcczs

met de volgende verward.

(ao^ Mimofa die ongedoornd is, net duhbeli
.

gevinde Bladen , en vyfjnannige k

Bloem-jiMiLn , Jl \SiiJlg neerlegg
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Hf. Dit Gewas , reeds in Italië bekend , en on-

^'xu.^ der den naam van Mimofa Italica afgebeeld

Hoofd- door Ambrosinus, meende men uit Egypte
kTuK.

afkoraftig tc zyn , doch Z A n o n i , Opzicnder
**"

van den Openbaaren Kruidtuin te Booonie ,

kreeg hetzelve uit Zaad , dat hem uit de Hoofd-

llad van Braffl toegezonden was , en noemde

het derhalve Basterd 'Mimofa van Fernambuk,

Maar dceze fchynt geen leggende Steng te heb-

ben gehad , als groeijcnde ongevaar een Ell«

boog. 't Getal der Vinblaadjes was groot, eo

onder het ecrftc Paar
,
op den gemcencn Blad-

ftcel , vertoonde zig een Kliertje of Blaasje

,

rood als een Robyn , cn een zodanig Sap be-

vattende, 't welk, door uitdrukking, een roode

Vlak op een Neusdoek maakte. L'it de Oxels

kwamen
, by de Blocmfteelen , Stekels voort.

De ^loeiaen groeiden tropswyze, en daar op

volgden twee lange fmallc Haauwtjes , met klei-

ne ronde Zaaden.

De drie volgende Soorten onder de Boomen

befchrecven zynde (*) ,
gaa ik over tot de

TKvr. (34) Mimofa die ongedoornd is, met dübbeld

UtifTfil. gevinde Bladen, vyfpaarige Bladfteeltjes:

ïicedi>«au- bogtige Takjes en Kloomnde Knoppen.

{*) zie n. Dsu.3 III. s

Fol. bipinn. partialibus qainqucjuf

Gcmm:s gloljofis. Acacia xtpn fpinc

ii, Flote albo. Plom. 5/>. 17. /«• T
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Dee7.c, in de Wcstindiën grocijcndc , heeft

half riartvormige Blikjes en dr;c Bloemmeel- "^^^^
tjcs, de Blcx:mcn aan Hoofdjes: een foorc van Hooro»

KliiT op den gemeen cn Steel , agter de onder-

üc Vinftetlen : ook rondachtige tweekleppige
^""'^^

Knoppen , uic twee holronde Blaadjes bcflaan-

de. De Bladen zyn zeer glad.

(15J Mimofa die ongedoornd is, mt dubbeld ttr.

gevinde Bladen
,

zestienpaarige BladfteeU p,^/^*'^^

tjes , en veertigpaarige l^inblaadjes i aan .

vecitni.

Grond/tuk een Steelklier,

't Getal der Vinblaadjcs is ontzaglyk grooc

in deczc Soort ; aho de gcraccne Bladflcel ,

volgens dccze uitdrukking, iwee-pn-dcrtigBlad-

fleeltjcs draagt, aan ieder van weiken tagtig

BI jadjcs 7.\T. Dit maakt tweeduizend vyf-

honderd en 'zestig Blaadjes, die een enkc! ii'ad

fam nfleüen. j:? Cliff'nrr^';*'''
T,.i«h.^, Au.

Gewas, uit Amenka afkomftig, zig bevonder*

Het droeg langwerpig Eyrondc platte Haauwcn*

(26) Mimofa die ongedoornd ü, met duhbtld txfi.

gevinde Bladen, de Bladfteeltjes vyfpaa- ^5^',^'*;,

(zs) Mimfa inerm. Fol. bioinn. ptrtial. faiccimjueu

,

j»K^» quadragmt ijugis : G'induU Bafcas pctiolari. Miraofa

ovato oHlonsi» plani», H»rt, cif. X09.

(26) Mime/4 iativa. FoL bipioo. partial. ^uïnqaejo^'*! prcP-

^ri.i multijugif , Caule muticaio. Acacia latifoUa AlopecuWf*
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Tig , de Blaadjes veelpaarig ; de Steng fte-

kelig,

STUK. In dceze Soort is de Steng niet gedoomd,
Eenhoi. maar ruuw en als flekelig door verheven Knob»

beitjes, 'c Gewas heeft ftompe Blaadjes , wier

getal aan ieder Bladfleekje , in de Afbeelding

van Plumie R, ten minden zesentwintig en

fomtyds dertig is ; waar door het getal der Vin-

netjes by de driehonderd beloopt. Het draagt

verfcheide Bloem -Aairen en de Haauwen zyn

lang en breed , tropswyze op den Steel ge-

plaatst , bevattende verfcheide ronde platte

Zaadcn.

xxviT. (27) Mimofa die 'ongedoornd is met dubb. ge-

id^T/" vinde Bladen y de Bladfteeltjes zespaarig',

met yeele Finblaadjes en om laag een Steel-

klier.

Dat de Blaadjes van onderen Zee-groen of

blaauwachtig zyn , onderfcheidt deeze , welke

Boomachtigcr groeit dan veele andere Soo'-tcn.

Men vindtzc, onder dc Afbeeldingen der Uitgc-

leezene Planten door Ehret, zeer fraay af-
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gebeeld , cn in 't lichc gebragt door den ver- IH.

maarden T r

e

w , die zig verbeeldde , dat zy ^xsu**

toen nog nergens afj^ebecld of bcfchrceven wa- Hoofd -

re. My dunkt ook dat de Vinblaadjes zeer fmal

zyn, cn weinig naar Palm gclykcn, veelmin

dac zy breedachtig , of ronder zouden zyn dan

Paimblaadjes , gelyk in de aangehaalde uit Ca-
TESBY. Dc Bloemhoofdjes zyn Kogelrond en

wit: de Haauwcn phic, doch aan beide enden

fpits , volgens de gedagte Afbeelding, 'c Ge-

was , uit Amerika afkomftig , is in de Kruidtui-

nen niet ongemeen , cn wordt tienraannig ge-

zegd te zyn of tien Meeldraadjes te hebben , zon-

der Bloemblaadjes. Het vertoont zig, door de

veranderende Kleur en de fyne vcrdeeling van

het Loof, zeer fierlyk (*J,

(28) Mimofa met enkelde Doornen, dubbeld xv

gevinde Bladen en geaairde Bloer,

Deeze hrefl vin haare Aichkïcurige Schoi

den bynaam. De Blaadjes zyn zo klein cn me

Digvuldig, dat dcze'ven de Vertooning van Vo

gel

(*) Bheyn hadc een Haauw daar van
,
zegt hy , van de

men ; dücli die naam fchynt eer Oost- dan We*tindifcli t

Ff 3
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llï* i^e]veders aan het Loof geeven. 't Getal der

^x"^ BhcUteelen is tien en dat der Hlandjcs cwee-en-

HooKD- tw.nfig Paaren, De Hooj^leernar J. Büuman-

"Eniui
^ " ^ ^^^^^ '^^ goede Afbeelding van ,

ea

aii^r bcfchryft het Gewas aldus. (*) „ Uit een witte

„ Schors komen , by den oirfprong der Bhd-

„ ftcelen , eolcelde Doornen , van onderen breed

,

regt uicloopende in een zeer dunne fcherpe

5, Punt; ook witachtig: tusfchen welken fom-

„ tyds een Bloemfteel fpruit. Üe Bladfteelen

„ zyn tegenover elkander bezet met Steekjes,

,j vol van kleine gevinde Blaadjes , die op 't

„ aanraaken zig niet famentrekken, zynde glad,

j, groen en ftomp. De Bloemen komen hier en

„ daar, in 't midden tusfchen de Doorens en

„ Bladen , op lange Steelcn geaaird te voorfchyn

„ als die van den Tamarifch van Narbonne,

„ Donsachtig en van verfcheiderley Kleur, in

*t ondérfte gedeelte rood in 't bovcnftc geel,

„ dat door vermenging met wit ccn fraay aan-

3, zien geeft. Als dc Bloemen afgevallen zyn,

„ volgen gewrichts gedraaide Haauwen , gelyfc

blykt uit de benaaming , welke door H a r-

„ TOGH, op de Natiiurlyke Groeiplaats, aaq

„ dit G-wis gegeven is,"

De Negenentwintlgfle Soort , genaamd Hoorn-

êrmgend9i is voorheen befchreeven : des kome

ik tot de Dertigfte, wier Soortelyke befchry.

ving is als volgt

(30)
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Mimofa met Stoppel-Doornen ^ van lang- III.

te als de Bladen , die dubbeld gevind zyn ; ^'^xif*
de Bladjleeltjes zespaarig, de Takken glad, Hooro*

STUK.

Deeze , wegens de groote fpitfc Doornen xxx.

fchroomelyk om aan te raakcn, fchynt in éc iJ^l^f*

beide Indiën te huisvesten. Dc Amerikaanfe schroom»,

heeft ronde gedeelde Bloemhoofdjes , gdyk de ^
'*

volgende , maar io 't midden met een klein twee-

kleppig Blikje, zegt Linn^eüs.

(31) Mimofa met Stoppel-Doornen en dubbeld xxir.

gevinde Bladen; de Bladjieeltjesviérpaarig J^"^^^^^

met een Klier tusfchen de onderjte ^ de Vin-

blaadjes zestienpaarig ; de Bloemhoofdjes

Klootrond.

Deeze gelykt zeer naar de voorgaande, maar

heeft de Doornen een weinig korter; de Tak-

ken rttigachtig; de Vinblaadjes geaderd en het

gerniaate geblikt. Op Jamaika heeft Doöor

B R o w N E dit Gewas , dat zo wel als het voor-

gaande met dubbelde Doornen gewapend is ,

waargenomen.
De

Spici globof.} , Sil qui»
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De drie volgende Boomachtigc, als die van

''xxi.^ Senegal, de Westindifche uit deFarnefiaanfchen

ootD Tuin, en de Egyptifche, welke de Arabifche

Gom uitlevert, ook reeds bcl'chrccven zynde*,

f'slr?*gaa ik over tot de

C35) Mimofa die gedoomd is , met dubbeld ge-

'^Mmc/a
"^'^^'^^ Bladen^ de Finblaadjes langwerpig

A^- . ovaal en fclteef gepunt.

De Klootronde geele Bloemhoofdjes en de

Bladen die van onderen blaauw zyn , onder-

fcheiden voornaamelyk deeze , die haare Groei-

plaats in Oostindie heefr. Het is een Rankge^

was, met kromme Doornen, die niet alleen aan

de Steng en Takken , maar ook aan alle de Blad-

fteeltjcs en den gemccuen Bladüeel verfpreid

zyn. Men vindc het zo wcl op Ceylon als aan

de. Kust van Malabar. Ook fchynen twee ge-

fchilJcrdc, welken de Heer j. Burmannus
van de Kust van Koromandcl ontvangen heeft,

tot geen andere Soort te kunnen behooren. De-

zelve hebben de Haauwen , gelyk die welke in

de Malabaarfe Kruidhof Intjïa genoemd wordt,

taamelyk breed.
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C36) Mimola die gedoomd is , met dubbeldge-

vinde , byna ontelbaare , Naaldachtige ^^^l^^*
Blaadjes, en een gedoomde Fluim met Hoof»

Klootronde Bloemhoofdjes.
«t"'^'

XKXVl,

De ongcmecDe dunheid cn fynte der Vin-p^^'^*

blaadjes , doet de Bladen zig vertooncn , even veerWadi,

als of het Vogelveders waren, en hier vanheeft^^'

dceze Soort den bynaam. Gcdagte Hoogleeraar

geeft 'er een fraaije Afbeelding van, onder de

Ceyionfche Planten, cn merkt aan, dat het een

zeer fierlyk Gewas is , 't welk tevens de Ge-

voeligheid der gcwocnc Mimofaas heeft. De
Stam is Houtig, eenigermaate hoekig , overal

bezet met haakig kromme Doornen , wel klein

maar ftcrk als die der Roozeboomcn , zittende

in ccn bruine Schors. Aan den oirfprong der

Takken komen ftyvc Bladlleelen , ook gedoomd,

cn decze zyn Vinswyzc bezet met Steeltjes,

aan welken-wadaeam o iiii biuuiL liiüiirgiu van

Vinblaadjes ftaan, die, als menze aanraakt, zig

famen trekken en tegen elkander fluiten. Waar-

fchynlyk doet dit Gewas zulks ook tegen de

Nagt , even als de andere Stuipgewasfen *. Het * zie
'

geeft , aan 't end der Takken , een getakte

Bloem-
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ni. Bloempluim uit, welke even als de Steng ge-

^

^jxl*^ doorn d is , en op lange Steekjes als bezet met

Hoofd- Braamboozen , wier Knopjes zig ontfluitende
8TUK.

gedraald Bloemhoofdje maaken , van Blom-

ai^r^" nietjes rondom met Pluis, byna, gelyk in fom-

mige Soorten van Kruiskruid of dergelyke famcn-

geftelde Bloemen. Men hcefc 'er enkel Tak*

ken van, die uit Oostindie overgezonden zyn,

en de Vrugt was nog niet bekend. Als eeue

Verfcheidenheid is de Kruipende Gedoomde Aca-

cia V2ix\ Plümier, met allerkleinfte Blaadjes,

hier t'huis gebragt,

xxxviT. (37) Mimofa die gedoomd is en glad; de Bla-

fi^a"'^'* den dubbeld gevind met gepaarde Doornen,
Traage. g„ regtopftaande tusfchen ieder paar

Bladfteeltjes.

Deeze is , onder den naam van Vyfde ge-

doomde ^fchynomene of Schaamplant by

Brf.yn afgebeeld. Aan den gcmecncn Blad-

ftecl heeft het Gewas ongevaar zes paaren van

Bladfteeltjes , bezet met een menigte van Vin-

blaadjes. Aan de Stengen of Takken zyn ge-

paarde korte kromme dikke Doorntjes hier en

daar verfcrooid, zo wel als aan den gemeenen

Bladfieel, tusfchen ieder paar van Bladfteeltjes ,

en
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en uit derzdvcr famenvoeging ryst ccn lange

regtc , dunne Doorn. De Blo'-mhocfdjcs zyn xxi.

Klootrond ; de Haauwtjes Vliezig famcrgcdrukt ,
Hoofd-

geleed en ruuw. In dc 'J uinen van Europa

groeit dccze Soort tierig , mmr is traagcr van

faincnirekking, zo op 'cannrasken alsby avnd,

dan de anderen zegt Brkyn, die dezelve by

's Gr.ivenhage, in één Janr, drie Ellen hoog

op.j;( rchoorcn ha It gt zicn , met een ronden

Steng of Stam, van een Vinger of üui;n dik.

C5B) Mimofa diegedoomd is en ruuw :

^^^^'^^fj]^*
den dubbeld gevind met gepaarde Doornen a.ptra<a.

en één die regtop Jlaat tusjchn ieder paar

Bladjieeltjes.

Decze 15: , omicr den raaTi vnn Vyfde Ge-

doemde JEfchynomene of SchnaT.plant , door

Cü M E L Y N \r^ Allr.'ddirg gcbr-gt. P> r f. y

n

heoft ook een Blad, met dc Dpomf^n - ri.-mrvnn

veitoond , '«üggenac dat de Ijlaadjes naar Vo-

gcivedcren gelyken. Hy noemt het een Bra-

filiaanfch Gewas, Het gmcit ook op Jamaika

cn te Vera Cruz in dc Westindiën. Behalve

de Vinblaadjes, wier getal menigvuldig is aan

veertienpaarigc Steeltjes , is lictzclve geheel

CiO Mimo/a acuU h-rra, Fo:. ' ':mü

fo 3cc. MiLL nm. T. ifs.V. -. •
. •:.
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III. ruuw op 'c aantasten en gevoelig. De 'Door-

^
xx!!""*

komen nagenoeg met die van 't voorige

Hoofd- overeen. De Bloemen maaken ronde Hoofd-

iTUK.
j^,3 ^ welken de Zaadpeulen voortkomen

,

die befprcngd zyn met ftyve Haairtjcs, rood-

achtig van Kleur.

De geleerde Breyn vraagt, of deeze ook

het Gewas zy, waarvan RocHEFORxinzyn
befchryving der Voor - Eilanden van Amerika

verhaalt , dat de genen , die de Land - Engte

tUifchen Noord- en Zuid-Amerika, van Nom-
bre de Dios tot aan Panama , doorgereisd heb-

ben , aldaar geheele Bosfchcn vonden van een

Geboomte , 't welk op 't aanraakcn zyne Tak-

ken en Bladen , met een groot geraas , zodanig

famentrok, d?.t het Loof naar een Kloot ge-

leek. Dit fchynt tegenftrydig met de hoeda-

nigheid der meefte Mimofaas, welke haar Loof,

op 't aanraaken, flap laaten hangen of op den

Grond vallen. Die Schryvcr meldt niet of het

Gewas gedoomd ware dan ongedoornd
; fyn of

grofbladig , enz. Men kan 'er derhalve nietf

uit opmaaken.

'fn^a ^3^^ Mimofa die gedoomd is , met duhbeld

jntfia. gevinde Bladen ^ omgekromde Vinhlaadjes ,

Pinnis iacurvis,Cau

. GBON. /^/rf. 19S
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hoekige Steng en Stoppeltjes langer dan ITL

de Doorn,
^^xli^'

Dceze Soort , op Malabar Intfia genaamd
, "^k™'

verfchilc van de anderen inzonderheid door deMtmikia,

fcheefce der Vinblaadjes , die als Halfmaans-

wyze omgekromd zyn en zy heeft bovendien

de Steng niet rond maar hoekig. Men noemt
het Gewas in 't Nederduitfch Wond- Doorn ,

volgens CoMMELYN, die daar toe betrekt

de Boomachtige Javaanfclie gedoomde Mimofa

met zeer fyne Vinnetjes ea een zeer groote

breede Haauw, welke bruinrood is , van B r e y n.

Zelf hadt zyn Ed. het Malahaarfe Acacia , mee

eene Klootronde Bloem en breede Haauwen

,

getyteld.

C40) Mimofa die gedoomd is , met dubbeld xl.

gevinde Bladen, de Leedjes van de ^^^^^ r^^/^'^^!"*

van bavcn alhen mp.t J)nnrn^ „

'"'l&ifdoor.

In de KlifFortfche Tuin heeft deeze zig be-"'^'

vonden, die afkomllig was uit Amerika.
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UI. gevinde Bladen en een vierhoekige Steng

^^xxf
^' ^'^^^ kromme Doornen ; de Haamyen vier-

Hoofd- kleppig hebbende.

EtKhui. Volgens den vermaarden Loefling, die

deeze in Zuid - iUnerika waargenomen heeft #

zyn de Bloemhoofdjcs rond en paarlch van

Kleur,- de Haauwen final, hoekig, Elsvormig,

overlangs met vier Klepjes opfplytende, waar

van de byraam. Decze Soort is een KruiJig

leggend Gewas , met vierhoekige Stengen , flc

Bladen dubbsld gevind , met drie paaren van

Bladfteeltjes in de Leidie Akademie-Tuin waar-

genomen. Kromme Doornen zyn over de Steng

,

Blad- en Bloemfteelen, verfprcid Het heeft

zync afkomst van Vera Cruz.

jL'i (4a) Mitnofa die gedoomd is y met dubbeld ge-

ofiirJi?. v»»»^ Biadert^ de Bladfleelijes vy/paarig^

B.o.-d:)iadi- de I^inhlaadjes driepaarig en drieribbig.

Het Loof van deezc gclykt , min or racer

,

naar dat van den Boom , die den naam van

zicit D Ceratonia of St. Jans Brood voert Plü-
li!*64^*''m IER , die 'er de Afbeelding van geeft, ge-

tuigt dit zelf, en noemt het Gewas Kruipende

Gedoomde Acacia, met Witte Bloemen cnSr.

Jans Brood Bladen. De rondheid der Vinblaad-

jes
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(43) Mimofa die gedoomd is , met dubbeld ^e-^^[

vinde Bladen , de Bladfteeltjes vyfpaarig , ^

de Vinblaadjes tienpaarig , de gemeene

Bladjleel ongedoornd, <u%

Deeze Amerikaanfche , wier Bladen naar die*^^^

van den Tamarinden-Boom gelyken , volgens

P i u M I E R , heeft zeer breede Stoppeltjes , die

gefpitst zyn en paarfch: de Bloemen zyn eeni-

gcrniaate gepluimd , in Hoofdjes , zydelings.

Weinige kromme Doornen komen aan de Tak-

ken voor. Het onderfte Vinblaadje heeft geen

weergaa aan de binnenzyde.

C44) Mimofa die gedoomd is , dubbeld ge
vinde Bladen , de Bladfteeltjes twintig-

paarig y met menigvuldige paaren Fin-^"^-

blaadies,^ ——— '

(45) Mimofa die Stoppelachtige Doornen heefty 3

de Bladen PaarJ'teelig , met zes paaren

Finblaadjes , zynde de Bladfteeltjes met

ten Doom en Klier bepaald.
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Iir. Decze beide Soorten zyn 'er , zonder nadere

*xx"^ omfchryving, door den Ridder bygevoegd, die

Hoofd, ten opzigt van de Mimofaas in 'c algemeen
$TUK. aanmerkt, dat fommige Soorten eene eenbladi-

ge anderen een vyfbladige Bloem hebben : dat

eenigen viermannig, anderen vyfmannig, tien-

mannig , veelmannig en enkel brocderig zyn ;

dat fommigen eenige Bloemen zonder Mecl-

Icnopjes hebben : dat de Haauwcn Vliezig of

Korstachtig , of Lederachtig , of Vleezig , ja

zelfs fomtyds Bezieachtig zyn. Welke ver-

fchillende Vrngtniaakingen zyn Ed. wcnfchtc,

dat de Kruidkundigen oplettend bcfchryvcn

mogten. Ik voeg 'tr by, dat de Bloemen in

fommigen Aairswyze, doch in de meeüen Bols-

wTze vergaard voorkomen, en datdceze Blocm-

hoofdjes zelf dc Haauwen uitgeeven, die dik-

wils byna volgroeid zyn , terwyl het Bloem-

hoofdje nog beflaat.

Onder de Twechuizigen van dcczc Klasfe

komen nog twee Gcllagten in aanmerking , naa-

melyk eeisc het gene den naam voert van

Anthospermum. Amberftruik.

Hier is dc Kelk vierdeelig zonder Bloem-

blaadjes : de Tweeflagtige Bloem heeft vier

Meeldraadjes en twee Stylen, Ook komen 'er

Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen op dc

zelfde Pbnt of op verfchillendc Planten voor.

Twee Soorten , beiden van de Kaap afkora-

ftig, zyn 'er in begreepen, als volgt.



POLTGAIIIA.
(O Amberftruik met gladde Blaadjes, IFL

Afdiiu'

Deezc door don Heer Linn^f.us,
'^^fjj^'^

bcfchryving der Planten van den CIiffortfchcn,TüK!°'

Tuin , in Afbeelding sebragt , is dc Afrikaanfche r.

Heefter , die den Reuk van Amber heeft , byiü^i^JZ
P L u K E K E T : ü s , cn daarom noem ik die van '^{^^^^^
dit Geflagt Amberftruik. In decze Soort komen g^^

'

voor, die Mannelyke cn Vrouwelyke Bloemen

draagen , en anJeren , die alleen Vrouwelyke

hebben , van welken onze Ridder de Vrugt of

Zaaden niet gezien hadt. Pontedera, die

dit Gewas Tournefortia noemt , zegt dac

de Bloem eenbladcrig is cn Trechtcrachtig ,

op den Kelk zittende , welke een rondachtige

hoekige Vrugt wordt , agt langwerpige Zaaden

bevattende, die paarswyze famcnhangen. Of
nu die Kvui kenner den Kelk voor dc Vrugt cn

de Meelknopjcs voor dc Zaaden gehouden , dan

dc Vrugt wcc^i iiilyl (jiiniii» hitrfwy zal door

nader onderzoek moeten blyken.

(i) Amberftruik , die de Blaadjes aan den u.

Kiel fn aan den rand gehaaird heeft» g^mS*,

,
Pfyllü foliif et CapitulU,

Fl»* Mant. ;i. T, ifit

Cs
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IIL Deeze, Afrikaanfch leggend Clinopodium

^'xxi
^' zelfden Plukenet getyteld ,is niettemin

Hoofd- een Heeltertje, dat uit een blyvende Houtige

•TUK. Wortel maar vecle Stengetjes van een Span

*«ÏJr'!
^^"8* naauwlyks getakt zyn, uitgeeft, met

fmalle Lancetvormige gehaairde Blaadjes en

ODgefteelde Oxelbloemcn ; dc Kelken in vieren

gedeeld hebbende , met vier Meeldraadjes.

Vrouwelyke Bloemen waren van deeze niet ge-

zien.

De Kenmerken van dit nieuwe Gcflagt zyn

:

fommige Gewasfen Tweejïagtig , hebben een

uitwendigen Kelk die driebladig is , een inwen-

digcn die vyftandig is en Kraakbccnig : een

Trcchterswyze vyfdeelige Bloem , met vier

Meeldraadjes en een enkel Zaad , dat in de in-

wendige Kelk als in een Huikje zit. Anderen

zyn Mannelyk , hebbende geen inwcndigen Kelk

en geene Vrugt.

Twee Soorten , beiden ook van de Kaap af-

komftig, komen 'erin voor, naamelyk.

(i) Stilbe met ruige Aairen en zes fmalle

Blaadjes,

»" Door

(i) Stilte SpJcis hfrfutls, Fol. fenls linearibus. Syst. Nat.

Vtg. XIII. Gen. 1336, p. 771. Stilbe vestita. Bjibg. Cap, p.

30. T. IV. f. 6. Selago Pinaftra. Sp, Plant. gjtf. Valcrianclla
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Door den Heer B e r g i u s is een Kaapfch UI.

Gewas in Afbeelding gcbragt onder den naam ^^^xi^
van Stilbe vejlita, 't welk de Ridder tot deeze Hoofd-

Soort t'huis brengt. Ook betrekt zyn Ed. daar

toe het gene te vooren door hem genoemd was

Selago Pinaftra, als in Lcof en Geftalte naar

den Pynboom gelykende , welke zou zyn de

Afrikaanfe Heefterachtige F'alerianelle van Co m-

MELYN, in de Amlterdamfe Tuin befchrec

ven. 't Schynt my nogthans toe, dat 'er een

aanmerkelyk verrchil plaats heeft in deeze Hec-

ftertjcs , en , dat de Blaadjes by zesfen gekranst

zouden voortkomen, kan ik in geen van beide

de Afbeeldingen befpeuren , veel min , dat de

Aaircn ruig zyn. De Bloempjes zyn wederzyds

gewold en het groeit aan Beekjes, zegt Linn^eus.

(2) Stilbe met gladde Aairen en Lancetvomige ri.

Blaadjes by vieren geplaatst, j-rillfJis.

Deeze Soort heeft de Geftalte van de voor-*'^**

gaande, doch is in alle opzigten kleiner. Zy

heeft viervoudige ,
langwerpig Eyronde, gladde

fpitfe Blaadjes , die klein zyn en byna Schubs-

wyze op elkander leggen. De Bloemen zyn aan

't end vergaard in een Eyrond Hoofdje, dat,

als 't Gewas gebloeid heeft , uitgroeit en het

Takje verlangt; zo dat dc Vrugtjes op zydeko-
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men. De Meeldraadjes zyn langer dan het

xxu^' Bloempje, 'c welk glad is, niet Wollig gelykin

Hoofd- de voorgaande Soort.

*™' Dus de Heefters befchreeven hebbende, gaa

ik in 't volgende Stuk tot de Kruiden over.

DRUKFEILEN.
Bladz. 60. Reg. 11. Lees Droogbloem.

115. op de kant Lees Paleacea.— 143. Rcg. 21. roor eens Lees driemaal.
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