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B E R I G T

VAN DEN

A U T H E U R.

Ik ben , volgens de voorgemelde Natuurlyke

Methode , met de befchryving der Planten

voortgevaren. De afzondering der Boomen van

de Hecfters fteunt op alle billykheid, en is ook

door anderen goedgekeurd, fchoon zy niet juist

ten opzigt van de manier of gronden dier on-

derfcheiding overeenftemden. Sommigen hebben ^

gewild
j>

dat de Knoppen hier toe dienftig zouden

zyn , dewyl die aan veele Heefters ontbreeken ^

maar, aangezien veelen van de grootfte Boomen

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

boomen, en zelfs een Afrikaanfe Boom, die van

fommigen voor den zwaarden op den geheeien

2 Aard-



u B E R ï G T.

Aardbodem gehouden wordt, geen Knoppen hebben

,

zo zou hier uit een groote verwarring fpruiten, Ande^

ren zouden die Boomen , welken geen eigentlyke

Base, maar alleen een dunne Schors of Opper-

huid bekleedt^ tot de Heefters betrekken : doch ia

hoe verre deeze onderfcheiding gevoeglyk plaats

zou kunnen hebben , is my onbekend.

Ik heb dan 5 hoe zeer ook eenigen die onna^uw-

keurig mogten oordeelen ^ de Boomen van de

Heefters door hunne grootte gecragt te onderfchei-

den; zyndc dit het gene dat meest in 'tOpg loopt,

en my daaromtrent voornaamelyk aan den bladz.

3 en 4 gemelden voet gehouden; inzonderheid

oplettende , om geen groote Boomen over te flaan;

Somtyds heb ik wel goedgevonden, in het zelfde

Gcflagt ook eenige kleinere Boomen of Heefters

te befchryvcn ^ die niet gevoeglyk van de groote-

ren afgezonderd konden worden , doch dergelyke

toegeeftykheid , ook zo dikwils in het Stelzel der:

Sexen gebruikt, zal iedereen billyken.

Het groot getal der Oost- en Westindifche Boo-

men; de onbekendheid van veelen derzelven en

he^



VAN DEN A U T H E U R. m
het belang dat wy daar in hebben , doordien 'er de

liieefte Houten 5 Basten, Gommen ^ Harften, Bal-»

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

Huishouding als de Geneeskunde ^ zo veel gebruik

van maaken , van aficomftig zyn : heeft de bcfchry-

ving der Boomen^ meet dan ik gedagt had, doen

uitdyën , en dus hebben zy niet alle in dit St uk

begreepen kunnen worden ^maar, het gene 'er van

dezelven overblyft , is zo veel niet ^ of ik zal

,

denkelyk , de toezegging , in het voorgaande

Voorberigc gedaan , kunnen houden ; dewyl de

Heefters en Kruiden meerendeels, zulk een uit-'

.Voerige befchryving niet vereifchen zullen.

Meer dan voorheen ben ik als 't ware ge-

noodzaakt geweest , in deèze befchryving de naa*

men te gedenkén van de Hedendaagkhen. Dik-

wils heb ik dit ook , geiyk in de voerige Stuk*

ken van het Ryk der Dieren , met een byzonder

inzigt gedaan , om myne Tydgenooten , inzonder-

heid die my eenige Voorwerpen , tot de Natuurlyke

Hillorie betrekicelyk , geleend hadden, ware 't

mooglyktepleizieren. Ik had met veel minder moei-

^ 3
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te gebruik kunnen maaken van mynen eigenen

Voorraad of van Afbeeldingen uit de voornaamfte

Werken; doch heb altoos beoogd, deeze befchry-

ving der Natuurlyke Hiftorie van zo veel belang

voor de Natuurbeminnaars te doen zyn^ als my

mooglyk was. Ik verbeeldde my , dat het ook

verfcheidene derzelven, anders weinig in gedrukte

Nederduitfche Werken bekend , niet onaangenaam

kon zyn, met lof en erkentenis dus hunnen Naam,

dierbaarder dan Olie
,

vereeuwigd te zien. On-

dertusfchen , gelyk ik afkeerig ben van laffe vlei-

jery , zo hope ik , dat gedagte Heeren, veelen

myne zeer ge - eerde en genegene Vrinden , het

my -wel gelieven ten beesten te houden , dat ik in

deezen my veelal, op de manier der Franfchen, te

vrede gehouden heb met den tytel van de Heer

voor hunner Ed. Naamen te voegen, zonder te

fchryven , de Ed. Heer^ JVelEd. Heer^ BoogEd.

lieer ^ de Hoogleeraar ^ of wat meer van dien aart

is. Zo ik deeze Eertytels eens gebruikt heb , dan

wenfch ik die begreepen te worden als ftilzwygen-

de hun Ed* overal loegedagt. Immers de toevloed

van
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van Stoffen , in dit gedeelte der Natiturlyke Hi«*

ftorie 5 is zo groot, dat ik noodzaaklyk alles wat

mooglyk is dien aan te wenden tot bekorting^

mids niet te kort doende aan myn Onderwerp»

Ten opzigt van overleedene Mannen , hoe ge-

leerd en beroemd ook in^ hun Leven geweest ^

oordeel ik dat de Tytel van de Heer zelfs niet te

pas komt, en anderen, wier beroemdlieid de ge^

meenemaat te boven gaat, fcbynen te groot voor

een enkelen dusdanigen Tytel. Men zal derhalvë

de naam van den Ridder , wiens Samenftel ik in

de befchryving deezer Namurlyke Hiftorle> wat de

orde aangaat , gevolgd heb ^ doorgaans enkel bf

den naam van Linn^eus voorgefteld vinden. Ik

zou te veel Tytels hebben moeten op elkander fla-

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

leerde Wereld te omfchryven , en dit was , vol<i

gens het voorheen gemelde , ganifch myn zaak

niet.

Maar , hoe zal ik myne Aanifieikingen, nu eit

dan zelfs op het gezegde van dieu Grooten

Man en andere Geleerde Heeren gemaakt ^ voor-

* 4
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al , zo ik eens daar in de befcheidenheid of heufcli-

heid mogt overtreeden hebben, verfchoonen? Ik

hope niet , daar toe het getuigenis van dea

fchranderen Heer Doktor Berkhey, thans Lec-

tor in de Natuurlyke Hiftorie op onze beroemde.

Provinciaale üniverfiteit , te behoeven; die my,

in een Aantekening op zyn Wel Ed. zeer fraaije

Inwydings - Redevoering , den i November vm

't voorleeden Jaar te Leiden in de Akademifche

Gehoorzaal uitgefproken^ egregium Linnai inNa^

tura Systemate emendatorem noemt. Waarlyk

,

ik zou my deeze Eer nooit hebben aangemaa-

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

menftel der Natuur van den Ridder in eenig op-

zigt heb verbeterd , dan moet zulks aan zeke-

re gelukkige Bedenkingen , Waarneemingen of

Aanmerkingen , worden toegefchreeven. Immers

men zy verzekerd ^ dat de Liefhebbery tot on-

gegronde berispingen niet by my heerfcht. Ik

heb zelfs verfcheide maaien myne hoog -achting

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

lyk zy 5 als fommigen zig in 't eerst verbeeW

hebben.

Thans , dit Tweede Stuk afgedrukt zynde

,

koiiit my ter hand de ISiemve TJitgaave van

het Ryk der Plantgewasfen ^ w^elke, wel is waar,

de Dertiende genoemd wördt , doch eigentlyk

maar
,
dewyl de Twaalfde uitverkogt was , eene

Herdrukking daar van is , met invulling van de

Supplementen of Byvoegzelen , onder den naam

van Manthf(je of Additamenta door den Ridder

uitgegeven; welke de Heer Murray^ Hoog-

leeraar der Kruidkunde te Gottingen , met ken-

nisfejtoeftemrainge en goedkeuringe van den Heer

LiNNiEUs , in dit Voorjaar aldaar aan lichc

gebragt heeft. Hier en daar komen by dezelven

nog eenige Verbeteringen ^ aan zyn Wel Ed.

door onzen Ridder medegedeeld^ waar van ik m
\ vervolg dan ook gebruik zal maaken. De

genen , die tot dit Stuk behoorden , heb ik , zo

veel gevoeglyk gefchieden kon , agter aan ge-

plaatst.

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

te berigten.

M. HOUTTUYN.
Med. Do&or.

Auifterdara
S Jul3 1774.
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INHOUD VAN DIT STUK.
TWEEDE A F D E E L I N G.

De B O O M e N.

h HooFDST, jD^ Eigenschappen d/i?rBoo-

men in 't dgemeen; hunne nuttigheid ^

dikte ^ langte^ geweldige aafigroeijing;

oirzaak van het aood vriezen , enz. Bladz»

II. HooFDST. Befchryving van de Boomen ,

wier 5/om^72 twee Meeldraadjes hebben^

dus tot de DiANDRiA behöore?tde ; ge-

lyk de Olyfboom 3 Droevige Boom ^

enz.

III. HooFDST. Befchryving van de Boo-
men, wier Bloemen drie Meeldraadjes

hebben^ dus tot de Triandria behoo-

rende , gelyk de Tamarinden-Boom ^ enz.

IV. HooFDST. Befchryving van de Boo-
men , wier Bloemen vier Meeldraadjes
hebben ^ dus tot de Tetrandria be-

hoorende 5 gelyk de Kornoelje - Boom
. en anderen.

V. HooFDST. Befchryving van de Boo-
men, vier Bloemen vyf Meeldraadjes
hebben ,

deswegen F E n t a n d r j a g^-
naamd ; waar onder de Kinaboom

,

KofFyboom en veele anderen.

VL HooFDST. Befchryving van de Booum
f

wier Bloemen zes Meeldraadjes hebben ^

die daarofn Hexandria genoemd wor-
den , waar onder een Boom , die het zoge-
naamde Draakenbloed uitlevert.

VII. HooFDST. Befchryving van de Boo-
Mi' n 5 wier Bloemen zeven Meeldraad-
jes hebben ; deswegen Heptandrja ge-
noemd wordende ^ tot welkende Paarden-
Karftenge . Boom behoort,

VIII. HcoFDST. Befchryvï?ig van deBoo-
MEN5 mer Bloemen ni^i Meeldraadjes



hebben 5 die deswegen OctAndria ge^

memd worden > waar onder de Ealfem- ^

SandelhouCj Zeepnoocen-Boomen, ^ra. Bladz

IX, HooFDST. Befchryving van de Boo-
MEN, wier Bloemen negen Meeldraad-
jes hebben , deswegen Negenmannige
En^NEêx^DKïA genaamd ; gelyk de Ka-
neel 5 Kamfer , Benzoin , Sasfaphras

en anderen y die tot de Lauriel'boomen

betrokken zyn^ —
X. HooFDSï- Befchryving van de Tienman-

nige Boomen i3ECANDRii\ 3 dus g^-
naamd om dat hunne Bloemen tien Meel-
draadjes hebben ; waar onder de Pok-
hout y Katsjoe - Appel , Kampêche-
Hout, Kwasfie 5 Lemisjes, Styrax-

^

Balfem van Tolu ,
Copaive Boom ^ enz.

Xr. HoofdsT* Befchryving van de Boo-
men , wier Bloemen twaalf Meeldraad*»

jes hebben
,

deswegen Dodecandria
genaamd of Twaaltmannige , tot welke

onder anderen de zogenaamde Wortel- o/
Rur.boomcn, Mangoftans^ en anderen

betrokken zyn^ —

-

XIL HooFDSi. Befchryving van de Boo*
MEisr , wier Bloemen twinfig Meeldraad-

jes hebben y
deswegen Icosandria ge-

oiaamd of twinti^mannige , tot welken

de Gojaves
,
Jamboes ^ Perfiken , Aman-

del- , Kerfen , Pruimen , Mispelen , Ap-
pel- Pcere- en meer andere Ooftboo-

mens behoore% «



AANWYZING der PL/\ATEN,
en der Bladzyden,

alwaar de Figziuren aangehaald of hefchreeven worden.

Plaat V. Afbeelding van Twee-
MANNiGE Boomen. tegen over Bladz. 33

Fig. ! De Ceylonfche Franjeboom,

Cbionanthus^ bL 34—j 2. Kormaadelfche D/^.

lium. hL S9

Plaat VI* Afbeelding van Vyfman-
NiGE Boomen» Bladz, 83

Fig. it PeruviaanfcheKina-

Eoom, Cinchona. IL

— 2. De Cerhera Tbevetia uit

Westindie. bL 176

Plaat VIL Afbeelding van Agt-

MANiNïGR Boomen. * Bladz. 273
^ig, I. 'DeJamholiferayavani'

ca met de Bloemen. bL ^'^i— a^DeJamhdliferaCoromafi'^

deltca met de Vrugten. hh^JS

Plaat VIII. Afbeelding van Agt-

EN TlENMANNIGE
Boomen. Bladz, ^IS

l'fg, I. De Zeepboom , Sapifidus

van KormandeL ^^.315

lett. A. de Zeepnoot, De Vrugt van den Kaneelboom;
C, Het Zaad van

-— 2, DePflrHw/ömfli, uit West-

indie. bl.^Zi

Plaat IX. Afbeelding van Tien-

MANNiGE Boomen. Bladz. 405
Fis.



Fig, I. De Catsjoe Appel yfcajou. 11. 409

A. Dezelve, met de Noot , doorgefneeden,

— 2. TweebladigeLiemisjes-

Tak. 11. 440

Plaat» X. Afbeelding van Tien-
MANNiGE Boomen. » Bladz, 461

Fig. I. De Balfem Copayve*

Boom, W»46i
~- 2. De Myrohalanifera ei-

trina. hh 486

PjLAAT XI. Afbeelding van Twin-
TIGMANNIGE BOO-
men. ' Bladz. 527

'Flg. I. De PJidiumCujavillus

of Gojaves - Boom , uit

Oostindie. bi 528— 2. De Westindifchelcaco-

Pruimen.Boom , Cbry-

fobalanus^ W*58l

3. De Kers -Appel van

Siberië» bl.613

c

REG>



REGNUM FEQETABÏLE
HET

/

RYK DER PLANTEN,

TWEEDE KLASSE.

A R B O R. E S.

B O O M E N.



BE.



BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
tweede a f d e e l i n g.

De BOOMER

I. HOOFDSTUK.
E I c E N s c H A p p E N d<fr Boomcn tji alge-

mee?! ; hunnt nuttigheid , dikte
,
langte^ geweldigs

aangroeijing'; oirzaak van het dood vriezen ^ enz.

j^^^^olgens de voorgemelde Natuurlyke

^ •y' % Methode maaken de Boomen de

^ ^ Tweede Klasfe in de befchryving

"^^^^ der Plantgewasfen uit. Zy volgen 3

naamelyk ^ in Rang aan de Palmboomen 3 en

overtrefFen dezelven in veele opzigten. Daar

die tot de heete Lugtftreek alleen bepaald zyn 3

breiden de overige Boomen zig over den ge^

heelen Aardbodem uit , wiens Oppervlakte

veelen niet minder verfieren. Wy behoeven

maar het Oog ^te liaan op de Ceders van den

Libanon 5 de Laplandfche Pyn- en Denneboo-

A men 3
I!. Deïx^ ir Stuk. . .



s De Eigenschappen
lï* men , de Linden van onze gemaatigde Lugt-
j^^^* llreek , wier Kroon en Loof zo wel de Ber-

HooïD- gen als de Valeijen tot Lustprieelen maakt.
sTüiv* minder llrekken de Bosfchagiën van Ei-

ken en ander Geboomte tot bemanteling der

kaale Bergen ^ in 't midden van Europa.
Nuttig

. ]3oor het Hout , dat deeze Bosfchen uitle-

het Hout. veren ^ werden wy van alle noodwendigheden

des Levens voorzien. Men maakt 'er Sche-

pen 5 Schuiten, Rytuigen , Molens en allerley

Gereedfchappen van , die in de Samenleeving

dienltig zyn. Het hardere en veelal fierlyker

gekleurde ; ook tot polyfting bekwaamere Hout

der Oost- en Westindilche Bofchboomen ^

komt het andere^ daar dit te kort fchiet, tc

hulp in de Werktuigkunde ; befchermt het ge-

ne in Kisten en Kasfen weggelegd wordt

,

voor het Gewormte, en is niet minder te

achten wegens zyne duurzaamheid 3 dan we-

.gens zynen luiftér 5 in het optooizel der prag-

tigfte Kabinetten , Glazekasfen , Laatafels ^

Stoelen en andere Meubilen.

De Van zo veel nuttigheid zyn de Boomen
Vrugtea.

^^^^ j^^^^ jj^^^. ^Ueen. De meeften draagen

bovendien Vrugten, welke voor Menfchen of

Beeften eetbaar zyn. Welk een menigte van

Zv/ynen en ander Wild , wordt niet gevoed

door de Eikels der Bosfchen in Duitfchland:

hoe veele duizenden Menfchen leeven in de

middelfte deelen van Vrankryk niet van Kar-

ftengen : terwyl de wilde Appel- en Peereboo-

men
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ïtjéft jaan de Engclfchen hunnen Cyder , de ir#

dïyfboomen aan de Italiaanen hunnen Olie ;
AfdeiLi

de Oranje- en Citroenbóomen aan de Span-
jj^^^j^^

jaarden cn Fortugeezen een verkwikkelyk Fruit 3 stuk.

dat zy door geheel Europa verzenden 3 uitle-

veren» Ik zwyg van de Noocen-, Amandel-,

Pruimen , Kerfen , Perfiken 5 Appelen- , Pee-

ren- en andere Ooftboomen van onze Gewes-

ten* Hoe ver fpreidt zig de Geur der Oost^

indifche Speceryën; de Geneezende kragt der

Westindifche Houten , Schorfen en Boomwor-

telen 3 niet uit ? Het Sasfaphras 5 Pokhout en

de Kina , zyn daar van bekende voorbeel-

den.

Het Hout en de Takken der Boomen zyn,

bovendien 3 tot Brandftof byna onontbeerlyk ;

zodanig, dat men 3 op plaatlcn waar de Boo-

men zo wel als Turf ontbreeken 3 de dier-

baarc Vee-Mest uit noodzaaklykheid verbrandt,

en 5 daar die ook niet valt 3 geheel verlegen

ftaat 3 wanneer men geen Steenkolen of iets

dergelyks te .branden beeft. Welk een menig-

te van Goudfmids - Kolen wordt niet van dc

Takken der Eikeboomen3 door dezelven gloei-

jende te fmooren 3 vervaardigd. Niet -minder

groot is 't gebruik vau derz^Iver Bast 3 Run
genaamd 3 tot bereiding van het Leder ; der

Galnooten en van vcelerley Brafiliaanfche3 en

andere Westindifche Houten 3 tot VerfftofFen

van alicrley Koleur.

Door Boom EN 3 in onderfcheiding van de

A 2 Hec*
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Heefters en Kruiden ^ verftaa ik zodanige Plant-
Afdeeï

, g^^^g^gj^ ^ als men gemeenlvk dus noemt; die

Hoofd- naanielyk een enkelen Houtigen Stam hebben,
STUK. van aanmerkelyke hoogte^ en ten minfte eens

Mans langte overtreffende. Die Plantgewas-

fen, wier hoogte in 't geheel minder is dan

zes Voeten 5 al hebben zy eene taamelyke Boom-

agtige Geflalte , zal ik , met alle de kleinen

,

welke verfcheide Telgen uit éénen Wortel uit-

geeven3 onder den naam van Heefters, in de

volgende i\fdeeling befchryven. Men begrypt

nogthans ligt, dat hier in de allernaauwkeurig-

fte onderfcheiding niet plaats kan hebben 5 zo

min als men die in de gewoone manier van

Ipreeken waarneemt,

rigen- Van de Eigenfchappen der Boonien heb ik ,

fchappen*
Inleiding der Kruidkunde , reeds nu efi

dan gefproken. Ik zal daarom hier niet ftaan

blyven op de famenftellende deelen of het

maakzel van den Stam , de Wortels of Tak-

ken der Boomen 5 noch op het gene derzel-

ver Bladen , Bloemen en Vrugten , betreft , als

waarvan reeds door my in 't voorgaaade Stuk

breedvoerig is gehandeld. Alleen zal ik van

de dikte en hoogte der Boomen, tot vervul-

ling van 't gene daar van in 't voor2:aande Stuk

gezegd is, thans wat breeder fpreeken.

Pikte, Men vindt in de Hiftoriën berigt van ver-

fcheide Boomen van eene aanmerkelyke Dik-

te. Een Peereboom , in Engeland , hadt eenen

Stam van agttien Voeten omtreks 3 en lever-

de
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dc Jaarlyks zeven Ton Peeren uit. Holle Ui

Wilgeboomen heeft men gezien , die anderhalf- ^^^^eel;

maal zo veel , dat is negen Voeten dik wa- Hoofd-

ren. De Lindeboom ^ daar R ay van fpreekt^sxuK.

hadt eenen Omtrek van zestien Ellen , en

moet derhalve dien Duitfchen, waar van gewag

gemaakt is * 3 in Dikte veel overtroffen hebben* * i* srim

Die zelfde Autheur hadt eenen Ypebopm in^^*

Engeland gezien ^ van zeventien Voeten mid-

dellyn ^ en fpreekt van eenen Taxisboom van

omtrent twintig Voeten dik. Dit komt nog

niet by de Dikte der Eikeboomen in Duitfch-

land 3 alwaar men 'er gevonden heeft van der-

tig Voeten over 't kruis. De Heer Adan-
soN heeft aan de Kust van Senegal Boom-

Hammen gemeten van agtenzeventig Voeten

omtreks 5 dat is omtrent vyfentwintig Voeten

dik , hebbende eene Kroon van honderdzestig

Voeten middellyn (*).

Men zal 3 derhalve 3 eenigszins geloof kun- Pion-

nen flaan aan de Berigten van andere Reizi-cro^Stc*

gers 3 die tusfchen de Niger en Gambia 3 aan

die zelfde Kust van Afrika 3 Boomen gevon-

den hebben 3 welken zeventien Mannen , elkan-

der de Hand geevende 3 naauwlyks omvaamen

kon-

Cedngte Heer rekent van ongevaar a7 Voeten; ge-

lyk hy altoos , in de berekening van de Dikte der Boo-

men, meer dan een derde van den Omtrek neemt ; daar het

doch 9 volgens de bekende ruuwe evenredigheid van de

Middellyn tot den Omtrek , als 7 tot C2, minder dan een

derde moet zyn 5 dewyl 7 minder dan een derde van 22 is*
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^

' II- SÓtiiifen r zo dat die by de deftig Voeten difc
Afdeel,

j^q^^-^i^ geweest zyn, Scalig er verhaalt 3,

Hoofd- dat men 'er gezien heeft van zeven - en * der-

STUK. tig Voeten. Maar deeze Böomen zyn door-

gaans fterk gevleugeld 3 of 'met zekere uit-

fteklcén aan den Stam voorzien ^ en zo zal

het mooglyk gelegen zyn geweest met dien

Boom 3 welken men , vólgens R a y ^ in Brafil

gezien hadt 3 van honderdtwintig Voeten om-

tréks 3 dat is by de veertig Voeten dik C^).

Dien wonderbaaren Boom 3 daar . P l i n i u é

van fpreekt3 welke de Dikte hadt van 'tagttg^

Voeten 3 en in wiens holligheid M u t i A n u s

at en fliep met een - éii - twintig Perfoonen ;

zio Wèl als diep Éoc)m'3 daar de Chineefché

Hiftoriën van gewagen > wiens Stam. tagti^

Mannen naauwlyks omvatten konden , welke

bygevolg ver öVér de honderd Voeten dik zou

moeten geweest zyn 3 zal ik tot nader beves-.

tiging op de Ley ftellen.

Hoogte De hoogte eer Böbraen fdiynt' wat naauweir

Kcn!^"^"
t)^perkt te èyn : want' dié geÖrochtelyke Palm-

boom van drie honderd Voeten 3 m'et een Stam

van naauwlyks een half Voet dik 3 daar Ray
üit de Berigten der Reizigers van fpfeektj

wordt;

(*) Om een rond getal te nccmcn : want anders moest

het maar ruim 38 Voeten zytu De Heer Adanson , van

v/icji ik dit ontleen ; heeft hier 45 Voete» , 't welk nog

meer wit den haak loopt.

(I) De Heer Adanson fchynt het ufet ongelooflyk te keu^

Kn» Fm* d€$ riantis. Pref. ccxia.
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wordt voor fabuleus gehouden. Wy hebben 11*

gezien 5 dat de Kokosnootenboom vin Oostindie /^^^^^^^

fomtyds wel tagtig Voeten hoog wordt en datHooFD-

'er op de Wesrindifche Eilanden Palmietboo-STUK.

men zyn , van honderd Voeten. De Europi-

fche Boomen fcheenen in hoogte die der ande-

re Wereldsdeelen ten minfte te evenaaren, zo

niet te overtreffen. Plinius getuigt wel^

dat 'er op de Kanarifche Eilanden Boomen zyn

van honderd vier en veertig Voeten hoog ; en

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

aan Boomen op het Eiland Cyprus gegeven ;

maar de grootfte hoogte , welke de Eiken - ^ Es-

fchen - en Cederboomen bereiken , zou on-

gevaar honderdvyftig Voeten zyn. De Den-

ne-5 Lorken- en Pynboomen groeijen waar-

fchynlyk nog hoöger. Plinius verhaalt , dat

'er te Rome een Balk gezien werdt van een

Lorken -Stam gemaakt , zynde honderdtwintig

Voeten lang en in zyn geheel twee Voeten

dik. Men begrypt ligt, welk een langte dan

de Stam nog daar boven gehad moet hebben.

De Mast van zeven Voeten dik , gefchikt voor

dat ontzaglyke Vaartuig , waar mede dc OW
lisk voor het Plein van 't Vatikaan uit Egyp-

te overgehaald werdt , geeft een verbaazend

denkbeeld van den Denneboom , waar dezelve

van gemaakt zou zyn : te meer , daar de Mast

van dat ongemeen groote Oorlogfchip , dc

Roial Sovereign^ op bevel van Koning Karei

den L in Engeland gebouwd , maar de langte

A 4 hadt
ILDml.ii. Stuk.
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II. hadt van negen cn negentig Voeten ('^). De

-^^^^^'^^vDwars- Balken van die Schip, ten getale van

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

STUK. zaagd , hadden ieder vier en veertig Voe-

ten langte en vier Voet^^n negen Duimen dik-

te: zo dac de Stam van dien Boom ten min-

fte twaalf Voeten over 't kruis moet gehaald

hebben , in die geheele langte. Niet minder

ontzaglyk groot moeten die Boomen vallen aan

de Westkust van Afrika, van Senegal tot aan

Kongo, Benten genaamd, van vizier uitgeholde

Stam de Negers Schuiten maaken, van vyftig

of zestig Voeten lang , en van agt tot twaalf

Voeten breed, die een Laading kunnen voeren

van vyftigduizend ïPonden.

vei-baa-
aanmerking neemt, uit een hoe

zende klein Zciadje of Spruitje de Boomen hunnen
zwaarte

I V

oirfprong hebben , dan moet men verbaasd ftaan

over eene zo geweldige aangroeijing. De laats-

gemelde Eikeboom hieldt dan ten minfte hon-

derdveertien Vierkante Voeten in doorfnyding,

en de Inhoud van den Stam, op die langte, is

meer dan vyfduizend Teerlings - Voeten ge-

weest, Neemende de zwaarte van een Teer-

lings - Voet Eikenhout op zestig Pond , dan

maakt;

(*) Men geeft 'er, wel is waat, de dikte van 35 Voe-

ten aan , doch dit zullen Duimen moeten zyn ; dan was

die Mast omtrent drie Voeten dik» \ Is jammer, dat

nien in zaaken , d^ar het *er '}ahi op aankomt, zo weinig

vertrouwen kan de opgegeven Afrneetingen^
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maakt dit een Gewigt van ruim drie - honderd- I-

duizend Ponden 3 't welk men voor het overi- ^^^j

ge van den Stam en dc Takken ten minüe Hoofd-

moet verdubbelen: zo dat deeze Eikeboom 5 insxuK.

zyn geheel ^ aan Hout, eene zwaarte van zes*

honderd-duizend Ponden gehad heeft (*).

Dit alles nu, is, mooglyk in vyfhonderd ^e?an.

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

fchien een half vierde Loots gewigt. Zo die

aangroeijing alle Jaaren even fterk was , dan

zou deeze Boom jaarlyks twaalfhonderd Pond

moeten toegenomen zyn : doch het tegendeel

is al te blykbaar, Tien Jaaren oud zynde zal

de Boom , waarfchynlyk , met Wortel en al

,

naauwlyks honderd Pondgewoogen hebben. Daar

moet dan een geduurige opklimming in de

Jaarlykfe aangroeijing der Boomen zyn , niet-

tegenllaande zy, naar reden van hunnen In-

houd 5 zo wel als de Menfchen , in de Jongheid

,

oogfchynlyk en inderdaad , het meefte toenee-

jnen. Want, zo de gezegde begrooting eens

wel

() Ik heb alles zeer fchaars genomen* Adanson re-

kent, wel is waar, den Stam op 10 Voeten , doch dan kon-

den 'er ,
op ver naa , die vier Balkin niet uit» Twaalf

Voeten is nog te min. Volgens de evenredigheid , van 929
tot i®oo , welke wylen de Heer Musschen broek
vQor het Eikenhout van den Stam opgeeft, zou eer; Tcer*^

lings Voet byna é4 Ponden zwaar zyn , als 't Water 69
Pond weegt* De verdubbeling

, geloof ik, zal iedereen bif^

iyken,

A5
JI. DEEL» II, STUK.
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II. wel getroffen was, dan zou de Eikel, de Boom

j
' Op tien Jaaren, en op den gezegden hoor^len

HooF2>- Ouderdom , iti zwaarte tot elkander ftaan , als

sxüK, I 25600 '— 6000 maal 25600 ; waar uit

'Blykt 5 dat de Boom , in de eerfte tien Jaaren

jaarlyks meet dan viermaal zo Ived , als in 't

vervolg 5 in iÉwaarte toegenomen ware. Want
in de eerile tien Jaaren is hy meer dan vyf-

en twintig duizendmaal verzwaard 5 en in de

volgende Jaaren van zyn Leeftyd maar zes-

duizendmaaL

Die zeldzaame tegenftrydigheid komt voort

tót het verfchil der weezentlyke en betrekke-

lyke Zwaarte. In weezentlyke zwaarte, dac is

in Gewigt, was de Boom, op tien Jaaren Ou-

derdom, by de hónderd Ponden zwaar: zo h^^

dus alle üén' Jaaren gelykelyk was toegenomen ^

fiadthy5Öp^ hbnderd Jaaren Ouderdom, duizend

Ponden , eri , op dien van vyf honderd Jaaren,

maar vyf duizend Ponden zwaar geweeft. Hy
moet derhalve , in 't vervolg , in weezfntlyke

zwaarte meer toegenomen zyn , dan in de eer-

fte Jaaren. In betrekkelyke zwaarte, in tegen-

deel, wordt zyne aangi'oeijing , als gemeld is,

langs hoe minder: waar van de reden blykt,

als men op de afgryzelyke toeneeming der

getallen by verdubbeling agt geeft. Ik ftel,

dat hy in 't tweede Jaar twintigmaal zo zwaar

was als de Eikel: derhalve, indien hy maar op

gelyken voet toegenomen , dat is in 't derde

Jaar veertigmaal , in 't vierde Jaar tagcigmaal
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%o zwaar 5 enz. geworden ware ; zou hy op II-

^yn wintigfte Jaar reeds twintigduizend , en

op zyn dertigfte meer dan twintig millioenen HoofdV

Ponden gewoogen hebben. Hier uit blykt on- stuk. -

betwistelyk, dat de betrekkelyke aangroeijing

der Boomen Jaarlyks in groote trap vermin-

dert ^ terwyl de weezentlyke^ even zo zeker,

toeneemt.

De tóeneeming der Boomen gefchiedt niet

eenpaarig 3 het geheele jfaar door. Men zal

ligt gelooven , dat 's Winters de Stammen eer

inkrimpen dan uitzetten ; zo dat zy hunnen

wasdom in 't aangenaame Saizocn moeten er-

langen. Hier uit zou men mogen denken, dat

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

geoftelling van de Koude, heeft zulks ook

plaats: maar de Ondervinding heeft aangetoond,

dat' die aangroeijing niet evenredig is met den

trap der Warmte of Zomer - Hitte. Te Abo
in Finland is de omtrek van een Ockernooteri

Boom, twee Jaaren na malkander, in de Zo-

mer-Maa'nden, verfcheide maaien gemeten. Mén
bevondt , dat die Stam in Mey zeer weinig

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

der en in Augustus wederöm minder was toe-

genomen: niettegenftaande men aldaar in July

de grootfte Hitte heeft (^). De overvloed van

Vogtigheid , die 's Vöorjaars in de Grond

plaats

() St6ckh&lmfe f^erhand, rXV. Bani^* Ï7()6» p» 281 j enz.
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II. plaats heeft 5 bezorgt dan het meefte Voedzel

aan de Boomen hetwelkc, wanneer dezelven

MooFD het eerfte Loof gefchooten hebben , verder

srm^ door de Natuur bedeed wordt tot uitzetting van

den Stam in dikte.

Groet- -De Boomen komen Natuurlyk. over het gehee-

Ie Aardryk voorts in Landftreeken , die tot

hunne Groeijing bekwaam zyn. Men heeft de

meefte Gewesten van Indië, eer zy tot Volk-

plantingen gemaakt waren , met Bosfchen be-

dekt gevonden van hoogftammig Geboomte.

De wilde of Bofchboomen beminnen inzon-

derheid de fchuinte der Bergen en de vrugt-

baare Valeijen daar tusfchen; gelyk dit in de

Andes van Feru^ Chili en de aangrenzende

Landen 5 als ook in de Alpen van Switzerland^

wier Kruinen meeft bevrooren en befneeuwd

zyn V plaats heeft» Op Gebergten van middel-

maatige hoogte ziet men ze dikwils de Top-

pen beHaan ,, dpch gemeeiTilyk vallen zy aldaar

zo hoog en zwaar niet 3 als in het hangen der

Bergen of in de Valeijen. De Vrugtboomen

beminnen een vetten Grond en befchutzel voor

de fchraale Winden als ook voor Storm. Vee-

Ie Boomen y die men meest tot fieraad nahoudt,

gelyk de Linden , zyn ook van deezen aart»

Bovendien maaken zy een aanmerkelyk ver-

fchil in de foort van Grond: fommigen tieren

best in een Zandige 3 fommigen in een Steen-

agtige, anderen in de Kley. De Wortels van

ccnigQ Boomen zyn zo teder 3 dat door te

groo-
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gtooten overvloed van Voj^t verrotten : gelyk
.

dit in de Oranjeboomen en dergelyken plaats
j

heeft: anderen beminnen de Waterkant ^ gelyk 'Ioofd-

de Kwee - en Hazelnooten : eenigen groeijen

zelfs in 't Water , gelyk de Elzen en Wilgen

van ons Land en de Mangles- Boomen in de

andere Wereldsdeelen , bekleedende aldaar de

Oevers der Rivieren en zelfs het Strand der

Zee 5 zodanige dat men "ze in de Berbic^^jes

Zeekants ' Hout noemt. En, niettegenftaande

de Moerasfigheid van den Grond , heeft men
aan de Rivier van Suriname , in de Kley, Boo-

men gevonden, wier Stammen wel drie Vade-

men dik waren en wier hoogte gefchat werdt

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

den Vv^efterkerks - Tooren te Amfterdam.

Van de oirzaak der aangroeijing heb ik reeds

omflandig gefproken , en aangetoond , dat dezel-

ve afhangt van den Bast der Boomen*. Ik^

heb aldaar ook de noodzaaklykheid van den Bast n/oftL
betoogd, en door voorbeelden aangetoond, dat

^

dezelve noodiger is tot de groéijing dan het

Hout. Niettemin vind ik aangemerkt , dat in

een Ypeboom, geheel van Bast beroofd , het

Sap nog opgetrokken werde, als ook d^t de
Bast aan zekeren Boom, daar dezelve rondom
geheel was afgetrokken , weder aangegroeid

zy C). Mooglyk zal dit plaats hebben in zo-

da^

(») MsciU BeroL Tom, III, p. lO,

!! Deel, 11. Stuk»
,
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n. danige Boomen, die jaarlyks hunne Schors af^

werpen 3 gelyk de Kurkboom ^ waar dan reeds

Hoofd- voor de afwerping een nieuwe Schors aan ge^

STUK* groeid was. Anderszins ziet men de Boomen 3

als zy van hunnen Bast beroofd worden , in 't

algemeen 3 altoos fterven.

oirzaak Maar 3 wat is de reden 5 dat de Boomen

d^odvrie- fomtyds, of geheel of gedeeltelyk , dood vrie^

zen ? Men fchryft zulks gemeenlyk daar aan

toe 5 dat de Vogten 3 in de Sapbuizen bevriezende 5

dezelven doen barften; maar alsdan zouden de

jonge Boomen 3 en anderen 3 die de Sappigften

zyn 3 meer lyden moeten van 't geweld der

Koude 3 dan de oude Boomen* Hier van nog-

th^ns werdt 3 na den harden Winter van 't

Jaar 17093 het tqgendeel waargenomen^ In

Vrankryk bevondt men, dat de hardfte Boo-

men 3 en die hunne Bladen geduurende den

Winter behouden 3 gelyk de Laurieren 3 Cy-

presfen. Groen -Eiken, en onder de anderen 3

die tederer zyn 3 gelyk de Olyfboomen, Kars-

ftengen - en Nooteboomen 3 de oudftcn en fterk-

fl;en3 in de grootfte menigte geftorven waren.

De reden van deeze fchynftrydigheid werdt

in de Koninglyke Akademie der Wctenfchap-

pen van Parys onderzogt. ^, Cassini de Zoon

pppcrde een zeer eenvoudige oirzaak 3 ten

33 aanzien van de oude Boomen» Hy zeide

,

53 opgemerkt te hebben, hoe de zwaare Vorst

3, derzelver Bast van het Hout hadt afgefchei-

den ; op welk eene manier dit ook mogte
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^,
gefchied zyn. 't Ts, inderdaad ^ zeer natuur- IL

„ lyk , dat de Bast meer aan het Hout klee- ^^^^^

^5 ve in de Jonge Boomen , welke veel meer Hoofiw

55 met Sap 5 en met een Sap dat Olieagtiger is, stuk.

3, gevuld zyn. En 3 aangezien het 3 volgens het

„ gcmeene denkbeeld der Natuurkundigen,

35 voornaamelyk door den Bast is 3 dat de Boo-

53 men gevoed worden 3 zo hebÖen ook die ge^

33 nen 3 in welken de Bast ligter van liet Hout

33 afging, te gemakkelyker moeten llerven.

35 De Heer C hom el bragt een andere

53 reden 3 die algemeen is 3 ter baan. Eerst

3^ kwam 'er 3 in die Winter, een zeer harde

35 Vorst 3 daar op volgde Dooy - Weer , en

33 hier op een tweede Vorst, welke niet min-

53 der fterk was dan de eerfte , verheffende

,3 zig eensklaps met groote vinnigheid. De
35 Vogtigheid van den Dooy 3 waar mede de

53 Boomen gevuld waren , bevroos derhalve ,

3, dat is te zeggen 3 zy zette zig met een

53 groot geweld en zeer fchielyk uit 3 en hadt

„ op de Vezels en alle de Werktuiglyke dee-

33 len der Boomen een zo veel te grooter

33 uitwerking 3 als zy daar minder tegenftand

aantrof. Nu is het zeker, dat dezelve den

3, grootftcn tegenftand ontmoet in de fterkfte

35 Boomen. Zy verfcheurde dan en vernielde

^j, deeze Werktuiglyke deelen3 Vezelen 3 Blaas-

^3 jes3 enz. en maakte die voortaan tot dc

33 Groeijing onbekwaam. Voegt men hier ,

^5 volgens het Stelzeï van den Heer de la
„ Hl.
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A ^EEL
^^^^5 ^^^^ den Heer ChöMel ge*

' volgd wcrdt , by ; hoe de Koude beftaat in

Hoofd- zekere zeer doordringende Zoutige deeltjes ^

„ moest de werking daar door nog fterker

3, en de uitwerking grooter zyn geweest.

Dat de hardfte of oudfte Boomen meer

55 tegenftand in deezen gebooden hebben 5

3, die 5 om zo te fpreeken, den vyand verbit*

35 terde , lydt geene twyfeling. Hunne dee-

„ len zyn 3 noodwendige digter famengepakt^

55 en om die reden is het^ dat zy hunne Bla-

j5 den laater uitfchieten dan de anderen ^ wan^

5, neer, voor 't overige 5 alles gelyk ftaat. De

55 ontwikkehngen, waarin de geheele Groeijing

35 beftaat , moeten aldaar langzaamer gefchie-

55 den, dan in de genen, die hunne deelen

zagter, buigzaamer en meer met Sappen ge-

5, vuld hebben.

„ Ten opzigte van de oude Boomen gaf de

„ Heer Homberg nog eene byzondere re-

^, den van derzelver grooteren tegenftand.

„ Hunne Vezelen, die den hoogften trap van

„ aangroeijing bereikt hebben , en bygevolg

„ naar alle kanten zo veel moogelyk zyn uitge-

„ rekt, zouden geene andere uitrekking lyden

,5 kunnen , en kanten zig derhalve met kragt

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

5, zy van eene vreemde Vogtigheid. In te-

gendeel is het blykbaar , dat de Vezelen

„ van jonge Boomen nog veel bekwaamheid

M heb-
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hebben om zig uit te rekken 3 cn veel me- H;
^

de geeven kunnen.
Afdeil*

Verfcheide Boomen ^ die het geweld van Hoofd*

3, dien harden Winter fcheenen ontkomen te^'^"^* .

3, zyn y om dat zy , door de beweeging van he!r

Voorjaars Sap, wederom Takken en Bladen

3, uitgaven ; konden daar van in de Herfst

55 geen nuttigheid trekken , maar vergingen

35 t'eenemaal. Als deeze gekapt werden , bevondt

55 menze veel zwarter en meer verbrand in

35 het Hart 3 dan in het Spint en naar den

35 Bast toe. Het Hart 3 dat hardst is 3 was

35 meer befchadigd dan het Spint 3 en reeds

3, dood terwyl in het Spint nog een weinig

33 Leven overbleef" (*).

Men vergeef my deezen uitflap 5 uit be- iceftyaii

fchouwing van gedagten Eikeboom gebooren.

Dat dê Leeftyd van vyfhonderd Jaaren niet

te groot genomen zy 3 blyJct uit het voorheen

gemelde * aangaande den Ouderdom der Boo- nteb

men 3 waar van Plinius met veel ophef en ƒ
zeer uitvoerig fpreekt. Josephus verhaalt,

dat men ten zynen tyde, zes Stadiën van de
Stad Hcbron 3 een Terbenthvnboom zag, die

federt de Schepping der Wereld in wezen was
geweest. Doch dergelyke Gettógenisfen zeg^

gen weinig. De Heer A/>anson heeft uit

verfcheide Waarnecmingen en Aanmerkingen

be«

(*) Hist. de VAcmJ, R. des ScJems , 1710, pag. 78, Oc-
tavo.

B
lU Deel* II» SiuKi
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!• beflooten , dat de meefte Palmboomen van hon-

Afdeel*
jerdtwintig tot vierhonderd en fommigen tot

Hoofd* duizend Jaaren kunnen leeven , hoedanigen
sTüK* i^en ook in zyne Familiën van Karftenge- Lin-

den- en Pynboomen vindt 3 rekenende dat 'er

nog anderen zyn , wier Leeftyd zig tot vier-

duizend Jaaren en daar boven uitflrekt

ziekten" Gelyk de Booinen ten opzigt van hunne

men!^°' Struftuur, vau hunne Groeijing 3 Voortteeling

,

als ook van hunne Sterflykheid 3 en in andere

opzigten 3 met de Dieren eenige overeenkomst

hebben 3 zo zyn zy ook aan dergelyke On-

gefteldheden 3 als dezelven 3 onderhevig* Men
ziet ze fomtyds kwynen3 uitteeren en üerven,

zonder eene blykbaare oirzaak 3 die dan ge-

zogt moet worden in de Grond 3 welke hun

een onbekwaam 3 te fpaarzaam 3 of te over-

vloedig Voedzel uitlevert. Het zelfde wordt

in de Menfchen en Dieren waargenomen. Dat

de Bladeren geel worden 3 is een Voorteken

van deeze Ziekte 3 die dikwijs gepaard gaat

met eene verrotting 3 uitdrooging of bederf

der Wortelen. Het bloot ftaan voor den

Noorden Wind of de zogenaamde Zee -Vlam-

men in ons Gewest 3 doet de Boomen niet

minder treuren 3 en belet derzelver Groeijing

niet alleen 3 maar inzonderheid de Vrugtdraa-

ging^ Sommigen zyn eene uitvloeijing van

Wa.
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Waterige Sappen 3 Gom of Harst 5 tiit den II.

Stam en lakken onderhevig; 't welk wel als
^^Y^^'

eene Kwaal aangemerkt kan worden ^ maar dié Hoofd^

ons de heerlykfte Gommen en Harllen^ ge-STUK;

lyk de Mastik 3 Wierook^ Myrrhe 3 Terpen-^

thyn en dergelyke Droogeryën meet" , uitle^

vert. De Kanker der Boomen is een gevaar^

lyke Kwaal 5 die in dezelven 3 gelyk in de

Menfchen , uit eene inwendige en verborgene

oirzaak ontftaat 3 en daar mede zo veel over-

eenkomst heeft 5 dat men zulk een Boom 5

met het Kwaad uit te fnyden 5 zelden daar

van geneezen kan 5 dexvyl het zig op rinderè

plaatfen op nieuws openbaart^ Zonderling is

't, dat de Kankerii^e Boomen dikwils in Vrugt-

baarheid de Gezonden overtreffen 3 brengende

zeer goede Vrugten voorti Die Kwaal, wel-

ke men het / uur in de Boomen noemt , is^

door haaren voortloopenden aart, ook veel meè

de Verfterving in de deelen van 't Menfche-

lyk Lighaam overeenkomftig 3 en niet te i2el-

pen 5 dan door het affnyden der aangeftoken

Takken^ Even als in de Huid der Menfchen

en Dieren fomtyds Wormen groeijen , die

veel nadeel doen ; zo heeft men ook een Bast-

Worm in de Boomen. Dit zyn kleine witte

Wormpjes , die tusfchen de Bast en het Hout

huisvesten , en den Bast van binnen af knaa:-

gen 3 komende meest voort op plaatfen , daar

dezelve gekwetst is of geborflen, Zy kunnen

de Boomen doen kwynen en fterven^ Voorts

B 2 i$

Ih DttU II. STÜtó
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II* is het Mos en dergelyk Ontuig, inzonderheic!
Afdeel.

Schors groeijende Bygewas, gelyk

Hoofd- Marentakken en veele dergelyke Planten in

STUK. andere Wereldsdeelen , even als de Onrei-^

nigheid van 't Menfehelyk Lighaam , wanneer

zy niet daar van gezuiverd worden , den Groey

en Bloey der Boomen nadeelig , en kan zeer

wel eene Onvriigtbaarheid veroirzaaken ^ die

echter ook van andere en dikwHs onbekende

Omftandigheden , even als in de Menfchcn ^

afhanglyk is , zo wel als het ontydig afvallen

der Vriigten. Ik wil nu niet fpreeken van

het Ongedierte 5 dat de Boomen benadeelt en

fcwynen doet , of derzelver Bloem- en Vrugt-

maaking belet of de Vrugten bederft ; om dat

ik daar van in de befchryving der Rupfen» eii

andere Infekten breedvoerig heb gehandeld,

vërdee- Wy hebben gezien 3 dat door verfcheide

^^^'S- Stelzelmaakers de Boomen van de Kruiden af-

gezonderd zyn ; gelyk door den beroemden

To URNE FORT 3 by voorbeeld , in 't laatst

der voorgaande 3 door B o e r h a a v e in 't

begin van deeze Eeuw ^ en naderhand door

Heister, in 't jaar 1748. Anderen ^ gelyfc

D ü Hamel, hebben de Boomen en Boom-

agtige Gewasfen op zig zelf befchreeven en in

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

zelfde Vvankrvk , en dus ook in de meeflen der
Stuk. f^*'

203,
' middelde deelen van Europa , natuurlyk zyn ,

worden door den Heer Roux ook, doch op
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een anderen voet , in zeven Afdeelingen ge- IL

bragt: te weeten aldus (*). Afdeel*

1. Die Vrugtcn draagcn, met een Dop of Scheede; Hoofd*

gelyk de Eiken , Karftengeboomen, wilde Kar-^'^'^^-'

(lengen Ockernooten , Beuken en Hazelaaren#

2. Die Sappige Vrugten draagen, met Korrels of

Pitten ; gelyk de Appelen , Peercn en Moerbe^

fie Boomett.

S. Die Vrugten draagen met Stecnen of Steenag-

tigc Kernen: gelyk de Kerfen , Pruim^, Olyf-,

Kornoelje.^, Mispelboomen , enz.

4. Die geen Vrugten draagen , welke eetbaar

zyn , of tot Spyze gebruikt worden: gelyk de

Olmen 5 Taxis , Esfchen, Haagbeuk, Schotfe

Linden , Platanus , Acacia en Palm*

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

Denneboomen, en Cypresfen.

6. Die het Water of Vogtige Gronden beminnen ;

gelyk de Linden , Berken , Abeelen
, Popelleren.

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

Wilgeboomen.

Deeze verdeeling is ^ gelyk men gemakkelyk

kan zien , gantfch onnaauwkeiirig , en ook al-

leen tot befchryving van het gebruik des Houts

deezer Boomen , in de Bouwkonsc en Werk-
tuigkunde 5 gefchikt. Ik zal my derhalve daar-

om met dezelve niet ophouden ^ te minder ,

om dat myn oogmerk ^ als voorheen gezegd

heb 5 is, de Methode der Sexen in de onderdee-

linge der Klasfen te volgen.

11. HOOFD»
C^J Traité des Arhres a ouvrer, Tatis 1750. Oa:ayo,

B 3
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Afdeel ~ '

Befchryving van de Boomen^ wier Bloemen

tVvce Meeldraadjes hebben ^ dus tot de Di-

ANDRiA behoorende ; gelyk de Olyfboom >

Droevige Boom> enz*

Zander de Eenmannige Plantgewasfen (Mo^

nandria) , dat is die maar één Meeldraad-

je of Meelknopje hebben ^ komt geen voor ,

dat den naam van Boom kan voeren. Het be-

Ivendfle van dien aart, onder de Tweemannigen

{Diandna)^ is de Olyfboom, die met re-

dden dus Jiier, in dee2;e Afdeeling, de eeyfte

plaats bekleedt

O L E A. Olyfboom»

De Olyfboom, in 't Latyn Olea , heeft

dien naam van 't Griekfche woord Elaia be-

komen , dat zynqn oirfprong , zo jnen wil

,

of van de gladheid der Olyven , of van de

gladmaakende en verzagtende eigenfchap der

Ölie heeft. Waarfchynlyker is 't , dat deeze

van den Boom of deszelfs Vrugten , Olyven

genaamd , dan dat de Boom van de Olie zy-

nen naam zou Iicbben. De Duitfchers noe-

men hem Oelbaum , dat is Olieboom; de Fran-

fchen Olivier . de Engelfchen Olive-Tree^ dat

is Olyven -Boom. De Italiaanfche naam 0/z-

vo , de vSpaanfche Oliva , de Portugeefche Qley-

Hoofd* II. H O O F D S T U K.
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i zyn altemaaU zo wel als de Boheemfche, il
Poolfche 5 enz. met den Latynfchen overeen- ^^^'df.el-

kömftig. HooKD.
Deeze Boom is 3 na de Palm- of Dadelboo- r.TUK.

men, een der voortrefFelykden, niet alleen 5

maar ook der beroemdflen^ zo in de gewyde

als ongewydc Hiftoriën, De Plantagiën van

Olyfboomcn werden geteld onder de Rykdom-

men van de bezittingen der Israëlieten in 't

Beloofde Land* De Boomen des Wouds
wilden , by gelykenisfe , den Olyfboom ver*

kiezen tot hunnen Koning ; maar de Olyfboom

weigerde dit^ om zyne Vettigheid niet te ver-

laaten , die van God en de Menfchen geprec-

zen werdt Q^'). Zo kwamen ook twee Olyf-

boomen ^ ter wederzyde van den Gouden Kan-

delaar 5 in het Gezigte van den Profeet Za-
c H A R I A s voor ( t ) 5 welke den Heiligen

Geest zouden affchetzen. De Wysheid ver-

gelykt zig zelve by een fraaijen Olyfboom 3

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

door Jehovah een groene Olyfboom^ fchoon

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

blydde zig Koning David^ dat hy zoude

2;yn als een groene Olyfboom in 't Huis van

God

f Richioren* Kap. 9. Vers» 8 , 9,

2^achar. Kap. 4.

(I) J^f^^ S-^rach, Kap. 24. V. 1$ , item. Kap, 50. Vers

n. '

{^) Jerem. ir. V, Iét

B 4.

II, Deel. 11, Stuk*
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!!• God, De Olyfberg, in 't gezigt van Jeriifa-

Afdeel,
j^^^ ^ pj^^^^ ^ ^^jj,^ ,^ Werelds Hei--

Hoofd- land tot zyne rustplaats verkoos ; daar ily

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

hm^^' Olyfboom is , volgens Columella,
de eerfte in rang onder alle Boomen. Hy
was aan de Kuifchheid toegewyd en daarom

wilden de Grieken ^ dat de Olyven door Jon-

gens en Meisjes ^ die nog Maagd waren , zou-

den geplukt worden. Het was by hun een

Heiligfchennis ^ zodanige Boomen moedwillig

te befchadigen of te vernielen^ Maar vooral was

een Olyftak het zinnebeeld van Vrede , en

, het uitfteeken van zulk een Tak ftrekte tot

een zelfde teken 3 als hedendaags dat van de

Witte 6F Vrede - Vlag (f). Vyfhonderd Bur^

gers van Sidon kwamen Artaxerxes de Vrede

affmeeken met Olyftakken in de Hand. Nog
heden dient het af beeidzel van dezelven daar

toe in de Teken- , Schilder en Bouwkonsr,

Meïi gebruikte weleer Olyftoomen tot aan-

wyzing der Landpaalcn , en daar van is het

Spreekwoord , extra Okas vagari ^ of buiten

^t Perk treeden 5 aflcomftig.

êi^ix. Dat deeze Boomen een hoogen Ouderdom
bereiken kunnen 3 blykt uit de Berigcen van

(*) Montis Oliv^feii Christus de Vcrtke fiarrum , Ad Pa.

trem rediit, PlUJDi NT.

{X) Par^fersque manu ramum pmcndit Olivara zegt Vijr«

CU». 8» V. 11^.
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Tlinius, die ons verhaak ^ hoe de Autheu- II.

ren overeenftemmen , dat derzelver Leeftyd^^Yj^''*

tweehonderd Jaaren beloopt. Ook zyn zy injiooFD-

't groeijen traags en fchynen by de Eikeboo-^TUK»

men niet te kunnen aarden , beminnende in, ^hf

tegendeel de nabuurfchap der Wyngaarden en

Vygeboomen. Zy worden zelden van Zaad

of Pitten voorgetccld , maar gemeenlyk door

Uidoopers vermenigvuldigd 5 welken men dan

gelyk de Appel en Pecreboomen ent , doch

liefst op hun eigen Plantfoen. Ook willen zy

wel gehavend en niet ruuw behandeld wor-

den; waar uit nog meer de Edelheid van dit

Geboomte blykt. M u n t i n g noemt het een

fchoon 3 aartig en met ceuwigduurende aange*

iiaame groenheid verfierd Boomgewas.

De Kenmerken, volgens Linnuï:us, zyn: Kenmcr^^

de Kelk een eenbladerig , buisagtig , klein^^"*

Bloemkasje ; met eenen viertandigen opgeregten

Mond ; afvallende : de Bloem éénbladig ; zynde
een Cyliiidrifche Buis 3 van langte als de Kelk,

met eenen vierdeeligen vlakken Zoom, clie de
Slippen half ovaal heeft: twee Meeldraadjes

^

tegen elkander over , Elsvormig , kort , met
överend flaande Meelknopjes: het Frugtbegin-

%el rondagtig , waar op een enkele zeer korte

Styl 5 die een tweedeeligen , dikagtigen Stem-

pel heeft, met uitgerande Slippen, UetFrzigt^

huisje een Eyrondagtige , gladde , eenhuizige

Pruimvrugt ^ bevattende eene langwerpig Ey*

B 5 ren*

IL VEFt.ll. Stuk,
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H- ronde rimpelige Noot of Steen , die een Pic
Afdeel,

dergelyke figuur , aan beide enden

Hoofd- fpits.

STUK* Sr>orten zyn 'er thans in dit Geflagt

bekend 3 waar van de eerlte den Tammen en

Wilden Olyfbcom beiden bevat ^ onder den

volgenden Soortnaam,

T. C^) Olyfboom met Lancetswyze Bladeren en

r!^Z rondagtige Takken.

l-aropilche

olyibooxn, Tamme 3 waar van ik zo even fprak,

is een groote , hooge 5 Takkige Boom , wiens

Bladen naar de Wilgcbladeren gelyken 3 maar

fmailer en kleirider zyn , aan 't end Ipits,

dik en ftyf ^ met een kort Steeltj^^ , van boven

groen , van onderen v/itagtig zynde ^ bitter

en eenigermaate fcherp van Smaak. De Bloe-

men komen aan Trosjes voort , en daar op

volgen de Vrugten ^ die ook verfcheidene by

elkander zitten ^ zyndé langwerpig rond, vaa

grootte als een Vingerlid 3 eerst groen , daar-

na bleeker , vervolgens paarfchagtig en ein-

delyk zwart van Kleur y die men Olyven

noemt. Van

(i) Olea Foliis lanceolatis, Syst. Nau XIT* Tom. IT.

Genv ao. Sp. i. 56* Oka Foliis lanceolaris , llamis

teretiuscuUs. Hort^ CUff, 4* Mat, Med» lo» Royen
jiugdbat, 398* Olea fativa, Bauh* Pin, 472» Olea. DoD.
Tempte 811. Olea Foliis lanccolatis , Ramis tetragou/s^

Hort. Cl'tjf. 4. RoYEN Lugdhat^ 399, Olea fylveflris Polio

ilura fubtus incano. C. Fm, 472^
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Van den tammen Olyfboom worden veele II.

Verfcheidenhcdcn ^ door de Kruidkundigen ,
^'^^'^^eei,,

opgeteld 5 naar de byzondere grootte en Kleur Hoofd-

der Vrugtcn. Die 5 welke men Spaanfche ^tuk.

Olyven noemt , zyn de grootflen ; die in Ge- oiyy^n^

nua en Provence vallen 3 Ficholines genaamd 3

zyn kleiner en langwerpig ; anderen ^ OlivellcË

genaamd 5 in Toskane groeijende 3 zyn klein

en ronde Men heeft witte ^ groene en rood-

agCige Olyven. In fommigen zit bet Vleefch,

gelyk in eenige Soorten van Pevfiken, aan den

Steen vast , wanneer menze aan Hukken

breekt : in anderen is het los. Ook verfchil-

len zy grootelyks in Smaak en hoedanighe*

den.

P L I N 1 u s zegt 3 dat men de onrype Oly- cebmiiu

ven Drupcs noemde , en daarvan heeft Lin-
N u s dat woord in 't algemeen voor zoda-

nige Vrugten , die , gelyk de Pruimen , een

Steen in haar Vleefch bevatten 3 ontleend.

Zulke Olyven worden gebruikt om met Zout en

Speceryën in te leggen , en dus gekonfyt
by de Kost te eeten. De grootllen ^ en die

dikst van Vleefch zyn , worden daar toe ge-
nomen. Sommigen neemen^ na dat de Olyven
eenigen tyd in de Pekel gelegen hebben / den
Steen daar uit , en fteeken 'er een Kapper-
Vrugt in 3 't welk ze dan zeer bekwaam
maakt ^ om de Eetens - Lust op te wekken.
De rype Olyven , die zagt en zwart zyn y

laaten zig , zonder eenige bereiding. , mee Pe-

II. Dekl, II^ STUKv
'^^^^
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II- per en Zout eeten. Zy zyn wrang en dienen

'^''Tl
^* op zig zelf niet tot Spyze.

HdofD' De Olie 5 die uit de Olyven geperst wordt,
STUK. is van veel algemeencr gebruik en nuttighe-

Olk!^^'
verfchiit niettemin grootelyks naar

den aart der Olyven ^ het Land en de Grond

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

ke zy behandeld worden. De witte , dunne ,

zagte, zoete Olie wordt uit rype Olyven; dc

groene , wrange of bittere Olie uit onrype

geperst. Men begrypt ligt, dat hier tusfchen

een menigte van middelfoorten zyn , die meet

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

ken. De zoete Olie is ongemeen verzagten-

de en Pynftillende : des tot een Geneesmiddel

in veele Gevallen dienftig , hoewel haar over-

maatig gebruik de Lighaamsdeelen grootelyks

verflapt en de Spys - Verteering hindert , verr

oirzaakende Walging en Braaken. De wrange

Olie, Omphacium genaamd , meestal met by-

voeging van groene Takjes, Bladen of Knop-

pen der Olyfboomen geperst , is een dik Lym^
agtig Sap , hetwelke oudtyds van de Worfte-

laars gebruikt werdt om hunne Lighaamen te

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

hun Zweet vermengd en opgedroogd , werdt

het van hunne Lighaamen afgefchrapt onder

den naam van Strigmenta , die men verkogt

,

tot uitwendig gebruik, tegen de Barften, KIoo^.

ven en Gezwellen , zo uit Winterkoude als

anders , in verfcheide Lighaams - deelen. De



zoete Olyf-Olie komt , gelyk men weet , in tl:

de meelle Zalven en wordt ook op zig zel-^ jj^^

Ve gebruikt tot het maaken van famengeftel Hoofö»

de Oliën, De Droefem der gemeenc Olyf-STUic.

Olie is insgelyks een verzagtend ^ oplosfend

Middel , voor uitwendige Ongemakken- lil

Kalk gemengd zegt men dat hy de Muüren,

daar mede beftreeken^ niet alleen voor Vog-

tigheid of doorflaan , maar ook voor Onge-

diert bewaart.

De overige nuttigheden van deezen Boom oiyve^

gaa ik voorby. Alleen zal ik ten opzigt van^^^^*

het Hout opmerken 5 dat hetzelve zeer fraay

groenagtig geel met zwart gewolkt is en ge-

aderd 5 hebbende een aangena«men Reuk 5 en

lattende zig zeer fchoon polyften : des het

ook van de Schrynwerkers gezogt wordt, tot

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

door het vertoonen van Beeldjes , Landfchap-

jes en Ruinen, gelyk in de Florent^mfche Ste-

de - Steenen , of in het zo berugte Steden-

Hout C). Men heeft 'er een Tabaks-Doos

van gezien , die in fraaiheid de fchoonfte Plaa-

ten van Egyptifchen Boomagtigen Porfierfteen

overtrof* De harde Winter van 't jaar 1709

deedt

(*) Zie het U. Deel der Uitgezogtc Vsrhandelin^m , blxds»

636. en nu Deel, Pi, XXI.
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lï. deedt in Vrankryk veele Olyfboomen fterveft^

ArriEEL.gj^
dit maakte het Hout der Wortelen van

Hoofd- dezelven töcn overvloedig te bekomen ; doch

STüic# naderhand is het ülyven - Hout daar door

fchaars geworden. Anders vielen 'er wel Duims-

Planken van , tot negen 3 tien en elf Duimen
breed.

Wilde Behalve den Tammen is 'er een Wilde Olyf-
olyiboom^^om

, die door alle Kruidkundigen van den

thans befchreevenen wordt onderfcheiden, Lin-

Njeüs maakt 'er eene Verfcheidenheid van.,

met vierhoekige Takken (*) 5 daar de Tamme zy-

ne Takken rondagtig heeft. Anderen merken

aan ^ dat de Wilde Olyfboomen zo hoog niet

groeijen , en hunne Takken fcherp of Steke-

lig ^ dat is aan 't end fpits hebben 5 zynde de

Bladen harder dan die van den Tammen Olyf^

boom en de Vrugten kleiner. Sommigen wil-

len 3 dat deeze door het havenen alleen van

den Tammen verfchillen zou
; invoegen de

Tamme 3 wanneer men hem verzuimt 3 in den

Wilden veranderc. Dit is nogthatis van dien

met dikke donker groene Palmbladeren, wel-

ken de Hoogleeraar A. van Royen op deeze

foort uit BoERHAAVE aanhaalt 3 niet te den-

keil. Dé Olie der Wilde ülyven wordt van

fommigen 3 tot uitwendige Geneesmiddelen 3

beter dan die van de Tammen geoordeeld.

(2) OIyf«

() Olea FdlIIs lanceolatls , kamis tetragonis. Hm* clifl

4. Olea fylvestris.
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(2) Olyfboom met ovaaïe Bladeren» II.

Afdeel,

Behalve deezen , waar aan onze Ridder deHjj^^'^;^

bynaam van Europifchen geeft ^ ftelt hy nog stuk»

cene Soort voor ^ onder den naam van Kaap-

fchen. Dezelve is door Dillenius onder
^^^f^^^^

den naam van Kaapfche altyd groenende Li- K^anpfchc

gufter
i>
met een dik rondagtig Blad^ befchree-^^^^^"^^"^'

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

le Bladen, en aan den volgenden Lancetswys'

ovaale Bladen* In tien en elf Jaaren maar

anderhalf Elle hoog geworden^ fcheen het eer

een Heefter dan eeïi Boom te zyn3zcgt Dil-
lenius,

Cs) Olyfboom met Lancetswys ovaale Blade*

ren. .

cana.

Een derde Soort van Olyfboom voert thans, ^"^^l^-

'den naam van Amerikaanfchen. Deeze is van

Catesby voorgefteld, onder den naam van

Lawierhiadige Ligujler met purperkleurige

B<^sfen. Hy zegt 5 dat het gemeenlyk een

Boom wordt van zestien Voeten hoog , met

eenen

(2) Olea foliiè ovatis» Hort, Cl'é* 4* ROYEN. tugihat.

399. Liguftrum Capenfe fcnipervirens , folio craslo (iibro-

tiindo, DiLL» Elth. 193» T* 370. f. i94-

O) Qlea foliis lanceolato - elllpticis» Manilsf, p. 24. li.

g'jftrum Lauri folio, Frudu violaceo , Baccis purpurels, Ca-

TK8B. CzroL !• p. ÓL T. 6u Mondhout met Laurierbla«

den» SïïLiGM. f^ogd(r., III» Deel, bl, iS.Pl. 22*

11» DriL» lU Sxmc»
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il. eenen Stam van ze^s of agt Duimen dik ^

Afdeel»
groeijende in Karolina. Volgens de Waar*

Hoofd- neeming van D. Garden, heeft deeze

STUK. Boom de Bladen gepaard, Lancetvormig , al*

tyd groen , gelyk van rand , gefteeld ,
glan-^

zig : de Bloemen ^g^oeijen , in de oxels der

Bladen , by korte Trosjes, die gearmd zyn

met Steeltjes tegen elkander over , waar op

de Bloempjes ftaan , welken haare Punten ag-

teromgekruld hebben , en eenen zeer korten

of byna geenen Styl ; den Stempel in tweeën

verdeeld. De Vrugt is Kogelrond
,

glad en

fraay in 't aanzien : zy bevat een Eyrond-

agtige , eenigermaate geftreepte , van onderen

doorboorde Noot. Mannelyke en Vrouwelyke

Bloemen komen 'er op een zelfde Plantgewas

met de Tweeflagtigeh voor. Door C A t e s-

B Y waren deeze Bloemen gezegd uit vier

Blaadjes te beftaan , en volgens D. G a r-

DEN zouden zy haare Punten omgekruld heb-

ben 5 en dus eenbladig fchynen te zyn , gelyk

die der Olyflooomen. Mooglyk maakt het

verfchil der Sexen dit onderfcheid.

De Heer N- L. B u r ivi a n n u s maakt gewag

van een Indifchen Olyfboom^ met Lancetswyze

van onderen Wollige Bladeren (^). Dezelve

was door den Heer Klein hof , in 't jaar

1758, uit Java overgezonden en fcheen v/einig

van den Europifchen te verfchillen.

Chio-

(*) olea Toliis lanceolatls fubtws tomcjitofis, Burm,

Ind, 6ê
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CHioNANTHüSi Franjcboom. It.

Deeze Booniien voeren dien naam , öm dat Hoofd-

hunne Bloemen , door haare fyne Snipperin-^TUK^j

gen 5 naar Franje gelyken ; hoewel de Latyn-

fche Gcllagtiiaam daar van afgeleid is , dat

zy zig5 wegens de fynheid van hunne Sneeuw-

witte Bloefem , als irec Sneeuw bedekt ver-

toonen.

Hunne Kenmerken zyn , eene Bloemkrans^

in vieren verdeeld 3 met zeer lange Slippen,

Dé Vrugt heeft een Steen 3 en is Pruimag-

'tig of als een Bezie;

Twee Soorten komen ift dit Geflagt voor ^

die beiden onder de Boomeo geteld kunnen

wórden 3 als

(i) Franjeboom met de Steeltjes in drieën L
verdeeld en driehlomig. ^Tgt^kJ"!

Decze Soort is door C a t e s e y eii haar virgim-

deszelfs Afbeelding ook in 't Vor{plen - Werk^"^^^*

van S E L I G M A N N 5 Op Plaat XXXVI van

den Tweeden Band 3 zeer duidelyk i^oorge- ^

itcld en befchreeven. In 't Hoogduitfche Werk
was verkeerdelyk die van Pluk éne tius

aan-

(l) Cbiananthus Pedunculis trifit^ls til/^oris, SysU Nat. tïh
Tom* IL Gen. nï.Chion^nthiis^ Hort, C/if. 17^ GrON» K/rf ^

ïo. Amelanchier Virginiana Laurocerafi folio. Pet« Si^c, 24r>

CaTESB. a?r. U T, 68» SEJLIGMANN ro^ekfi^ lil P« Pl, 3«^>

c
U.vmulï S'wn,



^34 Tweeman NiGB Boomen.

!!• aangehaald 3 en dus onbedagtelyk ook in 't Ver-
Afpeel.

^^^i^Q Werk overgenomen : alzo deeze Soort

Hoofd- de Bladen veel te langwerpig heeft ^ om naar

STUK. die van de Cotinus te gelyken. Zy hebben

de figuur van Oranjebooms of Laurierkers-

Bladen 5 gelyk P E T I V E R deezen Boom ,

onder den naam van Virginijche AmelancUer y

opgeeft. Hy wordt van zes tot tien Voeten

hoog 5 en groeit gemeenlyk aan de Oevers

van kleine Beeken en Rivieren in Virginie ,

zo C A T E s B Y aanmerkt.

II. (2) Franjeboom met de Steeltjes Pluimswyze

^iylanka^
geploatst efi -^eelbloemig.

Ceylon-
fche* Deeze Soort is 't eigentlyk y welke de Bla-

^^^^•^^•den van Cotinus ^ dat is byna rond y heeft ,

*
,g€lyk de nevensgaande Afbeelding van dit Ge-

was 5 naar een gedroogd Takje uit de ryke Ver-

zameling van" den Hoogleemar B u r m a n-

ü s 3 aantoont. De Wolligheid aan de on-

derzyde der Bladen blykt daar in niet zeer

duidelyk , en de aangehaalde van Pluke-
N E T I u s verfchilt door de fmalheid der Bla-

den hier van aanmerkelyk. De Bloemen ge-

lyken door haare pluisagtigheid ^ wegens de

die-

(z) Chhnmthui Pcduncnlis paniculatis muIfiBoris. Flor, Zfyl,

I4« Arbor Zeylanica Cotini Foliis fubtus Laniigine villolïs ,

Floïibus albis Cucull modo laciniatis. Pluic. Alm. 44, T,

241.. f 4. BuRM* Zcyl^ 31. BüRM* Fkr^ Ind, ROY£Ii



D I A N D R I A, 55

diepe infnydingen en fnipperswyze verdeelin- Ui

gen 5 veel naar die van de Plant, welke by^^^^^^

de oude Kruidkundigen Flos Ciiculi heet; zohoofdJ

dat men verkeerdelyk Cuciilli fchryft : wanc^^uK.

Cuculkis is een Huik of Peperhuisje.

De Heer N. L. Burmannus betrekt^^^^^^^^'

hier toe ook den Ghaeritlmghas ^ of Runder-

boom uit het Kruidboek van P. Herman-
KUS5 't welk in zyn Wel Ed. Vaders bezit-

ting is : wordende deeze Boom dus genoemd,

om dat het Hout naar Runder - Beenderen ge-

lykt. Deeze Boom is in de Thefaurus 2^y-

lanicus van den ouden Heer aangetekend.

De Bloemen zyn aan het gedroogde Tak*

je 5 hier afgebeeld , bleekroodagtig , en zouden

derhalve wel fchynen
, Natuurlyk ^ niet v/it m.aar

rood te zyn. De Wel Ed. Heer A. van
Ro\EN fchryft 'er drie Meeldraadjes aan

toe. Derzdver getal kan ik 5 om dat zy zo

Mein zyn 5 met geene zekerheid in deeze ge-

droogde Bloemen vv^aarneemen . Linn^us
zegt ^,

dat derzelver getal ook zeer dikwils

drie is : eene vcranderlykheid 5 die de verdee-

ling , volgens het Stelzel der vSexen , niet

weinig doet waggelen. Zyn Ed. voegt 'er by

dat dit Gefiagt naverwant is niet den bloei-

jenden Esfcheboom.

Een zonderlinge Waarneeniing v/ordt hier

omtrent te berde gebragt door den Heer

Adanson. 55 De Chiomnthus nu twee Jaa-

5j ten geleeden te Trianon ge -ent zynde op

C a eeneii
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ecnen Esfcheboom , is zeer wel geflaagd

"^'Tl^' 35 en heeft dc Koude van 8 Graaden van den

Hoofd- voorgaanden Winter ^ die buitengemeen lang*

3^ duurig was ^ verdragen. Blyft deeze Ent

55 voortgroeijen 5 dan zal 'er de overeenkomst

35 tusfchen die Boomen nader uit blyken"

\. D I A L I ü M.
Dinllum

indiich. Tot den zelfden Rving van Plantgewasfen 5

naamelyk , die in hunne Bloem twee Meel-

draadjes en een Stamper hebben 5 derhalve

Diandria -Monogyiiia genaamd zynde 5 behoort:

een Boom , welke den naam van JDialhm

voert (i)* L I N N u $ geeft 'er den bynaam van

Indicum aan 5 als in Indie alleen groeijendc, en

geeft voor Kenmerken op, dat de Bloem vyf-

bladig is 5 zonder Kelk 5 hebbende de Meel-

draadjes aan de bovenite zyde. De Bloemen

ilaad

(*) Zyn Ed. fchrcef dit in 't voorlte van *t Tweede Deel

zyiies Werks, dat den tytcl van Families des Planies voert,

uitgegeven in 't Jaar I7^>3. geloof derhalve , dat die

Heer den Winter van 1762 eii 1763 ïiedoelt , waar om*
nent de Waarneemingen , doar den Heer Brisson, insge-

lyks Lid van ds Kon. Akademie der Wcerenichappen , aan

my medegedeekl , te vinden zyn in het VilU Deel dcc

UitgezQgte leerhandelingen y blada. 157. Volgens dezelven was

de zwaarfte Koude te Parys toen ruim 8 Graaden onder o

op den Thermometer van Reaumur , dat is 14 gr. boven o

op de Schaal van Fahrenheit^

(O Dialium, Syst^ Nat^ XI 4. Tom; 11» Gen, 1240, Sp

5^3, Mamisf. 1, 24.
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liaan Pluimsv/yze aan knikkende Risten. Dce- U.-

ze Bcom heeft de Bladen aan de Takken over-^^'^l'^^"^*

hoeks geplaatst» Zy zyn Vinsv/yze famenge-HooFD-

Iteld uit zeven, langwerpig ovaale , gefpitlle^sTUü.

gefteelde^. gladde Bladen , van grootte als de

Palm der Hand, •

Pc Heer N. L. Burtj a.nnus geeft, in DJaiium

zync Flora Indica , een Bialium Jav^niciimJ^f^''''''

op, het Vvelk door de Javaanen Coerandje ge- j^^'^^^^^^^'^i*

heten wordt, Zyn Ed. befchryft hetzelve ,

alè hebbende de Bladfteelen overhoeks , waar

aan zeven Handpalmsw^yze , langwerpig cvaa-

le , gefpitfte gladde. Bladen , gelyk van Rand

,

met zeer korte . Steeltjes ; de Bloemen rood

cn 'Pluimswyzc geplaatst : geen Kelk of Bloem-

kasje. De Bloemkrans beüaat uit vyf ovaale,

ftompe, gelyko^ ongedeelde, afvallende Blaad-

jes. Twee Kegelvormige zeer korte Meel-

draadjes , met {lompe ,• langwerpige , als dub-

belde 3 Meelknopjes , zktcn aan de bovcnfle

zyde van bet Vrugtbeginzcl , dat Eyrond is 5

met ecnen Elsvormigen afgeboogen Styl , zo

Jang als de Meeldraadjes, enz.

Als ecne Vcrfcheidenheid betrekt zyn Ed. ra'eru^

hier toe, het Gewas, dat Rumphius onder

den van Talcru-Boom voorfteit , wor-^

dende in 't Maleitfch Coellt Papeda genoemd

,

dat is Cortex Papetariiis
;
dewyl de Bast van

deezen Boom op Ambon van groot gebruik is

in de Bvy ^ Papeda genaamd , welke de In-

wooners kooken van het Sairoe- Meel Het

lï. Deel lU Stck. bi, z(;s^
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II. Water 5 naamclyk , waar men deezen Bast in
Afdeel,

j^^^j^^. ^ y^Q^^]^ ^^^^ door rood , niet alleen ^

Hoofd- maar de Bry krygt dus een aangenaamcn

6TÜK. Smaak 5 al is het oud Meel , waar menze van

bereidt, Deezc verfchilt daarvan , zegt zyn

Ed,5 doordien zy getande Bladen heeft ^ maar

bovendien vind ik , dat in de Afbeelding van

R u M p H I u s maar vyf Bladen aan de Steelen

ftaan.

't Gewas ^ zegt die Autheur ^ blyft lang een

Heeller, doeh wordt door den tyd een hooge

Boom 5 met den Stam een of twee Vadem.cn in

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

De Bladen zyn drie of vier Duimen lang

,

een Vinger breed ^ ftyf, glad en hoog groen ^

met weinige Ribben , aan de kanten v/yd ge-

tand, doch het jonge Loof is bruin^ Daar dc

BladileelcR uit de Looten gepaard ontfpringen,

zyn twee ronde Blaadjes ' als Paardevoetjes 3

niet getand 5 die men Stoppeltjes CStipulce}

noemt. Het Bloeizel komt liier en daar uit

de Mikken der Bladfteelcn, of oc.k aan 't ein-

de der Takken voort
; zynde Staartjes van

omtrent een Hand lang , wederzyds met Knop-

pen bezet 3 die zig openen tot kleine Bloem-

pjes ^ meest v;in Draadjes
; gelykende naar het

Bloeizel van de Cajapoetie - Boomen ^ by wel-

ken dit Geboomte gaarn groeit. Het fchynt

derhalve naauwlyks tot de Diandria , die

maar twee Meeldraadjes in ieder Bloem heb-

ben 5 betrekkelyk te zyn.

Tot
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. Tot dit Geflagt zou ^ die Boom fchynen te^

behooren , waar van de Hoogleeraar J. B u r-

MAWNUS my de Aftekening in 't groot 3 uitFlooFo-

zyn Wel Ed. Verzameling van Aftekeningen

van Koromandelfche Plantgewasfen , heeft me- ^^^^j'^"'*

de gedeeld , naar 't welke die van Fig. 2
^f^^^'^'^j^

op Plaat in dit myn Werk gemaakt is.deifch.

Want 5 fchoon fommige Bloempjes hier met^^^^^

vier uitftedcende Puntjes vertoond zyn 5 kan

'èr doch dergelyke verandering , als by de

Chionanthus 5 in plaats hebben. Haar Kleur

is geel V en die der Draadjes of Helmpjes

groenagtig. De Bladen ftaan hier vyf aan een

Steekje en zyn in 't groene wit geaderd. Aan
de Bloemfteeltjes komen eenige kleine rond-

agtige Blaadjes voor. De Takken zyn graauw^

zo wel als de Stam 5 waar van een gedeelte

met de Wortelen mede in de Tekening is

gebragt , en hier uit blykt met zekerheid ^

dat het een Boom zy.

Nyctanthes. Droevige Boom.

De Griekfche Naam , die een by nagt bloei-

jend Gewas betekent , is duidelyker dan de
Nederduitfche 3 welke by overdragt aan fom*
migen van dit Geflagt gegeven wordt.

Dat zy de Bloem , zo wel als de Kelk^

in agten verdeeld hebben , en het Vrugthuis-

Je twcezaadig , maakt de Kenmerken uit.

In dit Gcflagc zyn vyf Soorten begreepen ^

C 4 w^w
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waar van de eerfte en vierde tot de^ Boomea
ÜFOEEL.

behóoren.

^ü^!^" (l) Nyftanthes 7net eemn vierlwekigen Steels

'

u de Bladen fpits ovaal; de F'rugthuisjes

JÏS^ miezisen^plat,
tis.

procvige
y^j^ ^^n Dmv'mn Boom der Indiëni^ heb-

ben verfcheide Autheuren gewag gemaakt ;

dqqh het is onzeker , of zy deeze Soort , dan

eene andere , bedoeld hebben. Sommigen gee-

ven 'er de grootte van een Olyven-, anderen

van een Pruimboom aan ^ en de Blaclen wor-

den van C L ü s I u s by die der Myrthen , yaa

anderen by Pmimbooin pf Salie - Bladéren ver-

geleeken. Allen melden zy ^ dat dc bloemen

fierlyk en van eenen lieflyken Reuk zyn ^

doch niet dan 's avonds ontluiken en mor-

gens verwelken ^ wordende van de Indiaanea

geplukt, en als Saffraan in de Sausfen en Spy-

%en gebruikt , om dczclven een fraaije Kleur

en aangenaamen Geur te geevpn.

Ra JUS oordeelt, ^dat de hier aangehaalde

Malabaarfche de regte Droevige Boom van

Ac os TA, en anderen zy. Het is een Boon^

die drie of vier Mans langten hoog wordt ,

met een uitgebreide Kroon van digt Loof ^

groei-

ft) Ny&anthes Caiile tetnigono, toWh ovatïs acaminatis,

FerlcarpHs memNranacels compresfis. Syst Nat. XIL Tom»

ïf. p. Fl. Zf,yL .II. Arboi- tdiWs Myito ümilis, G B,
Fin^^6^^ Manja-pumeranu Hcth Mal. ! p. 35,T. 211.
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groeijende op Zandige plaatfen in Oostindie. II/

t)c Stam worde omtrent een Voet dik, met^^'^^^^^

eene Afchgraauwe Schors : de Bladen , die aan hoofd-

Knobbelige lakjes of Looten 3 tegenover elkan- stuk.

der 5 groeijen 3 zyn dik enruuw^ van boven don K'^^^^f^-h

ker groen, van onderen witagtig en met eenc

Wolligheid bedekt ,
op de zyden een weinig

gekarteld. Uit de oxels der Bladen komen

ftyve Steeltjes voort , die zig in driën ver-

deelen , en welker Takjes ieder vyf witagti-

ge Bloemen draagen , die uit zes , zeven ol"

agt Blaadjes famengefteld zyn , welke in de

Zonnefchyn zeer glinfleren. Twee Meeldraad-

jes hebben zy, met dikke Hoofdjes. De Vrugt.

is platagtig groen , met twee rondagtig platte

Zaadkorrels. De Bloemen zyn niet alleen ten

uiterfte aangenaam van Reuk , maar ook zeer

Hartüerkende en van bitteragtige Smaak,
wordende derzeiver Pypjes door 't droo;yen

geel 5 en dan, met Sandelhout gemengd zynde ,

tot eene Zalve om het Lighaam te beftry-

ken , van de Indiaanen gebezigd.

(4) Nyöanthes , die de BJad- en BloemJlceU tv.

f4) Ny^anthes petlolls pedunciilisqiie villoii^. Syst* Nat^

Deeze wordt in de Aantekeningen op den

Ma-

tjes ruig heeft.

Nagt()loe-

men.

!!• Deex^» II* Stuk;»
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'AmEEh
•'^^1^^^^^'^™ Kruidhof

3 Indifche Besfendrm-
^11^* gende Jasmyn^ met eene groote witte Bloem

,

Hoofd- welke by nagt reuk geeft , of andere over

«TUK. Bag droevige Boom , en by de Hollanders

^^.^f^^^''''
Nagthloemen geheten Q^). Het is een hooge

Boom 5 met eenen dikken witagtigen Stam ,

die eene donker paarfche Schors heeft , en

eene uitgefpreide Kroon van dergelyke Tak-

ken. De Bladen 3 die langwerpig rond zyn ,

komen gepaard en kruislings aan ronde , ros-

fe j Wollige Steeltjes voort, zo wel als de

Bloemen , die met haar drie, vieren of meer,

aan Trosjes zitten , gelykende naar die der

Tuberoozen en niet minder welriekende. Zf
hebben , ten opzigt van het verwelken door

de Zonnefchyn , de zelfde eigenfchap als die

der voorgaande Soort: De Vrugt is een Be-

zie , welke maar éénen Zaadkorrel fchynt te

bevatten. Deeze Boom flaat in Oostindie al-

toos in Blad en Bloem. Hy is van elders op

Malabar gebragt. De Schors, gepoeijcrd en op

Zweereii geftrooid , neemt het Weelige Vleefch

weg.

IIL HOOFD-
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III. HOOFDSTUK. J^^^^J
STUK.

BeJcJiryving van de Boomen, mer Bkemen

drie Meeldraadjes hehhen , dus tot de T r i-

ANDRiA behorende, gelyk de Tamarinden.

Boom 5 enz^

Onder de Driemannige Plantgewasfen kom-

men maar twee Geflagten voor , die den

naam van Boomen kunnen draagen , en wel

in de Eerfte Rang derzelven, te weeten onder

de Eenwyvige , en dus in de Rang der Trian-

dria- Monogynia , dat is wier Bloemen drie

Meeldraadjes (Stamina) hebben en maar ócncn

Styl of Stamper (Pijlillum).

T A M A R 1 N D ü s • Tamarinden - Boom*

De Tamcirmden-Boom^ waar aan ik hier de

eerde plaats vergun , heeft den Latynfchen

naam Tamarindus van het Arabifch woord

Tamarhendi, 'c vvclk zo veel betekenen zou

als Indifche Dadels , weshalve de Grieken dee-

zen Boom ook 'o|v(pöfr/| tytelen , dat is 3 Zuu-

re Dadelboom. Meer fchynt zulks afgeleid te

zyn van het Sappige Vleefch 3 dan van de

overeenkomst der Vrugten , die inderdaad klein

is 3 veel min van de geftake van den Boom,

De Kenmerken van dit Gellagt zyn 3 een icmm

driebladige Bloem 3 welke de Kelk in vieren

ver-

II* DEEL» II* stv%^
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AfJL
^^^^^^^^ ^^^^^

'
Honigbakje met twee

^m!^* korte Borftcls oncjcr de Meeldraadjes. Dus
Hoofd* fielt 'er LiNNiï^us maar ééne Soort van
STUK.

yQQj. (^j^ ^ ^-Q^ welke zo wel de West. als

Oostindifche betrokken zyii: v/ant deeze Boom
vak in die beide Wereldsdeelep.

^
De Öostindifche is 3 volgens Rumphius,

T^marm^^^^^
grootc wyd Uitgebreide Boom 3 met een

'^^'ooldn
^^^^^^^'^ hoogen Stam 5 en eene ^wartagtige

,

drfche Ta-rnuwe 3 geborftene Schors. De Takken zyn
mannac%

menigvuldige knoellige Twygen verdeeld ^

die een digt Loof formccren • met een aanee-
4^

naamc Schaduw als van een Linde; weshalve

inen hem ook wel op Latten leidt en Pricelen

daar van maakt. Dus breidt liy zig meerder

uit y dan in 't wilde ^ alwaar hy , door de oni

en aangroeijenue ruigte verTjiagcrd^ eene fchraa-

le en yle Kroon heeft.
, Aan de Twygen grcei-

jen de Lootcn die de Bladen of Bladftcelen

draagen , welke daar aan zonder orde ^ fomtyds

enkeld, fomtyds veelen by elkander, geplaatst

zyn. De Blaadjes zitten aan de Bladlieelen

zeer rcgclmaatig, in menigte ten ende toe ge-

paard 5 omtrent als die der Linzen. Ieder

Blaadje is omtrent een Vingerbreed lang en

lang.

(l) Tamarmdus. HotU CUjj', 18. Mat. Med^ z%, HorK
Ups. 15. Flor, ZeyU Ï4. ROYEN. Lugdhat, 455. RumpH»
Amh. II. p. 90. T. 23* LotPL. liin, 210^ jAC(i. Amer,

10. T. 10 & -p, '79. f. 98. liURxM, Flou Ird, 1%^ Sy5;^^

Nat^ XII. Tom* n. 73»
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langwerpig ovaal , byna driemaal zo lang als IL

breed , doch zeer Homp aan de enden. Van^^jj^^^*

veerden tot zeventien Paaren zitten daar vanuooFö-

^an een Steeltje. Deeze Blaadjes zyn onge-^TUK-

meen dun en teder 3 en geeveh 3 door zig des^^^^^'"*'^-

övonds nederwaards om te buigen en tegen el-

kander te fluiten 3 een voorbeeld van die eigen-

Ichap, welke men thans den Slaap der Planten

rsocmt maar zy doen dit zelfs by Regenag- *zie 'è

tig Weer 3 of als 'er fchielyk een Storm oht-^;^. 5^'^'

fbat 3 en dé Bladfteelen zelf worden by nagt

agterv^^aards , tegen de Takjes aan 5 getrokken ,

als 't ware om de Bloemen of Vrugten te be-

fchutten. De Bloemen flaan aan trosfen op

'c end der Takjes 3 en worden door Rum-
p H I u s by de Vioolbloemen vergeleeken ; waar

mede hy niet de Bloémeti der Violen 3 gelyk

mén 't begreepen heeft 3 maar die der Violie-

ren zal bedoelen. Vier buitenite Blaadjes 3 naa-

melyk3 hebbenze , die in 't kruis flaan, zegt

hy 3 bleekwit 3 dikagtig 3 dat de verdeelingen

zyn van de gezegde Kelk 3 en drie daar bin-

nen 5 op 't witte zeer aartig met bruine Ader^

tjes getekend. Deeze la:itil:en zyn veel flap-

per dan de voorgaande en maaken de eigerlt-

lyke Bloem uit 3 die van binnen de gezegde

Meeldraadjes en Stampei' heeft.

De Vrugten 3 die men Tamnryn noemt 3T)e vmgtjj

zvn korte Haauwen 3 doch taamelvk rond en'^'^^'^''^:'^!

dik 3 van langte als een Vii^ger en omtrent

mi Vinger breed: doch zy vallen ia fommige

defu 11. Stuk,
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II. Landen of Landfchappen van Oostindie^ zegt
Afdeeu hy 5 wel wat grooter. Doorgaans zyn deeze

Hoofd- H^^^wen wat krom , gelyk de Roomfche Boo-

sTüK. nen, en ook wat knobbelig
5 gelyk die; maar

Tamarm-in verfcheide Hokjes of Celletjes verdeeld ,

welke ieder een platten rondagtigen Zaadkorrel

bevatten ^ gelykende naar Lupinen ^ en geelag-

tig bruin vnn Kleur. De Haauw of Peul is

eerst uit den graauwen groen, maar wordt ^

door de aanryping, vuil graauw, hebbende een

zeer dunne Schors , waar binnen de gezegde

Zaaden in hunne Hokjes zitten 3 omvangen met

eene weeke zelfliandigheid. Dit Merg munt

,

gelyk men weet ^ in zuuragtigheid uit ; doch

beeft altoos ecnige aangenaamheid , inzonder-

heid wanneer het met Suiker wordt ingelegd.

Van binnen , tegen de Scheedc aan , is het

met Draaden omvangen , met welken te fa-

men het daar uit gehaald ^ en tot vierkante

platte Koeken gemaakt wordt 3 die men dus in

Oostindie ter Markt brengt. Dit is loutere Ta-

.
maryn 5 met Hukken van de gebroken Bast ^

Bladen en Steelen, daar onder, welke niet dan

van 't Gemeen of in de Keuken wordt ge-

bruikt. Tot het inleggen met Suiker , in Pot*

ten 5 moet men geen v/itten 3 maar geelagtigen

Suiker neemen , en 3 die met den bruinen Lon-

tar- of Sagueer- Suiker ingelegd wordt, meest

ten gebruike der Indiaanen dienende , hoe

zwart ook, is daarom niet minder aange-

naam van Smaak, De Tamaryn^ tot verzen-

dia-
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dinge naar 't Vaderland bereid ^ zegt men ^ dat IL

meer gezuiverd en ook wat zindelyker behandeld Afdeel.

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

van jisfam aan^ en de Boom zeh^ wordt aldaar stuk.

Asfam- Java geheten.
^ff'**''"*^'

De Tamaryn is in de heete Landen , zo uit-^ G'ebmik,

als inwendig 5 van veel gebruik» Men wafcht

het Lighaam met het Water , waar in zy ge-

kookt is, zo tot verkoeling als tot zuivering.

Zy wordt in veelerley Sausfen gedaan , die daar

van een aangenaame zuurheid verkrygen. Ook
wordt het Suikerbier, dat men veel op Java

drinkt , daar mede rinfch gemaakt. Op Zee

dient zy grootelyks om het Scheepsvolk voor

Scheurbuik te bewaaren. Sommige Mcnfchen

maakt zy loslyvig , en is in 't algemeen dien-

flig om de kragt van andere Purgeermiddelen ^
'

inzonderheid die laxeerende zyn , beter te doen

werken ; doch op zig zelve kan men ze naauw-

iyks een Purgeermiddel noemen , noch een ze-

kere werking daar van verwagten. De Bladen

van deeze Boom hebben eetie dergelyke eigen-

fchap 5 zynde zuuragtig en verkoelende , doch

voornaamelyk de Bloemen , wier Aftrekzei of

-Conferf van goed gebruik is in heete Koort-

fen en Ziekten daar mede gemengd. De Bast

is wat famentrekkende en verfterkende. Het
:Hout is hard en zwaar , bleek van Kleur, en

tot Timmerwerk dienftig. Plet heeft by de

Knoeften zwarte Plekken , en fomtyds ook der-

gelyke Aders en Vlakken, en het binaenfte der

OU-
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U* oude Boomen wordt bruinagtig zwart. "Té
ÈPb^^EU

Batavia waren , voor eenigen tyd ^ de Graftén

liooFD en Straaten bezet met zwaare Tamarinden.

STUK, Behalve de Eilanden eti Vaste Kust van Oost-

diSi^e^T^^^
Perfie 5 Egypte en Arabie, groeit deeze

ihariiiiic. Boom ook in Amerika , of eigentlyk op de

Westindifche Eilanden ^ en zelfs in Mexiko^

doch werwaards' die van elders, zo Nierem-
5 E R G wil 5 zou overbragt zyn. Hy vergeïlykt den-

zeiven , in geftalte , by een Esfche of Oeketnoo-

ten - Boom. De Heer J a c q u i n vondt de Ta-

marinden op de Velden ^ in de Tuinen en op ge-

bouwde plaatfen van de Karabifche Eilanden

zo wel 5 als aan de Kust van Zuid-Amerika ;

maar 5 zegt hy, mooglyk nergens in 't wilde^

Daar bloeit deeze Boom in Oktober of No-

vember; op Amboina in 't voorfte van 't Jaar»

Zie hier hoe dezelve door hem befchreeveü

wordt.

3, Deeze zeer fraai'je en groote' Boorn maakt

^, een digte wyd uitgebreide Kroon , met een

5, dikken regten Stam, in vèele dunne Tak*

i5 ken 5 inzonderheid daar zy jong zyn , ver-

35 deeld. Hy heeft gevinde Bladen , wier

3> Steelen overhoeks geplaatst zyïi^ vyf Dui-

33 men lang, met veertien Paaren , min of meer3

33 bezet van kleine , gladde , ongekartelde 9

35 langwerpige, ftompe Blaadjes, doch die eefi

3, klein Puntje hebben , en geen oneffen Blaad-

3, je aan 't end der Steel. Hy draagt enkeï-

éi de, uitgefpreide, hangende Trosfen3 zolang

?3



als de Bladfteelen , van twaalf Bloemen min H.

^5 of meer. De Bloemfleng is Roozekleurig ;
j^^Y^*'

55 de Kelk geelagtig , en de Bloemblaadjes Hoofd-

^5 geel met roode Aderen doorweven. De stuk.

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

35 veelen misdraagen» De Vriigten verfchillen

55 zeer in geftalte en grootte : nu zyn zy

55 regt 5 dan krom : fomtyds [maar éénen ,

55 fomtyds twee , drie 5 of vier Zaadkorrels

55 bevattende. In het eerfle geval zyn zy by-

35 na rond 3 in het laatfte zeer knobbelagtig..

55 De Kleur van de Schors is in de rype

55 Vrugten Yzergraauw 5 zonder eenig rood ,

55 in de onrype groent weshalve zy niet wel

55 gekleurd in het Kruidboek van Blackweli;

55 voorkomen. Het rype Merg is vry vaii

j^5 de buitenfte Schors der Peul 5 en vult ,

55 thans verdikt zynde 5 de ruimte tüsfchen dee-^

55 ze en de binnenfte Schors niet meer: maar^

35 als deeze laatfte aan flukken gebroken wordt,

55 zo ziet men hetzelve aan den Steel ge-^

55 hecht 5 door middel van eénigé weinige

55 fterke Banden 5 d[e het omvatten
5 fchynen-

55 de weleer Voedzél toebrengende Vaten ge-

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

55 De Ingezetenen zyn gewoon twee Soor^

55 ten van deezen Boom te maaken: een zoe-

35 te 3 naamelyk 5 en een wrange. Sommiga

55 Tamarinden 5 inderdaad 5 zyn 'er 5 die aiïe

^ hunne Vrugten Jaarlyks veel zoeter dan to-

ir. DtFL. IL Stuk,
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Afdèei
^^^^^ hebben ^ en het omgekeerde heefC

III.
plaats; maar 3 dewyl zy anders niet

Hoofd- ^3 verfchillen, oordeel ik^ dat dit onderfcheid
STUK# Smaak aan den Grond, waar in zy groei-

dïsT"^^'^'^^ jen 3 of aan eene andere my onbekende oir-

35 zaak 3 toe te fchryven is. De Amerikaanen 5

33 inzonderheid die van Kurasfau, houden dee-

33 ze Vrngten in de hoogfte waarde 3 en zy

33 worden 'er in groote menigte raauw gege.

33 ten 3 zondisr eenig ander Ongemak 3 dan dat

3^ zy fomtyds wat loslyvig maaken. De zoe-

33 te behaagden my genoegzaam ; niettegen-

35 ftaande ik 'er altoos eenig wrang zuur in

33 vondc 3 dat de Tong op eene onaangenaa-

35 me wyze prikkelde» Dat die van Martini-

35 co deeze Vrugten onryp3 en dus ten uitcr^

33 fte wrang zynde 3 eecen konden 3 heeft my

53 verwonderd. Uit de onrypen weeten die van

33 Küba na dat 'er de Schors afgehaald is 5

33 met Suiker zeer lekkere Verfnaperingen of

^3
Toefpyzen te bereiden.

33 Daar de drie Meeldraaidjes , die tot hee

^5 midden van hunne langte famengevoegd zyn ^

^5
zig van elkander fcheiden, komen ook vier

3, Borftelige Stoppeltjes voort 3 beurthoudende

33 met dezelven. Twee andere Stoppeltjes (Sti-

^^pulcB}^ eens zo lang als deeze 3 ontfprin»

33 gen uit het Bloemkasje3 bykans aan de Rug

5, van het Meeldraadig Lighaam. Deeze Stop-

^,
peltjes 3 nu , kunnen als de beginzels van

53 andere Meeldraadjes ( Stamim ) aangezien

?3 wor^



^ worden : zo dat men drie vrugtbaat éh de It.

overigen onvrugtbaar mogt heetcn : waar ^^^^^^^

5, door dit Gewas xekerlyk aan de Casfia na-H-OFD»

55 verwant zou worden/' s'i'uk.

, De twee laatstgemelde Stoppeltjes merkt

LiNNiE us aan ak Borfteltjes van het Honig-

bakje ^ gelyk gezegd is. Voorts zit 5 volgens

JACQUIN3 het Merg der Tamarinden tus-

fchen de buitenfte en binnenfte Schors der

Scheede, en dus buiten de Hokjes of Cellet*

jes der Zaaden , waar van men het tegendeel

byna uit de befchryving van Rum l»mus
zoude opmaaken. Tournefort zegt uit-

drukkelyk3 dat de Zaaden binnen een Peul zit-

ten 3 die van een andere Peul of Scheede om-

vangen v/ordt^ wier tusfchenruimte doorgaan^

gevuld is met een zwart zuur Mergi

O t A X. Drekboom4

De Kenmerken van dit Geflagt zyti : dó

Kelk een éénbladig Bloemkasje, dat holrond en

zeer kort is^ onverdeeld: de Bloemkrans Trech^

terswyze 3 met den Rand in drie ftompe Shp-

pen 3 waar van de ééne langst is , verdeeld r

Vier ronde gefteelde Honighakjes ^ korter daia

de Bloemkrans eii eenigszins famenluikende^ iü

de Keel der Bloem geplaatst. Drie Meeldraadjes^

die Elsvormig zyn , met de Honigbakjes beurt^

houdende en korter dan dezelven^ Dc Meel^^

knopjes enkeldé Het Vrugtbeginzel rondagtlg ;.

D 9. dé
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ïl- de Styl als een Draad ^ langer dan dé Meol-

^^jf^^^*
draadjes, met een geknopten Stempel.

HöóFD- Maar ééne Soort is van den Olax be-

STUK. kend (i) , die de Ceylonfche genoemd wordt >

^^yUnica van Ceylon in Oostindie afkomftig zynde.

^ceyion- In het Miifatim Zeylanicum van Herman-
j^vs voert hy den naam van Ceylonfchen Drek-

hoorn 5 die Eikels draagt , Mella - hola genaamd.

Men vindt 'er bygevoegd , dat de Cinghalee-

zen de Bladen van deezen Boom met Azyn

€eten 3 gelyk wy de Slaa hier te lande. El-

ders vind ik gemeld ^ dat de Takken geelag-^

tig zyn ; de Bladen ovaal , glad 5 ongeaderd 5

ongekarteld, met Steelen^ overhoeks geplaatst.-

Uit de oxels der Bladen komen zeer korte ,

eenigermaate ïakkige 5 Steeltjes voort , die

waarfchynlyk de Bloem draagen en daarna de

Vrugten.

Stinkhout. De reden van den zonderlingen naam deezes

Booms is 5 dat hy het Hout, 't welk de Kleur

en Reuk van Menfchelyken Afgang heeft

,

uitlevert. Dus heeft hy ook den Latynfchen

naam Olax van den Stank 5 dien dit Hout uit-

geeft , bekomen. Men noemt hetzelve Stink-

of Stronthout. De Heer R i c h t e r s , als

tweede Chirurgxm in 't voorleeden Jaar van

Batavia overgekomen 3 en aldaar lang zo in de

Apo-

(i) Olax, Syst. Nat, XIU Tom* II. Cen* 45. FUn 2reyL

34, xAmcen^ ^cad., I. p* 38/* Arbor Stercoraria Zeylanica

Glandifcra» Btrm. Zeyl^ Mella -hoUa» Kus^ ZtyU 13.



Tkiandria»
Apotheek als in 't Hospitaal gediend hebbende , H.

verhaalt 5 dat het Afkcokzel vaii dit Hout, cen^^|^^^^^

onaangenaarae Zoutige Smaak hebbende ^ het Hookd.

voornaamfte Geneesmiddel der Ingezetenen is stuk.

in Heete Koortfen, Dit Hout wordt van hun Ca-

joe-Tey genoemd. Het ExtraSltmGummeO'Refi-

nofum^ door hem zelf daar van gemaakt, heeft

hy mede gebragt^ onder andere zeld^aame Dro-

geryën,

R ü M P H I A.

' De naam is naar den vermaarden R u M-

PH11TS5 die de Natuurlyke Hiftorie , inzon-

derheid wat de Plantgewasfen van Oosdndle
' betreft , zo ongemeen verrykt heeft , door on-

zen Ridder aan dit Geflagt gegeven.

De Kenmerken van hetzelve zyn, behalve

de drie Meeldraadjes en enkelen Stempel 5 drie

Bloemblaadjes , de Kelk in drieën verdeeld >

en eene Pruimvrugt me: drie holligheden*

De eeniglle Soort (i) ^ die den bynaam van

Jimbonfche krygt , zoude de Tsjem- Tani van^^'^^^^^

Malabar zyn 3 een Boom van groote uitge-y*^-

Itrektheid , volgens de befchryving in de .Ma"rchc%''

iabaarfche Kruidhof ^ met een dikken Stam, die

^en ruuwen Bast heeft ^ van buiten Afchgraauw^

vaa

(i) Rumphia. Syst^ N^it^ XII* Tom. !!• Gtn* 47. p. 7>\

Myxa Pyriformis Oslicalo rr'spermo» Raj. Hist. 15 55. Tri^m*

'Pani. Hort, Mal, IV. p. 25, T. lu BUKM* FL Ind. n, 15^

D 3
II* DfiEL» lU STUK*
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IL van binnen rood 3 Kruiderig van reuk en fcherp

Afdeel, Smaak. Het Hout is witachtig, met een
HL

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

öTUKo den zyn rondachtig toegefpitst 3 Zaagswyzc

getand , bitterachtig en famentrekkende 3 fterk

geaderd, Tusfchen de Bladfleelen , die rond

en ruuw zyn 3 komen de Bloemen op Steeltjes

van een Span lang voort , daar zy troswyze

met Wollige rankjes aan hangen, Zy zyn drie-

bladig, wit 3 imt geele Meeldraadjes en Styl,

dc Meelknopjes zwart; bitter doch reukeloos.

De Vrugten van deezen Boom 3 die ongevaar

de grootte van Clyven hebben 3 zyn van eene

Peeragtige figuur 3 met drie llompe kanten m
ccne groene Itekelige Schil 3 bevattende eeij

rosachtig 3 bitter Vleefch 3 waar binneïi eep

langwerpige driekantige Steen zit 3 met drie

bittere Pitten. Deeze zyn laxeerenc^e, en cje

Bast nie.t alleen tegen de Koorts dienflig ^

maar ook Maag - verilerfcende. De Fóom: groeit

op Zandige 3 Steenagtige Gebergten 3 in ver-

fcheide Ge^westen van Malabar. Hy is ge-

duurig groen 3 doch draagt, maar eenmaal 's jaars.

Vrugten,

COMOCLADÏA,

De naam van dit Geflagt 3 die Camocladia^

door L I N N u s gefpeld was 3 moet dus zyn 3

waanneer men op de afleiding acht geeft : want

boyco de Bladen heeft deeze Boom als eene^

lirooQ
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Kroon van Takken , welke de Bloemrtengen .H^

zyn. Die naam was van Browne afkom-
^^J^jj'''^*

ilig eri door Jacquin ook dus verbeterd. Hoofd-

De Kelk is in drieën verdeeld ^ zo wel ais^^V^i. ^

de Bloem ^ waar op een langwerpige Pruim-

vrugt volgt ^ met eéne tweekwabbige Kern.

In dit Geflagt komen twee Soorten voor, ^

beiden uit Amerika afkomftig ^ als volgt.

(i) Comocladia met effenrandigQ Finhladen. i.

Pirmatifo"

lot deeze Soort wordt betrokken de Tras-/;>.

draagende Pruimboom van Sloane , die den

Stam niet Takkig heeft , met gewiekte ongcr

JSrartelde Esfchenbladen , en, cené roode zoétag-

tige Vrugt^ de Maagden ^'Pruimhöom op Jamai-

ï^a genaamd. Die Autheur geeft 'er een'S"tam

aan van twaalf of vyftien Voeten JioÓgte, nicc

veel dikker dan - een Hand - Rotting 3 en dus

zeer broofch» De Top van deezen Stam was

alleenlyk gekroond met gevinde Bladfteelén

van anderhalf Voet lang, waarboven zig dun-

^e Roedjes Takswyze uitgaven /dié de BIoc-

men en vervolgens de Vrugtcn of Besfen droe-

gen.

De

(i) Comocladia Folioüs integris* Syst. Nat^ KIL Tom.

Cen. 49* p. 74* Comocladia Caudice fimplici &:g. Bkown^
Jam* 124, Prunus racemofa 5cc. Sloan. 'J.z}?2 is 4. Hist^ lu

p. 13 1* T. 222*f» I. Raj» Dcndr. 44^ Comocladia integrifoli^^

' / D 4
lU Deel. II. sxu:2*
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^
^I' De bcfchrvving van den Heer Tacquiw
m IS meer overeenkomltig met die van Browne,

Hoofd» welke deezen Boom voorftelt met eenen cnke-

Ion Stam^ en digte Trosfeö van ongedeelde

Bloemen ^ uit de oxels der Bladen voortko-

mende. Hy geeft 'er.de hoogte van twintig

-Voeten aan ^ cn eenen Stam van middelmaa*

tige dikte 5 in weinige Takken verdeeld, die

aan 't end met bosfen bezet zyn van gladde

gevinde Bladen , twee Voeten lang, en weder-

zyds dporgaans agt Vinblade» hebbende van

vier Duimen , met een oneffen Blad aan

end. In de oxels van verfchcide deezer Bla»

den y zegt hy , hangen Plui'machtige losfe Tros»

fcn 3 van anderhalf Vöet lang , in meer dan

dan twintig kleinere Trosjes verdeeld , én uit'

een menigte van kleinè Bloempjes beftaandë,

waar van de meeften drie , doch fomniigen

ook vier Meeldraadjes hebben cn de Bloem

,

zo wel als de Kelk, in vieren verdeeld. De
geheele Boom heeft een Waterig Lymerig
Sap , dat in de open Lugt zwart wordt en de
Handen als met Vlakken van Inkt befinet

,

die 'er naauwlyks af te wasfchen zyn. Op
'St. Domingo en Jamaika hadt hy deezen Boom
gevonden.

(2) Ca»
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(o). Comodadia met de Finbladen Stekelig II.

getand.
^^^f^*
Hoofd •

Deeze Boom was den voorgaanden zo ge- stuk,

lyk^ dat de Heer Jacquin niet fchroonde lu

denzelven, fchoon hy 'er geen Bloemen ofxandbk^

Vrugten aan zag, tot het zelfde Geflagt te^^^fi^»

betrekken. Alleenlyk waren de Bladen , die

Vinswyze aan den gemeenen Bladfteel ftonden ^

ftekelig Zaagswyze getand. Deeze Boom hqefc

een Melkagtig Sap v dat nog fterker bevlek-

kende is dan de ander ^
zodanig dat het in de

Huid niet dan met de Opperhuid afgaat , en

uit Linnen met wasfchen niet te krygen is.

De Reuk van het Sap is volkomen Drekach-

tig 3 even als '^r ontftaat, wanneer men Azyn

giet by Tinftuur van Zwavel in Wyngeest.

Ondertusfchen geeft de Boom 3 indien hy niet

gekwetst wordt , van deezen Stank niets ter

wereld uit; maar die van 't Eiland Kuha, al-

waar men hem in de Bosfchen by de Havana

aantreft 5 verzekerden , dat het flaapen onder

denzelven 3 inzonderheid voor vette en Bloed-

fyke Menfchen 3 wel doodelyk was geweest.

A R ü N £) o.

pc Kenmerken van het Geflagt 3 dat den

• (2) Camocladla Foliolh aculeato * dent?.tls* JAC^. AmsfK

p, 13, Tab* 4,

II. Deel» II, Stuk^
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ïl- tytel van Antndo voert , zyn, eene tweeklep*

^'^Tlli'*
pige Kelk, cn lamengchoopce Bloempjes, die

Hoofd- met zekere Wolligheid bekleed zyn. Het be-
§xw#

^^j. 2;es Soorten , waar van de eerlte , die in

't algemeen een Boom genoemd wordt, hier

in aanmerking komt, behoorende de overigen,

gemeenlyls Riet genaamd , tot de Grasplan,

ten.

! (i) Arundo met veelbloemi^e Kelken en drie

BaJhTsA ongejleelde Aairen.

Onder den naam van Boomagtig Riet , Mam-

hu en Bambu genaamd , komt dit voor by

Plükenetius. Gemeenlyk noemt men

het [Bamboes -Riet of Bamboezeti. De Mató-

baarfe naam is Ily. Sommigen meenen wel ,

dat het, wegens de kruipende en knoopige

Wortelen , die uit de Leedjes Vezelen iiitgee-

ven, eigentlyk tot de Soorten* van" Riet te bé^

trekken zy : doch de verbaazende hoogte en

de Boomagtige geftalte doet 'ef my hier plaats

aan geeven» Die van Ceyloïi noemen het zelfs

JJnaghaSy dat is Koortsboom; om dat de CM^
ghalers verzekeren, dat diegenen met de Koorts

be*^

f i) Arundo Calyclbus multlfloris , Spicis ternis fesfïlibus*

Syst^ Nat, XIU Tom, II. Gen* 93* p. 100. Arundo Aiboi

'Lugdbat^ 67» Tabaxir 8c Mambu arbor.. j. Bauh» Hiet^ l. p^

2 2ft. lly. Hort^ MaU U p« 25» T* ïói Raj* Hifi. lU

^315, BU^M» ^q/* S5. Bü^m. IrJ, P* 30.
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{bevangen worden , welke zig in Wateren baa. H.

den, waarin de Bloemen van dit Gewas afge-^^j^j^^*

vallen zyn. Hoofq.

De Steel of Stam der Bamboezen verheft stuk»

?ig tot twee of drie Mans hoogten 5 eer hy

Takken uitgeeft , en dan bereikt het Gewas

,

verder ^ dikwils de hoogte van vyftig of zes-

tig Voeten, Jong zynde beftaan dezelven als

uit een Merg van fyne Pypjes^ met een naaü-

we Pyp in 't midden j doch ouder v^ordende

vergroot die binnenfle holligheid zodanig 5 dat

de Bamboezen als holle Buizen zyn. De Stam

en Takken zyn rond , met een groenen Bast

bekleed 3 en geeven aan de Knoopen der Le-

den langwerpige Ilyve Doornen uit , zynde

aldaar ook met een Houtig middcllchot ge-

ïlocten» Dit maakt , dat de Indiaanen zeer

bekwaamlyk de üukken van dikke Bamboezen

tot Vaatwerk gebruiken kunnen 3 om eenig

Vogtj gelyk den Palmwyn, te ontvangen en te

bewaaren. C l u s i u s befchryft een ituk van

een Bamboes ^ dat zevenentwintig en een hal^

ven Voet lang was ^ en van onderen tvrintig

Duimen in den omtrek hieldt , dat is meer

dan een half Voet in middelh/n of dikte. Aan

de Knoopen komen Bladen voort s van een

Span lang en een Vinger breeds fpits toeloo»

pende ^ en dus yeel naar de Bladen van het

gewoone Riet gelykende ^ aan de kanten ruuw

en groen. De Bloemen groeijen ook by Aai-

yen 3 naar die van Tarw gelykende j, welke trops-

wvs'
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wys' aan de Knoopcn der Steden zitten. Maar

111.
bloGijen zegt men dat dit Gewas zyn

Hoofd- Bladen vallen laat* Bejaard zynde heeft het
sTux* Wanden Houtig en is van buiten geel.

Als de Bamboezen nog jong en groen zyn^

worden zy van de Jndiaanen krom geboogen,

om te beter tot het draagen der Palankins ,

waar in voornaame Luiden zig laaten vervoer

ren^ te kunnen dienen. Van de Stammen maa-
jken zy ^ op eene zeer eenvoudige manier ,

Schuitjes, w^ar in twee Menfchen , aan ieder

^nd één ^ kunnen zitten. I)e Bamboes wordt

ilegts doorgefplceten ^ en dan by twee Knqo;
pen zodanig afgehakt > dat de enden ^ door de

gezegde n^iddelfchotten j gefloofen biyven. Hie^

uit blykt da^t de Stam wel twee Voeten dik

moet vallen ^ en de tusfchenwydte der Knoo-

pen byna met den omtrek overeenkomende ^ ge^

]yk men wil , zo kunnen die Schuitjes de

langte hebben van meer dan zes of ook vaa

twaalf Voeten. Zy gebruiken cte Bamboezen

zeer veel tot Paaien ^ Stylen en Balken ^ in hej;

bouwen van hunne Huizen of Hutten, totJiet

petten der Fuiken ^ het uitfpannen der Netteiii

in de Vifchvangst en wat dié's meer is.

ijamboe* Het aanmerkclykile , welk dit Riet heeft, icj

k^f^^' uitloopen van zeker Mdkagtig Vogt, dat

door opdrooging hard wordt , en den Ouden

•reeds , onder den naam van Tabaxir , is bekend

geweest , welk woord by de Perfiaanen eene

Verfteenende Melk betekent, Het fchynt zy-

ne
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ne afkomst te hebben van die zoete Vogtigheid, li;

welke in dit zo wel als in 't gewoone Riet^^jj^^'

plaats heeft in de jonge Spruiten , wordende Hoofd^

deeze van de Indiaanen gretig uitgezoogen. Men^*^^^*

zegt dat zy de grondflag zyn van het bekende

Atchiaar , 't welk om zyne lekkerheid zelfs in

Europa vermaard is. 't Gewas nu oud wordende

,

verandert dit Sap in Kleur , Smaak en zelfftan-

digheid 5 ftremmende en verhardende aan de

Knoopen zodanig , dat het naar Puimfteen ge-

lykt 3 en een byzonderen Smaak 3 die eenigszins fa-

tnentrekkende is , omtrent als van gebrand Yvoor*

Verkrygt. Dè Inlanders noemen het dan Sacat

Manihu of Bamboezen - Suiker. Deeze is in A-

rabie en Perfie 5 tot medicinaal gebruik ^ in zoveel

agting 5 dat menze wel opweegt tegen Goud of

Zilver. De Indiaanen gebruikenze tot Wondeu
van de Testikelen en Mannelykheid. Tegeii in

en uitwendige Pynen , zo van Kolyk als van de

Waterwegen 3 de Roode Loop en wat dies meer

is 5 heeft zy veetnaam, Het Afkookzel van dq

Bast en Bladen acht men dienftig om Bloed ^ dac

in het Lighaam uicgeftort is ^ op te losfen en uit

te dryven. Door 't verbranden komt 'er een zeer

vrugtbaare Asch van : doch 't is onverbeeldelyfc

welk een Geraas de Bamboezen maaken ortder

't branden : doordien de Lugt , in de Pypjes

haarer zelfflandigheid.beflooten 3 dezelven met
geweld doet barften. Zy groeijen gemeenlyk ofin

de Oevers der Rivieren , en op de Zandige Zee-

Stranden van üostindie.



Driemannige BooUtHfè

, Triplaris*
III* Deeze Ï3ehoort tot den Rang der DriewyVigeri

STUK onder de Driemannigen , gelyk hét

naastvoorgaande Geflagt töt de Tweewyvigeri

(J)igynia) behoort. De naam is 'er door Loef-

LING aangegeven.

De Kenmerken zyn : eeii groote in drieën

verdeelde Kelk ; geen Bloemkrans ^ maar drie

Meeldraadjes met Streepswyze Knopjes. De
Vrugt een driehoekige Noot 3 binnen den Ey-

ronden Grondfleun van de Kelk. De Soorten zyn.

T* (i) Triplaris mn regtopjiaande Aairen aan
TrlpUriS ,

pieramie- Deeze Soort is een fraaije régtopflaande Boom ^

die den Stam eens Mans langte hoog heeft ^ met

een yle pieramiedswyze Kroon van horizontaale

Takken ^ die naar boven allengs korter worden ^

loopende aan den Top in eene lange dunne Aair

uit. De Bladen zyn zeer groots Lancetswys*

ovaal en gefpitst. De bruine Kelk bevat een

glanzige Noot met drie Sleuven.

l\ (2) Triplaris mzt Aairen aan de Takken r^r-

rnige. jrjj^ Boom met uitgebreide Takken^

die de Bladen ovaal of rondagtig ovaal heefc5ea

aan

(1) Triplaris Splcis tttOiis terminalibus. JACCT; ^w^r. 13.

173» 5* Triplaris Amcricana* Löefl. /r» 256. S:jst NaU
XU. Tom. II. p.

(2) Trhlaris Spicis Ramelsj aggregatis, ]AC<J- Ameu 14.
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aaö de Takken vergaderingen van korte digte II*

Aaircn. De Kelk^ die ruig is , niet Haairig, ge- Afdeel.

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

ronde Noot met zes Sleuven > die glad is dochsTUK»

niet glinfterende*

Deeze beide Soorten zyn den Heer Jacquih

in de Bosfchen by Karthagena^ in de Spaanfche

Westindiën^ voorgekomen. Uit de Vrugtontdek^

te hy 5 fchoon de Bloem door hem niet gezien

Was, dat zy tot de Triplaris van Lóeflin^

behooren moeften. LinnuEUs maakt maar gewag

van ééne Soort.

IV. HOOFDSTUK.
Êefchryving van de B o o m e n , wier Bloemen

vier Meeldraadjes hebben ^ dus tot de T e-

TRx\NDRiA behoorende 3 gelyk de Kornoel-

je-Boom en anderen.

Onder de Viermannige Plantgewasfen tel ik

vyf Geflagten, daar men den naam van

Boomen aan geeven kan , en vier van deeze

komen ons in deEerfte Rangderzelven^ te wee-

ten onder de Eemvyvige voor, en wel in die

Afdeeling van deezen Rang , welke de Plan-

ten met Vierbladige Bloemen [Floribtis tetm*

petalis) bevat.

C O R N u s. Kornoelje - Boom.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een

Omwindzel , aan veele Bloemen gemeen^ dat

een
XI. Deiu lU Stuk.
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Afdeel.
Steeltje heeft , beflaande uit vier oVaald

IV*
* gekleurde , afvallende Blaadjes , twee kleinere

Hoofd- tegenover elkander. Het Bloemhuisje zeer klein

,

viertandig, zittende op het Vrugtbeginzel , af-

vallende. Vier Bloemblaadjes ^ die langwerpige

fpits 5 plat zyn , kleiner dan het Omwindzel^

Vier Elsvormige, regtopliaande ^ Meeldraadjes §

langer dan de Bloemkrans ^ met rondagtige op-

leggende Knopjes. Het Vrugtheginzel rondagtige

met eeh Draadvormigen Styl 3 zo lang als de

Bloem, hebbende eenen ftompèn Scempel. De
Vrugt is een rondagtige genavelde Befie 3 bevat-

tende een Steentje met twee holligheden, en

in ieder van dezelven een langwerpige Pit.

Zes Soorten zyn thans in die Geflagt opge-

teld 5 van welken vier 3 als Böomagtig eri

Boomen zynde, hier t'huis behooren ; moeten-

de de twee overigen onder de Kruiden be-

fchreeven worden.

De eerfte Soort voert den naam van Bloem-

ryke^, en wordt onderfcheiden als volgt.

X. (i) Kornoelje - Boom 3 dz> het Omwindzel zeer

Tkrida!! S^^^^ ^^^^f^ ^ Hartvormige Blaadjes.

Ëloemry»
ke. Deeze Soort ^ die in de Bosfchen van Vir*

(i) Cornud arborea , involiicro maximo, Foliolis obcorda-

tis. Syst, Nat, Xll. TOm* 11. Gen. 149. Sp. u Hort^ Cliff^

38. Hot'U Ups^ 19. ROYEN. Lugdbat, 24P. CrON* yirg, 17^

JCALM^ hin, lU p* 321. Corniis mas Virginiana, Floscnlis

&c. Fluk. 120. T. -6» f. 3. Catesb* Car. T. a/.

SELIGMANN Vogekn, L Band, Plaat LIV#
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ginie en Penfylvanie groeiü^ munt uit iü groöt- II*

te van het Omwindzel , dat op zig zelf als^^j^^^**

een Bioem uitmaakt , waar binnen eenige klei- Hoofü-

he Blommetjes vervat zyn. Het beftaat uitstuKi

vier Hartvormige Bladen ^ gemeenlyk groenag-

tig wit ^ doch fomtyds Roo2;ekleurig , en zig

alsdan als Roozen of als de Bloemen van

Stokroozen vertoonende: want zy hebben om-

trent de grootte van een Handpalm. Plu-

ken e t i u s noemt hem ^ derhalve ^ Vifginijfch^

Mmiietjes Kornoelje • Boom , die de Bloemen

in Trosfen byeengevoegd ^ en mét een wit;

vierbladig Bloemhülsje Straalswys omringd heefté

Op deeze Bloemen volgen Bosjes van twee

tot zes digt by elkander zittende roode Bes*

ien^ welke zeer bitter vaii Smaak zyn» Dée^

ze blyven dikwils tot in 't Voorjaar aan den

Boom y en maaken hem des Winters zo we'^

tot een Sieraad der Bosfehen ^ als in dé Zo*

mer, wanneer hy met zyne heerlyke Bloemen

praalt; Hy wordt van de Engelfchen in Karo-

iina Dogwood geheten» Zyn Hout is mt
en zo vast als Palmboom - Hout : weshalve men

hetzelve tot Weevers - Spoelen 5 Wiggen ^ Schaa.

ven en ander Timmerm^ans Gereedfchap 3 ge*

bruikt. De Stam wordt fomtyds wel agt of

Begen Duimen dik : de Bladen gelyken naar die

der Europifche Kornoelje- Boomen, behalve dat

iy fraaijer en grooter zyii.

E (^) Kor- \
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II. (2) Kornoelje -Boom , die de Bkernkmntpi
Afdeel,

gel';jke grootte met het Omwmdzel

Hoofd- Heeft.

STUK.

cl^us
^^^^^ voert gemeenlyk den i^ciam van Kor-'

noelje - Boom , in 't Latyn Qornus ^ in 't Franfch
eewoonc* Comouilkrof Cornier^ in 't Italiaanfch Cornioloy

in 't Engelfch Cornel-Tree , in 't Hoogduitfch

Welfche • Kirfclien ^ Kurkerheeren en Korneh

haum^ om dat men zync Vrugten aldaar iTor-

^^/x noemt. In Vrankryk cn Duitfchland groeit

hy op veele plaatfen in 't wilde ^ inzonderheid

in de Kreupelbosfcheii van Ooflenryk. Som-

tyds wordt het een Boom van aanmerkelyke

hoogte, doch dikwils blyft het een Hcefterag-

tig Gewas ^ waar van men zelfs Heiningen in

de Tuinen kan maaken. Zyne Takken zyn

knobbelig met eene ruuwe Schors^ en het Hout

is ongemeen hard en vast , bekwaam tót Tan-

den van Molen -raderen 5 Handvatzeis van al-

lerley Gereedfchap^ en wat dies meer is. Van

deeze hard- en taayheid des Houts 3 als Hoorn y

zou hy den Latynfchen naam hebben. De Bla-

den zyn langwerpig ovaal , met eene punt aan

""t end y
gelyk die der Peereboomen , döeh by-

na

(z) Cornus Arborea Umbellis Jnvolucram stquanribus,

Syst* Nau XII. Tom» II. Gen^ 149» Sp» 2. Hort^ Cliffl jg.

Hort, Ups. i). ROYEN. LugSat. 249* DAL» Paris. 52» Cor*

nus fylvesttis mas. C. B. Fin^ 447. Cornus mas pumilio^

CLüs« Hise^Uf.j'^.^^Comvii hoxtcnüs mas^ C. B, 441*»
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üa ongedeeld , en met zekere Ribbetjes gea^ 11.

derd. In 't begin des Voorjaars, eer de Bla-^^^j^^^^

den nog uitgefchootcn zyn , bloeit reeds deeze Hoofd.

Boom , en is alsdan met geele Mosagtige Kwas- ^"^'^'^^

tjes bedekt , zo dat hy zig fomtyds geh<x^I

Goudgeel vertoont* Hier op volgen de Vrug-

ten of Befiën3 die men Kornoeljes noemt 3 eerst

groen , daar na rood , en niet ryp wordende

voor de Maand Augustus. Zy komen ook by

^Trosjes voort , en hebben ^de figuur
; omtrent

van een Olyf , doch de grootte is niet meer

dan de helft van een Kers,

Deeze Vrugten zyn wraügagtig zuur ^^^^^^y^^^^

Smaak ^ zeer .verkoelende en famentrekkende ;

weshalve zy tot Stemping van den Buikloop cn

al te groote Ontlastingen , als een Geneesmiddel

gebruikt v\^orden^ Niettemin kan menze ook

als Kerfen en Aalbesfen, zonder eenig hinder 5

ccten ; maar de Byënkorven moet men niet in

de nabuurfchap van deeze Boomcn plaatzen 3

om dat de Honig der Bloemen haar fchadeiyk

is. De Kornoeljes worden, gelyk de Olyven,

in Vrankr^ k met Zout ingelegd ^ of ook gekon-^

fyt : men maakt 'er een fóort van Kwee-Vleefch
van met Suiker of Honig , dat zeer verfris-

fchende in heete Ziekten en de Maag verfler-

kende is. De onrype Vrugten /zo wel als de

Bladen van deezen Boom ^ zyn inzonderheid

zeer wrnng en famentrekkende^

l n,DFFt» !! STUK*
(3) Kor^
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ïï* (3) Kornoelje -Boom 3 met de Eloemttiütjes
Afdeel» .

. ly bloot.

HOOFD-
sTüic. THEoPRASTtTs gezcgd hebbende > dat

Coilus
'^^ Kornoelje - Boom een Mannetje

S/ifigumea. cTi Wyfje was 5 zo heeft men den voorgaanden

^

Roodtak-
j^^^ Mannetje en deezen het Wyfje geheten.

Ten opzigt van de Bloem- eii Vrugtmaaking

komt dit echtet niet in aanmerking ;
dewyl ze

beiden Bloem en Vrugten voortbrengen. Dee-

ze 5 de Wyfjes Kornoelje - Boom by fommi-

gen genaamd ^ voert eigentlyk den naam van

Virga Sanguinen of Bloedige Roede 5 om dat

liaare Twygen donkerrood zyH. De Bladen

zyn v^at breeder dafi die van den voorgaanden

:

de Bloemen wit en ook by Tuiltjes groeijen-

de ; de Vrugten eerst groen en ryp zynde

zwartagtig; ronder en kleinet dan de Kornoel*

jes en naauwlyks eetbaar ^ door haare bitter-*

heid.

Het Hout van deeze Soort is van binnen

voos; en dus van weinig of geen gebruik. Zy
groeit ook op ver naa zoo hoog niet ^ blyvende

ineest Heefteragtig. Dodon^.us noemtze

Wilde Kornoelje 3 'volgens den naam , die 'er ,

zegt hy y hier te lande aan gegeven wordt

;

doch

fs) Cornui Arborea Cymis nudis. // Westgoth* zi^ Cox*

mis Umbellis involucro jmultoties longloribus, Hort^ Cliffl 38,

ROÏKN Lugdbat^ 249. HALL. Helv, 463 • DALIB. Paris^

ft Flor. Suec, 13 Cornus foemina^ C. Fin. 447, Vii-

Ipi Sanguinca^ Dod. Fempt» 78^4
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doch men heeft den voorigen ook in Wilden

en Tammcn onderfcheiden. De Italiaancn gcc- ^^^y^^*

VQü 'er den naam van Sanguino en Sanguinello Uoo^xin

aan ; de Franfchen noemen hem Sanguin , de ^'^^^^^

Duitfchers Hartriegel^ Spindel - Holtz of Schelfs-

beeren. 't Gewas is in de Noordelyke deelen
]

van Europa , Afia en Amerika ^ in Kreupel-

bofchj gemeen; komende ook omltreeks Parys,

hier in de Nederlanden en in Sweeden 5 in 't

wilde voor. In Westgothland nam L i n n us

waar , dat de Bloem van deeze Soort in 't ge-

heel geen gemeen Omwindzel had. Mooglyk

zal het 'er afgevallen zyn geweest : want eldei-s

zegt zyn Ed. ^ dat dc Bloemen ongelyk langer

dan het Omwindzel zyn. JHaller evenwel

zegt ook 3 -dat het Kroontje geen Omwindzel

heeft 5 en brengt het verhaal te berde van

M A T T H I o L u s 5 dat uit de Befiën van dit

Gewas ^ by die van Trente 5 Olie geperst wordt , ' .

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

hoogte van tien Voeten aan.

De Vierde en Vyfde Soort moeten onder vr.

de Kruiden befchreeyen worden. Als eenc

Zesde Soort geeft L i n n u s thans ccnen ^^ Kornoelje.

Witten Kornoelje -Boom op (6)3 die zo wel Boom.

in Kanada als in Siberië groeit 5 zynde van den

ïloodtakkigen alleen verfchillende ^ doordien dc

Be-

(6) Cornut Arborea Ranils lecurvatls
,
Cymis nudis. Syst^

Nat^ XIU Torn* IT, Geiu 149. Sp* <J. JUr.*, p, 40* Comiis

iylvestris Fruöii albo» Amim* Ruth, zjj^

II. Deei,» II, Sim,
F ^
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II. Befiën wit zyn en de Takken omgekromd. Hy
A^^^E^-gceft nevens den Stam veele Uitloopers ^ die

HooFi)^ zig op den Grond leggende uitfpreiden.

STUK.

Fagara* Zadelboom.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een

Vierbladige Bloem ; met de Kelk in vieren

verdeeld , en de Vriigt een tv/eekleppig Zaad^

huisje, met één Zaadkorrel,

Vier Soorten komen 'er thans in voor , waar

van de drie eerften tot de Heefters behooren ,

en de Vierde alleen , als een Boojn , hier plaats

verdient.

LiNNiEus, naamelyk, heeft hier datPlant^

Fagara aewas t'huis sjebrapt , het welke door den Heer

•^voUige* jACQuiN Elaplimm genoemd is (4^- ^^let-

tegcrilaande hetzelve agt Meeldraadjes heeft.

Het is een Boom van weinig fraaiheid 5 niet

zelden hooger dan twintig Voeten 5 die op Steen^

agtige en Zandige plaatfen van 't Eiland Kuras-

fau groeit 5 zynde geheel vol van een welriekend 5

Balfamiek cn lymerig Sap, dat zeer naby komt

aan de natuur van het Sap van den Westindi-

fclien Gomboom. De Stam levert een witte

vooze StOiTe uit , waar van de Wilden op Bo-

ïiayre en Aruba Zadels maaken , welken zy bloot,

enkel met een Schaapen Vagt gedekt, tot het

tc

f4) Fagara Folioiis tomentofis. Syst. Nat* XIT. Tom* U.
Mant^. p. 40^ Elaphrium roraentofum, JAC<^ Amr^ 105, T.
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'te Paard rydcn gebruiken. De Nederlanders H*

noemen het derhalve Zadelhmt.
^^J^y^^'

In dikke Takken fpreidt zig deeze Boom uit , Hoofd-

'hebbende Gevinde Bladen , aan beide zydenSTUK»

WoHig^met eenen gewiektenBladfteel^ Jaarlyks

afvallende 5 die uit de enden der Takken met de

Bloemen te gelyk 5 of kort na dezelven ^ voortko-

men. De Bloemen zyn klein en geel , met v^itte

Kelken en groeijen troswyze. De meeflen heb-

ben een klein Vrugtbeginzeltje , met twee Stem-

pels zonder Styl ^ en misdraagen» De Vrugten 3 die

de grootte van een Erwt hebben y en groen

zyn 3 laaten ^ wanneer haare Klepjes opgebro-

ken zyn 5 den Balfem uitdruipen. Het Zaad ia

-dezelven is vervat in een rood Vleefch.

Behalve dit Wollige Zadelhout ^ was aan Gladde

dien Heer ook een Glad Geboomte (*) voor-

gekomen 5 dat by Karthagena, in de Westin-

dien, in het Kreupelbofch , aan Strand groeide,

hebbende de zelfde Bloem ea Vrugt, die in

November ryp wierdt. De Blaadjes waren

langwerpiger ovaal en ftonden ylder aan heü

Steeltje , en hy hadt den Boom wel takkiger 5

doch niet zo hoog als den voorgaanden, waar-

genomen.

(*) Elaplumm (glahrum) fdlüs glaljerrimis. Amsr» 10^4

E 4
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II. T O M E X. Viltboom»
ArDr:EL.

IV» De Kenmerken van dit Gefiagt zyn : de
Hoofd- ]]ioem beftaat uit vier langwerpige ftompe

Blaadjes, langer dan de'Kelk^ die Buisagtig is

en eenigermaate viertandig. De Meeldraadjes ^

yier in getal , zyn eens zo lang als de. Bloem-

krans 5 en hebben ovaale Meelknopjes. Het

Vrugtheginzel is rondagtig 3 met eenen Draa-

digen St';jl 3 zo lang als de Meeldraadjes : de

Stempel uitgerand. De Vrugt een Befie.

r'-^ax
Gefiagt is m^ar ééne Soort be-

kend fi) ; een Boom, naamelyk, die op Ma-
\voiiii,e,

Y^^^x lila genoemd wordt, en wiens i^ast de

Indiaanen in plaats van Betelbladen kaauwen.

Hy groeit ook op Ceylon. Deeze Boom is

zonderling en mooglyk zondei* wcdergaa. Eei^

dikke Wolligheid, naamelyk, als Vilt, bekleedt

de Takken , Twygen en Looten , en deswegen

noemt men i^m te regt , in 't Nederduitfch

,

Vilthoom. De Bladen zyn ovaal , van grootte

als de Handpalm , gepaard, gefpitst, ongekar-

ïeld, Lederagtig , rimpelig, van boven kaal,

van onderen WpÜig met Aderen
, gefteeld.

De Vragt wordt niet befchreeven

Bra-

(i) Tomex, Syst^ Nat, XTF, Tom, IL Gen, iju Tomex
iQmpntora» Fl, ZeyU 59, ArnxK, Acai. I. p. 389. Arbor Ma-
labarica llU di£i:a» Burm* ^cyU 2Ó EuRm. Tl, IrM 36.

() Lifinaeus oordqelt th^ns , dat men dit GeHagt tq; cIc

talikarpa zou kunnen betiekkent Mant, alt^
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B R A B E J ü M.

De Kenmerken zyn een vierbladige Bloem ^ j^^^*^

zonder Kelk , onder het Vrugtbeginzel ^ dat stuk,

eene Haairige Pruimvrugt wofcjt.

Maar ééne Soort is in dit Geflagt aange- i.

tekend (i) welke door Plukeneti u s^,;f^|ï

Yoorgefteld wordt ^ onder den naam van Ethio-J'i''^'

pjch Boompje 3 dat met tuslchenwydten zesdiire.

Bladen ^ Sterswyze y rondom den Steel ge-

plaatst heeft 5 en overeen fchynt te komea

met den Ethiopifchen Amandelboom vdx\ Breyn,

met eene Fluweelagtige Vrugt. Die Autheuj?

geeft een fchoone Afbeelding van dit Afri-

Jcaanfch Gewas ^ grgeijende aan de Kaap der

Goede Hope ^ en de gedaante van een Aman-

delboom hebbende 3 doch fierlyker van Blad

en Vrugt, Volgens hem Itaan 'er niet zes

maar zeven Bladen , by Verdiepingen ^ rondom
den Steel ^ gelykende volmaakt naar die vau
Oleander ^ maar fterk geaderd en Zaagswy?

ze getand. De Vrugten bvamen aan Takjes^

eiFen boven de Krans der Bladen uitfpruiten-

de 3 voort 5 en geleeken veel naar die der Eu-

ro-

fi) Brabejum» Sysu Nat, XIT. Tom, 11^ Gen, i6o*

?27. Hort^ Cllfl 3 6. ROYEN Lu<rdhat. 400. AmygdaliU

^thiopica FruiSfca holofericeo. Breyn Cent^ T* i. Arboc

^thiopica hexaphy/ia to» Pluk. Alm, 47, T, dós» C
3» LlNN* Mant, I, 137. Mayit, alt, p.

E 5
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ï»* ropifche Amandelen , in de Bolfler , doch wa«-

IV. ren met eenc Kaneelkleurige Wolligheid be^
Hoofd. Iciccd. Daar binnen zat een Steen , met zvne

Kern ^ welke fommigen verzekerden zo lek-

ker te zyn als die der gewoone Amande-

len,

De Brabyla Capenfis , door den Ridder na^

derhand befchreeven 3 wordt van zyn Ed. als

de zelfde Boom of mooglyk het Mannetje ,

cn die ander het Wyfje j^ynde ^ aldits be-

fchreeven. Hy heeft de Takken ftyf 3 paarfch-

^gtig? gellreept en Wollig: de Bladen Krans-

wyze , zeven by elkander ^ gefteeld ^ Lancet.

vormig3 ftyfagtig , met Zaagswyze Tanden
ver van elkander 3 een Handpalm groot 3 van

boven glad 3 van onderen Netswyze geaderd ,

met regte 3 Wollige Steeltjes» Langwerpi-

ge 3 Rolronde, gefteelde, zydelingfe , regtop-

ftaande Katten 3 komen 'er binnen ieder Blad

dikwils twee voort 3 welke korter dan de Bla-

den 3 twee Duimen lang zyn 3 en uit op el^

kander leggende 3 ovaale 3 fpitfe3 ruige 3 veel-

bloemige Schubben famengefteld. De Bloem^

pjes zyn Trechterachtig 3 in vyvcn verdeeld

,

hebbende vyf Meeldraadjes en éénen Styl.

L I N N u s voegt 'er thans uit anderen by :

dat dezelve de Takken dik heeft : de Bloem

ïn vieren verdeeld 3 met vier Meeldraadjes ;

waar uit de reden blykt 3 dat zyn Ed. den-

!zclven nog onder de Tetrandria zyn plaats

heeft iaaten behouden.

Ha--
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IV.

In de Rang der ïweewyvigen , onder de Hoofd-;

Viermannige Plantgewasfen 5 Iteat dit Gcflagt,^^'^^*

welks Kenmerken zyn ^ een Bloem van vier

Blaadjes ^ in een vierbladigc Kelk ^ met een

driebladig Omwindzel. De Vrugt een twee*

boornige^ tweehuizige Noot,

De eenigfte Soort van dit Geflagt (1)3 is r.

by MiTCMELius voorgelteld onder den rtrgmka^

naam van Triloptis. Zy wordt ten anderen def^^j^g''^^**^*-

Zwarte Virginiaanfche Pistache 5 met Hazcl-

nootenbooms Bladen ^ van D, Banister,
by Plukenetius getyteld. 't Is een Boom
met breede Hazelnooten - Bladen 3 die een

droog Zaadhuisje heeft met twee Hollighe*

den 5 dat door de rypwording dubbeld open

fplyt 5 bevattende cene langwerpig ovaale 3

zwarte gladde glinfterende Pit 3 die aan 't end

met een witte Vlak getekend is 3 van binnen

01ieagtig3 in elke holligheid. Hy bloeit op \
laatfte van den Herfst en wordt Tover - Ha*

zeldar in Virginie geheten : volgens Golden*
De

(i) Hamamclis* Linn^ Syst. Nat, Xlh Tom. Il^ Gen,

169 p* 129' GRON» Vir^. 139- C Q L D. Nove^, 18. C A-

TESK. Car, llh p. 2. T» 2. Du H A M E Arl^u I. p.

287. T. 114» Trllopus MiTCH* Gen» Pistachia Vk^
glniaiia nigra Coryli foliis» Fl-Ui^* Alffi^ ^^Z^



7iS VlERllANNIGE BpOMEK.

De Bladen ftaan overhoeks : zy zyn getteeld 3
Afm.hU

^^^^j ^ ^^^^ Itompe hoeken uitgefneeden ^ ge-

Hdofd» lykende naar Hazelaar- of Elzen -Bladen ; de
^^'ux, onderllen domper ^ de bovenften fpits. De

Bloemen ^ die geel zyn 3 ftaan in Trosfen be-

neden de Bladen. De Knoppen of Schubbige

omwindzels , die de ongefteelde Bloemen be*

vatten 3 zitten ieder op een eigen Steeltje ,

zegt de Heer G r o n o v i u s. Een Heeller

^

naar deezen zeer gelykende^ die geen Bloem-

krans of Bloembladen 3 maar een menigte Cvan

twintig tot veertig) Meeldraadjes heeft 3 welke

geel 3 Draadachtig dun en lang zyn 3 met zeer

kleine Knopjes 3 is door D. Garden ge-

zonden zegt LiNN^u S3 en vraagt 3 of dan

ook de Bloemen in Sexe verfchillendc zyn ?

V. HOOFD-.
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V. H O O F D S T ü K. u^^^

Befchryving van de B o o M e N , vier BÏomen

vyf Meeldraadjes hehhen 5 deswegen Vyfman-

nige Pentandria genaamd; waar on-

der de Kinaboom, KolFyboom en veeïe andg*

ren.

Tn|e Afdeeiing der Vyfmannige Bloem jPlan-

' ten 5 in het Stelzel der Sexen, is zeer

uitgebreid. Men vindtze in Rangen van Een-

wyvige Tweewyvige 3 Driewyvige 3 Vier-^

Vyfwyvige en Veelwyvige gefmaldeeld , naar

dat zy één 3 twee 3 drie 3 vier 3 vyf of meef
Stylen of Stempels (Stigmata^ hebben* Die

van den eerften Rang 3 de Èenwyvigen naa«

melyk 3 zyn wederom gefmaldeeld naar de ge-

iteldheid van de Bloem 3 of dezelve Eenbladig^

dan Vyfbladig is ; boven of onder het Vrugtbe*

ginzel geplaatst 3 en naar die der Zaadhuisjes

of Vrugten 3 die in eenigen bloot 3 uit één ^

twee 3 vier of vyf Zaaden famengefteld 3 in an-

deren en wel de meeften in een Huisje vervat

zyn 3 of ook de gedaante van een Befie hebben*

Tot de Èenwyvigen behooren de meefle Boo«

men Van deeze Afdeeiing 3 onder welken eerst

dat Geflagt voorkomt 3 het welJïe den naam

voert van

I!, V^Tu II, Srm.



Vypmaïtnigè BooMëi^^

Theöphrasta.
Afdeel.

Hoofd- Kenmerken hier van zyn : een Klokswyzèi

STUK* Bloem , met ftompe Slippen en verdeelingen

:

het Vrugthuisjd met ééne holligheid 5 Kogel-

rond^ zeer groot ^ waar in veele Zaaden verv'at

zyn.

ï. ByPLüMiÈR vindt men de Afbeelding ^

onder den naam van Erefia met zeer lange

cana,
^ Hulstbladeren, Erefia 5 op 't Eiland Lesbos

jkaanfchcC was de Geboorteplaats van den vermaarden Theo-

PHRASTus 5 die allereerst de Kruidkunde 5 onder

de Grieken ^ op een goeden leest gefchoeid

heeft* Onze Ridder heeft derhalve de benaa^

ming van dien Pater-, welke onduidelyk en dub-

belzinnig was ^ in deezen duidelyken Geflagt-

naam herfchapen (i)* 't Gewas , immers , verdien-

de wel vereerd tc worden met de gedagtenis

van dien ouden Kruidkundigen, 't Is, naame-

lyk een Boom , in het gedeelte van Zuid - Ame-

rika^ 't welk onder de Linie legt, groeijende^

die den Stam als van een Palmboom heeft, bren-

gende op den Top, in 't middelpunt eener Kroon

van lange Bladen , de Vrugten voort , die rond

zyn als een Bal of Kloot, en van binnen veele

rondagtige Korrels bevatten , in 't ronde om^

£enen Stoel geplaatst.

Naü-

(i) Theöphrasta», Sysf. Nat. XÏT, Tom. 11. Gen. 207*

ROYEN* Lugdbat^ 528. EreHa Foliis A(jiüfülii longisGiiM^

ÏJ-UM. Gen^ 8^ Ic, 12(5,
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N A U C L E A.^ ïi;

ïn dit Geflagt is de Bloem éónbladïg Treg-

terswyze ^ met één twcehuizig Zaad onder de^^^^^^

Bloem > en het gemecne Huisje van beiden
^^^^^^^

Klootrond. i^en.

Van hetzelve is ook maar êéne Soort (i) be- Gedake»

^end 5 die in Oostindie groeit ^ zynde onder de

Ceylonfche Planten aangetekend by den naam Ce-

fhalantlnis 3 om dat de Bloemen zekere Hoof-

den of Bollen op 't end der Steelen maaken;

waar van ook de bcnaaming PlatanocepTialoS' y

door VAILLANT3 afgeleid is 5 als zynde

deeze Bollen met die van den Platanus over-

eenkomftig. R a y noemt hem de Indifcfw

'Boom met eene flimengehoopte Bolagtige Vriigt ^

cn hier toe wordt ook de Katu - Sjakla van

den Malabaarfen Kruidhof betrokken ^ zo we!

als de jSancai -Boom van RuMPHiüs 5 aldus

befchreeven.

Het is een Boom 5 rond en dun van Stam ,

met eene digte Kroon , in veele korte rysjessoomr'*

verdeeld. De Bladen zyn effen en glad ^ gdyk
van rand, ovaal met een punt, naar de Citroen^»

booms - Bladen gelykende 5 vier of vyf Duimen

lang

(i) Tiattcka Orlentali's» Syst, Nat^ SïT* Toin. II* Gei2i

422. Cephalanthus foliis oppofltis. FU Zsyh 55. S/>* Plane;

l* p*.9:J. Platanocephalos CitrI Folli's bijugis
, Caplte majorc^,

Vaill. Mem. de i7!22. p, 259. Arbor Indica Fruétii aggrega-

fo globofo. Raj. Ihft, 14.4I* Kam - Tsjacca, Hort^ MaL Iir>

29, T* 33* Eancalus» Rumbh» Amh^ III^ p» 84. T. 55 ï

IL DEELi II, StüK»



té VifFliARNroÊ Boómên;

lang en tv/ee of drie Düimen Breed. Zy ftaaö

y * èenigermaate Vinswyze tegen elkander over

Hoofd* aan de Takjes, van drie tot zes Paaren, die

STUK» fomtyds eeii fchuins Kruis maakeiu Op 't end

der Takjes ftaat een Bloembolletje , naar de

Hoofdjes der Seabiofa of Globularia gelyken-

de 5 en ais in een Kelk van veele Schubbetjes

een menigte kleine Bloempjes bevattende ,

welke het Hoofdje Wollig maaken. Deeze

Wolligheid kleeft nog de Vrugt aan, die dë

grootte van een Kers heeft , bevattende in

zyn Vleefch een menigte van Zandig Zaad^

De Vrugten , ieder op het end van een Tak-

je zittende , zyn wegens haare bitterheid niet

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

koeling in Koortfen , om het Lighaam daar

mede te wasfchen, gebruikt, en het Hout van

oude Stammen , mooy gcci , digt en fyndraa*

dig 5 is tot Schrynwerk bekwaam.

P O R T B A N D I

t)e Kenmerken van dit Geflagt zyn ; een gé-

knodtte Trechterachtige Bloem , met de Meel-

knopjes overlangs : het Vrugthuisje vyfhoekig,

ftomp 5 mét twee Holligheden en Veelé Zaaden ^

gekroond met eene vyf bladige Kelk.

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

den hier zal befchryven»

^ ,
Ti) Portlandia viet vyf Meeldraadjes in de

irandip' Bloe?ne7i. Dee-

bloemjVe
Portlandia Floribus pcntandris. Syst^ Nat. XII, Gen*

ii6i



Déeze voert by Browne den naam Van Port- II.

landia met groote , gladde , ovaale Bladen, die ^^^^^èl^

gepaard zyn 5 en zeer groote Bloemen. Zymunt , Hoofd-

naamelyk , door de grootte en fchoonheid van stejk.

iiaare Èlöemen boven de meefte Plantgewassen

uit. Het is tevens een zeer fraay gekroonde Boom,

die zelden meer hoogte bereikt dan vyftien Voe-

ten. De Stam is doorgaans regt , twee Duimen

dik, met een Kurkagtigen Bast, overal gefcheurd

2:ynde, doch niet afvallende. De Takken zyn kort

en Itrekken zig waterpas uit , bezet met ovaale

gefpitfte Bladen , van ongevaar vyf Duimen lang.

Uit de Oxels der Bladen komen enkelde Steelt-

jes vooit, die doorgaans drie Bloemen draagen,

welke een half Voet lang zyn , en de een na de

andere open gaan. Zy hebben eene Trompetag-

tige figuur
^
zyhde wit, doch aan den Mond rood*

agtig, met geele Meeldraadjes.. Over dag zyn

deeze Bloemen reukeloos, doch verfpreiden by

hagt een zeer aangenaamen Geur : zelfs als mèa
een Tak in 't Water zet en dien in Huishoudt ,

hebben zy doch deeze eigenfchap. De Zaadhuis-

jes zyn zwartagtig en blyven lang aan den Boom«
^

De Heer Jacquin vondt de Zaaden meest van ^ n
Infékten Opgegeten , zélfs ook in tedere en

nog onrype Vrugten , en mee;it dat derzelver

üitwerpfelen , die zy in de Zaadhuisjes overlaa-

teh, voor Zaaden iü de Afbeelding van Browne
zyn

siÖ. p. t'ortiandia FoHis majoribus, nitidis, 5cc* BRöWNi

F
DFSJUn. Stok.



82 VtPMANNlCE ^OOMtlS^

II' ^yn vertoond, Hy vondt dit Gewas overvloedig.
Afdeel.

^^^^ Bergen 3 op Rotsagtige plaat-

Hoofd fen , en zelfs op de kaale Rotfen van Jamaika.

(2) Portlandia met ze^ Meeldraadjes^ in M
Uexandra» Bhemen*
Zestnaiini-

a^' Dit was een Heefcer van zes Voeten, dieherar

in 't Kreupelbofch by Karthagena doorgaansr

voorkwam 5 en in alle opzigten zo veel overeen^

komst met de voorgaande Soort hadt 5 dat men*

ze wegens 't enkele verfchil in 't getal der'

Meeldraadjes niet van elkander kon fcheiden

De Bloemen waren drie Duimen lang , van bui-

ten Vleefchkleurig 5 van binnen wit en overlangs

geilreept , als in de andere , ook niet minder

aangenaam van Reuk, en de Zaadea werden ins*

gelyks van Infekten opgevreten,

C IN c H o N A. Kina - Boom*

De Kenmerken van dit Ge,flagt zyn : een

Trechterswyze Bloem 3 die aan den Top Wol-
Eg is ; het Zaadhuisje beneden

> twechuizig ^

met een evenwydig middelfchot.

1. Van de Sooit , die Cinchqna Officimlis door

ïffi^tlTsA^n Ridder geheten wordt (i) ^ geeft zyn Ed^

(2) Portlandia Floribus hexandrls. Syst. Nar* XII. utCapt^

Portlandia hexandra. JAC<^ Amer* p, 63» T. igi. f« io\

(*J Tanta profeélo in utraque planta est Floris, totrnsque

ad'eo habitus fimilitudo , ut ultro liqueat , fab eodcm esfe*

Genere locandas , etiamQ C/asfe artificiali dlscteptnt ; zegt de*

Heer jAcquiN» Met nog te meer reden mogt ik d:in dceze^

Soort, hoewel wat klein, onder de Boomen plaatzcn»

(i) Cinshm^ OiEcinali? y Xllt Tom. lU Ccöw
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de volgende befchryving De Bladen ftaan te- lU

„ genover elkander , zyn gefteeld , ongekar- ^^^^^^^^ ?

55 teld 3 van onderen Wollig : de Bloemen hoofd^

35 Pluimswyze by een , op Steeltjes : de Kelk stük>

^5 is éénbladig , zeer klqin , Klokvormig 3
Kinabonm;

3, zeer flaauw vyftandig. De Bloem is Trech-

33 teragtigj van buiten Wollig; beflaande uit

3, een Cylindrifche Buis , veel langer dan de

33 Kelk ; hebbende den Rand, korter dan de

5, Buis 3 in vyven verdeeld , met de flippen

33 langwerpig ovaal 3 wyd van elkander 3 de

33 tip van binnen en den rand Wollig, Vyf

35 Borflelige Meeldraadjes komen uit hec mid-

'

33 den .van de Buis voort 3 met langwerpige

^3 Meelknopjes 3 die boven den uitwendigen,

3, Grondfteun in de Keel van de Bloem aange-

33 hecht zyn. Het Zaadhuisje fplyc zig in

33 twee deelen , aan 't middelfchot evenwydig 3

33 van de binnenzyde". Gezonden door D/Mu-
TIS.

Dit is de Boom 3 die den zo vermlarden Pe-

ruviaanfchen Bast uitlevert 3 in Peru 3 daar zyne

woonplaats is , Gannana Peride genaamd ; waar

van de allereerfte naauwkeurige befchryving,

door den Heer de la Condamine, aau

cie Koninglyke Akademie der Weetenfchappeia

vaa

£2-7* Cinchona Panicula brachiatA. SP» Plant^ ir. p. ï?44^ Cln^

choiia* MaU Med, 71. Qulaquina. CONOAM» Mem^ de 17^8,

ïl. 6* Geopir. Mat* Md, 11, p* 1 80, Arbor febdnip Pot»

ïiana. RAJ» Hijl, 17 96*

F 2



S4 Vy^manniCe BoöMï:!^,

H. van: Parys medegedeeld ^ en op 't jaar 1738
^
^^y^^^* in 'derzelver Vertoogen uitgegeven werdt, met

Hoofd- de afbeelding van een Takje van deezen Boom
STUK* niet Bladen 3 Bloem en Vrugt, op de groeiplaats

^
s:inahoom,^^YyQ döor dien Heer getekend , waar dan ook

verder de afteelding van de deeleti der Bloem-

en Vrugtmaaking , in 't byzonder3 bygevoegd

zyn Het v/eezentlykfte van deeze befchryving

in de Tegenwootdige Staat van Amerika , I.

Deel 5 bi. 538 ^ omftandig voorgedragen hébben-

de y zal ik hier alleen maar aanmerken , hoe

die van den Spaanfchen Heer d'Ülloa daar

. van in eenige opzigteii fchynt te verfchillen ,

gelyk men uit. het volgende kan opmaaken.

• Terwyl de Franfche Akademist gezegd hadt,

dat de Kina -Boom zyne Kruin boven alle ne-

yensllaande Boómen verheft , zégt de Heer

d'Ulloa daar van. De Boom^ die deeze

berugt^ Schors voortbrengt , is niet groot :

„ hy heeft op 't meest de hoogte van vyftien

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

woordig waar zm , nu meii de Ouden \ dié

wel de dikte van een Mans Middel hadden, eft

die hoogftammige Boomen waren , door het af-

fchillen van den Bast meest allen ?bp dat Ge^
jbergte, daar , de Kina v<?n daan moest komen ^'

uitgeroeid hadt : zo dat men 'er toen naaüw-

lyks dikker van Stam vondt , dan een Mans
Arm, en vyftien Voeten hoog. D'ülloa zegt

verder , dat men eerst dc Boomen omkapt 5

en dan 'er de Schors" of Bast af haalt , die meö
Iaat
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Vaat droogcn ; vervolgende dus. „ Door het H.

,5 menigvuldig omhakken deezer Boomen zou ^^^^^^f-

,3 men federt een geruimen tyd reeds gccnfjooFD-

V Kina meer hebben ^ indien 'er geen anderen "tuk

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

vallen , voortkwamen : 't welk niaakt , dat

men 'er geheele Gebergten mede bedekt

^1 ziet 3 zelfs in andere Diilrikten-, dan dat van

3, LGxa of Löja.'' Dit kan wel waar zyn ^

doch het is ook zeker ^ dat men Kina overge^

voerd heeft , welke aan de verwagting niet

voldeed ; zo de Heer de la C o n d a m i n e

aanmerkt , en zodanige is zelfs voor eenige

Jaaren hier te Amfterdam gekomen: des men
zig vervolgens wederom aan de Kina van Lo-

xa 5 of van het naby gelegen Gebergte CajaniL'

ma^ bepaald heeft; moetende zulks blyken by

cene Notariaale Akte 5 als die Drogery te Pa-

nama aangebragt werdt. De laatstgemelde

Heer merkt aan ^ dac de Kina in haar Vaderland

toen byna al haare achting hadt verloeren : maar

d'Ulloa zegt 5 5, dat zy in dat Land nooit als

^5 a?7Z Geneesmiddel was gebruikt , niettegenflaan-

5, de heÊ Klimaat aldaar zo veelerley Koottfen

5, als elders veroirzaaktc." Dit zou geheel

ftrydig zyn met de Hiflorie der Ontdekkinge

,

door den Heer de la C o n d a m i n e opge-

geven : of men moest onderftellen ^ dat het Ge-

rugt van deszelfs kragten ^ in 't jaar 1640 in

Europa overwaaijende ^ federt in A.merika ver-

di^'-eenen ware ; als hebbende de Indiaanen

F 3 tocF^

IL DF.5L. TL SrmU



t6 Vyfmannige Boömen.

n. toen meer gcdagt om hun voordeel te doen
Afdeel, met die Drogery tot zulk een hoogen Prys

Hot)FD- verkoopen, dan zig daar mede van de Koorts

STUK. te geneezen ^ en in dier voegen zou het Be-
JChahm, xigt van d'ULLOA daar mede beftaan kunnen 3

mids men nooit name voor een bepaalden tyd

,

van mooglyk omtrent een Eeuw of honderd

Jaaren ^ en dat hy dus zeggen wilde ^ dat de

Kina aldaar , by Menfchen geheugen ^ onder de>

Indiaanen niet was in gebruik geweest (*).

Gcfiaite. De Kina -Boom wordt in Geftalte en manier

^^/^Ij'Vün groeijing by onze Kerfeboomen vergelee-_

ken 3 en de Bladen by die der Appel- en Pee^

reboomen : de Bloemen , aan tuiltjes groeijen-

de 5 zyn omtrent van figuur als die der Syrin-

gen , en de Vrugt , welke eene langwerpig Ey-

ronde gedaante heeft , fplyt door de rypwor-

ding in tweeën ^ even als de Vrugt van fom-

mige Kroontjes - Kruiden 3 en geeft platagtige

Zaaden uit , welke naar die der Olmen gely-

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

Afbeelding ^ door den Heer deLACoNDAMi-
K E op de plaats zelve getekend ^ en hier

(Plaat VL Fig. i.) overgenomen, om dat 'er,

myns weetens , anders nog weinig goede Af-

beeldingen van zyn: want het Taakje, dat men
kwanswys van deezen Boom in 't Werk van

W E I N M A N N vindt , heeft Bloem noch Vrugt

,

en

f Zie d'ULLOA Voyagf nu Perou, Tom. l, 275.

(t) Ad ordlnem Contortorum fpeóiat Succo inquinante
,

linde vis inquinans obfervato fimul infafb fubnarcotico. LlNN%

J^ia^tis/^ altera, p. 338*
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daar aan fchynen ook alle blyken van echt-

heid te ontbreeken.
Afdee'.

Ten opzigt van de Schors of Bast , daarnooFn-

liet om te doen is, heeft een aanmerkelyk ver-^^uK.

fchil plaats , dewyl fommigen die wit , andercn^'"''^^*'

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

bekend, of dit verfchil eenigen invloed heeft

op de uitwendige Geftalte van den Boom. Zo
wy de Kina hier krygen is de buitenfte Schors

ivitagtig graauw , en de eigentlyke Bast ziet ia

de beste geelagtig ros of rood. In 't algemeen

liebben de Stukjes veeleer de gedaante, alsof

2:y van dunne Takken afgefchild , dan op zulk

cene manier van den Stam des Booms afgefchraapt

waren , als C o n d a m i n e meldt ; wordende

ook de fynfte en dunde voor de befte gehouden*

De Koorts - verdryvende Kragt van deezeri ryeschovs

Bast is , volgens het verhaal van dien Heer j^^^^"^"

aan de Indiaanen bekend geweest , voor dat

dezelve aan de Spanjaarden ontdekt en door toe-

tJoender Jefuiten , omtrent het jaar 1649, in Eu-

ropa vermaard werdt , en vervolgens duur be-

taald. Die duurte , nogthans, en de weinige

uitwerking , welke men 'er dikwils , door een

te fpaarzaam gebruik , van vernam, deedt dit

Middel byna geheel in vergetenis geraaken , tot

^at het, in 't jaar 1679, door een Engelfchman,

Taeor of Talbot genaamd, in Vrankryk

wederom in trein gebragt werdt. Deeze Heer

gaf de Kina niet by Scrupels of Drachmen ,

jnaar by Looden en Oneen, en verkreeg door

F 4 éc
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^I* dc.kragüge uitwerking een grooten naam, ver-

"^^y^^^" bergende zorgvuldig wat het ware 3 daar zyn

Hoofd- Geneesmiddel uit beftond: maar Koning Lode-
siüK» y^YK de XIV. wist door Belooning agter het
Kinaboom, geheim te komen , en federt is deeze Bast

alom in gebruik geraakt,

fci^'^e!'
^^^^ Chymifche Ontleedin^ heeft men be-

cwppen.
^31- van een Zuuragtigeii aart

is: want 5 behalve dat haar Aftrekzei , in Wa-
ter 5 blaauw Papier rood maakt , geeft het Poei-

jer, door Overhaaling , een derde deel van zyn

Gewigt aan Zuuragtig Water ; vervolgens komt

'er een weinig dikke Olie uit 3 en het zwarte

overblyfzel ^ in de Kromhals ^ gekalcineerd zyn-

de, geeft ?en weinig Zour^ dat niet volkomen

Alkalyn is. Hier uit mag men onderzeilen ^

dat de byzcndere vereeniging van het Zuure

met het Aardagtige en de Olie 3 welke deezen

Bast eene Aromatiek bittere en tevens wat fa-

mentrekkende hoedanigheid geeft ^ de cirzaak

zy van deszelfs bekwaamheid tot het verdryven

van de Koorts, Dezelve , immers ^ bevat eene

Harstagtige zelfftandigheid^ welke, door Wyn-
geest daar uit gehaald zynde, omtrent het vier-

de deel van het Gewigt des Poeijers uitmaakt;

doch decze is tot Koortsverdryving zp bekvyaam

niet, als het Extrakt met V. ater gérnaakt, het

Afkookzel of het Poeijerzelf: waar uit blykt,.

dat de vereeniging der gezegde Grondbeginze-

len met een fynen Geest , de Kina eigentlyk

Koorts verdryvend maakt.

Het
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'

Het is nog maar weiiiige Jaaren gelecdcn , H.'

Jat men zeer befchroomcl was voor iiadeelige^^^^*^*

Gevolgen van deczen Jjast en de uitwerkingenHo.oFD-

vaii die befchroomdheid aan het Middel toe-^"^"^-

fcinecf. De Lyders aphtten zig half verge--^^''«^^^<^'w^

ven 5 vs'anneer zy bemerkten, dat zy Kina in-

genomen hadden. Hedendaags , echter , is men

van dat yoorcprdeel nagenoeg bevryd , en fom-

migen gebruiken zelfs de Kina in Gezondheid,

om hunne Levenskragten te verfterken, 't^ Is

zeker, dat dezelve met vrugt als een Maagmid-

del ingegeven kan worden , wanneer menze

met andere Geneesmiddelen mengt , verdryv^nde

de Winden , doodende de Wormen en helpen?

de de Spysvcrteering ongemeen. Ook vindt

men haar inwendig gebruik 3 tot ftuiting der

yerftervingen in de Buitenleden des Lighaams

en veele andere Kwaaien , aangepreezen (*).

Thans is door den Heer L^NüCiEcs die cinch?^^

Soort van Cinchona weg gelaten , welke
^yT^KuihiCck-

Ed. te voorcn opgegeven hadt ^ zynde door

den Heer J a c qü i n de Karibifche getyteld Q^).

Dezelve maakt een Takkig Boomgewas van

tien

C*) Sommigen {chryven difc, zo wel als het In algemcea

gebruik brengen van deezen Bast. tegen de Koorts, aan dea

vermaarden Doktor Sloane toe. Zie deszelfs Levensbc-

fetjryviïig in het T* DEEL der Uitgezogte p^erhmdeliHgen
^ by

F. HOüTTUVN, bladz^ 13.

(t) Cinchona Peduncttlis uni/loris* J ACQ^ Amer^ ^j, 5jS

FJmt,^. p* 245.

? 5

IIIP^FL, II. Stuk*

/
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!!• tien Voeten hoog, met Lancetswyze, gefpit-
Afmel.

^ ongekartelde , gladde , gefteelde Bladen ^

Hoofd- die tegenover elkander ftaan en de punten

6TüK^ omgeflagen hebben , zynde twee of drie Dui°
^ktakoom, rnen lang, Enkelde , korte Steeltjes , in de

Oxels der Bladen , brengen ieder een zeer wel-

riekende bleek Vleefchkleurige Bloem voort

,

van anderhalf Duim lang* De onrype Zaad-

iiuisjes zyn groen en zeer bitter 3 vol van een

Sap , hetwelke op de Neusgaten en Lippen

een Vuurige prikkeling veroirzaakt. Deezè

Boom groeit in Kreupelbofch by de Stad Ha-

vana en op St. Domingo , bloeijende 'm Sept

tember cn Oktober.

C O F F E KoiFy-Boom.

Van dit Geboomte zyn de Kenmerken , een

Trompetswyze Bloem 5 rnet de Meeldraadjes

boven de Buis geplaatst, en de Vrugt een Be-

zie daar onder met twee Zaaden , die in een

Huidje of Schilletje de Pit bevatten, Deeze

Zaaden zyn het gene men Koffy - Boonen

noemt.

In dit Geflagt zyn twee Soorten bekend

,

waar van de eerfte de eigentlyke en gewoonc

is, de andere een minder bekend Gewa^, tofe

dit Geflagt betrokken.

T. (i) KofFyboom, onet de Bloem in vyven ver^

j^lïka. ^^^^ 3 Vrugt tweezaadig.
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De bynaam is afgeleid van het Land, waar
ji,

uit dit Geboomte 5 thans in Westindie zo ge-AFDEEu

)tneen5 en gemeener mooglyk dan in zyn Va-
^^^^^-^^

derland ^ zyne afkomst heeft. Men plagt het stuk.

weleer tot de Jasmyn te betrekken 5 en dixs Kofyboo}nt

WTi'dt het voorgefteld onder den naam van

Arabifch Jasmyn met Laurier- of Karftenge-

hoorns Bladeren ^ en eene Witte zeer welriekende

Bloem. Anderen vergeleeken het Gewas by 'ü

Paapen Mutfen Hout , en gaven 'er een Vrugt

aan als de Laurier - Besfen. Naderhand werdt

dezelve 3 door den Heer de Jussieu,
gezegd byna de grootte en figuur te hebben

van de Kerfen 3 Bigarreaux genaamd , dat is

Rouaanfche Kerfen. De Bladen gelyken wel

naar die van den Laurierboom , doch zyn min-

der droog en zo dik niet 5 doorgaans breeder

cn puntiger aan het end , dat dikwils over zy-

de hek ;
zynde van boven glanzig helder groen ,

van onderen bleek groen ; aan de kanten een

weinig gegolfd , niet Kruiderig naar in 't geheel

Grasagtig van Smaak. De grootften hebben

ongevaar de langte van vyf of vier Duimen >

op de breedte van twee Duimen ten hoogde.

2y

Tom, IT# Gen. sip» Sp. i* DhC Th» Co^c?i. jfmoeK, ^cad»

Coffea. Hort^ Cliff. 59. Hort, Ups. 41* Mat Med^ 70,

ROYEN Lugdbau 2 39» jasmimim Arabicum Lauri folio. Juss*

Mem, 171 3. p* 388. T. 7» Jasmimim Arabicum Castanex

folio, TiLL» Fis. 87, 31. Evonymo fimills ^gyptiaca

Fru6ba Baecls Laiirl fïmlli. Bauh. Pin^ PlüI^» Ph^u
2 7-2» f. Bon, ALP^ ^^ypU p» óS*-

lU Deel* IJ, Stüii*
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ÏL Zy zyn zeer kort gcftceld (^) 3 zq wel als de Bloe«
ksjy^EU

^ troppen ten getale van vyf of

HooFD' minder voortkomen uit de qxels der Bladen

STUK. zynde geheel wit , en gelykende zeer veel

KW^hom. naar die van de Spaanfche Jasmyn ^ uitgeno-

men dat haar Buisje korter is en finaller flip-

pen heeft. Bovendien is de Bloem der Kof-

fyboomen met vyf Meeldraadjes voorzien ^ ter-

wyl de Jasmyn 'er flegts twee heeft. Die

Meeldraadjes komen buiten den Rand van de

Bbem uit 3 en omringen een gevorkten Styl 3

die op het Vrugtbeginzel ftaat , dat in een

groen Kelkje met vier punten is begreepen , en

vervolgens de gedagte Befie wordt.

De Koffyboom , naar w^elken de gemelde

Heer ^ in de Koninglyke Kruidhof te Parys ,

deeze befchryving opmaakte, was v^^f Voeten

hoog en een Dium dik, De Stam is j^Qom-

agtig eïi zee^' regt 5 enkeld ^ dikwils twaalf

Voeten en daar boven hoog, zegtLiwN^us (f).

Elders wordt gezegd , dat de Koffvboom agt of

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

L A N D E :^ 3 die zig nasiuwkcurig op het on-

derzoek van dit Geboomte 3 in Suriname toe-

gelegd heeft 3 zegt 3 dat hetzelve doorgaans

Bof-h^

(*) Folia fubtus pundo fècretorio in Alis n^rvomm cos*

t^Iium. Mnnt^ alt, p. 3 38. *

(f ) In Horto CHfortiano* Vid. Disfèrt^ Tit. Potus CofFext

Am(sn* Acad^ VI» p. 16%*

il) Tcgcnv/. ftaat van Arabic» Hedond. Hist IV, Deel,

bladz 480, alwaar een Afbeelding van een KolFy- Takje met

i^loemcn en Vrugten , is gegeven^
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Bofchagtig groeit en zelden een groote Boom n;

wordt, zynde de Stam regt, knobbelig , met^^^^^^-

"

eene Schors , die 'er uitziet als Kurk, bekleed , Hoo,*j.^

en hebbende de onderfte Takken naar derisTUK,

Wortel nedergeboógen , de bovenften Herk^^^y^'^^'''^

uitkroonende (^). Deeze Kroon wordt heden-

daags 5 om 't gemak van de KoiFy te plukken^

op de Flantagiën te Suriname meestal van de

Boomen afgenomen, zo dat men de Takken

naar beneden kan trekken en dus in de Boo-

men niet behoeft te klimmeii, ^t welk dezel-

ven ook minder nadeel toebrengt.

Van de manier , op welke déeze Boomeri

voortgeteeld , geplant en gehavend worden, als.

öok j hoe mén de Vrugten , na dat die ge-

plukt zyn , eerst van den buitenrfen weekeh

iiolfter Mivert 5 dan verder pek, fchoonmaakc

en droogt, zal ik niet fpreeken , öm dat dit

elders genoegzaam is verhaald (f). Ik zal hier

flegts ^cht geeven op de Groeypïaats^ In Ge«
lukkig Arabie , 'alwaar het Vaderland is van

den KofFyboom ^ zegt men , dat hy wel de

höögte krygt v^n veertig Voeten , wordende

"de Stam byna een half Voet dik. Men ziet

'er , byna altoos , Bloemen en Vrugten aari

:

des hy twee of driemaal's Jaars eenen over-

vloedigen Oogst uitlevert , beginnende daar

mede reeds op het derde of vierde Jaar*

Uit

(*) Stokhoims, Verband, voor *t jaar 1757 of XIX» Band,

(t) Zie de Tegmw^ Staat van Amtrika, Ih DEF-l, h\?ér^

5f3, enz.
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tl. Uit Arabie werden Plantfoenen tc Batavia j
J/Ifbebl.

j^^j. Nederland overgebragt. Hier

Hoofd- Van daan zyn zy in Vrankryk en Engeiand

,

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

naamelyk , de aart van déezen Boom, dat dé

Vrugten frifch in de Aarde moeten geftoken

worden y om uit te fpruiten. Met gedroogde

Boonen gelukt dit niet. Toen Pater L A b a t

zig3 in 't laatfte der voorgaande Eeuw , op de

Franfche Eilanden in de Westindiën bevondt^

tvareii aldaar nog geene KofTyboomen^ Nader-

hand zyn die Boomen aldaar dermaate verme-

nigvuldigd 3 dat de Uitvoer van KofFy, inzon-

derheid op Martenique, niet minder eeneGoud*

myn voot de Franfchen is , als te Suriname

voor onze Natie:. Op Jamaika eü elders wordt

zy door de Ëngelfchen ook geteeld : zo wel

als op Java in Oostindie door de Nederlanders

;

wordende deeze , naast de Mochafche , voor

de besté 5 en de Surinaamfche beter dan de

Marteniekfe gehouden.

Het is een Gewas van de heete Lügtftreek^

en de Vrugt wordt döor de Turkeü ongemeeii

fterk gebruikt* De Herbergen van gelukkig

Arabie 5 zo in de Steden als ten Platten Lande ,

zyn eigentlyk KofFyhuizen (*). Omtrent twee

Eeuwen , verhaalt men 5 heeft het drinken vaiï

KofFy in Afia reeds in zwang gegaan ^ en is^

nu rykelyk honderd Jaar gelceden, reeds in Eu-

ro*

(*) TJit^ezom VcrUnd, X, Deez, , blatU» 340.
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ropa oVergebragt. Het Aftrekzel dat Koffy- iL

boonen met kookend Water is in deeze Eeuw , Ar^EjEink

door Europa, byna algemeen geworden, alsHoopW
een dagelykfe Drank, over wiens voor- of na- stuk.

deeligheid geen vast befluit op te maaken isj^^-ff^^^^^

De Boonen , uit zig zelf, zyn Meelagtig ^ en

kunnen derhalve , flaauw gerooflerd > een vóed*

zaam Afkookzel geeven , maar 3^ als zy zwart ge-*

brand of geheel verbrand zyn , heeft het Aftrek-

zei eene Loogzoutige fcherpe eigenfchap. Wan-^

neer dit laatfte van Menfchen gebruikt wordt ^

jdie niets dan Slappe , Waterige Spyzeri nurti-

gen , en de Ingewanden dus gevuld hebben mee

Éaaije , verzuurende , Slymige Stoiïen, veroir*

zaakt de KofFy dikwils braaken, dat darr ook

wel tot wegneeming dient van Hoofdpyn , Ko-

iyk en andere Ongemakken , afhangelyfc van

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

veel met zwaare Spys of Drank opgevuld

is, verligten , doordien zy de Spanning doet

verdwynen» Dus vermindert zy dikwils de

Dronkenfchap , en neemt de Benaauwdhedea

w^, welke in zwakke Maagen op den Maal-

tyd ontftaan. Zelfs bevordert zy dus, in ze^

ker opzigt, de Verteering aanmerkelyk , neemt

de Vadzigheid weg en belet den Slaap. Wan-
neer echter dergelyke Ongemakken uit eenen

overvloed van Gal , zy in de eerfte Wegeu
of in 't Bloed , voortkomen , dan is 't gebruik

van Koffy doorgaans nadeelig ; dewyl zy de



II. oirzaakeh van de Kwaal aanzet, Hierorri is

Am^Eu ^Qj. deeze Drank , zelfs voor dagelyks gë^

Hoofd- bruik^ zodarlige Menfchen niet adh repr^'zen;

STUK. vooral niet, wanneer men ftetk gebrande Kof-
KoffyhoiÉ.fy tieeiilt ; kunnende anderszins het Aftrekzél

met Melk en Suiker zagt gemaakt eh zodanig

toebereid worden , dat het minder tadeel in

ons Klimaat dbet , dan verfehaald eh zuuragtig

^ier of llegtè; Wyn of flappe Thee. In 't al-

'genieen echter moet men aanmerken , dat dè

veelheid van warni Water ^ by herhaaling in

't Lyf komende 5 altoos verflapt, en kort daar^

ïia ill Veele Geftellen verkoelt 3 jË ih 't Ver-

volg Veele Kwaaien veroirzaakt ; waar ónder dé

Opftyging , Miltzugt , verftopte Winden , Zenuw-

trekkingen 5 Waterzugt ^ niet vaii dèmintteiizyn.

Mooglyk is ook het menigvuldig gebruik der

KofFy in ons Klimaat , wel de naafte oirzaak van

de gemeenheid dier Ongemakken hier te Lan-

de. Van de Arabifche en Egyptifche Vróuwen 5

ondertusfchen 5 wordt de KofFy, volgens Al-

PINUS5 tot voortzetting van de Maandelykfe

Ontlastingen der Natuur 5 inzonderheid van dë

genen 5 die dezelven op haar tyd niet hebben

,

veel gedronken 3 en is daar toe 3 zelfs in deezè

Landen ^ tniet ondienüig, satineer men flegts

.vooraf de noodige Purgeermiddelen gebruiken

laat; De Arabieren noemen het Afkookzel der

KofFy - boonen Caova ^ en daar van. is zekerlyk

de naam van Koffy afkomftig;

(2) tot*
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(2) Koffyboom 5 met de Bloemen in vieren

verdeeld^ en de Vrugt eenzaadig. Afdeeu

Dit Gewa$ is voorheen door Linn^tiusstuk^.^

tot het Geflagt van Ixora t'huis gebragt ge- n.

weest (*). Browne geeft 'er den naamo,a'£l^.

van Pavem aan. Plümier heeft het Boom-^''^ , ^.

^ r 1 i 1
westiiidi-

agtige Jasmyn met Launerbladeo , en ecnefciie.

witte zeer welriekende Bloem , geheten. Dus
kwam liet al nader aan den Koffyboom, waar

toe de Heer J a c q u i n het eindelyk , niette-

gcnlïaande het verfchil van de Vrugt y heefc

betrokken , en daar in door onzen Ridder is

narevol^^d.

Het maakt een Boom, die regt van Stam en

Takkig is, zes Voeten hoog, met Lancetsw^rs

ovaale Bladen , die in èen ftompe Punt uitloo-

pen, vier Duimen lang. Deeze Bladen alleen

aan de jonge Takjes of Looten groeijende ,

ftaan tegenover elkander; zy hebben geene de

niinfte inkervingen , zyn glanzig en gefteeld.

Tu^fchen ieder Paar Bladen 3 ter wederzyde

van het Takje, is een fpits Elsvormig Stoppel-

tje

(2) Coffèa Florlbiis quadrifidis , Baccis monbspeirnis* JaccI,

Amer. p. 67* T. 47* Pavetta, Folits oblongo - ovatis oppoli-
^

üs, Stipiilis Setaceis. Brown» Jam 1424 T. fig. i. Jas-

miuum arborescens Lauri foIÜs , Flore albo odoiatisfiuio.

PjLUM. Spec» 17. Icon* ISS* Fig, 2.
|

(«) Ixora Foliis lanceolato - ovatis , Floyibiis paè.icHlatISp

Sysi. Nat^ X* Tom, II* p. 893»

G



5)S V V F M A N N i G E B O O M E

ïl* tje, dat regtop Haat. Verdeelde Trosfen ^
FDEEL.

fQj^(.y^3 piuimagtig, doorgaans aan 't end dei?

Hoofd- Takjes , maar dikwils ook in de Oxels der

STUK* Bladen geplaatst , onderfteunen Bloemen , wit

van Kleur ^ die zeer welriekende zyn* Deeze

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

end vier omgeflagen Slippen heeft ^ die zeer

lang zyn. Het ftaat in een zeer klein Kelkje 5

dat op een Vrugtbeginzel zit 5 't welk een

Draadagtigen Styl heeft 5 met twee Elsvormi-

ge dikagtige Stempels, De Meeldraadjes zyn

vier in getal , de helft korter dan de Styl 5 uit

den bodem van het Pypje ontfpringende, en

^an deszelfs Wanden over geheel aange-

groeid 3 hebbende lange , fmalle, opleggende

Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel 5 dat ondef

het Kelkje zit 5 wordt eene Bezie , die platag-

tig rond is en genaveld , met een flaauw Kroon-

tje ^ bevattende een rondagtigen Zaadkorrel of

Boontje*

3, De overeenkomst van dit Gewas met den

35 gewoonen KofFyboom , is ^ zegt de Heer

33 Jacqüin 5 wanneer men het getal der

35 Zaadkorrelen alleen uitzondert , zo groot ,

55 dat ik in 't minfte niet getwyfeld heb, om
3, hetzelve tot een zelfde Geflagt te betrek-

55 ken/' Zyn Ed, mogt 'er echter wel by-

gevoegd hebben 5 dat hetzelve geen vyf maar

vier Meeldraadjes heeft- Ook hadt hy groote-

lyks gewenfcht de proef te neemen 3 of niet

de gebrande BooncQ van hetzelve een aan-
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genaam Aftrekzei gaven * maar hy Vertrok ^ it.

voor dat dezelven ryp geworden waren ^ van 't^^^^^^-

Eiland Hispanjola ^ alwaar dit Gewas ih 'tHooFc.

Franfche gedeelte ^ St. Domingo gen^iamd^ BysTun»

Kaap Francois 5 óp de met Kreupelbofch be-

dekte Heuvelen groeit 3 bloeijende in de Maand

December^ De Paarden en Geiten eetén graag

deszelfs jonge Takken en Bladen. In 't Werk
van Plumier, waar de deelèüvah deBloenl

en Vrugtinaaking 5 en eeii Blad 3 alleen ^ zeer

duidelyk zyn voorgefteld 3 wordt aangemerkt ,

dat de Zaadkorrel in Vieren is verdeelde Het

is door den Hoogleeraar J. Bürmannüs als

een zelfde aangemerkt met de Bemfchetti van

den Malabaarfen Kruidhof , die echter geele

Bloemen heeft. Het fchynt met de Djarong i

van RüMPHius Flammula Sylvarum gehe-

ten ^ veel overeenkomisc te hebben ^ -en, dewyl

het m^iar vier Meeldraadjes heeft , zal het

mooglyk veeleer tot de Pavetta behooren,

M O R i N b Ai Braamböozèn - Boom,

De Latynfche naam is van de Vrugten af-

geleid, die naar Moerbeziën gelyken, als Mö-
rus Inda^i in 't Franfch Meufief d'Iiid^'^ doch

om de gelyknaamigiieid te vermyden geef ik

'er den gemelden naam aan.

De Kenmerken , behalve het getal der Meel-
draadjes , befiaan in troswys' famengevoegde

éenbladige Bloempje3 ; den Stempel Vorkagtig

G 2 Mh^
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!!• hebbende ^ en eene Vrugt die uit famengehoop-
Afdeel,

te Befiën beüaat.

Hoofd- Van die Gellagt zyn drie Soorten bekend,

STUK* allen Boomagtig ^ de twee eerften uit Oostiia-

die 5 de derde uit Zuid - Amerika.

I. (i) Braamboozen-Boom 3 die regt op Jlaat^

^Jdiataf ^^^^ Lancetswys' ovaale Bladefi en trops-

smaibbdi- ^y^Q Steekjes.
f^c Banen-

R üM p H I u s noemt deczen Bancudie-Boom ^

en wel de Smalbladige , dien men ^ zegt hy

,

voor het Mannetje houdt. Het is een middcl-

maatige Boom , met eeiien regteü doch niet

dikkeïi Stam ^ hebbende zyne Takken taay ^

van agteren rond , van voorcn kantig , eeni-

germaate in lange Leden verdeeld ^ waar aan

de Bladert tegen elkander over ftaan , maaken-

de doorgaans ieder Paar met het andere een

kruis "5 gelyk in de KöfFyboom. De Bladen zyn

agt of negen Duimen lang 3 twee of drie Dui-

men breed 5 aan 't end fpits , en dus naar

Amandel - Bladen taamelyk zweemende. Aan
end der Takjes komen rondachtige groene Bol-

letjes ^ van grootte al^ Braamboozen , te voor-

fchyn^ welke uit een famenhooping van Wrat-

ten bellaan , die ieder op 't middea een Knop-

je

fi) Morlnda erecla, Foliis lanceolato - ovatls , Pedunculïs

confertis, Syst. Nat, .XII. Tom. II» Gen. ^Z^, Fior. ^eyl,

ni. Bancadua angüftifolia. RVMPH. w4mhn^ III. p. 157. 'i'*

BüjRM» FA /«i
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je of Tepeltje^ en 42ar nevens een lang Blaad» TF;

je hebben. Dk Tepeltje ^ zig openende, geefc^^^^^f'^'

een wit Bloempje uit , en vervolgens , die Hoqfd*

Eloempjes afgevallen zynde, zwelt het Bolle- si'^K»

tje en heeft 5 ryp wordende v de grootte van'

eene Walnoot. Het blyft lang groen en hard

,

doch op . 't laatlle wordt het geelagtig de

Schubben vallen af , en de Wratten behouden

ile Kleur van rype Druiven, Binnen ieder

Bezie zit een harde Steen^, dié bruin is gelyk

de Kwee - Pitten : zynde het Vleefch Kruidig, .

wrang en wat bitter van Smaak. Het Hout •
<

is witagtig uit den geelen , en naar de Wx)V^ .

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

ren , Linnen en andere Stoffen, van da Ia-.,

bnders gebtuikt worden , doch zy mengen
dit Bancudu doorgaans onder Sapanhout, v/aar

,

door de Kleur fchoon Krabrood wordt ; . gee-

vende hetzelve aan alle . roode Kleuren de

vastigheid en hoogte. De Vrugten worden

fomtyds aan de Kinderen ingegeven tegen de

Darmwormen. Als deeze Wortels in Zee dry-

ven 5 wordenze van zelf hoog rood. Men
f^oertze als een Koopmanfchap- van Amboina

naar Java , om tot roodverwen te gebruiken ;

alzo dit Geboomte op de Molukkes menigvul-

diger en beter groeit dan op het Eiland Java.

G 3
II . mru lu Stuk.

(^j Braam
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A-^nh
^ (2) Braamboozen - Boom 5 di§ Boomagtigis^

"^V/^ Steeltjes»

Hoofd-
stuk. Deezen noemt Rumphius de Breedbladige

it
^ Eancudie Boom 3 en zegt, dat ze het Wyfje

Citr^!^J! geheten wordt , 't welk echter geen eigenfchap

dige^^^^'
heeft. Ik vvcet ook niet , om wat reden Lin-

N^us deezen in 't byzonder Boomagtig noemt

,

dauir hy den Stam, volgens gezegden Aiitheur, .

zo hoog en regt niet, als de voorgaande, maar

dikker en meest bogtig , met een donkere Schors

heeft. Hier zyn de Bladen ten minften een

Span lang en breeder dan die van den ande*

ren , zo dat zy naar Citroenbladen gelyken ,

donker groen, met een zwaaren Reiik, als de

Vlierbooms Bladen. De Vrugten, van derge-

lyke geftalte , als gezegd is , zyn in deeze- veel

grooter , omtrent als een middelmaatig Ey , en

zo bitter niet als die anderen , ook Sappiger

van Vleefch : des zy van de Inlanders wel gege-

ten worden. Het Hout heeft weinig roods en de

Wortels zyn tot verwen niet dienftig. Men
vindt deeze Soort zo zeer niet in de Bosfchen

maar meest omtrent de Negeryön en JBouw-

|anden-> wordende ook in de Hoven , wegens

zyn

(z) Morlnda Aïboten y Pedunculis folltariis. Flor. ^eyU ?2.

Morinda Malabarica amplisfimo Citri folio. Ymlu Mem. de

rjlcad, des Sciences. 1722. Bancudus latifolia, RümPH* j4mk,

21U p. ij8. T. 99. Coda - Vihva. Hort. Malab. I. p, 97.

T. 5 2. Raj. Hifi, i442.j\rbor Conifera , MacarJoa ]^sm^H'^

fium. Bomt. 3uv^ 97. BORm* Flor^ hd, $1^
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zyn Medicinaal gebruik ^ dikwils aangekweekt. lU

Men neemt , naamelyk ^ van de grootüe Bla- -^^^^^ï-

d.en , die fomtyds twee Spannen lang vallen ïïoofd-

en cene Span breed. Zulke Bladen ^ met Klap- stuk.

pus - Oly befineerd zynde en tegen 't Vuur ge*

warmd ^ worden op de Rug > Buik of in d.e

Lendenen gelegd om de Pyn te verdryven ^

die in de Bekleedzelen ^ Spieren of inwendig

plaats heeft. Op de zelfde manier gebruikt men

dit Middel tegen de Perfing en Roode Loop.

Het is by de Indiaanen zeer geagt. Tegen

Pynlyk Wateren geeft men 't Sap van de

Vrugten in. De Vrugt van den Macasfarfchen

Bancudie - Boom 5 aldaar Baya genaamd ^ is zo

groot als een zwarte Limoen 3 en w^ordt veel

raauw^ als Komkommers , tegen de Miltzugt

genuttigd. Bon 1 1 u s noemt deezen Boom in

't Javaanfch Maccondou of Macandou 5 en pryst

de Vrugt tegen de Bloedfpuuwingj hebbende

de Bladen 5 in 't Batavifch Hospitaal ^ met vrugt

uitwendig gebruikt 3 tot het geneezen van Won-
den en Verzweeringen. De Heer J. Bur-
MANNUS verzekert, dat het de Coda-Pilavd /

van den Malabaarfchen Kruidhof i^.

(3) Braamboozen - Boom , die nederhurkende ht.
• MorindA

Aan

(3} Uorlnia pipcumbens. Horu CUf^ KgYEN. tugd-

G4
IJ* DEEL. II. STUK,
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II. Aan dit flag van Morinda heeft Plumiee
Afï^eel.

j^j^ nmii gegeven van Royoc , dat op den

HooFp^ Grond legt ^ met eene Cypresfen • Vrugt. An*
?TüK. deren noemen het een Kurasfaufchen naar den

Laurier gelykende Boom^ die klimmende Ran-

ken heeft met eene Moerbezie - Vrugt en

Saffraan geele Wortelen ^ uit welken de Ame-i

rikaanen Inkt maaken : noemende het Gewas

Morilje. Sommigen geeven 'er eene Braam-

boos - agtige Vrugt aan. Van P l u k e n e t i u s

wordt het onder de Pericly?nena geteld. Hy
denkt dat het misfchien de Pada-F'ara van

den Malabaarfchen Kruidhof zou kunnen zyn*

V A I L L A N T zegt ^ dat dezelve een Soort fchynt

te zyn van de Morinda.

GoNOCARPus. Manglcs - Eoon%

De Kenmerken van dit Geflagt zyn ^ een

vyfbladige Bloem ^ waar van '^r veelen tot

één Hoofdje famengevoegd voorkomen. De
Zaaden naakt , enkel ^ beneden de Bloem ge-

boren. De Latynfche naam is van de gedaan-

te der Vrugt ontleend.

Drie Soorten bevat hetzelve ^ die altemaal in

de Westindiën huisvesten.

(i) Man-

hae, 7S7. Morïnda Amencann humifura taunfolia. Vaill.

AJem, utümn, Royoc humffufum , Fruétu Cupresfino^ Tlum.
•S/» n* T. 16, Periclymenum Ameiicanum , ex ciijus Radice

Atramentum fit. Pluk, j4im, 287. T, ais. f, 4.
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('i) Mangles - Boom , die regtop groHt^ met II.

Lancetswyze Bladen.
Afdeel*

Deeze wordt van de Spaanlcnen Ma^ig/^ stuk»

Zfiragoza genoemd , zegt de Heer J A c q u i n ,

grceijende op overih'oomde plaaticii en aan de ^'^^41?^'''

Zeekust der Karibifche Eilanden , als. ook vanRegtiiam^

het nabuurige Vaste Land van Zuid Amerika^"^'^^*

Hy behoort tot die Eoomen^ welken de Fran-

fchen Mangliers noemen , en de Engelfchcn

Mangrove , en waar van in de Westindiën

verfcheide Soorten zyn. De Engelfchen gee-

ven aan deeze Soort ^ op de Bermudes - Ei-

landen , om dat de Vrugten als Knoopen zyn ^

den naam van Buttomvood. Sommigen heb-

i)en het een Els genoemd ^ met Laurierbladen,

C A T E s B Y beeldt een Kurasfaufchen Boom
af 3 met Wilgenbladeren ^ welke tot deeze

Soort van Mangles- Boomen betrokken wordt,

zo wel als de Zee -Els der Lederhereideren

van

(i) Ccnocarpus ereéln Folii's hncealatls. Sy$t^ Nat, XU»,

Tom. II. Gen. 2.? 5. Conocarpus» Hort» Clifl 485* Conocar»

pus Foliis obloiigis , Petiolls brevibus, Floribus in caput co-

nicuin coUeöis. BROWN Jam 159» Alnus maritijua Myrrifo»

Ha Coriariomm* Pluk* ^Im» p« i8#T» 240. 3» Alni Fruc»

til Laurifoiia arbor maritima, Slqan. 135» Hift TL p*

18. T. lói.f. 2. RAj Dendr^ 11* Rudbeckia Laurifoiia arbor

marldma» Aum, Herb, 58i« Innominata. Plüm. Ic^ p» 135,

T. 144. f, 2 Con^jcarpus Manghana arbor Ciirisfavica Foliis

Salignis^ CATEsb» Car. II. p. 33* T, 33* JAG(^ A>?ie7\ p.

G 5
II. Dt^JL II» STUKo
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van P E T I V E R 3 met de Bladeren als van
• Myrthus, Hier uit zou men mogen denken >

Hoofd- dat de Bast tot Leertouwen gebruikt werde.
STUK.

jjgj. regtopftaande Takkige Boom

,

^omf'^' dikwils hooger wordt dan dertig Voeten

,

met eene witagtige Schors , hebbende de jon-»

ge Takken hoekig , de Bladen langwerpig Lan-

cetswyze 5 fpits ^ ongekarteld 5 vet op 't aan*

raaken 3 elkander vervangende 3 gedeeld ^ me-

nigvuldig. Uit de Oxels der Bladen en aan

de enden der Takjes komen losfe Trosfen

voort 3 welke dikwils Bladerig zyn ^ beftaande

pit Steeltjes , die de Zaadhuisjes in een rond-

agtig Hoofdje of Knoop .vergaderd draagen.

De Bloemen, die klein en geel zyn, beftaan

uit enkele Meeldraadjes, zonder Krans, in een

Klokswys' Kelkje, dat op het Vrugtbeginzel

2:it , vervat. Het getal deezer Meeldraadjes

verfchilt. Op Martenique hebben zy 'er tien,

die eens zo lang als de Kelk zyn : elders maar

vyf 5 niet langer dan de Kelk, doch den Styl

eens zo lang* Het Hoofdje is bloeijende

Klöotrond 3 Zaaddraagende itornp Kegelvorm

TT, (2) Mangles - Boom , die 7iederhiirkt^ met rond^

^^:t!:s ctgtig ovaale Bladen.

Hmkende*

mt.

(2) Cenmrpus procumbto|Foliisobov«tIs* Sj'J/^iV^r. Xir.
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Dit is een zeer Takkige Heefter, zegt jac- 11.

QUiN 5 welken hy voor eene Verfcheidenheid^^^^^^*

van den voorgaanden Boom zoude gehouden Hoofd-

hebben 5 indien hy, onder de menigte derzelven^sruK.

welken hem by de Stad Havana, op 't Eiland ^-^^^«^z^^-

Kuba, voorkwamen , flcgts éénen regtopftaan-

den had kunnen vinden. Want , hoe verder

hy dit Gewas, van het Strand cn van deKlip^

pen af, ontmoette, hoe meer de Bladeren naar

die van den voorgaanden Boom geleeken, cn

zo veel te meer Takjes vondt hy regtopftaan.

De fchraalheid van den Grond , of kleinheid

van 't Gewas, kon zulks niet veroirzaaken ,

aangezien, ter plaatfe daar de voorgaande Soort

groeide, hem ontelbaare kleine Boompjes daar

van , ook maar twee Voeten hpog, voorgeko-

men waren, die zelfs bloeiden. Hierom houdt

zyn Ed. het dan voor eene byzondere Soort.

Het Gewas, dat uit veele Takken beftaat,

legt byna geheel op den Grond , voegende zig

naar de Sleuven en bogtigheden der Rotfen,

Het heeft Bladen , die ovaal maar aan 't end

rond zyn , fomtyds byna rondagtig , flomp met

een puntje , glanzig , ongekarteld , elkander

vervangende , gefteeld, een Duim of anderhalf

lang , aan den voet wederzyds met een lang-

wer-

Gen» 2? 5- Conocarpus procumbeas, Poliis fiihtotimdi^ Sptc»

Plant^ II. p. 251^ Sp* $. Conocarpus procuinbens. jAcq.

Amsr, p. 79. Rudbeckia fapina folüs fubiomadi^;. Amjm* Hsjfb.»
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II. werpige Klier voorzien. De Bloemen zyn vyf-
Afdkül»

zcsdraadig : komende voor 't overige met

Hoofd- die der voorgaande Soort overeen ^ doch in al-

giüiu Ie opzigten kleiner,

1 1 T. (3) Mangles - Boom ^ met ovaale Stompagtige

Bladen m afgezonderde Vrugten.

gciide.
Deeze Mangles - Boom ^ die op de Zandige

en Slykerige Stranden van de Karibifche Ei-

landen en van de nabuurigé Kyst haare groeir

plaats heeft ^ wordt van de Spaanfchen Man-
gle boho , dat is Zotte Mangle 5 cn van de

Engelfchen TFhite Mangrove of Witte Mangles-

Boom geheten. Wy geeven 'er hier den naam

van Trosdraagende aan, oiti dat haare Vrugten

met in rondagtige Hoofdjes vergaard , niaar

Troswyze by een gevoegd of liever van eU

kander afgefcheiden zyn*

Het is een hoogc Takkige Boom , dertig of

veertig Voeten hoog , doch by den Grond

dikwils in drie of vier Stammen verdeeld 3 met

een gladde bruine Schors, De jongfte Tak-

ken zyn glad ^ rood en ftaan tegen elkander

over»

(3) Cofiocarpus FoUis lanceolato - ovatls obtufiusculis , Fruc*

tibus fegregatis. Syst^ Nat, XIT. Conocarpus Ploribus comple»

tis remotis. JACC^ Amer, p, 8o. T# 53. Conocarpus Foliis

elliptico-ovatis, Petiolis biglandulofis , Racemis laxis , Fruc-

tn->us fejunéiis, BROWN» Jam. 159, Mangle Julifexa, FolÜs

ellipticK ex adverfo nascentibus. Sloan» Ja>fi, 156, Hist^ 11^
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overè De Bladen zyn bykans ovaal , ftomp, H.

oiigekarteld 5 glanzige, dikagtig , op 't aanraa-

ken vet 5 donker groen > gepaard ^ drie Duimen Hoofo*

lang 3 hebbende een roodagtig Steeltje 5 van stuk.

boven met twee Kliertjes bezet. Aan de
^^-^^l'^f^^^

den der Takjes komen de Trosfen voort, dié

kleine Bloempjes draagen van eene niet onaan-

genaame Reuk 5 welke in deeze wSoort beftaan

uit een Krans van \y£ Blaadjes ^ die wit zyn

,

en altoos tien Meeldraadjes hebben 5 doch waar

van vyf byfter klein zyti en naauwlyks zigt-

baar. Het Zaad is vervat in een Lederagtig

,
Vrugthuisje 3 en beltaat uit twee groenagtige

Plaatjes 3 die van onderen tot een lang, rond-

agtig Lighaampje famengerold zyn, hetwelke,

wanneer het Zaad in den Grond geftoken is ,

de Wortels uitgeeft. Somtyds hadt zyn Ed.

mee Zaaden in een en 't zelfde Vrugthuisje

gevonden. Van de Ingezetenen des Lauds

v/ordt de lamentrekkende Bast van deezen. Boom
tot Leertouwen gebruikt.

Eritkalis* Westindifche Sandelboom.

Dit Geflagt draagt den naam van Erithd-

lis ^ die door Browne gebruikt was en reeds

door de Ouden aan zekere Plant gegeven. Ik

noem het:felve , wegens de benaaming van.

P L u M I E R , welke hier toe betrokken w^ordc

,

de Westindifche Sandelboom , te meer, dew\i

ik vind, dat 'er Geel Sandelhout op de Fran-

fche Eilanden in de Westindiën valt. De
II. DKFX, \h Stuk.



ITO Vi'FMANNIGE BOOMEI^;

11. De Kenmerken zyn ^ de Bloem in vyveïi
Afmel.

vei^deeld ^ met eene Napswyze Kelk 3 én dé

Hoofd- Vrugt een Befie met tien holligheden.

sTüK. Dè eenigfte Sooit (i) ^ welke L 1 n n ^b: ü s aan-

tékent ^ is , volgens den Heer Jacquin ^

Trut'icofa, eene fchoorie , regtrtammige , getakte Boom

,

achtiger v^ï^ vyftien Voeten hoog^ die de Bladen ftomp

ovaal mét een klein Puntje 3 glanzig , onge-

karteld donker groen
, gelteeld heeft 3 flaan-

de tegenover elkander 3 drie Duimen langi

Uit de Oxels der Bladen komen famenge-

ftelde Trosfen voort ^ Van ligt afvallende wit-

te Bloemen 5 niet minder lieflyk Van Reuk

dan onze Syringen» Zy zyn grootendeels zes-

mannig 5 hebbende dé Kelk en Bloemkrans

in zesfeli verdeeld 3 en worden niettemin hier

onder de Vyfmannige geplaatst. Het Vrugt-

beginzeitje , dat onder de Bloem zit , gaat

över tot een röndagtige paarfche Bezie 3 die met

de Kelk gekroond is 3 bevattende eenige hoe-

kige aart de eene zyde ronde Zaaden. Hier-

om geeft PLüMiEii 'er den naam aan van

Vlierboom met hard zeer welriekend Hout

,

öf trosdraagénde Sandelboom^ met Itompe Bla-

den^

{i) Èrlthalh Fruticofa» Sy%t^ t^at, XIT, Tom. 11. Cen*
' 137, Erithalls fmtlculofa , Folils obovatls crasGs nitidis oppo-

fitis, Peduneulis ramoiis ad alas fuperiores» Brown- JaM^

165. T. 17. f. 3. Sambucus Ligno duro odoratisfimo, fivc San-

talurn racemofum Foliis obtufis» Plum* 249« L'.i

Édihalls (odorifcra) Arborca crecla, JAGQ. xdmer^ p,

T, 173. Fa 2 3.
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clen* 't Gewas en de Trosfeii , zo wel van 11,

de Vrugten als van de Bloemen ^ zyn in des-Aï^^E^Li-

zelfs Werk afgebeelde Hoofd-

De Heer Jacqtjin vondt deezen BoomsTUK\

op Martenique 5 en op Kurasfau kwam 2:yn k^^^^^^s^^^^

Ed» een Boompje van 't zelfde Geflagt voor^

dat flegts twee Voeten hoog was 3 met uitge-

fpreide neerhurkende Takken. Dit hadt de

Bladen dikker ^ de Besfen wit en kleiner^ de

Bloemen zonder Reuk ; doch fcheen voor 't

overige met gedagten Sandelboom zö overeen^

komftig te zyn 3 dat hy het naauwlyks Voor

een byzondere Soort durfde opgeeven 3 den-

kende dat het verfchil wel ontftaan mogt uit

de fchraallieid van deii Grönd ; ctlzo dit -laatfte

de Kloven der Steenrotfen aan het Strand ,

zonder eenige Aarde byna 5 bewoont. Mis-*

fchien, zegt hy, maakt de Eritcalis vanBaow*

N E 5 die hy niet gezien hadt 3 eene Verfchei-

denheid van deeze uit ?

G E N I !> A#

De Itenmerken van dit GeiTagt zyn; c^n

Raderagtige Bloem , met eeneB geknodften

Stempel % de Vrugt eene Bezie met twee Hol-^^^^^J^;f^,

iigheden , waar in Hartvormige Zaaden neflelen.
j^^^^^^"

De eenigfte ; Soort ( i ) de Janipabc^ der
' ^

*

Bra*

(i) C-émpa Ametlcann. 5^5?, KOt^ XI!* Tom» II. Gcn.?4o;
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M' Brafiliaancn cn de Gefiipat van Thevet>
Afdjeel

* ZOU de Panitsjika - Maram van den Malabaar-

HooPD fen Kruidhof zeer gelyken , zo Commeli-
sTuKi u s aanmerkt. T o u r n e f o R t geeft een

zeer goede afbeelding van de Bloem en Vrugt

uit P L u M I E R 5 door vvien het Gewas ook is

voorgcfteld.

Het is een Boom ^ met Bladen als die der

Walnooten , en troswyze Bloemen aan de top-

pen der Twygen 3 op ieder van welken een

Eyvormige Vrugt volgt , die aan de beide

Enden puntig is* Volgens The vet zyn 'er

verfcheide Soorten van Gefzipat in Zuid-Ame-

rika , onder welken voorkomen , wier Vrug-

ten van de Indiaanen gekaauwd worden, om
'er dan , door het uitgedrukte Sap , de Huid

jzwartagtig blaauw mede te verwen^ In de

befchryving van den ClifFortfchen Tuin was

dit Gewas Thevetia door onzen Ridder ge-

noemd geweest. Zodanig eene Plant werdt,

uit den Tuin van Chelfea , in 't jaar 1755,
door het Genootfcbap der Apothekeren te

Londen , aan de Koninglyke Sociëteit der W^ee-

tenfehappen aangebooden*

D A T ü R A;

kenmei* Kenmerken van dit Geflagt zyn : een
ken. Xrech«

Genlpa Fru£lu ovato* Plum* Spec^ 20. Ic^ ijö, Janlpa^ja*

MaivCGR» JBr/is, 92» Pis, JJrdsf
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Trechteragtigc geplooide Bloem, voortkomende II.

uit een Biiisagtige. hoekige , afvallende Kelk 3
^^^"^^^

waar in veele Niervormige Zaaden. Hoofd-*

. Het bevat zes Soorten , van welken hier^*^"'^^

alleen maar de laatfle in aanmerking komt Q^)-

Deeze wordt daar door van de andere Söor-^ naturk
arborea.

ten onderfcheiden 5 dat zy de Zaadhuisjes on'noomagtH

gewapend en knikkende, den Steel Eoomagtig^^'

heeftw Pater Feuilleë noemt het een Boom «

agtig mar den Doornappel gelykend Gowas ^

met een langwerpig onverdeeld Blad en eene glad-

de Vrugt. Hy hadt hetzelve in Chili menig--

vuldig gezien , alwaar men 't gemeenlyk Flo-

Hpondio noemt
, wegens de voorcrefFelykheid

Van dcszelfs Bloemen, „ Wy hebben in Eu-

^5 ropa geen Bcx)m , die deezen (zegt hy) in

55 fchoonheid evenaart. Als zyne Bloemen ont-

35 looken zyn , dan overtreft haare Geur die

35 van alle onze Bloemen ^ en éên van deezs

,5 Boomen is geuoeg in een Tuin, om de Lugt

daar geheel te balfemen.''

' HcÊ is een Boom , die een vryen Windvang

heeft 5 zig verheiFende ongevaar tot tw^aalf

Voeten hoogte. De Stam is byna een half

Voet dik , regt en in verfcheidê Takken uit-

loo-

() Datara peiicarplis hiermibijs ntitantjbas, Giule arborea,

Syst* Nat^ XII* Tom» ILGen* 245* Stiamonioides Arboreum
j,

oblongo 6c iritegto Föliö, Friidii \xyu FeüilL> ^Pfr^^v* Toii?,

II* l6u T. r. 40.

II
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ïl* loopende ^ die ntct elkander een fraaiie ronde
* Kroon niaaken* De Bladen groeijen by bos*

Hoofd-* fen, zynde puntig ovaal, ruim zeven Duimen
^"^^^^^

lang 5 met een Steeltje va*n derdhalf Duim 5

dat in een ronde middelrib eindigt , welke

wederzyds een fierlyk geaderd Netwerk uit-

geeft 5 zynde de Oppervlakte met eene zagte

Wolligheid bedekt. Uit de Oxels der Bladen

komen Steeltjes voort 3 die een groene Schee-

de draagen, bevattende een Bloem , ais die van

den Doorn -Appel 3 zynde een half Voet lang,

aan 't end wyd 3 en in vyf witte Slippen ge-

fneedcn 3 die fpitfe enden hebben 3 welke een

weinig krom zyn. Dus is deeze Bloem aan

end zes Duimen breed. Hy heeft vyf witte

Meeldraadjes met Knopjes van een half Duim
lang 3 en de Styl zit op een Vrugtbeginzel 3 't

welk een Zaadhuisje wordt 3 dat Eyrond is ,

ruim twee Duimen lang en breed , in twee

holligheden de Zaaden bevattende. De Bladen

worden met veel uitwerking tot rypmaaking

van Gezwellen gebruikt 3 zynde zeer verzag-

tende en tevens oplosfende*

N I C O T I A N A.

De Bloem is Trechteragtig3 met eenen ge.

plooiden Rand ": de Meeldraadjes geboogen

:

het Zaadhuisje tweekleppig ^ in twee Hokjes

verdeeld.

In
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In dit Geflagt zyn zeven Soorten ^ waar van H.

de laatlle alleen hier in aanmerking komt (i). ^^^^^^i

Deeze wordt onderfcheiden door de be- Hoofd-

naaming van Tabak met gdfteelde Hartvormi-
^"^^^^

ge gekartelde Bladen , de Bloem- en Vrugt- J^eZT'^''^

trosfen omgekromd 3 den Steel Jeukerig ge- Brandende^

doornd en Heefteragtig. Het is, volgens Pa-

ter Plu mier , een Boom. Hy noemtze ^00772-

ügtige uüermaate Doornige Takcik , met eene

mtagtige Bloem, De Bladen zyn zeer groot;

de Bloemen Grynsagtig , en het geheele Ge-

was Stekelig gedoomd of brandende op 't aan-

raaken , gelyk de Brandenetelen, Het groeit ia

Zuid- Amerika.

Strychnos-

De Bloem is in vj^ven verdeeld: de VrugC

een Bezie met ééne Holligheid en een Hou-

tigen Bast.

De beide Soorten van dit Geflagt zal ikii

wegens haare overeenkomftigheid in eigen*

fehappen 5 alhier befchryven*

(i) Stry-

(i) Nko!:^na Poüis petlplaiis cordatis erena tis^ Raccnii«

recurvatis , Caule aculeato , prunginoib , fratescerne» Syst.

Nat. XII. Tom, lU Gen. 247* Nicotiana Arberesceas fpl-

jiofisfiraa^ Fiore exalbida. Plum, Sp, 3, Ice^z^ ciu

li 2
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ÏI. (i) S'trvchnos met ovaale Bladen en den Steel
Afdefx. , ,

V. ongedoornd.

Hoofd*
sTüic. Deeze Sool't , Caniram genaamd op Mala-

'^>trl'^chno5^^^
^ is een hoogc Boom^ met wyd uitgefprei-

^ux Vq* de Takken ; de Stam twee Vademen in de

Omtrek 5 met eene Afchgraauw zwarte of rood-

agtige Schors. De Takjes, die rood of geel

zyn 5 geeven tot hunne Knoopen de Bladen

uit 5 die langwerpig rond zyn ^ met drie we-

derzyds uitpuilende Ribben overlangs. De
Bloemen , die Zonnefchermswyze groeijen , zyn

Trechteragtig , met vyf Meeldraadjes en éénen

Styl. De Vrugten zyn ronde Appelen , die

Goudgeel worden , bevattende 5 binnen een har-

de Schors 5 een wit Lymerig Vleefch , en in

deszelfs midden ronde platte Zaaden , welke

de Nuces Vomicce der Winkelen zouden zyn.

De Appelen 5 zo wel als de Bast, Bladen en

de geheele Boom, zyn by uitflek bitter , en

niettegenftaande het Afkookzel der Wortelen

,

als ook het Sap der Bladen, op Malabar tot

een Geneesmiddel wordt gebruikt , fchynt doch

hetzelve, ten minfte rykelyk gedronken, niet

vry te zyn van Venynige hoedanigheden. Een

of

(1) Stn^hKOi Foliis ovatis , Caule Inermi» Linn. Fl, ^eyU

91. 77* Strychnos Foliis quinquenerviis AVa-

CHKND. Ultr, 31. Nux Vomica Officlnarum, G. B. Pin* 511;

Raj. H'tfl* 18 14» Colubriiü Ligiil tertium genus in Malabar*

C. Pin, 301* Caniram. Hort^ U P» ^7» 37« ï^AJ»



P E N T A N D R I A. Iï7

of twee van dc Zaadcn , in tegendeel^ dage- II.

]yks door een Menfch gegeten, twee Jaaren^^^^-^^»

lang 3 zouden denzelven veilig ftellen voor dc Hoofd*

uitwerkingen van den Beet der Brilllangen. ^'^^^^^

Hoe ongelooflyk dit fommigen mag voorko- DerMaak-

men, is het dogh van ouds bekend, « dat het"°^^^"*

dagelyks inneemen van Vergift 3 .den Menfch
in ftaat (telt 5 om hetzelve zonder nadeel te

.gebruiken. De Zaaden^ nu 3 de gedagte Braak-

nootcn zynde , hebben cene Vergiftige eigen-

fchap voor Viervoetige Dieren ^ en inzonder-

heid voor Vogelen. Het Poeijer van dczel-

ven 5 met Vet 3 Kaas of gekaauwd Brood ge-

mengd en tot Balletjes gemaakt 3 dient om de

Rotten en Muizen van kant te helpen. Men
oordeelt ook derzelver inwendig gebruik voor

Menfchen onveilig ; niettegenftaande zy in eeni-

ge Samengeftelde Winkelmiddelen 3 by de Ou-

den beroemd 3 komen. De Arabieren hebben

'qv 3 zelfs 3 een ïegengifdgc kragt aan toege-

fchreeven en 2;e in het Ele£luaHum de Ovo

gemengd. Sommigen hebbenze ook tegen de

ander- en derdendagfche Koorts aangepreezen.

(2) Strychnos met fpits ovaak Bladen ^ en

enhlde Klaauwieren.
ÏL

Deeze tweede Soort 3 Mödira • Cmiram in de

Ma..

II. Deel> lU Stuk,
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Afdeel
•^^^''^^^^''^^'^^^^^^ Kruidhof genaamd^ by de Porta-

V.
* gcczcn Pao Solor of Pao da Cobra , bomt

Hoofd- met de voorgaande byna in alle opzigten over-

een ; doch het is een Boomagtig klimmend

Rankgewas , dat de Vrugten roodagtig zware

heeft, Modira genaamd , wegens de gelykheid

van Knevels. Het zou de Doornagtige Jndi-

fche Clematis van B A u h i n ü s zyn ^ met

geele Bladen ^ en de Indifche Doornagtige Nagt-

fchade met grootere meer gefpitfte Bladen en

eene harde ronde Vrugt , van Breyn. De
Groeyplaats is op Timor Ceylon en de Kust

van Malabar.

De Bladen van dit Gewas met Gember en

Melk tot de dikte van een Zalf gekookt, zo

wel als een Baading , daar van gemaakt , ge-

neest de Jicht. Van de eene zo wel als van

de andere Soort zyn de Zaaden Nuces Voml-

i(B en het Hout Lignüm Coluhrinum^ volgens

de Aantekening van Commelym öp den

Malabaarfchen Kruidhof. Het fchynt, echter 5

wat twyfelagtig 3 of de gedagte Braaknooten

en het Slangenhout wel van een zelfden Boom
ko-

Mat* J^fcd» 72. Amxn. Acad. IT. 119. StiychnOB Foliis

trinerviis ovatis binatis» Wach. Ultras^ Clematis Indie^

Ipinofa, Foliis luteis» C. 30W Fruftus orbicularis ma-

jor fuscus ftriatiis. C* li. Pin» 405. Modira - Caninm» llort^

UaUb. VlU p. 10, T. 5. Hiji, 1661. SUi^M. Fhv*

ïnd, p 58^
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komen cn dit is ^ zelfs ^ ten opzigte van liet

gene men tegenwoordig gebruikt 5 wat onwaar- v.

fchynlyk: dewyl men op Java de Nooten van^^^^'-'^^'ö-

de Kust van Malabar^ het Hout van de Am*'^"^^"

bonfche Eilanden krygr. Hierom heeft onze

Ridder ook de eerften als afkomftig aange-

merkt van de voorgaande Soort ^ het laatfte

van deeze Soort van Strychnos , welke ^ volgens

den Heer J. Bürmannus de Slangen-

hout - Boom van R u ivi p h i u s zoude zyn 5

doch dezelve gelykt het allerminfte niet naar

een klimmend Rankgewas.

Het is een Boom , die gemeenlyk voorkomt ^^^^^

met den Stam zo dik als eens Menfchen Dye^f '^'^^^'^

fomtyds als het Lyf om den Middel ^ niet

rond 3 maar met hoeken en kuilen, hebbende

een hard 5 vast en bleek geel Hout , met eene

graauwagtige Schors. Aan de Takjes ilaan de

Bladen 5 die na.ar Limoenbladeren gelykcn 5 doch

overlangs drie Ribben hebben , ongekarteld of

gelyk van rand 5 twee Duimen lang, één Duim

breed.
,
De Bloemen zyn door R u m p h i u s

niet befchreeven 3 doch de Vrugten groeijen

aan Trosfen , van twee , drie of vier ronde

Appeltjes 3 die, in 't eerile groen zynde, door

den tyd bruin worden , en drie platagtige Zaag-

den

(*) ArborLlgni Colubrini RUMPH* Herb. ^>»KILCap,

XLVl. Tab, 37* Vid, Ind, alter, Herb^ Amhin» fit» L'giU

. Colubrini*

H 4
II, DÉÉL, II. STUK.
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lï» Óen bevatten , \Yelkc naar de gewoone Braalt-

nooten wel eeiiigsziiis gelykcn ^ doch kleiner

IlooFD' ner zyn^ bekleed met een graauwagtig Dons,
STUK, Satyn , en van binnen een taaije zelfftcin-

digheid hebbende , gelyk de Limoenpitcen ,

welke zig ook in tweeën verdeden laat.

Alles 5 wat deeze Boom heeft 3 is bitter ;

doch de meefte bitterheid proeft men in de

Vrugten en Wortels , yoornaamelyk in der-

zeiver Bast. Zy worden in Hukken van een

Voet of een E!le gekapt , en dus naar andere

Gewesten verzonden. Die niet dikker dan eens

Kinds Arm zyn 3 houdt men voor de beste 5

en van deeze kan men 5 om dat de B00171 zy-

ne Wortelen wyd uitfpreidt^ veelen bekomen^

Het is in Oostindie een gewoon Geneesmiddel

tegen de Derdcndaagle Koorts , en wordt ver-

der ook v^'cl 3 gelyk andere bittere Kruiden,

tot verfterking van de Maag 3 tegen Winden ^

cn zelfs tegen de Wormen, gebruikt.

Dit Slangenhout valt op de Ambonfche Ei-

landen cn wordt derhalve Lignum Coluhriniim

Timorerije genoemd, zegt R üm phi us^ die

ciit verzekert het eenigfte en opregtfte Slangen-

hout te zyn , dat men hedendaags gebruikt.

Evenwel erkent hy , dat 'er ook Slangenhout

van Ceylon komt, waar mede hetzelve in bit^

terheid, kleur en in de uitwendige gedaante der

dunne Wortelen , wier dwarfe rimpeligheid

eenigermaate den Buik van een Slang verbeeldt^

zoude ovcreeiikomcn, 't Js wonder , dat hy

van
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van die gefprenkeldheid van binnen nietfpreekt-^ H.

ecnigermaate naar een Slangenhuid gelykende j
^^^^^

waar aan wy het Ligmm Colubrimm hier ken- Hoofd -

nen : ten minflc heb ik het nooit volkomen

geel gezien, 't Gewas , dat in 't Kruidboek

van W E I N M A N N voorgcfteld is ^ als waar van

de Braaknooten komen zouden , gelykt in

allerminfte niet naar de een of ander der gedagtc

Soorten van Stryclmos , welke Griekfche naam

der Nagtfchade ^ om eenige overeenkomst van

de Vrugt en eigenfchappcn ^ aan dit Geflagt is

gegeven.

Offchoon het Slangenhout van on^e Apo-

thecken ^ behalve de gemelde Eigenfchappcn ,

door fommigen ook als een byzonder Middel

tegen de Beetcn van Vergiftige Dieren ^ ja

tegen de Venynen in 't algemeen, gepreezen

wordt 3 zyn -'er- doch anderen ^ die deszelfs

inwendig gebruik niet minder gevaarlyk, dan

dat der Braalynooten , aanmerken. Verfch zyn.

^le, zou het - Braaking 3 Buikpyn en Stuipen ver-

pirzaak^n. Een half vierde Loot-s daar van in^

genomen 3 zou een Vrouwsperfoon fimpel heb-

ben gemaakt. Evenwel is een maatig gebruik

van 't zelve 5 in Aftrekzei , inzonderheid tegen,

de Koorts 3 niet te mispryzen,

C O R«

. (*) Solanum arborescens Mokcanum , feu Bori , de quo

Nuces Ypmicx Pl. N, 92,0»

n 5
11. DEEL» II. STUK»
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^ C O R D I A,

Hoofd- De Naam van diü Geflagt is aan de gedag^
sTüic.

j.^j^jg y^j-j jgj^ ouden vermaarden . Kruidkundi-

gen Valerius Cordüs toegewyd

De Kenmerken zyn 3 een Trcchteragtige

jBloem^ met vyf Meeldraadjes en den Styl ia

tweeën verdeeld : de Vrugt Pruimagtig mee

Steenen die twee Holligheden hebben.

De vyf Soorten van hetzelve behooren al-

temaal tot de Klasfe der Eoomen 3 als volgt.

L (i) Cordi.:i 7net ovaale Bladen , die van hoven

MyZf^ ë^^^^ '^T^ ^ ^ydelwgfe Tm/en ; de Kelk

t^!^^^ ^^^^^ Streepen.

Deeze Soort maakt een Boom van middel-

baare grootte 5 met een dikken Stam , die in

Egypte en Afie groeit, en ook bekend is aan

de Kust van Malabar. A l p i n u s fchryft

,

dat van den Sebesten - Boom 5 die in Egypte

groeit 5 twee Soorten zyn , de eene Wild en

ijaar een Pruimenboom gelykende 3 de andere

Tam 3 die de Bladen breedcr en dikker heeft-

Bei.

(r) Cordta Folifs ovatis, fupra glabris, Corymbis lateralibus ,

Calycibiis deccmftriatis. Syst, Nat- XIL Tom, I U Gen» 255*

Cordia Foliis fubovatis ferraro - dentatis* Hort^ CUjf. 6%. Mat^

Med* 17T. Sp* Planu I* p. 190* Sebestgna fylvestris & domcs-

ttca. C. B* Pin* 445. Alp* jEgypt. 30^ Seb. Domestica feu

Myxa. COMM. Hort, Amfl» I. 139» T. 72» Vidi • maram.
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Beiden brengen zy kleine witte Bloemen voort , IT.

waar op Vrugtcn volgen 3 die naar ronde Pruim- ^^'^^^t.

pjes gelyken ^ met drieribbige Steenen. Aan Hooiö.'

den Tammen zyn dezelven wat grooter. Het stuk,

geheele Jaar ziet men Vrugten aan den Boom 5

uit welker Sap of Vleefch een Soort van Lym
bereid wordt , door dezelven te flampen en af

te melken. Deeze Lym gebruikte men uitwen-

dig tot verzagting van harde Gezwellen; in-

wendig tegen de Hoest en allerley Borstkwaa-

len^ in welken nog de gedroogde Sebesten ,

die wy uit de Levant bekomen 5 met vrugr

gebezigd worden. Inzonderheid plagt menze^»

met Jujuben en andere Middelen ^ in Borstdran-

ken te kooken ; doch wy hebben verfcheidene

van dergelyken aart.

(2) Cordia met langwerpig ovaak ^ rond uit-

gerande:^ rumve Bladen^ c^rMa

Zo wel uit de Afbeelding , in de Philojb^

^Ma Botanica s als uit de befchryving en figuur

der

(2) Cordia Folns oblongo - ovatis ,
repandis , fcabrls. Has*

SELQ^ hiK. 4.53» Coi'dia Nucis Juglandis folio» P jLum. Gen^

13. 105, Cordia Foliis ampliodbus hirris , tubo Fiotis

fubarqualf^ Erown. J^m^ 202. Sebestena fcabra , Fiere mi-
ïilato cri'po. DïLL. Elth i^i, 255. i". 33 1» Caiyop]iyIJu§

fpurius inodorus , Folio fubrotundo fcabfo , Flore racemoiö

hexapetaioide coccineo. Swm, Jam, //ii/. !! p. 20.

64. RAJ. SuppU ^C. CateSB* Car.AUr. 91. Novelh
rJgra, Rum ph. ^mh, ih ^7.0, T;75.Bi;jayu F/? p, 59^

II.Deïl. II. Stuk,
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.
!!• der Plant 3 is blykbaar, dat onze Ridder 4oQr

Afdeel,
p^^^^ repanda^ Bladen meent, die aan de kaïi-

Hdofd» ten niet fcherp of hoekig , maar met ronde
STUK. Clrkelftukken uitgerand zyn. De voorige Soort?

zegt zyn Ed. heeft Zaagsvvys' getande hoeki-

ge Elzenbladen , die van- onderen ruuw zyri.

In de Afbeelding van Ai^pinus, ook, zyn

.de Bladen van den Sebestenboom ongekarteid.

Hasselquist befchryft dezelvcn als volgt.

. De Bladen zyn zeer verfpreid, ovaalagtig,

35 aan den grondfteun een klein endje ver?.

55 fmald 3 aan den tip gefpitst , aan den rand

35 geheel gelyk , onregelmaatig gegolfd hebr

55 bende eene Korffige Oppervlakte; van agte-

33 ren met flerk uitpuilende Ribben gepeesd;

53 zeer droog en byna Lcderagtig ; van boven

,3 donker groen , van onderen bleek groenag*

tig 3 met witagtig Roestkleurige Aderen".

Het is 5 volgens deezen Authcur 3 die denzelven

in Egypte vvaargenomen heeft , een groote ,

lachtig getakte Boom 3 welken men aldaar in de

Hoven nahoudt 3 brengende in de Maand No-
vei:nber rype Vrugten voort 3 die de Sebesten

der Winkelen zyn. Met welk regt m.en nu

de aangehaalde We^tindifche Boomen 3 van

P L uM I E n met Ockernooten - Bladen 3 van

vS L O A N E en C A T E s B Y met hoogroode Bloe-

men en rondagtige Bladen 3 hier t'huis gebragt

hebbe 3 blykt my niet : zo min als aangaande

de Novella ugra of Zwarte Nieuw Blad Boom
van R ü M p H I ü s 3 op de Ambonfe Eilanden

vaU
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Vallende ^ wiens Vrugt de minfte overeenkomst

niet fchynt te hebben met de Sebesten. Afdfkl,

Dit is een Gewas , dat met een of ver- jjoop^^

fcheide Stammen opfchiet , die krom zyn en stuk.

overzyde hellende. Het is luchtig van Loof, zwmte

hebbende Bladen als een Piekyzer gefatzoe- Bhd' uoonu

neerd ^ zes of zeven Duimen lang , vier of

vyf Duimen breed , licht groen , zonder eenige

ruigte of tanden , met eenige weinige Adereri

fchuins doortoogcn. De Bloemen ^ die troswy.

ze gtoeijen ^ hebben de geflalte van die der

Doornappelen {Stramonhm) , doch de grootte

maar van de Peruviaanfche Wonderbloem (Mira-

hilis Peruviana)^ Oranje of Goudsbloemkleur

,

aan den Rand zeer gerimpeld of gekreukeld.

De Vrugten ^ aan kleine Trosfen groeijende 5

zyn Eyrondagtig met een Puntje
, naauwlyks

een Vingerlid lang ^ meest groen ^ doch door

den tyd bruin of zwartagtig wordende en aari

de Punt open fcheurende. Daar binnen zié

eene bleek Houtkleurige pieramJdaale Steen ,

met Punten cn Holligheden ^ als of hy uitge-

fneeden ware^ hebbende de Holtens met dcne

Kurkagtige zeifllandigheid gevuld. Volkom-cii

ryp^zynde^ kan menze in vier of vyf deelen

'fcheiden , die ieder een Kerntje bevatten ^ dat

eetbaar is en aangenaam van Smaak. Het Plout

van deezen Boom is op de gedagte Eilanden in

veel gebruik , en zeer geagt ^ zo wegens de

duurzaamheid ^ als de fchoone Vlammen die hei;

heeft , op éenen swartagtigen Grond
i zynd^e

ook
ïLDFri,f ir, Sim,
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ïl* ook wegens zyne ligtheid tot het maaken vaii
FDEEu

Si^^^ph^^j^en zeer bekwaam.

Hoofd. De Cordia Sehestenu is door den Heer J A c-

STÜK. QuiN in 't Kreupelbofch aan den Zeekant, by.

Karthagena in de Spaanfche Westindiën 5 groei-

jdtide gevonden. Dezelve maakte aldaar een

Boomgewas van tien Voeten hoog 3 met zeer

groote rondagtige Bladen 3 en de Bloemen aan

^t end der . lakken iamengehoopt , hebbende

eenige Renk. Derzelver Kelk was zestandig 5

de Rand in zesfen of zevenen verdeeld , nooit

in vyvén, gelyk hy dien in de Broeyhuizen te

Weenen hadt waargenomen, 't Getal det^

Meeldraadjes vondt hy doorgaans zes, zelden

vyf of zeven. De Kelk veranderde in een

dikke, gladde, witte. Sappige Pruimvrugt^ een

Nooc bevattende. Door deeze Nooten , als zy

Ichoon gemaakt en gedroogd zyn , wordt , zegt

zyn Ed. , deeze Boom gemakkelyk in andere

Gewesten voortgekweekt , hebbende te Weenen
reeds rype Vrugten gedragen.

iiT. (3) Cordia met Lancetswyz' ovaale , ruüwa

a^rasfan^
^^'^^^^ ^ S'^e^/é'^ umi 't end gepluimd

^

thus, de Kelk met tien Streepen^

Vol-

(3) Cordia Foliis lanceolato - ovatis fcabrls ^ Panicula tcymi-

nali, Calydbus decemftriatis^ LiNi^ Spec. Plant. II. p, 273»

Sp. 2« Gerascanthus Foliis ovato- oblongis utrinque produdis ,

Racemis terminalibus. Bkown. Jam^ 170* T. ap* 3, Ge*
tafcanthus, Foliis lanceolato - o/atis fcabiis, PanicuU termi*

nali &c» JAC<^ Amsr, 43» T, I75* f. i^t
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Volgens de Waarneemingen Van den. Heer II.

JacQUIN is dit een hooge Boom ^ regt van^^^^^»

Stam 5 die zig ter hoogte van dertig Voeten Hoofd*

dikwils eerst in Takken uitfpreidt. De Bloemen «tuk»

hebben deti Rand in vyven gefneeden , met

lange Slippen. Haar Kelk is altoos vyftandig,

groenagtig , met tien Streepen t de Bloem wit-

agtig 5 zonder reuk , bevattende vyf Meeldraad-

jes 3 en 't Vrugtbeginzel zit als op zyn eigen

Kasje* Van 't Hout maaken de Ingezetenen

der Karibifche Eilanden ^ daar deeze Boom in

Bergagtige V/oeltynen groeit ^ veel werks.

Men noemt hetzelve , in 't Franfch , Bois d&

Chypre y dat is Cypers- Hout,

(4) Cordia met ovaale ruige Bladen ^ van an- iv*

derhalf Voet lang.

u.

De ontzaglyke grootte der Bladen onder- dige^

fcheidt deeze Soort , welke van Brov/ne den

ongewoonen naam van Collococcus ^ zo wel als

de voorgaande dien van Gerascantlms gekree-

gen hadt* Sloane noemtze , eenvoudiger

3

Trosdraagende Pruimboom 5 met zeer groote

langwerpige ruige Bladen en een xoode Vrugt^

De

(4) Cordia Foliis ovatis villofis fesqulpedallbus. LiNN. SysU

Nat XV 4 Tom» II. Gen» 255. !p» 4 Collococcus platyphyl*

lus major , Racemis umbellatls, ürowN» J^rx^ i68> Priiniis

racemofa, Foliis obloiigis ,
hiifiitis, maximis , Fruftu mbio^

Sloan. Jam, 11. T. 22 x. Jj, i. B,AJ> UfK^r^ 4^^
i

II, DfXL, 11. Stuk,
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II. De Groeyplaats ^ zo wel als die der >
volgende

Afdeel.
^^^^^ ^ jg op 'l Eiland Jaiiiaika.

Hoofd-
stuk. (5) Cördia 772^^ Hartvormig ovaale onverdeelde

Bladen ^ de Bloemen eenigermaate aan

Cdhctuus^ Tros/en ^ de Kelk van binnen Wollige
Lymvrug-

Hier toe wordü de Boom betrokken , welken

S Lo AN E getyteld heeft ; naar een Karfenboom

gelykende die Trpsfen van Beziën draagt , de

Bloem vyfbladig 5 groenagtig ^ met Druppen 5

de Vrugt hoogrood , Lymerig 5 met éénen

Steen of Korrel^ het Zaad gerimpeld hebbende^

Dezelve was door onzen Ridder ^ weleer ^ ^ad*^,

de Cordia genoemd geweest. Van de Lymerig-

heid der Vrugt ^ met die der Sebesten overeen-

komende 3 zal Browne den naam ontleend

hebben.

VT. (6) Cordia inet fpits ovaale 5 Zaagswys getan^^

Cordia rmwe Bladen , wier Steeltjes eeni^er»

'i^oomige. maate gedoomd zyn,

Deeze nieuwe Soort ^ uit Oostindie , heeft

de Takken Wollig en Roestkleurig : de Bladen

overhoeks > Zaagswyze getand en VV'^ollig^ van

groot-

{£) Cordia Tolih Cordato - ovatls &:c. Syst^ Nau XIL T*

lU p* 17.6* Collococcus &€ Brown. yam» 167» Ceiafo-af-*

finis &c. SLOAN, Jam, Hist^ 2» p, 5S. 203.

(6) Cordia Foliis ovatis , acutis ,
Serratls, fcahïis , Petiolis

fLibfpinescentibus, LtNN, Manüsf» alt, zoö*
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grootte als Kerfen - Bladen. Uit derzelver oxels TL

komen enkelde Steekjes voott, draagehde een^^^^^^^

Klokswyze Bloem , dié in een dergelyke Kelk Hoofd«

zit, met vyf Meeldraadjes en een enkelen Stylj^*^^^»

gelyk in alle die van deezen Rang. De Vrug-

ten hebben de grootte van Aalbesfen : zy zit-

ten hier en daar verfpreid, en zyn zwart vart

Kleuh

Ë H R E T I A.

Van den hedendaagfchen Kruidkundigeh , déh

Heer Ehret, door wien zo veele zeldzaame

Plantgewasfen , t^ Lönderi in de Tuinen en

Broeykasfen der Liefhebbefen onderhouden wor-

dende , ten naauwkeurigfte in de Natuurlyke

Kleuren afgetekend , en by die gelegenheid

,

ten algemeenen dienfte, door deh Heer Trew
aan 't licht gebragt zyn 3 heeft dit Gëflagt zy-

jlen naam bekomen.

De eenigfle Kenmerken , behalve die vari •

een Bloem met vyf Meeldraadjes en eeneii

enkelden Stempel 3 Jian deezen Rang eigen
;

beftaan in de Vrugt, welke een Bezie is met

twee holligheden , waar in enkelde Zaaden

bevat zyn van dergelyken aart : als ook ^ dat

de' vStempel uitgerand is.

Vier Soorten komen in dit Geflagc voor ,

die altemaal tot de Boomen behooren.

1 (i) Ehre-
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Afdeei
(i) Ehretia met langwerpig ovaale Bladen^ die

volkomen gelyk van rand zyn en glcLd ;

de Bloemen Ttdlswyze.

STUK*

.
Deeze Soort is het, waar aan de Keizerlyke

TeLifoita Hofraad cn Lyf-Arts Trew den naam van

doSnde» Ehretia ^ uit aanmerking dat gedagte Heer Ehret

dit Gewas het allereerfte in Afbeelding gebragt

en deszelfs Kenmerken befchreeven hadt, toe-

eigende. Hier uit was gedagten Heer Hofraad

gebleeken , dat het geenszins tot de Calaha van

Plumier betrokken kon worden , niettegen-

Itaande men het Zaad 3 daar dit Gewas uit

geteeld werdt, onder dien .naam uit de Spaan-

fche Westindiën ontvangen hadt : te meer ,

aangezien die aartige geftreeptheid der Bladen ^

om welke gedagte Plant, Kallophyllum door

Vaillant en Inophyllum door den Hoogleeraar

J. B üR MANKUS genoemd was, in het tegen^

woordige ontbreekt. Zyn Ed. gaf 'er den naam

aan V van Ehtetia met overhoekfe langwerpigs

gefpitfie Bladen^ een losfe Bloem- Aair ^^ de Bloem-'

Uaadjes omgehoogen ^ wit van Kleur. De Heer

(i) Ehretia Foliis oblongo - ovatis integerrlmis glabrls ,

Florihus paniciilatis* Syst. Nat^ XII Touu Ih Gen. 256* Sp»

I. p. .176' Am^ Acad. V. p, 395. Ehretia foJiis altcmfs &c,

"Prew. Ehret, T 25. Ehretia Arborea 6cc Erown". Jaï:2,i6%^

T. \6 f, I, Cerafo afffiuis Arbor baccifera racemofa &c. Sloan*

Jam, lU p 94, T* f I. Raj» Dendr, 45 « Ehretia Ti-

fiifolia inermis» liiNN, -Syji. AT^r, X, 9%^% JACC^ Amtr^

Jac-



jACQüilsr3 die dit Gewas op de Eilanden ji^

Kuba en Jamaika waarnam , betrekt 'er toe den Afdeel.

Basterd' Kerfeboom van Sloane , met ^^^^^^^jj^
witte vyfbladerige Bloem en eene geele eetbaa- stuk*

re zoete Vrugt , welke één Korrel heeft en

aan Trosfen groeit. Zié hier hoe zyn Ed. het-

zelve befchryft.

35 't Is een regtopftaande Boom^ van twintig

5, of dertig Voeten hoog ^ met eene langwer-

35 pige digte Kroon 3 hebbende de Bladen ftomp

55 ovaal, gelykvan rand^ overhoeks geplaatst,

3, kort gelteeld , ongevaar vier Duimen lang.

55 Aan 't end der Takken zyn groote lang-

,5 werpige getuilde Trosfen 3 uit ontelbaare 5

3, kleine witte Bloempjes famengefteld, zwaar

3, van Reuk*" De Besfen hebben 3 volgens

Sloane, de grootte van kleine Erwten, en

worden aldaar van de Kinderen veel gege-

ten.

(2) Ehretia, die de Takken gedoomd heeft. u,
KhretiA

Deeze Soort is door den Heer J ACQuiNGedoom-

omflreeks Karthagena in de Spaanfche West-''"'*

indien 5 in digte Bosfchen waargenomen. De
Stam 3 dikwils drie of vier Duimen dik 3 ver-

deelt zig gemeenlyk 3 kort boven den Grond 3

meest in drie Takken 3 die 3 als zo veel Stam-

men 5

I %
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men , de hoogte krygen van vyfentwintig of
AFDttu

jg^.^jg Voeten. Maar 3 naauwlyks tien Voeten

Hoofd* hoog geworden 3 buigen zy zig om , en leunen

stüK. tegen de Takken van andere Boomen^ Deeze

Stammen hebben eene Afchgraauwe gladde

Schors, en korte zytakjes hier en daar, zo wel

als de Stammen, bezet met dikke Doornen. De
Bladen zyn langwerpig, glad, kort gefteeld,drie

óf vier Duimen lang, tropswyze uit een zelfde

Knobbeltje voortkomende en jaarlyks afvallende*

Die Knobbeltjes geeven, tot hun middelpunt,

Takkige trosfen uit , van veelé kleine geelag-

tige Bloempjes , die eenbladig zyn , met eene

veelbladige Kelk. De figuur is Trechtcragtig

,

aan den Rand in vyven gedeeld , met flompe

omgeboogen Slippen. De Meeldraadjes zyn

Elsvormig en hebben langwerpige Knopjes 5

wederzyds gegroefd. De Styl , die op het

Vrugtbeginzel zit , is , zonder blykbaaren Stem-

pel , in tweeën verdeeld , en zo diep , dat men ,

met een gewapend Oog, een doorgang tot aan

het Vrugtbeginzel waarneemt. De Vrugten

zyn roode Besfen , van grootte als Erwten,

ieder vier Zaadjes bevattende. De Ingezetenen

noemen dit Gewas Cacaracera. Het bloeit in

Augustus en de Vrugten worden in de Maand
Oktobet ryp*

f3) Ehre^
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(3) Ehretia met geheel effenrandige , gladde^ 11.

ovaale Bladen ^ de Bloemm Tromgtig

de Kelken glad,
^ Hoofd-

stuk.

De Heer Jacquin heeft ^ in de Westin- iy* .

Eb rena
dien 5 twee Soorten waargenomen van een Ge- 5e«rr#ri^.

was 5 waar aan door B r o w n e de naam van^'^^'^^*

Beurreria is gegeven. De eerfte neemt hy

,

wegens den aart der Vrugten, Sappige ^ en de-

zelve komt overeen met den Amerikaanfchen

Laurierblidigen Mispelboom van Commelyn^
die een Lymerige roode Vrugt draagt : als ook

met de Geitenbladshladeriga Jasmyn van S L o a-

N E 5 die witte Bloemen en geele vierkorrelige

Vrugten heeft. Hy vondtze op de Karibifche

Eilanden ^ alwaar de Besfen van de Wilden ge-

geten worden.

Volgens Sloane v/ordt het een Boompje

van agt of negen Voeten hoog , met veele

Stammen opfchietende , die een geelagtige Schors

hebben ; maar volgens Jacquin groeit het-

zelve op Kurasfau wel ter hoogte van vyftien

Voetqn , daar het op Martenique zelden de

hoog-

r?) Ehretta FoHis Syn. Nau XIT. Tom* TI, p. 276.

Cordla Uaurreria. Amxn^ ^caJ. V. p* 39?. Beurreria Friw^ti*

bus fucculentis. Jacc^ Amr, p. 44* Beurreria Arborei , FolHs

ovatis alternis &c» BroWN» Jam i68» T. ï5. f. z, Mespilus

Ameticana &c. Gomm. Hort. sAmJl* T* p. i53« T. 79^^ Pitrot

nix fimills Laureolïc foliis 5cc. CATrsa» Car^ H. T* 79. J^J*-

mimini Periclymeni folio , 5cc. Sloan. J*?y*?o 160, Ihn, II,

• ^ ï s
ï:, '>rel. n» Stuk»
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!! hoogte van vyf Voeten bereikt. Het vertoont
Ai'i^^EEi, "^^ 2011 verbrand zynde , en is

HooFj>« derhalve niet fraay in 't aanzien ^ hebbende een

sTüi^. knobbeligen Stam en een gefcheiirden )Bast.

De Bladen verfchillen zeer, komende ftomp,

fpits 5 uitgerand, op de Rotfen glad, op Zan-

dige plaatfen ruuw, en nu grooter. dan kleiner

voor. Op Kurasfau hadt hy 'er een van tien

Voeten hoog gezien 3 'dat met een Stam van

twee Duimen dik uit een Spleet van de Rots

by Hato voortkwam. De Bloemen , die het

end der Takken kroonen, zyn zeer welrieken-

de. Van de Franfchen wordt dit Bois Crabil

latard of Basterd " Steenbokken of Rheetjes*-

Boompje, zegt hy^, geheten (^').

TV, (4) Ehretia met Beitelvomiig* Lancetswyze^
Ehretia ^^^2 den Rand am9^pJm^ene Bladeren.

Oüiapplge.

Dit is een Gewas van vyftien Voeten hoog,

fomtyds regtop groeijende , fomtyds tegen an-

dere Boomen leunende , doch zeer naar 't voor-

gaande gelykende. Het heeft de Bladen fpits

ovaal, zeer glad, geftceld, twxe Duimen lang

:

de

(«) De Heer jaccmjin zegt five u4rhuscula Capreolorum

Jpuria, Dc betekenis van 'r woord Capreolus is niet zeer

bepaald. Zie deeze iV^/. Hi/?. I. Deel , III. Stuk:, bladz. I8 2 ;

maar, indien het Franfche daar mecje overeen zou komen,

dan moest, het Bois Ca^ril zyn*

_ (^ \_ Ehretia FoUis Cuneiformi - lanceolatls., margine refle-

xis. S^st^ Nat, Xïl» Tom. 11. p, 275J Beuneria cxfucca*

jr'.cc^T-N- Amer. p. 45, Rhamniis Cmnanenfis* Lo£PL» hin^ iS**
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de Bloemen flaauw welriekende , veel grootcr H-

dan die van de andere Beurreria^ wit van Kleur

met Hartvormige Slippen, de Meelkncpjes Ev-Hoofe-

rond en groot. De Besfen zyn groen , vier- stuk*

kantig , zonder eenig Vleefch , wordende ein-

delyk rosagtig zwart , en dan met de Zaaden

in vieren fcheidende.

Zeer veel kwam dit Gewas den Heer Jac-

QUIN in de Bergagtige Bosichen vafi Kartha-

gena voor. Hy oordeelde de Kumaneefche

Rhamnus'van Loefling 'tot het zelfde Geflagc

behooren ; 't welk een middelmaatige Boem
is 5 op 't Vaste Land van Zuid - Amerika \>..Uiat

tusfchen Km-asfau en vSuriname legt, gToeHei>

de. Dezelve hadt ook de Vrugt cenhuizigj

met vier Zaaden ; gel3/k de Ehretia en Beurrc-

ria beiden, die ik m.y niet minder verwonder^,

door den Heer Jacquin van elkander* afge-

zonderd te zyn , dan dat L i n n u s , die de-

zeiven met reden famengevpegd heeft , eeii

Bezie met twee Holligheden opgeeft voor een

der Kenmerken van dit Geflagt.

V A R R O N I A.

De naams - afleiding is waarfchynlyk van "dén

vermaarden Varro, die ten tyde van 's Hei-

lands Geboorte te Rome geleefd en een Werk
oyer.de Zaaken dqr Landlieden , dat verfchei-

dc maaien herdrukt is^ gefchreeven heeft.

De Kenmerken 3 behalve die van vyf Meel-
, ,T SC-

j ^ •
'

"

^^^^^^
TL mvu IL Stuk»
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H. draadjes te hebben en eenen enkelen Stempel,
Ai'MEL.

i3p[]-;;i^i^ ii-j (Je verdceling van de Bloem in vy-

Hoofd- ven, en dat de Vrugt een Steen heeft met vier

STUif. hoHigheden.

Vyf Soorten komen in dit Gefiagt voor^ die

^Itemaal tot de Boomen kunnen betrokken wor-

den.

T» (i) Varronia met gejlreepte Lancetswyze Bla,"

liTetZf'' ^^^^ y Bloemfteeltjes cp zyde aan het

stieepiiic* Bladfteeltje gegroeid ^ met Balronde Aai*

ren.

Dit is, volgens Plükenetius, een Ge-

was 5 dat de gedaante van den Smalbladerigen

Olmeboom heeft, met Bladen van boven niuw,

van onderen ruig, en zeer kleine geele Bloem-

pjes. Slo A NE zegt, van de gene die uit zyn

Werk, onder den naam van regtöpftaandc Gei-

tenblad , met grootere dan Salie - Bladeren , aan-

' gehaald wordt ; „ de Takken van doezen Boom
5, v^aren met eene gladde zv/artagtrge Schors

gedekt , waar onder een glad witagtig Hout.

Naar de Toppen fchooten de Bladen uit „

„ meer dan een Duim van elkander , twee Dui-

men lang , in 't midden één Duim breed,

:y met kleine Steeltjes^ aan ^e nmden getand,

15 van

• (i) f^arrom'a Foliïs lanceolatis Vmmls &c, Syst^ Nat. XIT»

Tom. IL p* 27^. ^moËH. Acad» V, p. 394, JLantana Corym-
bpfa &c. Sp* Plant» E^» I* p« 61%, Uimi angustifolia: fade

B^ccii'era jamflicenfis, öcc^rxuK. ^/a»^^, 393. 528. s*
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van boven rimpelig , selyk de Bladen van lï.

5, Salie of Brandenetelen , van onderen Wol- '

*

lig en fterk geribd. Uit de Oxels der Bla- Hoorn-

33 den kwamen Steekjes voort, twee Duimen ^'^"^^

55 lang 3 met Trosfen van kleine Bloempjes."

Hy hadt dit Gewas in de Noordelyke deelen

van Jamaika waargenomen.

(2) Varronia met ovaale geaderd - rimpelige n.

Bladen ) en Balronde Aairen. /^f
'"^'^

Gebobhet-

Deeze Soort maakt, volgens jACQuiN3dew
een Heefter dikwils van twaalf Voeten hoogte,

de fraaifte van aanzien in dit Geflagt. Hy noemt-

ze Mirabiloides , om dat de Bloemen , gelyk ook

uit zync Afbeelding blykt , veel zweemen naar

die van de Mervelje de Peru. Zy zyn wit ,

fchoon en Reukeloos , voortkomende uit een

bolronde Aair van Kelken. De Stempel is

aan 't end in vieren verdeeld. De Vrugt, van

grootte als een Erwt , maakt eene lyraerig zoe-

te Bezie uit , met een platten Korrel. Op 3t.

Domingo komt dit Gewas veel in het Kreupel-

l^ofch rondom de Stad Port au Prince voou

(3) Var>

(a) yarrma Foliis ovatls Venofb - rugolïs , Spicis globoSs.

^ipoen, Acfid, V* S94» Varronia {Mirahlloidsi) Spicisfub»

roturidis inaeqaalibus , Corollis hypocrateiiforjr.ibus, jAcg^g

Amer, 41. Tab. XXSIII,

1

5

IJ. DeI'L. IL Stuk-^
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(3) Varronia 772^^ langwerpig - Lancetswyze
AiDhEu

Bladen 5 en eenen gevorkten Stam^ gee-*

IIooFD- vende lange kaak Steeltjes uit de Oxe-

STUK. i^f^^ fjiet Balronde Aairen.
m

^

gloho/a. Het Gewas van deeze is eens Mans langte

hoog, en heefc de Aairen altoos Balrond. Men.

vindtze aan de Zeekust der Karibifchc Eilan-

den.

, ^ (4) Varronia met Lancetswyze Bladen en lang-

i'-arronia werpige Aairen,
Curasfavit

Ktisasfaii- Deeze 5 wegens de plaats^ daar menze ge-

vonden heeft de Kurasfaufche genaamd 5- koiBf

overeen met de Rankige Mimmende van Brow-

I>JE 3 doch maakt , volgens S l o a n e een Boom ,

'

wiens Stam 3 ter hoogte van tien of twaalf

Voeten zig verheffende 3 de dikte van eens

Menfchen Been - heeft ^ en verder fterk uit-'

kroont , met Takken 3 wier Bladen zo zeer naar,

die van Salie gelyken 5 dat menze ^ op Barba-

dos ^ de grootfte Soort van Wilde Salie noemt.

De

(3j Varronia Foliis lanceolato-oblongis &c. Syst^ Nat».

XII* Tom, II. p, 177. Varronia Spicis scqualibus* jACq* Amerf,

(4) Varronia Foliis lanceolatis
, Spicis oblongis. ]kC(l,Amer,

p, 41 Varroftia asfurgens farmentofa , &3. Brown.J'^»?* 172*

Lantana Foüls alternis Spicis oblongis* Sip^ Plant, I. p. 617

i

Periclymenum rectum Salvi^e Folio , &c; Sjloan* Jam^ IL p*

8i» RAJ» Dendrn lU
,
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De Bloemen zyn wit : • de, Vrqgten langwerpig IL

ger dan in de anderen.
Afdeel.

Hoofd»

(5) Varronia met Hartvormige Bladen en ^ï^stuk.
'

Bloemen aan Toppen. v,

Deeze heeft haaren bynaam van de Witheid ^^vitte^l

der Vrugten. Commelyn hadtze Ameri-

kaanfche Mispel 3 met Elzen* of Hazelaar-Bla-

den en eene Lymerige witte Vrngt, geheten.

Volgens de Waarnpemingen van J a c q u i H
is het dikwils een Boom van dertig Voeten

hoog 3 met een Stam van een half Voet dik

en een uitgebreide Kroon: doch^ als men het

aan Haagen plant3 dan blyft het Heefteragtig..

De Bladen zyn ovaal , vier of vyf Duimen lang.

Aan de enden der Takken komen de Bloemen

in Toppen voort ^ die niet zelden een half Voet

breed zyn ^ uit een menigte van Klokswyze

witte Bloemen famengelteld. De dubbelde Pun-

tjes van den gevorkten -vStyl ^ loopen in flom-

pe Stempels uit. De Vrugt ^ : die langwerpig

is 5 omtrent een half Duim lang , en half door-

fchynende 5 bevat een zoet< lymerig Vleefch ^

wordende op Kisrasfau gegeten. By Karthage-

na heeft hy dit Gewas ook gevonden.

(6) Var-

($) VarrorAa Foliis cordatis , Florlbus CymoO?, ]h.cq^AiKsr^

41. ;MespiIüs. Atncricana , Alui vel Coiryli foiiis, Fruftvi

mucaginofo albo. Comm» Hart, Ar^yfl^ U p. 15 T» S®.

IL Deel. IU Stuk»
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n. ((S) Varronia met /pits - ovaa/^ Elaien ; de^

A-DEEL- ^^.^^^ langwerpig.

HOOFO-
sTuiu Gelyk de voorgaande Vierde Soort, van de

vU Groeyplaats haaren naam heeft, zo ook deeze^

JjZüZ"^ die van de derde in hoogte en geftalte zeer

'^'mLc.
^^^^^^ë verlchilt. Op Martenique

, aan de kan*,

niafc^ ten der Bosfchen , heeft de Heer Jacq^in;
dezelve waargenomen.

L A U G I E R ï A.

Deeze Geflagtnaam is door den Heer Jac«»

Qüi N in de wereld gebragt, ter eere van den

Heer RobertLaugier, Hoogleeraar in de

Chemie en Kruidkunde op de üniverfiteit van

Weenen , die allereerst- aldaar een openbaarei-i

Kruidhof in orde gebragt en 'er Lesfen in ge*

geven heeft*

De Kenmerken , behalve de gcmelden, zyn,

een Bloem die in vyven verdeeld is, en eene

Pruimvrugt met een Steen, die vyf hollighe*

den heeft.

^
De eenigfle^oort(i), in dit Geflagt bekend,

Lau'giet ta\o^xi dcu byuaam van odorata ^ dat is. Wel-
tdorata.

Welrickeu» T^cJ*

(6j Varronia Folils ovarls acumlnatis , Spicisoblongis. ^^iii.

"Hau Xll. Tom» 11. p. 170* Varronia Spicis oblongis, Folüs

ovato - acumihatis, ]ACC^ Amer. p. 41, Tab. XXXI !

(i; Laugieria odorata. f S;)'5^ Kau Xll* Tom. II. p, 177^

lACQi Amer^ p# Ö4. T. 177* f. -ï* LOEfI,. /f , Hisfr, p»259 ^
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riekende , om dat de Bloemen by nagt een Ih

Herken Reuk verfpreideA. De Heer Jacquin ^AFmEu

die dit Gewas by Karthagena en de Havana , Hoofd»

in Bofchjes aan den Zeekant , waargenomen^TUK*

heeft 5 zegt dat het een regtopftaande , Takki-

ge Heefter is 5 van tien Voeten hoog , met

Gvaalagtige ^ gefpitfte , elFenrandige , gladde ,

gefteelde
,
gepaarde Bladen van twee Duimen

lang. Uit de Oxels komen Trosjes voort van

vuil roode Bloemen^ De Vrugten zyn geheel

zwarte grooter dan een Erwt en week. Uit de

Zaaden 3 in de Westindiën verzameld 5 zyn te

Weenen, in de Broeyhuizen, Heefters voorÉ-

gekomen met en tonder Doornen ; weshalve

de Gedoomde eh Öngedoornde van L o e p-

L I N G 5 zo zyn Ed. oordeelt ^ beiden hier t'huiS

te brengen zyn ; niettegenftaande hy in de

Westindiën geene Gedoomde hadc gezien.

De laat^tgemelde Heer ^ naamelyk , hadt dft

Gewas in Zuid - Amerika , by Ckitatdqüiche

gevonden , en hetzelve voorgefteld onder den

naam van EdecUa* Het groeide aldaar twee

Mans langten hoog. De Bloem was eenbladig 3

Trompetvormig ^ in vyven verdeeld , met vyf

Meeldraadjes , dén Styl met een rondknoppi-

gen Stempel. De Noot of Steen , der Vrugtj

hadt in de eene Soort vier of vyf, in de an-

dere maar twee holligheden ; zo dat de Ken-

merken 3 daar van afgeleid^ gantfch onzeker

zyn*

C E s^.
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II. C E S T R U M.
Afdeel-

Hoofd-
Bloem is, in dit Geflagt, Trechteragtig

i

STUK. de Meeldraadjes geeven in 't midden een Tand-

je uit : de Vrugt beftaat in eene Bezie met ééne

holligheid.

Drie Soorten komen 'er thans in voor 3 die

dus onderfcheiden worden.

(il Gestrum met s:efleelde Eloemen:
Céstrum ^ ^

K0&urnum4
Nagt- Deeze Soort 5 de Jasminoides van Dille-

luikende* . , ,

N I u s met eene groenagtige by nagt zeer wel*

riekende Bloem ^ komt by S l o a n e voor ^ on-

der den naam van Jasmyn met Laurierbladen ,

eene bleekgeele Bloem 5 en eene donker blaau-

We veelkorrelige Vrugt. Deeze zyn , by de

Engelfchen op Jamaika , onder den naam van

Poifonberries ^ dat is 3 Vergiftbesfen 3 bekend*

't Js een Boom 3 die een Stam van zeven of

agt Voeten hoog heeft 3 met een gladde wit-

agtige Schors. De Besfen zyn omtrent zo groot

als een kleine Erwt. Dat 'er de Geele Syring,

by de Mexikaanen Totoncapatli genaamd 3 toe

behooren zou 3 gelyk Plükenetiüs wil

3

komt

(l) Cestrum Floribus pedunculatis. Syst. T^at, Xll. Gen.

260. p» 177» Jasmlnoldes &c, Dill» -E/f^. ig3. T- 153. f.

T8y.. jasminum Lauiinis foliis &c, Sloan. 1^9. Ui/}^

11. p. 96. T. 204.. f, 2. RaJ, DerJr. 63. IJROWN. Ifam. 175*

Syringa Laurlfoiia famniceisfis, Plui^* 359, T, 6^, f,

Parqtii, FEUILI. Per, III. p. 52* T» 32. £
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komt my uit de afbeelding en befchryving niet IL

waarfchynlyk voer; alzo die gefternde Bloe-''^^^-^'^^»

men en geheel andere Zaadhuisjes heeft. WatHooFD-
de Parqui van Pater Feuillóe aangaat 3

stuk.

deeze itrookt beter. De hoogte van 't Gewas 3

de Bladen én Bloemen 3 komen taamelyk over-

een 5 en van ' de Vrugt zegt die Autheur ^ dat

dezelve ovaal is , een half Duim lang 3 worden-

de in de rypheid zwart 3 en bevattende vyf of

zes Zaaden. Van het Sap daar van 3 fchoon vio-

let zynde 3 hadt hy zig bediend in alle zyne

Tekeningen. Hy vondt dit Boomgewas in de

Bergen ; van Chili 3 op 33 Graaden Zuider

Breedte.

(2) Cestrum met ongejleelde Bloemen. jr^

CestruYjs

Deeze Soort 3 by D i l l e n i u s Jasminoi-tagi^un.

des met eene witte over dag ruikende Bloem ^^v

getyteld , voert by P l u k e n E t i ü s den naam
van Amerikamfche Laiireola^ die altyd groen ü.

Het zou de Hediunda met Jasmynbloemen zyn

van Pater F e u 1 l L é e , zynde een Boom van

twaalf Voeten hoogte 3 niet een en Stam van

een half Voet dikte 3 die Bladen van dergelyke

lang^

(2) Cestrum Iloïihm fesfilibus* Hort^Cliffl 191. Jasminoldes

tzmeolx folio , &c. Dill, Elt^, i8(5. T. 154.. f. i8(f.

Lauieola fempervirens Amer. &c« Pluk» ^Im^ 209» T» 95.

f. I. RAJ» Dendr, 53, Hcdiuuda Jasmini Flore» FKüix.L# P<;rftw,

IT. p, 25. T. 20^

II. De£l. n. Stuk,
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.
Hé bngte heeft) en twee of drie Duimen breed

^

•Afjdeel.
ggj^g ovaale wederzyds toegefpitfte figuur.

Hoofd» en fterk geaderd» Van boven zyn zy bly groen

STUK» en glad , van onderen witagtig , en ftaah op

Steeltjes van byna een Duim lang > die aan

hunnen oirfprong twee kleine Blaadjes of Stop-

peltjes als Ooren hebben» De Bloemfteeltjes

zyn met Trosjes van witagtige Jasmynbloemen

beladen 3 wi^r Stamper een Eyronde Vleezigè

Vrugt wordt) van een zesde Duims dik, dié

gevuld is met kleine bruine Zaadjes. De Bloe-

men zyn by nagt zeer welriekende , doch (lin-

ken den geheelen Dag s 't welk tegenftrydig

is met de eerst aangehaalde , en den bynaarri

öok niet zeer eigen maakt»

(3) Cestrüm , met zydelingfe eenigermaate ge*

aairde Bloemen en ovaale Bludem

Deeze Soort, ook in Amerika voorkomehde^

is een Boom van twaalf Voeten hoogte. De Bloe-

men zyn zeer dun van Pypje , doch wyd van

Mond) groenagtig wit van Kleun

ChrysophyllüMó Güldenblad.

Dit Ceflagt heeft van de Bladen 5 die in de

ééne Soort Goudkleurig zyn ^ den naam bekomeri^

De

nu
testrum
^spert

num
Avondfè.

fs) Cestrum Floribus lateraïibas fubfi)icatls , Folüs elliptïcis.

Manthf, altera, p, 106* Ccstrum Foliisoblongo- ovatiS| Floribii^

Alarüius confertis tubo tenuisfimo^ Mill, Gi^, 5,
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De Kenmerken be^ftaan in eene Klokswyze

tienfneedige Bloem , met de Slippen beurtlings y^^^^

fmal en breed : de Vrugt een tienzaadige Bezie. Hoofd-

Hier van zyn thans twee Soorten bekend ,
^"^^^^^

beiden in Zuid - Amerika haare Groeypla^lts

hebbende*

(i) Guldenblad met ovade ^ evtnwidk £e- r.

ftreepte , van onderen WMig - glanzige lumc^nii

Bladen. ,

bladig»

ï)e Wilden der Karibifche Eilanden geeven

den naam van Cainito aan een Boomgewas ^

dat door de Franfchen ^ op Martenique en St.

Domingo , Caimüier cn Cahimitier genoemd

wordt. Onder de Vrugtboomen der Westin-

difche Eilanden Itek Pater Lab at deezen

als den eerflen en fchoonften voor. De Keer

J A c Q u I N heeft aanmerkelyke Verfcheidenhc-

den van dit Gewas waargenomen, van welken

hy de eerfte 3 die de gedagte Kenmerken heeft |

aidüs befchryft*

Deeze zeer hooge en fraaije Boom breidt

zyne Kroon zeer v/yd uit. De zelfitondigheid

is ros 5 taay en Draadig , bekleed met eene

rosachtige gefcheurde Bast^ die vast kleeft aan

het Hout. Hy heeft ovaale, efFenrandige ^ fpft^

fi) Chvjföphytluyn Folüs ovatb
,

paralleJc Mnh , fubtiis

tomentofo - nitidis. ]Acq_. Amer* p, s).T* 37. f. i. Gau]it<?

JoIIo fubtus Aureój Frudu MHÜfbrmi, Plum. Gsn* 1©»

K
IL Dfïr*. li. Stuk,
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II. fe 5 Lederachtige Blackn ^ die wederzyds geilreept ^

Afdeël»
y^j^ boven glanzig en donker groen ^ van on-

\ Hoofd- deren met een fyne Wolligheid ^ die Kaneel-

sTüK. kleurig is met eenen weerfchyn van Goud, be-

kleed zyn. Zy ftaan overhoeks, zyn kort ge-»

fleeld en vyf Duimen lang* Uit de Oxels der

Bladen komen enkelde Bloemfteekjes voort ^

ieder met één Bloem , die Klokagtig ^ aan den

rand in vyven verdeeld is , en vyf korte Meel-

draadjes heeft. De Steeltjes ftaan by elkander

aan losfe Trosjes 3 en draagen ook wel meer

dan één Bloempje ^ dat witagtig is en zon-

der Reuk , hebbende een vyfbladerig Kelkje.

Het Vrugtbeginzel 3 zo groot als de Kelk , een

korten Styl hebbende 3 met eenen byna in vy-

ven gedeeldcn Stempel , verandert in een zeer

groote platagtige Vrugt^ die Rooskleurig is meè

eenig geel en groen gemengd 3 veranderlyk naar

dat hy meer of min befcheenen wordt door de

Zon. Deeze Vrugten hebben tien Zaadhuis-^

jes 5 doch zelden worden meer dan drie of vier

Zaaden^ in eene Vrugt^ ryp. Onder een dunne

gladde Schil 5 bevatten zy een week^ lymerig

Vleefch^ dat voor de rypheid Melk geeft, ver-»

volgens aan de kanten Vleefchkleurig , naar 't

midden witagtig is 3 van eene laf zoete Smaak.

Hier uit is op te maaken 3 dat deeze Vrug-

ten 3 zo v^el uit- als inwendig 3 veel naar onze

Zoete Appelen gelyken 3 en dus is het niet te

verwonderen , dat de Europeaönen 'er zo veel

v^rks. niet van maaken als de Wilden* Hoe
meer-
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meerder overvloed van Spys ^ hoe meerder jj^

kiefchheid : doch die walgelykheid ^ welke de Afdeel*

j Europeaanen in 't eerst in deeze Vrugt vinden , i^^^v^

verandert 5 zo Pater L a b a t aanmerkt , wel dra stuk.

in cene aangenaamheid tot den hooglten trap*

Ock worden deeze Vrugten ^ die zeer verfris-

fchende zyn , zonder eenigen fchroom aan dé

Zieken gegeven , en ^ niet zuur noch winderig

zyndc , bezwaaren zy , zegt hy 3 ook de Maag niet*

De eerfte verfcheidenheid 3 v^^lke onze Rid»*

der opgeeft uit M i l L e r s Woordenboek (&) 3

heeft de Bladen langwerpig ovaal , van boveu

glad 3 van onderen Roestkleurig ; de Bioemen

groeijcn aaii Trosjes in de Oxels der Bladen,

üf dit genoegzaam zyf, om denzelven van den

voorgaanden te onderfcheideü 3 daar de Bioe^

men in dezelve ook by Trosjes groeijen >

fchynt wat duifter.

De tweede is 3 die de Heer Jacquin ge- stnr-Ap-

noemd heeft. Guldenblad vanjf-amaikamst eene^^-^^-^^^'^^*

paarfche Prugt {c). Zyn Ed. betrekt 'er toe

de Anona van Sloane, met de Bladen van

onderen Roestkleurig 3 een groote gladde Vrugc^

het Zaad ^itvart^ ten deele rimpelig 3 ten deele

gladó

(i) Chryfiphylhm Foliis oblöngo - ovatls ^ fapenie glabrls,

fsibtus ferrugmels, Floribiis ahribus Coryrabofis, MILL, i)ic?,

(c) cbryfiphyllura j^-iTidACCrifèVmCia purpureo. Jac<^ ^l-w.V»

52» Chrylbphyllum Frudu globofb , Pollis fubtus feiiuginsis»

Brow?t» Jam* 171. T, f. 2. Anona Folüs fubtiis ferrugi-

neis. Si.OAN, Jzm. IL p, 17°*

K 2
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. glad. De Stam van deeze is een Voet dik •
Afdeel. ° j j - r • ,

y/ en wordt dertig of veertig voeten hoog, met
Hoofd* uitgebreide Takken^ Waar aati Bladen van vyf
STUK. Duimen lang, in *t midden twee Duimen breed,

van boven groen , van onderen bruin ^ en als

de fchoonfte Zyde glimmende. Hy draagt Ap-

pelen 3 die naaf Pippingen gelyken , in welken ,

als menze doorfnydt , zig een Star vertoont ,

en deswegen noemen die van Jamaika denzeiven

Star " Appelboom. Het geheele verfchil van dee«

Een met den eerst befchreevenen beitaat , vol-

gens J A c Q u I N 5 in de Figuur en Kleur dee-

zer Vritgten , die ovaalagtig zyn , hebbetide een

paarfche ^ groene of gemengde Schil , en een

l^aarfch , eenigermaate Melfcgeevend Vleefch ,

van w^at beter Smaak dan dat der andere , maar

de Lippen , van den genen die ze eet , met

Lym bekleedende. Deeze zyn op Jamaika , met

de grcote Citroenen , doorgaans in het Nage-

recht allermeest geacht.

De derde heet Guldenblad met eene Uaauws

Klootronde lenigt (cl). De Boom komt weder-

om in alle opzigten , zelfs ook wat de even-

wydige dwarfe Streepjes der Bladeft aangaat >

met den eerflen overeen , zegt J a c q u i n , maar

verfchilt doordien de Vrugt geheel blaauw>

byna volkomen rond en driemaal kleiner is ;

hebbende ook het Vleefch blaauw^ weeker en

Melk-

Mier. 5i. T# 37**
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Melkgeevende. De Smaak is eveneens , cn de U,

Vrugt, welke de Ingezetenen van Maiteniqiie '^^^^''"^ •

de Gros Bouis heeten , wordt ook als een Nage-f-iooi*D-

recht opgezet, stuk.

Een vierde Verfcheidenheid wordt d(W ge- .1^1^^^^^^^^^

dagten Heer Kkinhladig (e) getyteld;, om dat

zy de Bladen kleiner heeft. Dit is Hegts een

Booinpje van tien V^oeten hoog , met Bladen

van naauwlyks anderhalf Duim lang, doch hier

aan hadt hy geen Bloem of Vrugc gezien. Het

groeit te Havana 'veel in de Kreupelbosfchen

,

inzonderheid op de Heuvelen , die over de Ha-

ven heen ten opzigt van de Stad gelegen zyn.

Dan volgt by hem een Tv/eede Soort , welke

,

ik weet niet om wat reden ^ doorLiNN^EUs
niet opgegeven is ^ naamelyk,

(2) Guldenblad, met Zeisfemwys ovaale Bla-

den ^ die van onderen Wolligglimmende zyn.ph^ium'

Dit maakt een Boom , van gcftalte als dedit'''^''^

voorgaanden , maar de Kleur van het Hout ea

de Schors is Afchgraauw : de Bladen zyn ovaal

met eene haakige Punt , eftenrandig^ kort ge-

fteeld 3 van boven groen en glad , van onderen

met een Zilverglanzige Wolligheic). Deswegen

poe-

(e) Chryfophyllwn (mlrrophyllum) Folilg mïnoribus* }aC(^

(l) Chryfophyllam Foliis falcato • ovatis , fubms tom^ntol©-

nitidis, JacQ; Amer. 53, T* 3^. C i,

K 3
IL DïEL, Ih STUK.
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noemen de Ingezetenen van M^rtenique diC
Afdeeu

Qp^^g jBozffi ^ dat is Palm. De Vrugten 5 die

Hoofd- het draagt ^ zyn van grootte als een mïddelllag

van Pruimen , rondagtig ^ uit den paarfchen

blaauw ^ met een week blaauwagtig Vleefch ,

eetbaar ^ en van Smaak byna als de voorgaan^

den,

(q) Guldenblad 5 met de Bladen aan heide

chryfa. zyden zeer glad,

u^ibiS"
"^^^ Boom van vyftien Voeten hoog y

*

^'met dergelyke Bladen als de voorgaande, maar

naauwlyks twee Duimen lang» ïly draagt blaau-

we Vrugten 5 van figuur en grootte als een klei-

ne Olyf 5 van Smaak als de anderen , doch

die niet dan van Kinderen en Slaaven gegeten

worden • In de Bosiclien van Martenique komt

dezelve voor*

Deeze laatlte of de naastvoorgaande zou de

Caynitq met eene Olyfagtige Vrugt van Plumiek

kunnen zyn , indien dezelve niet maar iénea

Steen of Zaadkorrel had; het welke in deeerfte,

meteene Appelvormige Vrugt. by hem ook plaats

hebbende , zo is het zonderling, dat dezelve

tot dit Geflagt betrokken worde* Mooglyk zullen

de Pruimen, Icaques genaamd, aan den Golf van

Honduras groeijende tot deeze of de voor-

gaande Soort behooren,
^ S I-

(3) chryfoph)ltum Folüs utrinque glaberdrais* JACQ; Amr^

RoCHEFOEï Iii_li^dés.Anti!k% Chap, 6^ Am 8, p.
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SiDEROXYLoN» Yzcrboom. \L

V.
De hardheid van het Hout , dat als Yzer- hoofd-

agtig aangemerkt wordt 3 geeft den Geflagt- stuk*

naam. .

De Kenmerken zyn , cene in tienen verdeel-

de Bloem 3 met de cene Slip, beurtlings, omge-

kromde de andere regt: den' Stempel enkeld

:

de Vrugt eene Bezie met vyf Zaadkorrels.

Agt Soorten zyn thans in dit Geflagt cp^

gegeven ^ welke altemaal tot deeze Afdeeling^

l^ehooren.

j^i) Yzerboom ^ die ongedoornd is ^ fnet ofige-

fieeldc Bloemen, ^^tl^^~^

Onpc-
Hier mede wil onze Ridder , dat men verge- dooind^

lyken zal het Afrikaanfch Laurierbladig Gewas
^^^'"''''"^

uit den Amfteldamfchen Kruidtuin van Com-
MELYN 5 Iietwelke thans ^ door zyn Ed. 3 tot-

de vierde Soort betrokken wordt : maar^ zegt

fiy^ de Bloemen hebben geen Tandjes tusfchen

de Meeldraadjes 5 volgens D. vanRoijen:
hier aan volgt

(i''^) Yzerboom 5 die ongedoornd is ^ mt over-

blyvende fiomp ovaak Bladen en ronde

Bloemfieeltjes.

Die noemt zyn Ed. thans Sideroxylon inerme,

het-

(i) Sideroxylon inerme, Floribus fe^libus, Syst, N/zt.lLll^-

Tom. lï. p. 178,

Sideroxylon in erme , Foliis pcrênH^nti,hn$^ oboyatls

K 4 f'-

M. Dee?,, If, Stok,
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II* het welk te vooren de cerfle Soort was^ by
Afpjel.

aangehaald werdt de Yzerhout - Boom

Hoofd- van Dillenius voorgefteld , die uit Hol-

sTüK. land , onder den naam van Coria Indorum ^ in

den Elthamfchen Kruidhof was gekomen. Het

Gewas 3 negen of tien Jaaren oud zynde, hadt

reeds de hoogte van drie Ellen en daar bo-,

ven 5 met den Stam een Duim dik 5 regt; de

Bladen als Laurierbladen , niaar ftomper^ dik

en ftyf 5 van boven glanzig donker groen 3 van

onderen wat bleeker. Aan de Takken kwamen

de Bloemen, in 't jaar 1729, toen hy de eerfte^.

maal aldaar bloeide 5 uit het Hout of de Schors

voort. Zy zaten op kleine Steeltjes ^ en waren

cenbladig, Klokvormig: het volgende Jaar over-

vloedig in de Oxels der Bladen. Het Hout

was vast en hard : de Takken afgefneedcn ga-

ven Melk : de Bladen w^aren wrang en famen-

trekkende*

1 K (2) Yzerboom ^ die gedoomd is ^ met afvalkn^

SfvIcS^ • Laiicetsw^ze Bladen.

ïigs! " Deeze Soort , dcor d y H a m e l in zyn

Werk

rediinciilis teietilnis, Ihld, p, 178. Sideroxybn primum, five

Corix Indorum nouiine data arbor* Dill. Hort, Elth. 557.

T, %6S* S44.

(i) Sideroxylon fpinofum Follis deddais lanceolatis. Ihii»

p« 178. Du HAMEL» Atbr. 11. 26U T. Lycloides»

Hort. C'if* Arbor Folio Salicis vkidi &Ct Uoerh, X^^c-^*

Far:^ lU p» 263.
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/

Werk over de Baomcn bcfchrecven , is door IL'

BoERHAAVE voorgemeld onder den naam van^^^'''^^*

Boom ^ met overhoekfe groenglanzige Wilge Hoofd-

bladeren en lange Doornen aan de Oxels der^"^^^»

'Bladen» De Grceyplaats is in Kanada*

(3) Yzefooom. die gedöornd is ^ met afvq^llen- nr.

de ovaale Bladen. dru^.

Tienmnxw.

In Noord - Amerika komt deeze voor ^ dieiïig'^»

ook een Boom is , met dergelyke Bladen en

Doorens als de voorgaande , en in de Oxels der

Bladen veele eenbloemige Steeltjes uitgeeft

,

welke een Kelk en Bloem voeren , beiden in vy-

ven verdeeld , en een vyfbladerig Honigbakjé

hebben 5 zittende aan ieder Slip van de Bloem

,

Kwabswyze. De tien Meeldraadjes ^ die 'er

den bynaam aan geeven , hebben Pylsvvyze

Helmpjes. Op bet Klootronde Vrugtbeginzel

ftaat een Draadagtige Styl 5 i^iet een zeer klein

Stempeltje. Een zwarte ronde Bezie , met drie

of vyf Holligheden ^ die meest misdraagt , maakt

de Vrugt uit» Met de voorgaande Soort heeft

deeze veel overeenkomst.

(4) Yzerboom, die ongedoornd is ^met aanlly- tv.

vende Laneetswyze Bladen e7i hoekige
^^f^jj'^^^^^^

Bloemjteeltjes. * zwnit*

Dit is een Boom met dikke Takken , aan de

Kaap

(3) SUeroxylon fpinofum Foliis declduis elliptlcls, Ihid^

{4) Sidcroxylon inerme , Follis pereanatitibus l,tncco!atIs

K 5 Pc*

lU Deïl, ïï* Stuk,
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11. Kaap der Goede Hope groeijende 3 die naar de
A^DE^u

eei-fte sport , de Weerlooze bygenaamd , zeer

Hoofd* gelykt 3 maar de Takken niet geltreept of met
sxyK. Wrattige Stippen heeft 3 en tusfchen de Meel-

draadjes ook geene Tandjes* De Bladfteeltjes

zyn zeer kort en niet rond. Men hadt dit Ge-

was van de Kaap gekreegen3 volgens Com]vj;e-

1. Y N 5 onder den naam van Zwarte Bast ; we-

gdns den zwarten Bast 3 dien de Stam heeft;

zynde de Bladen als Laurierbladen van figuur ^>

verdroogende en famentrekkende ; de Wortel

rood.

Tot deeze Soort oordeelt L i n n iE u s ,

thans 3 nader dan tot de eerlte, te behporen,

(öat Kaapfche Boomgewas , van zes Voeten

lioog3 in 't Boek van Witsen Mdkgeevefide

j^oom met groene Bloemen genoemd wordende 3

het welk aan de Twygen langwerpige 3 onge-

kartelde 3 dikke 3 geaderde 3 groene Bkiden heeft 3

met zeer korte Steeltjes, tusfchen weikei^ vee-»

Ie Bloemileeltjes voortkomen , twee of drie

uit een zelfde Punt 3 ieder met een vyfbladig

Bloempje 3 dat lange Meeldraadjes heeft 3 en

waar op een ronde Bezie volgt 3 die ryp zynde

blaauw is 3 bevattende een gefpitften hoekigcn

ZlaadkorreU

(5) Yzer.

reduncuHs nngulatis* Uid^, p* 178* Padus Folils oMongIs Tmdta

folitatio* BuRM. ^/V* 23?. T* 84, p. Lamifolia Afacaiia^
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(5) Yzerboom ^ die hyna ongedoorrd is^ met II.

afvallende Lancetswyze ^ van onderen

Wollige Bladen^ en Draadagtige Bhem- n^^l^
fieeltjes. stuk.

ïn drocge Landftreekcn van Karolina komf'^'^'^^'^^^'*

deeze voor 3 volgens D. Garden, zynde ^ '^f'
i"*

een Boom van twintig Voeten hoog 5 met eene

witagtige Schors en zeer taaije Takken. De
Knoppen 3 die overhoeks liaan 3 geeven ieder

verfcheide eenbloemige Steekjes uit 3 tusfchcn

welken langwerpige , ftompagtige 3 van onde-

ren Wollige 3 Bladen voortkomen 3 die een Vin^

gcr lang en breed zyn. De Bloemen zyn klein

:

de Kelk Eyvormig , vyfbladerig hebbende 3 en

eene Bms van langte als de Jvelk, met den

zoom in vyven verdeeld, zo wel als het Ho-

nigbakje, in de Keel van dc Bloem, Het Vrugt-

beginzel 3 dat vyfhoekig is 3 met een enkelen

Styl en Stempel, wordt een Eyronde Vrugt

met een dergelyken glanzigen Steen 3 die aan-'t

breedfte end twee gaten heeft , door een. boogs-

wyz' middelfchot van een gefcheiden. Somtyds

7.yn de Takken hier en daar bezet met korio

pporntjiss. i

(6) Yzer-

(5) Sidtroxyknixihlneïme^ Folüs declduis lanceolatls , fabtüs

tomcntofis , Fedunculis Filiformibus. Syst» Nat^ X 1 \* Töm.

li. p, 178.

XL Pe;.l» II, Stuk.
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IL

V.

Hoofd-

(6) Yzerboom ? die ongedoornd is , met

Bladen byna tegen eïkander over , de Bloe-

men zeer groot.

^I'tidisft.
volgens den Fleer Jacqttin, die

-'^•u.n het in Bergagtige Bosfchen op Sr. Domingo

fïi.4Kelie, waargenomen heeft , een Boom van twaalf Voe^

ten hoog 5 met een rcgten vStam 5 niet Melk*

geevende. De Bladen zyn langwerpig Lancet-

vormig, ftomp, dikwils een weinig uitgerand,

doch ongekarteld
, glanzig , eenigermaate gegolfd

,

gefteeld, vier Duimen lang. De Bloemfteel :

tjes komen dikwils twintig te gelyk in de Oxels

der Bladen en aan de Takken voor, draagende

ieder ééne Bloem, die wie is en Trechteragtig,

met eenen platten Rand , omtrent een half Duim
breed , in vyven verdeeld. De Bloemen (lin-

ken zeer. De Vrugt heeft byna de grootte van

een Kers , nu ronder , dan langwerpiger. Zy
worden in January ryp en de Boom bloeit in

Oktober.

Een ander Boomgewas, van twintig Voeten

hoog 5 heeft die Heer op de zelfde plaatfen

waargenomen , het welk verfchilt door altyd

ilompe platte en inderdaad overhoekfe Bladen

,

met maar drie of vier Bloemfteeltjes , de Bloe-

men jninder ftinkende, Hy noemt het derhal-

ve

(6) SideroxyUn inertne, Follis fub - oppofius , Floribus ptV

tcntisUmis, JAC(^ tAmer, p, 55%



ve Si'deroxylon pmcifloruin 5 doeh twyfelt of II»

het wel een byzondere Soort zyi
Afdeel^

H00FD«>

(7) Yzerbocm 5 die gedoomd is , met aanlly^ stuk*

rende Bladerié Y*^*

Gedoom»
Aangezien verfcheide andere Soorten ook ge- de»

doornd zyn 3 zo maakt dit een beiizelagtige

onderfcheiding. L i n n u s betrekt hier toe

den Bezie - draagende Indifchcn Heefter ^ uit

den Malabaarfchen Kruidliof, met eene ronde

veelkorrelige Vrugt 5 op Malabar Curo-Moelli

genaamd , dat een Boompje is van vyf Voe-

ten hoog 3 draagende Bloemen m.et een menigte

Meeldraadjes ^ die rond uitgefpreid zyn , in 't

midden van groenagtige ftinkende Bloempjes,

waar op Besfen volgen^ eerst groen dan rood

en in de rypheid zwartagtig ;
op welken de In-

landers zeer verlekkerd zyn» Van den Bast

,

in Olie gekookt 3 maaken zy een Smeering te-

gen de Jicht» Het Afkookzel der Bladen zou

tegen den Beet der Slangen dienftig zyn. Dq
Groeyplaats is derhalve in Oostindie ; doch de

Heer N. L. B u r m a n n u s betrekt hier toe

den Jamaikafchen Ebbenbopm van Pluke-
JNETIÜS3 die ook in andere deelen van de

West-

en Sidêroxylon fpInofLim FoIIis perennanrihus» Mort. Cliff*

no. Curo-Moelli. Hort^ Mal \\ 77. T. 39» RAJ. Ulit

^

1634. BURM» FL Ui, p. 59, Lycli fimüis Friite.^ jindiciisl

n. Deel II, Sxui^,



158 Vyfmannige Boomêxt.^

II. westindiën en Zuid - Amerika voorkomt : en
* zoude dus het Ebben- Hout van deeze Sooré

Hoofd* afkomftig zyné LiNNiEUs heeft den Ebben-
STUK. jjQut Boom 5 die weinig van deozen in Gewas

en Bladen 3 fchynt te verfchilicn ^ om dat de

Bloem- en Vrugtmaaking geheel andere is 3 tot

het Gellagt van Aspalathiis t'huis gebragt,

JTaapfche De Heer J. Burmannüs heeft tweeder-

roen* I^y Boomen van de Kaap 3 volgens overgezon-

den Tekeningen 3 afgebeeld en befchreeven (*).

De ecne Soort heeft de Bladen langtverpig ^

efFenrandig : de Vrugt is in fommigen rond 3 in

andei'en langwerpig 3 doch in beiden Bcziè-ag-

tig. De andere Soort heeft de Bladen diep

getand 3 en de Vrugt 3 zynde een ronde Bezie

met éénen Zaadkori'el 3 is geel 3 in de andere

blaauw* Beiden zyn het zwaare Böomen3 die

aan de Kaap in de Bosfchen groeij^sn 3 en

een zeer hard Hout uitleveren 3 weshalve men*

ze aldaar Tzerboümen noemt. De Teeldeelen

der Bloemen 3 ^ie vierbladig zyn 3 niet weeten-

de 3 kan menze ook met zekerheid niet tot een

zelfde Gellagt betrekken.

C E D 11 E L Westindifche Cederboom»

De naam is van de gelykenis naar den ge-

woonen Cederboom afkomftig. De Kenmer-

kei

EÜBM. Pl^tit. ^.^frlc. Decades, 233* Tab, Sj^ Ha.
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len beftaan in eene verdorrende Kelk; een vyf- Ü, .

bladerige Trechteragtige Bloem , die vati on-"^^^^^^^*

deren tot een derde -aangegroeid is aan hetj^oopQ^

Vrugtbegitizel 3 hetwelke een Houtig 5 vyfhui- stuk.

zig 5 vyfkleppig Vrugthuisje wordt ^ bevattende

nederwaards gefchubde Zaaden ^ met eene Vlie-

zige Wiek,

Maar ééiie Soort komt vcor in dit Geflapt,
,

die den naam voert van Welriekende of Cedre-i^ör^?^.

la met Pluimswyze Blocsfëm (i> Bro wNE^ef
noemtze Cedrela met gevinde Bladen en los

Trosagtige Bloemen ; liet Hout ligt en welrieken*

de. Men vindtze elders Ceder van Barbados

getyteld 3 met gewiekte Esfchenbladen ^ die niet

gekarteld zyn, praaiende met eene zonderlinge

'Vrugt , Welke in vyf dikke ^ fterke ^ Lepels-»

wys' holle omwindzels , even zo veel Zaaden',

door Vliezen vergroot en aan eene uitgeholde,

vyfkantige zeer groote Kolom aangegroeid zyn-

de 5 bevat. By Sloane heet het een zeer

groote Boom , misfchien den Pruimboom na-

verxvant , hebbende een los, rood, welriekend

Hout. De groeyplaats , is , gelyk men ligt be-

'grvpt, in de Westindiën en Amerika.

X

" (i) Odrela Florlbiis paniciilatls. Sy^t* Nat^ XIL Tom* ÏT^

p. 183. Cedrela- Cedro» Loe^l. 183* Cedrela Foliis pin-

5iat!S, 6cc. BfeoWN. Jam, 15S. T, 10, f, CeJrus Barb*

denfium &c. Pluk* Alm, 92» T. 157* f. i* Pruno forte affe.

nrs arbor êcc. Sloan. 7^?», 182» IL p, 128. T. zzo, u
RAJ. Dendr, 43.

II. D£EL II. Stuk.



ItfO VyfMA^NIGE BöOtvïEC3f<

n. 't Is een der grootfte Boomen van Jamaikai^
Afdeel,

Eiland in de Bosfchen menigvuldig

Hoofd- groeit 3 vallende ook op Barbados, de Bermu-
STUK* (3es3 in Virginie en aan öe Vaste Kust van

Zuid - Amerika. Hier vondt hem L o e F l i n

niet eenen Stam van fomtyds vier of vyf Voe-

ten dik; met Bladen van twee of drie Vcetën

kng en Bloemen byna als die der Hyacinthen.

De Spanjaarden , zegt hy , noemen het Cedrö ,

en onder dien naam ftaat hy reeds bekend by

O v I E D ü Si Zo het de Citrea is van N i e-

REMBERG5 gelyk Ra JUS wil^ dan zou meii

het Hout daar van tot Koffers gebruiken , om
de Kleederen te bevvaaren voor de Mot. Het

gene men hier grof Cederen Hout noemt 3 zal

w^aarfchynlyk daar van afkomftig zyn^

Mangifera* Mangas -Boom.

Dit Geflagt heeft zynen naam van den In-

diaanfchen naam der Vrugten ^ Manghos of

Mangas genaamd 5 bekomen. Behalve de algé-

meene Kenmerken van deezen Rang^ vyf Meel-

draadjes naamelyk en een enkelen Stamper
,

komt hier by^ eenc vyfbladige Bloem en eerié

Niergelykende Vrugt.

De Groeyplaats is door geheel Oostindie ,

zo aan de Vaste Kust als op de Eilanden ^ al-

waar Verfcheidenheden daar van voorkomen ,

die niet genoegzaam bekend zyn^ om daar van

byzondere Soorten te maaken, Deriialve is

door
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door LiNN^us maar ééne Soort voorgefteld (1)3 If

i

welke R ü M p H I u s de tamme Mangas noemt ^^^^^^^

en welke by Ra jus den naam voert vanHooFD-

Jndifche Mangay met eene groote Niergely-^"^*^^*

kende Vrugt. M^g^/era

Het is een Boom ^ die wel veertig Voeten
^q^^^/^^

hoog en agttien Voeten dik wordt, zegt RAY^fche»

volgens den Malabaarfen Kruidhof; doch dit

komt my wat onevenredig voor* Hy fpreidt zyne

Takken wyd en zyd uit, die, met eene glad-

de donker groene Schors bekleed , door infny*»

ding een bruin ^ welriekend , fcherp 3 bitter

Vogt uitgeeven 5 zo wel als de Stam , waar

van het Hout wit, zagt en ligt is. Het uitzy-

pelende Vogt verandert door de Zonnefchya

in eene Gom. De Wortel, met eene paarfche^

van binnen geele Schors bekleed, is ook bit-

ter van Smaak en van eene Kruidige Reuk De
Bladen, die met hun tweeën , drie of vieren uit

een zelfde Steeltje voortkomen, zyn een Span

lang, een Hand breed, langwerpig rond, glad

en groen , aangenaam van Smaak en Reuk. De
Bloemen , troswyze aan 't end der Takjes groei-

jende 3 zyn klein cn gelyken naar die van dea

Wya-'

(1) Mangifera. Syst. Nau XIT. Tom. IT. Gen* 276,

léj* Mangifera arbor. Bont, Jav^ 9$. Flor^ "Ze^L 471. MHi*i

ga domeftica* Rumph. Amh. I. p. 93. 25. Manga Indica,

Fméèu magno Reniformi. RAJ* Hht, 1550. Peificac iiDiIHs

piitamine viliofo. C. B 440* Mao C Man, J^Iaiighos*.

lUri, Mal, l\\ p, p* I, T. I5 2»

L " ^
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ÏI. Wyngaard. De Vrugten van Nieragtige figuurv

^
v!^^'

grooter daü een Gaözen - Ey 5 zyn glad en

Hoofd- glimmende, eerst groen met witte Stippen, ver-

sTUif. volgens geelagtig en dndelyk Goudgeel worden-

de , met een geel en Sappig Vleefeh , als da£

van Perfiken of Pruimen , zynde- rinsagtig zoeG

van Smaak, Daar binnen is een langwerpige

Steen vervat , die een Pit heeft , naar een A-

mandel gelykende en wat bitteïagtig.

Deeze Boom is altoos groen en van het zesde

of zevende tot aan zyn honderfte Jaar Vrugt-

draagende. Hy brengt één of tweemaal 's Jaars

rype Vrugten voort, die men in de heetfie Lan-

den in i\pril of Mey , in anderen wat laater y

en fomtyds ook , voor de tweede maal , in Ok-

tober of November inzamelt. Deeze Vrugten

zyn van een groot gebruik door geheel Indie.

Zy worden meest raauw gegeten , en zyn zo

lekker , dat men *er zig naauwlyks aan kan ver-

z;adigeri. Men fchil't 'er alleenlyk den buiten-

ilen Bolfter af, en zuigt dan het Sa^ppigc Vleefeh

van den Steen , die met eenige Haairigheid be-

zet is* Sommigen fnyden deeze Vrugt oofc

wel aan Stukjes , die men dan in Wyn legt.

De onrype Mangas worden veel in Suiker gc-

confyt , of met Azyn en Peper ingelegd , om
ze dan als Augurkjes tot de Spyzen te gebrui-

ken. Men neemt 'er den Steen uit, en flopt

de holte vol Gember en Knoflook, 't welk de-

zelven Kruidig* maakt , en zeer bekwaam tot

Toefpyze inzonderheid by de Ryst, Voorts

word?:
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wordt 'ei- ook een Conferf van gemaakt, en II.

men laat het uitgeperfte Sap gisten tot Wyn-^^^^^

öf Azyn^ even als met de Europifche Zuuxag-HooFD-

tige Boomvrugten gefchiedt. stuk.

Van de Mangas zyn, gelyk van onze Appe-
"^^^f"^^

len, Peeren, Pruimen 3 enz. veele Verfctóden-vmgten*

heden. Men heeft 'er^ Spek - Mangas gcmd.md^

vau. groötce als eens Kinds Hoofd 3 en niette-

min zeer goed. Deeze vallen aan de Vaste

Kust. De Vleefch - Mangas zyn wat ronder

dan de anderen 3 en bJyven groen, offchooa

zy i-yp zyn 3 van binnen Vleefchkleurig en wat

laffer dan de gevv^oone , voorheen gemeld. Noch

deeze 3 noch de voorgaande hebben die Draa-

digheid aan den Steen , waar van gefproken is*

Twee andere Soorten 3 op java en Makasfar

gemeen, worden Kleine Mangas genoemd. De
eène heeft de grootte van een Hoender - Ey en

minder , wordende ih de rypheid brüin of

s^.wartagtig 3 met rood Vleefch^ fmaakende wat

Rookerig of brandig. Dezelve groeit in 't

Wilde 3 doch wordt ook v/el gehavend en on^

derhouden. Dc Aapn - Mangas 3 zynde cte

kleinflen van allen 3 groeijen meest in 't wilde 3

en zyn ook bruin van Kleur, moetende 3 zo

Wel als de voorgaande , geheel ryp zyn , eer

zy gegeten kunnen worden,

Deeze vyf Verfcheidenheden komen onder de wito

^o genaamde lam.me Mangas voor. Behalve^'"^^^*

dezelven zyn 'er ook, die men Wilde Mangas

Boomen noemt 3 wier Vrugten altyd zuur bly-

2 ven 3
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ven 5 en derhalve weinig gebruikt worden ^ dm
^

' door de Indiaanen , en meest by Vifch ge-

HooFD- kookt. De Mangas Stinker -Boom draagt ron-

sTüK» Vrugten van wel een Vuist groot , die ook

eetbaar^ doch wat Harstagtig en dus heeter dan

de regte Mangas zyn ; weshalve zy in de ge-

nen ^ die hitte of fcherpheid in 't Bloed hebben,

dat zig door Koortfen of uitwendige Sweerert

openbaart 5 niet veilig te gebruiken zyn. Men
xnerkt aan 3 dat deeze Boom zeer fchadelyk in

de Tuinen is ^ dewyl hy zo veel Voedzel naar

zig trekt 3 dat 'er rondom denzeiven niets groei-

jen wil. Ook zyn de Mangas -Boomen 3 in 't

algemeen 3 op Ambon en elders in Water- In-

die 3 zeer bemind 5 om in de Straaten te plan-

ten 5 dewyi zy door hunne Vogtigheid het over-

flaan van de Vlammen naar de andere zyde be-

letten 3 en dus dienen totltuiting van den Brand.

Zy worden dan wel 3 door anderen te dienen,

zelf verteerd; maar fpruiten, afgebrand zynde,

wel haast weder uit 3 en herleeven dus als uit

hunne Asfche. Een andere Boom , die op Ja.

va TVani genoemd wordt 3 draagt langer Vrug-

ten , niet van eenen zo fterken Reuk en minder

heet 3 ook fmaakelyker ; zittende het Vleefch

aan eene langwerpige Noot of Schaal > van vier

Duimen lang en twee Vingeren breed. Dit

'is te Batavia een gemeene Vrugt, die ook voor

gezonder gehouden wordt dan de Stinkert.

HlR-
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H I R T E L L A. II.

Afdeel*

De Naamsreden van dit Geflagt is van de ruip- r,

heid der jonge Takjes afgeleid. De Kenmer- stus^

ken beftaan in eene vyfbladige Bloem : zeer

lange ^ fpiraale , blyvende Meeldraadjes ; den

Styl zydelings. De Vrugt eene Bezie met één

Zaad.

De eeniglle Soort (1)3 daar in voorkomende , t.

is door den Heer Jacquin in de Bosfchen^^^^^^^^^^^^

van Martcnique , aan de Oevers der Beeken^^ ^AjiicrN

en elders ^ waargenomeH. Het is een Takkige
^

Boom 3 van twintig Voeten 3 zegt hy , of dik-

wils minder hoogte 3 met langwerpig ovaale

,

gefi^itj[le3 onverdeelde 3 glanzige 3 gefteelde Bla-

den 3 overhoeks geplaatst 3 vyf Duimen lang.

De Bloemen zyn zonder Reuk 3 met witte Blaad.

jcs3 de Meeldraadjes en den Styl kruislings ge-

plaatst 3 maakende losfe 3 ruige Trosjes 3 van

een half Voet lang 3 aan 't end der Takken, Ds
Vrugt hadt zyn Ed. niet ryp gezien

P L E Cr-

(i) HIrtella. Systs Nat, Xll. Tom. 11. Gen. ^77* p. ig^*

Ibrt^ Cl'ijf. 17. Frutex inngminatus. MARCGRt Brau 73.

2, mala* ]KC(X^Amcr p. 8. T. S»

(*) Te vüorea hadt LiNNJius dit Gewas, gelyk cle Heer

jAcquiN nog doet, als maai drie Meeldraadjes heUbcnd^e, gji»

der dc Triandria geplaatst.

L 3
li. ï)Eiu 11. 5T0a>
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. P L E C T R O N I A.
Afdeel.

Hoofd. De Kenmerken zyn vyf Bloemblaadjes, in

STUK. keel van de Kelk hunne inplanting hebben-

de. De Vrugt een tweezaadige Bezie 3 om
laag zittende,

In dit Geflapt komt maar ééne Soort voor Ti

T^eKtoja. aan de Kaap der Goede Hope groeijende

,

URMANNÜS, in

zyne befehryving van Afrikaanfehe Plantgewas-

fen 5 afgebeeld is en befchreeven , onder den

naam van Rhamnus met rondagtig gefpitfte Bla-

den en de Vrugten aan ïrosfen groeijende. Het

is een Boom 3 aan zynen Stam en de groote

Takken met lange , fterke , fcherpe Doornen

gewapend , alwaar hy geene Bladen heeft, Dc
kleine Takken , Twygen en Looten, geeven

gefteelde langwerpige Bladen uit , die gepaard

zyn 5 vier Duimen lang en drie Duimen breed.

Uit de oxels der Bladen ontfpringen Trosfen

van Bloemen , naar die van den Vlierboom ge^"

lykende, waar onder het Vrugtbeginzel zit, dat

in eene Bezie verandert. Tot het maaken van
Haagen , ter befchuttinge voor den Wind, is

dit Boomgewas zeer bekwaam ; waar van het
iiiooglyk den bynaam heeft,

R A ü-

(0 riearonla. Syst. Nai. KU. Tom. IT. p. 183. & M^Kt.
52. Rhamnus Foliis fubrotundo -aciimmatis, Fruaii raccmo.

'

fa. ByjRM. ^/n 257, T. 9^^
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AfdeeU

De bcnaaming is , ter gedagtenisfe van den hoofd-:

vermaarden Kruidkundigen ^ Rauwolfius, stuk»

die zig door zyne Reizen in Palestina , en de

Planten ^ door hem aldaar waargenomen , heeft

beroemd gemaakt ^ door Pater P l um i e r ont-

worpen»

Een Sappige Bezie ^ met twee Zaaden , in

cene Holligheid vervat , Itrekt tot onderfchei-

ding van dit Geflagt , waar in thans drie Soorten

voorkomen 5 als

(i) Rauwolfia ^ die zeer glad en glanzig is van „ ,_ w <j Kauivolfiü
Loof. \ nitida.

Gladbladi-,

Deeze is ^ in de befchryving van den Clif-''
*

fortfchen Tuin , zeer omftandig befchreeven

door LiNNiEUs. Zy maakt de Smalbladige

van P L c M I E R uit 5 die vicrbladig genoemd
wordt 3 zo wel als de andere ^ om dat de Bladen
in ^t kruis om den Steel liaan, zynde zeer llerk

geaderd. Toe deeze gladde Soort, niettemin

^

wordt de Bnedbladige van P L u m i e r betrok-

|:en door den Heer Jacqüin, die het Ge-

was

(i) Rauivolfia glabernma nitidisfima. Syst^ Nat, XlUTom,
!! p. i88. jACq. Amer* 47. Rn uwolfia» ii^örf* Clijf, 7;*

9, Rauwolfia tetraphylla angustifolia. Plum* Cen^ 1% Ic^

L 4
II. Deei,» II. Stuk,
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n. xsns in de Bergagtigc Bosfchen van St. Do-
Afdsel.

j-^-^ij.gQ vvaargcncmen heeft en aldus befchyee-

Hoofd» ven.

STUK,
jj^i- jg ^^j^g glanzende , regtopflaande Boom >

van twaalf Voeten hoog 3. vol van een witte

ï^ymerige Melk. De Bladen ^ aan de Knoopen

der Twygcn of Looten ; zyn Lancetswyze 5 on-

r/(4caiteld3 gefteeld en puntig, flaande met hun
53

vieren in 't kruis 3 waar van de twee naaften

eens zo lang zyn als de anderen • Aan 't end

der Takken komen Trosfen ' van twee of drie

Bloemfteeltjes voort , draagende kleine witte

Bloempjes. De Vrugten , driemaal zo groot

als een Erwt 5 zyn eerst geel, en worden ver-

volgens zwartagtig purperkleur.

(2) Kauwolfia , die eeni^ennaate Haairig is.

Mj^''- Deeze zou de Breedhladige van P l u m i e r
Fiinvedag*

2:yi^ ^ volgens LinnjEus, doch de Smalbladi-

ge volgens J A c Q ü I N , die dezelve de ruige

noemt , daar de Bladen, volgens Browne ,

flegts bezet zyn met zeer fyn Dons De aan-

gehaalde van Sloane, een Heefteragtig Ge.

was

(2) Rauvjoifia cnncscens. S-jst, Nat^ XII^ Tom> lï. p«.

288* Rauwolfia hirfuta. jAcq. Amer^ I. p 47, Rauv/olfïa fru»

tico^ï, Pollis vcriidllatfs tcniiisfiir/e villoGs. EROWff» Jam^ U
p. 180. P^aiiwolfia tetraphylla angustifolia. Plum. Gen. 19 Ic^

236. f 2. Solani Friidu frutlcofa. Sloan» H/y?* Jam. II, p.

X07. T. 183» f. I* Raj* J}end, 75. Arbor Sycophoia Jamais

ccnüs. Pj.UK. P/jyt, p, 2^0. £ 2,
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was met de Vriigtcn van Nagtfchade , hadt H-

langWGi'pigc effcnrandigc Laurierbladen, die van^^" y^^^

onderen ruig zyn. Pluk ene tius noemt Hooun-

het een Vygdraagcnde Janiaikafche Boom 5 met ^'^''''^^^

kleiner Bladen. De Heer J a c q u i n ^ die cjit

Gewas op drooge Velden en in open Bofchjes

van de Karibifche Eilanden en de nabuurige

Vaste Kust aantrof ^ befcbryft hetzelve aldus.

Het is een regtopltaande Heeiler 3 geheel

Melkgeevende , die , naar 't verfchil van plaats

en Grond , van een tot agt Voeten hoogte be-

reikt. Hy heeft ook vier Bladen , Kranswyze

om den Steel , die ruig zyn, de twee naallen

insgelyks langer dan de anderen , met ronde

ruige Steeltjes. Dc Bloemfteeltjes , op 't end

der Takken , in vieren verdeeld , draagen kleine

roodagtige Bloempjes , zonder Reuk. De Vrugt
,

eerst rood dan zwart , bevat twee ruige Steencn

,

ieder me^- twee Holligheden , doch zelden met-x

dan ééne Pit.

(3) Rauwolfia, die met Wolligheid is bezet. vj.

Schoon deeze een Heefier is van minder wonit^'r*

hoogte 5 kan ik doch dezelve hier niet uiiflui-

ten, om dat zy^ buiten haare Woiligheid, in

alle opzigten byna overeenkomt riict de ecrfle

Soort. Haare Vrugten zyn van grootte ak Erw-

ten.

II. Deel. I!, Stuk.
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n, ten. Op Rosagtige plaatfen in de nabuurfchap,
Afdeel»

^^^^^ Steenen Wallen van Karthagena

Hoofd- in Westindie en de Poorten der Stad , is dee-

ze aan den Heer Jacquin overvloedig voor-

gekomen.

C A R ï s s

•
' - Dit Geflagt wordt door eene Vrugt ^ die uic

twee veelzaadige Befiën beftaat^ onderfcheiden.

'

i*^ Het bevat maar ééne Soort (i)^ die by Rum*

cfrZd{t P H I iT s den naam van Carandas voert ^ zynde

door den Heer N. L. B u r m a n n u s voor-

gemeld onder den naam van Echites Jpinofa^

waar toe betrokken Vv^ordt het Lycium van

Malabar, met rondagtige digtere Wintergroens

Bladen , Jasmynbloemen , cn ücrke regte Doo-

rens , twee over elkander 5 van P l u k e n e-

T I ü s.

Het is een Boom met gegaffelde Takken 5

twintig Voeten hoog groeijende: de Bladen ge-

paard, geftecid 3 ftomp , glad^, efFenrandig. De
Doorens 5 die uit de oxels , doch niet overal

voortkomen , zyn korter dan de Bladen. Meest

aan het end der Looten komen de Bloemfteel-

tjes voort 5 die ieder drie Bloemen 3 naar de

Jas-

r (O Caris/a. Syst, Nat, XIT. Tonu H* Cen. 1251^ p* 189^

Carandas. Pvümth. ^u^, fivt Tom. VII» Herh* Amh, p» 57»

T. 25. Lycium Malabariciim &c» Pluk. -P^j?. a35. T. 305*

C 4» Echices Ipinofa. Busm, FL Ind, p» 69,
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Jasmynbloemcn gelykcnde^ draagen. De Vrug- II.

ten zyn als Kcrfen. Men gebruikte dit Gewas Afdeel,

tot Heiningen in de Tuinen te Batavia^ Roofq-
STUK»

C E R B E R A^

De naam 5 van Cerberus den Helhond der Ou-

den afkomftig 3 is wegens de klinkende of Ver-

giftige hoedanigheid hier aan gegeven *

Aan dit Geflagt wordt door Li n N^us op

de eene plaats een Eenzaadige 5 op de andere een

Tweezaadigc Vrugt toegefchreeven. De Bloem

is Trechteragtig^met eene geknodllc Buis enden

Rand groot ^ in vyveti verdeeld , de Keel vyfhoekig.

Drie Soorten komen 'er in voor 3 als volgt,

(i) Cerbera met ovaale Bladen. cJrherA

Deeze Soort is de zo vermaarde Ahmai vanboom?

'

T H E V E T u s 5 wiens Vrugten ^ benevens der-

zelver gebruik en eigenfchap , men by D o d o- '

N ^ u s en anderen afgebeeld vindt. In 't Werk
van Ra JUS wordt aangemerkt , dat deeze Vrugc

van eene driekantige figuur is 5 van grootte alï?

een middelmaatige Karfleng , met twee Hoornen
die^als famengedrukt zyn^ voor 't overige Buik-

(i) Cerhera Poliis ovatis. Syst. Nat, XlL Tom. lUp, I89.

rhcvetiz^ Hortr CUff. js.KQY'm. Lu^dbat. 4X3^ Ahonai.THET.
4ntar&^ 66, TOURNEF. Inst. Ó5 8* Raj» Hist, 1675. Ahouai

ninjor. Pis. Bras, 49. Arbor American:!, FoHis Tomi, Fruclii

triangulo* C, B. Pin* 434»

II. Deel. II. Stuk.



agcig j bleek van Kleur 3 de Oppervlakte een
AtDEEL,

y^^^.jj^jg ongelyk^ en tusfchen de twee Hoornen

HooFD^ om laag een Spieet hebbende ^ die inwaards
STUK. doorgaat. Van den opperllen Top^ waar in een

doorloopend Gaatje is 5 gaan Sleuven af 5 die de

Vrugt in vieren verdeelen^ welke door 'tram-

melen de tegenwoordigheid van een Noot of

Steen doet blyken.

Do Bcom groeit in Brafil en heeft , volgens

T H E V E T , de hoogte van een Feereboom ,

met ovaale Bladen ^ die altoos groen blyven 3

drie of vier Duimen 'lang en twee Duimen

breed. De Schors is witachtig. Uit de ge-

Rwetfte Takken vloeit een Melkagtig Vogc^

cn^ als dezelven afgefneeden zyn^ dan ftinken-

ze 20 geweldig naar Menfchen Drek 3 dat de

Ingezetenen des Lands 'er geen gebruik van

inaaken, zelfs niet oxn Vuur te frooken.

Lery zegt 3 dat de Ahouai een wilde Boom
is in Brafil 3 wiens Hout een zo yzelyken Look-

fcank heeft 3 dat men denzelven 3 v/anneer het

verbrand wordt, niet verdraagen kan. Ray
vraagt 3 of niet het zogenaamde Stronthout uit

Oostindie van deezen Boom zou kunnen zyn ;

doch ik antwoord , dat het v^n een anderen

Boom is 5 die Qlax of Drekboom genoemd

wordt 3 hier voor befchreeven^ t'Is zonderling 3

daar men 't Gewas in Jde openbaare Kruidtuinen

gehad heeft 3 dat 'er nog geene Afbeeldingen

van zyn. Ten minftc wordt deeze Soort in de

Prodromiis van den Leidfchen Akademie • Tuin
aangehaald. De
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De Vrugt is zeer Vergiftig en van eene doo- IL

delyke hoedanigheid , wanneer zy ingenomen ^^^^"^^

wordt^ voornaamelyk de Ktcrn derzelve ; weshalvehdojd.

de Indiaanen die 'er uit neemcn ^ en dan vervol- stuk,

gensdc ledige Doppen ^ aan Touwtjes gcreegen

,

met Snoeren famcn verbinden , doende dit Tuig

dus om de Beenen , het welk in 't loopen en

draaven een rammelend Geluid maakt 5 byna ge^

lyk de Bellen van onze Arreflce - Tuigen.

(2) Cerbera met Lancetswyze Bladen , die n.

dyvars geaderd zyn. ^l'Jl.
Oostlndi»

Onder den na^m van Melkgcevende Ma7ighaï y^"^^""'

met dikke geaderde Oleandcrbladen ^ do Bloe-

men van Jasmyn^ en een Venynige naar een
'

Perfik gelykende Vrugt , is dit Gewas in de

Thefaunis Zeylanicus van den Heer J. Bür-
MANNt3s voorgefteld. Hier toe v/ordt de

Melkboom van R ü M p h i u s ^ als ook de Odol-
'

lam van den Malabaarfen Kruidhof, t'huis ge-

bragt. Zie hier, hoe de Hoogleeraat J, Bür*
MANNiTs dit Gewaè^ befchryft.

3, 't Is een Boom 3 in verfcheide Takken ver-

33 deeld

(1) Cerhera FoÜis lanceolatis , Nervls transvetfalibus.

^eyU 105. OsB* hin^ 91. Manghas laéteccsns , Foliis Nerii

craslis Venolis, Jasmini Flore, &c. BüRM* Thes. 2ejK p« 150»

70* f, I, Manghas Vï\xCtu. venenato» C* B. P'tn, 44c» Raj,

H'iji. 1532. Arbor lateia. RUMPH. Ardb^lL p. T. 81»

OdoUam. Hor:^ MaU U p» 71. T, 39» Cerbera Manghas. DüEM*

Flor» Jnd, p»
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li-
.

deeld 3 met Lancetswyze Bladen als van deü
Afmel.

Oleander , wederzyds ftomp y gelyk van rand ^

Ööof'd- 33 dik 3 hebbende aan de onderzyde een regtöp-

öTüK. 3j ftaande verhevene Rib , met enkeldö Ader-

33 tjes 3 die Vinswyze ih de winkelhaak uit de
^

3, Rib komen. De Bladen zyn boven effen 3 en
'

33 overdwars volgens den loop der Aderen ge-

33 fleufd. Uit de verdeelingen van den Steel

33 ontfpringt een efrene Tros, van regtopftaan.'

'

33 de Bloemen 3 vvier Kelk in vj^ven verdeeld

33 is 3 bevattende een Trechteragtigé Bloern

33 van één ftuk 3 volmaakt ah die van de Jas-

33 myn in vyveii verdeeld, met vyf Meeldraad-

jeSé Op de afgevallen BJoem volgt een groo-

33 te ronde Vrügt, öp zyde gefleufd, w^ar in

33 twee Eyronde Beenige Zaaden. Het .komt

33 derhalve (grootelyks met de Ja-smyn overeen 3

33 uitgenomen de Meeldraadjes* Het gantfche

^3 Gewas is vol van een fcherp Melkagtig Vogt 3

waar door het, zo wel als wat de Bloem aan-

^, gaat, met de Apocyna ftrookt. Zo die Melk

53 naar de Konst bereid wordt y maakt zy Ont-

,3 lasting naar boven en beneden , kunnende

3j daar door dikwils van grooten dienst zyn in

j3 de Waterzugt'\

Dit komt overeen , met het geneR u M r h i u s

van zynen Melkboom getuigt
,
groeijende dooi'

geheel Water • Indie 3 dat is op alle Eilanden

van Oostindie. Veelen3 zegt hy, houden hem
voor een Soort van Mangas y om dat de Bla-^

den piet alleen , rnaar cok de Viiaigten naar die

der



der Mangas - Boömen , hier voor befchreeven *

,

gelyken 5 vallende fomtyds wel zo groot als een Afoekl;

Granaatappel : doch de hoedanigheid ^^rfchilt
j^^^^^j^^

,

veel. Onder een groenagtige Schil verbergen stuk.

deezc Vriigten een Haairige zelfftandigheid^^^*^^''^^^^^

waar in een witte Kern is beflooten , van grööt- *

^

te als een Kaffteng^ die voor Vergiftig gehou-

den wordt. Men vindt dikwils twee Vrugten

by elkander gegroeid , als Testikels en dikwils

i,yn 'er twee Pitten in elke Vrugt. In zyne'

Afoeelding gelvken de Bloemen zeer veel naar

die van het Apocymm , doch in 't geheel niet

naar die van de Jasmyn.

Men ziet derhalve den oirfpfong van den by-

Haam^ alzo de Portugeezen dit Gewas Êlangha

hrava noernen ; doch de algemeene naam, in

Indic 5 is Caju - Susfu of Melkboom. Op Moe-
rasfige plaatlèn groeijen zy zo groot en wild^

als de grootfte Mangasboomen* De Heer Os-

BECK, in 't jaar 1751 langs 't Strand van Java

Baar Angeri gaande ^ vondt aan een Beek een

Boom van deczcn aart 5 die ongevaar tien of

twaalf Voeten hoog was ^ draagcnde zo wel

Bloemen als Vrugt en van de Javaanen Vienta-

ro of Bintaro genoemd wordende Flet Vrugt- -

be^inzel vondt. hy Eyvormig en den Stempel

gefpleeten. De uitwendige Schaal der Vrugt ^

3, zegt hy 5 bevatte een Melkagtig Sap 3 het

33 welk c}ezelve verdagt maakte , en buitendien

3, waarfchouwden my de ingezetenen des L-anch

53 meer dan eens 3 dat dezelve Vergiftig ware,''

De
II. Dei&l» IU Stuk,
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It. De ïernataanen zyn zo bang van deezen Böom >
Afdeel*

^^^^ ^j^^^ onder gaan zitten rusten ^ noch

Hoofd- eenige Spyze daar onder köoken willen , zeggen.
STüKt ^]r^^ dezelve daar door eene kwaadaartigheid

bekomt, en het was ook niet onmooglyk^ dat

'er van deszelfs Melk iets in kwam druipen.

Hier uit blykt 5 hoe ligt de Wateren der Bee*

ken cn Plasfen in Indie , met voordagt of by

toeval 5 kunnen vergiftigd worden. Üit de Pit*

ten der Vrugten , niettemin 5 wordt eene geelc

welriekende Olie geperst ^ die zeer goed is om
in de Lamp te branden , en van het uitgeperfte

D'eeg maakt men Kaarfen op Java.

iir
Cerbera met ecfi digt Loof van /malle zeer

Ccrbeta lange Bladen*

westindi-

fche. Van deeze Soort de Afbeeldingen nietnaauw*

^^i^ keurig zynde ^ heb ik hier dezelve in Fig. 2.

op P L A A T VI 5 volgens de Aftekening van

den Heer ] a c q u i n medegedeeld. Fly heeft

dit Gewas op de Westindifche Eilanden Kuba

en Martenique, doch zeldzaam ^ gevonden 5 en

befchryft het aldus.

Het is een fraay Boompje , van twaalf Voe-

ten hoog 5 met eenen regten Stam, en ronde

;£wakke Takken > vol van Knobbeltjes, die de

voet-

(5) Cerkra foliis lliiearibus longisfimis conrertls. jACf^v

\Amer^ p, 48. T. 31-» Ahouai Ncrii folio* Plum, Ic. i8* Ne-

ilo nlHmr, angaftifoiia ha^scens , Floce luiso^ Ti^Vk^ Alm,
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voetftapp'en der afgevallen Bladen zyn. De Ii;

Bladen , daar deszelfs digte Loof uit bëftaatj

feyn zeer lang en fmal, aan 't end fpits, gelykHopD*

van rand, glad en gefteeld, vier Duimen min

xyf meer lang ^ zittende tropswyze aan 't end

der Takken. Uit derzelver Oxelen komen de

Bloemfteeltjes voort, meest met ééne , fomtyds

verfcheidë Bloemen , welke groot zyn en Trech-

teragtig , den Rand in vyven verdeeld hebbende

itiet breede omgeflagen Slippen. Zy kómen uit

een vyfbladig Kelkje voort 3 en hebben in de

Mond een vyftandig
,
gefternd , Wollig , Ho-

ïiigbakje. Het Vrugtbeginzel , dat rondagtig is^

heeft een Styl met een geknopten Stempel^

aan de Tip gefpleeten. De Vrugt is rondag-

tig, platagtig, glanzig, aan den Top met twee

genavelde Stippen en een dwarfe Sleuf, die van

de eene naar de andere loopt. Deeze Vrugc

is groen , geheel Vleezig en vol van Vergiftige

IMelk , zo wel als de gantfche Plant. Zy bevat

een platagtige Noot, die eenigermaBte vierhoe-

kig is en langwerpig , twee holligheden en vier

Kleppen hebbende. De Bloemen van deeae

Plant zyn geel en zeer w^elriekende*

P L ü M E R I A.

De gedagtenis van den vermaarden Patef

P L ü M I E R , die de Kruidkunde met een groo*

ter getal van Amerikaanfche Plantgewasfen dan

M iemand
II, Drxi- II Stuk, \
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Il* iemand zyner Vborgangeren of NaVolgereftjp
Afd^él»

y^^Yy]^^ heeft 5 is in dit Geflagt vereeuwigd»

HooFï)- De Kenmerken zyn , een Trcchterswyzer
ètm. Bi^em y twee onigeboogen Blaasjes , dat . dc

Zaadhuisjes zyn, bevattende een menigte vau

gewiekte Zaaden*

Drie vSoorten zyn in dït Geflagt dóór LiN-

NuiEUs opgète&end 3 als tolgt.

L (1) Fhmm'h met langwerpig cvaale Bladen^
neria

rutZT^ ^p/^r Steden twee Kliertjes hehheii.

Onder den naam van Flumeria met een Roo-

zekleurige zeer welriekende BIobj» is deeze Soort

'door TouRNEFORT vooi^efleld , welke

S LO A N E genoemd heeft ÊvomticJUigs Oleancier 5

met een zeer groot ftomp Blad ^, en de Bloe-

men Vleefchkleurig. P l u k e n e T 1 ü s geeft

er den naam aan van Boomagtige Ammkaan-

fche Clematis j met zeer groote Laurierbladen

en cene zeer welriekende Bloem , van Kleur

als Lak. Onder de Surinaamfehe Planten is hy^

door Juffi'Oüw M E R I A N3 de ïndifche Jasfnyk

ge-

fï) Plumeria Folii's ovato ' oblongis , PerioTIs blglanduloiïs*

tiert. CUjf. 76» RoVEfï LugdhaU 4 12. UcC^ Amtr, p* 35«

Plumeria arborescens &€ IÏrown. Jam. igi, Pl» Flore rofeo

edoratislimo, Tournef, /«/?. 659. CatiSB» Csfr^ 1 1. 92,

Ehkst* Piü. T. 10. Trew. ii/^m. Nclium arboream &c.

SLO-AN. 154. U'ijl. II, p. n 185* n I & ISÖ. f»

jasminum Indicum, Mé^^» 5r#ri«* T» 8. Clematis» Arboxea

émcricana Pluk. ^to?. gor ^Iw^^t, 10*?, T, co;, f, «
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^eï^oeind ;
gclyk de Engelfchen op Jarnqiika en

Bai-Jbad03 hem de Jasmynhoonï heeten. Dè Kleur

zal in trap van roodheid eenigerni^ate verfchil-HooFD^

lende zyn ; doch de welriekendheid iis zo groot ^^''^^^^

f}^^ de Franfchen den Boom deswegien Fran^

thipmief tytelcn (*).

Aan de Vaste Kust van Zuid -Amerika is

hot y ZQ de Hèer Jacquin aanmerkt , een

hobge ^ Takkige Boorn , met eehe uitgebreide

yle Kroon* Men heeft hem , zo 't fchynt,

zfcgt hy 5 van daaf op de KaribiFche eh andere

Eilandeli overgebragt, alwaar hy zeidén vyftien

Voeten boog Wordt* Hy draagt een menigte

Van fchóone Bloemen, daar het Vrouwvolk, iii

eenige Gewesten van Ameriksi ^ gewoon is zig

het Hoöfdhaair mede te verfieren. Door afge-*

fneeden Takken wordt hy zeer gemakkelyk

voortgcteeld , inzonderheid wanneer men die

veertien dagen, eer den Grond geftoken

Vv'orden , op een drooge plaats bewaart. Voor

zes Juaren door hem uit Marteniquc overgezoxn-

den 5 biocide hy Jaarlyks, iti de Keizcrlyke

Tuin, zeerlchoon. Anders is hy, in de Kruü-

Iioven van Europa 3 niet gémeen*

(2) Plu.

(*} Fr4r::/ipA'ie is Mrtlztji eelt Irallaanfclie Pciirttmcur te,

Tarys geweer i A^aj mm nog eejiige Rewk^viik^a den iu?m.

roeren,

M 2
h; Pm,, n. stvk. "

,



1 8o V f F !Si A 1^ Nï G E B'O O M E N*

Afdeei
Plumcria 7net Lancetswyze omgekreuBe

y * - Bladen; dc Bloemjleeltjes van boven knob^

KoOFD- belig.

. Deeze Plant is onder den naam 'van Zeer

éiiha, hooge Boomagtige Oleander , met fnialle Bladen

en witte Bloemen , door den ïleerSLOANE
vüorgefteld , die dezelve in zekere Landftreek

van Jamaika overvloedig groeijende hadt gevon-

den. De Heer Jacqu in nam ze op Rots-

agtige plaatfen aaa de Zetkust op 't Eiland

Y Martenique waar. Hy zegt, dac het een.Boom

. , van geftalte als de voorgaande Soort , doch

niet zeer ïakkig en zelden hoogcr grodjende

,dan vyftien Voeten» De Bladen maaken een digt

Loof uit. De Bloemen zyn witmeceengeelagtige

Keel en ongemeen- aangenaam niet alleen, maar

ook zeer flerk van Reuk. Dc geheele Plant

is vol van een Melkagtig Sap 3 gelyk de ande-

re Soort. Kort voor zyn vertrek was er een

Gerugt 3 dat men 'ontdekt hadt, hoe het Ge-

heim der Wilden in zekere Ziekte, Epian ge-

naamd 5 welke een Soort van Spaanfche Poi<-

ken fchynt te zyn 3 te geneezen y alleenlyk in

het

(2) PlumeriaToYiï^ hnceolatis revolutis , Pcdunculis fiiperne

tci^Qio(is. Syst, Nat^ XU. Tom. li» p, j^o. PJumerla riore

niveo &c. Plum. *^/>. 20, 251» Apocymim Amer» fmtes-

eens , 6cc» Comm» Hort^ Amfl^ II. p. 47. T. 24. Neriurn

arboreum altisnmurn , c^^c Sloan» H'tft, Jam^ II. p. ^i,RAf»

DerJr. 114. HEEM, Par^d, 49,
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het drinken van 't, Afkookzel der Wortelen ii,

van deezen Boom 5 dien de Franfcheu Frar.-^'^^^'^^^'

chipmier Uanc tytelen , bcftond. Hoofd-
In de ïvcizerlykc Tuin te Weenen tierde stuk,

deeze Witte Westindirdie Jasmynboom ook

zeer wel 5 doch hadt 'er nog niet gebloeid. Het
zelfde verhaak Commelyn, aangaande den

genen 5 welken men alhier in de Hortus Medicus

bezat y die door hem zonder Bloemen is ver-

toond. De Heer Burm annu s, die de Af-

beeldingen van deeze , zo wel als van de voor-

gaande 5 uit de Werken van Pjlumier aan 't

licht gegeven heeft , merkt aan , dat 'er van

dit Geflagt aanmerkelyke Verfcheidenheden zyn ^

zo ten opzigt van de Bladen en manier van

bloeijen , als van de Kleur der Bloemen , wel-

ke , zo het Gewas nog al aan 't bloeijen ge-

bragt wordt in onze Broeihuizen ^ doorgaans

bleek en klein blyven ^ verdwynende eer zy tot

volkomenheid geraakt zyn 5 zonder dien aange*

ïiaamen Gem*.

Dus heeft de Heer Jacqüin nog een der- P.Wr/^

gelyk Gewas waargenomen ^ dat een Boompje'^eïkcioo,^

toaakt van agt Voeten hoog, met eenen regten^^

Stam en zeer weinige Takken. Hetzelve hadt

de Bladen van de Roode Phimeria , maar de

Bloemen waren Reukeloos en wie ; eens zo grooc

als die der anderen. Dit kwam by Karthagena

veel in de Bosfchen voor. .

Aan den anderen kant fpreekt hy v/ederom Piumeri^

M ,3 van^eicht^itA-

il» mv.u II. Stuk,
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II, van e.ene Soort, welke de voorigen in Geiir ja

Afdeel, boven ging. Die hy 'er yan gezien hadt , waren

Hooro- Melkgeevende Boompjes van vyf Voeten hoog%

fxü^o met dergelyke Bladen ep Geftalte als de voor-

gaanden. Deeze gaven , txvee Maanden lang ,

Bloemen uit , die op elkander volgden zynde

geheel geelagtig , doch wier Rand ^ zelfs na

afvalléfl 5 opftaande en geflooten bleef , :^ynde

op dergelyke manier byna omwonden 3 als> dit

in de Malvayisms plaats heeft ^ die voor het

afvallen zig fluiten, Deeze Bloemen ruiken niet^

temin veel liefiyfcer dan de anderen j hebbende

,

zyns oordeels , eenen Geur , welke dien vaa

alle andere Bloemen overtreft. Op Kurasfaü5

daar men deeze iti veel waarde houdc , geefq

men 'er den fierlyken naam van Donzellas of

Maagden aan, dewyl zy nooit ontluiken

(3) Plwnieria 7net Lancetswyzci , gefted^e ^

Qb.tu/a. jtompe Bladen.

Die Soort , toe welke de Heer J. B ur*

H A N K 13 s de Roode Plumeria betrokken heeft ^

i^^ordt hier door L i n n u 5 als eene derde

SoQTi

JACC^- Jmet. BIJ}* p» sr.

Cs) I^^^^cHa Foliis laAceoKid§ petbjatis obtulTs* Syst* JS^^ü-

"XIU Tom* 11» p. i9Q« Plumeria Flöre niveo, Foliis brevio-

^ ïlbus obtufis* TOURNÏ» Infi. 6S9* Catesb. Car, lU 93»

fLL'M. Ic* HZ» Flos convolucii5« RUMFH, Amk* 1Y« p» ^5,,

Ta 3?» ^W^* Fi' ^rj, p* 6%
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Soort voorgefleld , onder den bynaam van Stom-

pe^ dewyl zy de Bladen wat korter eu aan 't^^^f^^

end eenigermaate ftomp heeft* Hier toe 7.0U HooFm
een Bloemdraagende Heefler van R vm p h i u s stue.

behooren 3 die <len onderften Stam een Been

dik heeft , zig dan drie of vier Voeten boven

den Grond in drie Takken verdeelende , welke

ieder wederom drie Takken uitgecven ; zo dat

de verdeeling van dit Gewss altoos een Drie-

sprong maakt. Het Har^ is voos , de Schors

Afchgraauw en broolch ^ als Olieagtig. Aan

de uiterfte Tvvygen , die groen en dik zyn,

Icomen Bladen voort ^ wel twaalf of veertien

Duimen lang en eenigermaate naar die van

de Mangha brava gelykende , gefteeld, doch>

volgens de Afbeelding , geenszins Homp aan

't end. Het end van die Twyg geeft een dik-

ken Bloemftcng uit 3 welke , op z^yiien Top 5,

€en Kroon of Krans heeft van Bloemen , naar

die der Narcrsfen gelykende» Voor dat dezel-

ven open gaan , zyn de Bloemblaadjes als in

malkander gedraaid en dit is de reden ^ dat

RuMPHius 'er den naam van Samengerotde

^loem aan geeft. De Bloemen
, zegt hy ^ beftaan

ieder uit vyf Schulpjes, aan de kanten wi}:, van

binnen hoog geel en zeer lieflyk doch geil van

Reuk 5 hebben gcéne holligheid of Draadje5 ; >

%o dic dit waarfchynlyk onvrugtbaare Bloemen

betekent. Immers ^let Gewas droeg op Ambon
oök zelden Vrugi^ ^ wordende aldaar ee op an-

M4 * ' &m
Ih Ï^U li. miE»
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II. dcre Eilanden van Indie , alleen tot Sieraad ei^

Afdeel. Geur, in de Tuinen nagehouden. Merk

Hoofd- oordeelde , dat hetzelve uit China ^ of van de:

STUK. Philippynfche Eilanden, afkomftig ware» Mea
hadt het doch eenmaal Vrugt zien draagen

welke een langwerpig ronde Peul was, meq

gewiekte Zaaden, gelyk in de andere Soorten^,

Ook ftort deeze , zo wel als die , eene Sneeuw-»,

witte Melk.

E C H I T E S.

' De naam is van de aanvattende en vasthou-

dende eigenfchap deezer Plantgewasfen afgeleid.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn, twee lan-

ge regte Blaasjes of Zaadhuisjes : een Trech-

teragtige Bloem , die de Keel naakt heeft , en

Zaaden met Kuifjes van Pluis, Het bevat elf

Soorten , waar van de meeften klimmende of

Rankgewasfen zyn , doch de twee laatften to^

de Boomen behcoren,

(lo) Echites- met Trechterswyze Bloemen^

die zeer lange Draadagtige Punten heb-^

hen.

Deeze is zeer duidelyk in Afbeelding ge-

bragc en uitgegeven door den Heer N. L. Bur..

non; j^n-^

(lo) Echites Corollis infundibuliformibus
, Apicibus ünea-.

tibus longisfimis. Syst, Nat» XII» tcki. IJ* 190. /rfant.^^

SZ^ BURM* Flor. Ind, d8,-T, ?6,

Echites

Caudata»
Geilaaite^
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iMANü^üs, in zyn Ed. befchryving der Planten ^^'ï*

van Indie. Het is 5 volgens de berigten van ^^^^

den Heer K l e i n h o f , die de gedroogde Plant Hoofd*

overgezonden heeft, een Heefter, die met zy*^*^"^*

ne Klaauwieren zig aan andere dingen hecht

,

op hooge plaatfen van 't Eiland Java voorko-

mende 5 en by de Ingezeten Comonga of Ma?v^

goenong genaamd. De Heer L i n n iE u s zegt

,

dat het een Boom is, die de Bladen gepaard,

geftceld 5 Lancetswys' ovaal , effenrandig en

naakt heeft : de Bloemen uit de oxelen, ge-

fteeld 5 regtopftaande , van grootte als die der

Oleander cn Trechteragtig, met den Rand in

vyven verdeeld, en aan de Tippen met Draad-

agtige byhangzels ,
langer dan de geheele

e Bloem : 't welk deeze Plant , zegt zyn Ed. , van

^lle bekende Planten onderfcheidc.

(11) Echites , met eemgermaate gekransde xu
langwerpige Bladen , zeer lange Braad^SctiZu.
agtige Blaasjes en faniengefielde Zonm* schoof

jchermen.

Dit is , volgens Linn^us , een Boom ,

die de Takken alleenlyk aan de Knokkels gebla-

derd heeft, De Bladen ^ die Lancetswyze ovaal

en

* fiT) Echites Foliis fubvcrticillatis oblongis , Folliculis fïli'-

formibus iongisfimis , ümbellis compofitis. Syst, Kaï, XII.

.Torn4 II* p. 190^ Mokt. 53. Lignum Schalaie. R.üMPH.^/»n

IJ. p* 2^6> T. 2 2»

M $



en Ledcragtig overdwars geflrecpt a efFenrandig

ge{ieeld zyn , maaken met hun vyven of ze^

Hoofd- venen een Krans rondom het Takje. De Bloem-
sTöK» Heekjes ^ tusfchen de liladen voortgefprooten ,

en kng als die 5 draagen een famengeftelde

Zonnefcherm van kleine Bloempjes. Twee Blaas-

jes heeft die Gewas, die Draadagtig zyn, an^

derhaif V^oet lang , of driemaal zolang alsdeBla^

den 5 en derhalve langer dan alle my bekende

Blaasjes y zegt onze Ridder. Volgens het gene

ik by RuMPKius vind , zo zyn deeze Blaasjes

de Zaadhuisjes , die zekerlyk wel langex voor-

komen in andere Planten. Zy zyn van binnen

met een wit Merg gevuld , veranderende in

platte Zaaien , met Pluis , het welk deze!ven

door den Wind verftuiven doet.

De Boom, welken deeze Autheur onder de

Melkboomen telt , is dik van Stam , en fchiet in

't wilde taameiyk hoog op , hebbende alsdan

ook Vlerken by den Worte^. Meo kan hem
van andere Boomen ligt daar aan ondferfchei-

den 5 dat hy verfcheide Kroonen boven elkander

heeft 5 als een Kandelaar. Ook vvordt hy, te-

gen den avond , door den lieflyken Reuk zy-

lier Bloemen verraden. De Melk, die hy ge-

kwetst zynde uitgeeft, is bitter en onaangenaam

van Smaak, doch niet fcherp of bytende, ge-

lyk die der anderen Melkboomen. Hy groeit

op de Eilanden en aan de Vaste Knst van

indie.

Hen aanmerkelykftc ^ dat dc^z^ Bcop^ heeft >

is

/
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is het gebruik van zyn Hout ^ waar van de U.

naam is afgeleid, 't Is het zagtfte en witfte van^^^^^-f.»

alle Ambonfche Boomhouten , zeer fyn van^Q^pj^

Üraad, ert laatetide zig, gelyk het Lindenhout, stuk*

zeer gemakkelyk bewerken/ Men zaagt Plan-

ken en Ribben van den Stam en de Kamers

of Wooningen, daar van gemaakt, zyn zeer nee

door deszelfs witheid , hebbende ook een fchoo-

nen weergalm ; maar niet duurzaam , om dat

'er zo ligt de Worm in komt eii de Witte

Mieren beminnen 't zeer, om zyne zagtheid.

Daar worden zekere Plankjes van gemaakt, een

Voet lang en een Vinger dik, waar men de Kin-

tieren op leert fchryven , en het gefchrecvene

kan, even als op een Ley, rnet zekere Boom-

bladen weder worden uitgeveegd. Dit is óm
de reden 3 dat men het Schoqlhmt noemt.

Maleijers en Javaanen maaken van dit Hout:

ook Kistjes , Doosjes en andere Snuifteringeno

De Schors of Bast is in veel gebruik tot ten

Maagmiddel, wegens zyne bitterheid en wordt,

niet Azyn gewreeven, tegen de Koorts ingeno-

men, Dergelyke eigenfchap hebben ook de

dunne Wortels van deezen Boom.

T A B IP R N M O N T A N A,,

De gcdagtenis van den vermaarden Genees-

heer en Lyf-Arts van den Keurvorst van de

PaTcz, zynen Geflagtnaam van zyne afkomst;

uit Ber^ - Zaberfi in het X^'^'-vbrugfche hebben.-

. I
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de 3 die nu omtrent tweehonderd Jaar gelee-

^^^^^'den bloeide, en een voornaam Werk over de

Hoofd- kragten der Kruiden in 't Hoogduitfch uitge*

geven heeft , is in dit Geflagt van Planten

door Pater Plümier vereeuwigd.

De Kenrnerken zyn ; een Trechteragtige

Bloem : twee Vrugtbeginzels , veranderende in

twee horizpntaale Blaasjes , dat de Zaadhuisjes

zyn 5 bevattende een menigte van langwerpig

ronde , (lompe 5 Zaaden , die in zekere weeke

zelfftandigheid of Pap binneji de gezegde Blaas-

jes huisvesten.

Van deeze vind ik thans zes Soorten aange-

tekend 5 v^^aar van de meeften tot de Boomcn

behooren, als volgt.

^
(i) Tabernsemontaria met ovaale gepaarde Bla*

vio^fnZc den , de Bloemen zydelings in platte Tros-^

jes.
Citrifolia^

Citroen-
biadige.

Indien het deeze is^ welke P L u M i E R Ta-

bernaemontana met gegolfde Citroenbladen noemt

en afbeeldt 5 hebbende twee Bladen tegen el-

kander over , zo fchyjJt hier ten onregte t'huis

gebragt te zyn , het Boomagtig Malabaarfe

J^pocynium van Ray^ dat de Fala is van

den

(i) Tahernamontana ïoliis oppofitis ovatis, Floribus latcra-

libus glomerato - «mbellatis* Syst^ Nat, XIU Tom» lU Gen,

298. p. 191. Tab* Fpl. lanceolatis* Hort. C/iffl 76^ Royen
Lugdbat^ 413- Tab. Citri foli;s undulatis, fLUAj, Cen^ Ic^
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Óetï Malabaaifen Kruidhof: cn veel onbillyker if;

tiög de Codaga-Palay die tot de Oleanders AfdeelJ

behoort , en daar toe ook is betrokken Hoo/o-i

LtNN^us 3 beken ik3 heeft het zelfde ge-sTck.

daan ten opzigt van de Pala ; die de Fyfbladigt

Melkgeèveiide Malahaarfe Boom dcör Syen is

getyteld. Men zou dit eenigszins daar doot

kunnen goedmaaken , dat die Vergaaring van

drieV viër, of vyf Bladen wel alleen plaats kon

lidbben aaó de toppen der Takjes , tèrwyl zy

langs dezelven llegts gepaardWaren ; doch hóe

kan het uitgeeven der Blocmtrosfen uit het end

der Takjes ^ en uit het midden van die Stei:^

rhet de opgegeven Kenmerken ftrookèn ?

Vier of vyf groene Bloemftengetjes komen 5

in de Paiaj uit de gezegde Toppen voort, die

ïèder 'vyf of meer groenagtig witte Bloempjes

draagen , beüaan^ uit vyf róndagtrge Blaadjes >

aan den rand omgekruld, en Vervat in eene vier-

bladige Kelk. De Reuk deezer Elöemen is lief-

lyk, doch fterk en zwaar, verwekkende Hoöfd-

pyn en bedwelming der Herfenen. Vyf Meel-

draadjes , met geele Knopjes ^ omringen een

witagtigen Styl ^ die wit geknopt is en op eeu

groen Vrugtbeginzeltje Haat. De V rugten zyn

Huifen of Scheeden, van byna een Elle lang

vol Melk , bevattende een menigte van kleine

Zaad-

f*) zie N. L, BURM. tUu Ind, p, 6%, C9,

ft) Hier door wordt tnyne aanmerking , bhdz» i86
^

bevestigd : want een Elle is veei lang^ei dan anderhalf Voc;>

II* Defl II, Stuk,



Zaadjes , die overlangs leggen in de Scheedq ën
Afmeu

jpyne Zilveragtige Draadjes uitgeeven , geelagtig

Hoofd* groen of ros van Kleun De Sqhors is als eep
^TüK^ Maagverfterkend en Windbreekend Middel iö

gebruik; .m^^u^lr^bTi/,.
Deezé Malabaarfe Pala is een zeer hooge

Boom^ met wyd uitgefpreide Takken en diepe

Wortelen; doch de Citroenbtadige Tübeirmmon-

iana^ welkc de Heer Jacquin in de West-

indiëri, öp Marteniquèj, waarnam , is fïegts èeri

Boompje van agt Voeten hoog 3 met eenen

regteü Stam , en gegolfde Bladcii ^^ die ilèrfc

geadeird zyn ,en vv^él' gróeni ,doch zodanig 4a^t

de Melk , die dit geheele Gewas bezwangert.,

daar 5 als ware, fchynt door te blinkeoi Op
de lïloemen 3 die wit cn aangenaam van Keuk

i^jU i volgen groene Zaadhuisjes , waar jnéö de

Zaadeh 3 die rimpelig en bruin zyn i in êëne

Oranjekleurige Pap geplaatst vindt. De Frau-

fcheii noemen dit Bóts Laitem of Melkboomp^

je.

tT. (^) Tabernsemohtana met gepaarde fiompiïgtig

laurifojia. ovaaU Bladen,
Laurier-

Hier wprdt de Heeftéragtige mei gladde ovaa-

Ie

(1) Tahernaihoniana FoUis oppodtis övalibus OL>tulitiscd-

lis. Syst, Kat, XII. Tom, 11, p. 191* Tab. Laiirlfjlia Florr?

albo Frnclii xotundo. AmM* Herk^ -Jic. Nerium arboretrm

Sec. Sloane 154, IJist. lU p. 1C2* T. is6. f* 2. Ta»

bemseinontana frutesccns Folüs nitidis ovsitis Venofis, Bi^oW.!^»
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ic geaderde Bladeft van Bröwne t'huis ge- |I.

bragc door den Heer J acqüin, die dit Ge--^^^^^'

een Boompje van vyf Voeten hoog , hoofd*

dat Melkagtig en Takkig is , met zeer wclrie- stuk*

kende geele Bk)emeii en groene Vrugterij in

de Westiftdiën waargenomen hadt : maar do

Boiomagtige Oleander van S l o a n e , hier door

XiNHJÉiJ'S aangeliaaldi was veel groóter. Aan

de Oevers van lÜo Cobre > op Jamaikal , wa.s

die denzelven voorgekomen als een Booiii van

vyftien Voeten hoog^ met een Stam zo dik ate

cen$ Menfchen Been^ hebbende eefi witagtigp

Schors, gelyk ook de Takken , die meestal krom

waren ^ Ifön 't; end bezet met glaüzig groene Bla-

den ^ Vaö vier Duimen lang, zeer fterk gea-

derd. De Bloemen die geel waren , op Takki^

ge Steekjes , uit de oxels der Bladen voortko-

mende 5 en zeer welriekende , waren és om-
gedraaid (*) ^ «n werden gevolgd van langis^

Hulzen 3 als twee Hoornen op de Steeltjes zit-

tende , zegt hy 3 gelyk in de overige Olean^

ders*

(3) Tabetnö2möntana met de Êladm vverltoeks uu
en emen Boomagtmn Steel, -5*W«:-t^

(*) Bit zal Nvaarfchynlyk de olrfjarong zyn van die zo.>

derlinge Nataiirlyke Orde van Contorti ^ (zlc bladz* iS^
,

in voorgaande Stuk) cm dat die Pk^nrgeWJïsfcii ^ raamely'-^

dc Bloemen als omgedraaid hebben.

(3) Tdirn^monsa^uz folils alternis , Caule Arbo.rescer.T^s*

S>st» Nat, XÏI, Tonu II« \\ 191. BuRra* ïnd, p, <5,9. i>.i-

itttu^ Pala. flort, M/tlh^. 83, T, 4i, :r,p« a?;^»
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De Heet N. L. B u r m a n n ü s betrekt tOÈ
Af^èl.

^g^^^ Soort den Mèlkgeevende, zeer groöteii^

KooFö- vyfbladigen , veelbloemigen 3 Malabaarfèn Olö-
»TüK. ander van B r e y n 3 die zeer kleine Trosagti-

hod^bhdi-ë^'
groeiiagtig witte ^ welriekende Bloempjes

ge* beeft 5 eft uiterniaate lange neei-hangende Peu-

len. Ook hefeft zyn Ed. hier hét Schoolhout

Van RuMPHius t'huis gebragt, dat door on*

zen Ridder tot het voorgaande Gefl^gt betrok-

keti wordt 3 en aanmerkelyk verfchillende is van

den CurutU'Pala van Malabar^ die aldu^ Wordt

befchreeven.

Het is een Boom , van één öf twee Mans

langten höog ^ den Stam een Vott dik hebben-

de , met feen bruine Schors : de Bladen lang-

%verpig rond 3 op korte dikke Steeltjes zittende ^

van boven donker groen. De Bloemen zyn ge*-

heel wit en van een flaauwe doch aangenaame

'Reuk. DeVrugten, daar op volgende 3 zyn lang-

werpig rond en * dik (*) , aan 't end puntig ,

en aldaar omgeboogen 3 met haar tweeën by

elkander zittende 3 gelyk gewoonlyk en ontyp

zynde vol van een Melkagtig Sap , gelyk het

gantfche Gewas ; dat vervolgens een Oranje*

kleurige Pap wordt, waar in de Zaaden vervat

zyn 5 die een byzonder Koraalagtig Vliesje heb-

ben 3 en van binnen een Eeenagtig Steentje,

het

() De Hulfèn of Scheeclen van het Schoolhout zyn, gelyk

Wy gezien hebben
, Draadachtig dun en zeer lang, bevat*

^cnde gewiekte #:aaden ; 'c v/elk ia 't geheel niet hicc

mede Urookc,
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het welk een witte Kern bevat. Hy bloeit het 11.

geheele Jaar. De Schors der Wortelen in Wa ^^^^-^^^^

ter gewreeven of in Melk gekookt, wordt te- Hoofd-
gen den gewoonen of Rooden Loop ingegeven.^tuk.

(4) Tabern32montana , die de Bladen over- iv*

hoeks en de Steelen eenigermaate Kmidig'^'^^^^

heeft.

Schoon deeze Soort in grootte aanmerkelyk

by de anderen te kort fchiet , kan ik echter

daarom dezelve hier niet uitmonfteren. Zy
heeft de Bladen overhoeks , zo wel als de

Takken 5 aan v/ier Enden faniengeftelde Tros-

fen zyn van Bloemen 5 wier Meelknopjes bin-

nen de Keel zig verbergen , maar de geknop-

te Stempel verheft zig boven een Vliezig

Schyfje. Twee omgeboogen, lange, rolronde^

gefpitfte Blaasjes, bevatten ruuwe Cylindrifche

Zaaden. De Bladen zyn breed Lancetvormig,

glad eTi byna ongedeeld. Het fchynt als een

midcfelflag tusfchen dit en 't volgende Geflagt

uit te maakcn. De Groeyplaats is in Virginie.

Aangezien de door Clayton aldaar ge- Amygda
vondene Oleander - Soort , met blaamve Bloe-^^^'^'^^-^

men , Wilgen -Bladeren hadt , zo fchynt hierbiadlgc»

de Amandelbladige TaherncsmoJitana wel gedagt

te mogen worden , welke de Heer J a cQuir^

in

(4) TahernJimontMa Folils alternis, CauIirVLiiï fubherha*

ceis. Syst, Nat, XU. utfupra. Anonymus Sutfruiex. GKON» >

Vir^^ 35.
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^I* in het Kreupelbofch by Karthagena veel heeft

^^^vf
^* aangetroffen. Dit was een Boompje van zes

Hoofd- Voeten , met witte zeer welriekende Bloemen^
sTüK. Haauwen naar die van de Eerfte Soort ge-

lykende ^ doch veel kleiner. Hy onderfcheidt

dezelve daar door , dat de Meeldraadjes met

haare Knopjes uitfleekcn buiten de Pyp van

de Bloem,

(5) Tabern?3montana met gepaarde Bladen ;

f.ora^
" eenen gegaffelden Steel], de Kelken onge-

Grootbioc
lyj^ ^^Qy ruim.

Wegens de grootte van de Bloem heeft dee-

ze Soort den bynaam. Het is een Boompje

. van agt Voeten hoog , dat de Bladen ovaal en

wederzyds gefpitst , effenrandig ^
glanzig, ge-

fteeld heeft 5 zeer ongelyk van grootte. De
^ Bloemen , 't welk in dit Geflagt iets zeldzaams

is 5 geeven geen Reuk. De Blaadjes van de

Kelk zyn zeer ongelyk en de Pyp van de

Bloem 3 daar boven 5 is omgedraaid. *De Stem-

pel is groot en Vorkagtig gefpleeten. In de

Bosfchen by Karthagena kwam deeze ook , zo

wel als de volgende 5 voor.

Vf. (6) Tabern^montana fiiet gepaarde Bladen eiz

^ymfa,
^^^j^ Bloemtuütjes.

Dit

(s) Tahern^möy.tma Foliis oppoiitis , Caulc dIchotomo ,

Caiycibus insqualibuslaxïsfimis, 5j.r?. Nat^ XII. utfupra, JACC^

tAmer^ p 40. T. 31.

(6) Taherndtmontana Foliis oppofitis, Fiodbus cymofis. «S'j„%

J\r^f. Xil. utfupra* Jac<^ Ayncr^ p. 3^9»
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Dit is een fraajr Boomgewas ^ dat dikwils vyf- II.

tien \^oeten hoog wordt , hebbende Lancets- "^^^y^^*

wyze Bladen , van een half Voet lang , cn in Hoofd-

de oxels groote, fchoone, digte, ronde Bloem- ^"^^^^

tuiltjes^ De Bloemen zyn zonder Reuk: men ^^^ge.^^^^

vindt 'cr omtrent veertig in ieder Tros. De
Vriigteii beftaan uit zeer groote , langwerpig

tonde ^ omgekromde , Blaazen , rcodagtig met

Roestkleurige Vlakken 3 vol van een Oranje*

kleurige Pap , waar in de Zaaden zitten. Dat

zy 3 natuurlyk gepaard zynde , als twee Zaad-

Ballen uitmaaken, heeft de Spanjaarden een

pneerbaaren naam doen geeveil aan dit Gewas*

C A M E R A R i

De gedagtenis van C a m e r a r i u s , weleer

Doktor te Neuremburg 5 die onder de Kruidkun-

digen geteld wordt 5 heeft Pater Plu mi er.

met dit Geflagt Vereerd, Hy ftierf in 't laatst

der Zestiende Eeuwe.

Het verfchilt van de Tabernjemontana door

de figuur der Zaadhuisjes 3 die een foort van

Kwabben hebben, en doordien de Zaaden in

hun eigen Vlies fteeken 5 en daar door zig als

gewiekt vertconen*

Twee Soorten zyn 'er van, beiden Boomag*

tig 5 als volgt.

N ' (I) Ct^
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IL (i) Cameraria 5 die de Bladen ovaal j weder-
Afdeel*

^y^^ gefpitst en overdwars gejtreept heeft.

Hoofd- P l u m i e r heeft deeze eerst onderfcheiden 3
STUK»

cn de Heer Jacquin geeft zeer naauwlceu-

Cameraria x\g dc Kenmerken op 5 betrekkende daar toe

Bfeedbfadi-de Boomachtigc Cameraria met fpits - ovaale 5

2^^* glanzige , ftyve ^ ombuigende Bladen , en ge-

wiekte Zaaden , van Browne op Jamaika

waargenomen» Het is een hooge y fraay ge-

kroonde Boom 5 met eenen regten Stam^ die

de Takken gemeenlyk GafFelachtig heeft , ge-

heel vol van een Melkachtig Sap : de Bladen

als gezegd is ^ Ityf en zeer glanzig. De Bloeix-

fteeltjcs 5 die dun. en lang zyn^ komen uit de

oxels der Bladen of uit de mikjes der Takken

Voort 3 draagende witte Bloemen. De Vrugt-

huisjes zyn bruin en wel van maakzel tweeklep-

pig 5 doch die hy nooit gaapende gevonden

hadt. Op Kuba, Jamaika en St* Domingo 3 was

hem dit Gewas voorgekomen»

n. * Qi) Cameraria met lan^e fmalle Bladen.
Anguflifom ^ ^

lia,

smaibh- Deeze , daar P l u m i e r de Bladen van
dige*

Vlafchkruid aan geeft ^ heeft de Bloemen cd

Vrug-

(l) Camenitla Foliis ovatis
,

utrinque aciitls , rransmfè

ftriatis, S)%t. Nat. XII. Tom. II. Gen. zp;* p. 191. Cam.
lato Myrti folio. Flum. Gen^ is. Ic 72, / i. Cam. arborea

&c. BrovVN. Jam^ I. p Cameraria latifoiig. ]ACC^
Amer* p. 37^

(z) Cameraria Foliis linearibus. Syit^ Nat. XIL Cameraris
angufto Linariac Polio* Plum» Gen, 184 ïs^ 72. f.



Pentandria.
Vrugtcn even als, doch veel kleiner dan in de^^^|^*^^.

voorgaande Soort. De Woonplaats is in Zuid-

Amerika. Hoofd*
STUK.

B O S E A.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , eenc

vyfoladige Kelk^, de Meeldraadjes bevattende

zonder Bloem of Bloemkrans (Corolla)^ en het

Vrugtbeginzel wordt eene Bezie met een enke-

len Zaadkorrel*

Hier van is maar ééne Soort bekend (i) , ^^^^

een Gewas uitmaakende 3 dat in de Bofeaanfche Tervamo'^

Kruidhof Terva-mora genoemd is. Ca spar.

B O s E was Hoogleeraar in de Kruidkunde te

Leipzig. In 't Jaar 1734 kwam aldaar een

Vertoog in de Verhandelingen der Geleerden

uit, met eene befchryving en Afbeelding van

de Pifang-Plant 5 in zyne Tuin gegroeid. Van

dien Hoogleeraar heeft derhalve dit Geflagt den

naam.

Hier wordt de Trosdraagende Boom t'huis

gebragt^ welke Sloane mooglyk tot de Lin^-

den agtte te behooren ^ hebbende een lang

B!adi> van onderen witagcig met purpere Ade-

ren ,

(i) Bofea. Syst. Nat. X^L Tom, II. p. 197. Tilia forte

Arbor racemola , &c. SLOAN. Jam* 135» Hi/i* II. p. 19. T.

158» 3- I^AJ» Dendrol. 80. Frutex percgrinus Horro Bofeino

ycrvamora di<iiLis» Walth Hort, 2^. lo. Arbuscula Bac*

cifeia Canaricnds, &c. Pluk. Alm^ 42»

N3



Vyfmannioe BooJ^iÊH.

II- ren^ en een vyfbladige paarfche Bloem. De
Afdeel»

j^^jj^ ^^^^^ ^^^^ i^^^ ^^^^ Bloem geno^

Hoofd men zyn : 't vvelk doch wel meer gebeurd isj

STüK.j en dikvvils tvvyfeling veroii7;aakt heeft. Het was

een taamelyke Boom , waar van hy de Vrugtea

niet hadt gezien. In de Bosfchen van Jamaika

kwam hem dezelve voor. P l ü k e n e t i u s

noemt het een Bezie-draagend Boompje van de

Kanarifche Eilanden ^ met Bladen van blaauwe

Syringen , die paarfch geaderd zyn 5 en eene

cenkorrelige Vrugt , de Tervar mora der Span-

jaarden (^).

U L M u s. OIn> of Ypeboom*

De vermaarde Tournefort fchreef aan

dit Geflagt eene Klokswyze éénbladige Bloem

toe 5 doch dit zal nu de Kelk zyn , volgens on-

zen Ridder 3 w^elke hier ook in vyven is ver-

deeld gelyk in de voorgaande Soort en vyf Meel-

draadjes bevat, benevens een dubbelen Styl;

't welk hem dit Geflagt en het voorgaande in

den Rang der Tw^eewyvigen (Pentandria digy^

fiia) heeft doen plaatzen. De Vrugt
, zegt hy

,

is een Sappelooze , famcngedrukt Vliezige Be-
zie. V^/einigen , geloof ik 3 zouden uit die be-
fchryving de gedaante van de w bekende platte

Zaad-

(*) De Spaanfchen betekenen met dit v/oord, dat elgentïyk
Moerbezie - KruU zeggeiY wil , de Alkeh^gi of Krieken over
Zee

, anders ook wel , in Engelfch
, genaamd Winur^

Chtrrks , dat is Winter - Keifen^
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'Zaadhuisjes, van dit Geboomte , welken wy by ïl.

duizenden van millioenen 5 in 't Voorjaar, op

de Straaten , Wegen en Wateren zien , op- Hoofd-

maakeno Wat gelykenis hebben die naar een

Bezie ?

Van den Olm- of Ypeboom zyn door zyn

Ed* drie Soorten opgegeven 3 waar van de twee-

de een Virginifche , de derde een Siberifche iso

De eerlle maakt het Geflagt van onze Europi*

fche Olmen of Ypeboomen uit^

(i) Olmeboom met diihheld getande Bladen , ^Jj^^^

die by het Steeltje eugelyk zyn. Campejiruu

Euiopifche»

De bynaam van deeze Soort is beter Eilyq-

fifche dan F^eld - Olm , dewyl 'er alle Vcrfchei-

denheden der Olm- en Ypeboomen , in 't alge-

meen, onder begreepen zyn. Menonderfcheidt,

iiaamelyk , in de eerfte plaats, de Olmen van

de Ypen , en dan zyn 'er van beiden nog ver-

fchillende. P l i n i u s heeft reeds van vierder-

ley Ulmi gewag gemaakt. De Grieken, zegt

hy, kenden 'er twee, een Berg -Olm, die uit-

gebreider was , en een Veld - Olm , die als een

ïieefter groeide. De derde Soort, door hem
de

(i) Uhms Poliis duplicato • Serratls , Bafi mxguallbus. Syst^,

Nat* Xil. Tom» J ! Gen^ 313. p* 198* Ulmus Frudu mem«

branaceo. Hort, Cllf. 83* Fl.Suec. 219 ,225. Mat. Mei. loj»

Rgyen. Lugdhat. 223» DALlBt Paris, 82. Ulmus Canipestris

& TheopKrasti. C. B. Fin^ 24^. Ulmus, DOD* Pempt, §27^

DGD. Kruidb* p. IS^P»

N 4
II. Deel. II» Stuk;



Vyfmannige Boomen*

II. de onze, dat is de Italiaanfche , genaamd ^ hadt
Afdeel,

bikker Bladen en was digter van Loof: de vier-

HooFD- de tytelt hy de Wilde Olm of Ypeboom.
STUK. De Kenmerken van onderfcheiding der Boo-

oim^ ö/men van dit Geflagt, die natuurlyk in Europa

groeijen , zyn door i o u r n e f o r t uit r a r-

K I N s O N dus opgegeven. Eerst komt die met

breede ruuwe , dan die met allerbreedlte ruuwe

,

dan met fmalle ruuwe , en eindelyk die fnöt

gladde Bladen. De eerfte en tweede m^aaken ae

gewoone en Berg - Ypen ^ de derde de zogenaam»

de Olmen uit. Van de vierde komen 'er een

menigte in Engeland voor ^ die ^anders byna

niet van de gewoone Ypen verfchillen ; hoe-

wel zy een weinig minder in de hoogte groei*

jen , hebbende de Bladen niet alleen glad ^ maar

ook donkerer groen. Hier voegt Pluk en e-

T I u s nog een Groote Rollandfche Olm of Tp

by 5 welke een zeer breed ruuw Blad heeft ,

met fmaller en meer gefpitfle Zaadhuisjes

De Zaadbuisjes van onze gewoone Ypeboo-

men komen in figuur vry wel met die ^ welken

T o ü r N E F O r T in Plaat gebragt heeft ^ over-

een : zo dat dit een byzondere Verfcheidenheid

moet zyn. In Vrankryk kent men driederley

Boomen van dit Gefiagt: den Berg -Olm:, die

de

t^) Uimus major Hellandica , Folio latisflmo fcabro , an«

guftis & magis acuminaiis Samarris. Pluk. Jll>n, 395* De
Zaadhuisjes der Olmen noemt PliniüS Samara of $amar^

Cn COLUMKLLA ScmcrA^



de Takken wyd uitgefpreid en yl van Loof^^^J*

heeft 5 zynde het Gewas zeer woest: den VelcU y.

Olm of Franfchen Olm (Orme)y hebbende een ^^oofd-

wel öieflooten Loof en den Bast zeer dik : een

derden y eindeiyk ^ Tpreau genaamd , om dat Xpeboom^

hy van Iperen in Vlaanderen derwaards over-

gebragt zou zyn ; die hoog -.van Stam is^ en

den Bast dun, helder en effen heeft. De eer-

lle wordt gemeenlyk ^ doch zonder eenige re-

den , het Mannetje, de laaclle het Wyfje ge-

heten.

Volgens Theophrastüs was de naam

der Ypen in 't Griekfch Fteléa^ daar hy een

Berg- en eene Veld -Soort van maakt, welke

laatfle nog naar hem genoemd wordt. De Berg-

Yp of Olm heeten de Italiaanen , zegt Pli-

nt u s , Atinia , en den gemeenen Olmo 3 de

Spaanfchen Ulmo^ de Engclfchen Elmtrée^ de

Sv/eeden Alm^ en die van Bohème Gilm. De
Groeyplaats is door geheel Europa, uitgezon-

derd de Noordelyke deelen van Sweeden ,

Noorwegen , Lap- en Finland. Van de Ge-
ftalte in 't algemeen behoef ik niet te fpreeken ,

om dat men deeze Boomen zo menigvuldig de

kanten onzer Graften en Buitenfingels , hier te

Amfterdam en in andere Steden , als ook de

Wegen ten platten Lande, ziet bemantelen^

De zodanigen noemen wy gemeenlyk Tpen;

doch die, daar men tot Laanen op de Buiten-

plaatfen , en tot beplanting van de Wallen in

fommige Steden, gebruik van maakt 3 zyn meest

N 5

^
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^02 Vyfmannïge Boomeï?,

Af-!esl
^^^'^^^^ ^ witheid van hunne Schors en

V.
* fraaiheid van het Loof kenbaar. Buitendien

Hoofd- hebben wy nog een laage Yp , die klein van

^^oT*
-^'^^ Knoeftig van Takken ^ welke fom-

Tpehomftyds tot Heiningen gebezigd wordt ^ Herfelaar

of Hersleer j doch: beter denk ik Hcrtsleder ge-

naamd , wegens de zagtheid van zynen Spon-

gieuzen Bast; : weshalve fommigen 'er ook den

naam aan geeven van Kurk - Tp. Den woeften

Bofch- en Berg - Yp noemen de Duitfchers

Euster^ Rust of Roestboom, om dat de Schors

zo' ruuw en Roellig is. Dit zal de Roode Olm
van fommigen zyn ^ die anders tot de Ypen

betrokken w^ordt ^ welken zy Iffmhaiim hee-

ten , en de Olmen Ulmen^

Alle deeze en nog meer Verfcheidenheden ko-

men voort uit het Zaad der eigentlykc Olmen :

zo dat nien de Ypen flegts als wilde Olmen ^ of
' de Olmen als tam gemaakte Ypen heeft aan te

merken. Zelfs zyn de Olmen de minllen in

getal van het Gezaay van derzelver eigen Zaad

,

waar uit meest Ypen en Hertsleeren geteeld

worden^ De Wortel - Uitloopers van de Ol-

men, bovendien 3 leveren niet dan Ypeboomen
uit, aan 't Blad kenbaar^ even of de Olmen op
Ypen ge -ent waren. Ik heb dit zelf dikwijs

met verwondering gezien. Dus blyktdan, dat

de Ypen en Olmen , van Europa, hier te regt

tot ééne zelfde Soort zyn t'huis gebragt.

De Ypeboom geeft een voorbeeld van Vrugt-

baarheid^ aanmerkelyker, mooglyk^dan in eenig

Ge.
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jGeboomte 5 en 't welke, niettemin 3 meest zon- IL

der oplettendheid wordt béfchouwd. Ik heb^^'^^^t

daar van reeds omftandig gewag gemaakt (^). Uoofd-

Aan den anderen kant levert hy ook een fchyn-^TUK.

baar blyk uit, van eenc verkwisting van Zaad 5^^^^^^^/

door de Natuur , die boven alle verbeelding

gaat. Als men eens in aanmerking neemt , hoe

veele duizenden van deeze Boomen in ons

Land zya', die door malkander 5 ieder, mis-

fchien , in een Voorjaar wel honderdduizend

Zaadhuisjes ftrooijen , waar van naauwlyks één

gelegenheid gegeven wordt om uit te fpruiten

:

zo komt die verkwisting nog grooter voor dan

van de Eytjes in de Kuit der Visfchen. Onder-

tusfchen zyn 'er , onder de Ypen en Olmen 3

dat zonderling is, die zig geheel onvrugtbaar

vertoonen , geevende noch Bloem noch Zaad^

De reden hier van zou wel nader onderzoek

verdienen.

Naast aan de Eiken , mooglyk , komen de

pen door hunne verbaazende dikte en hoogte-

Die voorbeelden , welken men daar van , nu en

dan, iii deeze Stad, aan den Duinkant en elders

in ons Land ziet , zyn niets , by het gene de

vermaarde Ray dienaangaande in Engeland

waargenomen heeft. Verfcheide zodanige Boo-

men^

(^) Tn 't Stuk: van dit Tweedê Defi, der Natuurlyk^

Hiftoric ^hhdz. 124. De aanmerking aldaar behoudt zyn kragt ,

niettegenftaande het gene hier gezegd is ; om dat de eigent-

lyke betekenis van woord Scort niet regt is bepaald,

li, DEEU Ih STUK.
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!!• men 5 verhaalt hy ^ aldaar gezien te hebben , die

Afdeel* hoogte of langte van veertig Voeten nog

Hoop'd. drie Voeten dik waren. Een was 'er^ als ge-

STuir^ meld is'^^ die den Stam van onderen hadt^ ze-

o/;;2. o/iventien Voeten over 't kruis. De hoogte zal,

"^^taXTs
^^^^ evenredigheid , niet klein geweest zyn. Dat

zy verfcheide honderd Jaaren leeven kunnen is

zeker ; doch de meeften worden hier te Lande

,

gelyk bekend is , voor den hoogen Ouderdom

afgekapt.

Het Hout maakt wel de grootfre nuttigheid

van dit Geboomte uit. Het is zwaar , vast en

hard ^ ziende wat uit den geelen , en hebbende

zeer weinig Spint, dat wit is en dus te regt den

t zie 't naam van Albimium verdient f , zegt K A y.

T sTWi" Dit Hout is derhalve bekwaam tot het maaken

biadz. 26«van allerley Werktuigen. Dat der Ypen, ech-

ter overtreft 3 in deezen ver het Hout der Ol-

men 5 waar van men meest Planken zaagt toü

Paneelen van Karosfen en andere Rytuigen : daar

het Hout der Ypen dient tot allerley grove Ge-
reedfchappen 5 Molen - raders , Wagen - Asfen ,

Affuiten ,
Kaapftanders^ Hysblokken^ Perfen ,

Dommekragten , enz. Het Hout van de knoe-

fligite en mismaakfte Ypen of Roestboomen

wordt nog het allerflerkfle en duurzaamfte be-

vonden. Dat der Hcrtsleeren of Kurk -Ypen
is van niet minder waarde: doch het verfchilt

veel 5 of zy op drooge of natte Gronden ge-

groeid zyn. De Ouden hebben dit Hout reeds

tot Planken voor Deuren en Venfters^ en tot

Rib^
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Ribben voor Kozyncn aangepreezen. Het is, II.

gelyk men weet, tot Brandhout zeer dienftig,^^^^^^*

geevende grootte Hitte en goede Kolen. Hoofd-

Voor het overige heeft men van onze Europi-^'^^^-

fchc Ypcn of Olmen v/einig dienst. De Bladen
^^^^J^'^"^ƒ

?.yn een lekker Voedzel voor het Vee. De Bast is

tegenwoordig zo veel niet in achting aïs van

oiids, toen men zo van denzeiven, als van de

Wortels en Bladen , gebruik maakte • om de

Wonden te doen fluiten, 't Is zej^er dat' in al-

le deelen van deezen Boom eenige Samentrek-

kende kragt plaats heeft. Het Afkookzel van

den middelften Bast der Vv ortelen zou oplos-

fende en afdryvende zyn, en dienftig tegen de

Waterzugt. Men heeft een Pap van deezen

Bast, met Pekel gemaakt, uitwendig tot verzag-

ting der Pynen van het Podagra aangepreezen.

In foi-pmige Landen, inzonderheid in de Zui-^ Bhasje^

delyke deelen van Europa , groeijen aan de men»

'

Bladen van deeze Boomen zekere rondagtige

holle Blaasjes , die in 't eerst een Lymerig

Vogt bevatten , dat vervolgens tot eene Gom
opdroogt. Van dit Vogt plagt men oudtyds veel

werks te maaken tot blanketting van het Aan-
gezigt en tot het doen fluiten van kleine Won-
den. Het moest in de Maand Mey worden in-

gezameld , voor dat 'er Wormpjes in geboren

werden , die 's Zomers in Vliegen of Wespen
veranderden. Reaumur fpreekt van een
Bladwespje van de Olmen , doch dit maakt

^er flegts kleine Wratjes op I-"nn^: usx^u?^
heeft'^^^^2*

^^3'

II. Deei.» lU Stuk.
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IL heeft een Bladzuigertje in de Galletje^ det Ol-
Afmel.

j^gj^ ^ Schonen waargenomen (*).

llöOFD-

5TUIC. (2) Olmeboom met egaal getande Bladen^ dié

II. by het Steeltje ongelyk zyiz.
Ulmus

^iil"^'^^'"^^
Deeze Soort is in Virginie waargenomen ^

en onder den naam van Olm, die minder hoog

en dik is^ met breeder rimpehge Bladen 5 voor-

gefteld door den C l a y t o n. De uitkomen-

de Bladen zyn ndauwlyks een Vingerbreed lang^

en aan den oirfprong der Steeltjes hebben zy

fmalle5 bleeke, afvallende Stoppeltjes 5 even als

de Europifche Olmen , waar deeze van verfchilt

,

door de Bladen niet dubbeld of ongeregeld ^

maar eenvoudig getand te hebbeui De Vrugt-

huisjes zyn aan den rand overal ruig 5 én tot aani

hét Vrugtbeginzel of Zaad toe verdeeld^ In de

Europifche vertoont zig de Stamper in de ver-

deeling van het Vrugtbeginzel ; maar dit heeft

geenszins plaats in de Amerikaanfche , alwaar de

top der Slippen den Stempel fchynt te draagen

;

volgens den Heer Grokoviüs*
(s)oi.

(*) zie UUgezovte Verhandelingen. IT. D* bladz. 420; al-

waar dit een 2^ïertje en het voorgaande een Bladerwrat ten."

Vlieg genoemd v/ordt. LiNN.i;us nia.^kt nog gewng van eeii

Bladzuigertje , zittende tusfchen de opgerolde Bladen, als ooic

van Schild- en Plantlulzen der Olmen» Zie Nat^ HiJU I. D.

X» Stuk. bladz» 479*

(2J Ulmui Fohïs :Equaliter ferratls, bafi inarqualibus. S'jit^

JNat» XIT. p. 198* Ulmus Frudu membranRceo , Foliis fimpli»

cisfime ferratis* Chon, f^irg^ 145,
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(5) Olmeboom , met egaal getande Bladen^ lï;.

die by het Steeltje gelyk zyn. Afdeel,

Deeze zou de Laage Olm, met kleine gladde ^uk.^'

Bladen en eenen Kurkagtigen of Spongieuzen lUé

Bast zyn van Plukenetius. Men vindt^^^^^^^^

denzeiven ^ volgens A m m a n 5 in Siberië, siberifche,

R H u s.

Dit Geflagt behoort tot de Pentandria Tri-

gyfda 3 dat is ^ tot de Planten wier Bloemen

vyf Meeldraadjes hebben en drie Stylen of

Stempels
,
desv/egen Driewyvige genaamd,- Het

tegenwoordige heeft naauwlyks Stylen , maar

drie Hartvormige kleiïie Stempels. 't Getal

der Bloemblaadjes is vyf , de Kelk in vyven

verdeeld ^ en de Vrugt een Bezie met éénen

Zaadkorrel.

De vier eerfle Soorten , welken de verande-*

ringen van de gewoone RIms of Sumach^ den

Boom van een bekende Verwftof, uitmaaken,

zal ik 3 zo wel als de vyf laatften 3 onder de

Heefters befchryven.

(5) Rhiis met gevinde effenrandige Bladen^ de v.

Steeltjes onverdeeld en gelyk.
Verrfx^

Dee-

(3) UlmusIoVns xqualiter ferratlsjbafi 2eqiialibus»^;y5r, iV^2r,

Xtl. Ulmas humilis. amm. Rutb. aöo^ Vlmus pumila loliis

paryls, glabra , Cortice Fungolo. Pluk^ ^lr?i. 295.

{;) Rkus Foliis pmnatis integerrimis ^ Petiolo iiitegro scqua-
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^
II.

^
Deeze Soort is een Gewas , dat de Eogel-

* fchen in JNccid - Amerika den Vergiftigen of

Hoofd- Vergift -Houtboom heeten. Het' is door Plu-
sTuK. KENETiüs de Amerikaan fclie -Boom 5 met

kafnfche" gewiekte Bladen , die een Vergiftig Mclkagtig

TeigiÈt- Sap heeft-, getyteld. Zie hier hoe dezelve be-

<c.^°^"* fchreeven wordt.

-,5 De Vergiftboom groeit alleenlyk in Moe-
^5 rasfen of laage .natte Gronden, Hy gelykt

wel wat naar een laagen Esfchcnbcom ^ doch

3, meer naar de Sumach , en wordt derhalve

,3 van fommigen Moeras - Sumach getyteld. Nooit

33 wordt zyn Stam dikker dan een Mans Been,

5, en de hoogte is op 't mceüe als die van den

35 Vlierboom , maar hy fpreidc zyne Takken

35 wyd uit 5 en maakt een Bofchje van Stam-

men uit den Wortel van een die afgehou-

33 wen is. Hy groeit fpoedig ^ doch is niet

5, lang van duur. De binnenzyde van het

35 Hout is geeU en vol van een Vogt zo Ly-

33 mcrig als Honig of Terpenthyn. Het Hout

55 zelf heeft een fterken onaangenaamcn Reuk,

3, maar het Sap ftinktals een Kreng. Het werkt

3, zo wel door aanraaken en behandelen als door

35 de

lu Sysi, Nat^ Xli. Tom» 11, Gen. s^^* P* 2 17. Mat Med^

151. Rhus Foliis pinnatis intcgcrrimis* Hort^ C.ïff, no; Ilort^,

Ups. 68. GRON. Virg. 148, ROYEN Lugdbat. 24.4. COLD»

JNoveb, 64. Toxicodendron Foliis alatis , ImGta rhombolde*

DiLL. Elth. 392. T. 292. f 377* Arbor Americana
, &c»

Tluic» Alm, p. 45. T. 14;.^ I. Arbor venenata* Kalm, /MI»
p.2ii. Poyfon WoodTice, P>&iATr^«^.M;367.ptH5^
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,3 de Reuk. Verfcbeide Perfoonen zyn door het H.

in de Bosfchen af re hakken , of door het op -^^^^^^^^

3, 't Vuur te leggen ^ tot een zeer hoogen trap Hoofd.

3, vergiftigd geworden. De werking is naar de stuk.

gelteidheid der Menfchen verfchillende : op
i^^^^f^^^

35 den eenen heeft het aandoening 3 op den an-

3, deren niet ; fommigen maakt het eenige Da-

55 gen blind ; anderen doet hetzelve het Lighaam

5, zwellen ; maar nooit heeft men iemand daar

3, door zien llerven. Men zegt dat het Hout

3, zo koud als Ys , wanneer men 't aan-

5, ta^kt."

Deeze befchryving door eenen Engelfchman i

D ü D L E Y genaamd , nu ruim vyftig Jaar ge-

leeden overgezonden , is bevestigd door dé

t\^aarneemingen van den Sweedfchen Heer
KalM^ die zig iri 't jaar 1748 in Penfylvanie

bevond t , alwaar die Vergiftboöm taameïyk

gemeen was in de Moerasfige Landftreeken,

Deeze Heer befpeurde, dat dezelve in eenzelf-

de Perfooii zeer verfchillende uitwerkingen naar

de gërteldheid heèft. Hy hadt zig vei-fcheide

maaien met deszelfs Sap befti-eeken , Takkeu
daar afgefneeden of afgebroken ^ de Schors daar

afgedroopt en tu^fchen de Handen gewreeven j

daar aan gerooken ; de Stukken lang by 2!ig ge-

dragen 5 en was niettemin van alle fchadelyke

werking bevryd gebleeven. Eenmaal 3 nogthans^i

moest hy ondervinden , dat de Vergiftige eigen-

fchap van deezen Boom geen fprookje ware.

Op eenen heeten Zomerdag 5 wat bezweet zyn..^

O «
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^ de 3 fncedc hy een Rysjc van den Eoom af,
^^y^^* en droeg hetzelve omtrent een half Uur iti

Hoofd- de Hand , ruikende nu en dan eens daar aan.
STUK.

^ Op dien zelfden Dag wierdt hy niets > en te-

hmuf
'^^'

gen den avond maar iets weinigs gewaar; doch

den volgenden morgen ontwaakte hy door een

fterke Jeukt der Oogenleden en rondom dezel-

ven : zo dat hy 'er naauwlyks de Handen af

kon houden. Die Jeukt ging wel over, toen

hy dc Gogen een poos met Yskoud Water ge-

wasfchen hadt, maar de Oogleden waren > den

geheelen Dag ^ zeer ftyf. Tegen den avond

voelde hy nog een weinig Jeukc , die den vol-

genden ochtend by het ontwaaken^ niet min»

der fterk vvas als 's daags te voeren. Hy ge-

bruikte 'er het zelfde Middel tegen : doch dit

hielde een gantfche Week aan ; de Oogleden

waren üyf en de üogen rood. ïoen verdween

dit Qngeïnak t'eeAernaal Vaü het- Sap dies-

tyds ook een menigte op zyn Hand geltreeken

hebbende 3 kwamen 'er flegts kleine Blaartjes

OD de Huid 5 die zonder nadeel verdweenen.

Hier uit blykt, dut de Vergiftige hoedanigheid

t^^m 'deezeh Boom niet veel om 't Lyf heeft,

japinfche LiNN-cïiUS hadt , Op decze Soort 3 de Sit%

hótalT ^f^Sit7jUju der Japoneezen aangehaald , doch

dè-* ïfex^r ; Ell I s aangetoond hebbende , dac

die daar van verfchillende. is. (^J ^, zo berigt zyn

Edi
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Ed* thans ^ dat men hem daar van moet iiitflui- 11.

ten. Dezelve 5 ook Urus no H genaamd, heeft,

volgens de Waarneemingen van K M p F e r , Hoofd-.

ffevinde Ockeraooten Bladen , en Trosfen van^"^^^^'
^ F'ernh*
Vrugten, welke naar de Cicers gelyken: doch^o^w?.

de Zaaden , die door de Jefuiten uit China aan

de Koninglyke Sociëteit van Londen , voor

Zaaden van den Vernishoom gezonden waren,

bragteti niets voort dan een wilde Soort, Faf%

no H by de Japoneezen genaamd y waar van het

Vernis in w^einig agting was. Deezen (telt onze

Ridder thans voor, met den byneam van Suc-

cedanea (*) , en v/il , dat* meu dei^izelven van

de Rlms Fernix, daar hy naby' aan komt , pn-

derfcheiden zal , niet alleen door de groottq der

Bladen, maar öok doordien hy dezelven llyf-

agtig, wederzyds glanzig, en zelden aan beide

kanten gelyk heeft : zynde die van de Rhus

T^ernix donkergroen , welke ook de Vrngten

van grootte als een Erwt heeft en wit van Kleur

;

daar die van den Japanfchen Bafterd Vernisboom

van grootte als een Kers en niet wit zyn.

De manier , op wxlke men de Vernis, vol.

gens K^MPFER, inzamelt 3 is opmerkelyk.

Men fnydt ^
zegt hy , den Bast op verfcheide

plaats

(*) PJjus FoUis pinnatls integerriiiijs pCLrennantibiis liicldis,

Petiolo lïiZCgio xc^d^\u Mantisfa altera^ p, izi, Arbor Verrilci*

fcia rpuda f^'Ivt.uis anpuftifülia.. KiEMPF* Adusn, ExQt,

O 2

II, Deel. II. Stuk*
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^
!!• plaatfen van de Takken af, dan vloeit daar een

Afdffl,
' Lymerig Vogt uit , het welk wel dra zwart wordt

Hoofd* door de aandoening van de Liigt. Dit Vogc

ontvangen zy in Houten bakjes , die zy 'cr on-

hom. der zetten 5 en , indien 'er eenige vuiligheid on-

der vermengd mogt zyn 3 wringen zy het door

een groven Doek ^ hebbende het geen andere

bereiding van nooden. Zy doen het in Houten

Vaatjes , bedekken het met een weinig Olie , en het-

zelve dan met een Blaas toegebonden hebbende ,

wordt het door geheel China en Japan verzon-

den. Dit Vernis (zegt hy) geeft een vergifti-

gen waafem uit , die zwaare Hoofdpyn veroir-

zaakt 3 en de Lippen van de genen , die het-

zelve behandelen , doet zwellen : weshalve de

Werklieden een Doek binden voor hunne Neus

en Mond.

Chïnee*
^^^^ '^^^ Vernisbooni, die in dé

nisboom"
Provincie van Nankin in China groeit 3 door

nis oom,
jefuitfchen Pater d'Incarville over-

gezonden 3 zyn by Londen Boompjes voortge^

komen , die de Bladen ook gevind 3 doch by het

Steeltje Tandswys* ingefneeden hebben : v/eshal-

ve de Heer Ellis dit Gewas noemt 3 Chinee*

fche Rhus met gewiekte Bladen 3 wier Blaadjes

langwerpig en ge/pitst zyn , by het Steeltje rond^

dgtig en getarnd (*). Deeze laatfte fchynt vry

vee!

' (*) Rhus (Stnen/e) ToVus alatls, FolioHs oblcmgis acumina-

tls, ad balia fubrotundis ct dentatis, Wi/, Trans. YOuXhlX»
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veel naar de derde Soort , RJms Javanica by II.

LiNNuEüs genaamd 5 te gelyken.
Afdeeu

HOOFD-

(6^ Rhiis met gevinde effenrandv^e Bladen ^ de stuk.

Steeltjes Vliezig met Gewrichten.
^J-^

Copailina^

Hier wordt dat Gewfes bedoeld ^ hetwelke^^'^^^ï'^^

F L ü K E N |£ T I ü s genoemd heeft Amerikaan-

f^Jie Boom mar de Siimach gelykende , die een

witte Gom uitftort 5 hebbende de Bladen niet

Zaagswyze getand , maar derzelver Rib in 't

midden gewiekt^ Hy meent , dat dit de Gom
Cüpal Bwm zy, die van Hernandï:z aldus

wordt voorgeftekl en befchreeven.

Het is een hooge Boom , met Bladen naar

die der Eikeboomen gelykende, maar, als uit

de Afbeelding blykt, aan een gewiekten SteeJ

Vinswyze geplaatst. Rax geeft 'er de Bladen

gan van den. Mastikboom en wy zoudenze, in

dit opzigt
,
by die van de groote Larhyris ver^

gelyken kunnen. Maar deeze Bladen zyn aan-

merkelyk ingefiieeden, hetwelk tegen de opge-

g<jvene Kenmerken ftrydt , en tegen de be-

fchryving van Ray, die zegt, dat zy geens-

zins

(6) Rhus Foliis pinnatis Jntegerthnls , Petiolo memhranaceo

«ticularo» ROÏEN Lugdbat, 24. Mau ^Ud^ Rhus clatior^

ïoiiis impari- pinnatis &c« Gron. l^irg, 149* Rhus Virgini2«^

nun» Lentisci Foliis. Raj, Hiit, 17994 Rhus obfoi^onim luni»

lis Africana , &c. Pluk. ^h:^ 31 3* T, 5$, 1, Cep^iUi

QuahiutU Heiinano. Méx^ 45.

O 3
II.Deel. 11. Sttjk,
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Zins getand zvn. De Vrugten ^yn purperkleu*
Afdeel. .

rig en rondagtïg. . -

HooFDf» De Gom 3 die uit dccze Boomen zypelt3
siuiv. wordt door haare Vvitheid onderfcheiden van

de Gom Animé , ien was by de Indiaanen van

, Mexiko in gebruik om hunne Afgoden en voor-

naamè Helden te berooken. Zy moet in dat

t?ind niet ongemeen en ook niet onbepaald

geweest zyn , aangezien He r n and fez agt

Soorten optelt van Copaldraagendé Boomen,

Waarfchynlyk hebben de Indiaanen aan yeelerley

witte of helder doorfchynende Gommen of

Harften , in 't byzcnder aan 't gene men thans

Westindifche Barnfteen noemt ^ dien zelfden

naam gegeven. De regtc Gom Cöpal,'''die men

weleer tot Vernisfen gebruikte ^ is tegenwoordig

zeldzaam in Europa , en voert ten onregte den

naam van Gom 3 dewyl zy Harstagtig is, gee-

vende door ücstirlatie veel Olie uit. In Virgi-

nie is deeze iioom ook gevonden. ^'^)-''-n:so

VTT. (7) ^^'^^ '^^^^ vyven gevinde , effcnrandU

-^^«^ ^e^ rojidap-me^ dadde Bladen.

Kleevende -

Gom j)e Egyptenaars gaven aan een w^elriekende
Boom* - DJr ö

Zal-

'f7) RhusToVix^ phmatfs, quinatis , integerHmïs fitbrotundrs

glabris.,-<^wa«. Acad^ V* p. 3,95 Metopium roliis fuhrömnd is

piiinato
«
quinatis , Raceiiws Alaribus» Bro\Vn, J^.m, 177. T.

23. 3^ Terebinthus maxima Sec. Sloan. Jam 167, Hlff*>

ir* 90^ 199- f» ? RAJ« Vendr^ 51, JBoibonia Fruöu
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Ztilvc den naam van Metcpion^ onnht 'ct de ï^-

Calbanum in kwam, zegt Dioscörides /'^^^^^'^^

wordende de Boom of het Hout, dat die Gom Hooid.

-uitleverde 5 in 't Griekfch dus geheten. Die^'^^^i^.

naam is zekcrlyk van 't Voorhoofd , als eaij^^^''*

.Blanketsel:, afgeleid. Browne heeft denzcl-

ven r om eene dergeh-ke reden , op deezen

IVestindïfchen Terpenthyiiboöm toegepast, welke

dus door Sloane bcfchreeven wordt.

In dikte en hoogte komt hy met onze Eike*

boomen overeen ^ bereikende wel de hoogte van

vyftig Voeten. . De Stam , die regt is , geeft

op twintig Voeten hoogte , en vervolgens ,

een menigte van Takken uit. Eens in 't Jaar

werpt hy zyne Bladen af. Eerst komen de

Bloemen ^ die uit Meeldraadjes beflaan , aan

't end der ïwygcn voort; dan volgen de Bla-

den ^ die gevind zyn ^ irit ' twee paaren van

Blaadjes en één aan 't end beflaande. De Vrug-

ten zyn roode Befiën ^ aan Trosfen verzameld

€n op Steeltjes ftaande 5 hebbende ieder Bezie

éénen Zaadkorrel. De Schors van deezen Boom
is witagtig of grys en byna glad ; doch hier en

^3aar fckeidt zig de oude by brokken van den

Stam 5 aan wélken men * op ^ verfcheide plaatfcn

zwarte Vlakken ziet ^ niets anders zynde dan

de glinftercnde Gom^ welke ^ zo zy^ door den

Regen nat geworden ^ aan de Huid komt te

kleeven, door 't afrukken de Opperhuid mede
neemt. Men wil dat de Zwynen daar van ge-

bruik maaken cm hunne Kwctzuuren te gence-

O 4 zen 5

II. Deel* Ih Stuk,
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zen, cn deswegen noemen de Engelfchen hcni

^'"y^^' lieg- Dothr- Tree, of Boar-Tree, dat is Beer-

Hoofd- boom. Hy groeit in digte Bosfchen op Jamai-

fTUK. ka binnenslands. De Duiven zyn naar de Be*

fiën zeer gretig.

De BorhonicL van P l u M ie r , met eene Ko-

rallyne Vrugt en een vyfbladige Bloem, is hier

ijoor LiNtiT-^us t'huis gebragt. De Hoog-

Iceraar J. Burmannus hadt te regt geoor-

deeld 5 dat die Boom niet behoorlyk betrokken

kon worden tot het Geflagt der Laurieren. Het

getal en de rondagtigheid der Bladen, uit wel-

ken de Vinbladen famengelleld zyn , als ook

de Bloem en Vrugt , flrooken taamelyk met dee«

ze Soort,

Tiii. (8} Rhus met drievoudige Bladen^ die elk in

rld^s, h^07tder gefteeld y ovaal, glad en ef-

KUmnicn- fenvandig zyn, met Wortelende Ranken.

Aan dceze Soort van dit Geflagt moet ik,

C^n wegens ha^ire Eigenfchappen , en om dat

zy fomtyds ook Booniagtig gloeit, hier plaats,

geevïin. Zy heeft haaren bynaam daar van , dat

de Ranken 5 zig om de Gew^sfen of iets ander?

flingerende^ daar even als, c^e KJyf of Klim^

op,

f 8) P<hus Folils ternatis , FoIiqJIs pctiolatls ovatls nudjs

ijiregerriiiiis , Caule radicante* Hort. Clif^ no. Gron, J^irg.

KOYm Lugdbat. 24<f« lULM. J^. Ih p. 296, 214. Toxi-
codcndron amplexlcaule &c. Dijll. Elth, a^o.Toj^ic* cxe^ma
&c, DiLL Ehb, T# U 375.

*
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op , Wortel fchieten 3 en dus beklimt zy dik- II.

wils den Top van de hoogde Boomen. De^^^^»
Heer Kalm noemt deeze Soort een Heefter Hoofd'»

of Boom y welke in Penlylvanie zeer overvIoe-STUK^

dig groeit. Afgefneeden of afgekapt zynde 3

zegt hy, loopt 'er een bryingeel Sap uit, het

welk zo fterke indrukzels maakt op Linnen of

Papier 3 dat men de zwarte Vlakken of Merk-

tekens daar van niet weder uit kan wisfchen.

Ten opzigt van de behandeling heeft het de

zelfde hoedanigheid als de eerstgemelde Soort

:

des hy dit Gewas oojc eenen Vergiftigen of

Giftboom noemt.

(9) Rhus 7?iet drievoudige Bladen , die gejleeld , tx.

hoekig zyji en Wollig 5 met Wortelende ^ctde^'^'^

Ranken. "^''"t^
Vergift,

boom*

Uit den Griekfchen bynaam, die eigentlyk

yergifthoom betekent ^ zou men befluiten mo-

gen , dat deeze Soort de Vergiftigfte in dit Ge-

„flagt ware. Hy wordt by R a y ook voorge-

Jftsld onder den naam van Driebladige VirginU

fffke Vergiftige Bpoiriy met ruige Bladen ^ welke

van

(p) Rhus Foliis ternatis, Foliolls petlohtis angulatls puhes-

centibus, Caule radicante. Syst. Nat. Xfl. Rhus Foliis ternatis
,

..^c« GRon. y^r^* '49* Toxlcocleudron rriphyllum , Folio

fmuato pubfscente. Toürnf. Infi, 6ii* vids Canadenfis, Munt»

Phjto9;r, T* 60. Edera trifolia Canadenlls, Cokn. C^^^^zi.

<?7» BARR. Icon^ z^ö. Arbor tiifolia Vsncnata Virglniana,

FoUis hirfutis. Raj. Hut- 17 c)').

O 5
21, DEEI-. n, SXUK.
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II- \au dc VirginifGhc Dricbladigc Wyng^^ard .al-

Afd^el
i^.^.pjy{^- ^^or dc ruigte der Bladen cn de rood-

Koorö- heidy zo van de Steelen als van de Ribben en
sTOT^ Aderen der Bladen , ,

zou
.
vcrfchilicn. Mun-

hl^mj'^^'
1^1^ ^ fchryft aan zynen Wyngaard van Kana-

da ook gcene Vergiftige EiigcnrQliappei-i toe y

en de Driebladige Kanadafche Klimop van Cor-

Kuxus zou dp gladde^ ^i^t 4? ruige of Wol-

lige Toxicodendrón vpn T o u r n k f o r t zyn.

Deczc is eigentlyk dc Driebladige Rhus^ met

de Bladen gcfteeld^ fpiüs ovaal en Wollig ruig^

m geheel 5 nu uitgegulpt, van den jEIecr GiiOii

o V I u s 5 die door C L A Y T o N was voorgc-

fleld, onder den naam van Klimmende Vergift-

boom 5 met drie hangende omgebcogen Bladen

aa^i'één Steekje; waar van getuigd wordt ^ dat

dezelve een Melkagtig Sap Iaat. druipen , bei-

welke aanftonds een zwarre Kleur krygt door

de aandoening van de Lugt. Vergiftige Dam-
pen waafémen ^ zegt hy, uit alle de gekneu^

de deelen van deezcn Boom\, die Jeukerige

Puisten , Zwelling en Pyn in 't Lighaam ver-

oirzaakenV Deeze ^ zo wel de naastvooi<-

gaande, en de eerst befchreevene Soort ^ zou^

den 5 volgens Miller, tweehuizig zyn ;

dat iS :,
Blocm- cn Vrugtdraagende .op byzonde-

re Stammen ('^j*

(lo) Rfm

(*) Over deezc Vergift- en Vernisboomen knn men nog

nader beckiik ngen vinden , in het IIZ. V'B.i.L der UitgezViit

Verkmidingen^ blaclz* 371, enz*
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(lo) Rhus 7net drievoudige Bladen , die ge- IL

Jteeld^ ovaals zeer wyd getand en ya7i on-'^^'^^^^'

deren Wollig zyn. IJIoofd-

STUK.

De bynaam is van B r o w n e afkoniftig ,

door wicn een Boomachtige Coiiiinia yoorge- Comnia,

fteld wordt, met gegolfde drievoudig gevinde

Bladen en zeer kleine Bloemen , de Trosfeii

aan 't end der Takken. Die ondcrfcheidt dee-

5^ Soort 5 niet alleen ^ van de voorgaande ; maar

het is ook een hooge Boom , die een dikken

Stam heeft ^ beftaande uit een geelagtig wit

tlout, zo wel in Oost- als in VVestindie groei-

jende ^ en aan de Kust van Malabar Malago-

Maram genoemd wordende. Deszelfs Blociëm

beftaat uit een menigte van kleine Bloempjes,

die op lange Steeltjes zitten. Hy draagt ron-

de 5 eerst zwartagtig , dan witagtig groene Bes-

fen y met één Korrel , zoet van Vleefch.

S P A T H E L I

De Bloem en Kelk zyn in dit Geflagt bei-

den vyfbladig -5 het Zaadhuisje driehoekig en

met

^ro) Rhu^ Folils ternatis, Foliolis pctlolatis ovatls remotls-

fime fenatis , fiibtus tomencofis* Amcsn. Acail. V. ^()$^

Cominia arborca Cvc FsroVvN Jam, 2c5« Bacdfera Indica

trifolia* 5LOA>r. J^nu I70. ïlifi, lU p loo. T. i08» i'. i.

RAJ» Hifl. I5Q3. Mabgo - Maram» Hort, Mal, V. p. 49. T.

as. liURM. FL Jnd, p, 7;.

11* DEEi,. II. Stuk*
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^ met drie Holligheden 5 bevattende enkeldc Zaa-

^^^^^ den.

MooFD- De eenigfte Soort ^ hierin voorkomende (1),
STUK* voert den bynaam van eenvoudige of enkelde 5

spJtMa Gewas een enkelen Stam heeft ,

ftmp^x. die volgens S l o a n e , maar een Duim dik

ipige» IS en niettemin 3 ongetakt, tot de hoogte van

veertig Voeten ftygt; zynde zelfs, tot byna een

half Voet van den Top , ongebladerd , gelyker-

wys de Palmboomen. De Bast is glad en wic-

agtig 5 doch om hoog de mn*ken der afgevaHen

Bladen vertoonende 3 even als de Koolftruiken.

De Bladen , die den Top omringen, zyn zeer

groot, met eene middclrib of Steel van drie of

vier Voeten lang, waar aan wederzyds Bladen

Haan van een half Voet , een Duim breed , doch

fpits viitloopende , zagt en ruig. Boven de Bla-^

den geeft de Top vceïe Roedjes uit , naar al-

le kanten ipreidende, van zes Voeten lang, op

welker enden veele, zeer fchooncj vyfbladige

paarfche Bloemen , met geele Meeldraadjes en

daar op volgen gladde Vliezige Blaarachtige

Zaadhuisjes. Op Steenachtige Heuvels aan Ho-
pe - Rivier by Leguane op Jamaika hadt hy dee-

zen Boom aangetrolFen* Dezelve fchynt veel

naar de Comocladia te gelyken*

A R A«

fx) Spathelta, Sfss, Nat. XIT. Tom. IT. Gen. 57.% p. 2Tp.

??p^tlie!Ia Caule fïmplici öcc. Brown. Jam. 127, y\ceri

aut ra'hiro affin"s Arbor Öccu Sl^QAH, Jam, ijS, Hi/l, II,
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A R A L I A. 11^

Afdeel»

Van dit Geflagt 3 ook Kruiden bevattende

,

zyn de Kenmerken ^ behalve de Vyf Stylen , sxm!^'
die hetzelve in een anderen Rang dan de voor-

gaande brengen , een vyftandige Kelk boven

het Vrugtbeginzel , en eene vyfbladige Bloem >

waar van veelen êen Kroontje of Zonnefcherrn

famenllellen 3 die een zeer klein eigen Bekleed-

zei heeft : zynde de Vrugt eene vyfzaadige

Befie.

De twee eerfte Soorten 3 die Boomagtig zyn

en onder den naam van Boomen voorkomen,

zal ik hier befchryven.

(i) Aralia , die Boomachtig is , met enkelde i.

Bladen , hebbende ééne Klier aan ieder artlfj^

Straal van het gemeene Kroontje.

Dit laatfte heeft Browne in zyne bepa^

ling van dit Plantgewas ook opgemerkt, doch

in de afbeelding of befchryving van den Klimr-

op ' Boom met Piekswyze Bladen ^ door Plu-
mier, vind ik geen het minfie gewag van

deeze Klieren. Het wordt aldaar gezegd een

Boomachtig Gewas te zyn, dat de Bladen fpits-

ovaaj ^

fj) Aralia Gaule Arboreo , Folüs limplicibus , Umbell*

luiiverfali Rndiïs uniglandulofïs. Amsen^ *Acadm p, 396^

Aralia arborea &c. Bronw, Jam^ i89» Hedaa Arbor , FWio
hasiato. Pi-UM. Spie^ iS* K 148*
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U. ovaal 5 gedeeld , overhoeks geplaatst en efFen-

^F0b:EL, i-andig heeft, met eenc EIroontjeswyze Aair van

Hoofd- l^'^^i^^^^ 5 die eigen Zonnefchermen uitmaaken >

STUK. elk op eene byzondere Straal van de algemeene

Kroon* Zo het de Laurierhladige Boom is van

S L o A N E 5 die aldaar aangehaald wordt , dan

heeft hetzelve regte Takken ^ met eene gladde

donker bruine Schors , w^aar onder een wit Hout

legt : de Bladen v/orden naar 't end breeder, de
'

Bloemen zyn geel , en maaken , zo wel als de

Vrugten , dat roode Besfen zyn ^ zeer fraaye

Kroontjes uit. In de Noordelyke deelen van

Jamaika hadt hy deezen Boom gevonden. '

'TI. (^) Aralia, die Boomachtig is^ met den Stam^
Araiia Bladen ^ gedoomd.

Gedoorn-
^* De Doornagtigheid onderfcheidt voornaame-

lyk deeze Sooit , v/eike ik in de Amfleldamfchc

Tuin 5 door Commelyn , Boomachtige ge-

doomde Angelica , of Indifche Boom 'met Es-

fchen -Bladen cn eene gedoomde Schors 3 ge-

tyteld vind. Deeze heeft gevleugelde' Bla-

den , gelyk die van de Plant ^ welke men Engel-

wortel noemt; het geen ten opzigt van een

Boom zeer vreemd is. In de Koninglyke Tuin,

te

(i) Aralia Arborcscens , Caule
,
FolHsque j^ciiteatis. K;r,,

Cliff. i6. Gron, Virg, 3^. Aralia Caulc acitleato, liortl Ctif^

115. RO¥rN Lugdbat. 92. Angeljc;? ^tbtH^escens Spirofa , Söc*

•C9MM* Uort. Amft, I. p. gQ. T. 47. R.Vj* lUJi 1798. etórtS.

rpphoiiaua Arboi aculeata Yirginiana. Pluk. Afm, ^3, T. io.
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te Chelfea^ hadt men dit Gewas met een vStart> IH

van eens Mans langte 5 en meer dan een Arm ^^^^^^

dik gezien, die zig aan den Top in Takken 'uit- Hoofd-

ipreiddc. V/aarlchynlyk groeit het in zyn Land^*^^^»

veel hooger. De naam^ welken 'er Pluke-
N E T 1 u s aan geeft , i,s Chriftophoriana , een

gedoomde Virginiiche Boom.

. (3) Aralia, dio; den Stam en de Eladjleelen ge- m*

doornd heeft ^ de F'inbladen ongedoomd en chi^el/it

Raairig. cj^inee-
^

• fcije.

Deeze Soort voert den nevensgaanden by-

iiaam , om dat zy door den Heer Osbeck!
in China waargenomen is. Zy heeft een enke-

len fterk gedoornden Stam of Steel ^ die anders

kaal en alleenlyk aan den Top gebladerd is. De
Bladfteelen zyn famengefleld ^ in drieën ver-

deeld en ruig ; de Bladen gevind , met dé

Blaadjes ovaal en Zaagswyze getand , inzonder-

heid van onderen Haairig , tweemaal zo groot

als in de voorgaande Soort. De Zonnefchenn

is uit een menigte van kleine Kroontjes famen-

gefleld.

^ L I N N iï: u s vraagt , of hier toe ook de Man- water-
Struik

'netjes Water - Struik van R u m p h i u s te be-
*

trekken zy , hctv/elke döör den Heer N. L.

(3) Aralla Caule Pctiolisque aciileatis , Fallolls iflermibus

-viiloüs, S-jit^ iiat. XIU Frutcx aqaofus , miis. KUMPH^ An^y^

IV. 105 T. 44? BuRM. FU Ird, 7S,
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H* BüRMANNüs vastgefteld wordt ^ zo wel ten
ilFMEL,

Qp^-jgj. y^j^ het Mannetje als van het Wyfje» Het

Hoofd* eerfte is een Boompje dat wel ter hoogte van
STUK.

ggj^ Spies opfchiet , met een öf meer regte

Str^tÜ'^' Stammen , die dikker worden dan een Arm ,

en geheel bezet zyn met Doornen. De Bla-

den gelyken eenigermaate naar die van den

Vlierboom , en het bloeit ook met Dollen zegt

RuMPHius 3 doch yldef en de Vrugten ko-

men vry wel overeen met de zogenaamde Dui-

vels- Kerfen 5 naamelyk die van de Bryonia ni"

gra^ weleer Tamnus m Tamus genaamd. Dee-

ze Besfen bevatten eenige Steenachtige Korrels

cn zwellen ibmtyds op tot de grootte van eeii

MusketkogeL Dit Gewas groeit veel aan de

kanten der Rivieren en op Waterige pïaatfen
^

in Oostindie ; alwaar de Stammen groen en Struik-

achtig blyven, doch in de Bosfchen wordt het

een Boom , wel van twintig en meer Voeten

hoog , met eene graauwe Schors ^ hebbende

van binnen hard Hout. 't Sap der Bladen en 't

Zweet der jonge Stammen veroirzaakt Jeuking

op de Huid. Het Wyfje heeft veelal de zelf-

de gedaante 5 doch is ongedoornd, en daarom

wordt het dus onderfcheiden* In hetzelve zyn

de Takken en Bladen als met Zand beftrooid,

't welk aan de Huid komende ook Jeukt ver-

wekt. De Besfen van geen van beiden wor.

den doör 't Gevogelte gegeten : maar de In-

diaanen maakea veel werks van het Sap üit
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liet Waterige Hart 3 dat den naam aan decze Tl.

Gevvasfen geeft. Afdf.eI/.'

Gedagte Heer Buraiannüs brengt hicrgoojj^u-

een Malabaarfch Boomgewas (*) t'huis , dat stuk.

een Heelter is van twee Mans langüen hoog,

op Zandige plaatfen groeijende. De Bladen

zyn ook gevind , en hebben hunne Steeltjes

bezet met Pukkeltjes, die dezelven ruuw maa-

ken. De Bloemen grocijen Zcnnefchermswyze

:

zy zyn vyfbladig en witagtig groen: de 15es-

fen zyn zwartachtig , en hebben een blaauw

Sap , zo fcherp , dat het de Keel fchroeit wan-

neer menze eet Uit het Hout, de Bladen en

Wortelen , worden niettemin verfcheide Genees-

middelen vervaardigd,

VI. HOOFD-
i

Erntcx bacclfer Miïabarlcus , Floribiis iitnbellatïs pen-

tapctalis , Fruarii nigricante polyspermo» RAJ« ////?, 1635,

N^Iiigii. H^rt. Mal. V* 11. T, iS, p. 43*

ÏL Deel. Il^ St-uki^
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Afdz^U ^^^^^^^^^^^^^^^
VL

'

Hoofd- VI. li O O F D S T U K.
STUK»

Bejchryving van de B oom Ei^ ^ wier Bloemen

zes Meeldraadjes hebben ^ die daarom H e x >

A N D R I A genoemd worden ^ waar onder de

Boom 5 die het zogejiaamde Draakcnbloed uit-

levert^

De Rang der Zesmannige Plantgevvasfen , in

het Stelzel der Sexen^ is niet zeer uitge-

breid. Men noemtze H e x A n d r i a , om dat

ieder Bloem zes Meeldraadjes (Stamina) heeft

^

en onder dezelven hebben ver de meefteii

maar éénen enkelen vStyl of Stempel, deswegen

Monogynioi genaamd 3 die weder onderfeheiden

worden, naar dat derzeiver Bloemen een Kelk,

,pf een Vliezig Omwindzel als een Scheedc ,

gelyk de Narcisfen enz. , of niets van beiden^

of zelfs geen Bloemblaadjes hebben. Alle de

Boomen van deezen Rang komen onder de

Eenwyvigen voor.

D R A C ^ N

De Kenmerken zyn : een Bloem in zesfen

verdeeld , regtopllaande , die de zes Meeldraad-

jes, in 't midden van haare langte, iets dikker

heeft en geene Kelk. Het Vrugtbeginzcl is

ovaal met eenen Draadigen Styl ^ die enkeld

is 3
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is , doch den Stempel in drieën verdeeld heeft ir.

cn (lomp. De Vrugt is een Eyrondc Bezie

inet drie holligheden. Deeze Kenmerken ko Hoofd-
men byna met die van het Gellagt van Aspa-"^'^-^^*

ragtis 5 tot hetwelke L i n n te u s den Draak-

boom tc voorcn betrokken hadt, overeen: doch

de Geftalte verfchilde te byller : weshalve hy

'er thans van afgefcheiden is.

Onder de vyf Soorten , in dit Gefiagt door

den Ridder betrokken , komen 'er twee voor

die Boomachtig en Boomen zyn , als volgt.

(i) Dracgena, die Boomachtig is^ met de Bla- i.

de7i eenigermaate Vleezig 3 aan de tippen UracoT^'

f!;edoornd. ' raak-

De eigentlyke reden, dat deeze Draakboom

3

in 't Latyn Draco Arbor , genoemd wordt ^ is

duifter. Dat zig in de Vrugt, wanneer men
de buitenil:e Schil daar af haalt, de figuur van

een Draak vertoonen zou , hoewel niet onmoog-

lyk , is wat ver gezogt. De afleiding met fom-

migen te ftellen van het uitvloeijende Harst-

achtige Sap 5 dat Draakenbloed genoemd w^ordt,

heeft fchyn ; alzo Dioscorides zelf meldt 5

dat

(i) Dracana arbore.i , Foliis rubcarnolTs npicc fplnofb, 5vsf,

Nat» Xll* Tom» H. Gen. 1256 24Ó. Asparagus Dnco,

^;>. Plant, Ed, II. p» 451. ^?URM. Vl. JrA, p, 83, Cordylme

Foliis inermibus &rr^ RoYEN Lugdbat, 11. Palma Foli's Icn-

glsfimis pendulLs. EOERH. LugSat. II. p. 169, Draco Aibci#

Clus. Rar. I. p. II.

P 2
II. Deel, U, Stuk»
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. dat die StofFe Voor het verdikte Bloed van ze-^
FDj-EL.

Draak gehouden vverdt. Maar ik denk
Hoofd veeleer , dat de Geflalte van den Boom 3 die
STUK.

YY^t- gj-^j-j^ belangt vry Slangachtig is 5 en aan

hom'^''^' Top alleen maar een Kroon heeft van
korte Takken of Degenvormige Bladen ^ de
genen 5 die zulk een Stam op den Grond leg-

gende vonden , met de gedagte roode Harst daar

aan , hem in de eerlle opflag voor een Slang of
Draak , die gekwetst was of vermoord , heeft

kunnen doen aanzien.

Wat hier van zy : de Draak (zegt Clu-
3, s I u s) want ik vind geen bekwaamer naam

;

55 is een hooge Boom , van verre naar een Pyn-
3y hoorn gelykende , zo egaal en altyd groen zyn

^, zyne Takken. Hy heeft een dikken Stam

,

35 met agt of negen Takken van twee Ellen ,

55 die even lang en Bladerloos zyn. Dezelven

55 verdeclcn zig ieder aan 't boven -end in drie

of vier Takken van een Elle lang of wat
meer 5 en een Arm dik: ook Bladerloos 3 maar

33 op den top ieder een Kroon draagende van
Bladen van gelyke Iangte3 welke naar Lifch-

33 bladen gelyken 3 en groeijen op de manier
der Aloë

3 zo dat het eene Blad Scheedswyzc

33 het andere omvangt. De breedte is rykelj fe

3, een Duim 3 en zy loopen aan 't end fpits als

3, een Degen uit 3 hebbende in 't midden een

33 verheven Rib 3 doch aan de zyden dun en
•3 fcherp zynde als een Swaard. De Stam heeft

33 een vast Hout, maar eeniuuwe Schors 3 met

95 veele
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vecle Scheuren en Barden 5 waar , in de Honds- -.ihr

5,
dagen , het gedagtc Vogt, dat tot een roode Vi.

35 Harst verdikt 3 uitzypelt. De Takken zyn Hdofd*

,5 vol Vogt en w^eek van zelfftandigheid 5 zo ^^^'^^^

55 wel als degeheele Kruin van den Boom , dien^oö.'».

3, men even als de Kool der P^lmboomen eeten

55 zou kunnen ^ indien de bitterheid zulks niet

35 verhinderde",

C L ü s I u s zag deezen Boom , nu rykelyk

twee Eeuwen geleeden 3 teLisfabon^ agt Palmen

dik, agter zeker Kloofter ftaan, en kreeg ver-

volgens een Takje met Vrugten beladen , die

van grootte en figuur als kleine Kerfen waren

,

geelachtig van Kleur en wat zuur van Smaak»

Ten dien opzigte kwam dezelve met den Draa-

kebloeds* Boom, dien anderen op de Kanarifche

Eilanden gevonden hadden , overeen; doch ver-

fchilt van den Indifchen Boom , dergelyke Harst

uitleverende , van K ^ m p f e r befchreevèn

,

die tot het Palmriet van R u m p h i us behoort

;

en van anderen. Rümphiüs, naamelyk ,

geeft drie Oostindifche Boomen op , die een

Bloedrood Sap uitftorten ^ en Hernandez
maakt van twee Westindifche gewag. In

Zuid - Amerika , aan de Rivier Oronoque , vondt

L o E F L I N G een zodanigen Boom met een

Vlinderachtige Bloem ,
gevinde Bladen en Peuls-

wyze Vrugten : J a c q u i n in Tierra Bomba
een dergelyken , dien de Ingezetenen Sangre

de Dragon noemden. Wanneer men hier en daar

Infnydingen maakte in den Stam 5 was in 't kort
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n. de Boom bezet met glinflerende roode Druppels

^^'^Y^-
als Traancn, die door de Hitte van de Zon in

HooFo^ weinige Minuuten Itremden tot een Harst als

&XÜIC. het gewoone Draakenbloed der Winkelen.
Draak- B O E R H A A V E betrekt den Dfaakboom van

C L u s I u s tot de Palmboomen : hy geeft *er

ecil gladden Stam aan ^ met zeer lange neer-

hangende ongelteelde Bladen. Dus komt een

Gewas in onze openbaare Kruidhoven voor ^

't welk C O M M E L Y JN in de Naamlyst van den

Amderdamfchen genoemd heeft, Pruimdraagen-

de Palmboom , met de Bladen van Tucca en eene

Tros van Friigten , die de figuur van Kerfen

hebben i en een hard Afchgraauw Steentje^ van

grootte als em Erwt. Het zou dan fchynen ,

dat die Hoogleeraar de Vrugtmaaking had ge-

zien ; ten ware zulks van C l u s i u s ontleepd

mogt zyn ^ die elders van eene dergelyke Vrugt

gewaagt. Ondertusfchen hebben die Draakboo-

men 3 welken men in Europa heeft, in Geftal-

te met den gemelden van Boerhaave over-

eeAkomftig , en van aanzienlyke hoogte 5 in

Duitfchland reeds gebloeid en Vrugt gedragen.

By gelegenheid , dat zulks , nu zes Jaaren ge-
leeden, te Weenen, in de Keizerlyke Tuin ge-

beurde, heeft de Hoogleeraar C R a n T z (*)
daar van een nieuw Geflagt gemaakt , onder
den naam van Storckia^ dat dan de Draakboom

van

() De duahus DracQnls Arhrihs. Vknnx ï76s. Qiiarto,

/
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Vciii Clusius zou zyn^ hetzelve van de Oe- IL

dera onderfcheideiide ^ welke in 't jaar 1756 /^^^^^^'^

Dok te Wccnen^ ineen andere Kruidhof, ge-HooFn-

bloeid hadt , cn door hem voor den gedagten^^uK.

Palmboom van Boerhaave gchoiKien wordt, ^^j^'^'^''*"

De Bloem van deeze was Klokvormig en groo^

ter; de Viiigt, naar die van de andere gelyken-

de, bevatte een rond, glad, witachtig Steentje,

't welk hy zdf twyfelt of het van dat der Storc-

kia verfchille : zo dat L i n n ^ u s deeze beiden

voor een zelfden Boom verklaait (*): te meer,

dewyl men in de laatite bevonden heeft 5

dat de Takmaaking , die in de mcelte Draak-

boomen ontbreekt , toevallig fe. Men heeft

ook waargenomen , dat dezelve door ovcrlangfe

Scheuren , die van zelf ontdaan , in 't vroege

Voorjaar een roodachtig Sap uitgeeft , 't welk

opdroogende een hoogroode Harst uitle\Trt, De
Bladen zyn in deeze laatlle zo dik niet , en fmal-

ler dan in de gewoone; weshalve de Tuiniers

hem den SmaMaderigm Draakhoom tytelen. De

natuurlyke groeyplaats wordt gefield op de

Ka.narifche Eilanden.

Het Draaken - Bloed Sanguis Drmonis , dat Het

de Ouden Cinnabaris noemden wegens zyne^^^^^'^^

roo-

{*) Vande2:.li Arbor Draconis (ivc Dracxna, Ulys_f/>. 1762*

Qiiarto» BFRENSDraco Atbor* Goett, 1770* Qi_Tarto* CrAnt?:»

Schedula Oederia eadetn Ciim Scheduljl Storckia, LiNN, Man*

iisf^ altera»

P 4
il» DEEt, II, STOK.
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n, rcode Bloedkleur , 't zy dan van deezen of
Afdeel,

y^j^^^^j^j anderen Boom , komt voor in ronde

Hoofd- Bolletjes , van grootte als een Hazelnoot ^ die

gTLJK, Paternosterswyze in geelagtige Riet- of Palm-

booms Bladen famengeknoopt zyn. Men vindt

het ook in Brooden , ja zelfs week en vloei-

baar 5 flegter ^ onziiiverer en van- minder waar-

de^ Het heeft Smaak noch Reuk ^ uitgenomen 5

wanneer men 't brandt. Wegens zyne famen-

trekkende hoedanigheid heeft het de voornaam-

fte
.

plaats onder de Bloedflempende Middelen ,

die men inwendig gebruikt. Uitwendig droogt

het Zv^^eercn op ^ doet de Wonden fluiten,

maakt de losfe Tanden vast en vcrfterkt het

fiappe Tandvleefch.

iT» (2) Drac^ena 5 die Boomaehtig is ^ mct fpitfo

TerlT Lancetswyze Bladen.

Hier wordt de Tzerboom bedoeld 3 dien de Chi-

neezen Tatsjo 'noemm ^ volgens den Heer Ös-

B E c K 3 en door hem in China waargenomen is,

dien hy aldus befchryft. Dezelve was zo lioog , dat

hy de Bloemen , die aan den Top van een

regtopftaande Struik zaten , niet bereiken kon.

De Takken waren met Staaken van Bamboe-

zen onderftut. Hy moet niettemin de Bloe-

men

(2) Drac^na arborca Foliis lanreolatis acutfs. Syst^ Nat,

Xll. Tom. II, 246, Convallaria fnitieofA, 5ji;. Néit,
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men bekomen hebben: w-nt hy /.egt, dat der- Ii;

zelvcr Kc!k cénblaadig en tweetandig is ; zyndc ^^^^^f-

de Bloem Trecliteragtig en bellaande uit een Hoofd-

Draadachtige Pyp, met een breeden Mond, dic^'^"^-

in zesfen verdeeld is, met langwerpig ronde
^''^^''''^^

Slippen , waar van de drie buitenften een weinig

grooter zyn , en de drie binnenften de zes Meel-

draadjes inwikkelen. Deeze zyn korter dan de

Bloem, en hebben langwerpig ronde, finalle,

overendftaande Knopjes. De Stamper is langer

dan de Meeldraadjes , en heeft een oriverdeel-

den om2[ekromden Stcmipel. Dan zegt hy: de

Boom was meer dan twee Mans langten hoog

,

hebbende den Stam zeer knoeflig , kaal en ruuw;

de Takken zyn krom , kaal , doch hebben aan

't end bosfen van Bladen, die Lancet- Degen,

vormig, roodagtig zyn met gevoerde Steelen of

met agterom geboogen Randen. De Bloemen

zitten aan de Punt der Takken , by Dollen of

Trosfen, zyndc ieder derzelven klein en road.

Die Heer betrekt hier toe den Asparagus

terminalis van L i n n /e u s , en dienvolgens ook

de Witte Liraiet - Struik van Rumphi us
;

doch dceze beiden fchynt onze Ridder thans

afgezonderd te .wülen hebben, om uit te man-

ken de volgende Soort , v/clkc echter door hem
niet duidelyk van de andere ondeifcheiden

11. Deel. IU Stuj?»

P 5-
(3) Dra.
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II. (3) Drac2ena die Stndkachtig is ^ met Lan-
A^iwjiu cetswyze Bladen.

Hoofd-
STUK^ De Witte Limiet - Struik van R u m p h i.u s

,

nu is een Heefter van agt of negen Voeten hoog,

«^«w^Velke den Stam naauwlyks een Arm dik heeft.

Struik
met weinige regte Takken , die als in korte

Leedjes verdeeld zyn. De Bladen zyn met den

Steel een half Voet lang, aan beiden enden fmal

uitloopende , van boven licht Zeegroen , van

onderen purperachtig , en de jonge Bladen zyn

fchoon licht rood. Aan 't opperfte der Takken

komt een Tros uit van Stersv/yzc Bloemen,

van zes v^'itte Blaadjes , met even zo veel Meel-

draadjes en een Styl in 'c midden , op een Vrugt-

beginzel zittende , hetwelk een roode Befie

v/ordt , gelyk in de Aspergies , en decze Tros

verfiert den Boom niet weinig, Zyne Takken

worden ook veel, op Bruiloften, ten dien einde

gebezigd. Hy heeft een voos wit Hout, met

een Waterachtig Hart. De Inlanders planten

dit Gewas veel aan de kanten van hunne Bofch-

tuinen, als tot een Heining of Grensfcheiding,

en daar van heeft het den naam van Limiet-

Struik bekomen , doch de Ternataanen noemen

het Ngasfi , dat is Leugenblad , om dat het zig

aan de eene zyde groen , aan de andere paarfch

vertoont.

C A-

(3) Drac^ina herbacea caulescens , FoIIIs Innceolatis Sy$t^

U'it. XU. p. 1^6, Terminalis alba. Kumph, ^ïfih, IV* p.
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C A P U R A»

Dit is een nieuw Gellagt , door L i n N .ï: ü s
^J^^^^

thans voorgefteld, waar van de Kenmerken zyn.sxuK.

Geen Kelk : de Bloem eenbladig, Pypachtig,

met den Rand in zesfën verdeeld , de vSlippen '

rond. Zy heeft naauwlyks Meeldraadjes, maar

zes Meelknopjes 5 die langwerpig zyn, binnen

de Buis vervat» Het Vrugtbeginzel zit boven ,

is driehoekig rond , geknot , met eenen Rol-

ronden zeer korten Styl , en eenen Klootagtigen

Stempel, Het Zaadhuisje is misfchien een Be-

zie.

Dc eenigfte bekende Soort (i) is een Boom
in Indie groeijende 3 met gearmde paarfchagti-

gc Takken ; de Bladen gepaard, eenigermaate

gelleeld , ovaal, efFenrandig, fpitsachtig, jaar-

lyks afvallende. De Bloemtrosjes zitten in de

Oxels der Bladen
, zyn korter dan dezelven en

paarfch van Kleur;

Dit Geflagt heeft eene Kelk van zes Bladen

en eene Eyvormige Bloem in zesfen verdeeld

,

met even zo veele Schubbetjes beurtlings vau

binnen. De Vrugt een Appel met tien Hok-

jes 5 waar in enkelde Zaadkorrels , die het Plek-

je op zyde en de punt genageld hebben.

A C H R A S.

Drie

(i) Capiira, Mant, altsra, p. l+s> 5c 22;»

II, Deel. II. Stuk*
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11. Drie Soorten komen in dit Gcflagt voor,

^^yj^^" die altemaal tot de Boomen behoorenj als volgt.

Hoofd»
STUK. (t) Achras met enkelde Bloemen 5 de Bladen

Beitelvormig Lancetswyze*

ImuT^^'
By Sloane voert dceze den naam van

zeer groote Perjikenhoöm^ met eene langwerpige

niuwe V^rugt : by P l u k e n e x i u s van Jp-

feldraogende Amenkaanfche Boom^ met groote,

lange, ilompe, harde en geaderde Bladen , die

ongelyk van Rand zyn. De Spaanfclien
j»
zegt

J A c Q ü I N 5 noemen hem Sapota y de Engel-

fchen en Franfchen Alamei-Sapote, Hier van is

sekerlyk • de bynaam ,
op de Vrugten ziende ,

_ die van figuur als Prammen zyn, afkomflig

Het is een regtflammige en zeer fra^^ije Eoom

,

die zyne Kroon wyd uitbreidt , zegt de Heer

J a c Q u I N 5 iets Melkgeevende. Gedagte Kroon

bedaat uit Twygen , wier Looten aan 't end

dik en rond zyn , en aktear bezet met groote

langwerpig ovaale Bladen , van agt Duimen lang*

te. Onder het Loof zyn de Takjes digt bezet

met eenbloemige Steeltjes 5 die kleine witagtige,

Ivlókswyze Bloemen draagen , naar die van de

Smeer-

(1) jichras Ilorlbus folitarils , FoHls Cuneifornii - lanceolaris

Syst, Nru^ XII* Gen* 455« p 251* Achras Frudiu maximo

QVSto &c. Brown. Jam* zx>\^ Achras Flaribiis penrandris,

]ACC^ Amer. p. 5<^. T. 182» f. 19. Malus Per/ica maxima £cc.

Sloan. Jam^ \ * p. 124. al 8» Arbor American^ Pomjfcrz

^.c. 'Pluk. Alm, T< 268,
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Smeenvortel wat gelykende. De Vnigt die ïl,

j^yvonnig is^ drie ^ vier of vyf Duimen lang 5
-^^^'^^^l.

lieefc eene rosagtige , niuvve ^ doch geenszins hoofd-

gcTchubde Schors ^ waar onder een week Vleefch stuk.

is, bleekrood en eetbaar 3 doch laf zoet van

vSmaak. De Zaadcn zyn zeer groot , bruin en

Iterk glanzig , met eenen witagtigcn ruuwen

Eand, en bevatten eene witte Pit, die meteen

fterken Reuk van bittere Amandelen is bezwan-

gerd.

De overeenkomst van deeze Soort met de vol-

gende , zegt Jacquin, is zo groot ^ dat ik

deswegen hec voornaame Kenmerk der Sexea

ben overgeflapt , betrekkende^ dezelve, fchoon

hy maar vyf Meeldraadjes heeft , tot dit Ge-

flagt. Misfchien zal men ze , t'avond of mor-

gen , in een andere Klasfe plaatzen. Zy was

hem by Karthagena , op Kuba en Jamaika ,

voorgekomen»

(2) Achras met enkelde Bloemen , en Lancets* \u

wys' ovaale Bladen. s^oflf'
Sapodille»

Deeze is 't, die onder den naam van Sapo-

ta by P L u M I E R voorkomt en door B r o w-

N E

(1) ^chras Floiibus .(blitatüs , Folils lanc(?olato • ovatis. 5yif.

A^nr. XII, Aciuas Floribus hexandris» Jacq^ Amer. p, 57, T,

41» Achras. Loefl. 186. Sapota Friictu ovato majoie,

Plum. Gen* 43, Achrïis Fru^tu cllfptico fcabro m:^jore

2JR0WN. Jam, 200. T. 19* f. 2»

ÏI, Dr.EL Jl Stuk.
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IL NE genoemd wordt Achras met eene groote-

Afdeel. yQ Eyvormige ruuwe Vrogt, enkelde Bloemen,

Hoofd- ^^^^ Oxels voortkomende , ftrekkende het

sïüK. Lidteken van het Zaad zig voorby de Punt

iiir. Hier toe wordt ook 3 als eene Verfchei-

denheid , de Sapota met eene kleine Vrugt

,

van S L o A N E en de gedagte Autheiiren ^ betrok-

ken. De Spanjaarden noemen de een zo wel

als de andere Nispero 3 de Hollanders Mispel-

loom ; doch de Franfchen noemen die met groo-

te Vriigten Sapotier , met kleine Vrugten Sapo-

tillier : de Engelfchen geeven aan de eerfle den

naam- van Sapodille - Tret 5 dat is Sapodille-Boom ^

en de laattte van Nisbcrry.

Het is een Boom , niet minder fraay dan de

voorgaande , die dikwils de hoogte van vyftig

Voeten bereikt, zvnde geheel vol van eene wit-

te zeer taaije Melk. Het Hout is wit, de Schors

bruin. De Bladen fchyncn weinig van die van

den voorgaanden te verfchillen, doch zyn flegts

half zo lang , en meer Lancetachtig , dat is

fmaller en fpitfer. De Bloemen komen op ge-

lyke wyze voort en openen zig ten tyde der Be-

vrugting meer, hebbende bevoorens een Eyron-

de en dan eene Klokvormige gedaante. De
Vrugt. die nu grooter , dan kleiner, ronder of

langwerpiger valt , heeft eene bruine ruuwe

Schors 5 en daar onder een witachtig VJeefch

,

welk zo aangenaam van Smaak is, dat fommi-

gen deeze Vrugt zelfs lekkerer dan de Ananas-

fen keuren. Men kanzc echter niet eeten, of
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7y moeten eerst beginnen te rotten , gelyk de II.

Mispelen. Dc Pitten of Zaadkorrels, waar van^^^^^^^'

zeklen meer dan vier voldraagen, z^^n günfte- Hoof'd-

rend zwart en uitermaate bitter. Die van Mar-^TUK,

tcnique gebruiken dezclven , gepeki zynde 5 als

een Geneesmiddel voor de Ongemakken der

Waterwegen, wordende, ten dien einde, een

Emulfie met Wyn of Water daar van gemaakt

,

doch nooit meer , tot ééne Gifte , dan van

twaalf Korrels. De Bast van den Boom is fa-

mentrekkende, en v/ordt wel, in plaats van de

Kina , tegen de Koorts gebruikt.

By nagt vcrftrekken deezc Boomen tot huis-

vesting voor Rotten en Vledermuizen, die naar

hunne Vrugten niet minder gretig zyn , dan

veelerley Vogels uit den Rang der Hoenderen,

op v/elken derhalve de Vogelaars onder deezc

Boomen zitten te loeren, en ze hunne Snoe-

pery duur betaald zetten. De Vogeltjes, die

hangende Nesten maaken, fchynen deeze Boo«

men ook te beminnen , en de Kolibrietjes bou

wen dikwils in de Toppen der Takken 3 welke

naar den Grond hangen 3 hun zeer aartig van

verfcheide deelen der Bloemen vervaardigd

Nestje , broedende daar in onder befchutting

van de overhangende Bladen. Op de Karibifche

Eilanden en de nabuurige Vaste Kust, komt die

Geboomte voor.

(o) Achras



240 Zesman NI GE Boom en.

ge.

Afdee
Achras 772^^ Troswyze Bloemen en Lm-

^Vl^^' C6^?i')>'3?x' oyaale Bladen.

Hoofd-
stuk*

. Aan de voorige Soort hadt Sloane Lau-

^
rierbladcn' gegeven , en aan deeze geeft hy

Wiigenbladen ; daar zy doch weinig van die
smaiwadi^

verfchülen. Hy noemt dezelve een

Ecom met een breed glanzig Blad van Wilgen 5

en kleine bleekgeele vyfbladige Bloemen , die

troswyze voortkomen uit de zydcn der Takjes

of Lcoten. B r o v/ n e geeft 'er den naam aan

van Achras met langwerpige glanzige wederzyds

uitgerekte Bladen, de Bloemen Tpswyze^ by

Bondeltjes onder het Loof verfpreid. De vyf-

bladigheid ftrydt tegen de algemeene en byzon-

dere Kenmerken van dit GejGagt. De Boom
valt in Zuid - Amerika.

P R i n O ^.

De Planten van dit Geflagt hebben den Bloem

éenbladig en Raderachtig 3 met eene Kelk die

in zesfen verdeeld is^ en de Vrugt is een Bezie

met zes Zaaden.

Twee Soorten komen 'er in voor ^ die belden

tot de Boomen betrokken worden ^ als volgt.

(OPri.

Cs) Achras Florlbus confertls , FolHs lanceolato . ovatj'f;,

Syst^ Nat. Xlï. Achras Foliis oblongis nk'idis iirrinque pro-

dadis, &c. Brown» Jam* 201. T. 17. f. 4. Salkls Folio latü

fplendente Arbor , Floribus paivis , pallide luteis pentapetalis j

SlqaN» Jam, 170, IJiJi^ II, 98 Tl io6, f, 2|
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(

i

) Frinos 'snet de Bladen in de langte Zaags» ^•

^''jze getand*
Yl

HoorD^

Hier wordt de Groote hmdhladige Alcanna ,
stuk.

van M ü N T I N G , t'huis 2:ebraG;t eri de Hulst „

met afvallende Bladen van du Hamel, m v^rtidUatn,

deszelfs befchryving der Boomen. De Heer ^^^^^"ft-

iü R O N 0 V I u s ftelt het Gewas voor , onder

den naam van Prinos 3 en brengt de befchry-

ving van Clayton by , die hetzelve eeïl

Boom noemt, met een kleinen zwakken Stam

,

welke taaije Ryzen of Teenen uitgeeft , met

eene gladde Schors , Bladen als van den Lau-

rier en vyfbladige witachtige Bloemen , die

bngeftecld uit de Takjes voortkomen , met Bes-

fen eh Zaaden als van de Hulst. Volgens dé

befchryving van gezegden Heer , zyn de Tak-

ken effen en kaal ; de Bladen ovaal ^ gefleeld y

glad , fcherp getand , loopende de Tandjes in

Elsachtige Punten uit ; è:ynde ook de bovenflen

liiits, de onderden ftomp. Voorts zegt zyn Ed,,

iiit iéder Oxel komt een gemeen Bloem - Steeltjé

voort , korter dan het Bladfteeltje , met witte

Bloemen. In 't Kruidboek van Collinson
vindt men 'er Mannetje en Wyfje van (^). De

woon»

(1) Fr:r.o5 loWb lovt^ltudimlhtt ferratls, Syst, Nat. XJÏ.

Tom» I'. 45 p. 2?i» Prinos* QiB^on Virg, Alcanna

major latifolia dentata. Munt, Phyt^ tij, T* 51* Aquifolmm

poüis dcciduis. Du Hamel, Arhr. L 61. T, 23,
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II. woonplaats is in de Moerasfen van Virgime
-Afdeel, ^^egt LiNNiEUS*

Hoofd- '

STUK, (2) Prinos mt de Bladen aan de Tippen ge-

ir. tand^
Prinos

èiadde, Decze is de Casjine met overhoekfe 3 Lan-

cetswyze 5 altyd groene Bladen ^ en de Bloemen

in de Oxelen , van M i l l e R ; als ook de

Echte Casfine van Florida ^ door den Heer C a-

TESBY voorgefteld als een Boompje dat Be-

iiën draagt ^ byna de gedaante van den Alater-

nus hebbende ^ met de Bladen overhoeks ge-

plaatst en eene vierkorrelige Vrugt. Volgens

den Heo* Kalm groeit hetzelve natuurlyk in

Kanada. Het is een Boom y zegt Linn^üs,
die de Bladen overhoeks ^ gedeeld ^ langwerpig,

glad heeft 3 aan de Punt dikwils met tweeZaags-

wyze fpitfe Tanden , in de gedaante byna van

de Myrica^ met altoos fgroenend Loof. Uit

de Oxels der Bladen komen kleine , meest drie-

bloemige Steeltjes voort. De Bloemen hadt zyn

Ed. niet gezien.

B n R S E R il.

De naam 5 of eigentlyk die van Burferiay fs

ter gedagtenis van den Heer J. Bürserus,
wc-

(2) Frhios Folh's apice fcrratls. SysU Nau Xll* ihid, Caff-

fïne FoUis lanceolatis akernis, &c. MiiXER. DiS^ T, «3, f,

2» Casfine vera Floridanorimi , 6cc, CATESB^ Car^ lU p» 57« 5/*



\

Hexanöria. !>43

wegens zyne Reizen uit Liefhebbery voor de

Kruidkunde vermaard , door den Heer Jac- ^y^^'

tjuxN aan dit Geflagt gegeven. Hoofd.

De Kenmerken zyn , eene driebladige Kelk^"^^^*

cn Bloem en eene Vleezige Vrugt ^ welke

driekleppig is en éénen Zaadkorrel bevat.

De eenigfte Soort (i) , daar van bekend 5

voeit den naam van Terpenthynboom by de Cnmmife^

Autheuren. Sloane noemt hem Groote T^-^'^Gotn

rehinthus ^ met Berkenboom - Blad en eene drie- -^^^^^^^

Boom*
hoekige Vrugt* LinNjEUs heeft hem zelfs

m het Geflagt der Terpenthynboomen geplaatst

gehad, onder den naam van Piftacia met afval-

lende gevinde Bladen , de Vinbladen ovaal heb-

bende. Hy fehynt de Amefikaanfche Berken^'

hoorn 3 niet Zaaden^ naar die van 't LHliosper-

mum Frumentaceüm gelykendejte zyn van Pl u-

KENETius, De Spanjaarden noemen hem Al-

onacigo of Mastikboom ; de Engelfchen Ëirch*

tree of Berkenboom en de Franfchen Gommier y

dat is Gomboom.

Het is een Takkige Krooiiboom ^ die dik-

wils

(2) Burftra» JACQ. Amër^ p. 94, T* 65. Terebinthus Colli's

cordato-ovatis Sec Brown. Jam* s-l-S» Tcrebinrhus major

BetMix folio &c. SlOAN. Jam, II. p, S9. 199» CatesB^

Caf-, U p. 30. 30» Seligm. VogeL II. M. 49. Pi. Co^

Terebinthus Americana polyphylIa> Ck)MM. Uort^ Amfl, T. p*

349* T. 77* Betula Arbor Ameiicana, Seminibiis Lirhosperrni

ïrumentacei rcinulis. PluïC. Alm, 67* 151. F. i. Pillrsd-s

Pollis pinnatis decidiiis. Foliolis ovatis, Spi Plant^h p, 1026*

Mat, Mti, 535?

Q -
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II^ wils zeer hoog wordt 3 zegt Jacquin^ heb-.

Yj^
* bende eenen regten Stam , die in een dunne

Hoofd- Schors eene witachtige zclfftandigheid bevat,
STUK.

y^j^ e^j^ Waterig , Lymerig 3 Balfamiek

Vogt 3 dat Terpenthynachtig ruikt. De Bla-

den 5 die ovaal met een punt 3 glanzig 3 effen-

randig, gedeeld en anderhalf Duim lang zyn ,

flaan met hun drieën , vyven3 zevenen of en*

keld aan een Steel. Hy heeft kleine 3 Reuke-

looze3 witte 3 Bloemen 3 aan Trosjes uit de O-

xels der Bladen voortkomende , en op verfchei-

de manieren gefchikt. De Vrugten zyn groen,

paarfch , of fomtyds van gemengelde Kleur :

(nooit hadt hy dezelven blaauw gezien 3 gelyk

zy in de Afbeelding van Catesby voorko-

men 3) en meer dan andere deelen des Booms

met Balfem bezwangerd : de Zaaden fomtyds

driekantig, glanzig 3 van eene Vleefchklcur.

De Vrugtmaaking ^is in dit Geflagt verfchil-

lende. Op Kurasfau heeft die Heer Boomen
gezien, met Bloemen en byna rype Vrugten

beladen , die de Kelk in vyven verdeeld 3 vyf

Bloemblaadjes 3 agt Meeldraadjes , geen Styl en

den Stempel byna in drieën gedeeld hadden.

By Karthagena heeft hy 'er waargenomen, die

lange Trosfen van dergelyke Bloemen hadden,

maar deeze misdroegen altemaal. Hier onder

groeiden andere Boomen van 't zelfde Geflagt.,

waar van alle de Bloemen zodanig waren 3 als

in de Kenmerken befchreeven is , aan zeer

korte Trosfen groeijende. Moet dan deeze

Boom ^
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Boom 3 zegt hy 3 Tweehuizig genoemd worden H*

of Feelbeddig ? Dit laatlle denk ik niet : wanc^^y^^''*

die Bloemen waren van bciderley Sexe ^ wel- Hoofd-

ke, om een my onbekend gebrek, overal mis-^'^"^»

droegen. Ik heb derhalve een Zesmannigen

vrugtbaar , een Agtmannigen onvrugtbaar , en

bovendien eenen gevonden die zesmannige

Bloemen , welke zo ik meen vrugtbaar waren 3

en onvrugtbaare agtmannige te gelyk droeg»

Tienmannige , dat is met tien Meeldraadjes
,

welken Browne verzekert gezien te heb-

ben 5 of vyfmannige , hoedanigen het Geflagt

van Piflacia vereifchte 3 waren zyn Ed. nooit

voorgekomen.

Het Terpenthynachtige Sap 3 dat in de Stam

en andere declen van deezen Boom vervat is 3

verhardt tot een foort van Gom of liever

Harst 3 zyndc bruin en zo dik als Terpenthyn.

Men houdt dezelve voor een zeer goeden

Wond - Balfem 3 welke van veel gebruik is voor

de Paarden 3 zegt CATESBY3 die verzekert 3

dat deeze Boom gemeen is op de Bahama's - Ei-

landen. De Heer Jacqoin vondt hem op

verfcheide Eilanden van de Westindiën en aan

de Vaste Kust. Hy wordt thans voor den Gom
Elemni Boom gehouden (^},

In 't jaar 1713 is de ecrile maal van Cayen-simarouba-

Bc een Bast in Europa gebragt, die men Sima-^^'^^*

rou'

Q. 3
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II. rouba noemt. De Heer Jussiku br^^gt den-
Afdïïel.

2elven in trein tegen de Roode Loop en an^

Hoofd- ^l^i'e Weeklyvigheden , waar in dat Middel
sTi^K. federt , tot heden toe , van goede uitwerking

bevonden is. Deeze Bast is witachtig geel van

Kleur, een weinig famentrekkende van Smaak,

doch zonder eenige fcherpheid, veeleer tevens

verzagtende. Men is nog niet verzekerd , van

welken Boom die Bast afkomffig zy. Een

Evonymus , met een zwarte vierhoekige Vrugt

,

werdt daar eerst voor gehouden ; doch fommi-

gen willen thans , dat het deeze Boom zy. De
Heer J a c q u i n nam de proef van deszelfa

, Bast , en bevondt dien wel wat famentrekken-

de 5 doch veel zwakker. Ook vernam hy^ dat

men 'er in de Westindiën geen gebruik van

maakte tot dat oogmerk , waar toe de Inlan-

ders op Cayenne den gemelden Bast reeds van

te vooren gebezigd hadden : zo dat dit ftuk

nog in 't onzekere blyft ^ en de Simarouba-

Boom fchynt volgens de befchi'yving i, - welke

'er L I N N ^ ü s van geeft ^ aanmerkelyk van

deezen te vcrfchillenc

VIL HOOFD.
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VIL HOOFDSTUK, Hoo/;^
STUK»

Befchrjying van de Boom en 5 wier Bloemen

zeven Meeldraadjes hebben ^ die deswegen

Heptandria gejioemd worden ^ tot wel*

ken de Paarden - Karftenge - Boom behoort*

De Klasfe der Zevenmannige Planten (Hep-

tandria) in het Stelzel der SexeOj is zeer

bekrompen ^ als tot nog toe niet meer dan vyf

Gcflagten en maar zes Soorten bevattende :

weshalve in deeze Klasfe ook geene Onderdee-

iingen gemaakt zyn. -Zy is hier de Zesde

Rang in de Afdeeling der Boomen*

Het eenigfte Geflagt , daar onder voorkomen-

de ^ voert den naam van

JE S C U L U S.

De Heer L i n n ^ u s gebruikt dit woord

dat by de Romeinen bekend was ^ hier tot een

Geflagtnaam 5 doch de Heer van R o y e n heeft

het woord Esctihis ^ in navolging der voorige

zesde Uitgaave van het Samenftel der Natuur

,

gebezigd. Plinius befcliryft den Esculus

omftandig en telt hem onder de Eikeldraagen-

dc Boomen , met zeer breede Bladen ^ wier

Vrugten aangenaam en goed om te eeten zyn.

Dit past geenszins ^ gelyk men weet ^ op de

Q 4 Paar-

!! Deel^ 11. Stuk»
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ïl« Paarden - Karftengen. De Burgerkroon te Ro^e
^

VlT^* was ecrsü van Eiken Takken ^ naderhand van

RooFD/ die van den Esculiis gevlochten ^ ('^). Men
sTus. maakte 'cr Plantagiën van tor Hakhout, om te

branden: maar het Hout deiigde niet om te ver-

werken. Uit dit alles is 't meer dan waarfchyn»

lyk, dat men door den Msculiis een geheel an-

deren Boom verftaan heeft , als van de hardheid

van wiens Hout fommige Autheurcn gewag maa-

ken, tervvyl ook Vitruviüs Msciilixd

Axes fpreekc en Ovidius van eene Frons

j^^sciilea.. ViRGiLius befchryft de ongewoo-

ne diepte , tot v/eike deszelfs Wortelen in de

Aarde zonken (f) en een ander Autheur ge-

bruikt dcezen Boom tot een zinnebeeld van de

aangroeijing der Zonden (|)- Volgens de uit-

drukking van deeze laatften moet het een hoo-

ge Boom geweest zyn, die in Italië gemeeawas. ^

met breede Bladen en eetbaare Vrugten , en van

wiens Takken Roeden gemaakt werden. Za
wordt hy dan , ten onregte , van fommigen

¥Oor den Mispelboom (§) , van anderen voor

den Groen -Eik {Ilex) gehouden. In vervolg

zul-

Clvlca fSc. Corona) Ilfgïia primo fïüt
,

pofte?, magls

piacuit ex Esculo
, jovi facrd, Hifl. Nat, Ubu XVJ* Cap. 4.

(t) iï^sculus imprimis
, qua; quautum V^rtice ad Amas

iEthercas, tantum Radice in Tartara tenuiu Geqrg,

(4 ) Tenuia ne fpcrnas Vitiorum Semina : quac nunc IRscii^

Iv.^. est, aliotempore Virga fuit, No VAK»
(^) MsiQULVS Ahspelk^um. KtxNlG CazophyL Launitji'^
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zullen wy den Escuhis als een Soort van Eiken II.

befchouwem
^""vil^^*

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een Hoofd-

Vyfbladige Bloem ^ die ongelyk gekleurd is ,
stuk^ .

en waar van de Blaadjes, metfmalle Nageltjes

,

ingeplant zyn tusfchen de verdeelingen van de

.Kelk , die eenbladig cn buikig of Blaasachtig

uitgezet is, met vyf Tandjes, en de Vrugt is

een BoHler met drie holligheden.

Twee Soorten komen 'er in voor, waar van

de eerfte zeer bekend is, als volgt

(i) ^ï^sculus m^t zevenmannige Bloemeit,

De i^ewoone naam van deeze is Hippocalla-^'^^^'''^^

mm , hier tot een bynaam gebruikt , en even 't raaiden-

welfde als Paarden - Karrtenge - Boom , gdyk wySn!^^
hem gemeenlyk noemen , betekenende. M a t-

THiOLus geeft de Afbeelding zegt Dale-
c H A M p van eene

.
nieuwe Soort van Karllenge-

boom, daar noch de Ouden, noch de heden-

daagfchen melding van gemaakt hebben, en die

men noemt Cliafiagne ChevalUne. Deeze Boom
groeit in de Levant , en deszelfs Karftengen

zyn goed voor Dampige Paarden en die de

kuch hebben, om welke reden de Turken de-

zei»

(1) jEscuIus ylonhus heptandns. Syst. N'at, XII. Tom* ir*

Ce\i. 457* p. '~~S9'> Horté Ups, 9^* Esciilus, Hort, Clif^

I4^' ROYEN Lugdbat* 463* Caftanea Folio mulclffdo. ClüS*

Hifi. U p» 7. C. n. Pin 419, RajI iU I), 1(58],

Q5
II. DErx» tU 'TUK.
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ÏI. zeiven Paarden - Karftengen heeten Dit

Vll!^'
verhaalen M a t t h i o l u s en C l u s i u s vol-

Hoofd- gens R

A

y, die zegt, dat men in de Engelfche

STUK. Tmnen deezen Boom van Conftantinopolen o-

vergebragt heeft. L i n N u s ftelt de over-

brenging in Europa , ik weet niet op welken

Grond in 't midden van de Zestiende Eeuw,

Hy is thans , gelyk iedereen bekend is , zelfs

in onze Provintiën zeer gemeen en zodanig ge-

naturalizeerd , dat men hem als een Inboorling

of Natuurlyk Plantgewas der Nederlanden voor-

gefield vindt (f).

Het is een Boom , die ' de hoogte en dikte

ten minfte van onze Lindeboomen bereikt

,

zeer weeldig in 't groeijen 5 wanneer hy nie^:

al te veel aan guure Winden is bloot gefteld en

den zwaarften Vorst hier te Lande verduuren-

dc 5 zonder eenige bedekking. Inzonderheid

munt hy Uit door eene digte Bladerryke Kroon

,

die in de Voorzomer met fcbooner Bloemen

praalt dan eenig ander van onze buitenliaande

Boomen , 't zy tam of wild. Zyn Schors is

witachtig in jonge Boomen en aan jonge Tak-

ken , doch die der oude Stammen ^ hoedanigeii

ik gezien heb van drie Voeten over 't kruis ,

is graauw , met bariten 5 byna gelyk die der

oude Ypeboomen. De Bladen breiden zig 3

aan 't end van een dikken Steel ^ Vingerswyze
uit

(*) DALt:chAMP Hifi* des Plant, l^yon id^iS- Tom. L p, ig.

(tj De Goi\T£R Fkra, Beliica^ ültraj» p, io8.
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uit 5 en gelyken dus wel eenigermaate naar die IL

van 't Vyfvingerl<ruid3 doch men vindt 'er door- '^^y^^^'

gaans zeven op een Steel 3 die van het punt der Hoofd.

vergaaring allengs verbreeden , en dé- grcotftenSTUK,

byna een Handpalm breed v/orden aan 't end,

alwaar- zy uitioopen in een liompe punt. De
Steel 'is ibmtyds- Wel een Voet en 't grootfte

Blad ook byna.zo lang.

In de Herfst 5 als de Bladen afg^^vallen zyn 5

vertoonen zig aan deeze Boomen dikke langwer-

pig ronde bruinroode Knoppen 3 die den gehee-

len Winter bezet zyn met een Kleverige Harst 5

en de Botten befchutten door middel van zekere

Doppen 3 welke 3 in 't vroege Voorjaar afvallen-

de 3 gelegenheid tot uitfpruiting geeven. Dit

heeft zo zigcbaar in geene andere van onze Boo-

men plaats. De dunlle Twygen 3 die niettemin 3

in vergelyking met andere Boomen 3 zeer dik

zyn 3 geeven aan 't end een Bloemfteng uit 5

welke op zig zelf een zeer fraaije Tüil of

Ruiker is van Bloemen , die Kandelaarswyzé op

Steeltjes aan deezen Blóemfteng ftaan 3 welke

aan 't end ook met dezelven gekroond is 3 en

dus de gezegde fraaiheid aan deeze Boomen
byzetten^

De Geftalte van deeze Bloemen vercifeht on-

ze opmerking. Ray zegt , in navolging van

D O D O N ^ u s 3 dat dezelve uit vier witte Blaad-

jes beftaan 3 waar van de twee bovenften 3 een

weinig grooter dan de anderen , in 't midden

twee roodachtige Vlakken hebben 3 terwyl het

mid-
ir. Deil. II, Stuic>
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n. midden van de Bloem met verfcheide geele Ve-

^^VIJ^*
zelen ^ die vergulde Toppen hebben , praalt.

Hoofd- Tournefort bepaalt het getal van de

STUK. Bloemblaadjes niet: Boerhaave noemt het

een Roosachtige , vyfbladige onregelmaatige ,

als dubbeJd gelipte Bloem ^ en het getal der

Meeldraadjes zegt hy vyf 3 zes of zeven te zyn.

Ledermüller, niettemin ^ door wien het

niaakzel en de inhoud der Knoppen van deezen

Boom 3 niet alleen , maar ook^ en wel. inzon-

derheid 5 de deelen der Vriigtmaaking ten naamv^

Jceurigfte onderzog t zyn Helt vyf Bloem-

blaadjes en zeven Meeldraadjes 5 gelyk de Heer

LiNNiEüs. De Eijerflok 3 zegt Bqerhaave^,

op den bodem van de Kelk., geeft een lange,

dikke Buis uit 3 die een Haakachtigen Top
heeft 3 en wordt een Stekelige Vrugt, veelvou-

dig fplytende, met eene holligheid , die Zaaden

bevat 3 naar Karftengen gelykende.

Deeze Karftengen zyn , gelyk men weet ^

hoe fchoon van aanzien ook, door haare bitter-

heid niet bekwaam tot Voedzel voor de Men-
fchen. Voor de Paarden zouden zy , als gezegd

is 3 een Geneesmiddel zyn. Het roode Schille-

tje, dat de witte Kern bekleedt, is famentrek^

kende. Het Poeijer van deeze Karftengen is

een goed Niesmiddel , wanneer men ^ het als

Snuif neemt. Men gebruiktze , op fommige

plaat;«

(*) 2er?lkd, uni Vor/ïcUur.g elnst IVmte^ho^fi dss Hip*

pocadaui, êcc.in Folio Neur. jjd^-.
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plaatfen, tot mesting van het- Vee. Ten dien 11/

einde boort men 'er Gaten meteen Priem in3^^Yj^^'

men legtze eenige Dagen in de Kalk^ en trekt Hoofd*

'er vervolgens met Water de Kalk weder uit,^'^^^^*

Dit zal dezelven , waarfchynlyk ^ de grootfte

bitterheid beneemen. De Byën aazen gaarn op

de Bloemen van deezen Boom, en men ziet ze

dan 3 als met Laarzen van het i'oode Stuifmeel

derzelven beladen , terugkeéren. Onder de

Afchgraauwe Schors der Takken zit een groe-

ne 5 gelyk aan den Vlierboom , en dezelven zyn

zeer voos; doch het Hout van den Starh wordt

met dat van den Efchdoorn en Linden gelyk

gefteld, om dac het zeer fyn van Draad is en

zeer glad bewerkt kan woi'den , zynde inzonder-

heid voor de Plaatfnyders in Hout bekwaam,

(2) jEsculus 7net agtmanfiigc Bloemen. n.

Of de eenigermaatige overeenkomst der Bla- pat^Iaf*

den een genoegzaame reden zy geweest , om
dit Boomgewas het welk door den grooten

13 o E R H A A V E 5 op zig zelf 3 aan de gedagte-

nis van den Leidfchen Hoogleeraar Petrus
Paauw was toegewyd, hier, tegen de Sys-

te-

(z) jEscuIus Floribus oc^landns* Syst, Nat» Xrl. Tom.

p* 259* Pavia. BoERH» lügdUt^ z, T, 260* Hort, Angt, sa..

19. Hort, Cliff, 143, RoYEN Lugdbat, 463» TREW. Ehrat.

15. MiLL. Ic. ipn. Du HAMEL Arhr. H.p, p8, Saajuouns

Hfonis &c. Pluk. ^Im. p. 326. T, 56. f, 4,

!! Deel* II* Stuk*
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11. tematifche orde , by dit Geflagt te voegen ^

-^^^^j^^* zullen mooglyk anderen beter dan ik beoor-

Hoofd- deelen. Het fchynt , zekerlyk ongerymd, de

STUK. Grondflagen van zyn eigen Stekel ^ buiten eeni-

ge noodzaakiykheid , te overtreeden : alzo dit

Gewas zeer gevoeglyk tot de Klasfe der Oc-

tandria > waar toe het eigentlyk belioort^ be-

trokken hadt kunnen worden» Doch ter zaake.

Het heeft volgens Boerhaave^ Paarden-

Karfteiige Booms Bladen ^ die gepaard zyn ^ maar

zodanig ^ dat de Paaren een kruis met elkander

maaken* De Bloemen groeijen, op dergelykc

manier 3 Aairswyze tot het end der Tvvygen uit.

Het end van een Bloemfleeltje wordt een lan-

ge Buisachtige roode Kelk , die den rand in

zesferi verdeeld heeft* Daar uit komt een vyf-

bladige Bloem ^ van de zelfde Kleur , voort ^ die

onregelmaatig famengefteld is uit vyf Blaadjes ^

waar van de twee bovenden een foort van Helm
maaken^ de twee zydelingfen de Keel befluiten

en het onderfte naar een Baard gelykt. Agt

Meeldraadjes ^ met hunne Knopjes voorzien ^

zitten binnen de Bloem. Het Vrugtbeginzel

,

op den bodem van de Kelk 3 geeft een lange
5

Cylindrifche ^ roode Buis uit, die de Styl is ^

en wordt een ongedoornde Vrugt met drie Hol-

ligheden 3 welke ieder een rondagtig Zaad be-

vatten.

Niettegcnftaande meti niet twyfelen Ican , of

deeze deelen der Vrugtmaaking van de Pavia,

zo keurlyk in Plaat gebragt , zullen door den
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grooten Böerhaave naauwkeurig opgegeven !!

zyn^ zegt onze Ridder thans ^ dat dit Gewas ^^^^^^i

de Kelk en -Bloem Bloedkleurig ; de Bloemen Hoofij*

Zonnefchermswyze 5 en de Bloem vierbladig ge* stuk.

llooten heeft 5 dikwils metagt Meeldraadjes (*).

Is dit door zyn Ed. zelf waargenomen 3 dan

verfchilt het grootelyks met de gedagte Afbeel-

ding , en de eenkleurigheid van de Bloem ea

Kelk maakt de Geflagts - Kenmerken gebrekke-

lyk. Aan den zelfden Bloemfleng ^ zegt hy ^ zyn

volgens den Heer David van Róy en 5

Hoogleeraar der Kruidkunde op Hollands Hooge

School te Leiden , Mannelyke en Tweeflagtige

Bloemen. Het kan geenszins de Ricinoides met

Karftengébooms Bladen van Plümi er zyn,

dewyl die enkele Bladen heeft. Wat de Saa-

moum van P i s o n aangaat 5 een Brafiliaanfche

Feuldraagende Boom , met gevingerde Zaags*

wys' getande Bladen 5 en paarfche Bloemen als

van de Teucrium : dezelve fchynt meer naar de

Pavia te gelyken, dan de Ftrginifche Vyfbladige

Boom van R a y ^ met Aairsvvyze éénbladige

Bloemen , welke doch als overeenkomflig met

de gedagte Saamouna opgegeven wordt , zo wel

als een Peuldraagende van Brafil^ met den Stam

gedoomd en in 't midden uitgezet. In Karolina

werdt dezelve van de Engelfchen Poifon-JRoot ^ ^

dat is Vergiftwortel 3 geheten,

VUL HOOFD-

f*) LiNN. Mant, alterai

lU DSEL» lU STUK.'
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^ Afdeel;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hoofd. VIIL HOOFDSTUK.

Befchryving van de Boomen^ wier Bloemen

agt Meeldraadjes hebben ^ die deswegen O c-

T A N D R I A genoemd worden , waar onder de

Balfem-5 Sandelhout 5 Zeepnooten- Boomen 3

enz.

De Agttnannige Plantgewasfen (OEiandria)

in het Stelzel der Sexen, dus genaamd ,

om dat derzelver Bloemen agt Meeldraadjes

hebben 5 zyn 'in de Rangen van Eenwyvige 5

Tweewyvige 3 Driewyvige en Vierwyvige on-

derfcheideiï ^ naar dat hi^t getal der Stylen of

Stempelen één , twee ^ drie is of vier. De eer-

fte^ die der Eenwyvigen (Mó7iogynia) naame-

lyk 5 levert wederom
,

gelyk ver de mcefte

Planten , zo ook de meefte Boonlen uit 3 en

daar in komen eerst voor twee nieuwe Ge-

Aagten^ als volgt*

D O D O N JE A,

Die Plant, aan welke Pater Plümier dee-

zen naam 3 ter gedagtenisfe van den vermaar-

den Keizerlyken Arts DodoN-/^us^ wiens

^
^

Kruidboek zekerlyk van veel dienst geweest is

voor de herflellers van de Kruidkunde , gege-

ven hadt 5 bevondt onze Ridder te behooren

tot
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tot het Geflagt der Hulsc (*): maar;, om niet-

temin dezen Autheur niet te onteeren ^ gaf zyn ^ y^j^
Ed. dien naam aan een ander Plantgewas 3 vanHoofD*.

P L u M i E R Staphylodendron met fmalle Lau-

rierbladen genaamd (-[) 3 dat hy echter 3 in na-

volging van den Heer Jussieu 3 weder in

het Geflagt van Ptelea bragt ; doch thans 3 op

voerfpoor van J a c q u i n 3 goedgevonden heeft ^

als een nieuw Geflagt te doen verryzcs (|),

De Kenmerken dan van de JDodoncBa zyn : De
Kelk viertandig plat ; geen Bloemblaadjes , maar

agt zeer korte Meeldraadjes. Het Vrugtbegin-

^.el is driekantig: de Styl enkeld, aan 't end in

drieën verdeeld: het Zaadhuisje gezwollen 3 met

drie uitfl:tekende ^ liezige kanten en drie Hol-

ligheden 3 bevattende twee rondachtige Zaaden.

De eenigfte Soort (i^ voert den bynaam van u
. . j Dodon

*^J' viscoja^

LymigQg

f«) Zyn Ed. oordeelt evenwel thans wedeiom anders, zegm

gende dat die ^óorr van lUx , met gevinde 'BtadsK^ moet

üitgcflooteii worden van dat Geflagt , als misfchien een Soort

van ComocUdia zynde. Manth/a altera^ pag» 335

(1) ïn Horto Cliforüano bc Fl07\ Zeyl. p. 58,

(4.) alt. p. I49# 2L'.8.

<i) Dodonsa. I lNN Mant. alt. ^23* Hort^ CUff, 144^

FL Z^yL 141* ROYHN Lurdhat. io6, bodon^ea viscofa. jAcc^v

Amer. 109. Thlasp dioidcs arborescens* JiARR, jEq^ 109^

Staphylodendron FoIi'-> Laiiri anguftis. Plum* 0/». 18. Ie 247,

Triopteris 6cc- Brown. Jam^ «Qr» T 18. f» Aceii

live raliuro affinis &c. SloANF , raj» Dendr, 54. Caryophyl-

laster ütroreus» Ru^iPH. Amh, IV, iio, T. 5o» Carp'mus

viscofa &€ fiuRM. Ze'jL 55. T» 2 3^ Arbuscula viscofa Pluk»

Fk-jt. 141. f. I. Pteica viscofa. Burm. FL Ind.

R
II DEF.L» IL Stuk.
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n. mige wegens de Lymerigheid , daar aan toege-

^^Vlll"
fchreeven ; hoewel het nog niet zeker fchynt

,

Hoofd' dat alle de Boomen , daar toe betrokken ^ van

STUK. dien aartzyn, In de befchryving van den Strand-

i>odon£a, jsfagelboom , door RuiviPHiusa wordt geen

.
geV/ag gemaakt van die Lymerigheid. Wat de

Bladen aangaat^ komt dezelve wel wat overeen

met het Gev/as , dat de Heer J. B u R m A N n u s

Carpinus Viscofa tytelt , doch daar van hadt zyn

Ed. geene Bloem of Vrugt gezien. Het £31-

merige Boompje van P l u k e n e t i u s 3 met

Bladen van Elcsagnus^ en een driezaadig Vrugt-

huisje als dat van de Ricinus ^ fchynt my^ ten

minfte wat dit laatfte belangt 5 zeer weinig met
den gedagten Strand - Nagelboom , of met de

Kenmerken 3 die hier van de Dodonm opgege-

ven zyn 5 te ftrooken* Men zou , naamelyk ,

niet zeggen ^ dat de Vrugt ^ gelyk Rumphius
die befchryft en afbeeldt ^ eenigszins naar het

Zaadhuisje van- den Ricinus of ChamcBlea gely-

ke, of de Bladen naar die van den Elmgnus. 1
Volgens den Heer Jacquin, die aan dit I

Gewas den Geflagtnaam van Dodonm herfteld

heeft 3 behoort daar toe de Triopteris van Brow-
KE 5 zo wel als het naar den Efchdoorn of
Pa/mn/x "gelykende van Sloake^ met een
langwerpig fmal Blad als van Ligufier en eene
vierbladige groene Bloem ; welke de gedagte
Kelk zal zyn : als ook het Staphylodendron met
fmalle Laurierbladen van P l u M i e r , hier voor
gemeld. Die van Sloane op Jamaika waar-

ge-
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genomen is een Gewas ^ dat niet meer dan n.

tien of twaalf Voefen hoog grceic^ en niette- "^^^^'^^^^^^

min één of meer Stammen heeft ^ ter dikte Hcovy* ^

van eens Menfchen Been-, hangende de Schors ^tj-c

of fiast dikwils los en by draaden aan het

Hout» De Bladen zyn ongeileeld , glad en don-

kergreen 5 komende niet dan aan het end der

Takken of Twygen voort. Aan 't begin zyn

zy fmal , en hebben by het end hun grootfte

breedte : alwaar zy een half Duim breed zyn y

op drie Duimen langte (^). Koe deeze figuur

met die der J^laden van de Ligufler, Amandel-

boom of Wilgen llrooke , zie ik tot tiog toe

niet. Doch daar v/ordt aangemerkt , dat dit

Gewas naar den Ouderdom en de Groeyplaats

in veele opzigten zeer veifchille. Ondertusfchen

komen de Zaadhuisjes vry w^el met die van den

Strand - Nagelboom van R u m p h i u s overeen.

Het zyn twee ^ drie of .vief bruine Erwten, die

in een platagtig Blaasje zitten , dat drie of vier

Wieken heeft / byna gdyk het Zaadhuisje van

\ Paaben Mutfen- Hout of van óeLaferpitium;

%\g fomtyds als een Windmolen vcrtoonende.

Men vindt het ook op de Stranden van dat

Eiland zo wel als op Rotsachtige Heuveien.

• Deeze verwardheid ten opzigt van dit Ge-

was ^ V/aar Plukenetius, mooglyk niet

ten

<*) "Folia pleraque tres circiter Unclas tonga , Semunclatn

lata, latisdiiia prope apicem pme» RATi Dendroi p.

R 2
'

II. DEEL, II, STUK,
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ten onregte ^ drie of vier byzondere Soorten vaö

^V^hT* gemaakt heeft , fchynt de Naani - verkiezing te

Hoofd- billyken (*). De Heer Jacqüin heeft veel

STUK* moeite gehad ^ om zig op de plaats zelve daar

uit te redden. De Dodoncea^ welke zyn Ed,

op Zandige Oevers van Jamaika en by Kartha-

gena vondt , was een regtopftaande Takkige

Heefter van vyf Voeten , geheel kleverig

ftinkende , met langwerpige ftompagtig gepunte

Bladen en trosachtige Bloemen ^ uit eene drie

of vyf- 5 doch meestal vierbladige Kelk beftaan-

de. 't Getal der Meeldraadjes is agt: men vindt

'er ook fomtyds maar zeven of zes ^ doch die

laatfte zeer zeldzaam* In 't Zaadhuisje , dat ge-

wiekt en driehuizig is , komen fomtyds maar

twee en ook wel maar één Zaadkorrel tot vol-

komenheid.

G Ü A R E A.

De Naam van dit nieuwe Geflagt is afgeleid,

van het Westindifch of Spaanfch woord Gua-

ra^ waar mede de Inwooners van Kuba dit

Gewas betekenen. Het is voorheen als eene

Soort , in het Geflagt van Trichilia ^ door Lin-

N^üs onder de Dekandria geplaatst geweest.

De Kenmerken beftaan^ volgens Jacqüin,
in vier langwerpige, üompe 3 wyd uitgefpreide

Bloem-

() Vergelyk het voorgaande lU DfiELS. U 5tüK van dcczc
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Bloemblaadjes ^ met een Honigbakje dat Rolrond

is 5 zo lang als dezelven, Itaande regt over- y\\\'

end : de Kelk is eenbladig , viertandig ^ zeerHooFD-

klein: getal der Meeldraadjes agt ^KÜe zeer^^^^^*

kort zyn , in 't Honigbakje 3 beneden deszelfs

gekartelden rand ^ ingeplant ^ hebbende lang-

werpige Meelknopjes. Op het Vrugtbeginzel

flaat een rolronde Styl met een geknopten Stem-

pel. Het Zaadhuisje is rondagtig^ ftcmp, met

vier Holligheden 5 ieder een Zaadkorrel bevat-

tende.

De eenigfte Soort van dit Geflagt (i), is Me-^
lia genoemd door den Heer Jacquin^ die rrzv^v/*,*.

het befchryft als een regtopftaande Kroonboom^^^'

van vyfentv^intig Voeten hoog^ welke Vinbladen

heeft van één of anderhalf Voet lang
;
zynde het

getal der Blaadjes 3 aan ieder zyde van de Rib ,

van zeven tot veertien geteld. Uit de Oxels

der Bladen komen yle Bloemtrosfen voort

,

wier Bloemen op Steeltjes ftaan 3 hebbende groen-

achtig witte Blaadjes 3 zonder Reuk. De Vrugt3

die reeds een half Duim dik v^as , en vier Zaa-

den bevatte 3 hadt hy maar onryp gezien.

Tot deeze Soort wordt betrokken de Grootflo

Guidonia 3 met Ockernootenbooms - Bladen 3 van

Pa-

(1) Gu;ïTea* Mant, alt, 150, asS* Trlchilia Guara. Sf^

Plant^ Ed» ï p, 55 ï Trichilia Foliis oblongo ovatls &c. HroWN.
Jam^i^C)% Melia Giiara Floribus oélandris» JACC^ Amer^ ii6^

Guidonia Nucis Juglandis Foliis major, Pl^m» Gen. 4./<r« I47#

£ 2* Jito. Marcgr» Bras* i^9- Pïs. Erau 79* T. SO»

R 3
li. Deel. II, Stu^c,
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n. Patet P L ü M I E R 5 welke L i n n ^ u s bevoo-

^^^^ Gellagt van Samyda heeft t'hui^

Hoofd- gebragt y en die ^ volgens de aanhaalingen ^ de
sTUKt Samyda pubescens zou moeten zyn ^ als waar toe

de Besfendraagende Heefter van S l o a n e met

eene vyfbladige^ bleek geele , zeer welriekende

Bloem , behooren zou : doch dit komt met de

Reukeloosheid van den befchreevcn Eoom niet

overeen. Ik merk alleen uit de Afbeelding van

P L ü M I E R aan , dat het gezegde Honigbakje

een holle Buis maakt , in 't midden van de.

Bloem. 3 gelyk in de Narcisfen.

Allophyllüs.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een

Vierbladige Bloem , wier Blaadjes kleiner zyn

dan de Blaadjes vajn de Vierbladige Kelk, die

rond zyn en van ongelyke grootte. Dit zal

mooglyk reden tot de benaaming gegeven heb-

ben. De Stempel is in vieren gedeeld en het

Vrugtbeginzel dubbeld.

Jvlaar ééne Soort is hier van bekend (i) ^

^^^oph^^^^wélke ^czcs^d wordt een Ceylonfche Boom te

ceyion. zynj naar den Perfea gelykende, die doorCLü-

^ SUIS is befcbreeven . thans onder de Laurieren

betrokken De Takken zyn rondt de BladeA

ovaal 5 gefpitst^ een Span lang, efFenrandig 3

O ) Allopbyn-is/^j^ Kat. }^ir. Tom, lU Gen. 4^9. p.

c6y» Flor, Zc'jL 140*
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glad 5 gc-aderd, gefteeld, overhoeks geplaatst, II.

De Trosfen, die klein en zeer kort zyn 3 ko-^^J^^Yi^»

men uit de Oxcls der Bladen voort. Hoofd-
SlUK.

X I M E N I A.

De naam is door P l u m i e r aan dit Geflagt

gegeven , ter eere van den Spanjaard X i m e-

N E s 5 door wien over de kragten der Boomen
en Kruiden van Nieuw Spanje vier Boeken uit-

gegeven zyn. De Bloem is ook vicrbladig en

heeft de Blaadjes haarig, omgekruld, doch de

Kelk in vieren gefheeden > en eene Pruimvrugt

met één Steen.

Twee Soorten zyn 'er van ^ door Linn^üs;
opgetekend , die hier volgen.

(i) Ximenia met langwerpige Bladen en veel- i.

lloemige Bloemjleeltjes.
AmTrTólt^
Gedooincic^

Van Pater P l um i e r wordt deeze Soort

Gedoomde Ximenia , met eene ruige Bloem en

geele Vrugt , getyteld. L i n us geeft 'er

den bynaam aan van Amerikaanfche , doch we*

gens de volgende Soort past die van Gedoomde

veel beter. Jacqüin noemtze J^eelbloemig 9

:t

(i ) XimenlA Foliis oblongis , PeduncuKs multiflorls. Syst^

Nat. XII. Tom. 11. Gen» 470. P» ^^5. lACq. j4mer^ ic6»

llort^ Cllff, 119 5. Ximenia aciileata , Flois villofo ^ Fruö:ii

hiteo. Plum. Qcn, 6« /<r. 261. f

R 4
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welk cok veel eigener zou zyn; alzo de. vo^

^ViTl' gende de Bloemen enkeld heeft. Hy zegt, dat

Hoofd- het een regtopftaand Takkig J^oompje is, ge-

STUK. rneenlyk de hoogte van vyftien Voeten berei-

kende 5 met langwerpig ovaale ^ efFenrandige

,

gladde ,
gefteclde Bladen , van twee Duimen

lang , welke niet hun drieën of vieren te gelyk

voortkomen uit overhocks ftaande Knobbeltjes,

opzyde met eenfcherpe Doorn gewapend. Dee-

ze Doorens , echter , ontbreeken fömtyds aan

voornaame Takken. Uit die Knobbeltjes ko-

men drie of vier Bloemfleeltjes voort ^ ieder

doorgaans vyf Bloemen hebbende. De Bloemen

gelyken veel naar die der enkele Hyacinthen

,

doch zyn vierbladig, van binnen ruig, aan de

tippen omgekruld , en komen uit een klein Kloks-

wys' Kelkje voort. De Kleur is wit , en de

Reuk zeer aangenaam , bewierookende als 't

ware de geheele nabuurfchap De Vrugten, van

grootte als een Duiven- Ey, zyn glad en geel,

met een zuurachtig zoet Vleefch , en gelyken

dus veel naar witte Pruimen. Zy worden van

de Wilden en van de Kinderen gegeten, bevat-

tende een Steen , wiens Kern'narr eene Mcs-
kaatnoot gelykt. 't Gewas voert by de Opge-

zetencn van vSt. Domingo den naam van Croc of

Haak ; misfchien , zegt J a c Q u i n , wegens

zyne Doornen. Plumier, merkt zvj? Ed.

aan , heeft verkeerdf lyk de Flloem dnebladig ge-

tekend. Volgens de Afbeelding en befchryving

zouden de Bloemen Klokvormig, eenbladig en

in
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in drieën verdeeld zyn , welk nog meer van H.'

de Kenmerken deczer Soort afvvykt. Hy hadt^-^^^j^^^

het in een Eofchje by Karthagcna ^ en op St. Hoofd-

Domingo^ gevonden.
stvk^

(2) Ximenia imt ovaale Bladen en éénhloemi^e .

Biotm lieeltjeS* inermis,
^ Ongc

doomde.

Dit Gewas 5 by Browne genaamd Boomach-

tige Amyris ^ met gladde ovaale Bladen ^ de

oudflen digt by elkander ^ de Steeltjes eeniger-

maate gerand , de Bloemen enkeld hebbende

,

is door L I N N u s hier tot een tweede Soort

gemaakt. De Heer Jacquin merkt aan,

dat het een derde Soort daar van fcheen te zyn

;

op 't Oog hebbende een Amerikaanfch Gewas

7net vier Kranswyze en Kruiswyze om den Steel

geplaatjte Bladen^ 't welk door den Hoogleeraar

J. B ü R M A N N ü s 5 bedenkelyk , tot de Xime-

nia is t'huis gebragt ^ wegens de Vrugten ^ als

zynde de Bloemen , door P l u M i e R 3 nieü

daar by vertoond.

Die Pater fchynt zig verbeeld te hebben , dat De Gom

dit de Caragna van R e c h i u s was ^ een Boom jg^Qj^"^

die de Gom Caranna zoude uitleveren. De be-

fchryving 3 inderdaad 3 van deezen Boom , de

£007»

(z) Ximenia Foliis ovatis, Pedunculis unifloi'is» Syst* Nat»

JTII. utfupra* Amyris arborescens , Foliis ovatis glabris , ve*

tuftioribus conferris , Petioiis fubmarginatis , Floribus folitarlis^

Brown. Jam, zo%
R 5

lU Deel, TI. Stuk»
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Boom der Dolheid van de Mexikaanen genaamd,

*VW^ welke men by Hernandez vindt , komt

Hoofd* wat de Olyfachtige Bladen aangaat ^ die met hun
sTyKf vieren om den Steel of Takken liaan ^ taamelyk

overeen. P. Hermans zegt , dat de Vrug-

ten naar kleine Appeltjes gelyken, Wy zullen

dan dien Boom y tot nader opheldering , hier

plaatzen.

MiMUSOPS.

De Kenmerken beftaan in eene Agtbladige

Kelk met zestien Bloemblaadjes , zegn L i

K^üs thans, doch bevoorens hadt hy 'er agt

aan toegefchreeven en fpreekt thans van 't getal

der Meeldraadjes niet : maar zegt dat zy Elsvor-

xnlg zyn , het Vrugtbeginzel rond ^ wordende

een gefpitfte Pruimvrugt.

Twee Soorten komen in dit Geflagt voor ,

beiden haare Groeyplaats hebbende in Oost-

indie.

(i) Mimufops met de Bladen overhoeks^ ver

van elkander.

De naam van dit Geflagt is daar van afkom-

(i) Mimufops Follis alternïs remotls. Flor^ Zeyl, 138. Flos

Cuspidum» Rumph» ^mb, lï. p* 189* T. 63. Kauki Indorum»

Pluk» Almag, 203* BR^^yn, Cent p. 20^ T. 8, Elen^i. Hort^ MaU
! p, 34» 20. Prunus Malabarica Ymdisx Calycuiato. B.AJI

Hifi, ÏS6,\ B^RM. Ind, p. 8(5^

Mmufops
Ekngi^
Kauku
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(lat de Bloemen van deeze Soort eeniger- II.l

maate naar eens Menfchcn Aangezigt gelyken ^^y[j^^*

zouden. Met die oiTifchryvingj naamelyk^ JsHoofd-

ecn Gewas in her Mufcezm Zeylanicum voorge-^'^^^*

Held 5 dat den Ceylcnfchen naam Mtinamaly
^^^"^^^^

hier mede cvereenkoiriUig^ voert, en verzekerd

wordt de Elcngi van den Malahaarfchen Kruid'

hof te zyn ^ toe een bynaam hier gebezigd. De
Hoogleeraar J. B u r m a w n u s , evenwel 3 merkt

aan, dac de Elpemcn van dat Gewas niets min-

der dan eens Menfchen Aangezigt vertoonen.

Zy hebben een aangenaame Reuk , en worden van

de Vrouwtjes op Ceylcn als een Krans om den

Hals gedragen,

In de Aantekeningen op den Malabaarfen

Kruidhof j wordt dit een Malahaarfe naar den

Olyfboom gelykende , met Peerebooms - Bladen en

eene welriekende gejlernde Bloem ^ geheten. Dit

komt niet kwaalyk overeen met de Afbeelding

van Breyn, die aanmerkt , dat dit Gewas,

ia geftalte en grootte 5 veel naar den Linde-

boom zweemt , doch Rumphius vergelykt

hetzelve by den Limoenboom ^ zeggende 3 dat

het na den Nagelboom een van de fierlykften is

van Kroon en Loof in geheel Oostindie» Bo-

vendien wordt het van de Maleijers Bonga Tan-

jo7ig genoemd , als de Princes van alle Bloem.-

boomen. Evenwel moet zulks meest wegens

den lie%ken Reuk der Bloemen zyn, die door

haare kleinte den Boom weinig Sieraad kunnen

byzetten. Rumphius no^mt het den Boom
der

II. Df.£L. II* Stuk*
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Ih der fpitze Bloemen , even of de Bloemen fpits

Vlll^*
waren ^ doch hy wil daar mede zeggen Bloemen

Hoofd* ^'^^^ Spitzen of Puntjes gemaakt , en het fchynt;

STUK. my toe, dat men dezelven eer Borftel - Bloemen
^auf^. of Bloemen van Borfteltjes zou mogen noem.en^

De ElGi:mknoppen ^ die uit de Oxels der Bladen

voortkomen ,
zyn wel is waar toegefpitst^ ge-

lyk hy zegt ^ maar zy openen zig 3 en vertoo*

nen dan een Borlleltje van kleine Puntjes ^ dat

omtrent de grootte van een Nagel heeft. Dit

Borfteicje, 't welk uit de Bloemblaadjes bQftaat3

en niet kwaalyk zweemt naar de Bloemen van

Elychryjüm ^ Conyza^ Tanacetim of derge-

lyke Kruiden 3 is van buiten met eene veelbladi-.

ge Kelk omringd 3 en van binnen gekranst met

de Bloemblaadjes 3 die eene dubbele ry uitmaa-.

ken 3 waar binnen de Meeldraadjes geplaatst zyn.

Dit geheele Borfteltje of Kroontje valt te gelyk

af en ontbloot het Vrugtbeginzeltje 3 dat eene

Vrugt w^ordt als een Vogel - Ey 3 aan den top

fpits, van agteren in een Kelk vervat 3. en dus

veel naar de Vrugt der Pinangboomen 3 in 't

voorgaande Stuk afgebeeld , gelykende : maar

deeze Vrugt is Pruimachtig3 beftaande uit een

Goudgeel , droog 3 zoet Vleefch met eenige

famentrekking , dat men kan eeten 3 en waar

binnen een Pit vervat is 3 die naar een Lupinen^.

Boontje of Tamaryn - Zaad gelykt.

Deeze Boom wordt Kauki genoemd by de

Javaanen 3 die hem in de Tuinen nahouden
;

zo dat hy waarfchynlyk derwaards gebragt zal



zyn van de Kust van Malabary alwaar hy onder ^^H,

den naam van Elengi bekend is ,
groeijende in

't wilde 5 op Zandige plaatfen , en een groote Hoofd-

Boom wordende, zeer digt en uitgebreid van «tuk.^

Loof. De Stam fomtyds wel drie of vier Voe-

ten dik , heeft een ruuwe Schors en beftaat uit

Hout 5 dat zeer duurzaam is onder Water. De
Reuk der Bloemen is zo aangenaam , dat men

'er Water van flookt ^ gelyk van Linden - Bloes-

fem hier te Lande. Men brengt de Bloemen,

aan eenDravid gereegen^te Batavia op de Mark^

te koop.

De N. L. B u R M A N N u s betrekt hier toe

ook den Bo72ga - Tanjong-Laut van Rumphiüs,
die op de Ambonfe Eilanden in 't wilde groeit,

zelfs op de bloote Klippen van het Strand. Som-

migen verbeelden zig dat de Tamme , hier be-

fchreeven , van deezen Wilden afkomftig zou

zyn 5 doch Rumphius acht zulks niet waar-

fchynlyk. Ondertusfchen komt dit Gewas, niet

alleen wat de figuiy* der Bladen betreft , maar

ook ten opzigt van de Bloemen , die flaauw van

Reuk zyn , en van de Vrugten , met den Elen-

gi overeen. Het wordt een Boom, die eenen

Stam van wel een Vadem in den omtrek heeft >

groeijende loodregt, zelfs op de barre Klippen,

zonder eenigen blyk van Aarde. Het Hout is

pngemeen vast en hard , zonder aanmerkelyke

Aderen, in digtheid naar Lever gelykende, en

van binnen een Purperkleurig Hart hebbende ,

dat in oude Boomen meest den geheelen Inhoud

be^
II, Deel» II, STüK,
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II, oeflaatj hebbende maar weinig wit Spint. Zou
Afdeel, het dan ook het gene zyn^ 't welk men hier

Hoofd* 1 ande droog en vet noemt , om dat een

STUK. Stukje daar van 5 uit Hout en Spint beftaande

,

zig byna als Vleefch en Spek vertoont? Ik heb

5

in ^myne Verzameling van meer dan honderd

verfchillende Houten , een Plankje daar van ^

dat ongemeen digt is van nerf. De Indiaanen

gebruiken dit Hout, wegens zyne taaiheid, veel

tot Pennen, tot Steelen van Spiesfen^ Pylen en

and':r Gereedfchap« Het is ook voor de Schryn-

werk^'rs of Kastemaakers , in \ al-emeen ^ van

goed gebruik 5 doch valt wat hard iii 't bewer-

ken. Men vindt 'er fomtyds, aan 't Strand^

omgevallen Boomen van ^ wier Bast en Spint

geheel vergaan is ^ doch waar van het Hart

fchier een Mans dikte heeft^ zynde fchoon,

hard 5 bruin ^ en glad als Marmer.

I. (2) Mimufops met di^t by een geplaatjie Bla^

Kauku ^^:^r
Nanu

De bynaam van KauU^ dat de Javaanfe naam
van de voorgaande Tamme Soort is ^ wordt

door eene verplaatzing , den Ridder niet onge-

woon 5 aan deeze Soort gegeven. Was het niet

veel beter , dat hy hetzelve Nani genoemd
hadt 5 't welk de eigentlyke naam is van dee-

zen

(2) Mmufops Folies cönfertls* Flor, ^eyL 117 Metrofide-

ros Macasfaiieniis» KüMPH, Amb. III, p* ip. T* 8, BüRMg
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7.en Boom op de Eilanden omftreeks Amboina

;

dan hier een verkeerden naam , aan de voorige
v^^II

Soort eigen , op toe te pasfen ? Immers dit baart EIoofd'^

niets dan eene onnoodige en onverfchoonlyke^^^^*

verwarring.

RüMPHius telt deeze Soort onder de Yzer-

boomen en merkt hem als den voornaam-

Iten daar van aan; weshalve hy denzelven, in

navolging van Scaliger, Metrojideros ty-

telt. Hy komt zodanig met den Bonga- Tan-

jong overeen , dat men deeze Boomen , jong

zynde , naauwlyks van elkander onderfcheideti

kan. De Stam groeit wel zo dik ^ dat twee

Mannen te gelyk hem ter naauwer nood'om-

vaamen kunnen. Hy heeft de -Schors efFener

dan de voorgaande. Hy heeft de Bladen klei-

ner of grooter en dienvolgens wordt hy in ee-

nen Klein- en Breedbladigen onderfcheiden. De
Bloemen worden by die van de enkele Madelie-

ven vergeleeken. De Vrugten zyn grooter dan

Geneverbesfen en kleinder dan Krieken , vol

van kleine Zaadjes , naar die van de Salade

eenigzins gelykende^ doch kleiner en bruin ros,

't welk de Besfen
,
ryp zynde en open barften-

de, uitwerpen.

De hardheid van het Hout deezes Boom,
yzer»

.welke 'er den naam aan geeft, is verbaazendeJ^^^^*

De Chineezen noemen het Thi iSe^of Yzerdraad ,

en Jamtsfa of zout Hout , om dat het in

Vuur knapt als Zout ;
* t welk het niet alleen

met dat van den Strand - Tanjongboom , maar

ook
lU Deel« II« Stuk»
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Afdeel
Mauritiaanfche Ebbenhout ^ ge^^

Vin/ ï^^^^ heeft. Het valt op de Molukkes best

Hoofd- en overvloedig , zynde in Indie bellendiger te-

STUK.
ggj^ Weer en Wind dan Yzer 5 en in 't Vuur

zelfs byna onverganglyk. De Chineezen bemin-

nen het deswegen zeer , tot Roers en Ankers

voor hunne Jonken : want men begrypr ligt ^ dat

het in 't Water zinkt , zynde het roeilen noch

den Paalworm niet onderhevig. Zy neemen

maar dikke Planken 5 waar zy een Gat in 't mid-

den maaken , en dan een Ankerflok daar in ftee*

ken : 't welk aanftonds het fatfoen van een An-

ker ^geeft. Een Roer tot een groote Jonk, van

zulk Hout 3 plagt hun wel vier of vyfhonderd

en een Anker by de tagtig of honderd Rykr-

daalders te kosten. Het heeft een dergelyk Spint

als het voorgaande , en het Hart ziet uit den

rosfen of donker Aardachtig bruin ^ met korte

Adertjes geflreept ^ en is wel zwaarder en har-

.

der ^ doch zo fyn niet van Draad als het voor-

gaande*

J A M E O L I F E R A,.

De Kenmerken van ditGcllagt zyn; een vier-

bladige Trechtersvvyze of Klokswyze Bloem 3 die

agt platachtige Meeldraadjes bevat , welke Ey-

ronde opleggende Meelknopjes hebben , en een

Draadagtigen Styl , die enkeld is. De Bloem

is begreepen in een viertandige Kelk, welke op

het Vrugtbeginzel zit, en de Vrugten^ die naar

Olyven gelyl^en , kroont^ Maar
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Maar ééne Soort is door L i n n iiï u s van dit II.

Geflagt opgegeven (i)^ welke den bynaam van^'y^Yj^*

Gefieeide voert 3 om dat de Bloemen en Vrug- Hoo^o-

"ten Trosachtig aan lange Steeltjes zitten. De ^'^^^'**

Vrugten , die men Jamholones noemt 5 geeven

'er den naam van ^ambolifera ad.n. Zy ^y'^^'iataf

''''''''

reeds lang in Oostindie bekend geweest , bevat-

tende onder eene dunne Schil een Vleefch als f?^* u
de Pruimen ^ dat zuur is en famentrekkende ;

weshalve men deeze Vrugten meest by Ryst

gekookt 3 of in Pekel ingelegd ^ gebruikt. De
Kleur is eerst liciit groen 5 daarna purperrood en

op 't laatfte zwart 5 als wanneer zy de Smaak

hebben van zuurachtige Druiven ^ en dan zynze

zeer verfrisfchenHe en verkoelende , doch wor-

den, om dat men aangenaamer en beter Vrag-^

ten van dien aart heeft, weinig geacht.

Een Takje van den Bpom , die deeze Vrug-

ten draagt , door den Heer Richter van

Batavia medegebragt , 't welk met de Bloemen

beladen is , geef ik hier in Afbeelding, Men
ziet 'er uit hoe de Bladen , gelyk de Heer

BuRMANNüs aangemerkt heeft 3 vaa

verfehillende figuuren zyn , vallende ovaal of

(i.) jambolifera» Syst. Nat, XIL Geh. 472* p. jöö^BuKM,

IfU Indica, p 87* Jambulones. C. B. Pin. 460, Jambolan^o

RüMPH» r, p. 131* T, 42,rrunus Indlca , ImStanigro ^

Olivx magnitadine , Jambolöncs Acoftjc. Burm. ^eyl^ 197*

Caryopliyllus languescenre vi aromaticus Malabaricus dcc» FLuiCe

Mm, 88 RAJ* DendroL ? 33. Hijl. lU p. 14%».

. ., -
s

ii^DEEt.n, sim»
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_
II. rondachtig met een ingefneeden punt^ maar al-

VIII.
* ^^^^ ^^^^ Kraakbeenig hebbende met de

Hoofd- Adertjes van de middelrib evenvvydig naar den
STUK.

j-^j^j loopende ^ gelyk Rumphius verhaalt ,

doch in Plaat niet duidelyk aanwyst.

De oude Heer Burmannus oordeelt

hier toe te behooren , de Pruim- of Nootdraa-

gende hooge Amerikcmifche Boom ^ met fmalle

bly- groene Laurierbladen^ die een welriekende

Maüik uitgeeft 5 van Sloane aldns befchree-

ven. 5^ Het is een der grootfte en hoogfle Boo-

3^ men van 't Eiland Barbados , daar men hem

53 overvloedig vindt 3 en tot het bouv/en van

33 Huizen gebruikt. De Takken zyn bruin en

33 glad 3 niet kort gelteelde Bladen bezet, van

35 drie Duimen lang 3 naar beide enden fmal toe-

33 loopende 3 glanzig groen 3 hard en weinig Sap

3, hebbende. De Vrugt is van grootte en figuur

33 byna als een Hazelnoot 3 bevattende onder de

3, buitenfte Schil een weinig Vleefch 3 en daar

33 binnen een Steen met een witte Kern."

De jonge Heer Burmannus betrekt

hier toe 3 in zyne Flora Indica^ den Kruidnagel-

boom die flaauw Aromatiek is van Malabar 5

welke aldaar Perin- Niara heet 3 volgens Ra y,

zynde in de Malabaarfche Kruidhof3 onder dee-

zen naam 3 befchreeven3 en voorgefteld als een

Boom, van omtrent veertig Voeten hoog, met

eenen witten Stam 3 die eene vaale Schors heeft,

en eenen rooden Kruiderigen Wortel. De Bla-

den zyn langwerpig rond en puntige bitter van

SmaaK



Smaak» De Bloemen ^ die^ met haare drie of 11.

vieren of meer by elkander, op lange Steeltjes ^^^jj^^

groeijen^ beftaan uit een klein rond Kelkje, niet Hoofd-

veele witte Meeldraadjes , die geel getipt zyn , stuk.

van binnen. Op de Bloemen volgen Vriigten

naar Pruimen gelykende , eenigermaate krom >

('c welk R u M P H I u s ten opzigt van de zynen

ook aanmerkt 3) en aan den Top een klein Na^

veltje hebbende , donker paarfch , glad ^ glan-

2:ig5 van binnen met een Sappig Vlecfch, dat

bitterachtig zoet en Kruiderig is ^ gevuld , en eenc

groene Noot bevattende, van eene fcherpe, bit»

tere Smaak. Men kookt 'er een Gorgeldrank

van 5 tegen Ongemakken van de Keel.

Van Kruiderigheid en bitterheid maakt R ü M-

p H I ü s geen gewag in de Javaanfche Jambolons.

Niettemin fchynt het een zelfde Boom te zyn ^

wat de Vrugtcn aangaat , wordende dezelven ,

volgens C oM M E L YN 5 Katershallen geheten.

Cedagte Hoogleeraar heeft my , uit zyn Wel
Ed. Verzameling van Koromandelfche Planten^^

eene Tekening medegedeeld van den Tak eenes

Booms 3 die eenigermaate fchynt tot dit Geflagc

te behooren , en waar van een Takje hier in

Kg. 2 5 op Plaat VIL;, is afgebeeld. Deeze
Boom moet nogthans dan een geheel verfchil-

lende Soort van dit Geflagt zyn (2}. De Bla- ir,

den zyn in 't groene geel geaderd, puntig Qy^2i\'^rl'lf''
mandelicam

Kormao«
deifche»

S 2
^'^^

II. Vmu li, Stux^

/
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II. en aan de kanten als uitgegulpt ^ zittende over-

^vTu^*
hoeks aan de Looten. De Bloemen fchynen

Hoofd- Meeldraadjes te hebben in een viertandige

STUK. Kelk 5 gelyk het Kenmerk is van dit Geflagt. Zy
zitten boven aan de Looten of Takjes , en on-

der aan dezelven komen hier en daar puntig

Olyfachtige Vrugten voort, waar van eenigen^

in de Tekening 3 geel, anderen donker paarfch

gekleurd zyn , en de Schors van het Takje

graauw. Voor 't overige weeten wy niets daar

van , dan dat de Inlandfche naam Machiela - Ma-
Tom , en by de Portugeezen FoeU de Cawecienha

opgeven wordt te zyn.

Melicocca.

De Kenmerken van dit Geflagt beflaan in

eene vierbladige Bloem , wier Blaadjes omgeboo-

gen zyn beneden de Kelk , die in vieren ge-

deeld is : de Stempel eenigermaate Schildachtig

cn zeer groot. De VrugtPruimachtig, met eene

taaije Schil.

!• De eenigfte Soort (i) voert den naam van

hjfga!^^ Amerikaanfche Nooteboom met gewiekte in twee-
Tackboom.gn verdeelde Bladen, by Commelyn, en

uit de benaaming van P l u k £ n e t i u s blykt

.

dat 'er byhangzels zyn aan de Rib der Bladen.

Dc

(i) Melicocca* Syst» Nat, XII. Torn* II. Gen. 473*

Melicoccus bijugatus* jACq. *Amer* io8* T. 72» Meli«

coccus ace, Erown* Jam. aio, Nux Americana &c. Plük;
nilm, z6$* T. Z07, 4, COMM» üorh 4^^* I83*T^5>4.
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De laatfte zegt , dat de Hollanders hem Tack-

hoorn heeten. Volgens den bynaam flaan 'er^^J^j

doorgaans tv/ee paar Bladen aan ééne Rib ofHooFo»

Steel, De Heer J a c q u i n zegt 5 dat dit Gc^stuk.

was in de Bosfchen by Karthagena in 't wilde

groeit 3 en op Kurasfau gemeen is in de Hoven

,

doch op Jamaika zeldzaam ; wordende de Vrug-

ten, van wier zoetheid de Boom zynen naam

heeft 5 van de Spanjaarden Mow;^öy 3 van de Hol-

landers Knippen genoemd.

Het is een hooge^ Takkige, fraay gekroonde

Boom 3 met Bladen als gezegd is. De Bloemen

komen by Trosfen aan 't end der Takjes voort

:

zy zyn klein y witachtig, en van eene zonder-

linge geftalte. Van fommige Boomen geeven de

Bloemen een zeer aangenaame Reuk , welken

de Kurasfauwers Mannetjes - Boomen noemen^

zeggende dat die geen Vrugt voortbrengen : van

anderen hebben dezelven in 't geheel geen Reuk

,

en deeze noemen zy Wyfjes - Boomen , welke

vrugtbaar zyn. Aan ieder Tros kom.en by de

dertig Vrugten 3 die rondachtig zyn, omtrent een

Duini dik 5 hebbende een groene 3 drcoge Schil,

v/aar onder het Vleefch geheel los zit, hetwel*

ke , daar uit genomen zynde , in alle opzigteu

naar het Doijer van een klein Hoender - Ey ge-

lykt. Het is Lymerig en eetbaar , zoet met een

weinigje zuur en wrang gemengd. De Ingeze-

tenen des Eilands doen den Bolfter van deeze

Vrugten , die tusfchen de Tanden fteekende ,

in twee ftukken fpriiigen^ en dan de bovenfte

S3 helft
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helft weg fmytende .,
haaien zy met de Tandea

^vT^L ' Vleefch 3 dat eenigermaate aan den bodem

Hoofd- kleeft , daar uit , 't welk zy inzuigen ^ en de
STus» daar in vervatte Noot of Steen uitfpuuwen,

even als wy doen met de Kerfen en Pruimen.

Naar de rypheid van de Vrugt is dit Vleefch

min of meer Lymerig; doch hoe ryp dezelve

ook zy 5 altoos blyft 'er cenig Lym van in de

Mond over ^ 't welke de Kwyl niet kan ontbin-

den. De Nooten eet men als KarftengeUj in 't

Vuur gebraden. In de grootfte Vrugten zyn

fomtyds twee of drie Nooten vervat 3 hebben-

de dan ook eene verfchillcnde figuur,

A M Y R I s. Balfemboom;

Van de Balfemachtige Vogtigheid of Gom-
Harst^ welke de meefte Boomen van dit Ge-

flagt uitgeeven , is de Latynfche of Griekfche

Geflagtnaam afgeleid. Billyk mogen zy derhal-

ve den naam van Balfemboomen voeren.

De algemeene Kenmerken zyn : een Bloem
uit vier langwerpige Blaadjes ftaande 3 die in

eene viertandige Kelk vervat zyn : de Stempel

vierhoekig en de Vrugt een Pruimachtige Be-

zie.

Agt Soorten komen in dit Geflagt thans voor

,

die wel niet allen hooge Boomen zyn ^ doch

welken ik doch, uit hoofde van de overeenkom^

Itigheid , hier zal befchryven.

(O BaK
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rO Balfcmboom met drievoudig: ^ ^tkarteldc ^

Aan deezen was ten onregtc de naam vansTUK.

Elemnifera gegeven ^ zo de Heer Jacqüin
aanmerkt 5 dewyl het Gewas wei een Terpen- s^y/vrr/tl!

thynachtig Sap bevat , van eenen Herken on-^-J^^^^^^^^^^^

aangenaamen Reuk, doch de Gom Elemni niet

uitlevert. Het is de driebladige Harftige Hee-

fter , met vierbladige v^itte Trosbloemen , van Ca-

TESBY. Het groeit tor vyftien Voeten hoogte

in de digte Bosfchen , lan den Zeekant , by

Karthagena 5 zo gedagte Heer aanmerkt 5 en

geeft een Vrugt van groo^tte als een Erwt, die

rood is en rood -Sappig, doch aan den Boom
uitdroogt tot een Lederachti.ijen Bolfter^

(2) Balfemboom 772^?^ drievoudige fyn gekarteU
,

de flompe Bladen. mfritimZ

Deeze, hoewel maar een kleinen Heefter uit-

maakende , welken de Heer Jacquin by de

Havana , op 't Eiland Kuba , in Rotsachtige

Streeken aan de Zee vondt, heeft de Vrugten

(O AmyrU Folils tematis crenatls acutls. Sysu Nat, XIT.

Cen» 474. p* Elemifera Foliis ternatis, Hort^ CUff, Z6m

jAcq* ^mer^ 107* Frutex trifolius refinofus &c. CATESBt

Car, lU T* 33* 3.

(i) Amyris Foliis ternatis crenulatls obtufïs» Syst, Nat^

Ibid. j4CQ^t/J?/a^r. ïo8. Amyiis fruticofus minor, 6cc, BKOWN»

Jam, 209»

Jpitje Bladen.

Zeekanti-

SC.

wel

S 4
\ 11, Dejx. II* Stue^
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ÏL V/el eens zo groot , zwart en met een purper-»

^vTl^'
kleurig Sap. Het Vogt^ in het Gewas 3 is niet

Hoofd', zo onaangenarm van Reuk. Hy. twyfelt o£ het

STUK, ^y^i verfbhillende Soort zy,

ïir. (3) BalMxihoQm m^t gevinde Bladen
:i
deB

i^rH jes plat en gefteeld.

Zwai'tfap-

Deeze was Elemnifera met gevinde Bladen

,

in de ClifFortfche Tuin^ geheten. Het is de

Giftboom , dien C at esby op de Bahamaas-

Eilanden vondt ^ eer^ Sap ^0 zwart als Inkt

üitgeevende. De Vog^^ls eeten niettemin de Bes-

fen 5 die Peerachtig en Purperkleurig zyn ^ be-

vattende een harden Steen. Men. wil thans^ da?

hy niet Vergiftig ^y 0«

ïv. (4) Balfen^boom met twee paaren van Bla-

Wekieken*
de^ Uit de bepaaling , Foliis bijugatis ^ van Bkow^-

afkomftig , begryp ik^, dat 'er twee paaren

van

(3) AmyrU Foliis pinnatis. Foliolis petiolatis planis, Syst^

Nat, utfupra* Elcmifera Foliis pinnatis. Hört^ Cliff, 485« To-

xicodendron FoÜis alatis &c» Catesb. Car, f, T. 40. SelïG-

r,iANN J^vgel, IL D. hl 64. Plaat 8 O.

Amceyi, Acad. VOL. VII. p, 66.

(4) Jmyiis FoJiis bijiigis Syü, Nat. utC Amyrrs arhoreus

Bbown. 7-^^» ï^oS* Lauro af}inis &c. Sloat^. Jam, 137*

i/jiif. 11. p. 24. T. 168. f. 4 Raj Dcndr, 88. Lucinium"

Arbor Tili;s foliis minoribus^ Ainericana, Pj-UK» Alm^ 228
«'

T, 201» f. 3.
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van Bladen aan een Rib of Steel ftaan zou- II.

den 5 doch de Laiiriergelykende met gewiekte
^^yi^^*

Terpenthynbooms - Bladen van S l o a n e ^ wordt Hoofo^

gezegd wel drie of vier of meer paaren van Bla-^"^^^*

den te hebben aan één Sceel , zonder oneffen

Blad aan 'c end. De Boom 3 die wel twintig

Voeten hoog valt, heeft den Stam van dikte als

eens Menfchen Been, met een bruine Schors,

en is fomtyds met korte Doorens gewapend.

De bloemen, aan 't end der Takken Tuilswys*

groeijende , gelyken naar die van Vlier, zynde

wit en driebladig ; waar op een Peperachtige

Bezie volgt , met een rond , zwart Zaad , dat

byna den Reuk van Laurierbesfen heeft.

Het Hout van deezen Boom is inzonderheid ^oozen^

geacht wegens zyne witheid , gladheid en aan-
*

genaamen Geur , die het verbrand wordende

geeft : weshalve de Planters van Jamaika hetzel-

ve Roozenhout noemen. Anders geeven de En-
gelfchen 'er, om dat het zo ligt is, den naam
van Light - Wood aan. P l u k e n e t i u s ver-

beeldt zig , dat de Indiaanen 'er daarom tot

hunne Kanoes gebruik van maaken zouden ^ en

wegens den Reuk tot Afgods - Beelden, Het
een en andere is niet onwaarfchynlyk ; doch hoe

^yn Liicinium met kleine Lindebooms -Bladen

tot deeze Soort behooren kan, is my duifier ^ of

ook de naar den Popelier gelykende Tocotgebit

van Brafil, die een Harst, witter dan Wierook,
zou uitleveren , om zyne welriekendheid het

Gewenfchte Hout genaamd. Anderen willen 3

S 5 dat
!!. deil II srvi^t
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Afbeeu Lichtwood ccn Lichtgeevende Boom zou be-

VI 11. tekenen 5 geJyk Ray van een zodanigen Ja-
Hdofd» maikafchen fprcekt^ welke de Boom der Lich-
STUK,

^Q-^^Q of Vuur -Vliegen van JoHNSTONmis-
fchien zou kunnen zyn

V. (5) Balfemboom met drievoudige effenrandige

GUeadenfts,
BMeu €71 éénbloemigc zydelingfe Steeltjes.

Balfem van

Boom! Met den bynaam van deeze Soort fchynt

LiNN^üs den Boom, die den zo berugten

Balfem van Gilead voortbrengt 3 te willen be-

tekenen. Gilead, een Gebergte in Judéa, was

oudtyds vermaard , wegens 't voortbrengen van

een voortreiFelyken Wond -Balfem (fj. Men
bragt van daar denzelven , die deswegen den

naam ook voerde van Balfem van Judéa of Jood-

fche Balfem 3 als een Koopmanfchap , in Egyp-

-te (I). Naderhand , toen deeze Balfemboo-

men in 't Beloofde Land , door deszelfs ver-

woeftingen 3 misfchien uitgeroeid of verwaar-

loosd waren 3 heeft men dezelven op zekere

be-

(*J Arbor luccns Jamaicenfis noftras. Raj» Hifi, Plani.

Arbor Miiscamm fplendentium» Johnst. DendroU 47i»

(%) Amyris Foliis tcrnatis integerrimis , Peduiiculis unlHo»

lis lateralibus. Syst, Nat* XII. Mantisf, p, 6%^ DisC de Opo*

balfamo* ^moen. ^cad* Vol* VII* pt 55.

(IJ Is 'ec geen Balfem in Gilead f is geen Heelmeefter

aldaar? Jerem^ Vlll. Vers , Gaat henen op na Gilead en

haalt Balfem , Gy Jonkvrouwe , Gy Dogter van Egypte Jere:.i^

XLVr, Veis. lu

(],} Zie Gen, XXX iVf Vers, 25*
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beflooten plaats in Egypte aangekweekt ; doch dit li;

is ook door den tyd vervallen : misfchien , om
^^y^^l*

dat men den Balfem gemakkelyker ^ door mid- Hoofd -

del der Reistogten van de Turkfche Karavaanen stuk.

naar Mekka, van de Arabieren kon bekomen. "I^^^^^^
Dus heeft dezelve dan ook, federt, den naam

van Balfem van Mekka gevoerd (*)•

Aangaande den oirfprong van deezen Balfem

is men nu onlangs eerst v^el onderricht gewor-

den. Zyne tegenwoordige Deenfche Majefteit,

goed gevonden hebbende eenige Geleerde Man-
nen af te zenden naar Arabie, ten einde, door

een naauwkenrig onderzoek van dat Gewest

des Aardbodems , verfcheide duifterheden , die

'er nog in de Natuurlyke Hiftorie van den Bybel

zyn , ware 't mooglyk , op te helderen , zo

werdt de Sweedfche Heer Forskaol , eea

groote Natuurkenner , tevens in de Oofterfche

Taaien zeer ervaren en tot Hoogleeraar te Kop-

penhagen verheven zynde , daar in betrokken.

De Groote Li nn^^ius, nu 3 niet minder ieve-

rig

(*) Ik heb evenwel, voor eeniga Jaarcn, op een Verkoo-

ping eens een Ilefchjc gekogt , dat thans in myn Simpliciën-

ICabinet berust , omtient een Once bevattende van een Bal-

fem , met een aanhangend Briefje Balfem Gileat , Ulrich Ec*

k^Ky 173Ó ,
Scpt* 20i Dit zal waarfchynlyk door dien Perfbon ,

in dat Jaar , uit de Levant medegebragt zyn» Die Balfèm ,

derhalve by de veertig Jaaren oud , is thans nog zeer aange.

naam van Reuk Goudgeel en vloeibaar; ja veel vloeibaarder

dan de Balfem van Mikk^z , zogenaamd , v/elke ik uit een

groote veelheid , voor omtrent tien jaaren IJer aangebragt

,

daar nevens bewaar*
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n. rig tot opluiftering van de Natuurlyke Hiftorie

^^lU* in 't algemeen en de Hiftorie der Geneesmidde-

HooFD- len in 't byzonder^ hadt gedagten Sweed, zy-

STUK. nen waardigen Leerling ^ verzogt , zig ieverig

G^i/ead^^^
te leggen, om nader kundigheid aangaande

den Echten Balfem- Boom^ van ouds tot heden

vermaard, te bekomen. De Heer Forskaol
Weef hier omtrent niet in gebreke ; maar zondt

,

eenige Dagen voor dat hy *t ongeluk had in de

Arabifche Woeftynen te fneuvelen, een Brief,

met een Takje van den Echten Balfem-Boom^

daar Bloem enVrugt aanwas, den Ridder toe.

dus luidende.

5, Aangaande 'c Geflagt van den Balfemboom

,5 van Mekka hebt Gy begeert dat ik U , ter-

3, wyl Gy nog leeft , zekerheid zou bezorgen.

Een waar Berigt, dien aangaande, vertrouw

„ ik thans UEd* daar van te kunnen geeven ^

3, 't welk ik nogthans uit het binnenfte van myn

„ Harte hoop, dat Gy nog lange Jaaren geluk-

„ kig overleeven zult. Dezelve behoort tot het

j,, nieuwe Gellagt van B r o w jn e , 't welk men

3, Amyris noemt. Ik heb den Boom met Bla-

„ den , doch zonder Bloemen , te Gidda gezien*

55 De Bladen waren allen drievoudig en derhalve

„ fcheen de Afbeelding van A l p i n u s niet

5, naauwkeuriger ten opzigt van de Bladen dan

3 5 de Vrugt te zyn. Ieder Takje verfpreidde ,

wanneer men het kwam te breeken, een zeer

3, flerken Geur van den Balfem van Mekka.

55 De Boomen groeijen 3 in eene zeer groot e
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55 menigte , van zelf , naby Medina , waar al- n;

3, leen men uit dezelven den Balfem vergadert.
if-''

„ Hier, by Ycmen, heb ik een Boom gevon- h^opuI

55 den 5 dien de Arabieren Abiifchdm^ dat is de stuk.

Welriekende 5 noemen* Deeze kwam in 'EX^-Bai/em va^

5, den en Reuk volmaakt met den Balfemboom

,

35 te Gidda gezien 5 overeen 5 uitgenomen dat

55 alle Bladen gevind waren (*) 5 en de Vrugtea

55 volftrekt naar het Karpohalfamum gelykende^

35 even als Alpinüs hem wel voorgefteld

5, heeft. Ik heb de Bloemen daar van gezien >

55 die de Kenmerken van 't Geflagt van Amyris

3, volkomen hadden. Nog een andere Soort van

.5 dat Geflagt is hier by Yemen 5 waar van het

3, Hout 5 tot in Egypte toe ^ om Drinkbekers

^5 en Lykbusfchen geurig te maaken^ verzonden

,5 wordt."

Uit deezen Brief blykt 3 dat 'er in Arabic

twecderley Balfemboomeh zyn 3 waar van de

eene drievoudige , de andere gevinde Bladen

heeft 3 en mooglyk een derde 3 met drievoudige

en gevinde Bladen 3 gelyk in de Afbeelding van

Alpinüs. De eerfte komt hier voor 3 onder

den naam van Amyris Gileadenfis of Balfem van

Gileadboom3 en deeze wordt aldus bcfchreeven.

Het is een H^ejler met paarfchagtige Takken,

die

In de Blief tot hier ook wel têrnatn , dat is drle^

voudig , doch dan kan ik hier geen tegenftclling met het voor-

gaande vinden* \

II, DïLFX. lU STUJC.
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IK dié éenigermaate geftreept zyn , en uitpuilende

Vnu ^^^PP^^ 5 welken trpppen uitgeeven van Blad-

HooFD- fteelen, ieder met drie efFene ongefteelde^ niet

sTüK.
gekartelde, Lancetsvvyze, fpitsachtige Bladen

y

^/ü^d.^'^^het ongepaarde wat grooter dan de anderen, en

eenigermaate Wigachtig. Drie Èloemen komeix

uit de gezegde Knoppen , tusfchen de Bladen 5

voort, ftaande ieder op zyn eigen Steeltje, dat

korter dan het Blad is, onder Scheedachtig, met

een zeer klein, byna tweedeelig Lovertje. De
Kelkïs eenbladig^ halfrond, effen, viertandig;

de Tanden ver van elkander en zeer kort. De
Bloem heeft vier ovaale ongefteelde Blaadjes : in

midden een Vrugtlmisje , dat gerand , hol-

rond, paarfchachtig is. Agt Elsvormige MeeU

draadjes , die zeer kort zyn , komen uit den rand

van het Vrugthuisje voort, hebbende langachti-

ge , dubbelde , Rolronde Knopjes , die regtop

ftaan en geel zyn. Het Vrugtbeginzel in het

Vrugthuisje , binnen den bodem van de Kelk

,

heeft een Kegelvormig Cylindrifchen paarfchen

St^U en een ftompachtigen De groey-

plak^ is in Gelukkig Arabie.

VI. (6) Balfemboom met gevinde Bladen^ de Blaad-

oXt^ les ongejleeld.

Dat

(e) Am'jfis Folils pinnatls ^ FoIIoUs fèsfilibus. ^ytt, Kau
XII* utfupra. Balfamum» Hellon* Ic, iio. Aj«pin. Egypt,

p. 48* T. 6o* Opohalfaiimm live Baliainum judaicum* Gion^i
Mau Mei, II. p. 475,



Dat de Bladen van dceze Soort ongejleeld zyn , It.

is hier in de bepaaliiig gcbragt , om dezelve te ^
y^j^jl^'

onderfcheiden van de Derde Soort, welke ge- Hoofd*

vinde Bladen met gedeelde Blaadjes heeft : zo^^™^*

wel als de efFenrandigheid in de bepaaling der^^^'j^^*'^^

voorgaande dienen kon , om dezelve van deSoom»

Eerfte en Tweede Soort te onderfcheiden» Teu
aanzien van de naast voorgaande zou de onge-

Iteeldheid geen Kenmerk van verfchil zyn. On-

ze Ridder bedoelt hier den Balfemboom der Ou-

den 5 en haalt de Afbeelding van A l p i n u s

aan 3 doch twyfelt of het wel verfchillende Soor-

ten zyn 5 fpreekende aldus 3, De nako-

33 melingfchap zal mooglyk zien 3 of onze Amy-
33 ris Gileadenjïs door nieuwe voortteeling gee-

33 ne Gevinde Bladen uitgeeven kan ; zo dat

35 deeze twee 3 als Verfcheidenheden 3 ondereen

33 zouden fmelten. Want het is zeker 3 dat Ge*

33 vinde en drievoudige Bladen zeer naa ver-

33 maagfchapt zyn , brengende de meefte Plan-

3» ten 3 die Gevinde Bladen hebben 3 'er eerst *

3, drie aan één Steeltje voort. Zo dit gebeur-

,3 de 3 dan zou de Afbeelding vanALPiNus
33 zeer valfch zyn , als waar in de Bloemen tros-

53 achtig gepluimd voortkomen aan het end der

5, Steden. Tot dit denkbeeld 3 nu 3 hel ik te

3, meer over, om dat Alp in us niet duidelyk

3, zegt 3 van waar zyne Afbeelding is ontleend.

35 Met

( J Disf. de Opobalfamo declarato» jtmm. AcaL VII* p,

<59» Vid. Disf, noftram , zegt li-nnjeüS. Mantnf, p» ^j.

11. DE». \h 4?TUï?i
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93 Met één woord : de Vmgten van den Balfem

VIII.* " Gilead- en van den Opobalfamum - Boom
Hoofd- „ van A l p i n ü s zyn volmaakt de zelfden ; de

3, Blaadjes elkander zeer gelyk , en de Knoppen

^vln"^ 5, van beiden geeven Balfem uit. Het is waar-

Mekka. fchynlyk ^ dat A l p i n u s de Bloemen nooit

55 gezien heeft , maar dat dezelven 'er^ uit het

verhaal van anderen ^ bygevoegd zyn. Hier

33 uit maaken wy op ^ of dat het Planten van

5, een en de zelfde Soort zyn , of dat 'er niet

35 meer verfchil in plaats heeft ^ dan tusfchen

33 de Jasminum Officinale en grandifloriim , of

33 tusfchen de wilde en tamme Nigella 3 en

35 dat zy beiden den zelfden Balfem , in meer

35 of minder veelheid ^ voortbrengen."

Het is nogthans naauwlyks te gelooven , dac

die Afbeelding van A l p i n u s valfch zou zyn 3

wanneer men derzelver overeenkomst in aanmer-

king neemt 3 met de befchryving^ welke hy daar

van geeft ; te minder 3 dewyl FoRSKaoL3 in

zyne Briéf 5 de echtheid van die Afbeelding

bevestigt. 3, De Balfem (zegt A l p i n u s) is

33 een Rankdraagend Boompje 5 't welk terhoog-

,3 te van de Elhanna of Ligufter of Cytifusop.

53 groeit C^) 3 draagende zeer weinige Bladeii

naar die van Wynruit gelykende, doch niet^

3, gelyk DioscoRiDEs zegt 3 witter dan de-

35 zei-

BïLLONïUS die di't Gewas in de Tuin der Balfemboo*

men, te Materea by Kalio in Egypte, befchouvrde, geeft 'cx,

de hoogte van twse of drie Ellen aan»
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35 zeiven 5 maar veeleer naar de Bladen zwee- IL

5, inende van den Maftikboom^ te weeten, wit-^^^Yv^'

•5 aclitig groen en nooit verwelkende. Deszelfs hoofd-

Hout fchynt Gommig en ligt te zyn 3 vansiuK.

„ buiten roodachtig , welke Kleur ook de Tak-

35 jes hebben , die lang en dun en regt zyn , met

5^ weinige Bladeren zonder orde bezet* Drie

53 vyf of zeven Blaadjes liaan aan een middel-

,3 rib 3 op de wyze der Bladen van den Maftik-

^, boom. De Takje^s zyn welriekende en zo

33 Gommig, dat zy 3 wanneer menze behandelt

^

vast aan de Vingers kleeven. Hy draagt klei-

5, ne v^itte Bloemen 3 zeer gelykende naar die

van de Acacia 3 drie by elkander als eenZon-

33 nefchermpje 3 zeer welriekende , doeh die

3, Geur is kort van duur. Hier op volgen geele

53 Zaadenj in roodachtig zwarte Blaasjes vervat ,

35 niet minder welriekende 3 en van binnen een

53
Honigachtig geel Vogt bevattende , dat bitter-

53 achtig van Smaak is en een weinig fchérp op

33 de Tóng. Zy hebben de gedaante en grootte

33 der Vrugte'n van den Terpenthynboom 3 zyn-

de ii^ midden dik en aan de enden puntig.

33 Zy hebben den Reuk van Opobalfamum , 't

55 welk in de Zomer uit de infnydingen van deii

Bast zypelt , en in de eerfte opflag wit is van

Kleur 3 wordende vervolgens groen 3 daii

Goudgeel en eindelyk eene Honigkleur aan-

3 neemende. Uitzypelendc is het dun 3 wör^

dende vervolgens troebel , dan wederom hel-

T 33 der 5,

> 11. DEBL» II. STUK»



S90 AgtMannige Boomen;

n.
3, der, en eindelyk door den Ouderdom zo dik

^Vni!'*'^
als Terpenthyn."

Hoofd - Hasselquist^ die in Paleftina en Egyp*
STUK. te geweest is 3 den echten Balfem van Mekka

;^^^^^^«of Opabalfamum befchryvende > zegt, „ dat

5, deszelfs Kleur geelachtig doorfchynende is;

5, de Reuk Harstachtig Balfamiek 5 zeer fterk

55 en aangenaam: de Zelfftandigheid zeer taay,

de Vingers vast aan elkander doende kleeven:

3, men kan haar in lange Draaden uitrekken , en

j5 dezelve wordt, in het Klimaat zelfs van Na-

55 tolie, door de Hitte van de Zon naauwlyks

5, ooit vloeibaar." Hy hadt dien Balfem dus ,

door een Turk regtftreeks van Mekka aangebragt

zynde , gezien en befchreeven 5 en vernomen

,

5, dat mendenzelven onder de Turken voor een

,5 groot Maagverfterkend Middel houdt , tot

,5 drie Greinen daar van inneemende, en voor

3, een uitmuntend Wondmiddel , mids eenige

3, Druppels daar van laatende druipen in een

3, verfch gemaakte Wonde , die daar door in \
33 kort tot Heeling gebragt werde.'* Maar, hoe

. dit gefchieden kan, als deeze Balfem zelfs door

de Hitte van de Zon niet vloeibaar wordt , ver-

ftaa ik niet. 't Is waar , men zou ze ten dien

einde door Vuur kunnen fmeIten,doch dan moet
die zyne voornaamfte kragt verliezen , en hy laad

"er op volgen, hoe men de Proef van de Echtheid

deezes Balfems neemt, zeggende; „ men laaü

3, een Druppel daar van in een Glas met zuiver

,3 koud Bronwater vallen ; indien deeze Druppel

53 op
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5, op ééne plaats blyft, dan is de Balfem van IL

35 weinig waarde : maar zo dezelve zig op het ^y^^j^j^'

55
oogenblik der invalling als een Vlies uitbreidt ^ [Joofd-

5, en men kanze met een Haair of Zyden Draad =^tuk.

35 van het Water zodanig afneemen ^ dat het- ^'^'^^'^

35 zelve even helder als te vooren blyft, dan is

35 men verzekert, den oprechten Balfem te heb-

3, ben," A L p I N u s ondertusfchen hadt aange-

merkt 5 dat het v^aare Kenmerk van deezen Bal*

fcm daar in beftond, dat het Water, waar in

men hem liet druipen , troebel eh Melkachtig

wit daar door wierd (*).

F Het een en andere kan men overeenbrengen

,

wanneer men op een andere plaats van dien

Autheur leest ; dat deeze Balfem , wegens zy-

ne dun en ligtheid , in 't eerst niet ojider Wa-

,5 ter zakt y maar zig op de Oppervlakte uit-

35 breidt , en vervolgens door de Koude verdik-

35 kende zinkt : dan kan menze met een Stokje

33 geheel daar uitneemen, doch het Water blyft

,5 Melkwit en troebel." Voorts vind ik by G E«

oFFROY uit de Brieven van Lippus 3 dié

ook in Klein Afie geweest is, aangemerkt, dat

'er heden drie Soorten van Opobalfamüm zyn : de

raarlle zo dun als Water , die door infnydingeri

van

(*) Succum BalfamMn Aqv\^ Inftillatum et liquatum , Co«

iorem 'LdCt'is acclpere Pioscoridfs fcriptum reliquit, quod

verisfinium est : quinimohoc est fignum infeparabile proprium

quod fidelius ostendit verum fuccum Balfami , ab aliis vitiatis

pro Opobalfamo a multis acceptis. De Plant» ^^ypti ,

T 2
lU Deel» lU Stuk*
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II. van den Bast'uitzypelt, doch naauv/Iyks te be-

^vn^^' komen is : een tweede die men door kooking van

Hoofd- de Takjes en Bladen des Balfembooms in Wa-
sTUK* ter krygt, welker dunfte ook ten dienile van de

jf^j^^'^'^ymouwen der Turken , om het Aangezigt en hec

^ *
Haair te zalven ^ gebruikt wordt ^ maaT de dikftc

tot den Uitvoer naar Europa Itrekt. Mooglyk,

echter 5 zou het wel kunnen zyn, dat men, by

wyze van Gefchenk , of over Perfie ook iets

van den besten Balfem kreeg (^).

De Opobalfamum, Balfem van Mekka of van

Gilead , is onder de Europeaanen thans weinig

in gebruik , nu men Westindifche Balfems , gc-

lyk den Peruvianum , Copayvc^ en Tolutanum

heeft 3 die beter echt te bekomen , minder kost-

baar , en mooglyk ruim zo kragtig zyn. Men
kanze nogthans zeer wel ingeeven tot een Borst-

middel. De Carpobalfumtim 5 dat de Vrugten

zyn van den Balfemboom , dienen tot de zelfde

oogmerken , en het Xylohalfamum ^ zynde des-

zelfs Hout 5 is van dergelyken aart, doch veel

juinder kragtig* Het eerfte komt in de Theriaakf3

het andere in de Mithridaat en in zekere Koek-

jes ^ die ook in de bereiding van de Theriaak

plaats hebben.

(7) Amy-

(*) Waarfchynlyk zal her cene dergelyke of van de twee-

de Soort van Balfètn geweest . zyn , waar roede de Zondaares

des Heilands Voeten uit een Alabafter - Flefchje zalfde* Luc*
VIK Vers 37, 38* Welken BaTem zy anders om haar Hoofd*

haair of Lighaam te zalven , uit Wellust
, gel^ruikt zou hebben

,

volgens de gewoonte der Ooftcilingen. Amos, VI, Vcis. 6^
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(7) Amyris met gevinde BludeUy de ^^^^^J^^ ^^.^^'^^^

gefieeld en aan den rand gegolfd. Vill/
Hoofd-

Dit Oostindifch Gewas , 't welk R um p h i o s stuk.

onder den naam van Tingulong befchryft en af-
^i^^*^^

beeldt , was onder den Geflagtnaam van Pro- Proüum.

tium voorgemeld door den Heer N. L. 13 u r- difcheT"*

M A N N ü s 5 van wien de volgende befchryving

door den Ridder ontleend is. De Bladen zyn

gepaard , gevind ^ uit vyf of zeven gladde ,

gefteelde 5 Laurieragtige blaadjes famengerteld.

De Bloemen maaken een veelvoudige Aair uit.

Zy hebben een viertandige^ llompe^ blyvende

Kelk : vier ongefteelde , ovaale 5 fpitfe Blaadjes

:

agt Elsvormige Meeldraadjes , die korter dan dc

Bloemblaadjes zyn , hebbende langwerpige , als

vierdubbelde , Meclknopjes. Tusfchen de Meel-

draadjes is het Vrugthuisje ^ dat een Eyvormig

Vrugtbeginzel bevat ^ met een rolronden Styl ^

cn een enkelen Stempel: zyndc dit Vrugtbegin-^

zei nog begreepen in een Bekerachtig Honig-

bakje*

(8) Amyris met gevinde Bladen^ die uit drie
J^";^.^

of Ekmifera^
Braliliaan^

fcUe»

(7) Amyrh Foliis p^innatis , FoIIolis petiolatis undulatls»

M^^i^ (^5* Tingulong. RüMPH» Amb, VI 1. 54. 23^ U I.

Protium Javanicum, burm. FL Ind. p. 83»

(8) Amyris Foliis ternatis qiiinato - pinnatisque, fubtus to*

metitofis. Sysu T^at, XIU Tom. 11. p. 2tf6» Cornus racemo-

trifolia 6c qiiinquefolia» ico. Icicariba. Marcgr.

T 3
ÏT. Deel. II. Stuk,
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^I» of vyf Blaadjes ^ van onderen Wollig >
Afdeel. r a 1

1

VllU famengefteld zyn.

Hoofd-
stuk. De drie- en vyfbladige Kornoeljeboom van

Plu MIER wordt thans betrokken tot deeze

Soort 5 welke de Iccicariba. van Marcgraaf
is 5 een Brafiliaanfche Boom , die eene Gom 3

naar de Gom jE/mm gelykende 5 uitlevert. Dee-

ze Boom groeit hoog 3 doch is niet dik van

Stam 3 en heeft byna de geftalte van den Beu?

keboom : doch de Bladen y by drieën en vyven

aan eene middelrib 3 zyn dik als Parkement en

groenglanzig 3 ovaal. Uit de Oxels der Bladen

komen Trosjes van Bloemen voort 3 die uit vier

groene Blaadjes beftaan met; eenige geele Meel-

draadjes, De Vrugt is van grootte als een Olyf
3^

van Kleur als een Granaatappel , hebbende van

binnen een zelfftandigheid van dergelyke Reuk

als de Traanen van den Boom. Want de ge-

kwetfte Bast laat in ééne Nagt een Harst uitzy-

pelen 3 die den Reuk van vers geftampt Dille-

Zaad uitgeeft en de dikte heeft Vxin Manna 3

zynde uit den groenen bleek geelachtig van

Kleur 3 en kunnende zeer wel behandeld worden.

Deeze Gom -Harst zegtPi.so de Gom Elem-
' ni te zyn 3 en op dien grond heeft L i n n ^ u s

dezelve 'cr ook voor te boek gefield (^'). 't Is

zekerlyk een uitmuntend Wondmiddel en ook

Hart- of Maagiterkend 3 wanneer zy in Pleifter

opgelegd wordt; kunnende aan het gebruik van

de gezegde Gom in alle opzigten voldoen 3 en

mis-
(*J Mag. Med, Stockh. 174.9.
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misfchien kragtiger zynde dan die ; doch voor II.

den eigentlyken Gom Elemni Boom wordt ^^^^j^^^-*

thans een ander Gewas gehouden Hoofd-
STUK»

S A N T A L ü M. Oostindifchc Sandelboom»

Den Westindifchen Sandelboom reeds be-

fchreeven hebbende 5 zo noem ik den genen ,

die dit Geflagt uitmaakt 3 den Oostindifchen 5 om
dat hy weezentlyk in Oostindie groeit. Maar
ééne Soort , naamelyk 5 komt 'er in voor (i),

wier Latynfche naam van 't Arabifch woord

Sandal afkomftig zou kunnen zyn. De Ken-

merken daar van befchryft L i n n^ u s aldus.

De Kelk, een Bloemkasje dat flaauw viertan- sJntakm
digis, heeft een Rand 3 die het Vrugtbeginzel ^z^»^-

kroont. De Bloein is eenbladig, Klokvormig ,aclboomr''

met een platten fcherpen Zoom , die in vieren

gedeeld is* De Meeldraadjes zyn agt in getal

,

die in 't bovenfte der Buis van de Bloem zitten 5

beurtlings het een korter dan het andere , met

enkelde Meelknopjes voorzien. Het Vrugtbegin-

zei 5 dat Tolrond is 3 zit onder het Kasje van de

Bloem 3 en heeft een Styl zo lang als de Meel-

draad-

(*) T>e Burffr'iA of Burjera naamelyk, zie bladz» 24^»

hier voor»

fi} Santalum* Syst. Nat, XII. Tom» 11. Gen. 475. pag:»

266. Mat* Med 183. Santalum verum, BrkVN, ld 94. T. 5.

f« I. Santalum album. C. B» 392. RUM?H. Amk, Ih

4i. BURM. FUr, Ind, p» 87.

T4
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n. draadjes met een enkeldcn Stempel. Het Zaad-

Yjl I
hmsje is een Bezie.

Hoofd- Daar moet dus van de deelen der Vrugtmaa-
sTüic.

j^jj^g ^QQY bekend zyn ^ dan R u m p h i u s op-

bo^m^^^' 8^^^^ ' aanmerkt ^ dat de Boomen van het

Wiitc en Geele Sandelhout wel bekend zyn,

doch die van het Roodc Sandelhout niet. De
eerflen , naamelyk , groeijen overvloedig op Ti-

mor en eenige omleggende Eilanden ^ als naar

het Westen op Squw 3 het welk deswegen het

Sandelhofch genoemd wordt 3 en op de Zuidzyde

van Ende ; doch het is aldaar 3 zegt hy 3 niet in

achting. Timor behoort tot een reeks van Ei-

landen 3 die beoosten Java leggen, en den Indi-

fchen Archipel aan de Zuidzyde als befluiten.

Het Sandelhout groeit op veelen van die Eilan-

den cn zelfs op Java 3 doch bet valt overal niet

even goed 3 en fommig meest wit, hetwelk wei-

nig geacht wordt en Garzias - Hout genoemd.

Aan de Noordzyde van Timor valt het best in

de Ilavens van Mena 3 zynde meest geel en

wegens de Verticring van dit Sandelhout op
China en door geheel Indie3 als cok wegens den
Slaavenhandel 3 is het dat de Nederlanders eene

Vastigheid houden op dit Eiland 3 dat voor 't

overige ten deele onder de Heqrfchappy der

Portugeezen 3 ten deele onder die der Makasfaar

ren ftaat. Het Geele Sandelhout is hier door

op Java zo gemeen 3 dat Vermogende Luiden

te Batavia daar van Doodkisten laaten maaken ;

ter-
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tcrvvyl het witte overvloedig op het Gebergte II.

of in dc Bovenlanden groeit.
^V^I

1^^*

Ik moest van deeze beide Soorten te gelykliooFoVi

fpreeken , om dat zo R u m p h i u s aanmerkt ^^^uk.

de Boomen van hetzelve meest in de Groey-^^'^^^^^J|'

plaats verfchillen. Zelfs verklaart hy , van de

Timoreezen verftaan te hebben ^ dat 'er aan het

Hout der jonge Sandelboomen geen Kleur of

Reuk is 3 komende de Geelheid niet daar in dan

door den Ouderdom ^ en llegts plaats hebbende

in het Hart 3 terwyl het Spint of buitenfte al-

toos \yit blyft : doch in de Witte Sandelboo-

men komt nooit iets Geels te voorfchyn. Men
wil dat het onderfcheid tusfchcn deeze Boo-

men , wanneer zy liaan te groeijen 3 niet te ont-

dekken is» Men kanze ook van andere wilde

Boomen , op eenigen aflland 3 naauwlyks on-

derfcheiden , dan daar aan 3 dat de Schors licht

graauvv is met eenig ros gemengd. Zy hebben

de hoogte van Ockernooten - Boomen , en de

Takken verdeelen zig in veele dunne Rysjes,

waar aan de Bladen in 't kruis tegen elkander

over ftaan. Zy gelyken naar Peereboom- i da-

den 3 zynde omtrent vier Vingerbreedten lang

en drie breed 3 met veele evenwydige Aderen ,

die fchuins van de Middelrib af loopen ; in de

jonge Boomen hoog groen 3 aan de ouden wat

naar 't geele trekkende. Van het Bloeizel wis-

ten hem de Timoreezen niets te zeggen. De
Vrugtcn hebben de figuur en grootte byna van

de Laurierbesfen 3 zynde eerst groen 3 en wor-

T 5 den-
H* Deel. !L Stux*
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11. dende 3 als zy ryp zyn 3 blaauwachtig zwart $

^vl
1?^* verwende ook het Speekzei 3 wanneer menze

Hoofd- gedroogd zynde kaauwt , met eene dergelyke

STUK, Kleur^ Meest echter worden deeze Besfen van

hm''^^^' ^^S^'^ ^ ^^^^ Spreeuwen gelyken3 opgege-

ten 3 en deeze zaaijen dan deeze Boomen3 door

hunnen Afgang 3 in de Eosfchen. In de Tuin

of Plantagie van zyne Hoog Edelheid 3 den

Gouverneur Generaal van Nederlandfch Indie,

by Batavia 3 bevindt zig 3 zo de Heer R i c 11-

TER my verhaalt 3 een groote Witte Sandel-

boom.

De Stammen van deeze Boomen vallen wel

drie of vier -Voeten over 't kruis dik 3 en daar aan

is zelden meer dan de helft in dikte Geel San-

delhout. De Timoreezen plagtenze weleer eeni-

ge Voeten boven den Grond afte kappen 3 doch

naderhand hebben zy dezelven 3 op 't verzoek

der onzen , met Wortel en al uitgeroeid 3 dewyi

by den Wortel het beste Hout is. Onder het

groeijen van deezen Boom 3 en zelfs kort na het

kappen , is 'er nog geen kennelyke Reuk aan 5

dien dit Hout droog wordende krygt, en, op

dat dezelve niet vervliegen zou , wordt van het

vï^itte Spint iets daar om gelaten. Somtyds valt

het Geele Sandel zo hoog van Kleur als Eijer-

doiren 3 hebbende zelfs rosfe Aderen 3 en dit

wordt > als het welriekendfte 3 voor het beste

gehouden.

In Indie3 zo wel als in Europa 3 is het Sandel-

hout meer om zyneu Geur als om zyne kragten
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in gebj-uiL Men acht het eene verkoelende ^^W»

eigcnfcliap te hebben , en hierom , zo wel als
^^iTl*

om den Reuk^maaken 'er de Indiaanen^ als hetrioopD-

fyn gemalen of geraspt is, een Pap van met^*^"^*

Water 3 en beftryken daar hun Lighaam mede. j^^^;^^^^

Het AfkookzeU zo van het Witte als van het

Geele, dient in verdunnende ,
Zweetdryvende

Dranken , inzonderheid ook tegen de Venus-

Kwaaien. De Makasfaaren gebruiken het San-

delhout niet , dan om de doode Lighaamen in

de Kisten te beftrooijen. De Benjaanen en an-

dere Indiaanen maakcn 'er Houcmyten van tot

het verbranden hunner Dooden.

Een kort woord moet ik hier nog te berde nood

brengen , aangaande het Roode Sandelhout,
jjjj-''^^"*^^^^^»^*

valt op de gezegde Eilanden niet ^ maar wordt

van de Vaste Kust in Water- Indie gebragt. Ze-

ker Heer 3 die tegen 't end der voorgaande Eeuw
de Landen door gereisd hadt 5 daar het valt

3

heeft aan R u m p h i u s verzekert , dat de Boo-

men van het Roode Sandelhout en Kaljatours-

Hout alleen in Ouderdom verfchillen. De
oudften , naamelyk 3 zouden het eerfte uitleve-

'

ren. De Heidenen van de Kust van' Koro-

mandel noemen het Kaljatours - Hout 3 fchryft

die Heer ^ Rakta - Tsjandanam , dat is Rood
Sandel , zynde de benaaming Tsjendan , door

de Arabieren in Sandal veranderd , van hun

eerst afkomftig 3 en dus 3 met dat Hout, eerst

in Perfie en Arabie, en vervolgens in Europa 3

overgebragt, By het kappen 3 zegt hy 3 geeft

het
IT. Defx» IU Stuk.
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II- het een fterken Sandel-Reuk, dien het echte^

yjjj^' droog wordende verliest, en derhalve by de

Hoofd- Indiaanen weinig geacht wordt. Ook fchryft

STUK. Garzias zeer duidelyk, dat het RoodeSan-

hoorn
delhout op de Kust van Koromandel groeit

,

alwaar men hedendaags geen andere y dan de

Kaljatours - Hout Boomen vindt. Evenwel ver-

beeldt RuMPHi üs zig 5 dat het Roode San-

delhout der Winkelen daar van vQrfchille, en

misfchen wel van Madagaskar , of van de Kust

van Afrika , daar tegenover , afkomftig mogte

zyn. Hoe 't zy, de Boom, die 't zelve uitle-

vert, is ons tot heden onbekend.

Memecylon- SafFraanboom.

De Kenmerken zyn, een Klokswyze Kelk,

boven het Vrugtbeginzel , hebbende den rand

onverdeeld : de Bloem éénbladig : de Vrugt een

Bezie, die met een Cylipdrifche Kelk gekroond

is.

T. (i) SafFraanboom mtovaale Bladen eii Knoops^

^Ê:^ Bloemen.

turn»

bioeiSfe". weet niet of ik my taeer over de zon-

der-

(i) Memecylon Foliis ovatis. Syst, Nat^ XlL Tom IL Gen*,

47<5. 257* 135* Corniis fylvestifs Foliis Croceum

colorem tingentibus, &c« Eurm. .^eyl, 76 T. lo, Crociis

fylvestris. 2^eyL feu Arbou Walikaku. Hebjm» Mus Zeyl, 7^

EüRM* Fl, Ind, 874.
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derlinge toepasfing van deezen naam , dan over II*

de verwarring in de Kenmerken moet verwon- ^^^j^j^''*'

deren. Memecylon Ichynt by Pliniüs welHoofd*

een Gewas te berekenen , dat niet hooger wierdt ^'^^k.

dan de Kwee -Boom; doch elders blykt^

hy met de Grieken inflemt , door wien de Vrugt

van .den Aardbeziënboom (jirbutus) ^ dien zy

Komaros noemden , dus geheten werdt. Öf-

fchoon het, nu, wel gebeurt, dat de Boom den

naam van zyne Vrugt krygt : zo is doch hier

geen overeenkomst. Wat de Kenmerken aan-

gaat : men vindt in de Genera Plantanm de

Bloem vierbladig aangemerkt te zyn , 't welk

overeenkomt met de ondervinding van den Heet

J. B u R M A N N ü s 3 door wien dit Ceylonfche

Gev/as zeer fraay in Plaat is voorgefteld. Zyn
Ed. noemt het een Wilde Kornoelje - Boom ^ en

merkt aan, dat de Bloemen uit vier kleine Blaad-

jes beftaan, met éénen Styl en vier Meeldraad^

jts. LiNNiEüs geeft 'er , in de Flora Zeyla-

nica, agt Meeldraadjes aan. De Bloemen zyn

in de Oxels der Bladeii , op kleine Steeltjes

tot ronde Bolletjes of Knoopen famengehoopt.

Wat den Ceylonfchcn naarh van dit Gewas

aan^^aat, dezelve betekent eigentlyk Zand-Saf*

fraan , 't welk daar van daan komt , dat deezc

Boomen op Zandige plaatfen groeijen, en dat

derzeiver Bladen, afvallende en verdroogende 5

hoog geel worden : zo dat men dus de Saffraan

als uit het Zand kan raapen. Ook worden zy

tot Geelmaaking der Spyzen door de Ceylo*

nee-
lil DSEL» II, STÜIC,

^



302 AgtMannige BooMen*

Ai O REL
^^^^^^5 plaats van Kurkuma ^ gebruikt, vol-

Vi 11. gcns eene gefchreevene Aantekening in 't Kruid-

Ho vFD-^ boek van H e r m a n n u s.
• -'UK.

, fs) SafFraanboom TM^t ovaa/i? Kroons-^

umheiiatumi wyze Bloemen ^ die naakt zyn.

bioeraig,

Deeze Sóórt voeg ik 'er by, uit de Flora

Indica van den Heer N. L. B u r m a n k u s.

Zy was door den Ouden Heer ook W'ilde Kor-

noelje geheten en afgebeeld. Uit den Stam ko-

men 5 zegt zyn Ed* 3 Takken voort met een

Afchgraauwe Schors 5 in de jonge Takjes wit-

achtig, aan welken de Bladen, naar 't end toe,

altoos gepaard voortkomen , en laager , daar

geen Bladen zyn, de Bloemen, die klein zyn

en in Kroontjes of Zoniiefchermpjes geplaatst.

Of nu deeze Boom ook tot Geel verwen die-

ne is onzeker; niettegenftaande Herman-
Nus hem insgelyks Ceylo?tfchen Saffraanhoom

getyteld heeft. 'Wat de reden zy, dat men de

Bloemen van deeze Soort naakt noemt, hegxyp

ik niet : want zy zyn in vierbladige Kelkjes be-

greepen ; zo wel als die van de andere Soort in

Kelkjes ten halve in vieren verdeelde

Coc.

(1) MemecyUnVoVns ovatis Floribus nudis umbellatls BuEM*

Fl. Ind, p. 87. Cornus fylvestris a!tera Korakahi di&iZ* Rurm.

ZtyL 76. T. 31. Crocus Zeylanica atbor Sylvestrisj Korakah^
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CoccoLOBA. Drüiveboom*
Aft pel;

De Kenmerken zyn ^ een Kelk die ifi vyven
]^oo!d-

verdeeld is , en gekleurd . zittende op het Vrugt- stuk.

beginzel 5 dat eene Bezie wordt y die Druifagtig

is famengehoopt , tot een foort van Trosfen ;

terwyl de Bloemkrans geheel ontbreekt. Be-

halve de agt Meeldraadjes hebben hier drie Sty-

len plaats ^ weshalve dit en het volgende Geflagt

tot de 0£tandria trigynia behoort.

Het begrypt zeven Soorten ^ altemaal in Ame-

rika of in de Westindiën groeijende, als volgt*

(i) Druiveboom met Hartvormig ronde gladde t.

Bladen.

Rond-

Byfter heeft dit Gewas gedwaald , eer het^^f^fS^^

onder eenen byzonderen naam tot dit Gefiagtboom*

gebragt werdt. TABERNiEMONTANus noem-

de het de Amerikaanfche Popelier: Sloane
een Trosdraagende Pruimboom ^ L 1 n n ^ï: u s

eai Druifhoont (Uvifera) in navolging van P l ü-

KENETiüs j doch naderhand bragt hy het

,

dat

(i) Coccoloba Foliis Gordato fubrotundls nitidis, Syst, Nat^

XII. Tom. !! Gen. 49 1* p. 27ó. Coccoloba Uvifera» JAcq».

Amer^ p» II 73. Coccolobis &c. Brown» Jam* 2ö3»

Polygonum FoHis fubrotundls» Sp^ PU 2d. I. p. 36^, Uvifeia

^c. Hort» Cliff* 487* Uvifera Littorea* Pluk. Alm. 394.

236» f. 7. Guajabara racemofa» Plum» Ic* T. 145 Populus

Americana. C. Pirtt 430. Prunus maritima racemofa* Slo-

ane, Jam. i83» Hist. lu p. 129, T» 220^ f* ^,KAJ, Dsndr*

40, CATB6B. Car* U. T* 9Ö.

II» Deel. II, Stukv
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11' dat zonderling begreepcn was
, wegens de ge-

•^^^^IjI'*
ftalte tot het Geflagt van Polygonum t'huis^

Hoofd en dit^ daar hy de Bloemen nog niet eens ge-

STUK. zien hadt (*). Plu mier heeft het onder

den Amerikaanfche benaaming van Guajabara

voorgefteld , doch B r o w N e gaf 'er den naam

van Coccolobis ^an , die op de Kwabbigheid vaii

de Kern der Vrugt betrekking heeft , en hier

ook 5 door den Ridder ^ met Coccoloba is na-

gevolgd.

Het is een hooge Boom 5 die zyne Takken

otigeregeld uitbreidt^ op de manier der Ypeii

5

doch aanzienlyk door zyne Bladen en Vrugten.

Hy groeit op de Zandige Zee - Oevers der Ka-

ribifche Eilanden en van de nabuurige Vaste

Kust 5 ja zelfs tot in de Eaaren, De Bladen

zyn byna rond , Lederachtig taay 5 donkergroen

en zeer glanzig , met roode Rib en Aderen. Zy
hebben korte Steeltjes en omvatten de Takjes

Scheedswyze met hunne Ooren. Uit de Oxels

der Bladen komen lange Trosfen voort van wit-

achtige Bloempjes , naar die van den Kerfenboom

ruikende ^ hebbende den Styl fomtyds enkeld

fomtyds in drieën Verdeeld , fomtyds weezent-

]yk drievoüdig. Op dezelven volgen paarfche

Vrugten , wat langwerpig rond , van grootte als

Kerfen 5 met een Waafem als de Pruimen en

aan

Ex habitu huc retall , Flores non vkH , zegt 7yn Ed^

5^. Plant, I. p« 5 6 5; noemende hcfzdve Poly^o^ium mtt

rondachticc Bh den , een BdomachtiRen Steel en de Vrugten

als Befil-n: volgende dir op de Boekweit (Fagopyrurn)^
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p.an Trosfcn hangende als Druiven of Aalbesfen. II.

Het Vleefch van deeze Vrugten is zuurachtig ^^P^^^^^*

zoet 5 belcwaam om te eetcn en niet onaange- Kcofu-

naam , doch geplukt zynde beginnen zy 5 na^*^'".^*

verloop van een of twee Dagen ^ te Hinken ^

zonder verandering van de wSmaak. De Steen

heeft drie holligheden en bevat dus een Kern

met drie Kwabben. Hoe ryper hoe ronder dee-

ze Vrugten zyn ^ die men in eenige deelen der

Westindiën op de Markt verkoopt. Sommigen

trachten zig^ door de Bladen binnen den Hoed
op 't Hoofd te doen 3 tegen het fteeken der

Zonneftraalen te befchutten. Men wil dat dee-

ze Boom 3 ver van de Zee geplant zynde 3 zel-

den bloeije eïi nooit Vrugten vöortbrenge. Dé
Franfchen noemen hem deswegen Raijiiiier du

hord de la M^r , dat is Druiveboom van den

Zee - Oever.

De Heel* J A c q u i N erkent 3 dat de Takken

van deezen Boom dikwils gedeund zyn ; moog^

lyk op Rotfen of Klippen rustende : ten minfte

verhaalt R o c h e F o r 1 , dat de Raifinier door

de Karaibers Ouliem genaamd 3 laag is en byna

op den Grond kruipende aan den Zee- Oever;

maar dat dezelve 3 in goede Aarde geplant zyn-

de 3 een der fchoonfte Bofchboomen wordt ^

hebbende de Stam, onder bet Spint, een vast

Violetkleurig Hout, tot allerley Schrynwerk be-

kwaam. Dit onderfclieid van de Grceyplaats

zal mooglyk de reden zyn . dat j A c q u i n het

Hout wel rood en zwaar , doch le grofdraadig

V vondc
Ih Defx» n* Stuk»



Agïmannige Boomen.

n. vondt tot dergêlyk gebruik. Sloane merkt

^vni!'* ^^^^ Gewas verfcheide Stammen maakt

,

Hoofd- van tien of twaalf Voeten hoog ^ met rondach-

tige Bladen van een half Voet middellyn. Hy
geeft 'er een zesbladige Bloem aan^ en Besfen

als Druiven ^ die wat trekkende zyn van Smaak 3

inzonderheid derzelver Steenen of Pitten 5 wel-

ken men tegen de Loop gebruikt. De Bladen

voegt hy 'er by , worden door de Spaanfchea

wel 3 uit gebrek van Inkt, tot Papier gebezigd,

om met een Yzeren Griffie op te fchryven. Hier

van de naam Papierboom , welke 'er door J.

Bauhinüs aan gegeven wordt. Anders heet

hy, by de Engelfchen , the Mangrove Grape-

Tree of Mangles Druiveboom.

iT, (2) Druiveboom , met ronde ruige Bladen.
Coccoloha

G^oJthu^'* De Grootbladige van den Heer Jacquin

veboom^*
geeft deeze Soort ,

welke Browne genoemd

hadt Boomachtige met ronde Bladen, en Plu-
KENETiüs Lederachtige Amerikaanfche Boom

met zeer groote Bladen , die aan de agterzyde

uitpuilende Aderen hebben. De Bladen zyn

twee Voeten breed volgens den eerstgemelden

,

die 'er geen Bloemen of Vrugten aan gezien hadt.

Het was een regtftammige Boom 3 van zestig

of

f2) Coccoloha Folüs oibiculatls pubescentibus» Sy^U Nat^

XIU utfiipra. Coccoloba grandifolia &c. JACQ* Amert 113»

Coccolobis Arborea , Folüs orbiculatis. Broww. Jam^ 210^

Scortea Arbor Americana, amplisfimis FoUis öcc* ÏHU&^F^yt*

222. f« 8«
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of tagtig Voeten hoog ^ met eeiie Kroon van H.

twee of drie dikke Takken, gantfch niet fraay ^^^j'-j^^'*

geevende^dc Stam
,
op de halve hoogte , fom- Hoofd*

tyds ook nog wel een Tak uit. Het Houü^s"^^^*

dat donkerrood , zeer zwaar en hard is , door

zyne broofchheid onhandelbaar , wordt gebruikt

tot Balken 5 Stutten en Paaien , die byna oiiver-

ganglyk zyn 5 en het end , dat in de Grond gezeten

heeft 5 vindt men fomtydsin Steen veranderd»

Zou nu de Vraag zyn , of dit aldaar pok geen plaats

had met andere Houten, in de zelfde Grond?

Dit Boomgewas , in de Bosfchen op Martenique

grocijendé , en door den Heer J a c q ü i n over^

gezonden , hadt in de Keizerlyke Tuin 5 te Wee-*

nen 5 in zes Jaaren reeds de hoogte van twintig

Voeten bereikt ^ maakende een zeer fierlyke

Kroon.

(3) Druiveboom met Lancetswys' ovaak Bla- ^tt

Dat de Vrugten , volgens B r ow n e , ge-

ilippeld zyn , geeft aan deeze Soort den by-

naam* Die Stippen moeten vierkant of Ruit^.'*

achtig zyn^ Volgens de aangehaalde van Plu-

(i) Coccoloha Foliis Ittnceolato - ovatis* Syst^Nat^ XlLTöin^

lU p. 277. Coccoloha coronata* JACQ^ ^meu 114» T* 77*

Coccoloba Folii$ oblongo ovatls Venofïs ^ Uvis minoribus

pun6tatis. Erown» Jam, 240^ üvifera arbor Araericana

Pi-UK, Alm, 394. T* £37. 4.

V %
i

II . Deel^ !! Stuk,
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Afideel
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 '^y Engelfchen deswegen Chec^

vm!
* ' Crape of Geruite Druif genaamd. Van

HOOF0- deeze Stippen ^ nogthans ^ vind ik g§en blyk

;

noch in de Afbeelding ^ noch in de befchryving

van JACQUIN3 die deeze Soort de Gekroonde

noemt, om dat de Vrugt met een overblyfzel

van de Kelk gekroond is. Het wordt een Boom

,

zegthy, van vyftien Voeten hoog. De Tros-;

fen zyn naauwlyks anderhalf Duim lang ^ zy

ftaan regtop ^ en beftaan uit wrangagtig zoete

Besfen. Zyn Ed. maakt van geene Kruiderig-t

heid gewag 5 en derhalve fchynt het die Druive-

boom van Plukenetius niet te kunnen

zyn, welken die Autheur bedenkelyk voorftelt

als het Amomum verum der Ouden.

IV* (4) Druiveboom met ovaaïe Bladen 5 die de

e^'crilfJ! Takken als van Schors beroofd heeft.

Ontvelde*

Dus blykt de reden van den bynaam. Jac-
Qui N noemtze de Sneeuw -witte , om dat de

Besfen y die het Zaad maar ten halve bedek-

ken, wit zyn. Dezelven worden op de West-

indifche Eilanden, Martenique en St. Domingo,

gegeten , en op St. Euftathius zelfs ten dien

einde aangefokc. Men eetze met het Zaad te

ge-

f4). Cêêcoloha FoUIs ovatis, Ramis quaff cxcorticatis» Sysi^

Nat^ XIU Coccoloba nivea. Jacq. Amer^ ii^t T, 78. Coc-

coloba montana major Arborea , &c. Brown» Jam, zio^

G^ajabara alia Raccmofa Pjlum. 14$, f. i ? Arbor iM^Uci
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gelyk 9 zynde zoet en aangenaam. De Boom II.'

valt wel twintig Voeten hoog : hy is regt van ^^jjj^'

*

Stam 3 en wordt niettemin van de Franfchen Hoofd*-

Raifinier de Cotide getyteld. ^ stuk,

(5J Druiveboom met ovaale Vliefchagtige v,

JJladen. Dunbiadi.
ge.

Heefterachtige met rondachtige Bladen en

eene kleine driehoekige Vrugt , wordt deeze

van B li o w N E genoemd. Dezelve verfchilt door

de dunte der Bladen meest van haare mede-

Soorten. Men vindt zodanig eene by J a c q u i n
niet aangetekend.

(6) Dmiveboom met Lederachtige^ hyna vr,

ronde i uitgerande Bladen. fj^^^^'^^*
Uitgcrandc

Deeze Soort komt 3 volgens de Aanmerking

van den Heer JacquiNj zeer naby aan de

gene, die hy Leoganenfis genoemd heeft, om
dat hy dezelve by Porc au Prince en Leogane

op St. Domingo hadt gevonden. Alleenlyk

zyn hier de Bladen aan de Punt zeer diep 3 eü

dikwils met een fcherpen hoek 3 uitgefneeden.

(7) Drui-

(;) Coccolsha Foiils ovatis menil^nnnceis. Amcen^ Acad^y^

p. 397. Coccolobis Frutesceiis , 6öC. Erown» Jam. 2io, T,

14. f. S*

(6) CoccoUha Follis Coriaceis iijbrotundis excifo • enaarglnadf^

Tacq^ Enum. p. 37, Obf^rv, p» T. 9.

V3
II. Deel, II, Sti^k.
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11.

VIII.

HOOFD-

(7) Druiveboom met Hartvormig ovaale ge-

golfde Bladen.

STUK. Deeze komt ^ volgens den zelfden , zeer na*

BarbUjin-
eei'fte Soort. Het is mede een Boom 3

. die de Bladen zeer Lederachtig ^ vyf Duimen

boom van lang heeft 3 met gegolfde Randen* De Bast der
uaibacios. Jakken is Afchgraauw.

Deeze beide nieuwe Soorten zyn uit het

Kruidboek van den Ed. Heer Franciscus
A Mygind door den Heer Jacquin aan

"^t licht gebragt. De laatfle kwam op Barbados

voor 5 de andere op 't Vaste Land van Zuid-

Amerika, In de Westindiën fchynt hy deeze

niet gevonden te hebben; maar wel nog drie

andere Soorten 3 welken hy befchryft en af-

beeldt 5 en daar obzc Ridder geen gewag van

maakt ; te weeten een ftomphladige , een geeU

bladige , en een verfcJiilhladige ; welke laatfle

daar van den naam heeft 5 dat de Bladen aan de

Takken Hartvormig , aan de Looten ovaal zyn.

Alle drie waren het Boomgewasfen van by de

twaalf Voeten hoog , draagende eetbaare doch

een weinig wrange Besfen of Vrugten

Sapindüs. Zeepbcom.

De Kenmerken van dit Gefiagt zyn; een vier-

bla-

(7) CcccMa Foliis cordato - ovatis undiilatis» jAec^ Enum^

p 27* Obferv^ p. l8. 3.

114. T. 745 ^5, 7^-
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bladige Kelk 3 vier Bloemblaadjes : agt Meel- lU

draadjes, drie Stylen. De Zaadhuisjes Vleezig, ^^^^^^^^

rondbuikig , famengegroeid. Hoofd*.

Drie Soorten zyn van dit Gewas ^ dat van stuk,

de Zeepachtigheid der Vrugten zynen naam

heeft en in de Indien huisvest , bekend ; als

volgt.

(i) Zeepboom met oneven gevinde Bladen en t.

ongedoornde Takken. ^afoZt
Viabladige»

De Latynfche bynaam op alle de Soorten toe-

pasfelyk zynde , wordt derhalve zeer oneigen

aan de 'eerlle Soort 5 die men bekwaamelyk door

't woord Pinnata of Vinbladige onderfcheiden

kon
5
gegeven. Dezelve, naamelyk, is door het

Itaan van meer dan drie Bladen aan een Steel

van de volgende onderfcheiden , of zy maakt

daar mede ééne zelfde Soort uit. Ondertus-

fchen fchynt hier omtrent, wanneer ik de be-

fchryvingen der aangehaalde Autheuren nazie,

een aanmerkelyke duifterheid te zyn , waar-

fchynlyk afhangende van eene onbeflendigheid

der

(i) Sapindus Foliis impari-pinnatis , Caule inermi. S^rf^

Nat, XU, Tom II. Gen» 494, p. 277, Htrt. CUf^i^z, Mat.

Md. 532 ROYEN» Luidhat, Snpindiis Foliis oblo^gis

tüc* Brown. Jam, 206, Saponaria» RUMPH^ Amh^ W, p, 134.

rrunifera racemofa &c. Sloan. Jam^ 184. Hift, W, p. isr,

Nux Atnericana Foliis aiatis bifidis» Cümm. Hort. Amfl, p^

183. T. 94. Nuciprunifera arbor Amcricana , 2^c, lix^j^.Alm^

255» T» 217. f. 7. Bü&M. Flor* Ind, p. 91,

V4
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der Natuur in de plaatzing deezer Bladen,

^
vTf

l"* Sloane 5 wcl . is waar , geeft aan zynen Tros-

Hoofd- draagende Pruimböom gewiekte, dat is gevinde

STULU Bladen , wier middelrib wederzy^ds uitfteekende

Vliezen heeft , en dus fchryft Browne, ook,

aan den Westindijchen Zeephoom 5 langwerpige

naauwlyks gedeelde Bladen , die aan eene breed

g;ewiekte middelrib flaan toe : maar C o m-

MELYN noemt hem Amerikaanfche Nootehmn

met gewiekte Bladen , die in tweeën zyn ge-

deeld.

-vvcstin* P L u K E N E ï I u s van zyuen Nootprtdmdraar

ÈcQpboom.S^^'^ Amerikaanfchen Boom , die een ronde

Zeepachtige Vrugt met een enkelen zwarten

Zaadkorrel heeft , fpreekende , zegt dat het dc

Qnity der Brafiliaanen is van P i s o , dien

Marcgraaf befchryft „ als een laage Boom y

3, met een witachtige Schors en week Hout 5

33 hebbende de Takken krom of door elkander

35 gedraaid. De Bladen zyn blygroeUa langwer-

35 pig, niet gekarteld 3 vier of yyf Duimen lang 3

-

33 gepaard of enkeld llaande 3 want de plaatzing

35 is ongeregeld". Dit fchynt geen Gevinde

Bladen te kunnen betekenen. Ook vergclykcn

O V IE DUS en Monardus wel het Loof
van den Amerikaanfchen Zeepnootcn - Boom 3

eenigermaate 3 by dat van Varen ; doch in 't

vcorfle der voorgaande Eeuw heeft men een

Zeepboomp}e van drie Jaaren oud aan 't Hof
x*an Stutgard gezien , 't welk als Perfikbooms-

Bladen hadt 3 die in tweeën of in drrcën ge-

deeld
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deeld waren, Nieremberg geeft aan de H.

Charapu van Mechoacan , de grootte van een^^j^^j^^*

Fcrfikenboom en Laurierbladen ^ met zeer klei- Hoofd-

11e Bloemen ^ zittende aa^n de toppen der Tak- stuk,

jes^ waar op Besfen volgen tot het maaken van^^'^^^^"**

Roozekranfcn of Paternosters zeer bekwaam 5

geevcnde de Schil der Vrugten het gebruik van

Zeep.

Clusius van deeze Zeepnooten fpreeken- zeep.

de, zegt 5 dat 'er twccderley zyn 3 fommigen^^^^^"*

van boven plat , anderen met twee Tepelachti-

ge uititeekzels gekroond 5 doch allen hadden zy

ongevaarde grootte van een Galnoot , en waren

Pruimachtig3 bevattende in een Schil of Bclftcr

van zagt Vleefch een rond , glimmend zwart

,

Steentje of Noot 3 waar binnen een witte Kern^

met een roodachtig Vliesje bekleed als de Ha-

zelnooten. Dat Steentje 3 van grootte als een

Kers 3 rammelde in de holligheid van deeze

Vrugt : welk alles plaats heeft in eenige derge-

]yke Zeepnooten 3 wat grcoter dan Galncoten,

die ik reeds eenigen tyd gehad heb 3 zynde van

buiten rimpelig zwart 3 als gedroogde Pruimen,

en zo kleverig 3 dat zy zig vast hechten aan 't

Papier of Hout, waar menze'op legt 3 en in 't

behandelen aan de Vingers kleeven; doch aan

de eene zyde hebben zy een Plekv, ^ils of zy er-

gens afgebroken of afgefneeden waren. Een

derzelven open breekende 3 vind ik 'er dcrgclyk

zwart glanzig Steentje in 3 zynde de Vleezige

Bolfter omtrent een Linie dik en in 't eerst zcet

V 5 doch
ïl. Deel* TL Stuk»
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ïl. doch vervolgens bitter of fcherp van Smaak,

^^m^* Een van deeze myne Zeepnooten en de ge-

Hoofd- dagte Steen , zyn op de nevensgaande Plaat by
STUK. Letter A , in de natuurlyke grootte afgebeeld,

oostindu De Oostindifche Zeepboom 3 volgens R u M-

boom^^^^ P^ I ÜS3 op Java Rarak genaamd ^ groeit aldaar

van zelf in de Bosfchen op 't vlakke Land 3 en

w^ordt een zeer hooge Boom met eenen regten

Stam en eene gladde Schors. De Bladen ftaan

aan fommige Steelen 3 zegt hy3 overhoeks (aL

terna)^ aan anderen gepaard (oppojita)^ 't welk

bezwaarlyk overeen te brengen zou zyn met

Gevinde Bladen (Folia pinnaia) : maar ik twy-

fel niet 3 of hy ziet daar mede op de Bladftee-

len 3 meldende aanftonds daar na, datzy, als

Perfikbladen van figuur , in jonge Boomen we!

by tien of twaalf 3 doch in oude Boomen by

agt of tien Paaren aan lange Rysjes zitten,

fomtyds met een onelFen Blad aan 't end 3 fom-

tyds niet. Uit de Oxels van die Bladfteelen

komt het Bloeizel voort en daar op volgen de

Vrugten 3 welke als Musketkogels zyn 3 doch

wat grooter 3 eerst geel en daarna ryp zynde

rood 3 bevattende onder een niet zeer dikke

Schil een dergelyken ronden zwarten Steen 3 als

van de Westindifche zo even is gezegd. Men
gebruiktze , in Oostindie , ook op de zelfde

manier 3 naamelyk tot Zeepballen om de Han-

den en zelfs het Linnen te wasfchen ; waar toe

dceze Nooten in warm Water met de Handen

gcv/reeven worden : m.aar men heeft waargeno-

men-
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men , dat dit Zeepfop wat fcherp is^ en door 11.

den tyd aan het Linnen nadeel doet ^ hetzelve

allengs verbytende, JSiettemin brengen de Chi-HooFD-

neezen deeze Zeepnooten by Zakken vol op stuk.

Amboina en elders in Water - Indie^ daar zy zeephom.

niet vallen , te koop. Op Java worde het Vleefch

van deeze Vrugten tot het fchoon maakcn van

Galonnen en Zilverwerk 5 dat beflagen is 3 ge-

bezigd.

Aan den Hoogleeraar J. Burmannüs een;zeepbooni

Aftekening overgezonden zynde van den Zeep*^\"deU

boom van Kormandel ^ zo heb ik van een Tak-^^*^^^^*^

je daar van , tot opheldering deezer befchry-

ving 9 gebruik gemaakt. Men ziet hier maar

drie Paar Bladen aan een Steekje, zonder on-

effen Blad aan 't end , en dus van de opgege-

vene bepaaling deezer Soort verfchillende. De
Vinbladen worden naar 't end grooter en zyn

byna volftrekt ovaal , in 't groene geel geaderd.

Aan 't end der Takjes komen een menigte van

dergelykc Nooten of Zeepballen, by Trosfen

voorü , die in 't eerlte groen of geel , en ryp

zynde ros worden , gelyk menze onder het Ge-

was, met derzelver Steenen , afgebeeld heeft:

doch in plaats van dien is hier , by Letter A

,

de Afbeelding van één myner Zeepnooten, die

zv/artachtig zyn , met derzelver Korrel of Steen

,

als gezegd is , afgebeeld. Uct Onderfchrift

,

dat men in Indie by de Aftekening gefchreeven

heeft , is Poev/andie Flore odorato , Arbor Sapo-

naria: waar uit blykt, dat de Bloemen* wclrie-

kcn-
IL HFfL. 11 Stuk,
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n. kende zyn. Ook komen de Trosfen van Bloem

^VlTl^
en Vrugt hier niet, gelyk in de Javaanfche,

HooFD^ uit de Oxels der Bladiteelen voort.

STUK.

I.- (2) Zeepboom 7net drievoudige Bladm^
Saplnduf

trlfcliatn^

Dnebiadi- Dat 'cr op Ceylon een driebladige Zeep-

boom valt , aldaar Conghas genaamd 3 is blyk*

baar uit het Ceylonfche Kabinet van Her-
ma n n u s. 't Is duitter , hoe men de Vierbla-

dige daar toe ook betrekken zou kunnen, gelyk

Plukenetius wil. Doch in deeze Boo-

men fchynt een aanmerkelyke onbeftendigheid

te zyn 3 ten opzigt van de Bladen ; gelyk

blykt, indien het de Poerinsji is van den JMala-

baarfchen Kruidhof , waar van gezegd wordt ^

dat de Bladen tv/ee aan twee 3 tegen eikander

over, aan tedere Takjes voortkomen. Zy zyn

langwerpig rond, gefpitst, dik 3 zeven Duimen
lang en half zo breed, donker groen, aange-

naam van Reuk. De Bloemen gelyken veel

naar die van Vlier. De Vrugten groeijen by
Trosfen van twee of drie, en zyn langwerpig

rond , eerst groen , dan geelachtig of ros, en
eindelyk , gedroogd zynde ^ rimpelig en bruin

,

bevattende, binnen een Lymerig Vleefch, een

bruine Noot met een witte Pit. Deeze zyn van

een

(2) Sapmdus Foliis tematis, Syst, Nat^XXl, Toqvsi<]\. Hort.
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een dergelyk gebrliik als de voorgemelde Zeep- jf^

nooten , doch haar Afkookzcl ^ zo wel als van Aï'i^eel.

de Bladen, dient ook tegen 't Kolyk eii andere
j^Jq^^'^

inwendige Ongemakken, 't Is een hooge Boom , stuk.

met een dikken Stam 5 in de Bosfchen van Ma- ^eephoomi

labar groeijende en altoos groen. Hy geeft

jaarlyks rype Vrugten , en is , zo men wil , van

zyn tiende tot zyn honderdfte Jaar Vrugtdraa-

gende. Van zyn Hout, dat geel is, worden

Mufiek - Inftrumenten en Kammen gemaakt.

(3) Zeepboom met afgebroken gevinde Bladen iir.

en een zeer Jterk gedoornden Steel.
jf.nofa^'*^
Gedoorn*

Op Jamaika is deeze Soort door Brov/ne^^*
waargenomen , die den S^am en de Takken

zeer ftcrk gedoomd heeft , met ovaale gevin-

de Bladen.

IX. HOOFD^

(5) SétpiHilus Foliis abrupte pinaatis , Caule fjMnofïsfïmo*

Syjr* Nat^ XIU Sapindus ymticofus. 5*^» BkoWn, 207*

T, 20, .
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Afdeel.

HcS;. IX. HOOFDSTUK.
STüK.

Befcliryving van de Boomen , wier Bloemen

negen Meeldraadjes hebheii , deswegen Ne-

genmannige Enweandrta genaamd ;

gelyk de Kaneel ^ Kamfer ^ Bcnzoin , Sasfa-

phras en anderen die tot de Laurierboomen

ietrokken %yn.

De Afdeeling der Negenmannige Plantgewas-

fen QEnneandria^ in het Stelzel der Se-

xen^ dus genaamd, om dat derzelver Bloemen

negen Meeldraadjes hebben , is met die der Ze-

venmannigen de allerkleinfle , als bevattende

ook maar vyf Geflagten , welken niettemin in drie

Rangen 3 van Eenwyvigen 3 Driewyvigen en

Zeswyvigen , gefmaldeeld zyn , naar dat hunne

Bloemen één , drie of zes Stylen of Stempels

hebben, Dd eerfte Rang levert wederom alleen

Boomen uit en wel in één der aanzienlykfte Ge-

flagten , als volgt.

L A ü R u s. Laurierboom*

De Kenmerken van dit Geilagt worden thans

opgegeven te zyn : een Bloemkrans in zesfen

verdeeld , welken men ook een Kelk zou kun-

nen noemen ^ alzo zy ftand houdt ^ cn tot een

Kasje voor de Vrugt verdrckt , welke eene

Bol»
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jBollter heeft, die een foort van Eyronde Noot IL

bevat, waar in een Pit van dergelyke figuur ^^^^^^

begreepen is. Deeze Kenmerken pasfen ech-HooFo-

ter, V/at de Bloem aangaat, op den gewoonen stuk*

Laurier niet 5 alzo die dezelve in vieren ver-

deeld heeft en van agt tot veertien Meeldraad-

jes. Ook zyn , van deeze , fommigc Boomen

alleen met Mannelyke , anderen alleen met

Vrouwelyke Bloemen voorzien, en dus de laat-

ften flegts vrugtbaar : terwyl in de meefte ande-

re Soorten de Bloemen IVeeflagtig zyn.

Dat aan fommige Meeldraadjes zekere Lig*

haampjes zitten, die men Klieren noemt, maak-

te het v^eezentlyke Kenmerk volgens onzen

' Ridder uit.

Voor 't overige fchynen dan die Plantgewas-

feu hier meest wegens de uiterlyke gedaante

byeengevoegd te zyn. Want daar onder ko-

men voor , die de Bloemen in drieën , vie-

ren 5 vyven , zesfen , agten verdeeld , of met

zo veel Blaadjes hebben , en 't getal der Meel-

draadjes is vyf, zes, agt, negen , enz. Dus be-

vat dit Geflagt , den Kaneel-, Kamfer-, Ben-

zoin, Sasfaphras- en meer andere Boomen van

een cngemeene kragt en geur, en groote nut-

tigheid, uit de andere Wereldsdeelen.

(i) Laurier met drieribbige langwerpig ovaa- i,

Laurus

(i) Léiurut Foliis trinervüs orato - oWongis , Nervis verfus ^^^^^^^
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^11. Ie Bladen^ wier Ribben aan de punt nr-

^^P4^^- dyyynen.
1 A«t

Hoofd '

STUK* De bepaaliDg van de geftalte der Bladen in

Kaneel* de regte Kaneelboom , heeft L i N n u s veel

moeite gegeven en veele veranderingen ver-

oirzaakt. Eerst noemde hy denzelven Laurier

met langwerpig ovaale glanzige platte of vlakke

Bladen ; vervolgens Laurier m^et drieribbige

langwerpig ovaale Bladen 5 wier Ribben aan den

Grondfleun famenloopen ; daarna , wederom ^

Laurier met drievoudig geaderde 3 langwerpig

ovaale Bladen , en eindelyk zo als hier boven»

Zyn Ed. hadt uit de Waarneenaingen van den

Heer Jacquin, op den Marteniekfen Ka-

neelboom 5 gezien , dat die famcniooping der

llibben van het Blad 5 aan den Grondfleun , nu

eens al , dan niet plaats had ^ en dus geen be-

.

' paaling kon uitmaaken. Of het verdwynen van

de Ribben aan de Punt zekerer gaat, en tevens

niet in andere naverwante Boomen plaatsheb-

be, zal nog te onderzoeken ftaan.

De Hoogleeraar J. BuRMANNUs heeft aller-

eerst 3 zo zyn Ed, zegt , een zeer naauwkeü-

ri-

apicem evanescentibiis* Syst, Nau XIU Gen. 498* p* 28a»

Foliis ovato - oblongis trinerviis , bafi Nervos unientibus* FU
ZeyL i^S. Mau Md, 190* Laiirus Polüs oblongo - ovatis

nitidis pianis. Hort^ Clif^ 154, Cinnamoniun Foliis latisovatis

fruglferum, Burm. ^eyl, 62* T» 17* Cinnnmomum five Ca-

nella Zeylanica. Baüh, Pin, 408. Casfia Cinamoipea, Herm*

Lu^dbau 129* 655. Bui^M* FL Ind, p. 9^
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rrge Afbeelding gegeven van een Takje van li-

den Ceylonfchen Kaneelboom, noemende den- '^^^^''^^

zelven Kansel met breede ovaale Bladen ^ die Hooi

Vrugtdraagende is , en aanmerkende 3 dat de- stuk,

s^elve van de Malabaarfche alleen door de Groey-^.;'^^'^^^^

plaats vcrfchiHe en voortrefFelyker zy: zo dat,

ïchoon de Afbeelding in de Malabaarfe Kruid-

hof niet volmaakt inet de zyn'e overeenkome,

dezelve niettemin de vvaare en echte Kaneel

7.y , en dus beiden 5 begryp ik, van een zelfden

Boom afkomftig. Voorts verhaalt zyn Ed.,

negen Verfeheidenheden van Kancel, uit Cey-

lon alleen overgezonden , te bezitten , die in

Bladmaaking grootelyks verfchillen , zynde reeds

in het Aanhangzel van de A^erhandelingen der

Keizcrlyke Akademie , op 't jaar 1727^ afge-

beeld en befchreeven

De eerfte Soort , van de Inlander^ Rasfe Co- verfchei-^

ronde genaamd , is ae aangenaamlte en worüc

voor de beste gehouden : de tweede Cahette

Coronde , is bitter en famentrekkende : de der-

de, CappMre Coronde , heeft een flerke Kamfer-

Reuk en Srnaak: de vierde heet JVelle Comide

of Zandkaneel , om dat 'eï onder 't kaauwen

iets

() Een cmöandigc befchryving van deeze negen Soorteü

van Kaneel op Ceylon , met eenige verandering der benaa-

itiingen , door den Opper - Infpeüeur van den Kaneel - Handel

aldaar, vindt men ook in de PMl, Transfa^l^ for 1729» waar

uit hetzelve in *t Nederduitfch is ovcigebragt in de Teger.w,,

^taat van alle Volkeren* III. DEEL , bigdi, ^OJ j cnx.

X
II.Dkfx. II. Stuj?»

/
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iets Zandachtigs in fchynt te zyn : de vyfde

Tx!^* Coronde y wegens haafe Lymerigheid ;

Hoofd- de zesde Nieke Coronde : de zevende Dawel
STUK* Coronde 9 om dat men van het Hout Vaatwerk

JiemT'^' en Trommels maakt: de agtfte Katte Coronde ^

wegens de Doornigheid van den Stam , en de

Negende Mael Coronde of Bloeijende Kaneel ,

om dat deeze Soort altyd in Bloem ftaat , en

deeze komt> in hoedanigheid, naast aan deeer-

fte of beste Soort,

Op 't Eiland Ceylon is de Kaneelboom ^ Co*

ronde of Kurundu genaamd , zeer gemeen , en

fchynt 'er zo veel hoogte niet te bereiken als

op Malabar , daar het een Boom wordt van

tusfchen de twintig en dertig Voeten hoog.

Deeze , nogthans , wordt door L i N n ^ u s tot

de volgende Soort betrokken. Op Martenique

vondt de Heer J a c q u i n een Gewas , dat

voor den regten Kaneelboom , ten minfte voor

eene der opgetelde Soorten ^ van hem werdt

aangezien.

^^^estindi- Dit maakte een fraay gekroonden Takkigen

sildboom,^^^"^^
van twintig Voeten of hooger, met den

Stam anderhalven Voet dik, hebbende van bui-

ten een gladde lichtbruine Schors, Aan de Tak-

jes 5 die zeer talryk waren , kwamen Bladen

voort 5 zynde ovaalachtig nu rond of ftomp

,

dan fpits gepunt , taay als Leder , glanzig , on-

gekarteld , van drie tot vyf Duimen lang, heb-

bende wedcrzyds drie witachtige Ribben ; en de

Oppervlakte van boven bly- van onderen bleek

groen.
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groéi\ Deeze Bladen hadden een aller -aan- lï.

genaamfte Reuk en Smaak van Kaneel, welke

zy^ door zeven Jaaren in zyn Kruidboek teKooFD'

leggen ^ nog niet kwyt geraakt waren. Dezel-siuK.

Ven ftaan byna tegen elkander over. Aan de 1^^^^^^^^

enden der Takjes , en uit de oiels dei: Bladen 5

komen de Bloemfteeltjes voort , die zig in drieën

verdeelen , draagende kleine groenachtig geeie

Bloempjes 3 uit zes Blaadjes beltaande^ welke

ovaal 5 gefpitst en holrond zyn ^ hebbende negea

Meeldraadjes en een ehkelen Styl ^ met eeneri

platachtig geknopten driekantigen Stempel, De
Reuk der Bloemen is zwaar en niet aangenaam,

gelyk die der Krul -Leliën. Hier op volgen

Vrugten , van grootte en figuur als een Ölyf

,

fmaakeloos , hoog blaauw eh week , w^aar in

een graauwachtige Noot beflooten is, die eeri

witte Pit heeft 5 welke zeer fpoedig bederft 5

zo dat men de Zaaden tot Voortteeling niet

kan overzenden : maar twee Boompjes , met

de Stammen een Arm dik, waren behouden in

Europa overgekomen en groeiden zeer tierig

in de Keizerlyke Tuin.

Het Hout van deezen Boom bevondt hy

wit èn niet zeer hard te zyn , bekwaam tot

Planken. De Wortel zweette overvloedig Kam«

fer uit 3 eti hadt 'er ook de Smaak van ^ zynde

bovendien zeer famentrekkende. De binnciifte

Bast kwam in Kleur ^ Reuk en Smaakt volmaakc

met de Oostindifche Kaneel overeen
; zynde al-

ieenlyk zo fyn van Samenweefzel niet en wat

X fcherp
tJ.DUUlh SltlX
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^ fcherp op de Tong. t Zou anders te Verwon-

IX. deren zyn , waarom deeze Bast met in menigte

Hdofd»' in Vrankryk overgevoerd en aldaar als Kaneel

^'^^aneei
S^^^'^^^^ werde.

hüomT^^ ' De Ceylonfche Kaneelboom is al van over

Echte lang gezegd , in Geftalte en grootte naar een

fch^^^^"^*^' Olyf- of Pruimboom te gelyken. De Stam en

Takken hebben een gryze Schors en hier on-

der zit de zo vermaarde Bast , daar geheel Eu-

ropa door de Nederlandfche Kompagnie mede
voorzien wordt. Na het voortbrengen van de

Vrugten gaan de Ceyloneezen aan 't fchillen dor

Kaneelboomen , daar zy eerst de buitenfte Schors

afftroopen , maakende vervolgens op het Hout

eenige Sneeden overlangs , en op zekere afflan-

den overdwars , haaiende dan den Bast 'er by

reepen af ^ die zy in de Zonnefchyn te droo-

gen leggen , waar door dezelven in malkander

krullen. Dus bekomt de Kaneel de vereifchte

hoedanigheid om ingepakt en naar Europa ver-

zonden te woorden.

Kamfer-
Mtifaum Zeyknicum wordt gezegd ,

Olie uit de dat men uit den Bast der Wortelen Kamfer en
wortels.

Olie van Kamfer; uit de Bladen Olie van Kruid-

jiagelen en uit de Vrugten een Soort van Gene*

ver -Olie deflilleert* Dit moet, nogthans^ mee
zekere bepaaling verftaan worden* De Wortels

geeven inderdaad een Olie ^ die zeer naar Kam-
fer ruikt, zynde een groot Hartfterkend , Wind-
dryvend en Afzettend middel ; uitwendig van on-

gemeenen dienst tegen Jichtige Pynen: doch de

Kam-
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Kamfer , daar in vervat , of ook door Destil- U;

latie met deezc Olie uit den Bast der Kaneel- Afdeel^

wortelen gehaald wordende , verfchilt veel van Hoofd-
de gewoone Kamfer : zy valt in kleine Plaatjes stuk.

of Krylhlletjes , is zeer aangenaam van Reuk 3 i^ane^u

en zo zeldzaam , dat zy meest in Indie 3 ten ge-

bruike van de Vorilen dier Landen 5 gehouden

wordt. Op dergelyke manier bekomt men uit

de Wortels van zekere Ceylonfche Gember ^

uit eene Ceylonfche Kruizemunt en andere Plant-

gewaslèn van Indie , ook wel een dergelyke Olie

en een weinig Kamfer 3 doch uiet van algemeen

gebruik

De Bladen van den Kaneelboom zyn by ^^"^la^j^^
migen voor de zo beruchte Folia Malabathri

gehouden geweest , doch dit heeft ten opzigt

van den echten Kaneelboom van Ceylon geen

plaats. Deszelfs Bladen zyn zeer welriekende,

en geeven , als men ze destilleert , een Olie ,

welke bitterachtig van Smaak is 3 in Reuk gely-

kende naar Oiie van Nagelen met een weinig

Olie van Kaneel gemengd ; doch men ka^^ die

,

met geen Recht 3 Olie van Nagelen noemen.

Tot verdryving van Hocfdpyn , welke uit ecu

kwaade Maag ontftaat , en andere Kwaaien 3 is .

dezelve een beproefd Geneesmiddel.

De Vrugten van deezen dierbaaren Boom zyn De

pok niet ontbloot van nuttigheden, Wy heb-J^^ff/|*

(*) GeOïïROY cis Maurh Msika, Tor», 11, p#

11, r)rr.L n. 5TüK«
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^ ben gezien ^ dat dezelven Olyfachti^ zyn^ en

IX,
' ^^^^ graauwachtige Noot bevatten. Van deeze

Hoofd- Nooten heb ik, wat kleiner dan een Hazelnoot

^

hoedanig eene in de Natuurlyke grootte , by

hfiomr
*
Letter cp Plaat Vill, is voorgeileld. Men
perst of kookt uit dezelven een Olie , die by

de Kompagnie genoemd worde Kaneel - Wafch^
om dat zy taamelyk dik en wit is. Weleer

werden voor den Koning van Kandia daar Kaar-

feö van gemaakt, die nergens mogten gebrand

v/orden dan in zyn Hof. Dit Kaneel- Wafch

gebruiken de Indiaanen inwendig , wanneer ie-

mand zig door vallen , ftooten of andei's, be-

zeerd heeft , en geeven het ook in de Roode Loop.

tot één of anderhalf Drachme. Door beftryking

met hetzelve wordt de Huid fchooner , glad-

der en zagter, dan door het gebruik van cenige

Pomadc. Een aanmerkelyke veelheid van dee-

ze Olie werdt , in de Jaaren 1722 en 1723 , door

den vermaarden Apotheker S e b a , hier te Am-
Iterdam by de Kompagnie gekogt (^)é

Zekere wilde Duiven aazen op deeze Vrug-

ten , en ^ doordien zy de Nooüen onbefchadigd

loozen , w^ordt dit Gewas door haar fterk voort-

geplant , 't welk maakt , dat 'er niet ligt gebrek

van zyn zal op Ceyïon. De echte Kaneelboo-

men groeijen evenwel maar op het Zuidelyk

gedeelte : misfchien ^ om dat menze elders heeft

uit-
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uitgeroeid. Onze Oostindifche Kompagnie, im- n;

mers , houdt zig met alle magt in 't bezit van Afdeeu

den Kaneel. Handel , waar van men de ecl>jjQ^*j,^

te Soort nergens anders fchynt in te zamelen, stuk.

Daar vallen wel, op Snmatra, Borneo en an- ^^^^^^^'^^

dcre Eilanden van Oostindie , als ook aan de

Vaste Kust ^ dergelyke Boomen , doch , het

zy men de regte manier van uitkiezing en be-

handeling niet getroffen hebbe, of dat het ha-

pert aan de hoedanigheid van den Grond; 't is

;zeker dat de Engelfchen , die ons de bezitting

van deeze Kruidery zo zeer benyden ^ nog niet

gedaagd hebben ^ om ons in deeze Handel den

voet te ligten.

Alle andere zogenaamde Kaneelboomen 3 bui-

ten Ceylon ^ fchynen tot nog toe geen anderen

Bast, dan die men Casfia Lignea noemt 5 uir

geleverd te hebben , en deeze betrekt L i isr-

fijEXJS derhalve thans tot den

(2) Laurierboom met drievoudig geribde Lan- n.

cetswyze Bladen. cI^Z7'
HOilt-

p Casfia-

(z) Lauras FoUis triplinerviis hiiceolatis» Syst, Nat^ XII.

uts. Sp. 1* Laurus Foliis lanceolatis trinerviis , Nervis lu»

pra bafin unitls. FA ^eyL 14.6. Mat. ^ei.191. Cmnamomum

perpetuo florens , Folio tenuiore acuto. IluRM» ^eyl^ 63.

28. Cinnamomiim five CancUa Malabarica» C Javauenfis^

C B. Pin. 409. Cariia. Hert. Mal, U p. 107* T, 59»EURM^

Fh Ind. 91.

X 4
II. TTtu XL Stuk*
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II» Bevoorens hadt onze Ridder den Boom ^ daar-
/..FP^EL»

jg^^g Drogery van komt , door het famenloo^

EooFD' pen der Ribben van het Blad 3 eer die den Grond-

ST UK. Hem raaktqn , onderfcheiden : doch befpeurd

^^1^^' hebbende ^ dat zqIJcs i)iet zeker ging , is zyn Ed.

Boüm. "
tot deeze bepaahng gekomen. Hy betrekt hier

toe den gedtitirig hloeijencle Kaneelboom van den

Heer J. 13 u r M a n n u s , met dunfiere fpitfi

Bladen, Wy hebben gezien , dat onze Hoog-

leeraar geheel in 'c onzekere was ^ of deeze dan

die andere, beiden in Kruidboek van Her-
MANNUs onder den zelfden naam gevonden,,

tot den ichten Kaneelboom behoorden : zo dat

zyn Ed. eerst zegt te meenen, dat deeze laatfte

vaneen Wild en flegter Soort zy ; kort daarop in

twyfel ftaat of het ook Mannetje en, Wyfje wa-

re: en daar aan volgen laaf: Wat 'er van zy,

35 dit is ook een echte Kaneel ,
(hoewel mis-

35 fchien zo voortrefFelyk niet als de eerfte,)

3, gelyk derzelver Kruiderige aangenaameReuk,

,3 in d? gevv reeven Bladen , blyken doet» Van,

35 het eerRe verfchilt dit Gewas , dat het de B!a-

35 den veel kleiner, Imaller, fpitfer , van onde-

35 ren blaauwachtig , byna altoos twee tegen el-

3, kander over heeft , en de Bloemen niet langs

5, de S teelen of Takjes verltrooid , maar aan den

3, Top veelen by elkander gevoegd , die op de

3, volgende manier voortkomen. Uit een Buis-

3, achtige, langwerpige , eenbladige Kelk, die

.5 aan den rand in vyven is verdJeld, ontfpringt

3, een enkclde Trechterachtige Bloem , in vy-

3; yen.
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^, ven gefneeden, met vyf Meeldraadjes van de ir.

,3 zelfde langte als de Bloem , en een enkelen ^^j^^"

^, geknopten StyL Het Vrugtbeginzel , bene-HooFo»

den de. Kelk, v^ordt eene genavelde Bezie, stuk.

5, die eenzaadig is en rondachtig". cJ^a'
Dit verfchilt zeer van deopgegevene Kenmer noo^^

ken van dit Geflagt;. Het Vrugtbcginzel behoort

in de Laurieren tot den Styl ^ en is dus ver bo-

ven ; hier zou hec beneden de Kelk zitten , waar

van , zo min als van de Vrugt , ik in het afge-

beelde Takje eenig blyk befpcur 5 en die van

den Laurierboom is eene fpits Eyronde^ geens-

zins genavelde of gekroonde Bezie, Indien het

in bedenken kwam 5 of deeze niet het Manne-

tje zyn mogte , dan zou men denken dat die

Bloemen , waar in zig geen het allerminfte blyk

van een Vrugcbeginzel vertoont , onvrugtbaar

waren. Ook verzekert Linn^. us thans 3 dat

de Kaneelboom tweehuizig zy

Onze Hoogleeraar is over dit Stuk , door

een Engelfch Heer^ Taylor White ge-

naamd 3 nu zestien Jaar gcleeden 3 onredelyk

gehavend (f). Deez' zegt 3 dat het gedtmrig of

altyd hbeijende te zyn 3 v^aar van de Heer

BuRMANNUs fpreekt 3 ontwyfelbaar tot heiden

beJworenmoet: dochhy bcgrypt niet 3 dat het dus

on-

(*) Laurus Cinnamomum dioica» M.^rj, uit,

ft) A Discourfè on the Cmnamom , Casfia or CaHe'Icï , hy

Taylor White Efq» F* R» S. Phllofcph, TrmfaU, vol»

\, Part. lU for 1758* p. 860.

X5
I!. Deel» II. Stuk.
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II. onzen Hoogleeraar moest geleuterd hebben >
Afdeel. ^^^^ ^^yn Ed. dat fchreefj en let niet, hoe

Hoofd- het bekend is , dat in de echte Kaneelboom
STUK. het fchillen eerst na het Bloem en Vrugtdraa-

caffiT" g^^ gefchiedt : terwyl 'er zelfs . volgens het Be-

jsoom, j.jgt den Opper- Infpekteur van den Kaneel-

handel op Ccylon, een altoos hloeijende Soort

is van Kaneelboomen „ deswegen Mael Coronde

getiaamd. Niet minder ongerymd is het, wan-

neer die zelfde Engelfchman zegt, dat de Heer

B u R M A N N u s 3 in die twee Afbeeldingen , de

Plantgewasfen uitermaate verfchillende gemaakt

heeft. 33 In die van Ceylon (zegt hy) heeft

^5 hy al de Bladen ovaal gmaa^i^ , en^ om het

35 verfchil nog grooter te maaken^ heeft hy de

33 Vrugtbeginzels der Beziën getekend , voegen-

^, de daar by de Bloem of een gedeelte daar

^5 van 3 aan den Top van den Styl of het Vrugt-

53 beginzeU en in die van Malabar heeft hy de

33 Bloemen aan Kroontjes groeijende getekend/*

Uit dit alles moet men vastftellen 3 dat hy ge-

dagt of gewild heeft , dat die beide Afbeeldin-

gen door den Heer Bürm annus eigenhandig

gefabriceerd waren 3 en het fchynt dat hy geen

Latyn verflaan heeft , want anders zou hy heb-

ben gezien 3 dat onze Hoogleeraar die twee Tak-

jes uit het Kruidboek van den beroemden II e r-

M AN KUS3 't welk zyn Ed. nog wel in order

bezit 3 (gelyk ik hetzelve gezien en doorbladerd

heb 5) naar de Natuur heeft doen aftekenen 3

zynde hec ceac zo v.ci als het andere vanCevr

lot



E N N E A K D R I A. 331

Ion afkomftig (*). Ook zou hy anders gezien lU

- hebben , dat de negen Soorten van Ceylonfche^^^|.^L»

Kaneel , voorgemeld ^ weezentlyk in Bladmaa-Hoorl),

king of l^oliatmr verfchillen. Zelfs zou hetsTUK.

Deel der Veiliandelinaen van de Sociëteit der^^^^^^^-
^ Casfia

Weetenfchappen 3 daar hy een Lid van v^as ^Uoom.

op 't Jaar 1729 uitgegeven, uit het Berigt van

den gedagten Opper - Infpefteur , hem geleerd

hebben 5 dat het ongerymd ware 5 (wanneer hy

meldt; hoe DoÊlor Watson den Hoogleeraar

BuRMANNUs aanhaak
,
noopens de gedagte negen

Soorten van Ceylcnfche Kaneel (f), waar van

de beste 3 zynd^ de genen die men overvoert

,

Sasfe Coronde genoemd wordt
:
) te fchryven 3

maar ,3 wac de verfchillend heden tusfchen deeze

3, Sccrten waren , blykt niet 3 noch in Blad

35 of Schors 3 noch in de manier van behandeling.

35 Al dat van Ceylon kom.t noemen de Hollan-

33 ders en de Winkels Kaneel; dat van onze

,3 teelt is altoos Casfia". Het

C^) De Hoogleeraar j» Eurmanntts heeft de goedheid gehad ,

van my die beide Takjes , naarv/clken de Afbeeldingen in zyn

Ed* The/aurus Zeyianicus Tab , 27 , 28 ,
gemaakt zyn

,
op nieuws

te vertoonen , en ik , dezelven vergclykende met die Afbeel-

dingen 5 bevind zc daar rrede volmaakt overeenkomUi^ ,

selfs wat het verfchil van den liloesfem betreft , die in het

iaacfte veel Tros jchtiger is dan in het eeifte*

(I) Dit heeft de Heer WATSON gedaan by het vertoonen

van een Kaneel • Tak , met de Bast nog om het Hout zitten-

de , ter grootte van een llotting, aan de Koninglyke Sociëteit,

wanneer hy tevens eenig Berigt van den J^ancelbocm gaf* Zt^

FM. Trans, You XLVil. 30U

Ih DKEL,Ii Stuk.
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Het hoofd - oogmerk van gedagten Engelfchea
Afmeu

jj^^^ bewyzen, dat de ovaale figuur der

Hoofd- Bladen geen Kenmerk van den echten Kaneel-

sTüK» boom is , zeggende dat de Aftekening van den

cI!fiT^
Heer Burman met geene der gedroogde

Boom, Takjes of Bladen in het BrXianniJch Mujéim

ftrookt. Hy brengt ten dien einde de Afte-

kening van die Specimina te voorfchyn 3 waar

onder één uit B o e r h a a v e's Verzameling y

het welke de Bladen immer zo breed heeft naar

de langte 3 als die van onzen Hoogleeraar in

Plaat gebragt zyn. Hier is door hem een Takje

bijgevoegd , dat de beroemde Heer E h r e ï
afgetekend had 3 en 't welke de Bladen 3 wel is

w^aar3 veel fmaller heeft 3 doch dit zegt niets :

want hy geeft geen bewys 3 dat hetzelve van

den Echten Kaneelboom w^are; welk bewys ook

ten opzigt van al de anderen ontbreekt. De
Bladen van dat Takje gelyken veeleer naar het;

Malabatlmim. Ik-,gaa thans tot de befchryving

van den Malabaarfen Boem, C^rM genaamd,

-^t zy dan een tamrae of een wilde Kaneelboom

zi^de, over.

Maia- Deeze bereikt wel de hoogte van vier of vyf
baarfe.

-^j^LUs laugtcn. De Stam, dien men met éénen

Arm kan omvatten , heeft een groenen Bast,

die in de Ouderdom rood wordt , zynde met
een Afchgraauwe Schors bekleed, zo wel als de;

Takken. Het Hout van den Stam is wit crx

zonder Reuk , maar de Wortels ruiken naar

Kamfer. De Bladen komen zo wel by Paaren

9-ls
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als enkeld voort ^ hebbende korte dikachtige

Steeltjes. De figuur der Bladen is langwerpig ^^j^^^*

rond , byna eens zo lang als breed, aan *t end Hoof d«.

puntig, in 't midden breedst ^ doch kkiner en^"^'"^*-

teerder zynde by het Steeltje, loopende dd.n^^^'^^'

dunner naar de Punt, 't welk dezelven Lancet- ^<^ow^

vormig maakt. Zy zyn een Span en daar boven

lang 5 plat van Oppervlakte , aan den rand met

een witachtig Draadje, dat uit het St(^eltje voort-

komt, gezoomd, van boven hoog groen, van

onderen bleeker , en als zy nog jong zyn Le-

verkleurig. Drie geelachtige Ribben , uit het

Steeltje voortkomende, eerst met elkander ver-

eenigd , loopen vervolgens afzonderlyk door het

Blad, tot naby de Punt, daar de twee zydeling-

fe , ieder aan een kant . in kleine Adertjes ver-

<iwynen , maar de middelfte loopt ten einde uit.

Aan de onderzyde zyn deeze Ribben boven de

Oppervlakte verheven. De Bloemen komen

Kroonswyze, veelen by elkander, op Steeltjes

uit de Oxels der Bladen voort. Zy hebben

eene Sterswyze figuur , beltaande uit zes Blaad-

jes , die bleek groen zyn , en bevatten een dub-

belden Krans van Meeldraadjes, zes kleinere bin-

nen zes grootere in 't Hart van de Bloem ge-

plaatst , omringende het Vrugtbeglnzel : zynde

de Bloem van buiten in een Kelkje begreepen.

De Vrugten langwerpig rond , van figuur als

een Eikel , zyn in een zespuntig Dopje gedeel-

telyk vervat. De Kleur is groenachtig , met
witte Stippen , en zy bevatten ouder haare

Schil
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Afdeel
^^^^^ weeke Smeerige Pap, van eene fcher*

ix!
* pe famentrekkende Smaak , bedekkende een

Hoofd- langwerpige Noot , die een roodachtig week
STUK.

vieefch heeft , van dergelyken aart. Ryp zyn^

Ca^fiT" de , hebben deeze Vrugten eene blaauwachtige

-^«'««f Kleur, Eenmaal 's Jaars, in Janüary naamelyk5

bloeit hy,

Deeze Boom, nü, wiens Ëast de Malabaarfe

Kaneel is , zou de Casjid lignea der Winkelen

uitleveren. Men ftelt zulks in 't algemeen vast

;

doch of het onderfcheid tnsfchen deeze Boo-

men , en de genen, die de echte Kaneel uitle-

veren, enkel in de Groeyplaats beftaat, dan of

'er weezentlyke Kenmerken tot onderfcheiding

jzyn ; is , als ik reeds aangemerkt heb , nog on^

zeket. De Engelfchen beweeren met kragti

dat die Kaneelboomen , welke op Maiabar, Sui

matra en elders buiten Ceylon groeijeii, de

zelfden zyn als de Ceylonfche : zy meenen ^ dat

die minder Geur , de Lymerigheid en famen-

trekking , welke de Hout - Kasfie duidelyk van

de Kaneel onderfcheidt ^ flegts a^n de behande-

ling is toe te fchryven, en, zo dit waar is^

dank heb de Hemel , dat het hun tot nog toe zo

min gelukt is onze Natie uit den Kaneelhandel

als uit de Haringvaart te bonzen

!

De Regeering van Batavia heeft ook, iiu ömr
trent twintig Jaar geleeden, den Handel van de

Casjia Lignea, ten minfte wat de fyne Pypach-
tige betreft, mcoglyk uit voorzorg, geheel aan

2ig getrokken. Die i5ast is naauwlyks in ge-

daantë



daante ven de echte Kaneel te onderfcheiden , II.

2Tiaar zy heeft doorgaans zulk een aangenaamen^^*^^^'

Geur niet 5 en fomtyds eenige Lymerigheid ^Hoofd-

wanneer menze kaauwt. Onder de gene, die^'^^^

van de Engelfchen cvergebragt wordt 5 is 'er^^^^ *

byna zo fterk als Kaneel. Ik vind daar in , on-

der 't kaauwen , een byzondere aangenaamheid

en zoetheid , zonder iets dat naar Bitterheid ge-

lykt : weshalve zy tot een Hartfterkend middel ^

en tot Geurigmaaking der Spyzen en Dranken 5

weinig by de Kaneel te kort fchiet: maar men

kanze door ftampen naauwlyks fyn krygen en zy

maakt eenige gruizeligheid in de Kost^

De Bladen van den gedagten Malabaarfen Ka.^^ƒ^

neelboom- die de Casjia Lignea uitlevert, Vi^or^bathrh

den gezegd een fterken Kaneelreuk te hebben.

Zy kunnen dan de FoUa Malabathri niet zyn 3

welken van ouds onder de enkele Geneesmid-

delen behoorden» Daar is doch geene zekerheid^

welke Bladen de Ouden bedoeld hebben met

hun Mahbathrim. Men neemt 'er thans Bla-

den voor 5 op 't oordeel van G a r z i A s , wel-

ken de Indiaanen Tamalapatra heeten , en deeze

komen van den Wilden Malabaarfen Kaneel-

boom 5 KatoU'Karua genaamd 3 die aldus be-

fchreeven wcrdt.

Dezelve is van den anderen of tammen Ka- wiMa

neelboom weinig dan in hoogte en grootte 5 waar^^^^;"

door hy denzelven overtreft , verfchillende. De
Bladen heeft hy zeer groot , langwerpig rond

,

twee

IL dekjl, ii« stuih
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AFDkEL
^^^^ Spannen lang, en ongevaar twee Handen

IX.
* breed. Drie dikke Ribben loopen 'er ook over-

Hoofd- jangs door heen ^ die veele kleine Adertjes

overdwars uitgeeven. De Blommetjes ^ in Kroon-

Ca^iT* ^J^s ^^^^ ^^^^ Takjes voortkomende^ zyn

Söorrf. witachtig groen 3 zonder Reuk, vyfbladig, met

vyf korte groene Meeldraadjes , die geelachtige

Topjes hebben ^ in 't midden. Op deeze Bloem-

pjes volgen kleine Besfen^ van grootte als onze

Aalbesfen ^ ryp wordende in 't laatst van 't Jaar^

De Bloeicyd is in Jiily en Augustus. De Boom

is altyd groen ^ en komt op Bergachtige plaat-

fcn voort.

Uit de opgegeven langte en breedte der Bla.

den, befluitik, myn Span en Handbreed afmeer

tende , dat deeze Bladen nagenoeg eens zo lang

als breed zyn. Dit zelfde bevind ik plaats te

hebben in de Bladen van een Tak ^ welken de

Hoogleeraar J. Bürmannus, onlangs , da-

der een Verzameling van uitmuntend fchoöne

groote gedroogde Plantgewasfen , van Ceylon ont-

vangen heeft, en waar aan de Vrugtmaaking zig

eveneens als in de door zyn Ed. op Tab. 127 ,

in dc TUs. Zeylanicus afgebeelde Kaneelbooms-

Tak vertoont ; maar de Bladen zyn zo ovaal

niet , loopende wat puntig uit , 't geen eigen

is ran de Folia Malahathri^ die men in de A-

potheeken of by de Drogisten vindt, en onder

dezelven komen 'ervoor, die veel fmaller en

volmaakt Lancetvormig zyn.
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Deeze Bladen komen nog volgens de oiide^ ^'^*

Voorfchriften ^ in de Theriaak van Andromachus 3 ^ix^^^'

de Mithridaat en andere lamengeftelde Winkel- Hoofd *

middelen. Voor 't overige hebben zy, heden-

daags 5 weinig achting. Dat zy voor de verlam-

ming van de Tong een byzonder Middel zou-

den zyn 5 gelyk L i m n m u s fchryft 5 is my wat

ongeloofbaar* Dat men 'er^ met warm Water,

een goede Baading of Stooving van maaken zou

kunnen tegen de Pynen der Gewrichten , is niet

onwaarfchynlyk. Het Afkookzel van den Bast

der Wortelen van deezen Boom 3 met Kardamoni

eh Nbotè Möskaat^ in Water , zóu tegen de

Buikpyn met vrügt gebruikt kunnen worden, Dë
Bast van den Boom , Syndok by de Indiaaneii

genaamd ^ is zeer dik en heeft een Karieelachti»

ge Kleur 5 itiaar de Reuk en Smaak trekt naai'

Kruidnageleïl ^ !^ynde , zó ik bevind , heet en

fcherp op de Tong en niet aangenaam. Deeze

Bast wordt in Indie dikwils voor de Cortex Coe^

iilaban genomen.

Op Java en andere Eilanden 5 zyn nog anderè

Wilde Kaneelböomén 5 die wederom een ander

fiag van Bast , maar weinig met den Reuk en

Smaak van Kaneel bezwangerd , uitleveren.

Mooglyk zal die Bast , welke de Portugeezen

Canello di Matto noemen , ook daar toe behoo-

ren. De Bast van den Wortel deezes Booms
zou ,

volgens G r i m m i u s j een aller - uitóiun-

tendst tcgengiftig, verdunnend en zweetdryvend

Middel zyn 3 leverende zeker vlug OHeaclitig

y zcuè
ih Deel» lU Stuk»
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n. Zout uit , dat de Smaak en Reuk van Myrrhe
Afdeel,

j^^gf^.^ jj^ zekere Bast 5 Mafoy genaamd ^ door

Hoofd- den Heer Richter my gegeven ^ welke van

STUK. Ambon komt^ en te Batavia als een Zweetmid-

del in de Rotkoortfen wordt gebruikt^ vind ik

iets dergelyks 5 en dezelve fchynt wel van Boom-

wortelen te zyn ^ in bruinheid meer gelykende

naar de flegtfte Soort van Kina.

IIL (3) Laurierboom t;^^^ drievoudig geribde Lan-

CamphoU ^^^^"^V ovaale Bladen.

Kamfer

-

Boom.
Kamferboom 5 reeds door K a e M p f e r on-

der de Laurieren t'huis gebragt , wordt dus van

onzen Ridder door de figuur der Bladen van de

Kaneelboomen onderfcheiden. Zyn Ed. hadt

zulks te vooren duidelyker gedaan 3 wanneer hy 'er

den naam aan gaf 3 van Laurier met ovaale Bla-

den , aan heide enden ge/pitst
,
drieriblig , glan-

,
zigy met Jlappe Steeltjes. De Bladen, immers,

van deezen Boom 5 gelyken , zo veel de Afbeel-

ding van Breyn , met myn gedroogd Takje

overeenkomftig 3 aanwyst , veel meer naar Lau-

rierbladen 3 dan die van de twee voorgaande

Soor-

(3) Laurus Foliis trlpIinervHs lanceolato - ovatls. Iinn* //^j;/*,

Med. 19a. Laurus Foliis ovatis , utrinque acuminatis, triner- .

vüs nitidis, Petiolis laxis* Hort, cUff. 154* Laurus Camphori-

fera, Kaempf. Jap. T* 770. Camphora Officinarum» € B»

Tin. 500. Arbor Camphorifera Japonica» Breyn. Extt^ Cent^

I* p* 12. T. 13. BUBM. Ik Ind, p, 9s» COMMi Hort. Amji^

h 185* T. 96.



Soorten , en men zou zc , myns oordeels , vry ITé

duideJyk ondcrfcheiden kunnen ^ wanneer mcn^^j^^^^

die van de cerfte eenvoudig ovaal , die van de Hoofd-

tweede Lancetswys ovaal , en die van dceze of

de derde ovaal
.
aan beide Enden fpity of enkel

},,f„^^^^^^

Lancetvormig noemde

De grocy plaats van deezen Boom is in Japan 5,

^Iwaar hy de hoogte van de Linden , hier te

Lande, wel bereikt. Zyn Stam is regt, in jon-

ge Boomen groen en glad . in oude Eoomen

ruuw , wrattig en Alcbgraauw van Schors , heb-

bende het Hout wit , doch dat droogende rood-

achtig wordt 5 grofdraadig , bruin gewolkt en

zeer aangenaam van Reuk. De Bladen , ge-

wreeVen zynde niet minder Kruiderig , zyn

aanmerkelyk , om dat zy aan 't end fchielyk

verfmallende een lange Punt maaken. De Kleur

is van boven glanzig donker groen , van onde«

ren bleek, met paarfchagtige Aderen* Zy ftaan

overhceks aan de Takjes en geeven uit ^de

oxels een Steeltje, met een Trosje van kleine

witachtige Bloempjes , die eenbladig zyn, in

vyven of zesfen zo diep verdeeld , dat menze

Vyf- of zesbladig zou oordeelen te zyn. Negen

korte

(^) Dat is , in 't Latyn , Cmnamomum , Laurus Foliis

ÈUipticis fiveova'ibus; Casfia ^ Laurus foii'soyali- lanceo-

latis : //. Camphorny Laarus fcliis ianceülatis. De Ribbert

maaken geen onderfcheiding ,
gelyk LiNNMJS zelf , Anno

1748 j in de Vkra Ze'^hnka erkende , toen hy zelfj de Cam^

fhora niet van dc Casjla wist te onderfcheiden,

Y 2
ÏLD£n-,II, STUK»
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Afdeel
^^^^^ geknopte Meeldraadjes hebben zy , met

^jx!^* eenen Stamper in 't midden van de Bloem. Op
ïIooFD- de Bloemen volgen Vrugten , die ryp wordende
STUK* donker paarfch , glanzig, Houtig 5 rondachtig,

homT^'"^' grootte hebben van een middelmaatige Erwt.

Van deeze Vrugten des Kamferbooms waren

den Heer B R e y n door W. ten R h y ^^ e
^

Geneesheer 3 Botanicus en Chymist van den

Keizer van Japan , een menigte toegezonden ,

die een fterker Kamfer -Reuk dan de Bladen

hadden. Zy geleekcn naar Genever > Besfen ,

doch zaten in een klein gefteeld Kelkje ^ even

als een Eikel in zyn Dopje* Onder een blee-

ken, in fommigen^ die als Zwarte Peper ge-

rimpeld waren , bruinen of zwarten Bolfter ,

bevatten zy een rondachtig , bruin ^ niet zeer

hard Nootje ^ 't welk eene witachtige 3 in

tweeën verdeelde ^ vette Kern hadt , van eene

Kruiderige Smaak , met eenige prikkeling op

de Tong.

Aangaande de manier 5 op welke men de

Kamfer uit deezen Boom bekomt , hadt zeker

Heer , die verfcheide Jaaren Opperhoofd van

de Hollandfche Logie in Japan geweest was

,

aan den Leidfchen Hoogleeraar S y e n het

volgende gemeld. „ Als de Boom afgekapt

3, is 5 graaven zy de Wortels uit , die men

35 klein gehakt in een Koperen Ketel met

3, ter doet 3 en op 't Vuur zet , dekkende

3, denzelven met een Muts ofHelm van Stroo^

3, aan wiens Wanden zig de opgeheven Kam-

33 fer
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fer aanzet, wordende nu en dan deeze Helm H.

verwisfeld , om die Drogery daar uit te haa-^J^^^^*

„ len en te bergen. De menigte van Kamfer- Hoofd.

5, boomen was, in zekere Provincie van Japan , s'^^^^*

zo die Heer berigtte, verbaazend groot 3
^q^'^^''''

35 fommigen derzelven wierden wel zo hoog als

35 de grootfte Eiken."

Dewyl het Kamfer- Hout ^ dat wy hier heb-

ben 3 dikwils zeer fterk met den Geur van die

Drogery bezwangerd is ^ zo is 't niet onwaar-

fchynlyk, dat de Japoneezen 'ervan dat Hout in

de Ketel bydoen 3 gelyk Kaempfer meldt.

Zy bekomen dus de zogenaamde rmwe Kamfer

in 't Franfch Camphre brute , en dus ook wel

by de onzen Kamfer brut genaamd 3 welke zig

byna als vuil Zout vertoont 3 moetende gerefi-

neerd worden om ze in Brooden , dat is als een

Koek famengcpakt 3 zuiver, helder, wit 3 gelyk

menze in de Winkelen verkoopt 3 te bekomen»

Tegenwoordig is deeze Drogery ongemeen

laag van Prys.

Op de Eilanden Borneo en Sumatra groeijen Kamfer

Boomen 3 die in hun Hout v/eezentlyk gefloldenorJeo*

Kamfer hebben, en deeze wordt 3 door het Hout

aan Hukken te kappen of te vergruizen, daar

uit gehaald. De Boom heeft Bladen als de Kruid*

nagelboom, doch langer gefpitst, en eene zeer
'

wyde Tulpachtige Kelk. De Vrugten zyn van

grootte als Hazelnooten , en worden , gekonfyt

zynde , voor een lekkerny gebruikt. Deeze
Kamfer , echter, maar zeer weinig in zodanige

Y 3 Boc>
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^^J^'^
Boomen voorlcomcnde ^ is uitermaace fchaars ea

^ix!^* duur 3 kostende daar van een Pond wel zo veei

HooFD" a!s honderd Ponden Japanfche. Zy vervliegt
.STUK. nietvgclyk de gewoone Kamfer, maar 3 wat de

i^^^"*"^*^''^"
reden zy dat menzein Indie zo veel hooger acht 3

hadt gedagte Heer niet ! unnen ontdekken.

De Harstachtige natuur van de Kamfer , door

haare brandbaarheid 3 en dat zy zig in Wyn-
geest fmeken Iaat 5 zig openbaarende , is be-

kend : doch zy vcrfchilt van andere Harden

,

doordien het Sterk Water haar niet verharden

doet, het Loogzout 'er geen vat op heeft , en

het Vuur 'er geen Zuiiren Geest uit te voor-

fchyn brengt» Zy kan in Brand geftoken wordea

door Elektrikaal Vuur^ van een Elekrrizeer •Ma-

chine. Men zegt wel^ dat zy de Minnelust en

Vrugtbaarheid in Menfchen zou verminderen?

doch de Ondervinding leert, dat de genen, die

met de Kamfer te behandelen en te zuiveren

geduurig omgaan , 'er op deeze manier geen aan-

doening van hebben, 't Is ondercusfchen zeker,

dat de Kamfer, inzonderheid derzelver Reuk,
wanneer zy verbiand wordt , tot een Vergift

dient voor de meefte Infekten of kleine Dier-

tjes , ja zelfs voor Vogelen en Viervoetige Die-

ren. Een Mofch ftierf door het ingeeven van

twee Greinen ; een Duif van zes Greinen , en

een Kat van omtrent een half Drachme Kam-
fer 't Schynt , echter , dat haar nadcelig-

heid

(} Zi^ de Preefnemingen met de Kamfer op vederky
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heid in deezen meer aan de ongemeene fcherp- II.

heid van deeze Drogery , dan aan een weezent- -^^j^^^-^»

lyke tegen 't Leven der Dieren fti7dige Natuur , fioof*d*

is toe te fchryven : want eenige weinige Grei- ^tuic.

nen zyn in Menfchen heilzaam bevonden y yj^^""''^^^"

een Zweetdryvend middel ^ zelfs in gevaarlyke

Omilandigheden. Men prysc ze inwendig aan

in Pestilentiaale Ziekten en Rotkoortfen : by

het inllaan of niet uitzetten der Kinderpokjes

;

als 'ook in Moederkwaaien. Doch twee ^ drie

of vier Greinen moeten de hoogfte Gift zyn.

Men gebruiktze met Salpeter gewreeven of in

Amandelmelk Q^^. Als iemand by geval eens te

veel Opium heeft gebruikt 5 dan zou de Kamfer

een behoedmiddel zyn voor deszelfs kwaade uit-

werkingen (f). Ook wordt de Kwyiing verwek-

kende eigenfchap van de Kwik daar door getemd

en de Kwyiing zelve weggenomen of gemaa-

tigd. Ja fommigen willen de Venus - Ziekte ge-

nezen hebben door de Kamfer alleen. Anderen

pryzen dezelve grootelyks^ in hooge Giften 3 te-

gen de Dolheid. Uitwendig doet men de Kam-
fer met Vrugt in Oogwatertjes , alzo zy de

fcherpheid der Vogten en de Ontfteeking dus

vermindert.

(3*) Lau-

Dieren y In het VIII. Deei. dei: Uitgtzogte P'erhandelingen aan

't begin.

{'^) Zie den Heer A. VAN Halleks Waarneemingen over

dc Kinderziekte. Uitgez, Verhand, H. Deel , bladz. 335 , enz*

(t) Baker Kuttlg gebruik, van. *t Mikj'Qsk.oöp, bl» 195,

Y 4
lï. Defl, II, Stuk*

/
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H. (3^^) Laurier met clrievoudig geribde Bladen. ,
•

j^^^^' die gepaard %yn.

I-ÏOOFO-

siuK. De Boom , die in Oostindie Koelilaban of

111% Culitlawan geheten wordt ^ is door L i n n ^ u s

co^ijahm. thans tot dit Geflagt betrokken. Zyn Ed* geeft

Koeuiaban^ evenwel in bedenken ^ aan2;ezien dezelve de Bla-

den tegenover elkander, dat is by Paaren beeft

^

't welk in het Geflagt der Laurieren vreemd is ^

dat de Vrugtmaaking naauwkeuriger verdiende

onderzogt te worden. Waarfchynlyk ^ als de-

zelve die byna onzigtbaare Kliertjes aan de

JSleeldraadjes had ^ zo zou men hem onbe,'

fchroomd voor een Laurier erkennen.

Deeze Boom is hoog en regt van Stam, wel

twee Voeten dik, en gelykt veel naar een Lau-

rierboom zegt R u M P H I u s 5 terwyl de Bladen

veel overeenkomst met die van den Kancel- of

liever van den Gasfia -Lignea Boom hebben 3

zynde van figuur als een Piek - Yzer ; waar door

nog nader het opgegevene verfchil bevestigd

wordt De Takjes ftaan met hun drieën

by

(7.^) Ltiurus Foilis u-ipiinervüs oppofïtls» Mj^ntisfa altera,^

237* Coi-tex Caryophylloides. RuiiFH* ^mb. 65. T.

4. CoeÜt Lawan. Eph^ Hat* Cur, Dec. 2. Ann. 3» p» 53*

C^) Zie biacU, 339. RuMPHius zegt, dat hy de Eladcn by

elkander gehad , en vergeleeken heb?)ende ^ dezelveil allcn

bevondt dricrlhbig, glad, flyf en Aromatiek te zyi; van Reuk

en Smaak. D^e vm de Kamel waren korter, hreeder en

loiider ; die van de Caapa lignea lar.gwerpig en Ipits ; die van

de KcèliU^an kwamen naast d :ar ann , doch waren de langfle

en il y ffle, en (cJboon alle deeze 'Bladen naar Kaneel fliiaak,teri,

}•:'('.:/• ^'v^fAp »?och iers hyzondcrs inde Smaak.



by één ^ doch de Bladen aan dezelven by paa- H.

ren ^ zodanig dat het ééne Paar met het andere ^^^^^'^^^

een Kruis maakt. Ik kan doch die Gepaardheid Hoofd.

niet naauwkeurig in zyne Afbeelding waarnee- stuk.

•men. Ieder Blad is aan jonge Boomen een Span^^^^^'^/*'

}ang en vier Vingeren breed , maar aan oude hoom^

Boomen zyn zy kleiner. De Kleur is aan de

bovenzyde hoog groen en glad ^ van onderen

naar het gryze trekkende. De drie Ribben 3 die

'er overlangs door heen loopen , puilen ook aan

de bovenzyde uit ; 't welk geen plaats heeft in

de voorgaande Soorten. De Vrugten gclyken

veel naar die der Laurieren 3 zynde langwerpige

groene Beziën, van grootte en figuur als de Ei-

kels 3 bevattende van binnen als een Bakelaar-

Boontje , dat rood is en in twee deelen fplyt.

Maar , als deeze Vrugten omtrent de grootte

van een haliwasfen Olyf bekomen hebben, dan

krygende meetten zekere uicgroeijing, van eene

geele Meelachtige StcfFc,die 'er als uitbarltende

ut voorkomt , en de geheele Vrugt allengs be-

kleedt; vv^aar door dezelve wanftaltig w^ordt en

misdraagt; zynde het Zaad daar in geheel ver-,

teerd, Mooglyk is zulks aan de werking van

zekere Infekten toe te fchryven. Ook hebben

dit alle Besfen niet , en in de Kaneelboom heefü

dat ook wel plaats.

Hoewel deeze Boom zynen naam daar van

heeft, dat de Bast naar Nagelen ruikt, weshal-

ve ook R u M p H I u s denzelven Cortex Caryo-

phyllöides tytelt : zo heeft hy doch met de twee

Y 5 eer-
IJ, Defx. II, Stuk»
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IL eerfte. Soorten van diü Geflagt veel overeen-

Afdeel.
j^oiTist, en de Bladen fmaaken naar Kaneel. Hy

Hoofd- nierkt aan , dat de Groeyplaats der Hout - Kas-

STUK. fie Boomen^ in Water -Indie, meest is op de

Koelie Eilanden benoorden , en die van de Koelüaban-

bm'. Boomen bezuiden en onder de Linie ^ op de

Ooflerfche Eilanden en die tot de Molukkes be-

hooren. Op Ambon vindt men 'er tweederley

,

naamelyk met een witte en roode Schors, die

beiden even goed en Speceryachtig zyn , hoewel

de witte dikker en in grooter Stukken valt. Om
deezen Bast te bekomen worden de Boomen ge-

fchild 5 en dan moetenze iterven ; doch de over-

vloedig opfchietende Jongen vergoeden dit ver-

lies.

Deeze Bast is heeter dan anderen , niet alleen

dan die , welke de Indiaanen Syndok noemen

,

maar ook dan de Mafoy ^ waar van hier voor

gefproken is ; maar deeze komen allen overeen

in eene verwarmende eigenfchap , zo dat zy met

elkander gebruikt worden tot het bereiden van

eene zeer welriekende Zalf, genaamd Bohoriy

V/aar mede de Indiaanfche Vrouwluy haar Lig-

haam beflryken tot een goeden Reuk ; wordende

die Zalf , om door befmeering Jichtpynen en

koude Gezwellen te verdryven, wat heeter ge-

maakt. De Olie van Koelilaban is niet minder

kragtig dan Kaneel- Olie. De Bast der Wor-
telen heeft bovendien een Venkelachtige Smaak,
en komt zodanig met de Sasfafras overeen , dat

menze daar voor in Indie fomtyds in de Ge-
neeskunde gebruikt, (4) Lau-
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(4) Laurierboom met drieribbige ovaale Le- IL

derachtige Bladen 3 de Ribben in de Funt

famenlöopende. Hoofd.

Deeze Boom , op Jamaika voorkomende , iv.

heeft Browne afgebeeld en befchreeven on- chhrlxy^

der den naam van Chloroxylon , dat is Groen-

hout, met ovaale, gladde 5 Ityve, drieribbige Hout

Bladen en enkelde Bloemen.
^^^^'^^

(5) Laurierboom met Lancetswyze ^
geaderde, v.

niet afvallende Bladen y de Bloemen in^^j^^^^^

vieren verdeeld. r;c .7J0.ie

De Laurierboom 3 onder deezcn naam bekend

,

vverdt in 't Griekfch Dapime genoemd 3 in

rioogduitfch Lorbeerbaum , welke benaaming

,

wel als de Italiaanfche Lauro^ de Spaaniche

LaureU de Franfche Laurier en de Engelfche

Laureltree , altemaal van 't Latynfeh woord Lau-

rus afHammen. Zyne natuurlyke groeyplaats is

in de Zuidelyke deelen van Europa, alwaar hy

de

(4) Lauras Foliis tiinerviis ovatis Corlacels , iiervis apicetn

attingencibus, Syst^ Nat, X^h Chloroxylon FoIIis ovatis
,
glabris

BROWN. Jam, iSj» T» 7. f, ï.

(s ) Luurus Foliis VenoOs lanceolatis perennantlbiis, Floribas

quadrifidis. 6>jr. Nat^ XII. dioids. Sp^ Planu TT p s?9.

Jiort, Cliff„ i;5. Hort^ Ups. 98. Mat, mei, 194. IlOTSN

Lu^dkat, 98 Laurus vulgaris. C. B. Pm, 460* Lnurus C.SM^

Bpit 6g, rouaNi^* /«/?. 597« Dod. P^^^/^r* 849, Raj. Hisi^

II* p, l68S#
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II- de gewoone Winterkoude verdraagt ; doch in de
Afdeel,

niiddelfte deelen en Noordelyker , moet hy

Hoofd- 's Winters in huis gezet worden. In Enge-

STUK. land 3 evenwel ^ kan hy, op luuwe plaatfen, de

jj^^^'''^^* gewoone Winterkoude wederftaan, fchietende,

wanneer de Stam eens door fterke Vorst ge-

troffen is 5 aan den Wortel weder weelig uit.

Deeze Boom was by de Ouden zeer ver-

maard. Men oordeelde hem aan Apollo gehei-

ligd te zyn , om dat Baplme ^ een Maagd door

die Godheid bemind , wanneer zy denzelven

niet ontwyken kon , om haare Eer te bewaa-

ren in een Laurierboom veranderde. Men
hieldt hem deswegen voor een Gewas , dat zig

door geene ongèfluimigheid van het Weder of

Saizoen liet overweldigen , en hier van moog^

lyk is de gewoonte afkomftig, dat Lauriertak-

ken van ouds gebruikt zyn tot een zinnebeeld

en teken van Overwinninge en Zegepraal, niet

alleen , maar dat ook eene Laurierkroon tot

vereering fcrekt van de genen, die opentlyk in

de Vrye Konften tot eene hcoge Waardigheid

bevorderd v/ordcn. Op fommige Akademien^

van Europa kroont men nog heden den Kan-

didaat, wanneer hy Doktor in de Geneeskun-

de wordt 5 met takken van een Laurierboom»

Ook krygt iemiand , die zyne eerfte Proef in

eenige Weetenfchap heeft doorgedaan , en des-

wegen bevoegd is , daar in hooger bevorderd

te worden , om die zelfde reden den naam van

Baccalaureus ^ in 't Franfch Bachelier. Dus

wer-»
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werden oudtyds de Deiirkofynen of Venfler- IL

Raamen van voornaame Luiden , om dezelven
^^J^^^^*

Eer te bewyzen , of tot een bygeloovige be- Hoofd-

fchutting voor het Onweer 3 met Lauriertakken ^tuk.

bcltoken en verfierd ij.t^!'^'"'

In Gewesten ^>
daar de Laurier in de open

Grond kan groeijen ^ levert hy aanzienlyke Boo-

men uit , wordende zelfs op plaatfen , daar men
hem bedekken moet voor de Winterkoude^

ja in Bakken , al vry groot 3 en {trekkende door

zyne Kroon van altoos groenend Loof tot een

fieraad der Winterhuizen. De Bloemen zyn

éénbladig ^ in vieren gedeeld ^ en het getal der

Meeldraadjes is van agt tot veertien. Ik zal

van de Geftalte , noch ook van de figuur der

Bladen 5 als iedereen bekend zynde, niet fpree-

ken. Men vindt een Soort ^ die laager wast,

geevende aan de Wortels veele Uitloopers 9 en

deeze heeft de jonge. Takken rood. De Breed-

bladige of Koninglyke Laurier heeft ^ volgens

T O ü R N E F o R T 3 zo Wel Mannetje en Wyfje ,

als de Gemeene Laurier , daar M u n t i n g een

derde Soort byvoegt , onder den naam van Ame-
rikaanfche ^ zynde de fchoonfte en tederfte. Den

eerst-

( * ) Laums Triiimphis proprie dicatar , vel gratisfïma

Domibus , Janltrix C-efarum Pontificumque, fola & domos

cxornat Sc ante limina excubat. Plin» Hist* Nat. Libr. XV*

Cap. 30» Poftes Laureiti. Qüint» Laurus & Laurea pro Vlc-

torii infigni ; Laureoli pro ludicrd fumitur; ut Laureolam in,

mustaceo qu^rit, Proverb, ClG. d» i. Hy ZQOkX 'ei eCft

Pluimpje door te verkrygeu»

Ilt DSEL, lU STUKt
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eerstgentelden noemt hy het Mannetje , den

^rx!^* anderen het Wyfje. 't Is zeker, dat men onder

Hoofd- de Laurierboomen vindt die enkel Bloemen ca
STUK.

(jjg Vrugten draagen, In de Koning-

BomT'^'^'h^^ Tuin van Montpellicr bevondt 'er zig een

met dubbelde Bloemen j en in die van Parys

een met gegolfde Bladen.

De Vrugten van deezen Boom , in 't Latyn

by uitneemendheid BacccB ^ in \ Hoogduitfch

JLorheeren , en in *t Nederduitfch Bakelaar^

Boontjes genaamd , naar welken de gcheele

Boom 5 d?e Vrugt draagt , ook wel Bakelaar ^

in 't Engelfch Bay-Tree geheten vi^ordt, zyn

in de Geneeskunde van ouds vermaard. Zy
komen in Pleifters en Eleftuariën, die 'er zelfs

den naam van voeren. De Olie, uit dezelvcn

geper5:t of afgekookt , die den naam van Oleum

Laurinm beeft, zynde dik als Zalf en groen

^

is van nog meer gebruik in Smeeringen. Door

Deflillatie krygt men uit de Bakelaar - Boontjes

een heldere Olie , die ongelyk kragtiger is en

beter , zo in- als uitwendig. De voornaamfte

k^-agt derzelven is verwarmende en Windbree-

kende: weshalve ook de beftryking met deeze

Olie in Kolykpynen ^ Lammigheden of Jicht ,

zeer di'^nftig is. Het allermeest heerfcht dee-

ze kr^gt in de gedestilleerde ^ zy is minder en
' werkt zap:ter in de geperlle Olie, en heeft het

allerminfte plaats in de Bladen, die nogthans

in Aftrekzei , tot een Faading of Stooving ^

niet ondienftig zyn« Men kanze ook met Vifch

of
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of andere Spyzen, om den Geur^ zonder eenig II.

nadeel koeken , of de Schottels daar mede ver- ^^^^el.

fieren. Men fchreef den Bast der Wortelen Hoofd-

oudtyds als een Geneesmiddel voor. stuk.

(6) Laurierboom met geaderde Lancetswyze 3 vr.

aanblyvende ^ platte Bladen , de Takjes jndkll

door Lidtekens geknobbeld , de Bloemen
i^^f^^ht

aan Tros/en» Laurier»

Buiten tvvyfel zal deeze de Amerikaanfche

Laurier zyn , daar Munt in g van fpreekt.

Men zoude wel kunnen tvs^yfelen 3 of het de

Koninglyke Laurier van den Parysfchen Tuin

ook ware 3 volgens Plukenetiüs ; doch

die verwart 'er zelfs de volgende Soort mede.

Eer denk ik^ dat het de Azorifche Laurier met

Kaneelreuk zy van C o m m e l y n 5 die by hem
de Koninglyke Laurier van Madéra heet. In 'c

Werk van Seba komt een Takje voor van

deeze Soort 5 met Bladen naar die van den

Kruidnagelenboom naast gelykende3 de Bloemen

Troswyze op Steeltjes. Het Hout en de Bast

van deezen Boom hebben een fterken 3 doch

wat -bitteren , Kaneelfmaak. C l a y t o n geeft

'er

(6) LauTus Folils veiiofïs lanc^latis pafcnnsntibus planis^

Kamis tuberculatis Cicatriclbue , FloriI)us rac^moHs. Hort, Cilff,

IS4. Gron* Virg. Laurus Indica» Pluk. Alm^ 210. T.

^51. f. I* Laurus latifolia InHica* BARR* Kar. 123. T* 877.

Cinnamomum fylveftre Attieiicaaum, Seb* Kak^ H, p,

84.. f. 6*

11. Deei,. XI. Stuk.
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IL 'er zwartachtig paarfche Besfen aan ^ die op

Afdeel* ^oode Steeltjes zitten. Hy groeit in Virginie

Hoofd» ^^rdt van Boerhaave Indifche Laurier

STUK» of Basterd 'Kaneel genoemd^ zo Se ba wil.

VIT (7) Laurierboom met geaderde, ovaale^ Le-

Laurus derachtige aanhlyvende Bladen , de Bloe-

Advokaat- men Tuilachtig.

Teer»

De Ouden hebben , onder den naam van

Perfea^een Boom voorgefteld, in Egypte grcei-

jende 3 die zeer groot en fraay in 't aanzien

was 3 meest naar een Peereboom gelykende 5

door zyne Takken , Loof en Bloesfem ; maar

altoos groen , en eene Vrugt draagende van

grootte als een Peer , van figuur als een Aman-

del 5 groen van Kleur 5 van binnen een Noot

of Steen hebbende , en zeer zoet van Vleefcb*

Deeze Vrugt zou in Perfie nadeelig ^ in Egyp-

te eetbaar zyn. Sommigen hebben hem met

den Perfikboom verward, die zyne afkomst uit

Perfie heeft ; doch de gedagte naam [wordt

thans aan een Amerikaanfchen Boom gegeven*

Clusius, die zulks ter baan bragt, hadc

'er in 't geheele Ryk van Valentia, in Spanje,

maar

(7) Laurus Folh's véhoïïs ovatïs Corlaceis perennahtibüs ,

Floribus Corymbofis, Syst, Nat^ XII» Ferfea corymbofa» CLUSi

Rar. h z* Perfèa Americana» C. Pin^ 441* Pyro fimilis

&c. C4 Pin^ 439* Prunifera arboc &c. SloAN. Jam, 185*

Hist^ ir. p. 132» 2. Raj. Dendr» 48. Aibor AmQ-
licana» Pluk. Mm, 39, T. 2Ó7. f. u
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maar éón^ en wel by een Klooftere niet ver- jj.

re van de Hoofdftad , groeijende 5 gezien , daar Afdf.eu

hy een Takje van afbeeldt. Dezelve hadtpj^^^^^

Laurierachtige Bladen , die van boven groen ^stuk.

van onderen Afchgraamv 3 ftevig en fchuins -^^^^^t^^^

geaderd v/aren , van Reuk en Smaak zeer aan-

genaam, doch met eenige famenrrekking prik-

kelende op de Tong. De Bloemen, naar die

van den Laurierboom gelykende, v^aren bleek,

en groeiden aan Troslen, beftaande ieder uit

zes Blaadjes» De Vrugt langwerpig als een

Peer, zwart van Kleur en zeer lekker, bevat-

.te een Hartvormige Noot, naar Karllengen o^

zoete Amandelen fmaakende , gelyk een Ge-

neesheer en Hoogleeraar van Valentia hem ver-i

haald hadt.

Dewyl het , nu , reeds byna tweehonderd

Jaaren geleeden is , dat Clusius zyn Hiüo-

rie der Zeldzaame Gewasfen in Spanje waar-

genomen, onder welken dit niet vaxi de min*

Hen was , aan Keizer Maximiliaan deü

II. opdroeg: zo kan ik niet begrypen op wat

grond L I N N ^ ü s zegge , dat deeze Booni

eerst ih den jaaré 1620 in Europa , en wel in den

Farnefiaanfchen Tuin , zoude gekomeii zyn (^),

Caspar BauKinüs verhaalt, dat hy dé

Bladen daar van reeds in den jaare 1622, van

eed

(*) Laurus Perfea Jöxesflt Europa in Korto farncflailö, léi^^s

é^'Imit^ altera»

z
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ïl- een voornaameii Geneesheer en Krüidkundigeiï

ix!^* te Befan^on in Bourgogne , gekreegen hadt<i

Hoofd- Zyne naar een Peer gelykende Vrugt uit Nieuw
STUK' Spanje, met een groote Kern 3 wordt hier t huis

p«f^'*'''*^"gebragt. Zo ook de Pruimdraagende Boom

van S L O A N E in Jamaika waargenomen , weL
ke een zeer groote, Peer gelykende , groene

Vrugt draagt, waar van het Vleefch in dc Mond
als Boter fmelt , bevattende een zeer groote

Kern, niet beflooten in een Steen.

Dit is een Boom , die twintig of dertig Voe-

ten hoog wordt, hebbende den Stam zo dik als

een Menfch om zyn Middel. De enden der

Takken zyn bezet met veele donker groene

Bladen , van de gezegde figuur. De Bloemen
zyn geelachtig groen , en daar volgt een Vrugt

op als een Vuist, van buiten groen, het Vleefch

een Duim dik hebbende , waar in een Kern ver-

vat is, grooter dan een V/alnoot, zeer onge^

lyk van buiten , en zig in twee Pitten fchei-

dende. Dit laatfte , weet men , is aan de
Laurierbesfen ook eigen , doch de Vrngt ver-^

fchilt wat veel. Men noemtze in 't Engelfch
the Advocado Pear ^ dat is Advokaat-Peer, ea
deeze zyn in onze Volkplantingen aan de Vas-

te Kust van Zuid - Amerika , ja mooglyk door

geheel Wcstindie tot in Peru 5 voor zeer lek-

ker Ooft vermaard*

(8) Laa^
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(8) Laurierboom met geaderde Lancetswyze H.

Bladefi » de Kelk van de Frugt als een

Bezie. Hoofd-
stuk.

Pater Plu mier hadt den naam van Bar- 7"'*

lonia aan een Gewas uit Zuid - Amerika gegc- Borhonin^

ven , -t welk door L i w N i€ u s in het Geflagt Katou-^^

der Laurieren is geplaatst, en deeze Soort uit- nifche*

maakt , welke daar van den bynaam heeft. Hy
noemde 't zelve Borbonia met eene langwerpige

zwarte Vrugt en cene hoogroode Kelk. Men
betrekt 'er toe 5 den Karolinifchen Laurier van

Catesby met gefpitite Bladen en blaauwe

Besfen , die op lange roode Steeltjes zitten;

Volgens deezen komen aan ieder Steeltje twed

of drie Besfen , doch volgens P l u m i e r zelf^

Vier en vyf of meer» De Bloemen zyn in zes-

fen verdeeld. De Vrugt is Vleezig en bevat

eene Kern of Pit , die zig in tv/eeën fplyt ^

gelyk in de Laurieren» In Karolina is dit Ge-
was zeer gemeen. Doorgaans blyft het klein ^

doch op fommige Eilanden , en aan den Zee-

kant 5 groeit het op tot een hoogen Boom ^ die

ongemeen fchoon geaderd Hout uitlevert. Hec

wordt aldaar de Roode Laurierioom geheten»

(9) Lau^~

f8) Laurus FoHi's Venofis larceolat.'s , Calycibus Friiflus

Laccatls» Hort» CHff. 154- Gbon /^?>^. 46 Roven Lusrdhat,

2>26. Laurus Carolinienfis &c Catfsi fan 1 T. 63* SE-

liGMANN Vogelen» UI. D PL 26 T 21. Borbonia FruftVi

oblongo nigro, Calyce coccineo. PLUr.i. dn^ 4» ^Oi

z 2
• n. Dm.. II, SïURs



35Ö Nêgenmannige Boomêk*

II. (9) Laurierboom mn geaderde , langwerpig^f
Afdeel,

ge/pitste ,
jaarlyks afvallende Bladen , die

Hoofd- onderen rimpelig zyn.

STUK.

IX. Dit naar den Laurierboom gelykend Gewas

j^lZZ. groeit aan de Oevers der Beeken in Virginie*

virginifche de Bladen niet geribd zyn, komt in de
Laurier» , ^ i

Kenmerken van G r o n o v ï u s 3 en dat zy

jaarlyks afvallen is de reden van den Latyn-^

fchen bynaam j welke Zomer - Laurier betekend.

De Bloemen zyn ongefteeld en geelachtig , en

Troswyze Vergaderd met een vierbladig Om-
kleedzei ^ gelyk in de Kornoeljeboom , en de

Vrugtdraagende Steeltjes gekleurd. Het Man-
netje zou 3 volgens M i l l e r ^ zes Meel-

draadjes hebben, 't Schynt dat de Kornoelje-

boom, met fpitfe Laurier -Wilg bladen, witte

Bloemenen eene Sasfafras - Vrugt , van Ca-
TESBY3 hier t'huis behoore.

(10) Laurierboom rwe^ ongeribde^ oyaakiaan
taurus

J^j-.

Uenzöia-

ftoom. (9) Laurus FolIIs Venofis oblongïs öcüminatls, fubtiis ru«

gofïs 9 annuis , Ramis ftipra - axillar^bus. Syst Nat XII.

Laurus Foliis lanceolatis enervibus annuis* Gron. J^irg^ isg\

Foliis enervibus ovatis utrinque acutis* Gron P^ir^ 4^?.

Cornus Foliis S ilicis Laure« acuminatis , Floribus albis, Fruc-

tu Sasf«fras CATESB* Car.. 11. T. 28?

(10) Laurus Foliis enerviis ovatis utrinque acutis intc^tig

annuis. Hort Cliff, 154» Mat^ Mei. 195, GRON Kir^^ 4^^

ROYRN Lugdbat. 226, Arbor Virginiana Citreac vel Lioïojiii

folio, Bcnzoinum fundens» Comm» Hort, Amjl. I. 189^.

T* 97» Arbor Virginiana Pishaminis folio öcc^ PttK» Almni»

42* T. 139» & 3 , ff.
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beide enden fpitfe ^ effentandige , jaarlyh

afvallende Bladen. ^Txf^
Hoofd»

Zekere welriekende Harst , die wel gemeen- stuk.

ïyk in de Apotheeken , Benzóin en A/a of As/a
j^f/^^^*^-

dulcis 5 doch by de oude Autheuren Belzbim ,

Benjoin^ Benivi enz. genoemd werdt, geeft den

bynaam aan deeze Soort. Het is , volgens

G A R c I A s 5 een hooge , groote , fcboone Boom

,

met Bladen als die van den Citroen- ofLimoen-

boom y doch kleiner , zo glanzig niet , en aan

de agterzyde witachtig, De Bloemen gely-

35 ken naar Laurierbloemen , weshalve L i n-

35 isMvs hem onder de Laurieren geteld heeft

^

35 (wordt by Geoffroy gezegd) , als heb-

35 bende een ongefteeld vierbladig omwindzel 3

35 naar dat der Bloemen van den Kornoeljeboom

35 zeer gelykende , 't welk vyf gefleelde Bloem-

35 pjes iniluit 5 van langte als het omwindzel 3

35 met een eigen Kelk voorzien 5 die in zesfen

^5 gedeeld is en geel 3 de Slippen zeer fmal heb-

35 bende , en agt of negen Meeldraadjes 5 van

35 langte als de Kelk 5 met byhangzeltjes op

3, zyde 5 omringende een Eyyormig Vrugtbe-

35 ginzeltje5 binnen de Kelk geplaatst5 met een

35 enkelen StyL" Wie dit in 't Werk van ge-

dagten naauwkeurigen Franfchen Heer 5 tus-

fchen [ ] ingevoegd heeft 5 is uit de Voorrede

niet zeer blykbaar ; doch gedagte invoegingen

fchynen van den Kruidkundigen Heer de J ü s-

31 EU afkomftig te zyn. Ondertusfchen is de

Z 3 over«
Ih DKEL» 11, Stuk»
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!!• overeenkomst van zodanige Bloemen met die.

Afdebl.
^^^^ ^^^^ Laurierboom my uitermaate duiiler:

Hoofd- want daar ontbreekt niet alleen het algemeene

STUK, omwindzel ^ maar ook de byzondere Kelk aan :

jB^Zf'"" ^^y" doorgaans in vieren verdeeld en heb-

' * ben de flippen rondagtig : 't getal der Meeldraad-

jes is onzeker. De Vrugten, (volgt daar op)

zyn 5 volgens 't verhaal van Rümphiüs^
Nooten , van grootte als de Moskaatnooten 5

platagtig rond , beftaande uit een Yleezigen

Bolder , doch welke niet zo dik als in de Oc-

ker Nooten valt 3 van buiten ruuw en Afch-

graauw^ van binnen groen , met eene Kern die.

eenigermaate famengedrukt is , hebben den Dop
dunner en teerder dan eene Hazelnoot , van Afch-

graauwe Kleur , waar in een Pit zit met eene

roode rimpelige Huid bekleed, die van binnen

wit is of bleek groen.

Zonderling is 't, dat men van deezen Boom^
in Oostindie groeijende 5 geen nader befchry-

ving heeft. Die , welke in de Amfterdamlc

Tuin zig bevondt 3 was , volgens C o m m
L Y N 5 een Virginifche Boom , met Citroen- of

Limoen - Bladen. 13e aangehaalde van P l u-

KENETius was uit dat zelfde Gewest en

ftrekte tot een byzonder fieraad van den Comp-
tonfchen Tuin , zegt die Autheur. Een Takje

daar van was in 't vroege Voorjaar beladen mee
Mosachtige zesbladige Bloempjes , groenachtig

geeU veelen by elkander uit de oxels der Bla-

den voortkomende 3 waar op Beziën volgden

met
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met éènen Zaadkorrel. B o e r h a a v e , dit Ge- II.

was in de Leidfche Akadcmie - Tuin onderzoe- -^^^j^^^-

kende , bevondt , dat uit een vieï^jladig Kelkje Hoofd..

drie zeer kleine Bloempjes voortkwamen , ieder ^^uk.

beftaande uit een lang Pypje, dat boven zig in
jj^J^^^'"'*"

een Hoofdje uitbreidde, met agt diepe verdee-

lingen 5 en daar binnen eenige korte Meeldraa-

djes. Van de Vrugt, niet ryp wordende in dit

ons Klimaat^ hadt hy alleen het Beginzel, in 't

midden der holligheid van het Bloempypje, ge^

zien. Die groote Man wist derhalve niet , waar

hy dit Gewas zou t'huis brengen , dat men nu

onbefchroomd onder de Laurieren plaatst.

Baühinus heeft reeds aangemerkt , dat 'er

verfcheide Soorten van Benzöin zyn , onder

welken die de beste geacht wordt ^ welke witte

Vlakken heeft , en dus zig vertoont als of 'er

doorgefnceden Amandelen in waren , op Ceylon

voortkomende ; zynde roodachtig bruin. Een

andere Soort , die bruiner is en flegter, valt in

Siam , op Sumatra en Java 5 zegt G e o F F r o y.

Volgens G A R z I A s zou de Amcrikaanfclie 3

hoewel zwart van Kleur, welriekender zelfs dan

de eerfte zyn. G r i m m i u s wil , dat het ver-

fchll van Kleur meest uit de manier van Behan-

deling ontftaat. Hy zegt, dat deeze Harst, op

Sumatra zelfs, wit is als zy uit de Infnydingen

van den Benzöinboom zypelt , maar te lang daar

aan blyvende bruin en zwart wordt. Hier uit is

iicht te begrypen , waar die Vlakkigheid en ón-

Z 4 g- ^
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II* gelykheid van Kleur in fommige van deeze
'i^FD^EL.

n^^^^ toe te fchryven zy.

Hoofd- De Benzöin heeft niet minder vlugge deelen

•STUK» dan de Kamfer , doch is daar in aanmerkelyk ver-

fchillende^ dat zy door Chemifche Opheffing haar

Wezen verliest 3 veranderende in zogenaamde

Bloemen, welke veel llerker en fcherper zyn,

en dus bekwaamer tot verdunning der Slymige

Vogten in Borstkwaalen , maar minder verzag-

tende in zwaare Hoest en gevaarlyk met Ont-

lleeking» Voor 't overige is zy van gebruik in

Reukballen , of ook ^ in Wyngeest ontbonden
5,

tot het maaken der Maagde-Melk^ een bekend

Blanketzel.

XT. (11) Laurierboom met onverdeelde m drie^

LnuTut kwabbige Bladen.

Sasiafras •

Boom, Deeze Soort maakt den Boom uit , het

bekende Sasfafras-Hout uitlevert. Hy is door

verfcheide Autheuren afgebeeld en befchreeven.

P L ü K E N E T I u s noemt hem Welriekende

Mannetjes Kornoelje - Boom 5 met een driefnee-

•t]ig Blad 3 dat vlak gerand is^ Sasfafras gehcpten

wor-

(n) Laurus Folüs integns triloblsque; HorU Cltff^ 154*

^léit^ Mei, 193. GRON. VWg, 45» ROYEN LugihaU 227*

COLD* Noveh^ 5>4 KALM* Itin. lU p. 270, 434.» Hoogde p«

' ^90» 48 r* Cornus mas odorata &c* Pluk. ^Im* 120. T* 222*

f. 6. CatEsb* Cat. I. T. 55* Seligm. ^og, II. p* 9* T- i^f

'Sasfafras arbor. C. Pin, 451» Cornus mas, C Sasfafras Lnu-

rinis foliis indivifis* Pjlük. Amalth^ 66. TïiE\V# Ehra* T<,,
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wordende. Baühinus hadc 'er Vygebooms- H.
J

Bladen aan gegeven, en hem een Boom uit FIo-^^^^"^^*

rida geheten 5 van waar hy afkomftig is en waariiooFD-

hy Palame genoemd werdt. In Virginie, daar^"^^^-

hy ook groeit , noemen de Ingezetenen hem^'^^^^'"'^^

Winauk of Wimnke. Nu twee Eeuvv^en gelee^

den werdt hy reeds in Europa bekend, en is

in deeze Eeuw in Engeland , alwaar hy de ge-

woone Winterkoude, in de open Grond, ver-

draagen kan ,
zodanig aangefokt , dat de Heer

Ehuet in de Tuin van zekeren Hovenier , Gor-

JDON genaamd , 'er meer dan vyftig vondt.

Door deezen Heer is de volmaakfte en fraai-

fte Afbeelding van deezen Boom , zo in zyne

geheele Geftalte , als ten opzigt van de Bloem

en Vrugtmaaking aan een byzonder Takje , ge-

geven ; welk laatfte ook ten opzigt van de

Afbeelding door Catesby, en ten opzigt van

de Bladen , Bloem en Vrugten door T r e w
gefchied was (*). Men verzekert dat het in

Florida , Virginie en Kanada , een groote Boom
wordt, met een regten Stam als een Pynboom
opgroeijende , en aan den Top alleen zyne Tak-

ken uitfpreidende. Op fommige plaatfen , in te-

gendeel, blyft hy Heefterachtig. De Heer Ca-
T E s B Y zegt , dat de Sasfafras - Boom in de

meefté Landftreeken van Noord - Amerika , die

|)enoorden Virginie leggen, voorkomt
3 groei-

jen--

UUgezogU Verhand. VII* bl. 3^4, rU XjLVII,

DEEIhII.STüK.
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11- jende gemeeiilyk in de beste Grond. Dit

"^^^X^^*
fchynt te llryden met de Ondervindingen van

HooFD^ den Heer Kalm in Penfylvanie^ die hem al-

TUK. daar weJig groeijendc aantrof in eene drooge
Sas/afr^iS'

j^^^^ Aarde 5 van eene bleekroode Kleur, be-

'ftaande meest iiit Zand^ met een weinig Kley

vermengd. Misfchien zal dit het voorgemelde

onderfcheid van het Gewas in deeze Boom ver-

oirzaaken. Men ziet het immers dus hier te

Lande plaats hebben met veele Boomen ^ dat zy

naamelyk in fchraale Gronden laag en Heelter-

achtig blyven ; in zvva^re en vette Gronden hoog

opgroeijenen zwaare Boomen worden. Nooit hadfc

hy deezen Boom op laage natte plaatfen gezien*

Zie hier , wat hy van deszelfs gebruik , daar

te Lande , aantekent.

De Sweeden 3 in Penfylvanie , zegt hy , noe-

men hem Saltenbras, om dat het Hout^ op 't

Vuur gelegd 5 niet doet dan knappen ^ zonder

eene aanmerkelyke Hitte te geeven. Het is

'derhalve tot branden niet dienftig ^ maar men
gebruikt het tot Paaien van Hekken op de Lan-

deryën ^ om dat het in de Grond zeer duurzaam

is 3 hoewel het in de Lugt leggende zeer fchie-

lyk van Wormen doorgevreten wordt. Het heeft

niettemin , izelfs verfch van den Boom gefneeden 5

een fterke aangenaame Reuk^ doch die heerfcht

voornaamelyk in de Wortelen ^ waar van de Bast

voor het brouwen in het Bier gedaan wordt 5 om
hetzelve kragtiger en gezonder te maaken. Ze-

kere Sweed verhaalde hem^ dat zyne Moeder,

met
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mee het Afkookzel der Wortelen, veelen van 11.

de Waterzugt genezen hack. De Geur van de-"^^"^^^^^

zeiven en van het Hout verdreef de Wantzen Hoofd-

en Motten. De Olie, door Vuur uit de Bes- stuk.

fen gebraden , was door beftryking van het

Pynlyk deel tegen de Jicht dicnftig bevonden.

Het Aftrekzei der gedroogde Bloemen werdt

als Thee gedronken. Uit den Bast des Booms

,

in een Koperen Ketel met Pis gekookt, werdc

een Verw gehaald , die eene fchoone Oranje-

kleur gaf aan de Wol.

Waarfchynlyk zal de Landaart veel verfchils,

ten opzigt van den Geur, in 't Saslafras-Houc

veroirzaaken» Immers , dat uit de Westindiën

of Zuid - Amerika ons toegebragt wordt , is ^

zo wel als de Schors^ fterk van Reuk, gee-

vende door Deftillatie een zeer welriekende Olie

uit, welke 3 tegen de natuur van] andere gedeffil-

leerde Oliën , in 't Water zinkt. Men weet , dat

dit Hout van veel gebruik is in Dranken , die tot

verdunninge en zuivering des Bloeds, als ook

tot wegneeming van Verpoppingen en tot be-

vordering van de Doorwaafeming , dienen, HeC

enkele Aftrekzei met kookend Water is van

dergelyk gebruik.

Men vindt van deezen Boom aanmerkelyke

Verfcheidenheden. M u n t i n g beeldt , be-

halve dien met Vygebooms - Bladen , 'er een af^

met drievoudige diep gekartelde Bladen 3 of die

in drieën byna zo diep verdeeld waren , als de

Bladen van de Pasfiebloem. Deeze was de te-

der-
lU DEEjL» lu Stuk*
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II* derde, en ftieif hem fchielykst af, Mooglyk

^''w^^' was deeze uit heeter LaHdftreek afkomftig ,
IA.»

Hoofd- want de Afbeelding van den Safafras - Booni

STUK, ^^^j. Hernandez heeft dergelyke Bladen

^Boim!""'' Piso befchryft , behalve den gewoonen ^ Anhuiba

genaamd , twee andere Soorten ^ de eene met

fmalle , dunne , de andere met Laurierbladen ,

doch wat kleiner. Misfchien zou deeze de aan-

gehaalde van Pll'kenetius^ met onver-

, deelde Laurierbladen , kunnen zyn. Doch men

is, ten opzigt van die beiden, niet verzekerd

aangaande de Vnigtmaaking , welke in de eerst-

gemelde , wiens Hout ook Lignum Pavamtm
heet , naar den Westindifchen naam , zeer veel

overeenkomt met den Karplinifchen Laurier of

agtfle Soort : alzo de Besfen van den Sasfafras-

Boom ook op roode Steeltjes en in roode Dop-

jes zitten , ryp zynde blaauw ym Kleur.

Omtrent de Teeldeelen der Bloemen van den

bekenden Sasfafrasboom ^ met onverdeelde en

driekwabbige Bladen , is men nog vry onzeker.

De Heer E h r e i bevondt dat dezelve Man-
netjes- en Wyfjes Bloemen hadt, de eerftea

eenbladig , in vyvcn of zesfen verdeeld, door-

gaans negen Meeldraadjes hebbende , met kleine

Kliertjes daar aan : de anderen met niet meer
dan zes Meeldraadjes. In de eerften was wel

een Styl, doch geen Vrugtbeginzel, in de an-r

Hifi, Mixicana, p. 61^
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deren , die derhalve Tweeflagtig waren , een If.

Vrugtbeginzel met een Styl en Stempel Thans ^^j^^^*

wordt door dén Heer Miller gezegd, dat Hoofd.'

de Mannetjes - Bloemen van dit Gewas vyfbla-

dig zyn met agt Meeldraadjes en dat de Twee-
flagtige Bloemen zes Meeldraadjes hebben.

T I N ü s.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : de Kelk

en Bloem beiden in vyven verdeeld. Een Naps-

wyz' Honigbakje ^ fluitende het Vrugtbeginzel

in, dat een Bezie wordt met drie holligheden

3

ieder een enkelden Zaadkorrel bevattende.

Men moet niet denken , dat hier de beken-

de Lauriis Tinus gemeend worde : neen, de-

zelve komt onder de Pentandria in 't Geflagt

van Viburnum , er ik zalze onder de Heefiers

befchryven. Het is een Westindifche Boom,
die de eenigfte Soort (i) in dit Geflagt uit-

^

maakt , zynde van Browne genoemd Boom- '^y^s

achtige Volkameria ^ met langwerpig ovaale^r'^'"'''*

overhoekfe Bladen , die van boven glad, van sprin^k

onderen wat ruig en geribd zyn, met Takkige ^^^boam,

Aairen aBn de enden der Looten. Hier toe wordt
betrokken de Beziën met Kelken draagende Boom

van

(i) Tinus. Sytu Nau TU, Tom* TI. Gen. 499, ^Sr.
Vplkameria arborea. Sóc. Brown. Jam, z\^^ 21, f

j*

Bacdfera Arhor calyculita 2<c. Sloan". Jam, 16%, Hijh
2* 86* T. 19$, 2» RAJ* Dendr»^9,
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van S L O A N È 5 met Laurierbladen en Trosfeii

"^Tx?^* van Vrugten ^ die rondachtig ^ met één Kor-

Hoofd- rel , bleek geel en eetbaar zyn. De Engel-
èxüK.

fc}-^^j^ Qp jamaika ^ noemen hem, de Basterd

sp^'^T^^
»!?j)rzwiè/za^272èoö772. Zie hier deszelfs befchry*

h^tanboom, Ving,

Hy heeft een zeer dikken Stam 5 met cene

gladde geelachtige Schors , de Takken in 't

ronde uitgefpreid , en aan de enden alleen be-

zet met gefteelde Bladen 3 die vyf Duim lang

zyn en in 't midden half zo breed , donker-

groen en glad. De Vrugten komën ^ aan 'c

end der Twygen , verfcheidene aan een ge-

meen Draadje voort. Het zyn gladde groene,

rondachtige Besfen 5 grooter dan Erwten , zit-

tende in een vyfbladige bruine Kelk. Haalr

Vleefch is wit en Meelachtig, zoet van Smaak

5

bevattende een hard bruin Steentje , dat zeer

gelykt naar een Peperkorrel. Zy vallen iri

Auguftus van de Boomen af, en worden inge-

zameld , olnze tot eene Verfnapering op de

Markt te brengen.

X. HOOFDf
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X. HOOFD S I' U K. X.
Hoofd-
STÜIC

Befchryving van de Tienmannige Boomcn De-
c A N D R I A 3 dus genaamd om dat hunne

Bloemen tien Meeldraadjes hebben; waar on-

der de Pokhout 5 Katsjoe - Appel
3 Kampêche-

Hout^ Kwasfie^ Lemisjes^ Styrax-, Ealfem

van Tolu, Copaive Boom^ enz,

De Tienmannige Plantgewasfen zyn door

LiNN^iTS:, naar het getal der Stylen

of Stempelen, in Een-^ Twee-, Drie-, Vyf^

en Tienwyvigen onderfcheiden. De Eenwyvi-

gen 3 tot welken wederom ver de meefle Eoo-

men behooren , verdeelt zyn Ed. naar de ge-

Iteldheid van de Bloem 3 die of Veelbladig is

,

öf Eenhladig , of zonder Blaadjes onvolmaakt-

De Veelbladigen hebben de Blaadjes regelmaa-

tig of onregelmaatig. De meeflen van deeze

laatften zyn Boomgewasfen,

C E R C I S.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn 3 een

Vlinderachtige Bloem met een kort Vaandeltje

onder de Wieken : zy komt voort uit een vyf-

tandige Kelk , die van onderen bultig is. Dc
Vrugt heeft de figuur van een Peul.

Twee Soorten komen in hetzelve voor , waar

van de eenc in Europa, dc andere in Ameri-

ka groeit.

(i) Cer^ ^

12, DEEL* !! Stuk.
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lï. (i) Cercis met Hartvormig ronde ^ gladcU
Afdeel»

V •

Hoofd-
stuk» X)e reden ^ waarom deeze in Latyn Arlor

I*, Judct^ dat is Judasboom ^ genoemd wordt, iè

S'S^'^^
duifter. Misfchien zou men ze beter , met J.

F^^TpVche-^
A ü H I IN ü s 5 Jiidaica Arhor , dat is Joodfche

juTsboofii*Boom 5 tytelen. Immers, hy is in 't Êeloofde

Land en in 't Ooften overal gemeen; zodanig

dat men in Turkye naauwlyks Begraafplaatfen

vindt 3 waar van hy niet mede het Sieraad uit-»

maakt ; wordende , wegens zyne fraaije Geftal-

te , ook wel in 't Spaanfch Arhor d'Amor^ dat

is beminnelyke Boom , geheten. De Franfchen

noemen hem , wegens zyne naar Scheeden veel

gelykende platte Haauwen , Guainier , en de

Spanjaarden Algarroha loco^ dat is Dol St. Jans

Brood. De Grieken heeten hem Kouchouchia.

Sommigen willen , dat het de Kerkis van Theo-

PHRASTUS zoude zyn , doch Clusius heeft

daar van het tegendeel aangetoond. Hier van ^

niettemin, is de Geflagtnaam a%eleid.

In Tuinen of op gebouwde plaatfen wordt

het een taamelyke Boom , doch anders blyft

het Gewas Heefterachtig. De Stam, die niet

2eer

{i) Cercis Foiiis cördato- orbicülatis ghbrls. Syst, Nat^X'U

Tom. II. Gen. ;o5. p. 2^87. Hoft. CUfil 156. Hort^ Ups^^o*

BoVïN Liigdbau 463. Gron. Qrient. 131» Silitjaa fylvestris

totundifoÜa. € B. 402. Aibor Jud^. DOD. Pempt^ 787*

DOD* Kruidb, 1231. Arhor Judaica^ J, Bauh» //(/?. ! p« 433^

^UiquaftlUtll. TOÜRHF. Infl> 646.
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ii^eer dik is, geeft het eenige Takken uit^ met n.-

eene donker paarfche Schors , die bezet zyn met Afdeeê;

groote, byna ronde , lang gefteelde Bladen 3 naar gooFri-

die der Mans-Ooren gelykende, maar bleeker sxüK.

groen. Onder de Bladen komen trosjes van

Bloemen voort , die vlinderachtig zyn als de

Bloemen van de Turkfe Boonen, doch op een

byzonderé manier, gelyk in de Kenmerken ge-

zegd wordt. De afbeelding van C l u s i u s

vertoont de Bloem vierbladig, met het bovenfté

Blad alleenlyk in tweeën verdeeld. Ëier op

volgen Haauwen 3 die ruim een Vinger lang eb

een Duim breed zyn ^ bevattende ronde ^ bruine

harde Zaaden, watgrooter dan Linfen. In dé

eene Soort zyn de Bloemen paarfch , in de aii-

dere witachtig. Hy groeit door geheel Spanje

en Itaiie 5 doch fchynt van geen gebruik te zyü i

waar van mooglyk de naam van Judas -Boom af-

komftig is , als betekenende een geveinsderi

Vriend ; fchoon op 't Oog maar valfch ih 't

Hart*

(2) Gereis met Hartvormige Wollige Bladen,

Cercii

t>\t is de gene 5 die van R a y genoemd "^ordt^^^^^^^^

{1) Cetets Folu's cordatis pubescentibus. Herf» CUf,

Hort. Ups. 59» ROYEN Lugdkat 463* Gron, Firg^ 47* Ce-

latia agrestis Virginiana Folio rotundo minori^ Raj* Denir.

ioo# Siliquastrum Can;?denfe* Toürni. Infi. 647. Siliqiia fyl-

Pestris rotundifolia Caaadenfis, Tournf, ^ch^U Atbor Jii-

dac Americana* Raj, Hift^ II. 171 8.

Aa
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H* Amerikaanfche Judashoom ^ waar aan Clay-
Afdeel.

roode Vlinderbloemen geeft en korte

Hoofd-, platachtige Haauwen , die wederzyds famenge-

STUK, 2:yn 5 met Hartvormige Bladen. Dit kan

^''''''^^"^•naauwlyks de aangehaalde van Sloane zyn,

genaamd een Haauwdraagende Boom , die naar

St* Jans Brood gelykt , met Olyfbladen en eene

buikige rolronde Peul , wier binnenfte Rok Sly-

merig is en fraay Menie - rood : wordende deeze

Boom zelfs Wilg, die Blaasjes draagt, met ftom-

pe witachtige Bladen, by Pluk enetius ge-

heten. Deeze bereikt, op Jamaika , de hoogte

van dertig Voeten. Die van Barbados noemen

denzelven Roodboon , om dat de Haauwen , ryp

wordende en opengaande , zig omkrullen , waar

door de roode binnenzyde zig openbaart.

B A ü H I N I A.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn ; eene

veelbladige Bloem , uit langwerpige, wyd gaa-

pende, genagelde Blaadjes famengefteld , waar

van het boven fte meest afftandig is , allen in de

Kelk vervat, die in vyven is gedeeld en afvalt*

De Vrugt een Peul of Haauw.

Agt Soorten komen 'er in voor, waar van de

vier eerften tot de Heefters, de anderen tot de

Boomen behooren , als volgt.

Cs) Baiï-
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(5) Bauhinia met Hartvormige Bladen, die de !!•

Kwabbelt Jlomp m Jamengevoegd hebben, ^^^el.

HOOFD-
Dcezen noemt men de St. Thomas - Boom ^^tuk*

onder welken naam een Takje daar van door
Bétuhiniét

P. H E R M A N N U S aan S Y ë N uit Ceylon OVOX-yariegata,

geizonden werdt. Hy gaf voor reden van die'in^ge^^"^^*

benaaming , dat in de Bloemen zig bloedige

Streepen , weiken het Bygeloof wilde uit het ge-

plengde Bloed van den Apoflel Thomas voort-

gekomen te zyn , vertoonden» Deezen , nu >

Itelt men vast , op Malabar en Ceylon gepredikt

en aldaar ook den Marteldood ondergaan te heb-

ben.

Zang NI geeft 'er een Afbeelding van 5

hem noemende Asjitra of Boom van St, Tho-

mas 5 in het Arabifch Kethesnar genaamd. Hy
oordeelt dat het de St. Thomas - Boom van

A co STA niet kan zyn. De eerfte Chovanna

Mandaru van den Malabaarfen Kruidhof voert

deezen naam. Het is een Boom van ruim twin-

tig Voeten hoog , met den vStam ongevaar een

Voet dik, hebbende een uitgebreide Kroon van

digt Loof. De Bladen zyn rondachtig, aan 't

end gefpleeten , weshalve 'er de Portugeezen

den naam van Geiten -Poot aan gegeven hebben.

De

(5) Bauhinia Folüs Cordatis, Lobis adunatis obtuGs. Syst„

Nau XU. Gen. 506. p* 288. Arbor S, Thom» five Asfitrs,

Zanon. //(/?. 26» T. li. Chovanna - mandara. Hort. Malab^

U p. 57. 3i. Raj» Hiji. 17^1. EÜBM, Fhr, Ind^ p, 94»

Aa 2
ll.DEiuil. Stuk,
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De Kleur is dof groen , van onderen blaamv-
* achtig 5 en aan den Rand met een bleek groen

Hoofd Koordje gezoomd. Uit het Steeltje komen
STUK. yyf Ribben voort , die ter wederzyde van de

f^Jf^'^^'middelftezig door het Blad uitfpreiden. De Bloe-

men (laan op lange Steelen, die uit den wortel

der Bladen fpruiterl : zy hebben een Herken Roo-

zen- geur ; en beftaan ieder uit vyf rondachtige

Blaadjes , meest naar de ééne zyde geplaatst

,

waar van het ecne grooter , breeder en ronder

dan de overigen , die byna Roozerood met S tree-

pen zyn 5 overend ftaat , hebbende eene paarfch

en geel bonte Kleur, 't Getal der Meeldraadjes

wordt gezegd vyf of zes, doch het zoude , vol-

gens deeze Klasfe , tien moeten zyn. De Kelk 5

die eenbladig is , omgordt de Bloem aan de zy-

de van het opftaande Blaadje. Daar volgen

Scheeden op , die ongevaar zeven of agt Dui-

men lang en zeer plat zyn, bevattende platte

langwerpig ronde Boonen , die donker rood zyn 5

elk in zyn eigen Hokje zittende , met een klein

Naveltje aan de Rug der Peulen gehecht. Hec

geheele Jaar bloeit deeze Boom , en meest in

de Regentyd. Zyn Bloemen , met Suiker ge-

kookt, ftrekken tot een zagt Laxeermiddel.

VT.^ (6) Bauhinia met byna Hartvormige , in twee-
Baublnla

•purpurea,

Paaifch-

tloemig«.
f Bauhinia Foliis fubcordacrs

,
bipartitls , rotundatis , fub»

tus tomentofis, ^y^t. Nat^ XII. Chovanna- mandaiu feciinda.

Jtl^Tt^ MaU I. p, 59. 33. Mandam fccunda (peeies.PLUK»

AUn^ 240» BURM* F/pr, Ini. p> 94%



en gedeelde , rondachtige 3 van onderen Ii;

Wollige Bladen. Afdeel.
X»

Deeze tweede Soort v^n Mandaru is ook ^J.?,?/^*

een taamelyk hooge Boom , die msgelyks aan^r.mv^iji

de Kust van Malabar op Zandige plaatfen groeit.
^^^'^^

Hy verfchilt van den voorigen , doordien hy de

Bladen grooter en dieper ingefneeden heeft. De
Bloemen hebben fmaller Blaadjes , en zyn zeer

hoog purperrood 3 uit een groenagtig geeleKelk,

die van onderen gevenfterd is 3 voortkomende.

De Meeldraadjes zyn dikker en de Zaadpeulen

zeer groot , wel anderhalf of twee Span lang.

Hier kunnen derhalve die groote 3 platte 3 ronde

Boonen 3 welken men het Hart van St. Thomas

noemt 3 gevoeglyk in vervat zyn 3 mids dat de

breedte evenredigheid hebbe tot de grootte.

Men maakt van de Wortelen 3 Bast 3 Bloem

en Vrugten , zo uit als inwendig gebruik. Indien

het de zelfde is 3 die op het Eiland Antégo, in

de Westindiën 3 groeit 3 zo noemen de Engel-

fchen hem Hoopwood , om dat men de Takken

daar van, gefpleeten3 tot Hoepelsom het Vaat-

werk bezigt.

(7) Bauhinia met Wollige Bladen 3 die Hart- vit,

Bau^h
tomen tofa^

yormigzyn^ de Kwabben halfronda-chtig.^
Bauh^n^A

-TN Ruigbia.

(7) Bauhinina Foliis cordatis , Lobis fêmi • orbiculatïs to-

mcntofis* 5yj/. Nat» Xlh Bauhinia Foliis Gordato-fubrotundis^

ladniis rotundatis* Hort» CHffl is7* Hort% Up%.% 99. FLZe^L

Aa 3 Hl^
lï* DEEL II* ST^K»
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De Hoogleeraar J. Burmannüs heeft.
Afdeel.

Thefaiirus Zeyhnicus^ eene Aftecl-

Hoofd- ding van deeze Soort , die onder den naam van
STUK. Chanfchena-pou infde Malabaarfe Kruidhof, als

£oêI^^'"^^de vierde Soort van Mandaru , befchreeven

wordt, zynde een Boom van by de twee Mans

langten hoog 5 met den Stam byna een half Voet

.dik 3 en eene zeer uitgebreide Kroon, De Bladen

zyn veel kleiner dan in d^ voorgaanden 5 zeer

zagten Wollig, fterk van Reuk> en fluiten zig

by nagt met de twee Kwabben tegen elkander

aan te trekken. De Bloemen zyn bleekgeel

,

hebbende één der Bloemblaadjes , dat overend

Itaat , een paarfche Vlak aan de Nagel. Dit

vind ik niet by den Heer Bürmannus op-

.gemerkt 3 die alleen zegt, dat de Bloem geel-

achtig en geftreept is , met tien Meeldraadjes

voorzien, en den Stj^l byna de helft langer heb-

bende: zynde deeze Bloemen zeer groot en over

de ééne zyde hellende . gelyk in de Soorten van

Smna^ w^aar toe dit Gewas in het Kruidboek

van Hèrmannüs betrokken was. De Peu-

len , van taeimelyke langte , bevatten zeer kleine

Boontjes. Deeze Soort komt voor in de Euro*

pifche Kruidhoven,

(8) Bau^

147, RoYEN Lugdbau 4/54. Bauhniia FoHis fubrofundis , Flore

fjavescente ftnato» Burm* Zeyt\ 44» i8, BüKM* f/, IrJ^

p. 94, Caiifcheiia-pou» Hort, Mal. ! p, T, 35^

/



(8) Bauhinia met ovaaïe Bladen ^ de Kwabben n.

ge/pitst en half ovaal.
Afdi^el;

Hoofd^^

Deeze Soort verfchilt van anderen meestsTUK.

door de figuur der Bladen. Zy wordt elders viii.

genoemd Bauhinia ^ die ongedoornd \^ ^ ^[ïQtacuminatX

Hartvormige ten halve gedeelde Bladen , de Slip-^P^^^^^^^*

pen fpits - ovaal regtopftaande eti gaapende^

Browne zegt, dat zy losfe Aairen aan 't end

der Takken heeft. S l o a n e maakt van dergc*

lyken Boom gewag , die naar de Basterd • Senna

of Aspalathum gelykt ^ met zódanig verdeelde

Bladen, dat zy zig als twee opéén Steeltje ver-

toonen. De l^elutta Mandaru , van den Mala-

baarfen Kruidhof^ behoort hier toe. Dezelve is

laager en kleiner van Gewas dan de voorgaan-

de, eens Mans langte hoog, met den Stam een

Arm dik ; de Bladen fterk geribd , en zeer diep

ingefneeden, maar met fpitfe Punten ; de Bloe*

men zeer wit, ongevlakt en zonder Reuk, zeer

fyn geftreept : de Peulen of Haauwen kort doch

ook plat en een weinig krom , met Boontjes die

wat minder plat zyn en geelachtig van Kleun

Voor 't overige, wat de kragten aangaat, komt

^ dee-

(3) Laubima Foliis ovatis, Lobis acuihinatis, femi-ovatis.

Sysu Nat* XIU Bauhmia inermis &c. Hort. CIi£l 157* F/^

Zeylé 148. Bauhtaia Foliis bilobis &c. Biiowjf. Jam* 286.

Sennae fpuriac aut Aspalatho affinis, &c, Sloan* Jam» 150.

Htji. U [\ Si* Velutta Mandaru* H&rt^ Mal^ i. p* 61.

A a 4
il. D££L. IX« STUKi
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n. deeze met de anderen overeen. Men noemtze
Afdeel,

yojg^^g S^oANE, Berg- Ebbenhout.

Hoofd-
stuk. H Y M E N A.

Vyf Blaadjes , die omtrent egaal zyn, maa-

ken de Bloemkrans uit. De Kelk is in vyven

gedeeld : de Styl omgedraaid : de Vrugt een

Houtige Peul , met een Ivkelachtige zelfftan-

digheid gevuld.

In dit Geflagt komt maar ééne Soort (i)

^ï^^^^^^voor, welke den naam van Courbarii by Plü-
qom Ani*MiER vocrt, zynde uit Zuid -Amerika aflcom-
ineBopm^

£j.jg^ jjy noemt dezelve tweebladig, met eene

pyramiedaale Vrugt. Linnjeus betrekt 'er

toe de Tweebladige St» Jans Brood Boom van

Antigua , met een zwarte Vrugt van den groo-

ten Ricinus , in een groote Peul beflooten 3 by

PLüKEisfETiüs gemeld en voorgefteld als

een hooge Boom , met dubbelde Bladen ^ die

zodanig aan malkander gevoegd zyn , dat zy

naar een Gehoefde Poot gelyken. Dezelve heeft

Haauwen , welke een weeke Vezelachtige zelf-

ftandigheid bevatten^ daar de Zaaden in leggen

die

(t) Hymenaea. Syst^ Nat. XII. Tonuir» Gen» 507, p.a8«;

^ort. CUff, 484. liort, Upi, 305. UaU Med. 515, Bbown.
Jam^ 2ZI. Courbarii bi/blia, Fruciu pyramidato. Pjlum. G^««

49» Ceratia diphyllos Anteguana &c. Pluk» Alm. 9(5# T*

4. Arhor filiquola cx qua Gummi Anime. C. Pin, 404»
^taiba. Pis. Bras. 123. Arbor Brafilicnfis Siliquofa acGi}j^imï»

ffra, Raj. Hiiu 17604



die wegens haare aangenaame Zuurheid in veele !!•

5pyzen gebruikt wordt. De Engelfchen noe- ^^^^el;

men hem de Sprinkhaatibgom. Hoofd-

De Vrugt van deezen Boom is door Clu-^tuk.

s I ü s voorgefteld onder den naam van Haauw
^J'lj^"

uit Wingandecaow^ thans Virginie genaamd;, in

Noord- Amerika 5 zynde vyf of zes Duim lang,

twee of derdhalf Duim breed en één Duim

dik. Dezelve beitondt uit een harden, Houti-

gen bruinen Bolftcr , aan de ééne zyde met twee

Ribben , van binnen , in een weeke zelfftandig-

heid, vyf of zes Zaadkorrels als Boeren Booneii

bevattende , met een witte fmaakelyke Pit. J,

B A u H I N u s beeldt een dergelyke af , die hem

in 't jaar 1008 vereerd was, en welke een wei-

nig fcheen te verfchillen van die van Clusiüs,

welke Autheur van nog een kleinere gewag

maakt, hem in den jaare 1598 toegezonden, als

de Vrugt zynde van den Gom Animé Boom ;

doch zonder melding van de plaats der Af-,

komst.

Deeze Gom is weleer uit Ethiopië gebragt

geweest volgens Garzias, maar tegenwoor-

dig wordt de Harst van den Amerikaanfchen

Qourharii daar voor genomen. Men wil dat de-

zelve de Itaiba of Jetaiba van P i s o enM a r c.

q R A A F zy , een Brafiliaanfche Boom , onder

de hoogften en nuttigften van Amerika te tel-

len , wegens de ongemeene vastheid en duur-

zaamheid van zyn Hout, dat roodachiig is, met

cene zwartachtig Kastanje - brgme Schors, De
Aas Tak-
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AFDttEL
'^^"^^^^ fpreiden zig wyd uit, en de Lootcn

' zyn bezet met Bladen , die wel zeer naar Lau-

Hoofd» rierbladen gelyken , maar twee aan twee zyn
^"^"^^

.
famengevöegd , gelyk een Geiten •Poot* Zy
hebben eene bleek bly- groene Kleur, en , op

de mdnier der Bladen van 't St. Jans Kruid,

een ontelbaare menigte van doorfchynende Stip-

pen. De toppen der Takjes zyn met paarfcb-

achtige Vlinderbloemen Pieramiedswyze bezet,

wier Stamper een Haauw wordt van een half

Voet lang en verder als hier voor befchreeven.

Deeze Boom wordt gezegd op alle Ameri-

Icaanfche Eilanden vry gemeen te zyn. Ro-
CH E F O R T maakt 'er^ in zyne Natuurlyke Hi-

' florie der Antilles, gewag van onderden naam

van Courbary , doch oordeelt de zelfftandigheid

der Vrugten wat bezwaarende voor de Maag
te zyn : maar de Wilden , zegt hy 3 maaken 'er

een Drank van y die wel bereid zynde niet on-

aangenaam is. Hy noemt het een Pappig Vleefch

,

geel als Saffraan , waar in twee of drie Zaaden

zitten. Anderen verzekeren , dat de rype Vrug-

ten gretig van de Slaaven worden opgezogc

,

wanneer dezelven van de Boomen afgevallen

zyn 3 om zig te vergasten op het zoete Meel ,

dat zy bevatten. In onze Volkplantingen 3 aan

de Kust van Guajana 3 worden deezc Boomen
Cannarie - Boom geheten.

Zy geeven een doorfchynende 3 nu witte dan
geelachtige Harst uit 3 welke met eenen Portu-

geefchen naam Anime genoemd wordt
, zynde >

m



Decandria.
in hardheid en Kleur, van Barnfteen weinig ver- Ih

Ichillende. Deeze geeft, op her Vuur gelegd

,

een zeeraangenaame Reuk 5 doch verteert fchie-HooFo-

lyk. Uit twee Pond kreeg tnen, door de Scheid-sTuic

kunde , wel zesentwintig Oneen van eene zo^^"^^^'**

heldere en geelachtige , als dikke bruine Olie,

De Brafiliaanen maaken 'er gebruik van tegen

Hoofdpyn : want de Reuk verfterkt de Herfe*

Dén. Ook kan men 'er, in Ölie of Geest ge-

fmolten , veel dienst van hebben , door beftry-

king der Ledemaaten, tegen allerley Ongemak-

ken 5 waar een maatige verwarming en doorftraa-

ling wordt vereifcht. Sommige Indiaanen maa*

ken 'er Armringen, Kraaien en Baggen van , die

fraay glanzig en aangenaam van Reuk zyn,

Verfcheide dergelyke Haauwen, als die van

Clüsius enBAUHïNUs afgebeeld en be-

fchreeven zyn , onder de uitheemfche Vrugten

en Zaaden van rayne Verzameling bezittende,

heb ik twee derzelven geopend , en bevind in de •

eene juist zodanig eene Vezelachtige , thans ge-

heel uitgedroogde , zelfliandigheid , als zy be-

fchryven. In de eene zaten hier in twee Pit-

ten, Kastanje - bruin van Kleur, de eene van

grootte en geftalte als een Turkfe Boon , doch

wat dikker , de andere een Duim lang , drie

Kwartier brqed en een half Duim dik. De an-

dere Haauw , die de langte van vier Duimen,

de breedte van twee en de dikte van één Duim
heeft , open geflagen , vertoont een dergelyke

zelfliandigheid met kleiner Pitten , doch, dat

aan'
lU DEELilLSXUKt
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H* aanmerkelyk is ^ onder het opfplyten van den
Afdeel,

jjoutigen Dop, die aan de Rug wel een Kwar-

Hoofd- tier Duims dik is, met een Beitel, vertoonen

STUK. in de fplyting / overal , in de buitenfte

Schors of Opperhuid van deeze Haauw, zeer

duidelyk kleine Korreltjes, die, door het Mi-

Icroskoop gezien , volmaakt de gedaante van

brokjes of klontjes Gom Animé hebben. Dit

niet alleen , maar in twee anderen zit reeds de

Harstachtige Gom , by Plekjes, als uitgebor-

ften, buiten aan de Schaal, Waar uit ik daa

befluit , dat die Haaiiwen weezentlyk van ge^

(tjagten Boom zyn»

Parkinsonia.

Vyf Bloemblaadjes , die ovaal zyn , iti eene

vyfpuntige Kelk zittende , het onderfte van

eene Nierachtige figuur , maaken de J31oem in

dit Geflagt , zo wel als in de voorigen, onre-

gelmaatig. Zy heeft geen Styl op het Vrugt-

begiuzel, dat eene gekettingde Peul wordt.

De Naams - afleiding is duidelyker dan die

van 't voorgaande Geflagt. De gedagtenis van

den vermaarden Parkinson , die nu byna

twee Eeuwen gelecjden Apotheker te Londen
was, en over de kragten en 't gebruik der Plan.

ten , zo in de Geneeskunde als in de Huishou-

ding en tot Liefhebbery voor de Reuk en 'c

Gezigt, uitvoerig gefchreeven heeft, is hier

3

4oor Pater Plümi er , vereeuwigd.

De
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De eenigfte Soort (i) , ook in Zuid-Ameri- ,

ka en de Westindiën t'huis , is door den Heer x,^^

J A c Qu I N op de Karibifche Eilanden zo wel Hdofd»

als., aan de nabuurige Vaste Kust waargeno-^^"^*

men , zynde naar 't Leven ten opzigt van de Parlhj/a.

Bloemen en Vrugten afgebeeld. Zyn Ed.«^'^^^^^^

befchryft dit Gewas, dat men ook in dé open- ooorn,

baare Kruidhoven van Europa heeft, als volgt, goom»

Het is een regtllammige Takkige , zeer fraai- ;viir^

je Boom , van twaalf Voeten hoog , die den
^'^^

Bast, aan Stam en Takken , lang groen behoudt,

wordende dezelve eindelyk , in de oude Boo^

men , bruinachtig en geftreept. Het Hout is

wit. Aan de Takken zyn hier en daar fcher-

pe Doornen. Vier of vyf Bladen komen by

elkander voort , van eene zeer zonderlinge fi-

guur , gelyk de Afbeelding PI. VHI. Fig. 2*

aanwyst. Zy gelyken wel , wat de langheid

en fmalheid aangaat, naar die van de Europifche

Brem , weshalve de Franfchen , in de Westin-

diën , ook dit Gewas Genet epineux , dat is

Gedoomde Brem , tytelen : naar zy zyn , over

de geheele langte , van byna een Voet, met
een menigte van ongemeen kleine ovaale Blaad-

jes wederzyds bezet , zo dat mcnze ak Gevind

kan

(1) Parkin(bnla« Syst^ Nat, XIL Tom. II. Gfin. 508» p.

a88* Hort, Ciiff, 157. T. 13* Hort Ups, 99. JKOYEN LugcL*

kat 465* BROWTSF Jam, 221, JACC^ Amdr. 121. T* go. Par-

kinfonia aculeata , Foiiis rnJnutis, 8cc. Pjlum» Qen^ 25, Pat*

kinfonia aculeata Foliis Mimofk &c, WALT. Hort^ C.T^

II. D££U 11. STUK«
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ir. kan aanmerkeiv De enden der Takjes geeveÉ
AfDEEL*

yjj-^
yr^j^

j-igj^ Bloemen of daaromtrent,

Hoofd- welke geel zyn^ groot en aangenaam van Reuk,
STUK» beftaande uit vyf Blaadjes 5 wat ongelyk van

Bnm^^' grootte ^ en waar van het bovenfte , om laag ^

Boom^ roode Vlakjes heeft, 't Getal der Meeldraad-

jes is tien 3 met een enkelen Draadachtigen Styl.

De Vrugten zyn langwerpige , fmalle ronde

Haauwen ^ als uit Zaadhuisjes ^ die ieder een

Eyvormig Zaad bevatten ^ famengelteld , endaar

tusfchen zeer naauw en plat famengetrokken.

Uit deeze , onder de Zaaden van de Foinciana

gezaaid 3 komen opMartenique ongemeen fchoo-

ne Heiningen voort, Zy bloeit 'er verfcheide

maaien in een Jaar 3 en draagt dan rype Vrug-.

ten.

Cjesalpinia.

De naam is ter vereering van den grooten
^ C-flESALPiNUS, door zyne Hiftorie der Plan-

ten en andere Werken vermaard , die in de

Zestiende Eeuw te Rome leefde 3 aan dit Ge-
fjagt gegeven.

De Kenmerken zyn eene vyfbladige Bloem,

die het onderfte Blaadje fraaist heeft ; een

Kelk 5 die in vyven verdeeld is , met de on-

derite Slip grooter dan de anderen en de Vrugt

een Peul.

Vier Soorten komen 'er in voor, als volgt.



D E C A N D R I A. 383

(i) Csefalpinia met den Stam en Bladen on- H.

gedoomd. Afdeel;
-*»••

HOOFD-
Linnjeüs wil onder deeze Soort begree-sTUK.

pen hebben de Boomen , zo wel die het Roo-

de als die het Geele Brafilie-Hout uitleveren, ^r^^/fj^'

Zyn Ed. betrekt *er , naamelyk , in de eerfle^''*
^^^^^.^^

plaats toe de Boomachtige ongedoornde Ccefalpi-HoMt

nia van Browne, met kleiner Bladen en^^^^^

Karmozyn - rood Hout : in de tweede plaats de

Caefalpinia met dubbeld gevinde Bladen , de

Blaadjes uitgerand en tienmannige Bloemen,

van Miller: in de derde plaats het Geele

Basterd - Smdelhout van S l o a n e , dat echter

naby fchynt te komen am het Letterhout , ko-

mende van een Gujaanfchen Boom ^ Piratimi-

nere genaamd. Het voert op Jamaika den naam

van Braziletto , en de Boom is 'er op de Velden

en Heuvels gemeen.

Dit Gewas fchynt , inderdaad 5 veel overeen-

komst te hebben met den regten Brafilie-Hout

Boom van Marcgraaf, by de Brafiliaanea

Jbiri-pitanga genaamd of Rood Hout. Dezel-

ve is hoog en fomtyds zo dik , dat hem drie

Man naauwlyks omvaamen kunnen y maar hy

heeft

(i) Ca/alp tnia Czül^ Folüsque ïnermibus. Spec. Plant* lEd^

II. p' 544» C. Foliolis obovatis integerrimis* Mat^ Meel, zosm

C. Arborea inermis &c« BROWN. 7am. C27. C. Folioli? du-

plicaro - pinnads &lc. Mijll» Di&^ Pfeudo Santalum croceum.

SlOAN. Jam. 213* Hij}* lU 184* CATESB, C^ri?/, II. T« 5 I*

lU DeelJI» STUKt



384 TiENMANNIGE BoOMENé

!!• heeft een bruinen Bast met korte Doomeri
'Afdeel,

g^vvrapend: anderszins heeft hy ook de Bladen >

Hoofd- naar Palmblaadjes gelykende , dubbeld gevind

;

STUK. de Bloemen groeijen Aairswyze aan kleine Tak-
Brd/iiU'jQs : zy zitten op kleine Steeltjes en beftaan

Êlom uit vyf Blaadjes , waar van het eene omgekromd

is en rood , de overigen geel ; ruikende naaör

Lelietjes van den Dale* Daar volgen langwer-

pige platte Peulen op, die eenige kleine glim-

mende Boontjes bevatten. Hy groeit in 'c

midden des Lands , en het Hart alleen levert

dat bekende Verfhout uit » 't welk van de Stad

Fernambuck, daar men 't affcheept 5 zynen naam

heeft , zynde tot het Verwen van StolFen veel

in gebruiké

11* ^ (2) Csfalpinia met een gedoornden Stam 9 dé

crtfia^^^^
l^if^blaadjes ovaal en vyfmannige Bloe*

Gedooin* fTZ^W.
de.

De Doornachtigheid zou deezen 3 op *t üiter-

lyke aanzien, van den voorgaanden onderfchei-

den ; doch het fchynt dat die Kenmerken in

malkander loopen , alzo de gezegde van S l o a-

NE tot deeze Soort van Plümi er betrokkeft

wordt. Ondertusfcheh zou de Vyfinannigheid

der Bloemen een zekerer Kenmerk kunnen uitle-

veren. De Vrugt aangaande, die is een platte

3

ge-

(2) C^falptnia Caule acüleato ^ FoIloHs ovatis , Florlbiig

pentandris. Syst. Nau XII» MiLl^ Cxfalpïnia palyw

phylla aciüeis horHda, Flum» Cm. z6% lm* 6té
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^efoitfte dadde Peul , waar in langwerpige Boon- IL

tjes bcgreepen zyn.

Hoofd-

(3) Casfalpinia met een gedoornden Stam , de stuk.

Blaadjes rondachtig Hartvormig.

De Boomachtige gedoomde Basterd Sennehoom ^

^J^^^.^^
met Takkig gewiekte of dubbeld gevinde Bh-refec^ria.

den van Sloane, die door L i n n je u s hier j^^^^^^^^^^

aangehaald is, wordt van Ray de Indiaanfche

Savelboom genoemd, wegens den Reuk 3 welke

naar dien der Sabina gelykt. 't Is een Boom

van vyftien Voeten hoog 5 met den Stam een

half Voet dik , vvat krom en zeer Takkig : de

Vinbladen aan Bladfteelen , die wederom ande-

re Bladfteelen op zyde uitgeeven , zyn hoog

groen ,
glad en rond , doch met^ een infnyding

aan 't end , byna als die der Bauhinia's, welk

dezelven wat Hartvormig maakt. De Bloemen ^

uit zes Blaadjes beüaande , en Aairsw^yze aan

end der Takken voortkomende, zyn geel : de

Vrugten maaken korte gevoorde Haauwen uit^

die zwart zyn^ een Duim lang. Hy groeit op

Jamaika.

C4)

C^f^Ipma caule :fcul«ato , FoilolLs okordatls fubrc.'

tündis Syst. Nat. XII. Cxfalpinia fpinofa FoIÜs rainoribus

chcoiioth bipinnatis* B^OWN. Jam. 117* Scnna fpmia arbo.

lea fpinofa &a Sloan. J^m. 149. Hij% lU p. S®* i^U

i; 2. S. RAJ. Denilr. iii.

Bb
SI. Dit^. n. stm»
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ïl» (4) C^falpinia met een gedoornden Stam 9 dé
ÜFMEL.

Blaadjes langwerpig ongelykzydig , uitge-

Hoofd- rand^

STUK.

r> JT'. . Dit is deBööm, die het bekende Verwhout 5

Snppmi, Sapan genaamd, uitlevert. De Heer J. Bur-
snpanhout*^ ^ ^ y § heeft hem getyteld , Groote Ceylonfche

Verw- Acacia y Panfapan genaamd. Herman-
N u s aaf 'er den byzonderen naam van Ery
throxylon , of Indiaanfth Roodbont aan , dac

zeer fterk gedoomd is, met Bladen van Colu-

téa, geele Bloemen en zeer groote Haauwen.

Dit laatlle fchynt echter niet zeer toepasfelyk

op den Sapanhout - Boom van R u m p h i u s ,

iviens Peulen naauvi^lyks een Vinger lang en

anderhalf Duim breed zyn , doch gezvsrollen 5

aan 't end met eene kromme Haakige punt.

Het v^ordt fomtyds een Boom, van redelyke

hoogte, maar het groeit veelal met dikke Strui-

ken , leggende de Hoofdftam en voornaame

Wortels gemeenlyk op de Aarde. De jonge

Takken zyn zodanig met dikke Doornen bezet >

dat zy naar die van de Roozeboomen gelyken ,

doch

^ (4) Ca/alpmta Caule aculeato , Folioli's oblongis , in«qui.

lateribus ,
emarginatls. ZeyU I5 8. Mat^ Med, 203* Ligno

Btafiliano (iinile* C» B* Pin^ 3P3* Lignum Sappan* RUMPKi
Amb, IV. p. ^'S. T. 2U Mkist. //. s>o* Tfïam -paiigam. /f<?r^«

M^l» Vï« p. 3» T« 2» Acaeia major tinftoria Zeylanica , P^««

Jkpan diiSfca» BüRm. ZeyL 3. Ery throxylon five Lignum ru-/

briim Indicum fpinofisfimum. KeRM^ F4n SS?» Caefalpina
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doch aan de dikke Takken zyn daar veelal de IL

iPunten afgefleeten , zo dat men die beter be-^^^^'-'

handelen kan. Aan de Bladfleelen ftaan Blaad- Hoofd.

jes, van naauwlyks een Vingerbreed lang, zeer stuk.

digt gevind , en dan wederom Vinswyze aan een ^^panhouu

gemeenen Bladfteeï geplaatst» Tegen den avond

fluiten zy zig, Vederswyze, naaf boven toe 5 op

de manier van de Bladen der Tamarinden , en

men kanze dan met geen geweld openhouden.

De Bloemen groeijen Aairswyze of aan Tros-

fen 5 en beftaan uit Blaadjes van ongelyke groot-

te, die aartige Bloemcki uitmaaken, niet onaan-

genaam van Reuk. De Haauwen , van grootte

als gezegd is , bevattende twee of drie platte

Boonen.

De afkomst van deezen Boom is uit het Ryk
van Siam , doch men heeft hem op de Eilanden

van geheel Water *Indie uit Zaaden aangefokt^

zo dat hy thans menigvuldig in de Bergtuinen

der Indiaanen groeit. Het Hout heeft alleeri

een rood Hart , dat niet veel plaats in de Stam

beflaat , gelyk het BrafiHe- Hout ; des 'er veel

weg; gekapt wordt , om het eigentlyke Verw.

hout 5 dat fchoon rood is 5 te bekomen. Ten
opzigt van deszelfs waarde wordt naar deGroey-

plaats er-n aanmerkelyk verfchil gemaakt. Dat

van de Philippynfche Eilanden of de Manilhes

is het beste ; waar aan het Bimaas Sapanlwiit

volgt, dat op het geheele Eiland Cumbawa

groeit, en waar van de Stukken zelden dikker

Bb 2 d^t

tl, DEfX* II, stm^f
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!! dan een Arm of Been , of langer dan een ge-

meene Handfpaak vallen.

Hoofd- De befchryving vau den Malabaarfen Boom ,

STUK. Tfiant' Pangam genaamd^ komt taamelyk met

deeze overeen 3 en Ray oordeelt ^ dat de Boom
van het zogenaamde Kampêche - Hout 5 't welk

de Ingezetenen van Jamaika zo menigvuldig

in de Baay van dien naam gaan kappen , om
het Hout onder den naam van Logwood tot d&

Verwery van Stoffen in Engeland en elders te

Ilyten, niet met deezen overeenkomftig zy : 't

wék echter L i N n u s ^ in zyne Materia

Medica , fehynt vast te flellen ; voegende op

dien grond daar by , dat deeze Boom, die het

Sapan- of Sapon • Hout uitlevert ^ op Ceylon 3

Malabar en Jamaika , huisveste thans zegt

zyn Ed, beter , en onbepaald , in de Indien^

GüILANDINA*

Dit Geflagt heeft zynen naam van eenen

GuiLANDiNüs 5 Hoogleeraar te Padua

,

die in 't jaar 1 590 overleedt ^ en van wien

ver-

(*) De plaats van Ray Is dalfter; doch als men aanmerkt ^

..dat die Autheur eerst, p. 1737 van 2yn II. Deel, gevraagd

had, of dït Hout ook het Logwood d^^ Engelfchen , het Rasp*

hout der Hollanderen was , zo blykt dat zyn volgende zeg-

gen, P. HL p* Ï09 , niet anders verilaan moet worden, dan'

zodanig, dat dit SapAnhout geenszins dat gene is, 't welk de

Engclfchen Logwood noemen , of Kampêche - Hout , dewyl zy

het kappen in de Baay van Kampêche : welk laatfte dooi

iLOANï f Cat, Flont. Jam, p* 213 > voorgeileld woidc«
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verfcheide Werken over de Kruidkunde aan 't H.

licht gegeven zyn.
Afdeel.

De Bloemblaadjes zyn byna even groot , inge- Hoofd-

plantin de Hals van een eenbladige Trompet* «tuk.

achtige Kelk. De Vrugt is een Haauw.

Het bevat vyf Soorten , waar van dc drie

eerften tot de Heefters , de twee laatften tot de

Boomen behooreli 3 als volgt.

(4} Guilandina^ die mgedoornd met eeni-
^ }^*^

germaate dubbeld gevinde Bladen^ de

derjte Blaadjes drievoudig.
^llluot
boom»

Een Boom 3 die in de Indien den i)aam van

Morungay van 't Portugeefche woord Moringa
afkomftig ^ voert, en onder denzelven door den

Hoogleeraar J Burmannus is voorgefteld

,

maakt deeze Soort uit. In de Malabaarfe Kruid-

hof heet hy Mouringou 3 en wordt gezegd al-

daar vyf Mans langten hoog te vallen, en zo

dik, dat hem een Meofch pas kan omvademen.

De Schors is zwartachtig , van binnen wit , in

Reuk en Smaak naar Tuinkers of Mierikswortel

gelykende*. De Bladen komen met die van den

Mastikboom byna overeen : de Bloeraen zyn

tien-

f4) GtdUndina. Jnermis , Foliis fublupinnatis. Foliolis in

{erioribus ternatis. FUr ^eyl, 1$$^ Mat. Mei, 202» Lignum

peregrinuin Aquam coemleam reddens, 416» Mo»

ïiftgha Zeylanica bcc. Buhm. ^eyU i6t. T. 75» Mumngu.
Hort, Hal. VI. pJ 19, Momnga, RUMPH* Amh^ l i^^^

T. 7+,75*
Bb 3

II. DgEL. II. Stuk»
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II. tienbladig en hebben tien Meeldraadjes , zeei

aangenaam en Honigachtig ruikende: de Vrugten

HoofV s^yn veelkantige Haauwen , van anderhalf Elle

STUK. lang y bevattende Zaaden , die wegens de lekker-

Keihr. jjgid gegeten worden. A co sta merkt aan^ dat.

^^^""^

de Takken zeer broofch zyn , de Vrugt een Voet

lang 5 ter dikte van een Radys en agtkantig

Gedagte Heer B u r m a n n u s geeft de Af-

beelding van een Takje der Ceylonfche Morin-

ga , waar in zyn Ed. ook tien Meeldraadjes aan-

getroffen hee^ 3 en het Gewas fchynt, buiten-

dien 5 veel te verfchillen van de Moringa of

Kellorbaom van R ümph i us^ die zegt dat de

Bloem daar van maar vyf Meeldraadjes heeft.

Deeze Autheur noemt het een Boom , die niet

dik maar regt van Stam is^ en van een byzon-

dere Takmaaking , groeijende de Takjes en Blad*

fteelen in de winkelhaak en gepaard of tegen el-

kander over, 't welk 'er ten minfte dubbeld ge-

vinde Bladen aan geeft. De Blaadjes zyn zeet.

klein en teder , byna als die van de Tamarinden.

De Boom is door zyne regt opgaande Takken

gemakkelijk van andere Boomen te onderfchei-

den. De Bloemen hebben één Blaadje wat lan-

ger dan de anderen , en als een Tongetje neer-

hangende. Die van het Mannetje deezer Boo-

men vallen af , zonder Vrugt te geeven; maar

die

(*) r>ewyl (leeze Vrug;t zo veel van die der andere Soor-

ten verfchilt
,

twyrelt LiNNiEUSof bier van geen byzondcr

Gcflagt behoorde gemaakt te worden» Mant, altera*
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die van het Wyfje worden gevolgd door kanti-

ge Peulen, van één of anderhalven Voet lang 5^^^^^*

in zekere weeke zelfftandigheid driehoekige Hoor d-

Zaadkorrels bevattende , byna van grootte als^^TUK.

Lupinen.
hom^^^^^

Door geheel Indie , zegt R u m p k i u s 3 zyn

deeze Boomen gemeen, laatende zig, even als

onze Wilgen , van Stek voorteeelen. De In-

landers noemenze Kellor^ 't welk daar van af-

komftig kan zyn , dat zy de Bladen tot Moes
kooken , of ftooven als Spinagie, met Melk
en Olie: maar van de Vrugten weeten zy nog

veel fmaakelyker Geregten te bereiden 't Is

zeker, dat deeze Boom een vluggen, fcherpen

Geest bevat, die allerminst in de Vrugten , en

allermeest in de Voortelen heerfcht, wier Af-

kookzel, door uitwendige[Stooving of Baading,

tegen Jichtpynen en inwendig tot afdryving

der Stonden , wegnceming van koude Slymige

Verltoppingen , en wat dies meer is, gebruikt

kan worden. De Portugeezen hebben 'er zelfs

een Tegengiftige eigenfchap aan toegefchree-

ven.

L I NN^us geeft deeze Soort als den Boom Het

van het Graveelhout op; waar van ik dit echter HoUt?^

nergens anders gemeld vind. Wel is waar ,

indien de Uitheemfche Boom , die 't Water

blaauw maakt, van C.Bauhinus, hiertoe

behoort , dan zou het deeze fchynen te zyn

;

doch die daar aangehaald worden zyn Westin-

difche, gelyk die Boom in Mexiko groeijende, ,

Bb 4 waar
: Deel. II. Stuk»
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n. waar van H e r n a n d e z onder den naam van
ri>EEU

Q^^^^^ii gewag maakt ^ dat een Waterilang bete-.

HooF*D- kent 5 zeggende 5 anderen heetenze TlapalezpatU ^

STUK.
(j^f; js hoogrood Geneesmiddel van het Bloed.

hm^^'^'
ToüKNEFORT befchryft hem dus. 3^ Hy

3j gelykt in Hout en grootte naar een Peere-

,5 boem ; de Bladen , overhoeks aan de Takken

,5
groeijende , hebben de gedaante van die der

55 Ciceren , maar zyn dikker ^ een half Duim

55 lang 5 vier Lynen breed , niet gekarteld 3 van

35 boven donker groen , en met zagt Dons be-

33 fprengd , van onderen een Zilverglanzi-

35 ge Wolligheid hebbende ^ met een dikkere

3, Rib in 't midden»" De Bloemen zaten op

den top der Takjes , welken , als uitgedroogd

zynde, hy niet befchryven kon. Hernan-
DEz noemtze verflaauwend geel 3 klein 5 lang-

achtig en Aairswyze famengehoopt. De Kei*

ken in vyven verdeeld 3 naar een Korfje gely-

kende ,
zyn met een rosfe Wolligheid oyertoo*

gen. Hy groeit in Nieuw Spanje.

Het Hout 5 dat men Graveelhout noemt 3 is

tegen de Ongemakken der Waterwegen aange-

preezen. Het dryft , naamelyk , de Pis zagtelyk

af ; beneemt dezelve haare fcherpheid tevens en

ontbindt de Slymige Verftoppingen. Klein ge-

kapt of gefneeden Iaat men het in laauw Water
cenige Uuren aftrekken 3 en dan het Aftrekzei

,

tot een Bierglaasie vol , met een nugtere Maag
gebruiken. Dit Aftrekzei 3 blaauw of geel naar

dat men het tegen 't Licht befchouwt ^ is we-

gens,
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Pens zyne fchoone verandering van Kleuren

vermaard. ^"^^^^^^

Hoofd»

(5) Guilandina ^ die ongedoornd is^ met dub- stuk^

beid gevinde Bladen^ die van agteren en
^

aan 't end enkeld gevind zyn. dioLT
Kanada-»

Veelbladig ongedoornd Eonduc van Kanada^
*

Mannetje en Wyfje , worde deeze van D u H a-

lyi E L 5 in deszelfs Werk over de Boomen ^ ge-

noemd. LiNN^üs geeft 'er derhalve den

bynaam van Dioica 5 dat is Tweehuizig , aan

,

welke immer zo wel zou pasfen op de voorgaan-
^

ae Soorc.
,

^

GUAJACÜM,

De Kenmerken zyn ^ een vyfbladige Bloem

,

wier Blaadjes ingeplant zyn in eene Kelk^ die

ongelyk in vyven verdeeld is. De Vrugt een

hoekig Zaadhuisje met drie of vyf Hollighe-

den.

Drie Soorten komen in dit Geflagt voor , als

yplgt.

(O Gua^

(5) Guilandina inermis , Folüs bipinnatis , ball apicequr

fimplicitcr pinnatis. Gen. Plant^ 518. Bonduc Canaden-

fe polyphyllum non fpinofum , mas Sc feemina» Dü Hamel»

Bb ^
II. deel»ii. ';stük»
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II. (i) Guajacum met Jlompe pacèrnnmge Bh-
)E£L

HOOFD-

den.

STUK. Dit is de Boom van 't gewoone Pokhout, in

I, Westindie Guayacan genaamd , waar van het

cffi^iTaiT
den Latynfchen naam Guajacum bekomen heeft

,

Pokhout-' en in *t Nederduitfch den naam van Pokhout ,

om dat het , door de Geneezing van de Venus-

Ziekte in Amerika , eerst bekend geworden is

in ons Wereldsdeel.

Pater Plumier, de Kruidkunde in Ameri^

ka oefenende 3 heeft het Guajacum aldus be-

paald. 55 Het is een Geflagt van Planten met

55 een Roosachtige Bloem , die uit veele Blaad-

3, jes in 't ronde geplaatst beflaat, en uit wier

35 Kelk een Stampêr zig verheft , die vervolgens

35 overgaat tot een rondachtige Vleezige Vrugt>

35 met één of meer Eyvormige Beenachtige

3, Korrels , die ingewikkeld zyn in een zeer te-

33 der Vleefch." Hy telt 'er twee Soorten van

op 5 wier eerfte hy noemt Guajacum fjiet een

blaauwe Bloem en eene rondachtige Vrugt. Dee-
ze komt overeen met den naar een Pruimboom

of Evonymiis ge^ykende van Sloane, die al-

dus befchreeven wordt»

Naar

(1) Guajacum Foliolis bijugis obtLifis* Syst. Nat, XIU
ÖuajacLim Foliis pinnarls, Foliolis quaternis obtu/is. Hort Cllff^

i87* Mat. Med^ 207^ Guajacum &c. Brown* ?am. zzs^

Gen, 39' l'Lüi- ^Im. 180. T. 35» f, 3, 4* Guajacum mag-
nS matrice- C, B- Pin. Pruno vel Evonymó nflïnis 5cc, Sloan»
Jam, Guajacum. Seb. Kah. I, p. 85. T. 53.
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Naar de yrugtbaarheid van den Grond ^ wordt Ih

deeze fomtyds een zeer grootc Boom ^ doch^^^^^*

blyft fomtyds ook maar middelmaatig. De StamHooFD.

is doorgaans rond , maar op St. Domingo in de stuk.

doorfnyding Peerachtig. De jonge Boomen heb-^^^^'^-'^*'*-

ben een rimpelige , de ouden een gladde Bast 5

befluitende een vast en zwaar 3 Olieachtig 5 rui-

kend Hout, dat in 't Hart groenachtig is, naar

den omtrek geel , met weinig Spint. Hierom

noemt Bauhinüs deeze Soort, Pokhout met

een groote Moer. De Takken /yn dikwils Knoo-

pig , geevende aan de Knoopen twee Ribben te-

genover elkander uit , die ieder twee Paar Bla-

den draagen. Sommigen noemen daarom deeze

Soort Vierbladig. Ieder Blad is rondachtig , an-

derhalf Duim lang , een Duim breed , onge-

fteeld, glad en digt als Parkement, bleekgroen,

van onderen met vyf Ribbetjes , die een weinig

uitpuilen
,
bitterachtig van Smaak. De Bloemen

groeijen Troswyze op 't end der Takjes: zy

gelyken naar die der Citroenen , als uit vyf ge-

lyke Blaadjes beftaande. Zy zyn blaauw van

Kleur en hebben den Stamper met omtrent

twintig Meeldraadjes omringd. De Vrugt , ^

weinig grooter dan de Nagel van een Vinger

,

is Hartvormig , Vleezig, hoogrood van Kleur,

een weinig Lepelswyze hol , Vleezig , met een

harden Olyfachtigen Steen. Men vindt deezen

Boom op byna alle Antillifche Eilanden.

Deeze befehryving is taamelyk overeenkomftig

inet de Afbeelding, welke Cl us ïüs^ in zyne

Aan-
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IL Aantekening op Monardus, gegeven heeft

AfDEEL. Takje van den Pokhout - Boom , dac

Hoofd- door een Chirurgyn uit de Westindiën overge-

STUK- bragt 3 en door Petrus Garetus aan

/cm'''^^
hem gefchonken was Die Afbeelding is

vervolgens in 't Kruidboek van DoDONiEUS
overgenomen. Naderhand heeft de vermaarde

S E B A 5 in het I. Deel van zyn Kabinet , ook

een Afbeelding van een Pokhout - Booms Takje

gegeven , dat hem van St. Domingo , met Bla-

den 3 Bloemen en Vrugten beladen , was toege-

zonden. Dit kwam vry wel met dat van Clu-
s I u s overeen , ftrookende ook taamelyk met de

voorige befchryving , uitgenomen , dat hy drie

Pitten vondt in fommige Vrugten ^ doch in an-

deren twee of maar ééne Pit.

iT, (2) Guajacum met Jlompe meervinnige Blch

Heilig

fïo^^ Dit is de andere Soort van Plumier,
welke hy noemt Guajacum met een blaauwe Fran^

(*) Clus* Ex&u p. 314*

(2) Guajaeum Foliolis multijugis obtufis, Syn, Ndtt^ XII^

Guajacum Fohis pinnntis. Foliolis ohverfe ovatis integerrimis*

KOYïN Lugdhat. 2o8« Guajacum Flore coeruleo fimbriato,

Frudu tctragono* Pllm. Qm^ 39, G* Amcricanum Lentisci

folio COMM. Hort^ Amfl, U p. 171. T* 88, Guajacum pro

•

pemodum fine matiice. C. B. Fin^ 448- Jasininum vulgo

Americanum , f, Evonymo affinis Occidentalis , alatis Rusci

foliis, Nuciferaj^ Cortice adgenicula fungofo, PLUK, i35|^
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je - Bloem , en eene vierhoekige Vrugt. Men wil

dat dit de Hoaxacan of Heilig Hout Boom van^^^^^^

He RN AND EZ zy. Hy valt zo groot niet als Hoofd*

de voorgaande, en het Hout, hoewel niet min-^*^^^»

der vast en Hart, heeft maar de Kleur van Palm*^^/J^^*^^*

hout 5 en weinig of niet van het gedagte groene

Hart. Hierom noemt Bauhinüs hem : Gua-

jacum hyna zonder Moer. De Takken zyn ook

Knoopig 5 maar aan derzelver Ribben komen
vier of vyf paaren van Bladen , die wat dunner

cn kleiner , als ook een weinig fpitfer zyn. De
Bloemen zyn zo wel blaauw als die van de voo-

rige Soort , maar hebben eenige Franje , en de

Vrugten zyn vierhoekig, van Wafchkleur, van

binnen in vier Hokjes verdeeld , ieder een roe-

den , Beenigen, Zaadkorrel bevattende. Op
Eiland St. Domingo, omftreeks Port Paix^komc

deeze voor.

De Afbeelding van den grooten Pokhout-

Boom by We IN MA NN (f), ftrookt taame*

lyk met deeze , doch de rood en geele Kleur

der Bloemen , en de donker paarfch bruine

Kleur der Vrugten , welke buitendien vierkantig

zyn , bederft alles , en maakt , dat die Tak
noch tot deeze , noch tot de voorgaande

Soort behooren kan. Weinig ook, komt de
geftalte der Bladen , indien men die met fom-
migen obverfe ovata noemen zal^ met de Bla-

den

('^) Titulo Guajacum^ Tab» Nv sGm^
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II. den van den Mastikboom overeen, daar Co M-
M E L Y N dezelven mede vergelykt. Die wel-

IIooFD- ke P L rj K E N E T I ü s als een andere Soort

STUK. van Pokhout voorftek^ naar den Evonymus ge-

Moom^^^'
lykende, Nootdraagende , met gewiekte Bladen

van Ruscus , den Bast aan de Knietjes fpons-

acbtig hebbende 3 fchynt ook aanmerkelyk te

verfchillen.

Uit de Stammen van den eenen zo wel als van

den anderen Pokhout- Boom , zypelt, als men
'er in hakt of fnydt, een Olieachtig Vogt, dat

een bruine doorfchynende Harst wordt. Het

Hout 5 de Bast en deeze Harst , zyn by de Ge-

neeskundigen in gebruiko Het eerfte, dat door

den onfterfelyken Boerhaave zo naauw-

keurig door de Scheidkunde is ontleed C^)

,

plagt het voornaamfle Ingrediënt te zyn van

de Afkookzels, om de Pokken door Zweetdry-

ving tegeneezen : maar, 't zy de Mondjes der

Zweetvaten in de Huid hier te naauw geflooo

ten of de Vogten te taay zyn in de koudei^

Gewesten ; immers men heeft allengs bevon-

den, dat de Venus- Ziekte, die in de Westin-

dien daar voor wykt, in Europa niet grondig

zonder Kwikzilver te geneezen is, en dat zulks

hier veiliger met byvoeging van zagte , ver^

dunnende , dan van zo fcherpe Harstachtige

middelen ^ gefchiedt, Möoglyk zal ook het

ver-

(*) zie Ckr&U Xqu 11, p« 11 3>
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groene Pokhout , zo als men het in if.

Amerika kapt, daar toe bekwaamer zyn. Afdeel?

Ondertusfchen is niet te ontkennen , dat dit hoofd-

Hout, of wel deszelfs Afkookzel, tot wegnee-sTUK^

ming van Verpoppingen ^ Pynen^ Ontfleekin-^-^^^^^^»^-

gen 5 Uitflag ^ voortkomende uit eene koude

verdikking , Slymerigheid en fcherpwording der

Vogten van het Lighaam 3 zeer dienftig zy.

De Schors of Bast is Harstachtiger en fcher-

per, bevattende meer vlugge deelen : de Harst

heeft, in een kort begrip 9 de zelfde hoedanig-

heden» Voorts weet men , dat de ongemeene

digtheid en taaiheid van het Pokhout , hetzelve

boven alle andere bekende Houten bekwaam

inaaken , om zonder fplyting het allergrootfle

geweld uit te rtaan, en dat hetzelve, daarom,

tot Schyven in Hysblokken byna onontbeerlyk

is. 't Is hierom een aanmerking van fommigen ^

die op reden fteunt , dat men het veeleer zeer

nuttig dan Heilig Hout behoorde te noemen:

doch ik denk dat die bekende naam 'er wegens

de Geneezing van een zo vuile en lastige Kwaal,

als de Venus - Ziekte , door de Spanjaarden zal

aan gegeven zyn.

(4) Guajacum met fpitfe meervinnige Bla-

den.
Ouajacun,
Ajrum,

Ju Basterd-

Pokhout.

Ca) Guajacum FpIioUs multijugls acutis. Syst. Nat^ XII.

fïuilandinoides. Hort, cW- 4^9. Acacia Afiicana, &c« Walth^
Hort* T. 2, Afra arbor êcc» COEIiH^ Luidbat^ II, 57»

SU DEEfc, 11^ SXUK^
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H- In de befchryving van den ClifFortfchen Tuifl
Afdeel,

^^^^ ^^^^ Ridder deezen Guilandinoides ^ als

Hoofd- fl^ar de Guilandina gelykende, getyteld. Zyn
STUK. betrekt daar toe 5 de Afrikaanfche Acacia y

Pokhout
f kleine gedoomde , gevinde , Myrthebladen ,

- en eene hoogroode vierbladerachtige Bloem , van

W A L T H E R u s : uls ook de Afrikaanfche naar

deii Sleedoorn gelykende Boom 3 met glanzige

gedoomde Myrthebladen ^ van B o e r h a av e ;

befchryvende thans het Gewas aldus. 35 De
55 Takken zyn ftyf : de Blaadcn overhoeks , ge-

35 vind 5 agtpaarig : het gemeene Bladlteeltje is

j, gerand 3 gewricht , gefleufd : de Blaadjes zyn

35 langwerpig ovaal , gepaard 5 gefpitst, effen»

33 randig, glad, een weinig ftyf, niet afvallen-

de 5 aan den inwaardfen grondfteun een klein

weinigje verkort : de Stoppeltjes
^ tegen de

Takken aangedrukt 5 zyn Elsvormig en zeer

„ klein.'^

De
]
gedoorndheid der Bladen moet dan al^

leenlyk in de fpitsheid van derzelver Punten

beftaan. Ik zoude haast gedagt hebben , of de

tweede Afbeelding in 't Werk van W e i n-

MANN5 welke als van den kleinen Pokhout-

boom voorgefteld wordt , tot deeze Soort be-

boeren mogte vmaar de Kleur der Bloemen , die

men aldaar blaauw gemaakt heeft, ftrydt 'er te-

gen. Ondertusfchen is onder deeze Soorten gee-

ne, die zo veel Vinblaadjes heeft, als daar af-

gebeeld zyn , naamelyk van twaalf tot zeventién

Paaren aan jeder gemeenen Bladfteel. Meii

kan
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kan uit de befchryvingen , aldaar voorkomen-

dc , van de Pokhoutboomen , met de gcdagte

Afbeeldingen , en met de menigvuldige hier Hoofd«

voor aangehaalde Autheuren vergeleeken, niets

dan verwarring opmaaken 5 en het is zonderlinge

dat in de laatstgemclde Afbeelding de Bloemen

zo zeer naar die van Bernagie gelyken.

C Y N O M E T R Ae

De Geflagtnaam is eene verandering van 'l

woord Cynomorion , door R um p iï t u s gebruikt 3

om den naam 3 dien men 'er in 't Indiaan fch te

Batavia op de Markt aan geeft 3 en welke Honds-

votten betekenen zou 3 te bewimpelen.

De Kenmerken zyn 3 een veelbladige Bloem

,

voortkomende uit een vierbladige Kelk , heb-

bende de Meeiknopjes aan den tup gefpleeten.

De Vrugt een Vleezige, Halfmaanswyze3 cen-

zaadige Haauw.

Twee Soorten komen in dit Geflagt voor 3 als

volgt.

(i) Cynomelra^ die de Êkemen uit den Stam t

Nam ' nam

Deeze in 't Maleitfch ISam-nam^ in 't Am-^^^^^^^

bonfch

(1) CynometraTmnco Fiorifero* Syst, Nat^ XIT» Gen. 514»

p. 29i.^<^. Ups, 1741. p. 7C). FU ZeyU l66* Cynomoriiim,

RUMPH» Amb. 1. p* i63« T* 62 • BURM. Fl, Ind p, 100,

Cc
lli Deel» lU Stuk.
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II. bonfch Lammut genaamd 5 heet Nam - nam
Afdeel.

^^^^ i3y Rumphiüs. Hy zegt , dat dezelve ^
Hoofd- niet zeer hoog groeit 5 geevende uit den Stam

STUK. veele dikke Stronken ^ met eene zwartachtige

^^''^
'

"^'^ ongelyke Schors^ gelyk de Limoenboomen. De
dikke Wortels fteeken boven de Aarde uit en

veele kleinen krommen zig opwaards 3 als Var-

kens-Staarten; 't welk een vreemde Vertocning

maakt. Niet minder ongewoon is de figuur der

Bladen 5 die altoos twee by elkander groeijen ,

hebbende de middelrib zo fcheef, als of zy van

elkander gefneeden waren. Zy groeijen aan

kleine Rysjes , welke de Kroon van deezen Boom
maaken. Het allervreemdfte 5 dat hy heeft ^ is

dat de Bloemen niet uit de Takken , maar hier

en daar uit den Stam fpruiten. Zekere Knob-

bels geeven Houtige Steeltjes uit ^ op ieder van

welken een vyfbladig Bloempje ftaat^ met tien

Meeldraadjes. De Vrugt , uit het Vrugtbegin-

zél van de Bloem voortkomende , gelykt naar

een Vleezig Beursje ^ dat platagtig en zeer

knobbelig is , aan den eenen kant rond , aan den

anderen als regt afgefneeden^ en aldaar een in-

gedrukte Sleuf hebbende ^ die dus eenigermaate

de Klink van een Teef voorftelt , en dit geeft

'er 3 te regt^ den naam van Cynometra aan. Geo^
pend zynde vindt men in deeze Vrugt een Zaad-

korrel of Boon 3 met eene eetbaare Pit , en om-
ringd met een droog zuur Vleefch , dat van de

Indiaanen veel tot Toefpyze by Vifch of andere

Kost 5 doch door de Hollanders meest met

Wyn



Wyn en Suiker geftoofd gegeten wordt ^ als IL

Wanneer deeze Vrugtcn zeer verfrisfchcnde en

door haare famcntrekkende kragt ook Maagver* Hoofi)-

Herkende zyn» Zelfs worden zy ook wel raauw stuk»

gekaauwd en dan weder uitgefpoogen 5 tot zui-

vering van den Keel en Mond» De Stam ^ 'die

deeze Bloemen en Vrugten uitgeeft 3 is wel dik,

doch zelden meer dan twee Voeten hoog

:

ïiiettegenftaande de Stronken ^ daar hy zig in

verdeelt 3 'er eene Boom van maaken 3 die nieü

onaanzienlyk is , inzonderheid doordien de jonge

Bladen rood zyn 3 en zig van verre als Bloemen

voordoen. De natuurlyke Groeiplaats is op fom*^

migen der Molukkifche Eilanden.

(2) Cynometra 3 die de Bloemen aan de Takken it*

draagt. Ramlfl^rd,
Wilde

Deeze wordt 3 van RumphiüS3 de Wilde
^oo'Lï^'^'^

Nam -nam Boom geheten. Hy geeft de Bloem-

trosjes op dergelyke manier , niet tot den Stam

,

rnaar aan de Takken uit. De Vrugten zyn klei-

ner 3 ronder 3 dikker 3 doch zeer met ronde

Knobbeltjes 3 als Pokken , bezets Hy groeit op

de Ambonfche Eilanden en is van geen ge-

bruik.

Hief

(i) CyKOmetrA Ramis Floriferis^ AEi, Ups. 174T. p. 79, F^^

^eyl, 167, Cynomorium fyivestre. RUMPH. Amb, I* p ló^*

T* 63. iripa. Hort. Mal, 1V# p* 65» T. Sï» BuRM» i^/, /?>4

p* ICC.

Cc ^
12 . Deel» II» Stuk,
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II. Hier toe wordt de Malabaarfe Boom Iripss
Afdeel,

betrokken , welken R a y indifche Appelboom

Hoofd- noemt 3 met eene Kalabas -achtige eenzaadige

STUK. Vrugt. Dit wordt een Boom van wel zestig

^tTm!"^"^ Voeten hoog 3 met een dikken Stam 3 die eene

zwartachtige Schors heeft 3 van binnen rood 3

zo wel als de Wortel 3 waar van de Bast geel-

achtig is. De Bladen zyn ook dubbeld, met

de middelrib fcheef. De Bloemen komen hier

en daar aan de Takken voort, en worden ge-

zegd klein te zyn 3 uit vier Blaadjes beflaande

met agt Meeldraadjes 3 die roode Knopjes heb-

ben. De Vrugten gelyken naar fommige Ka-

labasfen 3 die ook fterk geknobbeld zyn , zy heb •

ben een dikken , Lederachtigen , Vleezigen 3

Bolfter, waar binnen een witachtige Noot 3 zo

wel als de geheele Boom van eene famen trek-

kende hoedanigheid 3 uitgenomen de Wortelen ^

die Afgang maaken.

Anacardiüm.

De naam van eene Vrugt 3 die door de Ou-
den is voorgefteld en dus wegens haare gelyke-

nis naar een Vogel - Hart genoemd werdt 3 is

door L I N N^ u s aan dit Geflagt gegeven 3

welks Kenmerken zyn: de Kelk in vyven ver-

deeld 3 vyf omgeboogen Bloemblaadjes ; een

Niervormige Noot 3 zittende op een Vleezige

Vrugt.

De
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De eenigfte Soort ( i ) voert den bynaam H.

van Westindifche , om dat zy Natuurlyk afkom-

ftig ichynt te zyn uit Amerika, en in 't byzon-Hooio-

der uit Brafil. Piso nocmtzQ. Acajou of Ca-^™^*

jou i en M A R c G R A A F Acajaiba. De eerfle
^J^'^^^^

getuigt dat het een Boom is , die zyne Kruin ^^^^^

verheft boven alle anderen , hebbende een dik- catsjol*

ken Stam , en Bladen als die der Walnooten-^PP^^J

Boomen. Hy wordt van Pater Plüm 1 er be-

fchreeven als de grootte byna van onze Appel-

boomen hebbende , zeer Fakkig en fterk gebla-

derd, met eene Afchgraauwe rimpelige Schors;

de Bladen rondachtig , ongevaar vyf Duimen

lang en drie Duimen breed , met een kor-

ten Steel 5 een middelrib , die evenwydige zyd*

Ribben uitgeeft , glad en aan beide zyden bly-

groen. De Heer J acquin zegt dat het een

fraaije Boom is , van twintig Voeten hoogte ,

piet den Stam zelden dikker dan anderhalf

Vocc

Aan

fi) Anacrird'iuiu Hort.Cltf^ ï6i* FL Zeyl. 16$^ Mat.Med^

2o6>HoTt, Ups, Ï02, ROYEN Lugdbat, 463. Brown, 7^«2*

[ACQ^ Amer, IQ4. Anacardii alia fpecies, C» B» Pin^Sl^.

poiniteia f. poüus Pi-unifera Indica Nace Reniformi. Catesb.

Car, UI p* 5)» T,. 9. Acajou PlS. Bras. 58. Mant. 19

Casfuvium. Rumph. Amb, I. p i/Z* 6^, Caschou- Mf.r^

Sur. \6. T. r6 Kapa- Mava» Hort, MaU lU. p. 65. T. 54»

Anicardium Occidentale Cajous didum , Osfkulo Renis Lepo-

ïis figara. H. Lugd, Bat, 36. BüRM. 2eyL 19, BURM.

Ind p, ICO»
,

(*) WaaiTchynlyk zal de Natniirlyke Groe^plaafs sn dc aart

Cc 3 van
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lï. Aan het eiid der Takken geeft deeze Boom
Afdeel, 'p^Qgf^j^ ^jj. y^j^ menigvuldige , roode, zoetrui'»

Hoofd- kende BloeiPiCn ^ die op een lang Steeltje zit-

STUK# ten, dat zig uit het midden van de Kelk ver-

Catsjoe-
j^gfj.^ Bloem befcaat uit vyf Blaadjes en

4ppe
^^'^^^j^^y^^ doorgaans • tien Meeldraadjes , die het

Vrugtbeginzel omringen , dat eenc Niervormige

Noot wordt 3 terwyl het gezegde Steeltje , daar

de Bloem met dit Vrugtbeginzel op rustte , uit-

z^welt tot eene Vrugt 3 die de grootte en figuur

van eene middelmaatige Peer heeft ^ van een

roode , geele of gemengelde Kleur. Dezelve

heeft een wit , Spongieus 3 Vezelig Vleefch ,

dat Sappig is 3 en ryp zynde van eene Wynach-

tige 5 zuur zoete 3 zeer aangenaame Smaak , doch

anders wrang en de Tanden eggerig maakende.

Men zuigt 'er gewoonlyk het Sap uit , en werpt

dan 3 het geen niet fmelten wil 3 weg : doch fommi-

gen eeten de geheele Vrugt op. De Dop der Noot

bevat eene zeer brandige vergiftige Ohe 3 waar

door de geheele Mond van een onvoorzigtigen

Proever ontfteekt 3 zwelt en met groote Pyn

Vclleloos wordt. Als men zulk een Noot aan

de Kaars houdt 3 geeft dezelve een Konftig Vuur-

werk uit; doordien de daar in beflooten verhitte

Lugt3 tevens uitgefpannen ^ de brandende Olie

Baar alle kanten doet uitfpatten, De Pitten zyn

zeer

vsn den Grond dit verfchil vcrolrzaaken* De Bikeboomenj

by voorbeeld, Jkomen in onze Gewesre»i nooit tot die zwaarte

en hoogte als in de Bergagtii;e Laudflrec^ken van Diiitfchlaiid

<tn hooger op naar de kant van Moskov'e»
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zeer wit, met een bruinachtig Vliesje overtoo-

^

gen, mals en zoet. De Ingezetenen der Kari-

bifche Eilanden en van de nalDUurige Vaste Kust , Hoofd-

fnyden deeze Nooten met een Mes door, nee-^^"^*

men de Pitten daar uit en leggen die in koud^^^""/;^^^^^^

Water , waar na men dezelven veilig kan eeten 3

en dus zynze misfchien Smaakelyker dan alle an»

dere Nooten. De Nooten worden ook wel ge-

braden 5 en onder 't Nagerecht opgezet , wan-

neer zy fmaaken als Karftengen. Men kan 'er

een foort van Chokolaad van maaken , die niet

onaangenaam is. De grootte en Kleur baart

Verlcheidenhedcn , welken fommigen voor by-

zondere Soorten tellen , doch my is dit zo niet

voorgekomen , zegt de Heer J a c q u i n.

Deeze Autheur hadt het gemelde nu onlangs

ten naauwkeurigfte in de Westindiën waargeno-

men 5 alwaar men deezen Boom op de Franfche

Eilanden overvloedig vindt. De Indiaanen , zegt

RocHEFORT, maaken 'er een Drank van

,

die weinig minder is, van aangenaamheid en fterk-

te , als onze Franfche Wyn. De Noot geeft door

braaden een Olie uit, welke zeer dienftig is om
de Lykdoorens aan dc Voeten weg te neemen.

Uit onze Volkplantingen krygen wy genoeg van

deeze drooge Nooten , en federt eenigen tyd

zyn zo veele Flesfchen , waar in men de Appe-

len van deeze Boomen hadt laaten groeijen, en

dan dezelven met Liqueur gevuld , om ze te

bewaaren , herwaards overgezonden , dat men
die thans weinig acht. Ik heb 'er ecne met drie^

Cc 4 cene
ir. Deel. ii, stuk.
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II- eene met twee^ en ecnc met één zodanigen Ap-ï.

Afdeel,
^^j^ welke laatfte een aanzienlyke grootte heeft»

Hoofd- Zy zyn allen beladen met dergelyke Niervormi-
sTUK, Nooten , in welke , droog zynde , ik de Pit-

^^//f/Xai^ten onfmaakelyk bevind. Men noemtze 3 in

\ Nederduitfch 3 Cadjoe-^ Caclwii-^ CascJwu o?

Catsjoe- Appelen.

In het Werk van JufFrcuw MePx i an^ over

de Veranderingen van fommige Surinaamfe In-

fekten^ PI. XVI 5 is eene op 't Oog heerlyke

Afbeelding van deezen Boom gegeven ^ doch die

gantfch niet naauwkeurig is^ Immers , wat de

plaatzing der Bladen aangaat ^ welken zy zegt

Kroonswyze om den Boom te groeijen ^ ver-

fchilt zy met alle andere Autheuren , en 't is te

denken ^ dat zy daar in niet minder bedroogen

zal zyn geweest 3 als tenopzigt van de Vrugten,

die geheel onnatuurlyk aangegroeid vertoond

zyn. Ik weet wel , zy zegt , dat die Appelen

tegen den Boom aan leggende verbeeld wor-

den ; doch dit komt my in de Afbeelding

zodanig niet voor^ en het is ^ in allen gevalle ^

maar een Tak^ welken zy vertoont. Naar alle

waarfchynlykheid heeft zy een Takje van dien

Boom gekreegen 3 met zodanige Bloemen en
Schepzcls van Vrugten , als daar boven aan te

i ien is , en heeft gemeend ^ dat de Voet der

Zaad -Nieren van die grootte bleef, en dat dq
Appel aan 't andere end van de Nier uitgroeide:

gclyk zy dus het gezegde Ondeiflok van de Nier

,

als aan den Tak gegroeid , vccrllclt.
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Inderdaad 5 dc mceflcn 5 die de gezegde Ap- II.

pelen , zo als zy ons overgcbragt worden 3 be-^^^^^^*

ichouwcn ^ zullen een dergelyk denkbeeld heb-uooFD-

bcn: want het end^ daar dc Nier niet is 5 ver-'^u^^-

toont zis; zo £^;efronzeId en met een der^yclyke ^^^^P^-
ö O a j Appel aan

indrukking of Oog als in veelcn van onze Ap-zyniakje

pelen ; doch dat Iict tegendeel 3 overeenkomttiginenf

n)Ct andere Autheuren^ plaats heeft^ bewys ik^^-^^J-^

hier 3 door dc Afbeelding van een anderen groo«

ten Catsjoe - Appel 3 dien ik in een Flelch ^

met een naauwen Hals 3 waar in hy gegroeid is 3

bewaar. Dezelve 3 naamelyk 3 zit nog vast aan

zyn Tak 3 welke naby den Appel Takjes

met Bloemen uitgeeft. Om verder te toonen^

dat de gezegde Nier het eenigfte Zaad is van

deeze Vrugt , heb ik zodanig een Appel door-

gefneeden 3 en bevonden niets dan eene Pap-

achtige doch vaste zelfüandigheid te behelzen ^

gelyk m.en dus dcnzelven 3 by A3 ziet 3 met zy-

ne daar aan zittende Nier 3 die ook doorgefnee-

den is 3 om de Pit 3 m.et haar Vliesje en de dik-

te van de Schaal 3 waar het Vergiftige Vogt in

zit, voor 't oog te brengen, en teve^is te doen

zien 3 dat deeze Catsjoe -Appel naauwlyks een
'

Ontfanger (Receptacuhm) ^ gclyk m^en gemecn-

lyk de Zaadhuisjes der Planten noemt 3 mag
hecten ;

dewyl deeze Noot het eenigfte Zaad is

van den Boom. lïoe zeer dit Nierachtig Zaad

van het bekende Anacardium verfchille 3 is reeds

door C L u s I u s aangetoond Q^). 't Is

(*) In notis ad Garciam de Aromat. Exst, p. 198^
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II. 't Is verder zonderling ^ dat deeze Vrugteii
ArDEEL.

j^^j. j^gj. dunfte end aan den Steel zitten ^ waar

Hoofd» door zy meer naar Peercn gelyken. Ik vond,
STUK. onder het doorfnyden , een fterken Reuk daar

Catsjoe meest trekkende naar dien van fömmis^e

rottende Appelen. Juflr. M erian zegt ^ dat

^er tweederley Boomen vanzyn, met wit Bloei-

zei en geele of met rood Bloeizel en roode

Appelen. De meefcen^ die v^y hier krygen '3

zyn bruinrood. Op de Bladen vondt zy een

zeer ruige witte Rups, met lange witte Haair-

lokken , welke haar de Glas-Kapel uitleverde.

Aan de Kust van Malabar groeit een Boom

,

Kapa • Maya genaamd , die overeenkom.flig

fchynt te zyn met den Acajou - Doom. De
Vrugten , immers , worden eveneens befchree-

ven 5 en men merkt aan , dat de Boom , ge-

kwetst zynde , een heldere Gom 5 zeer naar de

Arabifche gelykende , uitgeeft 3 't welk ook in

de Westindifchc plaats heeft. Rümphius
ftek vast , dat de Cadjoe - Boom , dien men in

Oostindie heeft, aldaar , door de Portugeezen^

uit Westindie is overgebragt, en dus niet Na*
tuurlyk aan Oostindie. Dezelve blyft 'er laag jen

brengt wel een Nieragtige Noot voort, doch

de Peer is zeer klein , naauwlyks de grootte

hebbende van een Eenden -Ey, zynde ook niet

zo geel of zoet als de Westindifche of Cey-

lonfche , en doorgaans wrang , zo dat menzo
weinig eet : maar van de Pitten der Nootea

> wordt aldaar veel gebruik gemaakt, De Indiaa-
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ncn werpen de Nooten op gloeijende Ko- IT.

Icn; dan barllen die opcn^ en dus krygen zy^f^D^^i,

'er de Fitten uit , welke van hunne Prinfen enHooFD-

voornaame Luiden veel gegeten worden tot stuk.

opwekkinge van de Minnedrift.

L I N N ü s heeft den Boorn , die deeze Vrug-

ten draagt, als gezegd is^ onder den naam van

Anacardium voorgefteld ^ en aan den Boom , die

het weezenclyk van ouds bekende Anacardium

draagt , den naam van Avicennia gegeven ; be-

trekkende tevens de Acajou . Noot of deszelfs

fcherpe Olie, in de Dop vervat , by omkeering

Melligo genaamd , ook tot de Geneesmiddelen

,

als dieniiig zynde tegen Schurft en dergelyke

Huidkwaaien (*). Deeze veranderingen zul-

len buiten twyfel veelen zeer oneigen voor-

komen 3 en baaren in de beoefening der Kruid-

kunde een groote moeielykheid. Ik zal den ge-

dagten Boom en Vrugt in 't vervolg ^ op zyne

plaats 5 befchryven,

T U R R ^

Van dit nieuwe Gefiagt zyn de volgende Ken*

merken opgegeven. Uit een Klokswyze een-

bladige kleine Kelk , die vyftandig is, komt

een Bloem voort , uit vyf lange fmalle Blaad-

jes bellaande , hebbende in 't midden een Pyp-

achtig Honigbakje 3 binnen welks Mond tien

zeer korte Meeldraadjes 3 met Eyronde Knopjes.

Het

(*) Pharm» Anacard. OccidinU Nu>; fTcfli: melligo)» Mat^

iï. Dr-S;!., IT, Stuk*'



412 TiENMANNIGE BoOMEK*

ïl. Het Vrugtbcginzel , dat rondachtig is , heefe
Afmel.

Draadigen Styl , met eenen dikken Stem-

HooFD- pel. Het Vrugchuisje is rondachtig, en beltaat

STUK. uit vyf Besfen, die twee Nierachtige Zaaden

bevatten.

I, De eenigfle Soort (i) , in Oostindie haare
Turt^a

Gi-oeyplaats hebbende , is een donker 2;roene

Gioene. Boom , die de Bladen zeer kort geiteeld , Lan-

cetswys' ovaal en elFenrandig heeft , doch uitge-

rand , glad , van onderen bleeker , zonder Stop-

peltjes : de Bloemen komen met kleine Aairtjes

uit de Oxels der Bladen voort , zynde geel van

Kleur 5 met eenige kleine Blaadjes daar tusfchen

in.

T O L ü I F E R A.

De Kenmerken zyn : een vyftandige Klok-
Toiuifera yormipe Kelk ;

vyf lyoemblaadjes , waar van

B iiicm Jiet onderfte grootst en Hartvormig : geen Styl.

BooJ,''^'' De naam is aan dit Geflagt gegeven , om dat

de eenigfte Soort , daar in voorkomende (i),

den zo vermaarden Balfem ' van Tolu voort-

brengt. Dezelve wordt ook Amerikaanfchc

Balfem , Balfem van Kartliagena, en harde of

drooge Balfem genoemd. Het eerde ziet op.

de plaats der afkomst ^ uit de Honduras^ by

de Indiaanen Tolu genaamd , een Provincie of

Land-

(i) Turrxa. Mantlsf, altera, p, ï5o , z^7* Gen* 1505*

(i) Toluifera» Syst^ Nat» XII, Tom^ IL Gen» 518. p. 293*

Mat. Med, 201. Baifamum Tolutanutn Poliis Cctiiux fimili*

bus. C, B» Pin* 401. Baliaininn ds To!u* j, Bauh 29r>.

Baifamum Provincix Tolu , Balfamifera qtota. Hernano^
Max» So*
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Landftreek van Zuid- Amerika , bewesten Kar-

thagena gelegen : het andere op de hoedanig- ^'^^^^^i

heid van deezen Balfem ^ die doorgaans droog hoofd-
tot ons komt , zynde niettemin van een byzon- >titk-

dere zeer aangenaarrte Reuk, als van Benzoin ^^^f^^

gemengd met Citroenen. De Smaak is zoetUoQm.

en aangenaam 3 niet walgelyk als die van ande-

re Balfems : de Kleur donker - rood naar 'C

Goudgeele trekkende. De Natuurlyke zelfflan-

digheid is omtrent als die van dikke Terpen-

thyn. Men houdtze voor een zeer goed Borst-

middel, inzonderheid wanneer eenige Verzwee-

ring inwendig plaats heeft, en daarom is zy in

Engeland zeer in gebruik tegen de Teeringv

Uitwendig dient zy ongemeen tot heeling der

Wonden , daar Pees- of Zenuwachtige deelen

gekwetst zyn. Geen fcherpheid hebbende en

gemakkelyk in te neenien zynde ,^ acht men haar

zelfs beter dan den Balfem van Peru. Daar

v^ordt een Balfamieke Stroop van gekookt, die

2eer in gebruik plagt te zyn in Engeland.

De Boom , die deezen Balfem voortbrengt ^

heeft Bladen als van't Jans Brood zegt Mo-
NAR OU s, en gelykt,in geftalte, naar een klei-

nen Pynboom. H e r n a n d e z , die hem voor

den vierden Balfemboom opgeeft , zegt dat hy
voorkomt op bewerkt Land , en dat hy een dun-

nen tederen Bast heeft. Men maakt daar Infny^

dingen in op 't heetfte van den Dag^ en vangt

het uitloopende Vogt in Lepels van zwart Wafch
gemaakt , hetzelve dus in Glaasjes of Potjes

,

4aar
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il» daar toe bekwaam , opgaarende. Sommigen gee-
Afdeel*

m^im aan van witte Balfem 3 ten

Hoofd- einde hem dus vaii anderen die bruiner zyn^
STUK. gelyk de Balfem van Peru^ te onderfdieiden.

H ^ M A T O X Y L U M.

De Kenmerken van dit Geflagt , dat zynen

Griekfchen naam van de roodheid des Ilouts heeft 5

zyn : een in vyven verdeelde Kelk ^ vyf Bloem-

blaadjes : het Zaadhuisje Lancetvormig , met

ééne holligheid en twee Kleppen 3 die Schuit-

achti,^ i^evormd zvn.

^* Men vindt 'er maar ééne Soort van (i^. wel-

:xylon ke het zo bekende Kampêche - Hout uitlevert 3

^anJm^^'' ^^^Y Kampêchc 3 in de na-

^^^P^^^^'buurfchap der laatstgemelde Provincie van Zuid-

Amerika-, gelegen, zynen naam heeft. Sloa-
N E (telt deezen Boom voor 3 als een Soort van

Brafilie - Hout , \ welk in Engeland den naam
van Logwood voert 3 wordende jaarlyks in me-
nigte door de Ingezetenen van Jamaika aan de
Baay van Kampêche gekapt 3 en tot Verwhout
naar Engeland gezonden. De Heer Ja c qu ï n

merkt

(1) H^matoxyliim* Syst. nau XII. Tom, II, Gen, 519;

p. i9a. Hort. cliff 160 Roven Lugdbat, 465* Lignum Caim-
pechianum

, Species quidam Brafilienlls. Sloan, Jam. cis^
Hifi, li. p. 183- T. 10, f. 1-.4. CatesB. Car. IIL T. 66*

jACCi Obferv. Bou p. 20. H aïiiiatoxyIcn fpinofum, Foliolis

ovads, Racemis terminalibus. Brown, Jam. U p. zzi^
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merkt aan , dat decze Boom weleer op de Ka-

ribifche Eilanden niet gevonden werde. Hy is^^^^^^^-

op St. Domingo , uit overgezonden Zaad ^ in Hoofdh

de Tuin van den Franfchen Gouverneur eerst stuk.

voorgeteeld , en naderhand daar door zodanig J^^X^
vermenigvuldigd , dat men thans aan de zyden

van den Koninglyken Weg, loopcnde van Kaap

Fran«5ois naar Jaquefi, digte Haagen vindt, die

zig verfcheide Mylen uitftrekken , van deeze

Boomen met Citrocnboomen vermengd of beurt-

lings geplaatst , en door afkappinge opeenegaa-

ie hoogte gehouden wordende. Op Jamaika

heeft zyn Ed 'er ook in de Velden van King-

llon een menigte gevonden; doch deeze had-

den , zo V/el als die anderen, niet voort gewild,

voor dat menze geteeld hadt uit op het Eiland

gewonnen Zaad. Hy heeft 'er wel duizend , van

Zaad, dat naauwlyks een jaar oud was, in de

Broeybakken van Europa te vergeefs gezaaid.

35 Als men deezen Boom niet havent y dan

„ groeit hy gemeenlyk tot de hoogte van twaalf

3, Voeten , met den Stam op 't hoogfte agt Dui-

55 men dik ,
zynde geheel bezet met korte Door-

55 nen. Hy heeft de Bladen ovaal , klein en

55
paarvinning. Aan de enden van byna alle de

5, Takjes of Looten zitten Aairachtige Trosfen,

3, digt en langwerpig, beftaande uit geele Bloe-

55 men van een zeer aangenaame Reuk. De

33 Zaadhuisjes zyn Vliezig en vuil witachtig*

3, De Stam en Hoofdtakken zweeten een Gom

5, uit 3 die dikwils ter grootte van een Hoender-

,

^ Ey
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n. Ey aan de Schors hangt ^ zynde eerst week%

^'x.^^'^'
wordende en ehidelyk broofch 5 zo

Hoofd- ^t, dat menze met de Vingers tót een grof Poei-
STUK.

j^j. jwryven» Deeze Gom is zeer door-

chfibit.' 55 fchynende ^ doch door haare hoogroodheid

,5 vertoont zy zig zwart en donker. Ik hebze

55 Smaakeloos bevonden ^ en zonder eenige Sa-

35 mentrekking ; die echter Browne verzekert

daar in plaats te hebben. In Water gcfinol-

3, ten 3 maakt zy 't zelve zoetachtig en allengs

35 meer en meer rood 5 fmcltende daar in lang-

33 zaam 5 doch op 't laatst geheel 3 en verlchci-

33 de Weeken noodig hebbende 3 om weder dik

33 te worden."

De Heer Jacquin twyfelt zeer of de

Boom 3 door C a t e s b y verbeeld 3 wel mcc

den zynen en dien van S l o a n e in Soort ovcr«

eenkome. 3, Takken zonder Doornen (zegt hy 3)

33 Trosfen uit de Oxels 3 die al te los en lang

^3 zyn ; de Bladen zo groot en van eene zo Hart-

33 vormige figuur 3 vallen niet ons Gewas. Op

33 de nieuwe Plaat van Black v/ell 3 zya

j3 de Bloemen rood 3 allen zesbladig3 en met

33 meer dan tien Meeldraadjes voorgefleld 3 een

33 bloeijende Tak van een Bladerigen afgezon-

33 derd 3 daar hy doch op den zelfden tyd zou

33 Bloem- en Vrugtdraagende 3 en een altoos

33 groene Boom zyn 3 als ook de afwezigheid

33 der Doornen: dit alles maakt 3 dat ik niet be-

33 grypen kan 3 welk Gewas nien daar mede be-

53 doeld hebbe/'

De
ILDtEL» 11. Stuk,
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De Heer Slo ane geeft dc Afbeelding van ïl»

^en Takje met Bloem en Zaad van den Kampê-

che-Hout Boom 5 hem van Jamaika toegezon-HooFo-

den, met de volgende befchryving (*). 5, De^™'^*

55 Bladen van dcezen Boom zyn gewiekt ^ cbf^'^Hout

,5 tende by twee of drie Paaren aan eene mid-

55 del -Rib 5 zonder een oneven Blad aan 't end

55 derzelve. Ieder komt in figuur en andere op-

3, zigten veel met de Bladen van Palm overeerl.

3, Uit de Oxels der Bladfteelen komt een Rist,

5^ van twee cf drie Duim.en lang, voort, bezet

35 met veele Bloemen , gelykende in groeijing

53 naar die van den Sycomorus* Zy zyn zes-

3j bladig met één Styl, èn hebben Meeldraad-

3, jes van cene geelachtig bruine Kleur, waar

3, op Peultjes of Blaasjes volgen op de manier

35 van de Sleutelbosfen der Efchen , zynde

3, van eene lichtgroene Kleur , ieder van gedaan-

„ te als een Piekyzer* Zy gaan in 't midden

,5 overlangs open , en daar uit komen kleine

3, platte Zaadcn, De Takken zyn met een

3, Afcbkleurige dunne Schors bekleed , en heb-

35 ben 5 by het uitgaan der Bladen , Doörens

,^ van een of twee Duimen lang*" Deeze Doö-

rens maaken het Gewas tot Haagen zeer be-

kwaam 3 waar toé het op Jamaika veel gebi*uikt

wordt Zeker Heer , naamelyk , aldaar, het

gevaar overv;eegende , waar aan de Engelfchen

,

in

(*) See the Intrcdu^ion to hls Natural Htjlor^ of Jd'»

Dd
II. Deel, II. Stük.
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II. in het kappen van dat Hout ^ aan de Baay van
Afmel. Kampêche , onderhevig waren , hadt een Neger

Hoofd- dcrwaards gezonden , met order om Zaaden van

STUK. dat Gewas in te zamelen , die men in 't jaar

^^is^ampé-i-ji^
^ voor de eerfte maal, op dat Eiland ge-

zaaid heeft ^ en waar van 'er federt geheele

Plantagiën zyn aangefokt, als gemeld is.

Aangaande het Hout zegt de Heer S l o a n e 5

dat men het gemeenlyk kapt tot Stukken van om-

trent een Elle langen twee of drie Duimen dik,

van buiten , door de Lugt , Modder of zout

Water , van eene morfige bruine Kleur , van

binnen bleek bruinrood* Het is zeer , zwaar ,

wordende , na het afhaalen van het vuile gedeel»

te 5 in ftukken gehakt* Men plagt het weleer

te laaten raspen , doch thans wordt het door

Molens , daar toe gefchikt , fyn gemalen , trek-

kende vervolgens , in de Verweryen , tot een

grondflag van alle Kleuren , die naar het paar-

fche trekken. Het verfchik van het Sapanhout

weinig , dan dat het donkerer is , hebbende een

Oranje -bruine Kleur^

P R O S O P I S.

De Kenmerken zyn : een half Klootronde,

viertandige , Kelk : een enkelde Stempel : een
opgeblazene Peul 3 die veele Zaaden inhoudt.

Pro/opis
eenigfte Soort (1)3 kortlings ontdekt, is

Spicigera». VOl-
Aairdraa-

gendc* Profopls. Sysu Nat, XII, Tom^ Gqn. lz6o, p. 5^3^
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volgens LiNNiï: üs een Boom in Indie natuur- ^I*

lyk groeijende , die de Bladen overhoeks , ge-

paard, met de Blaadjes agtpaarig gevind, zon-Hoo^D*

der Sluitblaadje 5 naar die der Tamarinden gely-^*^"^*

kende heeft , met de Vinnen langwerpig en

flomp. De Aairen^ die fmal en lang zyn , ko-

men zo wel aan de enden der Takken als uit

de Oxels der Bladen voort. De Bloemen zyn
klein.

A D E N A H T H E R A*

De Kenmerken zyn ; eene vyftandige Kelk;

vyf Bloemblaadjes : de Meelknopjes gehecht aan

de uitwaardfe tip van een ronde Klien De
Vrugt een Vliezige Peul.

De Naamsreden blykt hier uit. Bevoorens

hadt Ltnn^üs maar ééne Soort gefteld, die

naderhand door zyn Ed. in twee Soorten gefpHtst

werdt, als volgt.

(i) Adeimntheva met de Bladen wederzydsglad»

ra ?av$^

(i) ^dfr.anthera Folils utrmque glabris» Sysu Nat^ JilT. Koraal*

Tom. II, Gen, 520. p. 294» Ad* Foliis decompofitls. R01?EN^*^^^*

Lugdbat^ 462 J^ir^ CUff, 56. Flor^ ^eyl, i6o» Ad. Fol» dc«

cpmp» utrinque glabris. Spe:^ Plant. lï, p, 550. BURM» f/or,

Ind^ p. 100. Painciana Folüs duplicato - pinnatis , Foliolis al»

ternis. Hort, Cliff 158. Phaseölus alatus Arboreus , Fmili$

orbiculato
,
compresfo , cocciaeo. Herm» Lugdhat^ 495^ Crisrz

Javonis
,

Glycyrrhizai foUo &c. Breyn# Prodr^ Ih p* 38»

Ciifta Pavonis Arbor , Foliis fubrotundis alternis 9 Flore Ipi-

Dd 2 cm
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II- Deeze Soort zal ik ^ in navolging van R ü m-
AFPP.EL.

p H I u s 5 de Koraalboom noemen. Hy Helt eenen

Hoofd- fmal- of kieinbladigen en eenen breedbladigen

STUK* yoor y waar van de eerfte hier t'hiiis behoort»

hfoir^^'^' Men vindt hem ^ wegens zyne Zaadpeiilen ^ on-

der den naam van Phaseolm voorgemeld door

HERMANNOSa daar echter Breinius
hem met reden van afgezonderd heeft , dew7l

de Bloemen , Bladen en de gantfche gedaante

'er grootelyks van verfchillen : des die Autheur

hem de allergrootfte Indifche Crifia Pavojiis

noemt 5 met Bladen van Zoethout en zeer klei-

ne geelachtige Aairswys' geplaatfte Bloemen ,

enz. Hier van is de bynaam Pavonina^ welken

onze Ridder gebruikt , afkomlb'g, Dc Hoogleer-

J. B u R M A N N ü s heeft hem op dergelyke ma-

nier voorgefteld 3 noemende hem ,5 Crifta Pa-

3, vonis - Boom ^ met rondachtige overhoekfe

^5 Bladen 5 en eene Aairswyze Bloem ; deBloem-

„ pjcs vyfbladig geel; de Vrugten lange Haau-

33 w^en , met een rond hoogrood Zaad.'*

Hoewel de Bladen hier flegts rondachtig ge-

noemd worden 3 is het uit alle de aangehaal-

de Autheuren blykbaar3 dat dezelven gevleu-

geld of dubbeld gevind zyn : hoedanig zy ook

in Afbeelding voorkomen by Rümphiüs, die

den

cato pentapetalo fiavo, Lobls longis, Fm6fcu orbiculato coc*

cine»* BURM. Zeyl» 79 , 8o» Corallaria parvifolia. RUMPH^

^mb. 111. p. 17uT. 109» Mandrmdi* H^rt^ Malp V. p- 25»
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den kicinbladigen Koraalboom zegt een taame- lU

lyk hoogen Boom te zyOjnaar den Tamarinden-

Boom wat gelykende 3 welke by de Huizen ge-HooFn-

plant wordt om zyne fchoonheid. Dezelve^TuK.

maakt een fierlyke Kroon , bedaande uit een, ^0^^^'-

óigt Loof van groote Bladfteelen ^ die overhoeks

aan de Looten ftaan , zelf bezet met gepaarde

kleinere Ehdltcckjes^ agtof negen Duimen lang,

aan ieder van welken drie of vier paaren Itaan

van Lancetswys' ovaale Vinbladen , die gemcen-

lyk anderhalf of twee Duim lang zyn. Deeze

Bladen hebben de eigenfchap van de meeile der-

gelyken , dat zy zig s'avonds fluiten y 't welk

men den Slaap der Planten noemt. Voorts is

deeze Kroon verfierd met dergelyke Riften van

Bloemen 5 als die men by ons noemt Hemel-

sleutels 5 en bovendien geeven zyne lange Haau-

wen , openbarftende , en zig omkrullende , door

haare hoogroode Zaaden , die zig dan bloot ver-

toonen , een niet minder fierlyk aanzien als de

Peonie door haare Zaadknoppen.

Deeze Zaaden , naar de Lupinen - Boontjesz^gi- of

wat gelykende 5 doch kleiner en niet volkomeUj^^j^f^-^^^^'

rond 5 als eeïi driezydig half gevuld Beursje ,

Steenhard en hoogrood, worden van de 'Goud-

fmeden tot het foldeeren van Goud gebruikt ,

maakende daar van een Meel, dat het Soldeer-

zel doet vast kleeven. Men rygtze aan Snoeren

als Kraaien , daar het Vrouwvolk zig mede ver-

fiert , en gebruiktze op Java tot kleine Ge-

wigtjes, noemende dezelven Zaga^ hoewgl 'cr

D d 3 nog
ïL Dtsl. Iu Stuk»
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ri. nog andere Zaadkorrels zyn^ die te regt deezcn

Afdeel. ^^^^^ voeren, by de Maleijers Condorins, by de

Hoofd- Chineezen Tfchjong - Sedji genaamd. Decze
STUK. laacften komen in de Zuidelyke Landfchappea

hm^^"^^^
van China voort : zy zyn ronder ^ harder , vas-

ter^ zwaarder dan de Ambonfe^ en worden eir

gentlyk tot het weegen van Zilver gebruikt , als

van eenpaarige zwaarte zynde. Deeze groeijeii

aldaar ook aan hooge Boomen , 'maai die de

Haauwen korter hebben 3 naauwlyks een Vinger

lang en krom als een Zabel. Van zulke Condo-

rins maaken 10 een Maas en 100 een Tayl^ dat

is tien Drachme : zo dat de tien een Vierendeel

Loots zyn ; doch van de Ambonfche gaan 'er

15 in een Maas.
' De Malabaarfche Boom , Mandsjadi genaamd

,

fteekt zyne Kruin boven de meefte andere Boo-

men uit 5 hebbende een Stam van drie of vier

Voeten dikte. Het Houd is hard , met een

bruin Spint 5 en de Takken hebben eene bruin

groene Schors. De Bladen zyn langwerpige dun

én zagt 5 aan groene Steden gepaard zittende ,

die uit een dikkere Bladlleel voortkomen 3 en

dus 5 even als gezegd is 3 gevleugeld zyn 3 naar

Boonen ruikende en bitter van SmaaL De Bloe-

men 3 die vyf Blaadjes en tien Meeldraadjes heb-

ben 3 groeijen ook aan Risten 3 en ruiken naar

Honig. De Peulen zyn drie Palmen lang 3 een

dwarfen Vinger breed, door de ingeflooten Zaad-

korrels uitpuilende 3 welke Beenhardj hoogrood

cn glanzig zyn 3 fmaakende naar Boeren Booneno

Dee^:
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Deeze Boom bloeit niet voor zyn twintigfte Jaar , jj;

en men rekent dat hy twee Eeuwen leeven kan. Afdeel*

De Zaaden worden 'er van 't Genicene Volkr,

gekookt en gegeten , of ook van de Gcudfme-sTux*

den 5 als gezegd is , tot het Soldeeren ^ en tot

Gewigt gebruikt, alzozy ieder vier Aas weegen.

Dus fchynen zy nog wat ligtel* te zyn dan de

Ambonfche, voorgemeld.

(2) Adenanthera met de Bladen van onderen
Adenanthe*

rUlg^ ra Falcata^

Schild-

Deeze is onder den naam van Schildboom^^^^^^'

voorgcfteld door R u M p h 1 u s , of wel van den

W itten Schildboom, in 't Iv^aleitfch Caju Salo-

wacko Pocti , dus genaamd - om dat de Jndiaa-

nen hunne Schilden maaken van deszelfs Hout.

Het is een hooge regte Boom , rond van Stam

,

die zeer kennelyk is , om dat zyne Kruin paar

eene Parafol , op een Stok, gclykt. De Bla-

den, in gedaante met die der Tamarinden veel

overeenkoniende , ftaan gepaard aan de Bladüee-

len 3 die wederom in menigte aan andere groo-

tere Steelcn groeijen : zo dat de Bladen van.

deezen Boom ook dubbeld gevind of gevleugeld

zyn. De Bloemen zyn klein, beftaande uit vier

geelachtige Blaadjes ^ met veele Meeldraadjes :

^

de

(1) adenanthera Foliis fübtiis tomentofis, Syst. Nat, XU.

mfupra. Aden. Fol. decompofitis ftihtus tamerMoili» Spec, Plant

II, p 550. Clypearia alba. Rumph» AmbAlU ? ijö. T* nu
BuKM. FU Indé loi,

Dd 4
11. Deejl ii. srmc.



424 Tienman NI GE Boom en.

de Vrugten platte Haanwen , vier Duimen lang ^

X.
' Duim breed, met langwerpige zwarte Zaa-

HooFD den.
STUK. Deeze Boom groeit op de Ambonfche Eilan-
5Mdko»^,^^^^

Behalve de gedagte Schilden, maaken de

Indiaanen ook Praauwen of Schuitjes van het

Hout 5 dat ligt en taayis, dochDraadig enfterk

afvezelt. Van de Schors worden Geuten ge-

maakt. Daar is ook een ropde Schildboorn ,

doch die behoort niet tot dit Geflagt. Men zou

mooglyk , volgens de laatere aanmerking van

L I N N ü s (*) 3.
daar toe betrekken kunnen den

Lugt- of Hemelboom {Arbor Coslij van RuM-
p H I u s 3 aldus genaamd ^ om dat hy zynen

Top als tot in de Wolken verheft, en befchree-

ven als volgt.

p,e Hemel- Het wa,s de hoogfle Boom^ hem op de Moluk-
boom,

kifche Eilanden voorgekomen, Zyn Stam , die van

onderen zo dik is, zonder Vleugels, dat twee of

drie Man hem naauwlyks omvademen kunnen ,

fchiet zonder Takken op , tot de hoogte van

vyfentwintig of dertig Vademen , dat is onge-

vaar anderhalf honderd Voeten (f), De Schors

is graauw ^ effen , van Hoornachtige zelfftan^

digT

(*) In Mant'iifa altera» An hujus Generls Arhor Coeli^

RUMPH. Amb, 111 p. 2054 T* I3i?

(\) Als men een Vadem op zes Voeten neemt, zon hy wac

hooger zyn. Ondertusfchen zou dit byna de maat zyn der

hoogrte Boomen in Europa ; zie bladz. 7 ; maar in Amerika

vallen zy veel hoogcc: zie bladz. 13, hier voor»
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digheid: het Hout^ ligt^ voos 3 wit en draadig, II.

bitter van Smaak. De Takken zyn bezet met^^^-^^'

gevinde, langwerpig ovaale Bladen, aan de en-HooFD-

dcn fpits 5 die glad en dikachtig zyn, met Rib-^TUK.

ben. Het Bloeizel gelykt naar dat van de Cap-y^^"^^^"

ficurn , beflaande ieder Bloempje uit vyf of

zes Sterswys' geplaatfte Blaadjes , groengeel van

Kleur, met tien Meeldraadjes, van eenen Her-

ken geilen Reuk. De Vrugten zyn platte Ilaau-

wen , die zo ongemeen naar de Bladen van den

grooten Kajupoeti - Boom gelyken , dat menze

daar van niet onderfcheiden zou kunnen • in-

dien zy in 't midden niet een ronde uitpuiling

hadden 3 daar het Zaad legt , dat een platte

rondachtige of Hartvormige Korrel is. Deeze
Boom komt ongemeen zeldzaam voor, en wordt

daarom van de Indiaanen ook als iets raars be-

fchouwd en in achtinge gehouden,

Trichilia.

De Draadigheid van het Honigbakje heeft

zekerlyk den Geflagtnaam ter baan gebragr.

De Plantgewasfen , hier toe behoorende, 'heb*

ben de Kelk eenigermaate vyftandig en vyf
Bloemblaadjes : het Honigbakje Cylindrifch ,

van digt aan elkander gevoegde Vezelen , zo
lang als de Bloemkrans, in zyn Mond de Meel-
knopjes draagende. De Vrugt een driehuizig,

driekleppig Zaadhokje , met Belie - achtige Zaa-
den*

Dd 5 Vier
lUmrulUSTm,
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11. Vier Soorten waren hier van Linn^eus
Afdeel- opgegeven , doch de vierde ^ Trichilia Guara

Hoofd è^^Y^^^^ ^ h^b ik, volgens zyn Ed. laateie aan-

STUK. wyzing^ hier voor als een byzonder Geflagt,

* Biadz.onder den naam van Gz^area , befchreeven. Niet-

temin heb ik 'er wederom een Vierde Soort,

uit het Werk van den Heer J A c q y i n 3 by-

gevoegd.

y
(i) Trichilia, die de Bladen gevind en eeniger-

Trichilia Tïiaate ruig heeft.
hirta

biadige^^ Hier wordt bedoeld een Heefterachtig Boom-

gewas 3 dat S L O A N E in de Bosfchen van Ja-

maika gevonden hadt ^ met verfcheide Stammen

twintig Voeten hoog groeijende , eer het Tak-

ken uitgeeft. Hy noemde 't zelve Evonymus

met den Stam zonder Takken, de Bladen ge-

wiekt, en een ronde driekorrelige Vrugt. Brow-

NE gaf 'er den naam aan van Trichilia die eeni-

germaate ruig is , met ovaale gevinde Bladen

en Trosfen uit de Oxelen. De Heer Jac-
QUiN tytelt het Spondioides ^ en befchryft het

aldus,

'c Is een Boompje , tien Voeten hoog, ja

zelfs laager voorkomende , dat den Stam regt

ca

(i) Trichiii.^ Foliis pïnnatis fubhirfiitis. Syst^ Nat^ XII,

Tom» IT. Gen. s^^i' -94« Trichilia fiibhirflita &c. Bsowx»,

Jam, 278. Evonymus Caudice non ramofb, SuOK^^Jam^ 171.

ir, p. 103 210. 2, 3» KAJ. JDsndr, 70,, Trichl.

lia Spondioides. jAcq^ Amer* 128,
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en in zeer Aveinige Takken verdeeld heeft ; de

Bladen gevind, glad of wat ruig 3 overhoeks ^^^^^^^

aan de enden der Takken verfpreid , met deHoofu-

Vinblaadjes ovaalachtig ^ ftomp gefpitst^ eften-^TUK^

randig y gefleeld ^ twee Duimen lang , de mid-

delften allengs grooter wordende. De Bloemen 3

klein en Reukeloos 3 groeijen aan Risten 5 die met

de Vrugren dikwils een half Voet lang zyn. De
Zaadhuisjes zyn bruinachtig 3 met drie Sleuven

en bevatten doorgaans twee Zaaden. De Fran-

fcheïi noemen het Momhin hatard of Basterd^

Snondias , waar van de bynaam. Het groeit ook

by Karthagena.

(2) Trichilia met gevinde gladde Bladen. ti*

glahra.

De Heer J a c q u i n noemt deeze de Ha- .
GiacK)!^

vanafche, als hebbende haar omftreeksdie Stad
3*^^^^*

in Bergachtige Bosfchen, aangetroffen. Het is

een hcoge Takkige Kroonboom 3 die een zeer

onaangenaamen Stank uitgeeft. Fly heeft ge-

vinde 3 glanzige Bladen 3 die naar 't end toe al-

lengs vergrooten y en zeer korte Bloemtrosfen in

de Oxels der Bladen. De Vrugten %yn ronde

groenachtige Doosjes,

(3) Tri-

(2) Trkhtlia. Folils plnnatls glabrls. Syst. Kat. XÏI» lufupra.

Trich. Foliis pinjmtis ï^labiia, foHolis extimis majoiibiis. JAC<;^

^mer, 129. T. 175* f. 53*

II,Defl*ii*Sti;k*
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31. Cs) Trichilia met drievoudige Bladen.

Apdeel.

L0EFLING3 die ze Trichilia Halefia ty-

^^,?J^' telt, heeft deeze Soort in Zuid -Amerika ge-

iii. vonden, in de Landltreek van Cumana, alwaar

'^^Mebia
Spanjaarden liaar Cerafo macho ^ dat is Gioo-

^ige* te Kerlenboom noemen. De Heer J a c q u i N

,

die het Gewas op drooge Velden van 't Eiland

Kurasi'au waarnam , zegt dat het een Boom is

van vyftien Voeten hoog , hebbende ook eenen

onaangen-iamen Reuk. De Stam is, dikwils

van den Grond af, zeer bezet met Takken. De
Bladen, die ook ovaalachtig, maar aan 't begirj

breed zyn , liaan drie aan een Steeltje. De
Bloemen zyn klein en wit: de Zafidhuisjes rond

en groen, met bruinachtige Stippen, bevatten-

de enkelde Zaaden. Vnn den Wortel wordt

door de Slaavinnen , in Afkookzel , gebruik ge-

maakt tot afdryving van de Vrugt.

IV. (4) Trichilia met de Bloemtros/en aan 't end
mi

idl

mige.
Eudbloe-

^ Een Boom van twintig Voeten hoog , met
een uitgebreide Kroon van Takken ^ die byna

op den Grond neerhingen, en zeer gladde, ge-

vinde Bladen , hebbende de Bloemtrosfen aan

end der Takken 3 werdt door den Heer

Ja c-

(i) Trichilia Foliis ternatis* JAGQ^ jlmer. p* 119 ^ T. 8i

Trichilia H ueila, Loefl. 188.

(4J Irichiiia Kaceiiiis terminniibiis. jACq» Amcr. p* 130,
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Jacquin by Kingfton op Jamaika, aan den n.

Weg, in de Maand January bloeijende gevon-^''^^^

den. De Bloemen waren zeer talryk^ zy flon- Hoofd-

ken en geleeken in de eerfle op^Jag naar die der ^^tuk.

Mclia , doch by nader onderzoek bevondc hy

dat de Meeldraadjes niet vereenigd waren. Ver-

volgens 5 de Vrugt willende onderzoeken 5 vondt

zyn Ed. tot zyn lecdweezen ^ dat die Boom was

afgehouwen.

SwiETE NIA.

Dit Geflagt heeft zynen naam naar den ver-

maarden Heer , Baron van Swieten^ Lyf-

Arts en Raad van Haare Keizerlykc Majefteit^

door wien niet alleen de Geneeskunde te Wee-
nen zeer opgei uiflcrd ^ maar ook de Kruidkunde

aanmerkelyk bevorderd is , alzo hy by de Kei-

zerin heeft weeten te bewerken, dat de üni-

verfiteit dier Stad met eenen Kruidtuin voorzien

werdt : zynde de gedagtenis van dien Heer dus

door Jacquin vereeuwigd. Hy is in 't

voorleeden Jaar den weg van alle Vleefch ge-

gaan.

De Kenmerken beftaan in een Kelk die in

vyven gedeeld is , met vyf Bloemblaadjes : een

Cylindrifch Honigbakje met de Meelknopjes

aan zynen Mond : het Zaadhuisje met vyf Hol-

ligheden 5 Houtig 3 van onderen gaapende^ en

gewiekte Zaaden, die op elkander leggen 5 be-

vattende.

De
n. Deel» Ih StüKo
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Afdeel.
eenigfte Soort (i) is de Boom , die het

X. zo bekende, doch niettemin köstbaare , Maho-^

HdofD ^ ^ry . Hout uitlevert. B R ow n e hadt denzelven

voorgelteld onder den naam van Cedrsla met ge«

SwJt'enia viudc Bladen , verftrooide Bloemen en wehie-

"^uïoTy^^^^'^
Hout. Catesby noemt hem , Boom

Hout met Bladen die gevind zyn zonder Blad aan 'c

^^^"^^
end; de Rib naar de cene zyde uitloopende ,

met een groote hoekige Vrugt en gewiekt Zaad.

De Heer Ja c qu in befchryft hem aldus.

Het is een hooge , zeer takkige Boom , die

een aanzienlyke Kroon maakt ^ hebbende dc Bla-

den famengefteld uit Lancetswyze Vioblaadjes ,

wier getal doorgaans drie of vier , zelden vyf

Paaren is 3 zynde wat krom , anderhalf Duim
lang. Uit de Oxels der Bladen komen platach-

tige Trosfen voort ^ doorgaans van agt witte

Bloemen , van de gezegde hoedanigheid. Het
Zaadhuisje is zeer groot, Eyrond, ftomp, van

buiten Roestkleurig 5 van binnen in vyf bollig-

heden verdeeld , met zeer dikke Houtige Klep-

pen. Ieder holligheid bevat verfcheide Zaaden ,

die een Vliezige Vvirk hebben , langwerpig en

ftomp. De Bloem is derhalve als die van de

McHa en de Vrugt als die van de Cedrela , merkt
iiy aan. Het groeit op de grootilen der Voor-

Eilanden van Amerika. Het Hout is rood , hard

en

(r) Swietenla. Syst, Nat^Xll, Tom* II. Gen. 52c. P'294.
Cedrela Foliis pinnatis &c. Bkown. Jam, 158. Arbor Foliis

pUinatis ^ nullo iranari , Ne. vj ad 'atus. Cati'SB, Car^ li*
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en zwaar , zeer bekwaam tot de polyfting , wor- lU

dcncle derhalve in Engeland zeer veel tot Kabi-'^^^^^*

netten en ander Schrynwerk gebezigd» Hoofd ^

SXUK^

M E L I A.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn ; een

vyftandige Kelk met vyf Bloemblaadjes : het

Honigbakje Cylindrifeh , zo lang als de Bloem

;

met den Mond tientandig: een Pruimvrugt^ met

een Steen , die vyf Holligheden heeft.

Van dit Geflagt zyn twee Soorten , die door

de figuur der Bladen verfchillen , als volgt,

(i) Melia met dubbeld gevinde Bladen. L
Melta

Azedarack^

De Arabifche naam Azedarach ^ van A vi-Azedarach,

CENNA afkomftig 5 is aan deeze Soort gege-

ven. Men vindt dezelve byBAUHiNUs voor-

gefteld onder den naam van Boom met Esfchcn»

Bladeren en blaauwe Bloemen. Dodonjeüs
befchryfc dit Azedarach ^ als een hooge Boom

zyn-

(i) Melia Folils bipinnatis» Sysu Nat^ XIU Tom. 11. Gen.

523. p. 29^* Melia Foliis duplicato - pinnatis. Fl^ ^eyU 162,

Mclia Foliis decompoHtis» Hort» Cliff^ lói* Royen LugdhaU

462. Azedarach. DOD» Pempt. 848. BURM» ZeyU 40, fi^

Azedarach fcmpervirens et florcns* Tournf. In/}. 616^ Azed^

Flor. albis fcmpervirens. Herm» Lugdbsc^ 652. Azed, Fruclu

polypyreno Mangofcros (ylveftris* BuRM» ^eyU 40. Azedarach»

ta Indica. Comm* Hort^ Amft. ! 76, Oka Malab^ Nimbo
dida. Raj» Hijl* 1545*

Ilt Deil» IU Stuk*
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II- zynde, die Straalsv/yze Bloemeu heeft , en Vriig-
Afdeel.

^^^^ jujuben gelykende^ doch bleek geel

Hoofd en van eene bitcerachtige Smaak , wier Steenen

STUK. fommigen aan Snoeren rygen tot Roozekranfen.

Azedarac^^j^Q Groeyplaats van deezen Boom was in de

Zuidelyke deelen van Europa en in Syrië. De
Bloemen werden gehouden voor een goed Ge-

neesmiddel 5 inzonderheid tot zuivering der Hei-

fenen , maar de Vrugten voor fchadelyk en Ver-

giftig.

Sommigen hebben deezen Boom verkeerdelyk

aangezien voor den Sycomorus : anderen noemen

hem Basterd ' Sycomorus 9 onder welken naam hy

in de Hortus Eyflettenfis voorkomt volgens de

aanmerking van den Hoogleeraar B u r m a

ü s 5 die zegt ^ dat het de Kirikohomba der

Ceyloneezen is. Dus valt hy dan ook op Cey-

lon 5 ja zelfs op Java , alwaar de Inlanders hem

Folla - morgatje , of Acriku noemen ^ zo de Heer

N. L. B ü R M A N N ü s aantekent ; zynde hy in

Reuk en Smaak de Syringen niet ongelyk,

Deeze Boom Iaat in de Kruidtuinen der mid-

delde deelen van Europa jaarlyks zyne Bladen

vallen^ en daarom zou hy wel fchynen te ver-

fchillen van den altyd groenen en blöeijende

van T OUR N E F o R T , doch L i n n iï: u s vöndt

geen Kenmerken van Soortelyke onderfcheiding.

Dus wordt dan die ook tot deeze Soort betrok-

ken, en bovendien de Ceylonfche Azedaraclt

met eene veelkorrelige Vrugt van den Heer J.

B u u M A N N ü s ; Wilde Mangofercs genaamd

;

töt
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eot welke de jlria Bepou van Malabar, door IL

CoMMELYN onder den naam van Azadirach^ Afdeel;

ta Inclica , in de Amfteldamfchb Kruidtuin af- Hoofd-

geheeld, verkeerdelyk betrokken was, als zyn- tuk,
^

de dèeze volgende Soort.

(2) Melia met gevinde Bladen. tf»

Dat de Bladen eenvoudiglyk gevind izytt , eii r^lta.

dus zeer naar die der Esfchenboomen gélyken-
tifdige,^^*

de, onderfcheidt deeze zeer duidelyk van de

andere Azedarach , eh veel beter dan de bynaam

Azidarachta , welk eigentlyk maar een woord-

fpeeling is, door Commelyn gebruikt om
déeze Soort te betekenen. B a u k i n u s noemt

dezelve Indifche Boom , naar den Esfchenboom

gelykende, met Vrugten als Olyven, en Plü-
K E N E T I u s Malabaarfé Olyfboom met Esfchen*

bladen. Hy wordt dan ija 't algemeen, Esfchen^

hladig aangemerkt te zyn. Onze Höogleeraar

J. BuRMANNüs heeft 'er een zeer naauw-

keurige Afbeelding van aian 't licht gebragt, en

de Jonge Heer , zyn Wel Ed. Zoon, merkt

aan, dat hy op Java Intarram Ces/a heet. Op
Ma-

(2) MelU FoIIis pinnatls» Sy*h Nat^ XIÏ. utfupra. Hort^

Clif. 161. i*Vör. Ze-jl, 161. ROYEN t^gdhat. 452. Olea Mlh*

barica Fraxineo Folio, pluk* Alm^ aóQ. T. 247. f. i. Arboc

Indica C, B. Pin. 41 Azadirachta Indica Folio Fraxini.

BSEYN. T, 15. Azadiracha Indica. &c. CoMM. Amft*

1. p, 76. Aria Bepou» //prf. MaU TV. p. 107, T* 52»

Azedar^ich Foliis falcato - fèrratis* EURM. 4®» T« i^»

'^BURM. jPA Ird, p* 101.

Ee
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. Malabar noemt men hem Aria Bepoii^ en on-*
A F ri T? K T

X,
" der dien naam wordt hy aldus befchreeven.

KooFD- Het is een hooge Boom 5 met een dikken

Stam 5 die het Hout uit den witten geelachtig

Tafhf"^^ lieeft 3 maar met een zwartachtige Schors be-

kleed. De Wortel is bitter en fterk van Reuk

,

zo wel als de Bladen ^ die langwerpig rond ,

gefpicst^ aan den omtrek gekarteld zyn^ dun,

glad en glanzig , n>et de middelrib meest naar

de ééoe zyde Herk uiepuilende. De Bloetnen,

die klein 9 y^it en Reukeloos zyn 3 komen Tros-

wyze aan Steeltjes voort. Ieder Bloempje 3 uit

vyf Blaadjes beüaande , zit in een groen Kelk-

je, en heeft in 't midden , in plaats van Styl,

een TrompetsAvys' Kokertje , aan 't end met

F/anje, dac^r ,de tien Meeldraadjes in zyn en

een dunfte Styl .tiitfteekt ; byna gelyk in de

Jonquil^ies. De Vrugten komen ook aan Tros-

fen voort, zynde langwerpig rond^ en gelyken-

dc naar kleine Olyfjes , eerst geelachtig, dan

paarfch , met een dun Vliesje bekleed , waar in

.^n Olieachtig , fcherp , bitter Vleefch vervat

j$ en een langwerpig Steentje met een witte

jPit. Men perst 'er een Olie uit , dienende

om Kleuren te maaken tot het fchilderen van

Katoenen en Linnens. Het Sap der Bladen is

fterk Wormdryvende , en wordt derhalve van

de Malabaaren , die veel met Wormen bezet

zyn, of op zig zelf, of met Wyn, Water of

Vleefchnat , ten dien einde ingenomen.
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Afdeel*

X
* i)e Kenmerken zyn 5 dat zo wel de Kelk Hqofd-

als de Bloem vyfbladig is ; het bionigbikje stuk»

tienhladig , dekkende het Vrugtbeginzel , 't welk

een Zaadhuisje wordt met vyf Holligheden^

Van de negen Soorten , thans in dit Geflagt

voorkomende 3 behoort hier alleenlyk de Agt-

üe ^ naamelyL

(8) Zvjrophyllum met gevinde Èladen m eenefi .

Boomachttgen Stam. hmArboé,
reum.

De Heer Jacquin heeft deeze Soort
j^'^^^^^^'

de Boslchen by ^arthagena in de Westindiën

waargenomen. Het is een Boom 3 van veertig

Voeten hoog , met een zeer fierlyke , digte,

uit^vibreide Kroon , van dunne Takken, De
Bladen zyn gevind 3 glad 3 en ftaan tegenover el-

kander 3 beftaande uit een afgebroken Rib , vaa

drie Duimen lang , die bezet is mc t zes of ze-

ven Paaren van langwerpige Blaadjes. Uit de

oxels der Bladen en aan de endeii der Takken

komen losfe Risten voort 3 van groote ichoone

Bloemen
,

Oranjekleurig in een groenachtige

Kelk. Het Vrugtbeginzel heeft een lang Voet-

je en het Zaadhuisje is met vyf zeer groote

Vliezige Wieken voorzien.

3i Als

(%} Z'Mgop.hyllum "Folils plrinJitis Caulè Arböreó* Syst Nat^

%\h Gen 524, p. 295* Eyi^ophyllimi Gaule Aibcr^^o

pinnarl jACC^. -<^fr. 130* T/ 83. '

i

E e a
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53 Als deeze Boom bloeit , zegü zyn Ed. ^

Afdeel. ^^f^ ^eer fraay aanzien , doordien

Hoofd- deszelfs digte en hoog groene Kroon aan alle

„ zyden als bedekt is met Bloemen. Voor het

uitkomen derzelven fchynen de Bladen als

33 dubbeld gevind te zyn. De Ingezetenen

31 noemen hem GuayacaUy 't welk by hun eeu

33 algemeene naam is van alle hard Hout 3 tot

33 Werkhout zeer bekwaam. Men geeft ook

33 voor 3 dat de Stam, onder den Grond begra-

3^ ven zynde, niet bederft 3 maar in Steen Ver-

33 andert^"

Q U A S S I Aa

Dit Gellagt heeft zynen naam van eenen Ne»
ger, genaamd Kwasje j door wien het Hout in

Geneeskundig gebruik gebragt is* Het bevat

ola^fia
"^^^^ ^^^^ Soort (i) wegens de ongemee-

cn^ra, nc Bittcïheid vermaard zyndc en daar van den

Koiitr^^' bynaam draagende.

De Kenmerken zyn 3 dat het de Kelk , Bloem
. en 't Honigbakje 3 altemaal vyfbladig heeft , en

vyf Zaadhuisjes 3 van elkander affl:andig3 ieder

met één Zaadkorrel bevrugt.

Aangaande dit Gewas is een omflandige be-.

fchryving gegeven in een Redevoering 3 welke

in

(i) (iuas^ï2. Sysu N4tt. XI T. Tom* ÏI. Gen. 225» p. ^9S\

L:gnum Qaasfia. Amoen^ Acad^ Vl, p. 421* T. p. 429» Htt^

Quasfic-Howt uit Suriname. Uitge:^, Vtrkétni, IX. Dööl^ Am*
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in den jaare 1763, door den Student C. Blom, 1T.

te Upfal ,
opentlyk, onder de Voorzitting van

L I N N u s verdedigd werdt. Aangezien de^ Hoofd-

zelve reeds voor eenige Jaaren , in 't Neder- ^tutc»

cbitfch vertaald zynde, met de Afbeelding 3 het

licht ziet in de Uitgezogte Verhandelingen , zo

zal ik hier maar kortelyk melden , dat het een

Boom is 5 in de Landflreek van Suriname groei-

jende , waar van de Wortels thans bekend zyn

onder den naam van Quasfie-Hout. Hetzelve

is ^ ruuw zynde ^ naauwiyks vau ander Hout te

onderfcheiden ; doch ik heb 'er een Plankje van 3

ter grootte van een Kaarteblad en van orden t-

lykedikte, doen maaken , het welke 3 in myn(5

Verzameling van ineer dan honderd verfchillen-

de Houten geplaatst 3 van die allen in Kleur zo-

danig verfchilt 3 dat ik het by geen derzelven

vergelyken kan 3 noch aan de gepolyfte , noch

aan de ongepolyfte zyde. Het ziet een weinig

uit den geelen 3 naar 't graauwe trekkende, zon-

der eenige Wolkigheid of Aderen. Het Stuk,

daar het afgezaagd is 3 omtrent een Arm dik 3

heeft eene roodagtig bruine 3 wat ruuwe Schors.

De Bladen van deezen Boom zyn gevind 3

maakende drie of vier Paaren van Lancetvormig

ovaale Blaadjes uit 3 aan een gemeenen Steel 3

die in een Puntje eindigt. Gedagte Bladftecl is

op zyde met Vliezige Wieken bezet. Deeze

hoedanigheid hadt het Gewas 3 dat men reeds.

eenigö Jaaren in de Akademie-Tuin te Upflil

hadt gehad 3 en aldaar de hoogte van agt Voetcu

Ee 3 he«

IL Deel, II. Stük*
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ÏI* bereikte 3 eerst voor een Sapindus^ daarna voor
Afdjel.

Soort van Zygophyllum doen aanzien 3 doch

HooFci- de gefteldheid van de Vrugt deedt bhken , dat

^TUK.
j^gjj een byzonder Geflagt van maaken

moest ;
gelyk het dan alhier verfchynt. L i n-

jsr JE u s vraagt (*} 3 of niet de Amerikaanfclw

Nootehoom van C o m m E l y n , met gewiekte

in tweeën verdeelde Bladen 3 tot deexe eer dan

* zie tot de Melicocca * te betrekken zy : doch dee-

ze zelfde is door zyn Ed. ook als overeenkom-

ftig met de eerlte Soort van Sapindus opgege-

t Zie ven t , tot welke hy insgelyks door den Heer
bladz^ 3ii»j^^ L BüRMANNüs w^ordc t'huis gebrag t.

Dit is zo zeer niet te verwonderen , aangaande

een Boom , die geen Bloem of Zaad in onze

Lugtftreek voortbrengt (fj).

L I M o N I A» Lemisjes - Boom>

De gelykenis naar de Limoenen 5 die tot het

Geflagt van Citrus behooren heeft deezen naam

opgeworpen. De Kenmerken zyn 3 een i<velk

in

(*) Append» Spsc^ Ed, IL p» i6j9^

fl) Het is niet zeer veilig , daar omtrent beflu'ten op te

snaaken; aadeiszins zou het iemand kunnen vergaan als Plü-

i^ENETius , die aan Sloane gevraagd hebbende , welke Vrugt

de Eb!)enboom van Jamaika voortbiagt , en verftaande vaa

een Peul als de ^spalathus ^ daar •p een Gewas in de Tuin,

van Celfea , \ welk hy zig ver!)eeldde die Ebbenboom te

zyn , in Afbeelding deedt brengen met zulk een ^'rugt ; wor-?

dende, toen dit Gewas vervolgens Besfen vcorrbrngt, niet ra*

den uit<jclachen» Zie bladz. 157^ 15,85 hier voor»
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'in vyven verdeeld , vyf Bloemblaadjes; een Be-

(ie of Sappige Vriigt met drie Holligheden ^
Afdeel;

der een enkelen Zaadkorrel bevattende, 't Ge- Hoofd-

tal der wSoorten is thans tot drie of vier ver- ^^^^

meerderde als

(i) Lemisjes - Boom met enkdde Bladen en

Voorens^ -mamph^u

,

Van deczen heeft de Hoogleeraar J- Buu-g<r^^'
*

MANKUS een Takje met Bbemcn mauwkcu-

rig afgebeeld , onder den naam van Ceylonfche

Wilde Limoentjes. Zyn Ed. dit Takje in liet

Kruidboek van HermAnnus, met den Cey-

lonfchen naam Dehighaha daar nevens gevoegd,

bezittende , zegt 'er van , „ de Stam van dee-

3, zen Boom is rond 3 effen en Houtig : de Bla-

3, den zyn fpits , dik , g-eaderd^ effenrandig 3

33 overhoeks geplaatst op zeer k^rte Steeltjes;

35 onder welke een zeer fcherpe Doorn uitkomt

,

3, en een Tros van kleine Bloemen , tien of

3, twaalf te gelyk, waar op de Vrugten volgen."

L I N N u s niettemin 3 heeft het zodanig be-

fchouwdj als of de Bloemen voortkwamen uit

de Oxels der Bladen ^ én ik kan 3 cm de

waarheid te zeggen 3 in de Afbeelding ook niet

zien,

(1) Llmonla Foliis fimplici^iis 5pi*n:s folimi's. Manthf, alt

^

p* 237* Limones pumlli Zeylanici fylvestres* BüRM* -^^f?v/. 1^3^

Tab» 6y* f» !•

Pedancali Axillares conferti unifloru Mant, ^U,» ibic^

Ee 4
lU Dekl. II, Stuk»
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*ïl» zien, datzy, of de Doorens, onder de Blad-
AïDEEL»

^tggjgj^ uitfchieten zouden.

HOOFO.
STUK. (2) Lemisjes - Boom 7mt dubbelde Bladen,

lU

JphiZ^ De Heer Richter, van wien ik meermaa-
^Twcebiï- gefproken heb , heeft ons van Batavia een

n. i X* Takje medegebragt van den Boom , die aldaar

,

^* zo hy verzekert , de regte Limmetjes of Lemis-

jes voortbrengt. Het is geenszins de LimoneU

lus of Limon Nipis van Rumphiüs , maar-

een Gewas, dat twee Bladen by elkander heeft

op een zelfde Steeltje
,
ei;, aangezien ik 'er geen

van dien "aart ergens afgebeeld of befchreven

vind, zo heb ik het hier niet alleen als eene

nieuwe Soort ingevoegd : maar geef 'er ook de

Afbeelding van. De Vrugten zyn niet grooter

dan een Duiven -Ey en by dezelven heeft het

kleine Doorntjes. Het wordt Crandang genoemd

van de Javaanen.

11 L (3) Lemisjes - Boom met drievoudige Bladen
limonjA

^ dubbelde Doorem.

Driebladi-

Deeze is door den Heer N. L. B u r m a n-

Nüs eerst afgebeeld en voorgcfteld, onder den

naam van Limonia met dubbelde Doorens in de

pxe»

(z) LimdnU Foliis bmatis. Mi&U

(2,) Limonia Poliis ternatis Spinis gemijns. Mant. ah* p,

237. Limonia Spinis axïllaribus gcmmis, Foliis ternatis ©vatis

Sec, BUKM. F/* Ind, 103. T, lu f* i*
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Oxelen , drie Bladen aan een Steeltje 3 waar van 11.

het middelfte grootst ^ enenkelde Vrugten. LiN- Afdeel;

N^us zegt 5 „ dat het een Boom is 3 die naar Hoofd*

35 den Citroenboom gelykt ^ met bogtige Tak- stuk.

ken 5 hebbende de Bladen ook als met Gaat-
j^l^^''^-'35

3^ jes doorboord ^ van grootte als die der Hee-

33 fterachtige Jasmyn ^ de zydelingfe klein en

.5 ongefteeld. Dezelve heeft Stoppelachtige

5, Doornen 5 langer dan het Blad. De Vrugt

33 is een kleine 3 gladde 3 ronde , roode Bezie 3

3, van grootte als die van 't VacciniumJ\ Dit

verfchilt aanmerkelyk van de Afbeelding en

befchryving van gezegden Hoogleeraar 3 door

wien aangemerkt v^ordt, dat 'er nog meer Soor-

ten van dit Geflagt by Rumphius3 in het

Tweede Deel van deszelfs ylmhonfche Kruid-

boek y van Hoofdlb 36, tot 41 3 voorkomen;

van welken ik ftraks zal fpreeken.

(4) Lemisjes - Boom met gevinde Bladen en tv*
^

enkelde Doorens. Limoma
ptnnatifo»

Ha.

Met geen reden ter wereld kan deeze Soort vinbladi»

(4) Limonia Folüs plnnatis Spinis folitariis» Mant* alt. p.

33o« Limonia Spinis axillaribus folitariis reöiis , Folüs pinnatis

,

Petiolis alatis, BroWn» Jam, loz^ Limonia acidisfima. Sp^

Plant^ II, p. 554. Limonia Malus fylvesrrls Zeylanica , Fmdu
pumilo. RURivi* ZeyU 143 I^URM* F/. Ind, 102* Schiniis Folüs

pinnatis Petiolo &c» Fl^ ZeyU 17 S, Anififolium. RuMPK*
Amif, II* p. i3 3»T. 43» Catu Tsliera Naiegam^ Hort, Mal^

IV. p. 3U T» 14. Malitó Limonia Indica, Fruda ijaiïlla» Raj,

mji, 1658»

Ee 5
II. PEFL. IL StUK^
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II. den bynaam van acidisfima , dat is uitermaate

:afde£l. 2uure ^ voeren , indien het de Boom is ^ welken

Hoofd. Rumphius Anysblad noemt, wegens den

STUK. Reuk der Bladen, hebbende de Portugeezen 'er

Lemisjes' mdxn van Folho d'Anis aan gegeven. Om*
^'''"'^

trent Batavia , daar dezelve groeit, v^ordt hy

Boa Balangan , in 't Javaanfch Cabejlan gehe-

ten. De Bladen beftaan uit Vinblaadjes , heb-

bende een gemeenen Steel die fterk gevleugeld

is. De Vrugt , die rond is met een fmallen

Hals, heeft een Houtige Schaal, en van binnen

een zoet eetbaar Vleefch. Men noemtze , in *t

Nederduitfch, Klaver - Appels. De Heer N. L.

B ü R M A N N ü s merkt aan , dat hét volgens

Klein HOF een Boom is van dertig Voeten

hoog en tien Duimen dik , die op Java de Blad-

fteelen zo fterk niet gevleugeld of met Vliezige

Randen heeft, als in de Afbeeldingen.

De Malabaarfe , welke R a y Oostindifcho

Limonia met een zeer kleine Vrugt noemt, is

een Boompje van maar zes of zeven Voeten

hoog , met gedoomde Takken en geelachtig

Hout ; de Bladen ook gevind , en de Bladftee^

len zodanig gevliesd hebbende , dat men die by-

na voor Bladen zou aanzien. Voorts zyn veelen

driebladig ; zo dat het Loof zig byna als de
Veld -Klaver vertoont. De Bloemen zyn zoet

van Reuk , doch , dat zy naar Anys ruiken zou-,

den , vind ik niet gemeld. De Vrugten , als

kleine Limoentjes of Lemisjes , hebben de

grootte van Druiven , zynde eerst groen met
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witte Stippen , vervolgens Goud- of Citroen- IL

geel. vol van een Zuurachtig bitter ^ Kruiderig ^^^^^

Sap 5 en derhalve Maaglterkende , niet alleen 3 Hoofd-

njaar ook tot uitdryving der kwaade Stoffen in stuk.

Uic/laande Ziekten dienftig. Lemhje:^

Tot deeze, Soort voorden de Boomen der

Lcmis jes ^ die in de Westindiën zo gemeen zyn ,

t'huis gebragt. De fioogleeraar J, BurmAn-
haalt den Oranje - i\ppelboorn , met een zeer

kleine Limoen - Vrugt , die by uitflek zuur is,

van S L o A jcm E 3 aan , welke die Auth'eür zegt

overal in de Haagen der Tuinen ^ op de Vel-

den en in lugtige Bosfchagiën op de Voor - Ei-

landen van Amerika ^ voor te komen ; betrek-

kende daar toe ook de Wilde Limoenbocmen ^

in Syrië 5 Egypte en Afrika menigvuldige met

zeer kleine uitermaate zuure Vrugten^ van Sca«

LiGKR en anderen; als ook die Wilde Limoe-

nen van BELLOKIUS5 niet grooter dan een

Duiven - Ey , onder de Puinhoopen van Kairo

in Egypte voorkomende : zo wel als een Soort

van Limoenen in Spanje groeijende 3 met de

Vrugten naauwlyks zo groot als Nooten^ doch

beter van Reuk en hooger van Stam ^ door

C^sALPiNüs, Bauhinus en anderen ge-

meld. Onder alle deeze 3 vind ik geen blyk

van Gevinde Bladen : weshalve ik hier va» een

Soort zal m.aaken onder den naam van

(5) Le^

IIs D£RL> IL Stuk»
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Cj) Lemisjes-Boom met de Bladen enkeld en
Afdeel.

Hartvormig aan het Steeltje gevleugeld

;

Hoofd- Takken gedoomd.
STUK.

y. ^ Tot deeze Soort kan men met Recht de Li^

écUi7/tma,monellus of Limon Nipis van Rcmphiüs,
Oranje.

y^qI^qj^ hv Lieinis - Boom noemt , draagende
olaaige. ^ o

Vrugten van grootte als Abrikoozenj benevens

zyne Limn-Maas of Goud-;, zyne Buik -Li-

moenen , Wilde 5 Pap - Limoenen , Buffels - Li^

moenen 5 enz. t'huis brengen , als welke alte-

maal aan Boomen groeijen , die gedoomde Tak-

leen hebben , met de Bladen Hartvomiig aan

den Steel gevleugeld; een Kenmerk, dat, vol-

gens TQURNEF0RT5 de Oranjeboomen van

de Citroenboomen onderfcheidt. En tot beves-

tiging hier van behoeft men flegts de XVIL
Plaat in 't Werk van Juffrouw Me rian, over

de Surinaamfche Infekten , te befchouwen , al-

waar een Takje van den Surinaamfche Lemism

jes-9 of zo zy zegt Limmentjens -Boom afge-

beeld, is met Bloem en Vrugt.

Zy verhaalt dat het een Boom is, in 't wilde

groeijende , zo hoog als een braave Appelboom

,

met Bladen half zo groot als de Citroenboomen

,

en het Bloeizel ook naar proportie kleinder,

waar

(5) Lmonla Folüs (irnpllcibas , Petlolö Corcliformlter at{t-

to; Ramïs fpinoiïs. Mihu Limonellus five Limon - Nipis,

RUMPH* Amh^ II, Ï07. T. 29» Limon Ferus, Limon Pa-

peda , Limon tuberofus , Limon Aurariiis ^cc* ejusdem TaK
a-J -32« Merun. Surin. Tab, XVII,



waar van een kostelyke Olie w^ordt geflookt 5 iV

gelyk men ook uit de Schillen perst. Dit zyn*^-^^^^^'

de gemeenfte Vrugteïi, zegt zy^ in Suriname 3 HooFoi
wordende tot alle Spyzen genuttigd , en in Sui- ^tue.

ker gekonfyt. Ik voeg 'er by 3 dat menze ook ,
^^^^^^'^

alleenlyk in Pekel ingelegd of gezouten , naar

Europa overzendt , en dat de Slaavinnen het

Lighaam tot verkoeling en zuivering met het.

Sap van Lemisjes beftryken , eer zy zig in dc

Rivier gaan baaden. Eindelyfc meldt zy nog;

„ de Boomen hangen het geheele Jaar door vol

3^ Bloeizel ^ rype en onrype Vrugten ^ gelyk ia

3, Duitfchland de Geneverboomen ; zo wel al^

5^ alle andere Boomen in Suriname 5 alzo het

5, daar nimmer Winter is": dochten opzigt vaii

de laatflen Ipreekt zy te algemeen.

M E L A S T O M A.

De naam is daar van ontleend 5 dat de Bés*

fen, ten minfte in fommige Soorten van dit Ge-

flagt 5 den Mond^ van den genen die ze eet ,

zwart maaken ^ en zodanig, dat men in eenige

Weeken die Kleur niet weder kwyt wordtr

De Kenmerken zyn vyf Bloemblaadjes 3 inge-

plant in eene Klokswyze in vyven gedeelde

Kelk: de Vrugt eene Be^e die vyf Hollighe-

heden heeft 5 met de Kelk omwonden.

Twaalf Soorten bevat dit Geflagt, die alleö

Boomachtig of Boomen zynde hier plaats vin-

den.
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'11. (i) Melaftoma met gekartelde
^
eenigermaaté

Afdeel, drieribbige ^ ovaak /pitje bladen.

Hoofd-
stuk- Aalbesfen - I'oom met de üladcrj van Weeg-

- bree , en verfpreide Violette Vru- een , js deezé

^iinod7n%Y P L ü M I E R getyteld. Behalve de Acimden^

*^Tesfen- ^^^^ Besfenboom van P l u k £ n e r i u s

i«>ora> iiiet dikke ruige Bladen , die aan den omtrek

luchtig getand zyn , behoort hier toe de zeer

groote ongedoornde Boom met Aalbesfen J^rugt ,

van Slo AN E , die zeer groote Bladen als van

Malabathrum heeft ^ en witte Troswyze Bloe-

Tnen. De ,Stam van deezen Boom , zo dik alj;

eens Menfchen Dy , wordt twintig Voeten

tioog^ en geeft dan vierkante Twygen uit^ twee

tegen elkander over , met Bladen van een half

Voet lang , die met vyf Ribben overlangs door-

toogen zyn» In de befchryving van den Clif-

fortfchen Tuin merkt L i n n /e u s aan , dat de

twee buitenften van deeze Ribben flaauwer dafl

de anderen zyn. Overvloedig groeit hy op de

Bofchachtige Heuvels van Jamaika.

C2) Me-

* MeLiflom^yoUh dentïculat's fulurinervüs , pvatis acutts.

'iysu Nat. X U Tom. 11
' Gen 536. p» 09^* Mela(l(>rn3 Fo-

iiis ovato-ianceolaris 8:c Hort Cliffl 162. Ach\oderï±am

Amcricmum &c* Plus Mant, ^ 159»^ Grösfularia

.alia Plantagmis Folio .a^c Plum, Ïc, 14^^ £.'2. Gwsfnhué

Fru6i:u Arbor maxima nonTpinofa &a Sloan, Jum, ió^^HUi»
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(2) Melaftoma met gekartelde drieribbige , II.

ovaale gefpitjte Bladen. Afdeel*

Hoofd»
Amerikaanfche Boom met een breeder ge- stuk.

fpitst drieribbig Blad 3 dat vvederzyds glad en
Jj^* ^

aan den rand flaauwtjes gekarteld is ^ wordt dee- Gro^s%.

ze genoemd door P l u k e n e x i u s , die aan.
^""l^fbe^

merkt , dat de Hollanders ^ te Suriname , den- achtige»

zeiven Mispelboom heeten ^ en vraagt of het ook

de Mispelboom met Laurierbladen uit Surina-

me is 5 van den Amfterdamfchen Tuin ? Hier

voor is een Boom , dien onze Natie in de

Westindiën Mispelboom noemt , befchreeven*. * Blac!z#

238.

(3) Melaftoma met gekartelde vjfrihhige , iil

Hartvor^nige ^ ruuwe , vaii onderen WqU^^I^^J^.^

lige Bladen , de Takken Wollig ruig. Ruuwbja^

Deeze ^ door B r ow k e genaamd Ruigachti-

ge 5 met Hartvormige 3 ruuwe ^ zeer fyn getan-

de Netswyze Bladen en kleine Trosfen in de

Oxelen^ komt hier voor als de derde Soort.

(4) Me-

(1) Melaftoma, Foliis dêntltulatis trij)linervIJs 5^ff*

Jt^at, XII* Arbor Americana PLUiS. Alm^ 40. 249,

(3) Milaftoma Folüs dentlculatis qm'nqucnervüs 5cc* S'jit^

2^at. Xll* Melt fubhiifura CaoWNE Jam^ ax^j.Tf

3.

!! Dm-JL STUK»
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II. (4} Melaftoma met effenrandige ^ drieriblige^

'Afiteel,
Spatelvormige , ongefleelde , van óndereii

Hoofd- eenigermaate Wollige Bladen.

STUK»

IV. ByPLüKENETius heet deeze Amerikaan-

Ses/iiiföiia^foj^Q Boom 5 wiens Bladen door de famenloo-

de. ping der Ribben van agteren verlangd zyn ea

van onderen met eene witachtige Wolligheid

bezet. Die van Suriname noemen hem 5 zegt

hy, Rotennisfade. Browne heeft denzelven

ook op Jamaika gevondea.

V. (5) Melaftoma met gekar.elde , vyfribhige y

K^gcT Lan etswys' ovaale JSladen en een ruigen

Stam.

Deeze is by Pt üMier Aalbezie met fmal-

lere ruige Weegbree - Bladen , getyteld. P l

KENETius fpreekt 'er van 5 als een Jamai-

kafch Boompje met vyfribhige zeer fyn getan-

de Bladen 5 dat dezeiven^ zo wel als den Stam,

ruig heeft 5 brengende twee Bloempjes uit de

Oxels voort. Het voert by S l o a n e den

naam van Ongedoornd Gewas met Aalbesfen-

Vrugt

(4) Mdafloma Folüs integertimis trlnerviis &c. Sfit^ NdU
X l U Mei, FoU amplioribus &c. Brown* J^m. 219* T. 24. f* i

,

Arbor Americima &c. Pjluk» Phyt^ f,49. f, a. 40.

(5) Melaftomx Foliis dcnticiilacis &c, Syst, Nat^ X?L Gros»

fulaii/a Plantagiuis folio &c. Plum* Ic. 141* Grosfulari^ Fruc-

tu non (Jjinora &c» Sloane. Jam, i6s* Hifi* II.

197. 2. Atbiiscula JarDaicenfls qiiinqueaeïvis ftüK»

Alm. 4e,
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Vrügt en Bladen van Malabathrum 5 die eene li.'

lange rosfe riligte hebben , niet eene grootere ^^^^^

blaauwe Vrügt» Meh vindt hec ook in Züid- Hoofd-

Amerik^ 5 wordende Caagiyityo genoemd van stuk,

de Brafiliaünen*

(6) Mélaftoma met effènrandige ^ drieribbige^ i/i^

langwerpig ovaale , \an onderen ^^ll'lg^
loh/frTca.

Bhden ; de Takken ge-armd en in twee-

en verdeelde Aairem' /

De Amerikaanfche Besfenboom met een groo-

ter drieribbig Elad^ van onderen bezet met eene

witte Wolligheid , van P l u k Ê m e t i u s ,

komt Ovéreen met den Brafiliaanfchen Tros-

draagenden Boom van B r e y n , met Bladen

Van Malabathrum 5 en rriet de Muiva der Braü-

liaanen. Deeze is
, volgens Marcgraaf ,

een Boom van middelmaatige grootte 5 met ge-

paarde Bladen , die langwerpig ovaal , drierib-

big 3 van beven glad en donker groen, van on-

deren vv^it Wollig zyn. De Vrugten gelyken

naar kleine ronde Peertjes , alzo zy op een

Steeltje zitten en een Kroontje hebben , als

een óverblyfzel van de Kelk der Bïoera.

kyp'

(6) MelaPoma Folüs intc^errimis trlrjerviis &c. Syit^ Nat^

Xlt. Foli s inté?ernmis -Sec. Éort^ CUff^ 1^2. Acinodeii-

drura Arpericanum Pluk. Mant. 4. T. 250. f. 2. Arbor

iacemofa Brafiliana Folio Malabathri, liREYr^r. Cent, 3* z ^

4. Muiva. MARCGR. Bras^ 117» BüKM. Fl, Ind^ Ï04»

Ff
11, DEEl*» lU SVM^
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II- Ryp zynde is de Kleur paarfchachtig en zy
Afdeel,

{^^^^^^jj witachtige Pap, vol kleine Zaad-

Hoofd- jes, die zoet is, doch van de Brafiliaanen niet

fxüK. genuttigd wordt. Men vindt deeze Soort ook

op Jamaika en te Suriname , zegt L i n n^ u

til. (7) Melaftoma met efenrandige
^ vyfribbige^

Lancetswys' ovaale riiuwe Bladen.

ihrica»

^^MaJabaar-
jj^^^^ Kadali van den Malabaarfchen

Kruidhof zyn , overeenkomende met de Afbeel-

ding van den Heer J. B u r m a n n u s , die de-

zelve geheten heeft , Vyfrihhige grootere Me^

lafioma^ met Fluweelachtig Haairige Knopjes,

en aanmerkt , dat de Portugeezen dit Gewas

Bocca pretö genoemd hebben , 't welk Zwart-

mond betekent ; om dat de Jongens , door de

Besfen te eeten , een zwarten Mond krygen

,

en dit is de reden van den Geflagtnaam. Zyn
Ed. noemt het maar een Heefter , en dus komt

het ook voor in de Malabaarfe Kruidhof, alwaar

het nogthans geheel glad is afgebeeld, zonder

zyne Natuurlyke ruigte. L i n n u s zegt van

deeze Soort , het is een Boom met ruuwe Tak-
ken, die de Bladen gepaard, gefteeld, breed

Lancetvormig , van boven door ftyfachtige

Haair-

(7) MeUfloma Foliis integertimis qulnquenerviis &c« Syst.

XII, M. quinquenervia hirM major , Capitulis Sericeis

Villofis* BURM» ZeyU 155. T. 73» Kadaü. Hort^ MaL IV, p,

S7. T. 4-. Fragarius niger^ RUMPH. Amb^ IV. 72* SuRAir



Haairtjes^ ^ van onderen vooriiaamelyk aan de It
.

feibben ruuv^r hééft , hoedanigen 'er vyf door ^^^^^^^^

het Blad loöpen ; doch in de Afbeelding vind ik HooFiii

'er maar drie; De Kelken aan 't end der Tak- ^Tui^

ken zyli bezet met witte Haairtjes, Volgens

dén gedagten Hoogleeraar heeft het de Bloemen

Roosachtig vyfbladig ^ doch in de Datura met

ide Bladen van Malabmhrum door B r e y n j wa-

ren dezelveti Klokachtig en eenbladig ^ naar dié

van het Bilfemkruid gelykende. Ondertiisfcheri

is daar in blykbaar ^ hoe dat de büitenfte RiB

zeer digt dan den Rand loopt > gelykL i nnïeü I
"

aantekent.

Volgens den Heer B ü r k A N n u- s behoort

hier toe de Zwarte Aardbezie - Struik van Rum-
PHiüs , die aan, de kanten der Bosfchëh op de

Moiukkifche Eilanden groeit , wordende in 't

Maleitfch Roema Kricki, dat is de ^Woonplaats

van Krekels geheten. De Vrugten 5 die men

zelden vindt, zyn aangenaam van Smaak, döch

het Hout is niet geacht dan tct Brandftof» Meri

gebruikt de Kolen van het Malabaarfe Kadali j

zegt die Autheur, tot het maaken van Buspoe-

der,

(8) Melafloma mst effetürandige ^ yvfribbïge^ vrri,

(8) Mtlaftoma Folils integerrirnis qulnquenervüs &c. Sjstfi'^^

Nat» X\U M, Fruticofa minor Brö\vn<; Jum. 219. Gros-

üxVanx fïaGtu. Aibor non fpinofa êic, Jam I65« Hiy'?.

IL p*. 85, T» 197* I» RAj» iÖfWr* 26. Grosfuliria Planta*
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II. langwerpig ovaale, gladachtige , g^fpW^
Afmel. Bladen y die den Rand niet ruig hebben^

Hoofd-
sTüKrf Deeze, onder den naam van Kleinere Hee-

Jlerachtige Melajloma voorgefteld door B r o w-

N E , heet niettemin by S l o a n e een Boom

,

die ongedoornd is^ met Aalbesfen - Vrugt en een

zeer groot Malabathrum - Blad , dat glad en glan-

zig is* Deeze Autheur noemt het zelfs een

Groote Boom met kromme Takken , hebbende

de Bladen zeer dun , doch vyfribbig, van bo-

ven bly - groen en glad. Dezelve kwam in Berg-

achtige Bosfchen van Jamaika onder de anderen

voort. Men betrekt 'er toe de Aalbezie met

breede Weegbree - Bladen , en een zeer kleine

blaauwe Vrugt, van P l u m i e r, Deeze brengt

de Bloemen en Vrugten by groote Trosachtige

Aairen voort.

IT. (p) Melaftoma met effenrandige^ vyfribbige 9

disioUr^^
Zawwrp/g ovaale gladde Bladen , die aan

Bontbla- den Rand niet ruig zyn.
dige«

Dee*

ginis folio lato 9 Fruélu mlnimo coeruleo* PlüM» Sp. i8»

Jc, 140

(9 ) Melafloma Foli's integerrimis quinquencrvn's Sec. Syst.

Nat. XII. Mei. Flori')us ocèandiis , Folüs quiiiquenervisv jAcq.

^mer. 130. T« 84. Grosfularia Plantaginis Folio &c. Pluivi.

Jc. 142» f. ! Gïosfulariae Fru<$èu non fpinola Sloan»

Jam, i65* Hifl. \U p* 85, T. 198. f. n Arbor Amcrkani
^uinqucnervia &c, Pluüs:» ^Ima^, 40. T. 26+. f* 4»
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Deeze Soort , die onderlteld wordt overeen H.

te komen met de Aalbezie, die Weegbree-Bla- ^^^^^^"^

den met witte Tippen en Zeisfenvormig heeft ^Hoofd-

van Plümïer^ is door Sloane voorge-^'^^^»

fteld onder den naam vau Ongedoomde met

Aalbesfen - Vrugt en Malabathrum - Bladen , die

van onderen Sneeuwwit zyn , hebbende de

Vrugt in Trosfen Zonnefchermswyze gefchikt.

De Heer J a c q u x is vondt dezelve op Marte-

nique, en zegt^ dat het een Boom is van vyf-

tien V^oeten hoog 3 die de Bladen van boven

groen , van onderen bleekbruin heeft ; twee

Trosfen aan 't end der Takken ; de Bloemen

klein en geel , zonder Reuk , hebbende maar

agt Meeldraadjes. De Besfen bevatten een

paarfch Sap.

(10) Melaftoma met effenrandigs 3 drieribbi"'

ge, Lancetswyze ruuwe Bladen. ^spit^T^^
Haidi^ladi»

De Heer J. Burmannüs, die deeze af«^^*

gebeeld heeft , bevondt den Steel van zyn Tak-

je hard en ruuw, vierkantige Afchgraauw, gee-

vende kleine Takjes tegenover elkandert uit 3

onder welken twee Bladen 3 die hard in 't aan-

ballen 5 ruuw 3 drieribbig 3 van boven donker

groen

,

(lO) Melaftoma Foliis integerrimis trinerviis lanceolatls (ca-

bris FU Ze-jU I7i# Fragarius ruber* RUMPH» Amh. IV»

135 T. 71- Katou Kadali. Hort^ MaU IV» p 91» T» 43#

BüI^M. Thef^ Ze-^h 154. T* 72* BuRM» FL hd^ I05*

Ff 3
II,D£:^l.* II. Stuk.
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^I. groen, van onderen bleeker waren , zittende op
Arn^EL.

^^^^Q Steeltjes. De Bloemen komen of enkeld,

fiooFD. of by weinigen tevens , uit het end der Takjes

STUK. voort: zy zyn groot. Roosachtig, vyfbladig ^

paarfch, met tien groote, zwartachtige, krom-»

me Meeldraadjes en een dunnen Styl, in een

groote ruige Kelk vervat. Daar op volgen

TOnde gladde Besfen , met veele kleine Zaadjes

in een zwarte Pap.

Met deeze Ceylonfche fchyut zo min de JTa-

tou- Kadali vm Malabar , die duidelyk gezegd

wordt vyfribbig te zyn , overeen te komen , als

de Roode Aardbezie • Struik van R u m p h i u s

wier Bladen ook vyf Ribben hebben. De Stam

van deezen is omtrent zo dik als eens Menfchen

Arm , geevende aan zynen Top een yle Kroon

van dunne Takken uit. De Vrugten , dat roode

Besfen zyn , dienen de Reizende Luiden tot

verfrisfching.

(ii) Melaftoma met effenrandige ^ drierïbhi^

MeUflama ge , ovaale gladde Bladen > die aan den,

Agtt2 Rand ftekelig zyn.

De Bladen van deeze Soort onderfcheiden

dezelve .van de voorgaande door haare Stekelig-

heid aan den Rand, waar van ik geen blykvind^

aoch in de Afbeelding , noch in de befchryving

van

fïi) MelaJ^oma Folils Integernmis trinerviis ovatis glabris,

Biarg>ne hispidis* FU ZeyU ÏJZ* OSB» Itiru 213- PJ^



van den Heer J. B u r m a n n u s , die ook H,

duidelyk van tien Meeldraadjes gewag maakt. '^'^^^^^

Niet zonder reden , echter , heeft de jonge Hoofd.

Heer Bürmannus dezelve naderhand tot stuk,

deeze Agtmannige betrokken, In China ^ im-

mers , nam de Heer O s b e c k deeze S©ort

waar , en befchreef de deelen der Vrugtmaaking

omftandig. De Kelk was Bekerachti'g , van bui-

ten Borllelig , in vyven gedeeld : de bloem vyf-

bladig met agt Meeldraadjes : het Zaadhuisje

een byna ronde of Bekerachtige Bezie, van bui-

ten zwart , van binnen rood , in de Kelk zitten-

de , met menigvuldige kleine Zaadjes. Dit Ge-

was, zegt hy , by de Chineezen Te-limm ge-

naamd 9 verfierde de dorfte Heuvels met zyne

roode Bloemen , die ook des nagts, ten minfte

nog lang na der Zonne ondergang , open blee-

ven. Het groeide Heefterachtig , met de Tak-

ken op den Grond leggende , ronde Steelen ,

ovaale Bladen , en de Bloemen aan 't end of op

den top der Takken,

(12) Melaftoma met effenrandige ^ vyfribHge xrr.

Bladen, hy vieren om de Takken^ die ge-^hpataJ^

krinkeld zyn. Mdf^^^

Het zogenaamde Mlen - Touw van R u m-

PHI-

(12) jMelaflcma Foli's integerritnïs quInquenerviU quatcr-

nis, Ratnis crispatis* t Syü. Uat XIU Fiinis Mnrsnaxum?^

RüMPH. Amb. V. p 66. T. BURM. FU IrJ, 105.

Ff 4
n. DEEt. lU STUK»
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ïï* p H I ü s 3 dat deezc Soort uitlevert ^ kan wegens
Afi^el.

overeenkomst van Blad- en Vrugtmaaking

Hoofd- ook niet van de anderen afgezonderd worden i

fTVK^ te minder ,
dewyl het ook Boomachtig groeit

,

en fomtyds opklimt tot den top der hoogfte Boo-

men. Van deeze krinkeling heeft het zynnaam

,

als ook daar van , dat na 't affchraapen van de

buitende graauwe Schors tot op de binnenlte

groene ^ de Stokken zo flymerig als een Aal zyn.

Het heeft de Stengen vierkantig , omtrent een

Duimdik, geevende overdwars veele regte Tak-

ken uit > aan welken de Bladen in 't kruis tegen-

over elkander groeijen , zynde even zo geribd

als de voorgemelde. De Bloemen , die Tros-

wyze uit de Knoopen voortkomen , beftaan uit

vyf witte Blaadjes , die , omgeboogen zyn , en

tien Meeldraadjes bevatten , Zikkelswyze krom.

De Vrugt is een Bezie , naar die der Taxisboo-

rnen gelykende , van buiten hoog purper - rood

,

van binnen Grasgroen , met veele Zaadkorrel-

tjcs gevuld* Het groeit op Amhon en andere

Eilanden.

3^Tiï* (^3^ Melalloma met zevenribbige Bladen^

Septemner*

SeJenrib- De Heer ] ^cqvl^ heeft op Martenique

nog eene Soort waargenomen , welke ik als de

Dertiende hier voor fleU Het is een regtftam-

mige

^ri) Mdastpma Foliis fêptcmneryiis. JAC<^ Amer^ I3U
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piige Boom, zegt hy, van poftuur als de an- II.

dere Soorten, met de Bladen ovaal, fpits, van^^^'^^'*

onderen Wollig, hebbende zeven Ribben, enHooFo*

evcnwydige Aderen overdwars. De Bloemen stuk.

zyn met tien Meeldraadjes voorzien.

S T Y R A X*

De Kenmerken van dït Geflagt beftaan in een

Trechterachtige Bloem , zittende in een Kloks-

wys' getand Kelkje , en bevattende het Vrugt-

b^ginzel , dat eene tweezaadige Bezie wordt»

Ook is het getal der Meeldraadjes thans tien

bevonden.

De cenigfte Soort (i) , hier voorkomende ,
^^J;^^

voert den naam van Styrax met Kwee - Ap- officinale.

pelbooms Bladen 3 byBAUHiNUs. Het G^'j^oom!^^'

was is zeer fraay door L o b e l in Afbeelding

gebragt enTouRNEFORT vertoont de Bloem-

en Vrugtmaaking ten naauwkeurigfte. Men
wil dat het den Griekfchen naam van het uit-

zypelen der ftoUende Harst, die deezen naam

voert, heeft : wordende in 't Spaanfch Estara-

cue , in 't Italiaanfch Storace genaamd.

De natuurlyke groeiplaats v^n deezen Boom
\^ in de Zuidelyke deelen van Europa. „ Om-

3, trenc

fi) Styrax, Hort, Cliff'^ 187. Hort Xlpt^ 123, Mat^ M'd^ /

227» ROYEN Lugdbat^ 265. SAUV> Monsp» 306* GRON, Orient%

349. Styrax Folio Mali Cotonei C B, Pin 452» Styrax» CAAf»

}^it, 38. Lob. Icon, 251 a* iournf. Injï^ 598,

Ff 5
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IL 35 trent Soliers, zegt Lobel, is een zeer lug-
Afj^el.

^-g Bej-gjg ^ zeer veel Styraxboomen

Hoofd* 53 groeijen ^ welke diestyds aldaar aan niemand
*TüK. bekend waren voor dat wy dezelven aan veele

^!ow^^' ,5 Apothekers en Studenten 5 als ook aan de

3, Doktoren van Montpellier getoond hadden :

j5 want wy hadden dien Boom al lang te voo*-

35 ren 5 te Venetië, in de Hof der Minderbroe-

3, deren gezien. De Stam is gelyk die van eenen

,5 Berken of Kweeboom," Hy heeft de grootte

van een Olyfboom in de Bösfehen van Proven-r

ce 5 inzonderheid omftreeks Toulon. Naar den

Kwee - Boom gelykt hy door 2yne Stam , Bast

en Bladen , zegt T o u r n e F o k t. De Bladen

zyn uit den ronden gefpitst , anderhalf Duim
lang, maar niet zo breed , glanzig groen , van

onderen wit en ruig. De Bloemen , die , vier ,

vyf cf zes, by elkander, aan Jaarlykfe Lootjes

groeijen , zyn wit en van een aangenaamen

Reuk, naar die der Oranjeboomen gelykende,

maar éénbladig 5 van onderen Pypachtig , van

boven in zes puntige Slippen gefneeden. De
Kelk bevat een rond Vrugtbeginzel , 't welk

overgaat in eene Vrugt , van grootte en figuur

als eene Hazelnoot , die Vleezig is ^ eerst zoet

dan bitterachtig , waar in één of twee harde

gladde Zaadkorrels vervat zyn, met een witte

>

Olieachtige Pit, den Reuk van de Harst deezes

Booms eenigermaate hebbende, doch fcherp ea

onaangenaam vnn Smaak.

Drooge In de Zuidclyke deelea van Vrankryk leve-
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?en deeze Boomen geene of zeer weinig Harst

uic. De Styrax ^ welke in de Apotheeken ge-^^^^^^^

bruikt wordt, is afkomftig van Boomen , die inHooFD-

heeter Landen , gelyk Syrië en de overige dee-^TUK*

len van Klein -Afie, in Paleflina of ook in Ara-

bie groeijen , en dus krygen wy ze uit de Le-

vant of uit Indie , onder den naam van Styrax

pf Storax j die tweederley is ^ naamelyk de zo-

genaamde Ca/^mi?a 3 dus genaamd, zo men wil

^

om dat zy 3 zo Galenüs getuigt, weleer ia

Rieten uit Pamphylie gebragt werdt : of in Traa-

nen , dat is famengeloopen 5 welke fommigen

Rejina Styracis noemen , beiden van een zelfde

Reuk ep Smaak. De eerfte is gruizelig en zeer

broofch ; de andere een vaste Harstachtige zelf-

ftandigheid , beftaande op het Oog uit glinfte»

rende deeltjes, doch over 't geheel bleek rood»?

achtig. Zy beeft eenen fcherpen doch niet on-

aangenaamen Smaak en ruikt liefFelyk , inzon-

derheid gebrand wordende; fmeltende fpoedig,

als menze op een gloeijende Kool werpt, en

aan de Kaars ook ligt Vlam vattende. Men heeft

door de Scheidkunde ontdekt, dat het een Harst

zy , die veel dikke Olie en een weinig zuuren

Geest behelst. De veelheid van vlug Zout is

'er kleinder dan in de Benzoin y maar van dunne

Olie heeft ze meer , geevende daar door wat

fterker Geur af, doch minder verdunnende.

Hierom is zy, tegen Hoesten Borstkwaalen, wel

zo kragtig niet als de Benzoin , doch in fommi-

ge Gevalle^ veiliger te gebruikec» Tct \'eriler-

king
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/FnE*EL. Herfenen en opwekking der Dier.
X. lyke Geeften wordt zy , zelfs uitwendig, met

Hdofd berooking of op 't Hart gelegd, grootelyks aan-
gepreezen, en dikwils met de Benzoin gepaard.
Zy komt ook in veeie Samengeftelde Winkel-
middelen.

viodhaare in de Apotheeken is een vloeibaare Zelfftan-

digheid, Styrax liquida genaamd, bekend, die
gemeenlyk, als af druipende , StoBe is genoemd
geweest , doch over welker oirfprong zeer ge-
twist werdt ; willende eenigen dat het flegts ver-
dunde Myrrhe

,
anderen uitgeperfte of afgekook-

te Olie van den Styraxboom zou zyn : terwyl
fommigen het voor een Konftig Bereidzel , uit

vcrfcheide zaaken , hielden. De vermaarde
Londenfche Apotheker , P e t i v e r , nogthans

,

Verhaalt (*} , dat de Styrax liquida , van de
Turken en Arabieren Cotter - Mija genaamd
het Sap is van zekeren Boom , dien men Rofa
Mallos noemt

, groeijende in de Roodc Zee op
't Eiland Cobrofi , by Cadefs, drie Dagreizen
van de Stad Suez afgelegen. Den Bast van
deezen Boom, zegt hy, fchiüen zy jaarlyks af
en kooken dien, geftampt zynde, in Zeewater
tot dat het een Lymige zelfftandigheid wordt
fcheppende dan het Olieachtige daar boven af'
't welk

,
nog veel vuil bevattende

, op nieuws*
door kooking met Zeewater gezuiverd, en ein-

de-

C*; Phii. Trans. N. 3n. Airidg. VOi. V. p. 417,
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delyk in Vaatjes naar Mocha , de Koopftad van H.

Arabie, gebragt wordt. Deeze is tot Reukwer-^''^^^^^

ken by de Oofterlingen in veel gebruik , en meer Hoofd-

of min V/aardig naar haare zuiverheid. De Heer stuk.

Richt KR heeftze^ in Oostindie, geheel wit

gezien. Inwendig 5 by eenige weinige Druppe*

len teffens gebruikt, fchryft men 'er een byzon*

dere kragt aan toe ^ tot het zuiveren van Ver-

fweeringen. Men gebruikt ook, in het Gasthuis

te Parys, met Vrugt, een Smeering 3 die daar

van den naam draagt

COPAIFERA.

De Kenmerken zyn , vier Bloemblaadjes

,

zonder Kelk, het Zaadhuisje een Eyvormige

Haautv, waar in één.Zaad meteen Befie > achtige

Pir.

Het Geflagt heeft zynen naam van het uitle-

veren der Balfem Copayve door de eenigfte Soort

daar in bekend (i) , welke door Marcgraaf, i.

indeszelfs Natuurlyke Hiftorie van Brafil, be-o^S
fchreeven wordt en van Ray genoemd Balfem-^

'

geevende Brajiliaanfche Boom^ met de Vrugt één Boom.

zaad'g. Hy is taamelyk hoog, hebbende een^/r/^f,^

regten zeer dikken Stam 3 het Hout hoog rood

ca

(*) Gf.offROÏ, M<it, Med, Tom It p. +91.

(i) Copaifera* Sys^t Nat, XIU Gen. 548, 302. CopaiVa.

U^t, Med, 513. jACq Amer, i^u T- Gopaïba» Marcgh.
£ras. 13c. Pis. Bras. n8, RAJ, ////?. 1593»

li.DËif.* ih STUK9
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II. en van hardheid als Beuken - Hout* De Bladen

Hfdrel- 2yn ovaal ^ vier of vyf Vingerbreedten lang i

Hoofd uitpuilende Ribben en Adenen ; de Bloemen i

STUK, aan 't end der Takken troswys' voortkomende i

Baifem vyfbladig ; waar op langwerpige ronde Peulen

^qX' volgen , die ryp zynde door drukking het Zaad

uitgeeven ^ dat de grootte en figuur heeft van

een Hazelnoot y van buiten bekleed met een

zwartachtig Huidje , waar binnen een geelachtig

Vleefch en een Fit , die Hoornachtig taay is ^

zynde een lekkerny voor de Aaperi*

Deeze Boom groeit in digte Bosfchen van

Brafil ^ binhenflands , als ook op 't Eiland Ma-

ranhon en de nabuürigen, alwaar , in 't heetfte

Van den Zomer ^ door middel van diepe Infny-

dingen 3 een Olieachtige Harst uit den Boom
vloeit 3 die in 't eerst helder is als verfch gedesi

tilleerde Terpenthyn - Olie , doch vervolgens

dikker en uit den witten geelachtig wordt* Een

dergelyk verfchil heeft ook plaats in het begin

en end der vloeijing , wordende die eerst uit-

komt voor den besten gehóuden. Wanneer dé

Boom op den regten tyd en diep genoeg inge-

fneeden wordt , kan men in drie üuren wel

twaalf Ponden Baifem daar uit bekomen, en^

dan de Wond met Wafch of Kley digt flryken-

de 3 zó loopt 'ér , als men dat wegneemt, hi

verloop van omtrent veertien Dagen wederom

een aanzienlyke veelheid van 't gedagte Vogc

uit.

De Heer J 1 c Q u i n vondt zodanig een Eooni

op



\
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Op Martcnique , en geeft een zeer fraaije Af- Ih

beelding van een Tak daar van met de Bloe-^^-^^^'"'

men, doch de Vrugten hadt hy niet ryp gezien. hoofde

Hier uit blykt dat de Bladen gevind zyn vansTUK,

drie of vier Paarcn zonder oneffen Blad aan 't i

, .
Ccpayve

end 5
Lancetswyze ovaal ^ glanzig , llerk gea-ö^ow^

derd; de Bloemen als gezegd is, wit van Kleur.

35 Üe Boom groeit, (zegt zyn Ed.), overvloe-

5, dig by de Stad Tolu, dertig Mylen van Kar-

33 thagena af , vermengd onder die Boomen

,

5, daar de Balfamum Tohitanum , Peruviamm

5, en anderen , uitzypelen. De laatstgemelde^

35 naamelyk, heeft zynen regten naam niet , als

nergens in Peru vallende, maar in Terra fir-

3, ma, van waar men hem derw^aards gebragt,

j, en uit Peru wederom in Europa overgevoerd

heeft : weshalve de Europeaanen meenden

3, dat hetzelve zyne Groeiplaats was. Dit kan ik

„ op 't bericht der Ingezetenen van Karthagena

35 verzekeren. Tot myn leedwezen had ik geen

gelegenheid , Om die Boomen op de plaats

„ zelve te gaan onderzoeken , hoe naby ik my
3, ook daar aan bevond."

Aangaande den Balfem Copaïve merkt hyoeBaii^m

aan, dat door het inwendig gebruik van denzel-^^^P^*^^*

ven 5 door middel van Eijer- Doijer met Water

gemengd , en Infpuitingen van den louteren Bal*

fem in de Waterwegen, de Amerikaanen zig op

veele plaatfcn van eenen Vuilcn Zaadvloed wee-

ten te geneezen. Dergelyke dienst van deezen

^alfem is in Europa ook niet ombekend , doch

meö
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jL' men oordeelt deszelfs menigvuldig gebruik niet

Afdeel, altoos veilig ; dewyl hy dikwils te fcherp bevondeö

Hoc^*D-
^^^^^ fchadelyk in plaats van heilzaam

STUK. zo lang 'er nog een fcherpheid plaats heeft iö

Jiaifem het Wateren , die men eerst verzagten moet.

slomr'^ Voor het overige kan deeze Balfem ook in Borst-

kwaaien en tot zuivering van Verzweeriïigen ge-

bruikt worden,

Brafiiie- Het Hout van deézen Boom is wegens zyne

fraaije roode Kleur niet alleen tot Schrynwerki»

Befchot van Kamers en ander Timmerhout be-

kwaam, maar men gebruikt het ook tot Verf-

ftofFe. Of het nu eigentlyk dat gene zy ^ 't welk

men Fernambukhout noemt , dan een andere

Soort van Brafilie - Hout y durf ik niet verzeke-

ren. Het zou 5 volgens Marcgraaf, een

Kleur hebben die naar Menie trekt, welke ifc

niet vind in de my bekende Verfhouten ; doch

't is mooglyk en zelfs niet onwaarfchynlyk 3

dat de Kleur door 'c droogen aanmerkelyk ver*

andert ; zo dat het evenwel 't gewoone Fer*

nambuk • Hout zou kunnen zyn*

B ü C I D A.

De Kenmerken zyn , een vyftandige Kelk

boven het Vrugtbeginzel 3 geen Bloemkrans.

De Vrugt en Bezie met een enkel Zaad.

I, De eenigfte Soort van dit Geflagt (i) is

Buhra>. door
LeertoU*

^vers- (t) Bucida* SpU Nat^ XÏU Töin^ H. Geiti* $49» p, 302;'
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door Browne in Plaat gebragt en genoemd

Buceras met bogtige dunne Takjes, de Bladen

ovaalachtig digt by een en veele Aairen aan 'tHooFo-

end der Takken Sloane noemt dezelve^™^^'

Katdraagende Mmgleshoom . met rondachtige ^fn^i/cw!

Bladen , die zeer breed zyn , digt te famen groei-

jende ; wiens Bast bekwaam is tot Lederberei-

den. Men ziet daar uit , dat hy tot de zoge-

naamde Manglesbcomen , waar van reeds eeni-

gen befchreeven zyn , en nog anderen in 't vol-

gende Hoofdftuk befchreeven zullen worden^

behoort. Zie hier de Geftalte.

't Is een Boom , die dertig Voeten hoogte

krygc, met den Stam ongevaar een Voet dik

^

hebbende een ruuwe Schors. De Bladen ^ die

aan 't end der Takken groeijen , zyn aan 't end

byna een Duim breed en twee Duimen lang»

Tusfchen dezelven fchiet een Kat uit of Rist

van kleine Bolletjes, als Speldekoppen ^ wit en

met kleine Pluisjes 5 dat de Meeldraadjes zyn.

Hier volgen de Zaaden , op , die naar Korrels

van Druiven gelyken ^ maar grooter en hoekig.

De Bast wwdt gebruikt om Koehuiden tot

Zoolleer te bereiden ^ waar van hy den naam

heeft 3

Jlmoen, ^caL V« p.397. Buceras Ramulisflexuofis 5cc« Erown.

Jam^ 221. T, 23. f» Mangle JuUfera, Folüs fubrociindis.

&c, Sloan Jam. I5Ó. Hijl. II. ó;^ i89, f. 3. PvAj,

Dendr» 11 6.

Gg
II. Deel, II. Stuk.
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II* heeft
, groeijende aan de Oevers van een Ri ^

i-DEEL.
^j^^ Jamaika.

Hoofd- De Boomen die tien Meeldraadjes en een en-

STüK, icelen Styl of Stempel hebben ^ zyn thans be-

fchreeven. Nu gaa ik over tot de genen die

drie Stylen of Stempels hebben , als volgt,

M A L P I G H I A.

De Geflagtnaam ftrekt ter eere van den ver-

maarden Malpighiüs^ door wien zo veele

Ontdekkingen ten opzigt van de Planten zo

wel als van de Dieren Wereldkundig zyn.

De Kenmerken beflaan in eene vyfbladige

Kelk^ die aan den Grondfteun van buiten Ho-

niggaatjes heeft ^ en vyf rondachrige genagelde

Bloemblaadjes : de Vrugt eene Bezie met ééne

Holligheid en drie Zaaden.

Dit Geflagt bevat negen Soorten ^ waar van

eenigen Boom- anderen Heefierachtig zyn : dus

X. (13 Malpighia met effenrandige ovaale gladde

^^jra^'"^
i?/ad^72 3 en Zonnefchermswyze Bloemfieeh

Gladde, tjes.

Deeze Soort vindt men by Browne Hee-

fier-

i(t) Mahighia Foliis ovatis integerrimis glabrls &c Syst^

Nat. XI ï* Toai^ 11, Gen 567. p, 314. Hort» Cilff^ 196, Hort^

Vps. lo8* ROYEN Lugdhnt, 4?9, AliLL. Di^. f 2.

Malpigh a Pruticofa ereóïa &c. Brown. Jam^ 230. Ariior Bac-

cifera &:c, vloan. Jam^ 171. ii. p. iü6« T.>07, f, 2*

RAJ. Dendr^ 74»
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Jlerachtige met een regten Stam genaamd, doch ïL

Sloane ncemtze een Bezkdraagende Boom ^ met^^^^^^»

rondachtige Bladen en Vrugten als Kerlen, dieHooFD-

rood zyn met veele Zaadkorrels ; de SteenrjessTUK»

met Sleuven» Men noemtze op Jamaika, daar

deeze Boom overal in de Tu^'nen gekweekt wordt

,

Barbados Kerfen> Hy heeft de hoogte van om-

trent vyftien Voeten. De Vrugten hebben de

grootte van Kerfen , zynde zoet en eetbaar ; van

binnen met Steentjes 5 die tegen elkander ge-

voegd zyn, even als in de JVüspelen.

(2) Malpighia met effenrandige ^ ovaale, glad^ xr^

de Bladen . efz Steeltjes ma ééue Bloem. Pumdfoiia^

appel - bla-

Hier wordt thans de Malpighia van Plu-^'^^'

M i E , die naar den Granaatappelboom gelykt

,

t'huis gebragt : zo wel als de Amerikaanfche

Kcrienboom van Plükenetiüs , met ge-

paarde Myrthebladeren en eene wrange vierkor-

relige Vnigt. De natuurlyke Groeiplaats , zo

wel als die der voorgaande Soort 3 is in Zuid-

Amerika*

(3) Malnighia met effenrandigs , Lancetvov irr

Mahh,hia F«Iiis &c. pedunculis miifloris* Syst^ Nat,

Foliis ovatis integeruniis gla'sns. Hort^ Ups^ io8, Frutlco-

fa ercf^a 5ce. Brown Jam^ zio Malpighia Mali Piinici fade*

Plum, Gen. lóót Ic^ lóó. f, 2 Cerafiis Americana Pluk*

(5j Malpighia FoliiS Lnnceolatis dcc* Syst* Nat.XlU Md*

Gg 2 ^
pi-

r. DEïL. lU StviU
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^ mige ,
gladde Bladen , de Aairen %yde

Afdeel. 7-

Hoofd-
stuk. Dceze is door den Heer jACQuiNVOor-

gefteid als een Boompje , met Bladen van vier

Duimen lang , 't welk hy in Kreupelbofch by

Kartliagena vondü»

uZns
Malpighia 7net langwerpig ovaale Bladen ,

Brandende. die Jtyve uederUggende Borfiels hebben ^ en

éénbloemige Steeltjes by elkander.

Deeze voert den bynaam van Brandende ^ om
dat de Bladen van onderen met kleine Stekel-

tjes bezet zyn , welke ^ wanneer menze aanraakt

,

in de Huid .en in de Kleederen blyven zitten

,

zynde niet dan met moeite daar uit te krygen.

Dat deeze Stekels Jeukt verwekken , is uit de

Planten , die men daar van in onze Kruidtuinen

heeft blykbaar 5 volgens den Heer J. B u r m a isr-

Nus. Hier toe ^ naamelyk , wordt de Breed-

bladige Malpighia met de Bladen van onderen

Doornachtig van P l u m i e r , betrokken ; zo

wel als de Amerikaanfche Mispelboom van Tour*
NE-

pighia Foliis oblongo - ovntis «trinque nitidls, Racemis axil-

larihus. JACC^ Amer. 136.

(4) Malpighia loXüs oblongo - ovatls , 5et!S deciimbenfibus

rigidis , Pedunculis unifloiis ^%gregms, Mill. Di&^. T. i8r»

U i v M« latifoli i Folio fubtus fpinofö. Plum. Gen. 46* Ic, 167*

f. i» Mespilus Amcricana , Folio laro fubtus fpinofo, Fruftu

rubro. ToüRNF. 642. Arbor Baccifera Folio oblongo Sec»

SlOAN* Jam^ i?^. H^A lU p* lo6, T* 207, f. $.
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KFFORT, met een breed van onderen gedoomd ïf.

Blad en eene roode Vrugt. De iiezie-draagcn-'^^^^^^'

de Boom van S l o a n e , hier aangehaald , hadt Hoofd.

een Stam van dikte als eens Menfchen Been. stuk.

De Heer J a c Q u i n fielt , onder den bynaam
van Marteniekfe ^ ecne Soort vm ?iMpigJna voor ^

9^ welke de Iterkst brandende (zegt hy^) van

3, allen is ^ komende in gedaante volmaakt met

de Gladde overeen y waar van zy alleen door

3, de Stekels kan onderfcheiden worden , en

35 door een minder aangenaame Smaak der

,5 Vrugt. Alle de Soorten hebben wel eetbaare

V rugten , doch die van de Gladde en Bran*

3. dende alleen zyn in gebruik. De lalFe Vrug-

•3 ten van deeze worden raauw door de Kinde-

55 ren en Wilden gegeten ; maar die van de an-

35 dere 5 welke Zuurachtig zyn en een byzon-

55 deren Smaak hebben , zet men met Suiker ge-

35 kookt op Tafel : raauw maakt men 'er geen

35 werks van. 't Is my echter gebeurd 3 dat ik

33 langs het Zandige Strand van Venezuela rei-

33 zende , en byna verfmachtende van Dorst , /

53 by gebrek van Water om dien te lesfchen
,

53 met myne twee Medgezellen een groote me*

3, nigte van deeze Vrugtcn raauw op -at, zon-

^3 der eenig kwaad gevolg."

(5) Malpighia met fmalle Lancetvormige Bla- v.

Smalbladi*

(^5) Malpighia Follis Ilneari - lanceolatis , Setis utrinque^^*

Gg 3 ^c*

II, D^^u !!• Stuk*
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11. den , die wederzyds Jlyve nederleggende
Afdeel*

Borjlels hebben , en Trosdraagende SteeU

Hoofd- tj^s.

STUK»

De Heer Jacquïn vondt deeze op Rots-

achtige plaatfen van 't Eiland St. Marten 5 eens

Mans langte hoog , met bleek Rooze ^ roode Bloe-

men.

VT. (6) Malpirhia met ovaale effenrandige Bla-

f^kbiadu* > '^^^ onderen Wollig zyn^ en Tros-

g-» fen aan de enden der Takken.

Deeze is de hoogfle van alle de Malpighiaas.

B R O w N E noemtze Boomachtige , en S l o a n e

naar den Lindeboom gelykende met Laurierbla-

den en Bloemen van den Aardbezie - Boom , die

wit zyn en welriekende 3 groeijende by Tros-

fen; Je Viugt vyflioekig. 't Is een Boom, zegt

LiPv NiF.rs 5 met ovaale, gedeelde, efFenran-

dige Bladen 5 van grootte a^sde Palm der Hand,

van bov€n rui^ , van onderen \^'oIlig , dikwils

overhoeks geplaatst. Aan de enden def Takken

komen lange Wollige Trosfcn voort. Deeze

zyn

&c, %5/. Nat xir. M. Foliis lanreolato - linearibus, SetFs

deciuTibcnribus utr'nque ^rig;djV }hcq* Amer, 13$. M angus»

tifolia Folio fubtus (plnofo. Plum. Gen. ^6*

(6) Mupighia Foiiis ovatis integcrrimis fubtus tomentoifis

Sec Syst- Nat, XII. M. arborea &c» Bkown, Jam, a3o,23U

litifolia C(^rtice Sanguineo. BARR. jEquin* 71? T/lia? af*

finis Luurifolia &c« Sloane Jam^ Biji^ \l, p. 20.

& lo
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zyn het 5 buiten twyfel , welke BRowNr; II.

Aairen noemt. De natuurlyke Groeiplaats is^'^^^^*

in de Westindiën. Hóófd-
TUK.

(7) MaJpighia met Lancetswys' oraale . Wol- va»

lige ^ 'tffenrandige Bladen^ en Tros/en aan^^a^"^^^'^^*

end der Takken. >

woibiadl-

De aangehaalde van B a r r 1 e r , onder den

naam van laage Malpighia , met Bladen en ge-

daante van Wollekruid , en een zeer dikken

Steel 3 fchynt aanmerkelyk te verfchillen van

den Boom van S L o a n E , die Besfen met Kel-

ken draagt , maakende een Trosachtige Vrugt

uit 3 die eetbaar is en rondachtig , met eenen

Zaadkorrel , bleek geel van Kleur , L r n n u s

zegt 5 dat deeze Soort Lancetswys' ovaale Bladen

heeft 5 van een Voet lang ^ gefteeld , ruig van

onderen en met een dikke Wolligheid bekleed.

Hy ftelt de Vrugten en Groeyplaats als in de

voorige Soort.

(8) Malpighia met Lancetswyze, getande^ ge- vrn.

Hu
dige,

doornde^ van onderen Stekelige Bladen, "^^i^fbu-

Zo.

(7) Malpighia FoHis lanceoïato- ovatfs &c» Syst. Nat, XTT.

M. humllis Verbasci folio & facie* Carr. ^q* 7^* Baccife.a

Arhor calyculata &:c^ SLOAN Hift, If 195. f. 2,

(8) Malpighia FoUis lance.>latis &>: Syst Nat. Xü M. aa-

guftis & acumiiiatis Aquifolii foliis. PjLüM. Cen^ 46. /c, 168*

1.

Gg 4 •
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ïl. Zodanig eene Soort is door Plumier zeer fraay

Afdeel. yQQ,.gefteld ^ uit wiens Afbeelding zig de Le-

•I^ooFi) pelswyze gedaante der Bloemblaadjes en de fi-

STUK.
g^|u|. jgj. Vrugten ^ zeer duidelyk openbaart.

ïx* (9) Malpighia ml ovaalachtige y getande 3

KerirfeT-'^* ^ gedoomde ^ Bladen.
bladige*

De figuur der Bladen zweemt in deeze meer

naar die van Hulst , doch dezelve v^wden by

die van den Kermesboom vergeleeken. Beiden

vallen zy in de Westindiën. Ik heb deeze

Soorten ^ fchoon laag van Gewas 3 niet van de

anderen willen afzonderen.

E R Y T H R O X Y L O N. Roodhout.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn ; een

Klokswyze Kelk ; de Bloemblaadjes aan den

Grondfteun een uitgerand Honigfchubbetje heb-

bende : de Meeldraadjes van onderen famenge*

voegd : de Vrugt eene éérzaadige Bezie^

Het bevat thans twee Soorten , als volgt.

T. CO Roodhout me? Jtomp ovaak Bladen.
Erythro» "

^^yi tha.
Méhrghra Fo'üs fubovatis &c, Syü. Nat* XII. M. hu-

geeiïich. mi'is lücis Cücciglaadiferas foliis. Plum Gen. Ic, i/SS.f. 2*

(l) Erythroxylon Poliis obovat's. Syst, Nat XIÏ. Tom. IK
Gen. 571 p. 315 Am(jen^ Acad^V p 397. jACq. ^wfr. 134^

T S-'* f I Erythroxylon Foliis ellipticis, li;. eis binis longitu-

dinalibus liibtus notaiis , Fasciculis Florum fpaifis, BROW|«»

Ja^, S/S» T, 38. f,
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De bynaam is van den Heer Jacquin II.

afkomltig , door wien deeze Soort in de Zan- Afdeel,

dige Landftreeken ^ by Karthagena in de West- ho^d-
indiën , aan den Zeekant , veel gevonden stuk.

werdt. L I N N u s hadtze Areolatum ge-

noemd , om dat de Bladen , van onderen , door

drie overlangfe Streepen als in Beddetjes ver-

deeld zyn. Van deeze Streepen loopen twee ter

wederzyde van de middelrib^zig met dezelve aan

begin en aan hetend vereenigende; 't welk de

benaaming van Browne uitdrukt ^ die dit Ge-

was op Jamaika hadt waargenomen, en 'er den

gcdagten naam aan gegeven ^ wegens de Rood-

heid van het Hout , doch w^elke 'er de Heer

Jacquin nooit in ontdekt heeft.

Deeze Karthageenfche is een Boom van twaalf

Voeten hoog , met uitgcfpreide Takken , die

dikwils effen boven den Grond reeds uit den

Stam voortkomen , zynde het Hout bruinachtig

en vast. De Bladen zyn ovaal , aan 't end rond-

achtig, en daar een weinig uitgerand, ongekar-

teld j glanzig 5 van boven groen , van onderen

grys 5 anderhalf Duim lang. Aan de Houtige

Takjes komen korte Steekjes ^ Troswyze , voort

,

ieder met eese Bloem , die uit vyf ovaale Blaad-

jes beftaat en tien Meeldraadjes heeft, met drie

Stylen op het Vrugtbeginzel. De Bloemen ^ die

door haare menigvuldigheid dikwils de Takjes

geheel bedekken , zyn omtrent een half Duim
breed , wit van Kleur , en hebben een zeer aan-

genaame Reuk , niet veel van dien der JonquiU

Gg 5 jes
II* DESL» II» STÜX»
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II* jes verfchillende , doch flaauwer en ligt verdwy<
Afdeel,

^^^^^q^ jj^ Vrugt, die eenigermaate vierhoekig

Hoofd- is^ week en rood^ bevattende eene (lomp vier-

STUK. hoekige Noot ^ hadt een rood Sap , en fcheen

van geen Gedierte ^ zo veel hy verneemen kon

,

genuttigd te worden.

f2) Roodhout met fpizs ovaale Bladen.

Hava-

Maafch» Deeze kv/am in Géftalte zeer met de voor-

gaande overeen 5 maar hadt de Bladen fpits

ovaal van onderen zonder eenige S treepen

;

de Vrugten Oranje - kleur. Zy was aan den

Rotfigen Zeekant , by de Stad Havana , op 't

Eiland Kuba , door zyn Ed. waargenomen , zyn-

de een Heefter van maar drie Voeten hoogte.

Waarfchynlyk zou dezelve , in een vrugtbaare

Grond groeijende , ongelyk meer hoogte berei-

ken.

Ik gaa thans tot de Tienmannige Eoomen,

die vyf Stylen of Stempels hebben , en daarom

Vyfwyvige genoemd worden 3 over.

A V E R R.

(a) Erythroxyton Foïiis ovatls* JACQ. Am(tr, 135. 87.

(») Ovata ebtufa heeft wel de Heer Jacquin, maar uit

7,yne Afbeelding blykt, dat de Gladeri van deeze Soort fpits

of puntig ovaU zyn, en daarom ftel ik vast , dat zyn Ed. zig

daar niet wel uitgedrukt hebbe ; te nieer , om dat die van de

voorgaande Soort weezenüyk Jiomp ovaal zyn*
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A V E R R H O A. IL

Dit Geflagt heeft zynen naam van den Ara- Hoofd-

bifchen Geneesheer AvERüoës^ die in 't^^UK,

midden van de Elfde Eeuw of omtrent dien tyd

bloeide ^ en van de hoedanigheden der F'iant*

gewasfen 5 welke in de Werken van Gale-
nos vervat waren ^ fchreef.

De Kenmerken zyn ^ een vyfbladige Kelk,

waar in een Bloem, die uit vyf Blaadjes be-

llaat
.,
wyd gaapendc. De Vrugt een vyfhoeki-

ge Appel met vyf Holligheden.

Drie Soorten behelst hetzelve ^ als volgt,

(i) Averrhoa , die de Vnigt uit den hlooten

Stam uitgeeft , zynde langwerpige Jlonip-' ^^l!^^

hoekige Appelen. lüimbing.

De Bilimbi van den Malabaarfen Kruidhof

3

hier aangehaald, wordt gezegd een Boompje te

zyn van agt of tien Voeten hoog , niet dik

van Stam , het welke op Malabar in de Tuinen

gehouden wordt om de Vrugten , die van groot-

te als een Hoender - Ey en dus langwerpig rond ,

cenigermaate flaauw vyfhoekig zyn. Rümpkiüs

fi) Averrhoa Caudice nudo fru6i:Ificaïite, Pomïs oblongis

o>>turangulis. Sysu Nat* XII* Tom» If. Gen. 5/z. p, 315^

Flor^ ZeyL 177* Blinbingium teres. HUMPH. Amb, ï. p. ïjg.

T* 36. Bilimbi. Hort. MjI. liU p 55. T, 45, 4^, BiRM*

noemt-

II* Deel ll. Stuk»
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^
II. noemtze Ronde Blimbing, volgens den Maleit-

Afdeel,
j^^^ j^^^j^ ^ 2:egt dat men deezen Boom op

Hoofd- op Java ,
Baly, Celebes en verder op de Mo-

stuk, lukkife Eilanden ^ doch nergens dan met Men-
Mmbing, fchen Handen geplant vindt. Hy zal dan mis-

fctiien uit China afkomftig zyn. 't Is de klein-

Ite Soort van dit Geflagt, maakende een Ge-

was van weinig fraaiheid ^ zo Rumphiüs
aanmerkt 3 met korte kromme Takken, die aan

de enden alleen bezet zyn met bosjes van Blad.

fteelen , waar van de Bladen gevind zyn , tot

zeventien en agttien Paaren aan een Steel, zyn-

de niettemin ongevaar drie Duimen lang en twee

Vingeren breed , met een oneffen Blad aan 't

encl. De Bloemen komen by Trosjes uit de

Knobbels van den Stam en de Takken en dit in

zulk een menigte voort , dat zy dikwils den ge»

heelen Stam bekleeden. Dit doen ook de Vrug-

ten, die de gedaante van Eijerpruimen hebben,

ryp zynde ,
Grasgroen en van binnen met een

Waterachtig Vogt gevuld , zo zuur als men

zig kan verbeelden, doch niettemm de Tanden

geenszins eggerig maakende , wanneer men 'er

in byt. Men eet ze ook niet raauw, maar by

Vleefch , Vifch of andere dingen gekookt en

zy worden ook in Pekel ingelegd of gekonfyt

,

als wanneer zy aangenaam zyn om te gebrui-

ken.

In de geftalte van deeze Boomen moet, naar

de plaats waar dezelven groeijen , een groot

verfchil zyn, en misfchien willen zy beter na-
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by de Vaste Kust voort dan in Water -Indie. IF.

Tmniers ik vind van Grimmius aangete- ^^^^^^i^

kend , dat de Blimbing een zeer fchoone Boom Hoofd-»

isj wordende van het Sap der Vrugten eensruK,

zeer verfrisfchende en verkoelende Syroop ge-

maakt 5 en de Bloemen , die rood of Violet

zyn 5 leveren een gedeflilleerd Water en Con-

ferf uit 5 van dergelyke eigenfchappen.

(2) Averrhoa^ die de Frugt uit de Oxels der ir.

Bladen voortbrengt, zynde langwerpige^J^Ztl.
fcherphoekige Appelen.

.

Boom^^'

Dit is de gewoone Blimbing 3 op Malabar

Tamara Tonga of Caranibolas genaamd, meest

van de voorgaande verfchillende door de hoe-

kigheid der Vrugt ^ welke Rumphius
Frurmm Stellatim , dat is Geflernde Pruim

noemt 5 om dat dezelve zig op de doorfny.

ding als Gefternd vertoont. B a u h i n u s , de-

zelven voortellende onder den naam van Goa*

fche^ Appelen met een agthoekige Vrugt 3 heeft

daar in misgetast , zo C o m m e l y n in

zyne Aantekeningen op den Malabaarfen Kruid-

hof

(2) Averrhoa Axillis Folbriim fru(iiifïcantibus , Pomis olu

longis acutangulis* Flor. ZeyL 178. Mala Goënfia , Fru(aii

oclangulari Pomi vulgaris magnitudine. C. B* Pin, 433» Fm-
niim ilellamm» Rumph. Amh, u p, 115. T. 55^ Tamara Ton-
ga five Carambolas. Hort, MaL IIU p, sr» T. 43 , 44. BUKM»
Zeyl. 148* BüRM. Fl. Ind. loCh

Ih Deel, ir, Srm*



478 TiENMANNiGE BoOMEN.

j I, hof aanmerkt ; doch L i n $ c h o t e n hadc

Afbeel, zulks verhaald. Acosta meldt, dat de Vrugt

Hoofd-
^""^'^^ Malabaaren en Portugeezen Caramho-

STUK. las 3 de Malcijers en andere Indiaanen Bolimba

Vyfbock^ noemen , door Sleuven als in vieren verdeeld

is, 't welk reeds een asnmerkel\kverfchil maakt

met R u M p H I TT s 5 die deeze Blimbing , welke

men op Malabar Vyflmk noemt 3 aldus befchryft.

Het is een Boom , die den Stam ongevaar eens

Mans langte hoog heeft , met eene fierlyke

Kroon » als een Zonnefcherm uitgcfpreid, gee-

vende dus een aangcnaame Schaduw. De Blad-

Iteelen hebben vier of vyf Paaren van Bladen

,

die wat naar Pruimbooms - Bladen gelyken 3

doch veel kleiner zyn, wordende naar 't end al-

lengs grooter, en het uiterfte allergrootst. Van

boven zynze bly - groen , doch van onderen wac

graauwachtig , fluitende zigby nagtnederwaards.

De Bloefem komt Trosachtig zowel uit de Tak-

ken als uit het bovenfte van den Stam voort.

De Bloemen , die roodachtig zyn , komen uit

een Klokswyze Kelk^, en beftaan uit vyf Blaad-

jes. De Vrugten , grooter dan de grootlle Prui-

men ^ zyn wel doorgaans in vyf, doch fomtyds

ook in vier 5 zes of meer Ribb^-n verdeeld, 't

welk ai naby aan de agt Ribben kotiït. Haare

Kleur is , ryp zynde , geelachtig , en dan bevat-

ten zy een Sappig Vleefch, zynde van een rin-

fen Smaak. Men vindt 'er zoeten en zuuren

van y de eerften worden raauw gegeten ^ en zyn

dus
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dus zeer gezond , voornaamelyk in heete Ty- II#

den, en zelfs in Koortfen ; maar de zuurcn ge-^^^^^-^W

bruikt men niet dan by de Spyzen gekookt of hoofd-
ingelegd en gekonfy t , even als van de voorgaan-^TUK.

de Soort gezegd is,

(3) Avcrrhoa die de Vrugten aan de- hloote 111.

Taliken draagt zyiïde rondachtige Appe-adZ^^^^

len. ,
Zuur-

knoop»
Boom»

Dit laat zig zeer wel dus bepaaien , doch de

manier der Vrugtdraaging kan niet tot een on-

derfcheidend Kenmerk verftrekken in dit Ge-

flagt; welks algemeene Kenmerken wel mogten

opgegeven zyn , dat de Vrugt in alle Soorten

voortkomt uit de bloote Stam en Takken ; iets

welk maar in weinige Boomen plaats heeft.

Men noemt dit het Cheramela - Boompje , en

zegt dat hetzelve een taamelyk dikken Stam

hadt , doch laag bleef op Ambon . alwaar hec

van Java gebragt was. De Heer J. B n r m a n-

Nus noemde het , Indifche Appelboom 3 met

een kleine , ronde , zuure , geftreepte Vrugt ,

wordende Nelli of Nellika geheten by de Cey-

loneezen. Op Mdlabar noemt men hetzelve

fs) ^verrhoa Ramis nudis frafï:Ificantibus , Pomis fubro-

tundls. Flor. Ztyl. 179. Cheramela. RUMPH* Amb» VU»

S4. T. 33. f. Nell poli. Hort. UaU HU p« 57. T* 47,

48. RAJ^ Hifl* 1450* BURM^^fj/. 148, BüRM, lEk Ind^

oó.

II. D££L« n« SïUKt
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IL- Neli'pouli^ in \ Nederduitfch Zuurkmopen ^

onderfcheidt het in twee Soorten, waar van

Hoofd de eene wel bloeit doch geene Vrugten voort-

STUK. brengt 3 wordende deswegen het Mannetje 3 de
:^««r. andere het Wyfje geheten. Geen van beiden

£oom^ groeit veel hooger dan^ agt of tien Voeten. De
Stam is ongevaar een Voet in de rondte 3 heb-

bende een dikken IJast : de Bladen zyn gevind ^

als in de andere Soorten : de Bloemen klein ,

zoet van Reuk en zuur van Smaak* De Vrug-

ten, die uit de bloote Takken doch niet uit den

Stam voortkomen , zyn plat rondachtig , van

grootte als de groote zwarte Kerfën , hebben-

de zes of agt Ribben , glanzig groen en door-

fchynende , gevuld met een Sappig Vleefch,

van eene aangenaame rinfe Smaak , een Steen

bevattende met eene langwerpige Fit , die uit

zes of agt dunne Zaaden 3 welke in een Huidje

beflooten zyn 3 beftaat. Dus ziet men dat de

opgegeven Kenmerken van dit Geflagt , ten op»

zigt van de Vrugt zeer weinig ftrooken. Men
eetze in Indie tot verfnapering , gelyk in Eu»

ropa de Kerfen, zo raauw als ingelegd, gekon-

fyt of gedroogd.

Spondias.

De Kenmerken zyn ; een vyftandige Kelk

,

een vyfbladige Bloem ; een Pruilnvrugt met

een vyfbollige Noot of Steen,

Twee
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Twee Soorten zyn daar jin opgegeven , als Ih

volgt.
Afdeel;

(1} Spondias ^ wier Bladen den gemeenen^^^J^"

Steel famengedrukt hebben. i.

spondias

DitSoortelyk Kenmerk, zo als de Geflagt-W«^j|^*

mam 3 is afkomffig van Brov^ne, die vanpmim., ^
een Gewas fpreekt ^ door hem afgebeeld 3

welk hy noemt , Spondias die uitgebreid is ^ met

veele kleine gevinde Bladen ^ hebbende de Schaft

famengedrukt en gefleufd 3 vroeg bloeijende*

Hier toe betrekt onze Ridder de 'Kleine Myro^

balanus van Sloane met gewiekte Esfchen-

bladen, en eene paarfche Vrugt, die een groo-

ten Vezeligen Steen heeft : als ook den Ameri^

kaanfchen Pruimboom van dergelyken aart 5 by

Plukenetius voorkomende
; geevende 'er

den bynaam van Mombin aan ^ die tot de vol-

gende Soort behoort 5 gelyk de Heer Jacqüin
denzelven ook billyker daar aan geeft. Ik be-

houd derhalve de voorige bynaamen.

Op Jamaika, zegtSLOANE, wordt deeze Boom
maar tien Voeten hoog 3 doch Jacqüin 5 die

hèm

(i) spondias Foliis petiolo communi comptesfb. Syst, Nat.

Kll« Tom. II* Gen» 573. p* 3i6. Sp. Petiolis ^ommunibus

compresfis Sp. Plant IL p. 613. Spondias diffafa &c. Brown^

Jam^ 228. Myrobalanus minor Sloan» Jam^ i8s. Hifi^

\h p T. 219. f. 3 , 4, 5. Raj. Bendr. 43. Prunus
'

Amcricaua Sec. Pluk. Alm* 307 T* 21 ö# f* 3. Spondias Ra#

cemis fparfis , ^ïoliis multo brevioribus* JACQ: yintiu

Hh
II, DEEI., XI, STTJ^r
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hèm omïlreeks Karthagena in wilde groeijen

-

Afj^e!^
de vondt , merkt aan , dat zyne hoogte zeer

HoojDw verfchilt naar de Groeiplaats , vallende fomtyds

tot dertig Voeten. Hy is op fommigen der An-

P^^^'^^'^^tillifche Eilanden , gelyk óp Jamaika , St. Domin-

go, St. Marten en Kurasfau, wegeiis de Vrug-

ten aangefokt* De Stam is natuurlyk regt> met

weinige dikke Takken, en gevinde Bladen, die

jaarlyks afvallen , inzonderheid wanneer de Vrug-

ten ryp worden. De Vinblaadjes zyn klein ,

ovaal , doorgaans tien of elf aan een gemeenen

Steel. Aan de Takken komen Trosjes voort

van kleine roode Bloempjes* De Vrugten zyn

langwerpig , Eyrondachtig , fomtyds Homp 3

fomtyds met een uitpuilende top. Onder eene

paarfche , of ook geele , of gemengelde Schil >

hebben zy een geel Vleefch , dat zoet is met

eenige rinsheid ; dus niet onaangenaam van Smaak ,

en bovendien zoet van Reuk : wesha've deeze

Vrugten , onder den naam van Pruimen^ veel

op Tafel komen in de Westindiën.

Behalve den zonderlingen , uit Houtige Veze-

len Netswyze famengeweven Steen of Noot^
die het grootfte gedeelte van deeze Pruimen
opvult, heeft deeze Boom nog eene zeldzaame

eigenfchap. Indien men een afgefneeden Tak
met jonge Vrugtjes of Schepzeltjes beladen , in

de Aarde lleekt , zo worden dezelven dikwils

ryp. De Ingezetenen maaken Heiningen van
Stekken deezer Boomen , die zy dan nog in 't

zelfde Jaar met Bloemen en Vrugten beladen

zien«
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zien. Als deezc Boom op zekere hoogte af- 11.

jcekapt wordt 5 dan geeft hy lange Takken uit 3^^ ^^^^'

welke over de geheele langte met Bladen be-HooFD- '

zet zyn ; zo dat hy zig als een geheel ander stuk.

Gewais vertoont. De Engelfchen en Franfcheii

geeven 'er den naam van Spaanfchen Pruimboom

aan. Het 2:yn de Pruimen Icaques genaamd,

van R0CHEFORT3 niet , die tot het Geflagt

van Chryfobalamis behooren»

(2) Spondias met ronde Bladjleekn^ waar aan

gladde gefpitfe Finbladen. luwiT
VarkenS'

Deeze Soort noemt Browne Spondias moit

veele cvaale Vinblaadjes , Trosfen aan 't end der

Takken , de Schors aan de binnenzyde rood*

Geen ander verfchil fielt 'er Sloane in 5 dan

dat de Vrugten geel zyn. Het is de Ameri-

kaanfche Pruimboom , door Juffrouw Merian
zeer wel afgebeeld, zegt onze Ridder, die 'er,

ik

Ca) Spondias Petloh's teretibus, Foliolls nitidis acuminatis.

Syst^ Nat^ XII, Spondias FolioUs nitidis. Spec^ PlanulU p«

i6i3, Spondias Foliis plutimis & paucioribus &c, Brown^^^w.

ft!29. Myrobalanus Folio Fraxini alato , Fmftu luteo, Sjloan,

Jarh. ISU Hifi^ 11, p, 125, T. 2T9, 1, 2^ Kaj^ Dendr, ^3,

Prunus American.1, Mer. Sur^ T, 13^ Moinbin Arbor Folio

Fraxini &c, Plum» Oen^ 44, Prunus Brafilienfis Frudu Race-

mo{b, Ligno int'.is pro Osliculo* RAJ, ////^, 11 54. Spond'as

Kacemis tcrminaiibus longitudine FoJia 'squantibus^ jAcq»

Ayner^ 138, s'pondias Ho')0?4 LoEFL, lu 209, Arbor Nuci

Juglandi fimilis, feu Hobos* C, B, Pin* ^17*

Hh 2

U, DÉk, II. STtfïï.
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IL ik weet niet om welke reden , den bynaam
Afdeel. Myrobalanus aan geeft. De Engelfchen

Hoofd- noemen hem Varkens - Pruim > om dat 'er die

STUK. Dieren door gemest worden , zynde dezelven

Varkens*
[^y ^> Menfchen zo gewild niet^ wegens het wei-

nige Vleefch , dat 'er om den Houtigen Steen

zit 5 die van de zelfde hoedanigheid is als in de

voorgaande Soort y en het Gewas heeft de zelf-

de eigenfchappen. De Spaanfchen noemen het

Jiobos zegt L o E F L i N g , die het aan de Spaan-

fche Kust, in Cumana, wild grceijende vondt,

en aanmerkt , dat het een taamelyk groote

Boom woudt^ zynde mét de Acajd van Marc-

GRAAF en Labat 5 zoAy oordeelde 5 overeen-

komftig 5 en dus ook de Brafiliaanfche Pruim-

boom van Ray. De Heer Jacquin , die

er den Indiaanfchen bynaam van Mombin aan

geeft 5 befchryft denzelven als volgt>

Het is een hooge fraaije Eoom , met eene

^eer uitgebreide Takkige Kroon ^ die een goe-

de Schaduw geeft ^ en daarom ook dikwils in

de Weiden geplant wordt ^ om aan het Vee
totbefchutting te fhekken voor het fteeken van

de Zon. Men kan hem, even als den voor-

gaanden 3 zeer'gemakkelyk van Stek voortteelen,

tot Heiningeïi^en tevens Éot afperking der Lan-

deryën. Hy heeft den Bast Afchgraauw èn met

Barften; het Hout witachtig doch zagt, en niet

dan tot Kurken of tot branden bekwaam. De
Bladen zyn gevind ; zy ftaan aan eene Rib van

een Voet lang 3 meest van negen Bladen 5 die

lapg-
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langwerpig ovaal zyn met eene ftompe Punt, lU

glad en gedeeld , de middelften omtrent drie^^^'^'^^'^

Duim lang. Aan 't end der Looten komen hoofd-

Trosfen voort , van kleine witachtige Bloem-^TaK*

pjes3 die vyf .Blaadjes hebben, in eèn vyftan-j^^^^^^^-"

dige Kelk , bevattende tien Meeldraadjes en een

Vrugtbeginzel met vyf Stylen , wier Stempels

famengedrukt z^m en beltaan uit twee Plaatjes.

De Viugten komen ook Troswyze voort, gelyk.

men dit in de Afbeelding van JuiTrouw ' M e-

111 AN ziet, welke d^ii Bloefem vergeleek by.

dien van Vlier, behalve dat dezelve 'gech Reuk'

heeft. De Vrugten
,
zegt zy, /zyn. famentrek-^

kende en Zweetdryvende , en maaken een geel

Zweet , worden gemeenlyk Geele Pruimen ge*'

heten. Zy zyn eetbaar doch zeer draadig van

Vleefch.

De Heer J. B u r m a n n u s , in zyn Ed. Ver-

zameling van gefchilderde Koromandelfche Plan-

ten ook eene Aftekening bezittende , daar de

naam van Caddecoy , Arhor Myrobalan. Citri ,

by gefchreeven is , zo heb ik dezelve, aange-

zien de onbekendheid van dien Boom , hier wil-

len medeleden , en dewyl deeze benaaming nog

tot geen Geflagtnaam gebruikt is , zal ik hem
noemen

M Y R O B A L A N I F E R A*

De Kenmerken daar van kan ik uit de Afte-

ldening niet naauwkeurig bepaalen, Is uit de-

Hh 3 zcl*

IL DEEL II Stuk,
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II. zelve veeleer te denken ^ dat hy tot de DecaU"
Afmél.

^^i^ ^ ^Qj. Icofaiidria, die ten minfte"

Hoofd- twintig Meeldraadjes hebben, gclyk de Pruim-

STUK. boom, behoore. 't Gene, daar dezelven uit

M \ ^ fchynt maar een Kelk te zyn , die ^

titfera ci» ZO ^wel als de Draadjes , geelachtig is , zonder

fL.\ Bloemblaadjes* De Vrugt is Pruimachtig.

^'g* i* Maar ééne Soort is derhalve daar van be-

kend (i) , aan welke ik den bynaam van Cf-

trina geef; doch deeze fchynt niec de Myro-

balanifera Sorhi foliis , dat is met Bladen vari

Sorbtis te zyn , van Joh ns ton, als in w^el-

ke de Bladen gevind zouden zyn, gelyk die

der Esfchenboomcn , en v/elke Boom de groot-

te zou hebben van een Wilden Pruimboom ('^').

Men vindt daar van nergens een nadere befchry-

ving. Hier flaan de Bladen tegenover elkan-

der aan de Takjes : zy zyn volmaakt ovaal
,

effenrandig , glad , bly- groen en geel geaderd ,

met Aderen die evenw^ydig fchuins van de

rniddelrib naar den rand Icopen. Aan 't end

der Takjes komen lange Risten van Bloemen

voort , waar tusfchen zig de Vrugtfchepzeltjes

niet alleen , maar zelfs de byna volwasfen Vrug-

ten 5 die echter hier nog maar groen zyn , voor-

doen. Men ziet , dat dezelven redelyk wel

de figuur hebben van de Myrobalani citrince , in

onze Winkelen bekend 3 die zelfs gedroogd nog

een

r (i) Myró^aUnifera^olüslconpgms ovalibus ^ Floiibus Race*

möCis y Fru^lii ovato fulcato* Mi^i*

Myro!)afanifera Sorbi foliis* Johnst* Dendrol,
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een weinig grooter , doch op dergelyke manier IL

geribd :t.yn ^ loopende aan 't end wat puntig ^^^^^^^

uit. Hoofd-*

Wat nu de overige Myrobalanen aangaat; de^*^™*

Emblicce worden gezegd van een Boom te ko.
i^^^J^^J'*^^'

men 3 welken L i n n je u s tot het Geflagt van

Phyllanthus betrokken heeft. Deeze zyn de

kleinften en verfchillen meest in figuur van de

anderen door haare rondheid. De Chebulce zyn

grooter dan de Citrin^ , en ook wel de aller-

grootften. Johnston zegt, dat dezelven

van een Boom met Perfik- Bladen komen. De
BelUriccB zyn rondachtig en taamelyk groot ,

doch hebben een foort van Hals als de V^^gen

:

de IndcB of Indic<B zyn klein en Olyfachtig van

geltalte , wordende ook wel Zwarte geheten.

Deeze zouden komen van een Boom met Wil*

gen Bladen; doch tot heden is van alle deeze

met zekerheid niets bekend.

Deeze Vrugten zyn van ouds in de Genees-

kunde vermaard als den Stoelgang bevorderende

doch tevens de Ingewanden verfterkende : met

welk inzigt zy dan ook in de ConfeStio Hamech

komen, en in verfcheide Samengeftelde Pillen.

Op zig zelf wordt het Afkookzel beter dan

het Poeijer geoordeeld» Zy groeijen altemaal

aan de Vaste Kust van Oostindie; alwaar de In-

landers dezelven , in Pekel ingelegd 3 als een

Verfnapering gebruiken. Ook bereiden zy 'er

Leder mede en maaken Inkt van deeze Vrug-

ten,

Hh 4 S ü-

IL Deel» II. Srm^
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. S U R I A N A.
Afdeei,

y.

Hoofd* De Geflagtnaam is tot vereering der gedag-

|-gj^j3 ygr^ (len Marffiifchen Geneesheer Surian.,

die onder den tytel van Koninglyken Kruidkun-

digen naar de Westindifche Eilanden gereisd is 5

om de kragten der Plantgevvasfèn te onderzoe-

ken 5 door Pl uM I ER ter baan gebragt.

De Kenmerken zyn een Vyvbladige Kelk en

vyf Bloemblaadjes : de vyf Stylen aan de bin«

nenzyde der Vrugtbeginzeien ingeplant : vyf

blöote Zaaden*

I* Maar ééne Soort komt daar van in aanmer-

ma^'^"! ^^^ë (Ó y welke een zeer verfchillend Gewas

Bed<ejf"
moet zyn^ ten opzigt van de grootte, naar den

Landaart en de Groeyplaats. Op de Bermudi-

fcïie Eilanden heeft het d'e grootte en geftalte

van een Berhnhoom ^ voerende aldaar ook dien

mam, volgens Pluk E net i us» Sloane,
die het op 't Noordelyke Zeeflrand van Jamai-

ka vondt btoeijen en Vrugtdraagen , noemt het

een Heefter y die de gedaante van de Thymelcea

heeft 3 en vierzaadig is met een vierbladige

Bloem. De Heer Jacquin verhaalt , dat

het

fi) Surlana. 5vif> Nat, Xll. Tom. II, Gen. 577« P- 3i?.

Horu CViff. 492. Sur. Foliis Portulacx anguftis* Plum. Gen.

J7» //r, 249. f. I. Suriana maritinia Foliis lanceolatis 5cc»

BrowN. Jam. 190. Thymekae facie Frutex maritimus tetra-

fpermos. SLOAN. Jam. 133. Hifi. II. jr. z<j* T. 162. f« 4,

Arbor Aiiiericana Saiicis folio frondofa» PLUK. Alm. 44. T;

241. L 5. Suriana, jACQ^ Amtr. 340^
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het op de meefle Zee • Stranden der Karibifche , .

Eilanden als een Heefter van drie Voeten hoog x.
groeit 3 die regt op ftaat en fraay is 5 met ron-HooFo-

de Takken. Zyn Ed. getuigt niettemin ^ dat^*^^^*

het Hout rood is en uitermaate hard. De Bla-

den zyn langwerpig , van boven breedst , fpits

,

efFenrandig, taamelyk dik^ zagt^ bleek groen,

verficrende de toppen der Takken : de Bloemen

zonder Reuk , geel ^ en doorgaans met tien

,

doch ook wel met minder Meeldraadjes. Heü

brengt vyf Zaaden voort, die roodachtig zyn^

in de holligheid van de Kelk,

XI. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Boom en, wier Bloemen

twaalf Meeldraadjes hebben , deswegen D o-

DECANDRiA genaamd of Twaalfmannige

,

tot %veiken onder anderen de zogenaamde Vsfox-

tel- of Runboomen, Mangoftans, en] anderen

hetrokken zyn.

De Klasfe der Twaalfmannige Plantgewas-

fen , in het Stelzel der Sexen , bevat

maar vierentwintig Geflagten , waar onder de

Eenwyvigen , dat is die maar éénen Styl of

Stempel hebben, ver de meellen zyn, en on-

der deeze alleen komen de volgende vyf

Geflagten van Boomen voor. Doch men moet

in aanmerking neemen , dat dc Bloemen der

Hh 5 Plan-
II* DEELt II. Stuk»
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ïl* Planten van deeze Klasfe niet juist twaalf Meel^
A^EEL.

(ji-^arijes hebben : neen. L i n n u s heeft

Hoofd ' goedgevonden daar in alle de zodanigen te be-

sTuic* grypen , waar het getal der Meeldraadjes meer

dan tien en minder dan twintig ; derhalve tot

elf en negentien ^ of daar tusfchen ^ is bepaald.

R H I z O p H O R A. Wortelboom.

De Kenmerken van dit Ceflagt worden op-

gegeven te bcftacin , in de Kelk en Bloem ,

beiden, in vieren gedeeld te hebben en een zeer

lange Haauwachtige Vrugt, die Vleezig i« aan

den Grondfteun,

Zeven Soorten komen 'er in vcx^r ^ welken

ik, als tot de Boomen behoorende ^ akemaal

hier zal befchryven.

De Boomen van dit Geflagt behoorén tot die

genen 5 welke natuurlyk in de beide Indien ,

op den Zee -Oever of aan de Monden der Ri-

vieren , in het Waiergroeijcn^ en dus de Stran-

den niet alleen befchutten voor den flag der

Golven ^ maar ook het Land byna ongenaakbaar

maakcn. Van deezen aart heb ik reeds twee

Geflagten, het eerile onder den naam van Man^

* zie ^es * , het andere onder dien van Leertouwers'

^'^t^Biadtl^^^^ 1 5 befchreeven ^ en. dit , wegens de ver-

464. warring zyner Wortelende Uitloopers vermaard 3

en daar van den Griekfchen Geflagtnaam draa-

gende , zal ik derhalve den algemeenen naam

van Wortelboom ^ welke in 't Nederduitfch by

fom^
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ibmmigen gebruikelyk is 3 en duidelyker dan die 11.

van Runboom i geeven.

Hoofd-
(j) Vvortelboom 3 die de Bladen langwerpig stuk^

ovaal , (tompachtig , effenrandig , de Kei- ^

ken ongefieekU de l^^ugten Rolrondachtig' ralTnjw*

Elsvcrmig heeft.

Dit is een Boom 3 op Ceylon groeijendc 3

die de Bladen gefteeld 3 glad , langwerpig ovaal 5-

ftompaehtig heeft ; de Kelken dubbeld met^

kleine Steeltjes : de Vrugten Cylindrifch Els-

vormig dun 3 uitermaate lang en knikkende.

(2) Wortelboom 3 die de Bladen Lancetswys' ^ ii*

ovaal 3 effenrandig , de Wortels op deza!"'^^^
^

Aarde leggende heeft. RanbooL

Dit is de eigentlyke Mangi- Mangi volgens

RUMPHIUS3 die hetzelve Mangiim celfum

noemt 3 om dat het de hoogde der Mangles-

boomen is 3 en dewyl men deeze Boomen3 we-

gens het gebruik van hunnen Bast tot Leder-

be-

(i) Rhizophora Folils ovato • oblonnis 5cc. Syst. Nat. XII...

Tom» II. Gen. 592* p. 325. Anonymd. Herm, Pi^^ 279,

F/. Zeyl^ 181. BURM. F/. Ind, J08.

(1) Rhizophora Foliis ovato- lanceolatls , 5cc, Syst^ 'Hat^

XII. Rhiz» Calycum laciniis pcrfiftentibus patentibiis verfus

FrmS^um inciirv^atis. VVach, Ultr, S9, Mangiiim celfum Rumph.

Amb, III. p» IC2. T. 68. Cande\ Hort. MaU VI. p. 57. T,

31 j 3i. RAJ, Hifl* 1769. BURM. -F/, Ind. iC2,

IL DEEL* lU Stuk,
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ïl, bereiding , volgens den Malabaarfen Kruidhof
:ArDEEL*

jjjj 5^ Nederduitfch Runboomen noemt , zo geef

Hoofd* '^^ ^^^^^ "^^^ Hoogen Runboom aan.

STUK^ De Malabaarfe naam is Kavdel ^ de ïernaatfe

^Hffö^fi Lolaro:^ en daarom noemt onze Natie, in Oost-

indie^ hetzelve Lalary-Hout.

Hy heeft een regten Stam , van eens Mans

dikte, boven met eene lugtige Kroon , en eene

dikke, ruuwe, zwartachtige Schors. De Bladen

gelyken naar die van den Laurier , zynde vyf

of zes Duimen lang. half zo breed, en üaan-

de meest tropswyze aan 't end der Takken ,

uit welken, agter de Bladen, langwerpige Knop-

pen voortkomen 3 die zig in tien Spitfen ofStraa-

len openen, bevattende tien Meeldraadjes. Dit

ftrookt zeer weinig met dc opgegevene Kenmer-

ken. Van den Malabaarfen £oom is de Bloem

Roosachtig , uit twaalf Blaadjes beftaande , die

in een Kelk , welke ook in twaalven verdeeld

is, begreepen zyn. Dit komt een weinig nader

aan de ïv/aalfmannigheid ; doch het getal der

Meeldraadjes wordt aldaar niet bepaald. Deeze

draagt Vrugten van een Span lang en een Duim
dik; die van Rümphius Haauwen van een

Voet lang en een Vinger dik , aan 't begin rood-

achtig en zagt , naar 't end toe Houtig , en van

binnen een Merg hebbende , dat droog, doch

eetbaar is. Deeze Haauwen van den Boom af-

vallende, en met de Punt in de Aarde komen-

de , fchieten aldaar Wortelen , geevende tot hec

agter - end Bladen uit , en dus jonge Eoomea

wor-
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wordende. Ieder Flaauw fchynt derhalve op Ii;

zig zelf een Zaad te zyn. ' Afdeel-

Deeze Boomen groeijen altoos op Moerasfi- jj^^^'j^^

ge Stranden of Oevers ^ daar het Zeewater met stuk.

de Ebbe en Vloed geduurig op en af loopt
, Hooge

waar door de Aarde of Modder van de Wortels

affpoelt ; des het niet te verwonderen is^ dat

dezelven bloot leggen. Men kan dergelyke

Stranden naauwlyks pasfeeren ; want , van de

Wortels ax^glippende3 zinkt men tot den middel

in 't Moeras. Van onderen hebben die echter

een harden Steenigen Grond ^ en als zy in het

Zand groeijen zyn ook de Wortels ten deele

bloot. De Eilanden van Oostindie zyn op ver-

fcheide plaatfen 3 aan 't Strand
, begroeid met Bos-

fchen van dit Geboomte , 't welk een zeer

goed Brandhout uitlevert. Het is onder Water
zeer duurzaam 5 en wordt derhalve veel ge-

bruikt tot de Grondflagen der Gebouwen , als

ook tot Paaien en Palisfaaden ^ maar het ver-

rot zeer fchielyk tusfchen Wind en Water»
Van de Schors maakt men gebruik tot zwart

Verwen en tot het taanen van Netten , als ook
tot Lederbereiden 3 gelyk als van onzen Eiken-

Bast of Run. De Vrugt dient 3 op plaatfen

daar weinig Sagoe valt of ook in tyden van ge-

brek 3 wanneer de Sagoe- en andere Vrugtboo-

men door de Vyanden vernield zyn 3 tot Voed-
sel der Indiaanen 3 die alsdan zelfs ook de
Schors en Bladen eeten.

De Hoogleeraar J. Burmannüs oordeel-

de
lU DEjtL% II* Stuk**
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II. de, dat deeze Soort met den Westindifcheri
Afdeel*

j^I^ii^gies. of Oeftcrboom , dien de Franfcheh

Hoofd- Pciletuvier noemen ^ overeenkomftigware; doch

STüKt alzo men , in derze!ver befchryving ^ van de

menigvuldige nederhangende Takken , vv^elke maa-

'ken , dat men daar by de onzen den naam van

Duizendbeetien aan geeft ^ geen het minfte ge-

v/ag gemaakt vindt , zo is 't my vvaarfchynlyker ^

dat die tot de vierde Soort behoore.

TIL Cs) Wortelboom metJlompe Bladen i de Bloem-

^aclrd'i fieeltjes tweemaal verdubbeld y de Vritgien

Laage ElsVOrmig^

Aan deeze 3 die de Tfierou - Kandel Laage

Runboom van den Malabaarfen Kruidhof is ,

geeft L I N N^ ü s den bynaam van CandeL

Het is een Bcom ^ die maar zeven Voeten

hoog vi^crdt 5 anders met den volgenden veel over-

eenkomst hebbende , en groeijende in brakke

Wateren en Moerasfen ^ daar de Zee op en af-

fpoelt. Hier wordt een vyfbladige Bloem aan

gegeven 3 die als een Ster is uitgebreid, komen-
de van tusfchén de Blaadjes een menigte witte

Meeldraadjes met bruine Knopjes voort; niet

onaangenaam doch flaauw van Reuk. De Vrug-

ten zyn aan die der volgende Soott gelyk.'

(4) Wor-

(3) Rhlzophora Folils obtufis, Pedunculis bigemlnads VoWo

longioribns , FrmSbibus fubulatis. SyiU Hat^ XU. Tileroü*

KandeL Hort. Mal, VI, p, Cu T. 35* RA> Hfft'. iffQ.
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(4) Wortelbcom ipet fpitfc Bladen , de Friig' II.

4en Elsyorlnig geknodst.

HoOFD'»

Deeze Sóórt 5 wegens de Wortels^ die zy stuk.

tot haarc Takken uitgeeft, aanmerkelyk, is op iv.

de Kusten en aaii de Monden der Rivieren j'^^f/^g

van Afia , Afrika en Amerika , gemeen. Men^«n^<^<>^-

noemtze in Oostindie, gelyk de anderen. Man-

gi Mangi ; in WeStindie Mangle , of Mangles-

Boom , zö wel als de voorgemelden ; by de Blad^

Franfchen Manglier of Paletuvier, by de En^"^^^*

gelfchen Mangrove , by de Portugeezen , m
Brafil 5 Mangue of ook Salgueira , en Guaparei^

la by de Brafiliaanen. De onzen ^ in Suriname,

jnoemenzc Duizendbeenen , en in de Berbiesjes ,

met algemeener naam , Zeekants • Hout ; doch

by alle dé Europeaanfche Natiën worden zy

ook wel Oejterboomen geheten , op Malabar

Wilde Runboomen.

De manier van Groeijing deezer Boomen is

zo zeldzaam, dat de Heer Ja c quIn dezelve

waardig geoordeeld heeft , om ze zeer uitvoerig

te

(4) PMzcphora Foliis acutis, Fru6^ibus fubulato - clavatis,

Sy^U Nat^ XI T. Peduncuiis biiidis trifidisque. jAcq. Amer^
I4i« T. 89* Rhiz, utnnque brachiata 6cc. Brown. Jam.zii,
Mangle arbor Pyrifolia &c. Pluk» Alm. 240. T# 204, f. 3^

Candela Amer. Foliis Laiirinis» Catesb. Car. !L T* 6?.
Mangle Pyri foliis &c> SloAN. Jar», 155. HIJ}^ Uj p. 63*
Mangium Candelarium» Rumph. Ant^* 111, loS, T* 71,
72* Pee -Kandel. Hort, Uai^ VU p^ T» S4# Raj. IltJ?^

1770* BURM. FU Ind^ io8»
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II. te befchryven. Ik zal hem kortelyk op de
Afmel» hielen volgen. Het is een Boom ^ zegt hy \

Hoofd- doorgaans vyftig Voeten hoog wordt , al-

STUK. leen tot Brandhout dienftig , en de Bast tot Le-

JViide derbereiding. De Bladen zyn ovaal ^ glad 3 Le-
Kunboom,

jgj-^^j^i-ig ^ van drie tot zes Duimen lang , van

boven donker 5 van onderen geelachtig groen ,

gefteeld^ tegenover elkander. In de Oxels der

Bladen komen Steekjes voort ^ doorgaans met

twee en fomtyds met drie Bloemen beladen , die

fomtyds een weinig Reuk hebben , doch zeld^

zaam. De Kelk is in vieren gedeeld en geel-

achtig ^ bevattende vier fmalle witte Bloemblaad-

jes , en altoos agt Meelknopjes ( Anthem )

,

zonder eenige Meeldraadjes (Stamina). Deeze

Meelknopjes fplyten aan hunnen Grondfleun

Veerkragtig in tweeën ^ en vallen derhalve ligt

af. Het Vrugtbeginzel ^ dat rondachtig is 3 heeft

een Styl zo lang als die Meelknopjes en veran-

dert in een Vrugt , van een zeer zonderling

maakzel ^ als volgt,

bb Vïugn 55 Men kan in de Vrugt van deezenBoom^

55 bekwaameiyk ^ vier deelen , die weezentlyk

35 byzonder maar aan elkander vast zyn ^ onder»

55 fcheiden: te weeten de Kelk^ den Schenkel

,

,5 de Huik en het Zaad. De Kelk 3 die geen enke-

35 Ie Ontvanger 3 maar een w^eezentlyk Zaadkasje

33 (^Pericarpium) is ^ dewyl daar uit de Styl

3, voortkomt in de Bloem 5 is een langwerpig

3> Eyrond Lighaam^ van onderen bultige Vlee-

55 zigj langer dan een Duim^ van buiten bruin

ea



-55 en ruuwachtig ^ aan den Mond wederzyds h;

35 met het verdeelde gedeelte Van den Styl ge- Afdeel*

55 kroond , van binnen tot onderen toe hol. De n^ll^^
5 Schenkel (Crus) is een Kolrondachtig, glan-sTuic.

35 zig bleek groen 3 Lighaam , naauwlyks ander-
^

^^'^'^'^

35 half Duim lang , doch altoos langer dan het

3, Zaadkasje 5 van boven tot een Hals verdund en

3, eindigende in een krom ftomp Hoofdje 3 dat

3, Oranje -geel; is 3 van binnen uitgehold tot een

55 gefpitften Kegel , die aan den Hals toe reikt

,

35 hebbende de Oppervlakte glanzig wit. Dee-

35 ze Schenkel 3 nu 3 beftaat uit witachtige over-

55 langfe tedere Vezelen , het Hoofdje uitge-

55 zonderd , in welks zelfltandigheid geene Ve-

55 zelen zig vertoonen. De Huik (Calyptra)

33 is een wanftaltig 3 Klokvormig , Oranjekleurig

3, Lighnampje 3 van eene Klierachtige en tede-

3, re zelfftandigheid , zittende als een Muts op

33 het Hoofdje van den Schenkel 3 en aan den

33 rand een Zoom hebbende 3 die hetzelve om
;53 den Hals doet fluiten. Het bultige gedeelte

33 der holligheid van het Zaadkasje wordt 'er

33 naauwkeurig door gevuld. Het Zaad {Semen) ^

eindelyk 3 is het grootlle deel der Vrugt 3

33 Spikond 3 zwaarwigtig , doorgaans tien Dui-

35 men lang , op zyn dikfte als een Vinger 3

33 meer of min krom , donker groen 3 aan de

33 Punt roodachtig 3 en fomtydsgeheelenal zwart *

33 achtig rood. Het loopt Eisvormig fpits uit

,

35 en 3 naar het Zaadkasje toe allengs verdunnen-

35 de 3 neemt het aldaar eindelyk de gedaante

li »s vaa
II, Deel» ih Stujs»
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3

II. 55 van een gefpitften Kegel aan 5 die in de hol*

Afdeel.
ijgheid van den Schenkel past. De Smaak is

Hoofd-. 33 famentrekkende : de Bast broofch , een Linie

STUK, 3^ dik 5 van binnen witachtig: het Merg beftaat

R^^biom " ^^'^ v^Q^o overlangfe Vezelen 5 die overdwars

55 zig niet gemakkelyk fnyden laaten, wit zyn

maar in de open Lugt aanftonds rood wor-

55 den 5 volmaakt gelykende naar jong Hout.

55 Daar het end van het Zaad aan den Schen-

55 kei raakt 5 eindigt de Bast of Bolder in een

35 wi tachtigen rand , maar het Merg loopt voort

55 in den gedagten groenen Kegel 5 die uit eeni-

5i, ge geplooide en op gerolde Blaadjes 5 welke

35 ligtelyk te ontwikkelen zyn , is famenge-

55 iteld,"

DeVïugt- Dewyl dan dit Zaad reeds duidelyke Blade-
inaakmg*

^ zo blykt dat dccze Kaarsdraagende

Mangie - Boomen
,
(want dus noemtze R u M-

p H I ü s wegens de figuur der Vrugt :) met

groot recht onder de Planten vivipam te tel-

len zyn De Heer Jacqüin heeft uit

7.yn Ed. Waarneemingen nog een ongemeenc

byzonderheid 5 die mooglyk zonder voorbeeld

is 5 in de Vrugtmaaking van dit Gewas opge-

maakt :

(*) Dat ouder de Planten , zo wel als onder de Dieren

,

cenigen Jongwerpende (Vivipar^) zyn, wordt door LiN-

NiEts in zyn Ed« beantwoording der Vraag van de Akade»

aile ven Petersl urg , (zie het voorga STUK deezer Nat* HiJ^,

hladz , ^9 , 70 ,) vastgefteld ; hebbende zyn Ed. , onder de

Glasachtige Planten , zulks in een Soort van de Fefluca , Alrti

^ Poa y deswegen vivipara genaamd , waargenomen*
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maakt: dat 5 naamelyk, van de Bevrugtinge der II.

Bloem 5 tot aan de volmaakte rypwording der Aï-^eel.'

Vrugt
,
byna een Jaar verloopt. 3, Geduurende

^jo^fd-

33 de eerfte Maand heeft 3 zegt hy 3 het Vrugt- stuk*

3, beginzel3 in 't midden van de BIoem3naauw' mide

33 lyksde grootte van een Erwt: de Kelk wordt

33 ruuwer en groener : de Bloemblaadjes en

33 Meelknopjes zyn weg; voor 't overige is dp

33 Bloem naauwlyks veranderd. In de derde

33 Maand komt de Top van 't Zaad te voor-

33 fchyn , welke dan twee Maanden lang klein

33 blyft 3 tot dat het Zaadkasje volgroeid is.

33 Vervolgens puilt het Zaad 3 alle Maanden 3

33 ongevaar anderhalf Duim verder uit. Ge-

33 duurende de tiende Maand openbaart zig de

3, Schenkel , en in de twaalfde of daar omtrent

33 valt het rype Zaad van den Boom."

Vervolgens merkt gezegde Heer aan 3 hoe hec

gedagte Zaad, ryp zynde, met de Punt in den

Grond 3 die meestal week en Modderig is , val-

lende, aldaar Wortelen fchiet en de Bladen aan

het andere end 3 dat eigentlyke Zaadblaadjes

zyn, ontwindende3 opgroeit. Dit gebeurt zelfs,

zegt hy, wanneer het Zaad in Water, dat een

half Voet op het Land Üaat 3 komt te vallen 3

dewyl het dan mede in den Grond blyft zitten 3

gelyk hy hetzelve ook in Wateren van drie of

vier Voeten diep zag doen. 33 Die Elsvormige

33 Vrugt 3 (zegt zyn Ed.) is derhalve de waare

„ Stam van den toekomenden Boom. Door
^

3, den tyd worden de Wortels Houtig 3 en 't

li 2 3^ zy
II, DEIL» lU STlJKt
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ÏI' zy de Zee , dezelven geduurig befpoelendc

^^XI
^*

55 en overloopende , door het wegvoeren van

Hoofd- Slyk en Zand, daar van de oirzaak mag zyn;

STUK.
jjy de Wortels zelf zo wel naar boven als

i^St 5 9 nederwaards door aangroeijing verlangd wor-

5. den; men zietze, na weinige Maanden , hoo-

,5 ger dan de Grond en Boogswyze gekromd ,

den Stam van het Boompje , als opgeheven 5

,5 ondcrfteunen." Die verheffing der Wortelen

boven den Grond 5 heeft dan in deeze zo wel

plaats als in de Tweede Soort.

Be wor- „ Heü jonge Mangles - Boompje heeft (ver-

lig uit de 3' ^^'g^ N^^^ 5 naauwlyks de hoogte van

Takken. twee of drie Voeten bereikt en een Kroontje

55 begonnen te maaken5 of uit den Stam komen

5

55 wat hooger dan de anderen, nieuwe Wortels

,5 voort 5 welke 5 Boogswyze naar de Aarde ge*

5, kromd 5 en met de enden daar in gelaten 5

5, tot voeding en üeuning dienen van den Boom.

55 Op die zelfde manier gaat hy gewoonlyk tot

55 de twaalf Voeten hoogte voort , als wanneer

, 5 zig een Bosfchagie van Wortelen vertoont 5

55 die uit den Stam en de oudfte Takken tot

^5 vyf Voeten boven den Grond voortgekomen

3, zyn. De Boom 5 deeze grootte bekomen

hebbende ^ geeft weinige Wortels uit 5 maar

5, begint alsdan zyne Kroon naar alle kanten

3, uit te breiden 5 als geheel bezig met het voort-

55 brengen van Takken. Eindelyk geeft hy

,5 ook 5 zelfs tot de hoogfte Takken , Wortels

55 uit, zonder eenige bepaalde plaatzing, Tak-
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,3 kig zynde en gereed om t'eeniger tyd in den II.

\ Grond te booren. Alle deeze Wortels, gelyk^^^^l'^^'»

3, ook veelen der vöorgaanden , met een 'hoek Hoofd-

53 van omtrent tagtig Graaden of wat binnen stuk.

den winkelhaak uitgefprootcn^gaan eerst rcgt^^'"^^^

3, voort, dan krommen zy zig, door hun eigen

„ zwaarte , naar den Grond. Zy zyn rond ,

3, Roestkleurig , eerst broofch , dan taay en

3, vast, met eenen dikken Bast en een Vezel-

3, achtig Merg; aan hunne ftompe Punt bekleed

33 met een Klokswys' , Hoornachtig , zwart

33 Vlies 5 het welke 'er afgaat als zy in den

3, Grond gekomen zyn. Door kneuzing of breuk

3 3 deeze Punt verlooren hebbende , grocijen

35 zy niet meer uit, maar boven het gekwetlle

33 deel krygen zy drie 3 vier of meer , nieuwe

33 Worteltakken.''

33 Uit het gezegde kan men opmaaken, hoe

33 digte en uitgebreide Bosfchagiën deeze Boo-

3^ men 3 door den tyd 3 op onbearbeide en over-

,3 ftroomde Oevers kunnen voortbrengen en

3. welk een verbaazende Vertooning zy aan de

«3 Europeaanen uitleveren. Naby dezelven te

3, overnagten , op dat ik niet zegge te woonen,

3, zou, wegens de fchrikkelyke menigvuldigheid

3. van de kwaadaartiglte Muggen , voor onze

3. Natie tot een groote Straf verftrekken kun-

33 nen 3 hoewel de Wilden taamelyk gehard daar

33 tegen zyn ; maar midden in die Bosfchen

3, zelf zou het naauwlyks een Menfch kunnen

3^ uitftaan. Hier onthouden zig menigvuldige Rei-

II* Deel, II. Stük.j
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M gcrs 3 Koeten en ander flag van Vogelen.

X^r* 5> Men vindt 'er fchoolen van Krabben en Kreef.

Hoofd- 5, ten onder. Het famenweefzel der onderfte
STUK. Wortelen verfchaft de Indiaanfche Jaagers

B^mhtm, vasten Grond en als een Bnig^ waar me-

de zy zonder gevaar over Modder en Water

3. kunnen loopen. Aan de boogen der Worte-

len, die onder Water ftaan, groeijen de in

de Reisbefchryvingen zo vermaarde Boom-

,5 Oefters , naar welken de Amerikaanen niet

,y minder gretig dan wy naar de onzen zyn. De

,5 Vrugten worden , zo wel als de Bast ^ tot het

3, Leertouwen gebruikt.

Ik ben breedvoerig geweest in de Befchryving

van deezen Boom , den wonderlykften ^ moog-

lyk 5 op den Aardkloot bekend ^ en tevens een

der nuttigften 5 als men aanmerkt , hoe hy toe

befchutting dient van de Zee - Kusten der Indien

en tot een wykplaats voor een menigte Wilde en

Waterdieren^ die zekerlyk van de Vrugten ^ zo

wel als de Menfchen , gebruik maaken: doch

men moet hem wel onderfcheiden van den Won-
derboom der Banjaanen ^ een Soort van Vyge-

boomen, aan de Vlaste Kust van Indie, die der-

gelyke Wortels uit de Takken laaten nederzak-

kcn en daar door ook geheele Bosfchagiën maa-

ken , in welken de Moedcrftam naauwlyks te

vinden is. Deeze 5 naamelyk , behooren tot

bet Geflagt der Vygeboomen 3 gelyk wy in *t

vervolg zien zullen , en daarom wordt de thans

befchreevene Soort y door S l o a n e ^ Mangk
met
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met Peereboomsbladen en lange Haauwen^
^^^Afdeku

naar den Indiaan/eken Fygehoom gelykt , gety- XL
teld. Het Hout is wegens zyne Knoest- en^^^*^*

Kwastigheid tot Timmerwerk niet bekwaam ^

doch zo zwaar , dat de Indiaanen wel Ankers

maaken van de Wortelen 9 die zy dan ook dik-

wfls met Dryffleenen tot een Boey voorzien

,

zoRüMPiiius aanmerkt.

(5) Wortelboom met Jlompe Rolronde Frug*
^^^^i,

ten» Cylindrica,

Kaarsdraa»

ge.ide*

Hier wordt bedoeld de Karil- of Kaml-Kan- '

del (t) van Malabar ^ welke Ray genoemd

heeft Kaarsboom met driebloemige Steeltjes en

eene dunnere Vrugt dan in de Kandel ^ dat is in de

Tweede Soort 5 welke de Vrug;ten een Duim
dik heeft. Volgens Commelyn wordt deeze

in't Nederduitfch de Tamme Runboom 'c Por-

tugeefch Salgeira fativo ,
mooglyk om dat men

hem uit Zaad voortteelt , geheten. De Vrugten

vallen niet dikker dan de Pink 5 en worden

,

jong en mals zynde 3 tot Spyze gebruikt. By
RuMPHius voert dit Gewas den naam van

KleU

(5) Rhl-zophora Fru^libus Cylindiicis o?:)tu(]S. Syst, Nat^

XU- Karil - Kandel. /forr, MaL p* 5^* T. S3. Kaj. Hij?.

1770* Manglum minus, RUMPH» Amh 111. loCu T« 69.

BURM* FL Ind io8*

ft) 1^^ denk dat het deeze is, die met Kart - Kandel door

LïNN,«U6 gemeend wordt ; de Heer BüRMANisius zegt

Kave-Candeh Ind. MaU 6»

li 4
11^ ^)^^u lU Stuk»

;
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IL Kleine Mangie - Boom , om dat het den Stam

''^XI^^*
zeer laag heeft, niet dikker dan eens Menfchen

Hoofd- Been, verder Struikswyze veele dunne Takken
STUK. uitgeevende. De Vrugten van deeze Soort

,

hoorn
ver van Rolrond en ftomp-, zouden

,
volgens de

befchryving van dien Autheur , by haaren oir-

fprcng fmal zyn 3 omtrent een Schaft dik, al-

lengs uitpuilende tot de dikte van een Pink,

daarna weder fchielyk toegefpitst» In de Af-

beelding , nogthans , komen zy taamelyk Rol-

rond voor ;
gelyk hy ook zegt , dat zy by paa-

ren aan de Boomen hangen , als kleine Wafch-

kaarfen / zynde omtrent een Voet lang, ge-

fireept, donker groen , daarna geel , en einde-^

lyk bruin wordende. De Boom groeit in Wa-
ter - Indie verder van het Strand , doch altoos

in zodanige Moerasfen en Inhammen die door

overvloeijing van het Zeewater veroirzaakt zyn,

en , derhalve vind ik het zonderling 5 dat on-

ze Ridder de woonplaats juist tot Malabar be-

paald heeft; niet minder, dan dat de voorgaan-

de Soort , die alom op \ Strand groeit, door

zyn Ed. gezegd wordt in de Moerasfen van de

Karibifche Eilanden en Malabar te huisves-

ten

vn (6) Wortelboom met ftomp ovaale Bladen.

rn '"a/eola- CIC

ris,

^S^glndc^^
H^*^*/^^ in uli^lnof^s Mahbari^. 4. Héihitat in Paludi.

Uus Caribaearum , Malahark. Spec. Plant, Ed. II. p. 634,
635.

(6) Rhlzophora poliis ovatis obtiiJfis d^c..Syst, N<it, XU«
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de Bloemen enkeld 5 de Vmgten platach- II*

tig rond met puntjes.
Afdeel*

Hoofd*
Deeze Soort voert den naam van MangiumsTUK^

Cafeolare^ dat is Kaasjes - draagende Ma/zgi 3 by Kaasjes^

R u M p H I u s , die aanmerkt , dat 'er een witte

en roode van is 3 welken hy beiden in één Hoofd-

Ituk befchryft. De Witte Brappat^ gelyk hem
de Indiaanen noemen ^ heeft de geftalte van een

Eikeboom , met eenen Stam gemeenlyk van

twee Voeten of dikker 3 die bogtig is en zwaare

Takken uitgeeft , hebbende eene ruuwe gebor-

ftene Schors. De Bladen zyn breeder en rond-

achtiger dan in de andere Soorten, vier Duim
lang , dik 5 glad en breekbaar ^ gelyk die van

Porfelein , ziltig van Smaak. Zy flaan tegen

over elkander of by paaren aan de Looten,

even of de Boom gevinde Bladen had» Het

Bloeizel zyn in 't eerft groote groene Knop-

pen 5 die zig openen tot een Kroontje , van zes

zeven of agt Straalen , de verdeelingen zynde

van de Kelk , die van binnen gevuld is met wit-

te Meeldraadjes 3 hebbende graauwe Knopjes

en in 't midden een Styl , met een groenen

Stempel. De Vrugt, in de gezegde Kelk aan-

rypende , vertoont zig als een Kaasje , met eeu

Punt daar boven op , 't welk de Maleijers de-

zei-

Mangium Cafeolare, Rumph. jim^* IIU p. ni, T, 75 , 74,

SüRM» F/4 Itid, 108,

li 5

Ih Deel, !! Stuk*
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II. zelve by een Lamp doen vergelyken > hoewel

Afdeel. ^^^^^ Appeltjes Boa Rembang noemen , doch

Hoofd- de onzen Sterrebollen. De Roode Brappat ver-

sTüK,
f^j^jij. in Gewas , doordien hy zig als een Ap-

^^^^^""'-^"'•pelboom vertoont , en de Bloemen rood heeft

;

maar de Vrugten zyn in beiden ^ zelfs ryp ge-

worden 3 groen. Zy worden van 't Gemeenc

Volk gegeten. Het Hout van den Witten Brap-

pat is tot den Scheepsbouw, inzonderheid tot

Knies en Kromhouten , zeer bekwaam.

Rondom deeze Boomen komen uit den Grond

zekere Bygewasfen voort 5 die men, om dat zy

aan 't end gefpleeten zyn
, Splitshoorens noemt

,

van ecne Kurkachtige zelfftandigheid. Men
heeft ontdekt, dat deeze, door zekere dunne

Vezelen gemeenfchap hebben met malkander

en met de dikke Wortelen van den Boom. De
Bladen van den Rooden Brappat dienen tot Voed-

zel voor een Rups , die een fchoone Oostindi-

fche Spiegel - Kapel uitlevert.

vi! (7) Wortelboom mt ovaak Bladen en Tros^

Rhizopho' achtige Bloemen , de Frugten Sikkelsw^ze
r^^ar«;^«.

^^^^ j^.^^^

Hoorndiaa-
gciide. R u M PH ï ü s 'merkt aan , dat 'er tweederley

Heejlerachtige Mangies op de Molukkife Ei-

lan-

(7) RhlzophorA FoL'is ovatls , Florihus confertis, Fruftibus

srcuatis acuminatls, Syn^ N^t, XII. Sp. 4» Sp^ Plant* II*

Sp. 6. Mangium Fmticofum Corniculatum» RüMPH»»^/»*. III»

p. T. 77* EURM. FU hii* io8»
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landen grocijen, waar van de eene door hem II.

Gehoornde wordt genoeii;id , wegens de figuur ^^^^5^*

der Vrugten , die zy draagt. Het Gewas is Hoofdt
twee Mans langten hoog , met verfcheide Stam- stuk.

men, van dikte als eens Menfchen Been , op-

fchietende , die een menigte van dunne Rysjes

uitgeeven. Hier aan groeijen de Bladen 3 die

ovaal zyn , van drie tot vyf of zes Duimen lang

en twee Vingeren breed , ook dikachtig, glad

en ziltig van Smaak. Uit de Leedjes , by de

Bladen , komen Knopjes voort , waar uit de

Bloemen Troswys' groeijen , ieder op een by-

zonder Steeltje , dun zynde en een Duim lang.

Deeze Bloemen zyn wie, van vyf Ityve Blaadjes

gemaakt en vyf Meeldraadjes bevattende , met

een Styl 5 die langer is ^ in 't midden , liefelyk

van Reuk. Hier op volgen kleine kromme

Haauwtjes, een Schaft dik , twee Vingerbreed-

ten lang, aan 't end fpits toeloopcnde, als Oly-

phants - Tandjes , ryp zynde rosachtig bruin en

een groen Merg bevattende, dat als uit famen-

gerolde Wortelblaadjes beftaat , gelyk ook het-

zelve , als zy op den Grond vallende geborflen

zyn 5 het Zand raakende , aanftonds Wortelen

fchiet en een nieuw Boompje voortbrengt. De
Groeiplaats is op Steenige vlakke Stranden , be-

ftaande uit Zand en roode of bruine Keyftee-

nen , daar de Zee geduurig op en affpoelt : nooit

op 't drooge Land , ten zy hetzelve weleer door

de Zee bedekt geweest zy. Men vindt het der-

hal
II. DEEL» II» STüK»
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lU halve aan de Kusten van de Molukkifche en alle

^Atdeel. Oofter - Eilanden van Oostindie , meest by

Hoofd- en tusfchen het Brappat of Kaasdraagende Man-

gie groeijende 3 't welk ook zodanigen Grond

bemint^ Van de Bloemen maakt men , wegens

derzelver uitmuntende Reuk, gebruik.

yiiK (8) Wortelboom 7net ovaale gefpitjte Bladen^

ra CaryS' Troswyze Bloemen en Kegelvormige ge^

^^Kruidna-
kfooude FriLgteu.

gelachtige.

Ik ;zal hier 3 niet den Heer N. L, B u r m a n.

N ü s 3 als eene Agtfle Soort byvoegen het Man-

gitim Caryophylloides of Nagelachtige Mangie

van R ü M p H I u s 3 dat veel overeenkomst fchynt

te hebben met den Witten Runboom van P lij-

ken et lUs, die een dik en rondachtig glad

Blad heeft 3 en eene Vrugt naar Kruidnagelen

gclykende 3 doch grooter 3 in de Westindiën

groeijende. Men ziet daar uit de reden van den

naam. Het kan echter de Pou - Kandel van den

Malabaarfen Kruidhof , gelyk die Autheur zig

verbeeldde 3 niet zyn , welke 3 door zyne kromme

Vrugten en ten uiterfte welriekende Bloemen

nader komt aan de voorgaande Soort. In groei-

jing

(8) Rhlzophora Foliis ovads acammatis , Floribus confer*

tis, Fru6ï:ibus Conicis coronatis. BüRM. FU Ind, 109. Man-

giiim Caryophylloides. Rumph^ Amh» III, p. iip» T. 78*

Mangle aiba Coriaria , Folio denhusculo fubrotundo glabro ,

Fruélu formd Caryophylii Atomatici majore» Fluk* Air»,

2+1. T. £0+. 4.
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jing gelykt het ook naar de Nagelboomen , zegt II»

R u M p H I n s 5 en de Bloem is als een bloei- ^^XL
^

jende Nagel ^ agtbladig met agt Meeldraadjes , Hoofd-

de Vrugt uitwendig als een Moernagel, doch^™^
imvendig even zo gefteld als die der andere

Mangie - Boomen. Het komt zeldzaam voor 3

doch daar zyn byfoorten van 3 die men op de

Stranden der Molukkifche Eilanden aantreft.

GARCINIi\.

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een

vierbladige Kelk onder het Vrugtbeginzel ; vier

Bloemblaadjes ; een Schildvormige Stempel : de

Vrugt een Bezie die gekroond is ^ bevattende

agt Zaadkorrels,

Twee Soorten ,komen 'er van voor 3 beiden in

Oostindie groeijende , als volgt.

(i) Garanm met oyaale Bladen en eenhloemige h
Steeltjes.

na.

Dit is de Mangojian - Boom , in OostindieSf '""

groeijende , welke de grootte ongevaar van een

Appelboom heeft en Laurierbladen. De Bloem

is

(i) Garcinia Follls ovaiis , Fedunculls unifloris* Syst^ Nat»

XIL Gen. 594. P- S^^J. Hort. Cliff. 182. Mangoftana. GARa
PhiL TranfaB, 431, T. I, BONT, Jav. iij* RüMPH»
Jmh, L p. 132. T. 4J. Lamifolla Javanenfis* C. 15» Pin,

Ka], Hijf. icói^

!I. Deel, li* Stuïc,
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lU is als die van den Brappat , hier voor befchree*
Af^el.

^^^^ beftaande uit verfcheide. puntige Straa-

HooFD- len, gelyk een Sterretje, waar binnen eenige

STUK, geele Meeldraadjes vervat zyn en een V-rugtbe-

Mango' ginzel , dat eene Vrugt wordt , van grootte als
y?tf«-.ei>öw,^^^

kleine Appel, en ook van dergelyke figuur

5

donker bruin van Kleur. De Kelk der Bloem

blyft het lleunzel van agteren , en van vooren

heeft deeze Vrugt een Sterretje , wdks Straa-

len aantoonen , hoe veele verdeelingen daar bin-

nen zyn 5 in het Vleefch , *t welk groote Zaad-

korrels of Steenen aan 't middelpunt, even als

de Mispelen , heeft , doch fomtyds vindt men
'er niet éénen Korrel in , die bekwaam is om te

planten.

Onder de edelfte Vrugten van Oostindie wor-

den deeze geteld , die een wit , Sappig Vleefch

bevatten , dat in de onrypen wat rins , doch iu

de rypen zo lekker als de keurlykfte Druiven is.

Ongemeen verfrisfchende is het Sap van deeze

Vrugten 3,
en zo weinig bezwaarende , dat men

die in Ziekte zo wel als in Gezondheid gebrui-

ken kan : maar de Schil is bitter en famentrek-

kende. De Boom groeit op Malacca , Sumatra

en Java, doch weinig of niet omftreeks Batavia,

zo dat menze van Bantam in menigte derwaards

brengt. Men heeftze 'er ook niet op alle tyden

van het Jaar , meest in November en Decem-
ber. Het Gewas is wat kiefch , willende mee
op alle plaatfen groeijen , vereifchende een roo-

dc, vette, Kley^ met wat Steen gemengd. Op
Am.
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Amboina heeft men deeze Boomen , fchoon Ic- II.

vendig aldaar gebragt , niet kunnen vooitkwee-^^^^j^^^

ken. Hoofd.
STUK.

(2) Garcinia met Lancetswyze Bladen en drie-^ n.

hloemige Steeltjes.
g^'^^jf
Kirabboomt

Op Celebes 3 een groot Eiland in Oostindie,

groeit een Soort van Mangoftan , welke R u m-

p H I u s deswegen de Celebifche noemt ^ doch

die anders den naam van Kiras voert. Dezelve

wordt geen hoogeBoom, doch maakt een fier-

lyke breede Kroon , van Takken met gepaarde

Bladen 3 die wel gelyken naar de Bladen van de

andere Mangoftan , doch fmaller en fpitfer zyn ,

met minder uitpuilende Aderen. Uit de Oxels

der Bladen komen takjes voort ^ met eenige

Blaadjes en Bloemfteeltjes , drie by elkander^

De Bloem , van grootte als een Dubbeltje ^ be-

ftaat uit vier groote en vier kleine Blaadjes ^ in

't midden , zo het fchynt^ vier Meelknopjes heb-

bende, die het Vrugtbeginzel omringen 5 dat een

dergelyke Vrugt wordt , als in de andere Man-
goftan 5 van dergelyken aart. Men eet de rype

Vrugten en de Schil dient , door haare Samen-

trekking 3 tegen de Roode Loop.
_ Het Hout

verandert 3 wanneer het op de Makasfarfche

Ryst-

(i) Garcinia Folas lanceolatts , Fedimculis trifloris* Syst^

Nat, XII, Mangoftana Celebica» RüMpa* A?^k I, p* 134»

44* BURM. Fl, Ind, p. 109.

II. PEEi.. 11» Stuk»
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IL Ryst- Veelden, onder 'tKaf van Ryst^, begraven
Afdeel# wordt 3 zoRumphiüs aanmerkt 3 in drie Jaa-

Hoofd- ^Y^^
'^^ Steen ; doch waarfchynlyk zal het:

STUK, dit gemeen hebben met andere Houten.

W I N T E R A N I A.

De Kenmerken zyn^ een driekwabbige Kelk,

vyf Bloemblaadjes en zestien Meelknopjes^ die

aan een Bekerachtig Honigbakje aangegroeid

zyn. De Vrugt een Bezie met drie Hollighe-

den en twee Zaaden.

I
Maar ééne Soort komt in dit Geflagt voor ^i)

,

m«/^r^ welke 'er tevens den naam aan ^eeft, als de

Witte Ka- Boom zyndc die de Witte Kaneel , gemeenlyk
neel Boomt

ïj/ifii^^anus genaamd , uitlevert. Som-

migen willen echter, dat de Witte Kaneel van

deezen Bast verfchillende zy. De Kapitein van

een Engelfch Schip 5 Wjnter genaamd ^ die

den Zee -Held Drake, in jaar 1578, op

deszelfs Togt naar de Groote Zuidzee verge-

zelde, de Straat van Magellaan bereikt hebben-

de 5 kwam in 't volgende Jaar te rug , en bragt

met

(i) Winteranla. Syft» Nat.XlU Gen. $9^* p- 3^6, Hort,

Cliff. 488. Winteranus Cortex^ Clus, Exot, 75. Laiirus Fo-

liis enerviis obovatis obtuds. Mat^ Med. 196. Sp* Plant. 1.

p. 371» Canella Foliis oblongis obtufis nitidis, Racemis ter-

minalifms* Brown» Jam^ 215. T» 27* f, 3» Caslia Jignea

]amaicen(Is Öcc* Pluk. Alm. 89. T, 81. f. i* Casfia Cinna-

momea &c, Ibii^ T. 160, f, 7. Arbor Baccifera LaunToIia

Aromatica , Fruftu virldi calyculato racemofo Sloan» Jam,
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met zig deczen vermsiarden Bast 3 aldaar inge- H.

zamelde die fcdcrt naar hem den naam gevoerd ^^^-^^^^

heeft. Men noemtze ook wel ^ naar de plaats EIoofd-

der afkomst ^ Magellaanfche Kaneel ^ als cenigc''^^^^*

overeenkomst met de Kaneel hebbende in Reuk ,

inaar veel fcherper en bitter van Smaak. Clü-^

s t Tjs, die zulks verhaalt ^ kreeg in het voorfte

der Zeventiende Eeuw een nada: Berigt van dee-

zen Boom , en een Huk van een Tak daar van ^

met den Bast daar om zittende ^ dathy afbeeldt.

Het waren Boomen ^ in menigte groeijende

aan een Inham van die Straat, tot zulk een hoog-

te en dikte , dat 'er Planken van gezaagd wer-

den 5 twee en een half Voet breed. De Bladen,

des Booms hadden den Reuk van Laurierbladen i

doch waren veel breeder en [groener 3 en dé

Boom bleef 3 gelyk de meeften aan dien Inham 3

altoos groen. Zy hadden 'er 3 fchoon meer daa

drie vierendeel Jaars in die Straat vertoevende j

iiooit Bloemeü of Vrugten aan vernomen. Het
Hout was door hun tot Brandftof gebezigd 3 eii

van den Bast hadden zy, in plaats van Spece-

ryën 3 gebruik gemaakt 5 inzonderheid by de

Mosfelen 5 daar zy meest het Leven by hielden

in de gedagte Straat ; dewyl hun Peper ont-

brak ; en op 't Schip tegen het Scheurbuik. Vari

jonge Boompjes 3 van deezen aart, maakten de

Ingezetenen des Lands hunne Pylen , derzelver

Stammen daar toe in 't geheel gebruikende*

Te vooren hadt L i n n u s den Boom , die

Kk d6

JI. Deel* IL 5tur.
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]I de gedagte Schors uitlevert ^ tot de Laurieren
.

Afdefl betrokken , doch tegenwoordig maakt zyn Ed.:^

HooFP
'^^^ gezegd is, een byzonder Gellagt van ,

STUK. welk verfcheide Boomen begrypt , die in Ame-
nnttê ic^rlka, hier en daar, naderhand ontdekt zyn, en
mi £oom,

^j^^. g^^^ ^^^^ ^^^^ fchynt te ftrooken met

den Map:ellaanfchen. Hier onder bevindt zig de

Kaneel ' Kasfia of Wilde Kaneel van Barbados,

welke men meent met den Peruviaanfvhen Bast

overeen te komen ; doch inzonderheid de Jamai-

kafche Boom , die van Browne genoemd wordt

Kaneel met langwerpige , ftompe , glanzige Bla-

den , en Trosfcn aan 'r end der Takken ; van

Plukenetjus Casjia lignea - Boom die den

Bast fcherp heefc als Peper; van Sloane
Kruiderige Boom met Laurierbladen , wiens

Vrugt uit Trosfen beftaat van groene gekelkte

Besfen. Die Autheur befchryft denzeiven bree-

der als volgt.

Is een Boom van maatige grootte, die een

weinig naar een Appelboom gelykt , met een

uitgebreide Kroon , en eenen dikken Bast , die

van binnen ros is , van buiten Afchgraauw ; de

Bladen anderhalf Duim lang, een Duim breed,

\ wederzyds toeloopende , doch aan 't end ftomp

en als gevorkt ; bleek groen , met een kort

Steeltje. Uit de Oxels der Bladen komen twee,

drie, vier of meer Bloemen voort, op een ge-

meen Steeltje , zeer wie, vyfbladig, hebbende

een fterken Jasmyn - Reuk. Hier op volgt een

Tros van eenige bleekgroene Besfen^ bevatten-

de
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de zwarte welriekende Zaaden 3 iets gelykende II*

naar de Korrels van Druiven. AfdeeI;

Wy zyn dus niet verzekerd den regtcn BastHooni.

van Winter of de Magellaanfche Kaneel te heb- stuk,

ben 3 maar Witte Kaneel ^ die in Smaak en krag-

ten veel overeenkomst daar mede heeft. Hec

is een goed Maagmiddel ^ inzonderheid om kou-^

de Slym^in de Ingewanden of deelen der Chyl-

maaking vergaard y te verdunnen y en dergelykc

StoiFen door Zweet uit te dryven.

C ïl A T E y Ai

De Kenmerken van dit Geflagt zyn; eenë

vierbladige Bloem ^ die de Kelk in vieren ver.

deeld heeft : de Vrugt een Bezie of Appeltje

met ééne holligheid 5 waar in veele Zaaden.

Drie Soorten komen 'er in dit Geflagt voor,
'

als volgt.

(i) Crateva ^ die ongedoornd is . met effen,' n
randige Bladen en Manwyvigc Bloemen.

q^^I^'J^^^^^^^

De oirzaak van den zonder^iri^en bynaam is 3^^*

dat de Meeldraadjes niet uit üen bodem van de

Bloem voortkomen , gelyk gewoonlyk ; maar

daü

(i) Crateva iiieriuls , Pollis integerrimls , Florlbus gynan-

èiis, Sysu Nat. XIU Gen, 599* p« 32.<ï- Crateva arbocea rn-

ph^^ila 5cc. Browh. yam, 2^6* Ailm AmmcAnn tripbyllsi

•
^ Ek 2

•
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II, dat 2y zitten op een Kolom , die uit het mid-

Afpeel» y^j^ Je Bloem , in plaats van Stamper ^

B.OOYD opryst; even als in die Klasfe van het Stelzef

STUK. der Sexen , welke den naam van Gynr-ndria,

dat is Manwyvigen , voert. Dus wordt het Ge-

was van PLUKENEn^ius genoemd, eene

Driebladige Amerikaanfche Boom ^ met een

menigte van Meeldraadjes, die paarfche Top«

pen hebben, beflaande de Navel van de Bloem.

B R O w ^ E geeft *er ovaale gladde Bladen aan

,

en Trosfen op het end der Takken. Lin-
ja^jEVS merkt aan , dat deeze Soort boven»

dien , door de dunte der Bladen en de langwer-

pigheid der Bloemblaadjes ^ van de volgende ver-

fchille.

II. (2) Crateva , die ongedoornd is , met effen-

^a'^TJ^^
r^Tz^i/g^ Bladen ,

de zydblaadjes aan den *

stink- voorjten gronafieun korter.
Appel

Deeze heeft haaren bynaam van den Brafili-

aanfchen Boom, Tapia genaamd , door M a r c-

GRAAF en Piso befchreeven , dien R a Y

noemt3

(2 ) Crateva Jnermïs , Folii's integerrlmis , FoHoüs lareralibus

Eafi antiek ^re^ioribus. Syst^ Nat X'h inermis F/, ^eyi^

21 K Sp. Plant. I. p. 44-4» Hort, Cliff 484. Apioscorodon , C
Arbor American wr'phyllos , &c. PLUK Alm, 34 Malus Amer*
trifolia &c» Comm Amft. I p^ 129. T. 67. Anona trifolia,

Flore Stamineo &c. ^loan J^m 10$. Htft. \l. p« 169 P aj.

liendr. 79^ Nurrvala Hort^ Mal^ liU p- T* 22* BURM*
ini. p. 109,
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noemt 5 eene Driebladige Brafiliaanfche , welke II.

een Vrugt draagt als een Oranje - Appel , binnen "^^^^^

welker Schors de Appel gevuld is met Steenen, hoofd-

als Kerfen-Sceenen, doch langwerpiger, zitten- stuk*

de ieder in zyn eigen Velletje. De Apioscoro-^^f^^^^P'^

don van r' l ii k e n e t i u s , Wilde Oranje-Ap-

pel by de Indiaanen genaamd 3 draagt Appelen,

die naar Knoflook ftinken. Dien zelfden Reuk

hebben de Vrugten der Driebladige Anona van

S L o A N E 5 welke deswegen , by de Engeilchen

,

op Jamaika , genoemd wordt , de Knoflook Fee^

ren Boom.

Dezelve groeit omtrent dertig Voeten hoog 3

hebbende den Stam van dikte als eens Menfchen

Dye 5 met eene donker groene Schors* Na
eenige Maanden Bladerloos geweest te zyn,

geeft hy aan de enden der Takjes Bloemen uit

,

welke op Steeltjes van twee Puimen lang zit-

ten , en lange groenachtige Meeldraadjes heb-

ben 5 met paarfche Knopjes , den Styl omrin-

gende. Daar volgen Vrugten op, van grootte

als een Kaatsbal , die onder een ruigen Bast

een Meelachtig Vleefch , als van een Peer , bevat-

ten , dat zoetachtig is en naar Knoflook ftinkt.

By het middelpunt zyn veeie groote zwarte Zaa-

den geplaatst. Deeze fchynt dan van de gedag-

te Tapia te verfchillen , en de Appelen van de

Nurrvala van Malabar, welken Commelyn
daar mede vergeleek, hadden een Wynachtigen

Reuk en Smaak. Men noemt dezelven , zo zyn

Ed. aanmerkte, in 'c Portugeefch Pee do Mor-

Kk 3
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AfPEEL
^^'^ Nederduitfch Bomheenen ^ voor welke

xi.
* benaaming ik in de befchryving geen reden vind.

Hoofd- en heb ze derhalve Stink- Appelen getyteld.

Cs) Crateva, die gedoomd is y met Zaagswys

MlrtlïJl. getajide Bladen.

^cUoora^
Hier toe behoort de Uitlandfche Kwee-Ap-

pelen Boom of Marmelos , uit het Muséum Zej-

ïanicum van den beroemden Hermannus,
dus genaamd ^ wegens de vafcheiderley Mar-

meladen 5 die men van deszclfs Vrugten in Oost-

indie bereidt. Het is de Driedoornige Indifche

Kalabasdraagende Boom van Plukenetiusj
wiens Vrugt een Merg heeft naar dat van Kwee-

Appelen gelykende , zynde Coyalam in de Ma«
labaarfe Kruidhof getyteld , dien de Nederlan-

ders Shjin - Appel noemen. Hy groeit op Ma-

labar en Ceylon. Het is een hooge Boom 3 met

eenen geelachtig witten Stam, en veele Tak-

ken, die fterk gedoomd zyn , wordende in de

ouderdom bruinrood. Drie Bladen draagt hy

op één Steeltje , en zes of zeven Bloemen , van

eenen aangenaamen Reuk , uit vyf witachtig

groene Blaadjes beftaande» De Vrugten gelyken

ronde Appelen , met ccne dunne groenachtige

Schil,

^ fl) Cratw Spinofi Folüs ferratls* Flor^ ^eyt^ 212. Cu.

curbitlfera trifolia fpinofa Indi'ca SccPiUK, ALm^ 125. I70.«

f. 5» Cydonia exotica, C. P'm^ 435. Bilacus. RUMPH* AmK
T. p. T97 T. gï. Covalam* Hort. MaU III. T. 37« BUEM#
J7i Ittd* p.
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Schil, waar onder een harde Houtige ja byna II.

Bcenige Bolftcr , die een Lymerig week Vleefch

van eenen zuurachtig zoeten Smaak bevat, enHooFo^

platte langwerpige witte Zaaden. tuk

Uit de Afbeelding van den Eilakhoom by ^^/v»

R u M p H I ü s 5 die de zelfde aangemerkt wordt
^^""^

te zyn, ziet men de figuur van deeze Vrugten,

en dat dezelven wel van grootte als een Gan-

zen ^ Ey , maar ook kleiner vallen. Zy moeten

niet over - ryp worden aan den Boom , dewyl

zy dan vergooren en onbekwaam zyn om te

ecten : maar 5 vroeger van den Boom gefchud

of geplukt 5 kunnen zy wel een Maand leggen ,

en 5 dus ryp geworden , vervullen zy een ge-

heele Kamer met haaren fterken Reuk. De
Enropeaanen vinden 'er raauw weinig Smaak

in , doch gebraden 3 gekonfyt of tot Marmela-

de gemaakt, is het eene zeer lekkere Vrugt.

De Boom groeit op een gedeelte van Java en

de nabuurige Eilanden ; maar op Amboina wilde

hy niet aarden, mooglyk w^egens de droogheid

van den Grond : hebbende zulks met de Man^
goftans en andere Vrugtboomen gemeen,

Illicium,

De Kenmerken van dit Gefiagt beftaan in

eene vierbladige afvallende Kelk
; agt Bloem-

blaadjes; agt Honigbakjes , naar Blaadjes gely-

ïcende , Elsvormig : zestien Meeldraadjes met

Kk4 de
II,Deïï-JI, Stuk*
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n. de Meelknopjes gefpleeten : Eyronde ^ famen-

gedrukte eenzaadige Zaadhuisjes.

Hoofd- De eenigfte Soort ^ welke den bynaam van

STUK, Jtnifatum voert (i), is door onzen Ridder ge-

///l'to
boekftaafd, zo zyn Ed. aanmerkt^ op het gezag

^4nifaum,^2Ln Kaempfer, door wien dit Gewas in

Boom* Afbeelding gebragt is en befchreeven. . By de

Chineezen of Japcneczen voert het den naam

van Somo , gemeenlyk Skimmi , Fanna Skimmi

& Fanna Skiba of by uitmuntendheid Fanna ,

dat is Bloem. Het is 5 zegt hy 3 een Wilde

Boom 5 met eenen Kruiderigen Bast 5 Laurierbla-

den, Narcis - Bloemen cn Zaaden van Ricinus,

üie in agt Zaadhuisjes vervat zyn, Sterswyze

famengegroeid , als in het Paapenmutzen - Hout.

Deeze Boom bereikt de hoogte van een Ker-

fenboom 5 hebbende eenen regten Stam , met

eene donker Afchgraauwe Schors , het Spint

green en Vleezig , een weinig famentrekkende

en Lynierig van Smaak: het Hout ros, hard,

brcofch 5 met een w^einig Spongieus Merg. Op
eene zelfde plaats geeft deeze Boom veele don-

ker groene Looten uit , die met dikke langwer-

pige Bladen bezet zyn , welke aan tröppen by

elkander groeijen. De Bloemen zitten op ron-

de Steeltjes meest enkeld, zynde byna ander-

halven Duimbreed, bleek wit, van geüeldheid

(i) lllicium* Syst, Nat, XIK Gen. 01 r. p. 33;. 5omovu!go

Skimmi* KiEMFïER* Anmn^ Exot^ [\ 88o, T. 88i.
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als boven , uitgenomen dat hy duidelyk zegt , II,

dat het end van het Steekje, in het midden '^^^'^^^^^

van de Bloem uitpuilende, omringd is metHooFo»

omtrent twintig Meelknopjcs , die op geene^TUK»

Meeldraadjes ruden. De a2;t Ribben van het^ -^«y^-

Vrugtbeginzel zwellen uit en maaken agt Zaad-

huisjes, van eenc Sikkelswyze figuur, ieder met

eene opw^aards gekromde Punt , als een Doorn

;

^dus een Schyf van een Duim middellyn uitmaa-

kende, groenachtig van Kleur en van eene voo-

ze Sappige zelfftandigheid. Sommigen van dee-

ze Zaadhuisjes teeren uit en breeken ; de overi*

gen , met een fterk Vlies digt omwonden , be-

vatten enkelde Zaaden , van figuur als Appel-

Pitten , in 't bleeke glinflerende , welke , als

hun harde bekleedzel komt te breeken , een wit-

te Vleezigc Kern uitleveren , die week is en

laf van Smaak.

De Bast van deezen Boom is zo Kruiderigster-Anys.

zegt K A E M p H E R , dat men het Poeijer daar

van gebruikt om de Afgoden te bewierooken

:

doch ik kan niet begrypen^ op wat grond de

bedenking rufte van Linn.^üs, of deeze

Boom niet wel de Ster - Anys der Winkelen

uitleveren mogt.- Het Zaadhuisje en Zaad , im-

mers ^ zo even befchreeven , fchynt daar van

de minde hoedanigheid niet te hebben , en ik

vind niet gemeld van eenige Anys - Reuk in de

geheele Boom. De Ster-An^^s is eene Vrugt,

die de gedaante van eene Ster vertoont , wier

S traalen uit zes of zeven harde Houtige Zaad-

Kk 5 hok-
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II. hokjes beftaan, ieder een hard Zaad bevatten-

Afdeel- de^ dat naar Lynzaad gelykt, van een aange-

Hoofd- ^^^^"^^^ zoeten , doch niettemin fterken Anys-

STÜK. en V^enkel • Smaak Het Zaadhuisje zelf heeft

^nys- eenen Smaak van Venkel met eenige Zuurheid

gemengd , en dergelyken Reuk, maar fterker.

Dezelve .wordt ons uit Tartarie , China en de

Philippynfche Eilanden toegebragt. Men noemt

ze , derhalve 3 Anys van China of Siberië en

Zaad vm Badian
C'*^).

De Boom ^ die deeze Zaaden voortbrengt

,

door L I N N ^ s zelf weleer Baöianifera ge^^

tyteld 5 is de naar den Paapen - Mutfen Hout

Boom gelykende van Plukenetiüs, af^

komftig van de Philippynfche Eilanden , naar

Anys ruikende. Nootjes draagerde in Sterswys*

vergaarde Hokjes : de Panfipanfi van Camel-
L r. Dezelve wordt dikwils hooger dan twaalf

Voeten , met een dikken Stam. Uit de Tak-

ken komen Bladfteelen voort , van een Elle

lang, met elf, dertien of vyftien Vinblaaden

bezet 3 die dun ,
gekarteld , gefpitst ^ anderhalf

Duim breed en langer dan de Handpalm zyn.

De Bloemen zyn witachtig , by Risten groei-

jen-

(*) Anifum Indiciim ftell^tum, Tlad'an di(fèum, Offic, Ani*

fam percgrinum C B, Pin 159 Anifum Phi'ippinanm 'n-

fiilartim Clus. Hift, sy. ZIngi Fruétus nellatus, five AniCnm

Indicum. J.
B. Hifl. I. p» 485. Foeniculum Sinenfe Reoi.

Exp nitar. Cardamomum Siberienfe Patavinorum, Amm iNN*

Hort. Bo5<, Evonymo affiürs Philippaia Anifum fpirans, PjLUK»

Alm», 140, Badianifera. LiUN, MAt^ Med^ p« 1 8p»
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jende met Knopjes van grootte als Peper , die IK

Katswyze meest uit Meeldraadjes beftaan. Afdeeli

De Ster-Anys geeft door Dcftillatie veelf^ooFD^

Olie , welke helderer , fyner en welriekendersTUK*

dan de Anys - Olie is. By de Oofterlingen -^«y^-

wordt het , in alle opzigten , beter geacht dan
^^'^'^

Anys- en Venkelzaad. De Chineezen zyn ge-

woon , na den Maaltyd ^ van dit Zaad te kaau-

wen 5 om de Verteering te bevorderen ^ de Maag
te verfterken 5 en inzonderheid tot het bekomen

van een frisfchen Adem. Dikwils maakt men

daar 3 met den Wortel Ginfeng, een Aftrekzei

van in warm Water, dat zy als Thee drinken

^

tot de zelfde oogmerken : inzonderheid tegen de

verzwakkingen van Lighaam en Geest. Zy
doen het ook wel , om de aangenaamheid, by

KolFy en Thee, en de Anys^ Arak wordt 'er

3

in Oostindie, van bereidt. Daar zit meer Geur

cn Kragt in de Zaadhuisjes dan in de Zaaden.

Ik heb een Stukje onder den naam van Corteoo

Aniji Stellati^ dat den zelfden Smaak heeft.

1

XIL HOOFD'



TwintigmannigeBoomen,

XIL HOOFDSTUK.

Befchryving van de B o o m e n ^ wUr Bloemen

twintig Meeldraadjes hehhen , deswtgen I c o-

s A N D R 1 A genaamd of twintigmanr.ige , tot

welken de Gojaves
,
Jamboes , Perfiken , A-

mandel- , Kerfen ^ Pruimen , Mispelen
, Ap-

pel- Peere- en meer andere Ooftboomen , hef^

hooren.

Plantgewasfen , waar in hef- getal der Meel-
•^ draadjes twintii^ of daar omtrent is , maaken,

onder den naam van Icosandria , de Twaalfde Klas-

fe uit in het Stelzel der Sexen. Zy worden , naar

het getal der S'tylen of Stempelen , m één, twee ^

drie , vyf of veelwyvigen , verdeeld* Onder de
laaiften alleenlyk komen geene Boomen voor#

P s I D I u M, Gojaves -Boom.

De byzondere Kenmerken van dit GeflagL'

zyn : een Kelk die in vyven verdeeld is boven
het Vrugtbeginzel

:
vyf Bloemblaadjes : deVru^x

een Appel met ééne Holligheid en vecle Zaa-^

den.

Getal der Soorten is twee , of drie , de eerften
zo wel in West- als in Oostindie voorkomende.

(i) Go.
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(l) Gojaves-Boom met geflreepte Jlompachtu H.'

ge Bladtn^ en eenbloemige Steeltjes.
^*xff^*
Hoofd-

De Gojaves , anders ook Cujavos genaamd 3
stuk^

zvn zeer bekende Vrusten der Indien , waar ^l*,

van men 'er heeft die langwerpig en die rond Pyrzferum.»

zyn. De eerstgcmclde , in deeze Soort ge- ^^^^^^^^^^

plaatst 5 is vólgens Rumphiüs een Boom,
wat krom van Stam, met lange buigzaame Tak-

ken 5 waar aan de Bladen wat verward geplaatst

zyn 5 van figuur ovaal , zes Vingerbreedten lang

en ftomp van Punt. Deeze Bladen hebben ,

ter wederzyde van de middelrib , evenwydige

fchuinfe Ribbetjes ^ 't welk dezelven zig als ge-

ftreept doet vertoonen. De Bloemen , veel naar

Appelbloeizel gelykende , komen uit de oxels

der Bladen ^ op één of meer Steeltjes voort.

Het groene Knopje , daar de Bloem op rust ,

verandert in eene Vrugt, welke de geftalte en

grootte van een middelmaatige Peer heeft , ryp

zynde Citroengeel van Kleur ^ doch men plukt-

ze

(t) Pftdium Folils lineatis obtufiusculis , Pedunculis iiniflo-

ïis, Syst Nat xri. Gen 615* p« 3 39» riidimn Caule qua»

dran^ulo. Hort Cliff 184* F/, Ze'jl 192. Guajava FoJiormn

angulis quadran^nlis , Frudu oblongo* Tr^^w- EhrET* T
Plid, Fruticolum Fol ovatis yennfis. Brownt* Jam^ 2384 Malo

runicïE alfinis Pomifera Sloan. Hift^ I * p 163- Guaja-

va alba dulcis. Comm. Amft I. p. 121, T. 63 Mer, Sar*

T. 19 Cujavus domeftica KUxMPH. Amh l. p. 140* T. 47,

Pela» Hort^ MaL IIK p. 31 T. 34. Guajavos Fruvlu paliid»

dulci» BüRM» Zeyl II 2, BüRM» Ind^ II

O^u,* II. Stuk/
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lï- ze doorgaans voor de rypheid af ^ en laatze in

^^Xn huis murw worden ^ om dat zy alsdan fmaake-

Hoofd- lyker zyn ; eren als dit met onze Poirfeigneurs

«TUK*
, en andere Peeren gefchiedt. Het Vleefch is an-

ders wat hard, doch zonder famentrekking , en

de Schil zo dun^ dat men 'er die, onder 't eeten

niet behoeft af te doen; maar de Pitjes , in het

midden , zyn wat hinderlyk en de Hooy - Reuk ^

daar deeze Vrugten zelfs een Kamer mede vqr-

vullen , niet aangenaam.

Zeer fraay is een Tak van deezen Boom y

met de Vrugten , door Ehret in Afbeelding

gebragt en door T r e w genoemd Gtiajava ^

met vierhoekige Takken en eene langwerpige

Vrugt Van geen van beiden vind ik een

blyk in de aangehaalde Afbeelding van JulFr.

Meria N 5 die aanmerkt, dat deeze Boom te

Suriname zo hoog als een Appelboom in Duitfch-

land groeit. Op Malabar valt hy wel twintig

Voeten hoog , met eenen regten Stam , van an«

derhalf Voet dik^zyndeflerk getakt. Men noemt

hem aldaar Pela , en Pera op Ceylon, alwaar

hy door de Portugeezen zou overgebragt zyn.

Hier fchynt de Vrugt witachtig of bleek te val-

len ; doch dit verfchil maakt de trap van ryp-

heid 5 volgens RuMPHius, en waarfohynlyk

heeft dezelve ook invloed op de Kleur van heü

Vleefch 5 dat in fommigen Bloedrood, in ande-

ren

(*) Guajava Kamis quüdrangülU FruBu obUn^o; niet ge-

lyk LiNNJEUS het aangehaald heeft; mt de hcek^n der Bladen

vierkant^
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ren wit gelegd wordt te zyn ; ten ware zulks 11.

het vcrfchil mogt maaken met de volgende ^^^^^
Soort. Hoofd.

STUK.

(2) Gojaves-Boom met gejlreepte fpitfe Bla- n,

den en driehloemige Steeltjes,
Pomlffr^^
AppeU

Dit zal de Soort zyn , die ronde Appelachtïge^^^^^s^

Vrugten draagt of de Bofch - Gojave - Boom van

R ü M p K I u s , door wien de voorgaande de

Tamme getyteld wordt : doch hier mede heeft

hy alleen op 't Oog , dat deeze Soort in 't

Wilde groeit ; v/ordende niettemin , zo virel als

de andere , in Oostindie voor een uitlandfch Ge-
"

v^as gehouden» De Westindifche , van veele

Autheuren 3 met een wit Vleefch, fchynt wel

hier mede overeen te komen , en zouden die ,

volgens gemelde M e r i a N , wat beter dan

de anderen zyn ; doch men vindt ook gewag ge-

maakt van Wilde Gojaven ^ met ronde Vrug-

ten 5 die van buiten groen ^ van binnen rood zyn.

Immers die van deeze Soort gel yken naar ronde

Appeltjes of Pruimen , cn werden derhalve van

de onzen , in Brafil 5 Granaat - Pruimèn genoemd

,

vo!-

(2) Pfidium Foliis lineatis acummatis, Pedunculis triflo»

ï<s. Syst. Nat. XIL JACQ» Obs, lu 7^ T. zu Guajava

alba acldn , Fru^tu rotundiore, Pluk Alm» 18! T« 193»

C 4. Guajabo Pomifcra ïndica , Pomis rorundis* C. B Pin^

437» Cujavus agreitis. RUMPH. Amb I, p 14a, 48. i^ER;

Sur. T s7* Malacca
.
pela* Hort^ MaU UI* p* 33* 3St

BüEM F/. Ind. 113,
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Ai Marcgraaf: want hec Kroontje

^ ^^
' doetze veel naar Granaat - Appelen gelyken , en de

Hoofd, grootte is omtrent als die vaneen groote Pruim
STUK. zo R üM pH I u s aanmerkt , voegende daar by

*

dat deeze Gojaven - Boom , in de Hoven vaa
Oostindie geplant zynde, veel grooter en mur-
wer Vrugten

,
dan in 't wilde groeijende voort-

brengt. R O c H E F o R T zegt , dat deeze Vrtigt
de grootte van een Reynet - Appel of Franfche
Reynet heeft , en in éêne nagt ryp Wordt: zó-
danig , dat zy den éénen Dag groen, wrang en
famentrekkende is , den volgehden geel, zoet
en laxeerende, wit of rood van Vleefch
In Oostindie worden de Wilde Goyaven iö

geen waarde gehouden , doch in Westindié
fchynen de ronde het meest geacht te zyn»
Men eetze raauw , gebraden of gcfioofd • van
het uitgeperfte Sap wordt Geley gekookt :'meü
konfyt de Vrugten of legtze in, enz.

„r, Cs; Gojaves-Boom mt gejireepte Lancets..

Kleine.' Seceltjts.

ri. XI.

^'S-'- Onder deezen tytel is een derde Soort van
Pf%dium voorgefteld door den tieer N L B u rMANNus, welken zyn Ed. overêenkomife
oordeelt te zyn met de CujavUlus of kleine

Go-

fubb.flo„s. BUKM. FI, Ind. p. „4. cujavillu. r«mïh. 2l
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Gojaves - Boom van R u m p h i u s 3 welke geen IL

dde Voeten hoogte op 't Eiland Ambon be-'^^^j^^"

reikte, hebbende de Bladen op 't hoogfte eennooFD-

Vingerlid lang, en de Vvugten niet groocer dan stuk.
.

Kerfen. De meergr melde Heer Richter
heeft een Takje onder dien naam medegebragt 5

welks Bladen wel een Vingerlid breed en drie

Duimen lang zyn, van boven Roestkleun'o; bruin ^

van onderen Vv^ollig witachtig, en zegt dat het-

.zelve van een Boom is. Ik heb de Afbeelding

daar van hier ,
op PI. XT, in Flg. i , medege-

deeld ^ waar uit blykt, dat het getal der Meel-

draadjes ver boven de twintig Joopt.

E ü G E N I A, Jamboes -Boom.

De Kenmerken zyn : een Kelk in vjcreH

verdeeld , boven de Vrugt ; vier Bloemblaad-

jes : de Vrugt vierhoekig , .
met eenen Zaad-

korrel.

(ï) Jamboes -Boom met effenrandïge Bladen EugênU

en Takkige Bloewfieeltjes , op z'^de vanjf^f'^'^^^'''

de Looten^ Tamme
Jamboes»

De

{\) Eugenm FoHis integerrimls , Pe^uncuIIs Ramolis late

•ralibtls, Syst^ Nat^ Xl\ Tom, II, Gen, éió, p, 3^0. F/, Zey/^

T87, Perfici Osficulo Frudus Malaccenlis cu jeus, C. B, Pifu

Jambofa dom^ftica. RUMPH, AmK U p. lai, T. 37,33,

Nati * Schambu. Hort^ MaU U p* 29, 18, Raj, Hifi^i/^']Z^

BURM, FU Ind.

LI
- II. mF.L, II. Sim»
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II* De Jamboes -Booraen van Oostindie zynhier,

^^Xlf
^* door Li^ij^ jEiis ^ onder den Geflagtnaam Eu-

Hoofd genia voorgefleld. Men vindt 'er verfcheider-

sTüfi. i^y^ onder welken de zogenaamde Tamme ver

£l7m"' het meefte geacht zyn 5 wegens hunne lekkere

Vrugten, Zy komen thans op de meefte Eilan-

den van Water - Indie voor, doch moeten in

de Tuinen opgekweekt en .wel gehavend wor-

den.

Het is een Boom ^ die omtrent de hoogte

van een gemeenen Appelboom heeft, meteen
fierlyke doch niet breede Kroon van fchoon

glanzige Bladen , zynde aan zyne byzondere

gedaante en zwartgroene Kleur van verre ken«

baar* Het Loof is zo digt, dat men iemand

in de Boom zittende naauwlyks kan zien, we-

gens de groote Bladen 3 die fommigen w-el

een Span of een Voet lang zyn , en anderhalve

Hand breed , ovaal , met een fpitfe Punt. De
zy - Ribben of Aderen loopen aan den Rand in

een breeden Zoom uit , en de Bladen zyn ge-

paard 5 maakende met het volgende Paar een

Kruis : welk een en andere een byzonder Ken-

merk van de Jamboes - Boomen is, zo RuM-
PH I üs aanmerkt.

De Bloemen , die met haar drie of vieren aan

Takkige Steeltjes voortkomen , gelyken naar

penfeelkwasten , uit een m.enigte van Rooskleu-

rige Mceldraaden famengefteld , van dikte en

langtG als dezelven in de w^itte Leliën zyn , en

vervat in een Krans van vyf of zes witachtige

Bloen>
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Êïoemblaadjes : waar door het eenigermaate naar IL

Appelbloeizel gelykc, doch veel grooter, en dit ^^-^^^^^

maakt , dat de Grond onder den üoom, meCfjQop^^

afgevallen Bloeizel bedekt zynde , zig als een stux.

löode Sprey vertoont. Het Vrugtbeginzcl , eenJ^^^^^fjé

dikke pieramied^ale Knop onder de Bloem , daar

dezelve even als in de Appelboomen op rust,

verandert in een roode , ronde, langwerpige

Vrugt , die iets van een Appel en van een Pör-

fik heeft in zyne gellalte , of veeleer gelykt

naar fommige Pceren 5 maar oneffen, en aan

den Top een Oog hebbende, dat ingedrukt isj

gelyk de Appelen ; van binnen wederom een

Steen , gelyk de Perfiken , en bovendien een

zeer dunne Schil. De Kleur is witachtig niet

Roozeroode Strcepen , het Vleefch ongemeen

lekker en fappig , zo welriekend , als of 'er

Roozewater in was, van Smaak uit den zoeten

en rinfen, wanneer zy wei ryp zyn^ doch an-

ders wat fcherp zuur.

De besten van deeze Jamboezen zyn van iekte«

-gi-ootte als een gemeene Europifche AppeL Zy
worden omtrent Nieuw Jaar aan de Boomen ryp 3

doch duuren wei tot in Mey* Het 13 een zeer

fmaakelyke, gezonde, verfrisfchende , en moog-

iyfc wel de lekkerfte Boomvrugt van gelieel Oost-

icdie. Men meent, dat zy natuiirlyk van Ma-
lakka afkomftig zyn , en daar van is de Latyn-

fche bynaam ontleend. Op Malabar noemt men
dcezen Boom Nati - Schamhu , en daar draagt

hy tweemaal 's Jaars Vrugteh. P i s 0 jjierkt etm ,

L I 2 ddi
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dat altoos de helft van deezen Boom Bloem-

^Xlh
' Bladerloos , de andere helft met rype en

Hoofd- onrype Vrugten beladen zy ; des men 'er ge-
sTUK. duurig, zo wel in 't Voorjaar als in de Herfst ^

Ztm/''' gebruik van kan maaken.

Van deeze tamme Jamboezen zyn aanmer*

kelyke Verfcheidenheden 5 ten opzigt van de

Kleur en Smaak der Vrugten^ hoedanig 'er in

onze Appel- 3 Peer- en Pruim.eboomen zo me-

nigvuldig plaats hebben ^ door R u m p h i u s

opgetekend , die een byzonder Geflagt maakt

van de Zwarte Jamboezen ^ hier ook tot deeze

Soort betrokken. De Boom, daar van, groeit

hooger dan onze Ockernooten ; de Bladen zyn

langer en wat fmaller : de Vrugten zyn zo

donker purper - rood , dat zy van verre zig

zwart vertoonen ; doch niet minder lekker en

fappig dan de voorgaande. Men vindt deeze

Zwarte Jamboezen veel op de Ooller - Eilan-

den van Indie.

iT.
^ (2) Jamboes - Boom , met effenrandige Bla-

jZtfsT den en Takktge Bloemjleeltjes aan 't end
Wilde Looten.

witte jam-

Zonderling is 't , dat onze Ridder den by.'

naam

(1) Eugema Foliis integerrimis , Pedunculis Ramofls terml-

nilibus. F/. ZeyL 188, Perfici Osflculo Frudlus Malaccenfïs

ex candido rubescens. C. B, Pin^ 44.1, jamhofa fylveftris aiba*

RUMPH» jfimh 1% p. 127* 39^ Malacca Schambu. Hort^

Hal, 1. p* 2j, T. 17* RAJ, Hifi* 1478* ^mm, FU Ind^ 114,

\
\
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•naam van Jambos , in 't byzondcr
, gegeven Ih

heeft aan deeze Soort, die de JVüde W^itte Jam^^^^^^^^'^

boe zen Rumphius begrypt en de Ma-Hoorn

.

lacca-Schambu van den Malabaarfen Kruidhof s'ï'uk.

is, welke zekerlvk dan ook geacht moet wor^ J^^hes.

den van Malakka arkomftig te zyn ^ zo wel

als de voorgaande Soort. Deeze is laager van

Stam dan de Tamme , doch heeft de Bladen

Biet kleiner , fomtyds wel een Span lang en zes

Vingeren breed* De Bloemen komen meestal

by paaren aan 't end der Twygen voort , doch

fommigen ook daar de Bladen afgevallen zyn.

De Vrugten hebben de gedaante van een Raap

en zyn op ver naa zo lekker niet als de voor-

geraelden, wordende daarom ook niet veel ^ dan

by gebrek van beter ^ of gekonfyt zynde, ge-

geten : want zy zyn zo Sappig niet en een

weinig bitter. De witte Kleur onderfcheidtze

inzonderheid van de voorgaande. Het kan der-

halve de Ceylonfche Jambos met een Goudgeele

Vrugt van de Thes. Zeylanicus niet zyn. De
Bladen en het Bloeizel zyn ook zuurachtig ^ en

dienen derhalve tot veelerley gebruik.

(3) Jamboes -Boom rhet effenrandige Bladen

en eenblocmige Steeltjes op zyde. Eu^enU
uniflora^

On-Bofch latïi-

boezcn^

(3) Eugenta Folijs integerrimis, PeduncuJis unlfloris latera-

iibus, FL 2eyL 189. Eugenia. Royen Lugdhat^ 265^ Eugenla

Jndica Myrti Folio deciduo &c, MiCH. Gèn^ 226. T. Jps»

Myrtus Indici , Foliis rigescentibus 5ic. TiLL. Ph, 117, 449

L! ^

!L Deel. lU Stuk»
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II- Onder de getekende Plantgewasfen van Her«-

^^xn
^* M A N N ü s kwam deeze voor ^ tot welke de

HoohD- Indifche Eugenia met afvallende Myrthebla-
sTUK^ den, een witte Bloem en eene Roozekleurige

hotm,^^^ zagte, flaaüw gegroefde, welriekende Vrugt van

Migheli üs, betrokken wordt. Zy wordt

van de Indiaanen Jamhm Oudaitg geheten 5

7:0 de Heer N. L. Burmannus aanmerkt;

dat is Wilde Jamboes : welken naam ook de

voorgaande en volgende voeren.

(4} Jamboes - Boom met gekartelde Bladen ,

éttutanluL^^ de Bloemfteeltjes aan '^ end\ de Vnigteti

langwerpig met fcherpe hoeken.
Bceton

Booin*

De Boeton - Bomn van Rumphius is hier

tot dit Geflagt betrokken , hoewel dezelve,

ten opzigt van de Vrugten , wel in figuur en ten

opzigt van den Steen of Zaadkorrel , daar in

vervat, maar niet ten opzigt van den Smaak of

andere hoedanigheden , overeenftemt. Het is

een taamelyk hooge Boom, den Stam van dik-

te als een Man hebbende , met Bladen van één

of anderhalf Voet , het Bloeizcl aan Aairen ^

die door de Vrugten nederhangende Risten

worden. Het zyn vierkante Appeltjes , van ag-

te-

(4) Eu^snia Foüis crenatis , Pcdunculis termJnalibus, Po»

mis oblongis acutangulis, Fl, Zeyl, igo» Butonica tcrreftrij

rubn. RUMPH. AmK III. p* i8n T* ïi^, Tsjeria • Samftra^

vadi* Hort, Mal. ÏV* p. s\, T. 7. Khy Hi.a\ 14.30, hmm,
FL IrJ, CmM« Maf*
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seren met een fmallcn Hals ^ van vooren een ^^^^'^

Kroontje hebbende ^ omtrent ctn Handbreed xiu^
lang en half zo breed ^ bevattende een Pit als FIoofd'"

een Karfteng , doch zo wel als de Vrugtcn , die^*^^^*

eene bittere onaangenaame Smaak hebben , niet

gegeten wordende.

(5) Jamboes - Boom 3 met gekartelde Bladen^
e/ét

zeer lange Tros/en en Eyvormige AppC' jfiaJ^^o/a,

len.
BedeHnot.
ren.

De voorgaande is de Roode , deeze de Witte

Boetonboom van Rümphius, die 5 uitgeno-

men de figuur der Vrugt, weinig van elkan«

deren verfchillen. Tot deezen laatften vrordt de

Samjlravadi van den Malabaarfen Kruidhof t'huis

gebragt, v/elke echter de Vrugten ook vierhoe-

kig heeft, en die van den Tsjeria- Samjlravadi

van Malabar noemen de onzen Bedelfjioeren vol-

gens C o M M E L Y N , 't welk zo vccl zcgi als

Roozekranfen of Paternosters : de anderen Wil-

èe Jamboezen. Misfchien zullen de Jamboes-

Boomen van Ceylon ^ met Vrugten van grootte

als Kcrfen , by den Heer J. B u r m a n n u s ,

als ook de Water - Jamhoezen van R u m p h i u s ^

flegts

(5) Eugenla. Folils crenatis , Racemls longisfimis, Pomis

•vatis* FU ZeyL igi. liutonica terredi-is alba. Rumph. Amb^

III. p. ilu T. 116. Samftravadif Caihatfiumbiu Hort.MaL

IV. II. 16* lUj» Hift^ 1479, BüEM. F/. Ind,

115.

LI 4
IL Deel* Stuis.
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11. flegts Verfcheidenhcden zyn van deeze of de

^^Xll^'
voorgaande Soort.

HOOFO»
STUK, P L I N I

Dit Geflagt 3 dat zynen naam van den zo

vermaarden P l i n i u s heeft 5 behoort, volgens

de laacfte aanwyzing van den Heer L i n n u s >

tot deeze Afdeeling ^ en is dus thans van de

Veelmannigen afgezonderd.

Deszelfs overige Kenmerken beftaan ook in

een vyfbladige Bloem en eene in vyven verdeel-

de Kelk ; de Vrugt een Eezie die gefleufd is 3

met één Zaad.

Twee Soorten zyn daar van thans opgetekend >

als volgt.

(i) Plinia met vyfbladige Bloemen.

Dit Amerikaanfche Gev7as3 door Pater Plu-

MIER, ten opzigt van de Bloem- en Vrugtmaa*

king 3 zeer fraay afgebeeld , is een Boom die eet-

baare Vrugten geeft 3 welken eene geribde Be-

zie uitmaaken , met agt of tien Sleuven , en eene

Pit of Steen bevatten 3 die een gefpleeten Punt

heeft» De Bloemen zyn ongeftceld en zitten

langs de dikkere Takken verfpreid. De Bladen

zyn Lancetswys' ovaal 3 als Vinnen aan een ge-

mee-

ld

Plinia

Crocea,

Geel-

kleiu'jge,

(j) FUnia Flotibus pentapetalls* Mantisf. uit, p. 244. PliRia

pinnata. Nat^ Xlf* Torn* II. Gen. 671. p, 5ÖS.

Tlanu 11. p. 755.
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nieenen Steel, zonder oneffen Blad aan 't end, II.

Om die^ reden hadt onze Ridder 'er den by- ^^xTl*
naam van Finbladige aan gegeven , doch na- Hoofd*.

derhand is een andere Soort ^ of ten minfte een''^^^*

voornaame Verfcheidenheid , ontdekt ^ te wee-

ten.

(2) Plinia met vierhladige Bloemen. tt.

Plinid

Deeze fchynt de Ibipitanga der Brafiliaanen teRoodkiea-

zyn 5 door Marcgraaf befchreeven , anders ^^2^*

ook de Brafiliaanfche Kers genaamd. Men
vindtzc ook in Suriname. Volgens den Heer

Allamand heeft d€zelve de Bladen ge-

paard 5 als afgebroken gevind 3 ongedeeld 5 o-

vaal 3 gefpitst, effenrandig, ftyf. De Vrugt is

rood y van Smaak als Morellen.

M Y R T U S.

De Kenmerken zyn 5 een vyfbladige Bloem ^

vervat in eene Kelk 3 die in vyven verdeeld

is , zittende pp het Vrugtbeginzel ^ dat eene

twee- of driezaadige Bezie wordt.

In het Gellagt der Myrteboomen^ ^ welk

twaalf Soorten bevat 3 zyn wel veelen Heefter^

achtig 3 gelyk de gewoone Myrten 3 doch eeni-

gen moet ik hier onder de Boomen befchryven
3

als volgt,

(2) Myr-

(a) Plinia Floribus tetrapetalis. Mantisf^ alt^ p. 243» ibi*

pitanga. Marcgr. Bra%^ 187.

LI ?
II, DEEI* II, STOK,
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II. (2) Myrtus^ met enkelde Bloemen op naakte

^^XU^ %S'^i?^/yVj j de Bloemblaadjes eenigerimate

HooFD' Haairig aan den rand.

STÜK»

II. Indien de Appeldraagend^ Myrtiis van Plu^

Bf^Ji?Jna
M I E R >

wegens de gehaairde Bloemblaadjes

Zilver- hier t'hiiis behoort , zo zou de Vriigt van deeze

Soort vry grooter fchynen te zyn ^ dan die der

gewoone Myrten. Doch dit was maar een Hee-

fterachtige Plant ^ en die van Sloane^ op

Jamaika groeijende , welke aldaar Zilverboom

genoemd wordt 3 een Boom van omtrent twin-

tig Voeten hoog, aan den Stam eene witachtige

Schors hebbende , met glanzig witte Scippen

gefprenkeld , waar van de naam* De Bladen
,

tegen elkander over , aan het begin breedst en

verder naar de Punt vcrfmallende, byna onge-

fteeld en ongekarteld , verfchillen zeer veel van

de figuur der Bladen by L i n n u s , die zegt

:

35 de Bladen ovaal » ftomp
,
gcfteeld , glad , te-

,5 genover elkander : de Bloemen enkeld, uit

5, de Oxels , op Steeltjes die Bladerloos zyn ;

55 hebbende de Eloem vier of vyf Haairig ge-

„ kartelde Blaadjes en omtrent veertig Meel-

5, draad-

(z) Myrtus Tloribus folitariis , Pcdunculis nudia , Petalis

flibGiiiaiis. Syst* Hat* XÜ. Gen. 617, 340. M5Ttus Pomi*

fera latlsfirais Folüs, Plum. Sp» i3. /r» 207* f. i. Philade'phus

arborescens, 6cc, Erown. Jam, 240» Myrti Folio arbor

SloaN J^m, 162, ifi/?. 11. p. yg. T, i87* f. 3» Raj«

IJendr, 35* Arbor Brafiliana Myrti L2«rcx folüs inodo^is.

GOMM» Hort.L p» 173. 8^,
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3, draadjes.'* 't Scheelc veel zegt men , dat II.

de helft fcheelt. Dus zou men mogen viaa-
^^^u

^*

gen : waarom deeze Boom dan hier onder de Hoofd-

Twintigmannigen geplaatst? stuk.

(3) Myrtus meJ tweebloemige Steeltjes en Lan* nu

cetswyze Bladen. h^n^raf'
Tweebioe-*

Deeze is onder den naam van HeeJleracJitige^^^^*

Caryophyllus 5 met Lancetswys' gepaarde Bla-

den en dubbelde Bloemen uit de Oxelen^ van

Browne opgetekend en afgebeeld.

(4) Myrtus met de Steeltjes hyna drieblo^'^ig 3 tv.

de Bladen ongejleeld^ Lancetswys' )^f^r//m/-£,r[ebioe-

lende. "^^se-

Aan deezen waren door den Heer R o l a n-

D E R te Suriname zodanige Bladen , als S l o a-

NE aan zynen gemelden Zilverboom geeft,

waargenomen, en de bynaam, Lucida^ fchynt

wel iets dergelyks aan te duiden ; des ik hier

in plaats gefield heb den Driebloemigen Myrtiis ,

welken de Heer J a c q u i n menigvuldig in de

Eosfchen by Karthagena vondt en aldus be*

fchryft.

Het

(3) Myrtus PeduncuHs biflorïs , Fo!?is laaceolatis, Am, Acad^

V* p» 398. Caryophylliis fruticofus &c» Brown. Jam, 248.

T. 25. f. 3»

(4) Myrtus Pedunculis fubtrlfloris , Foliis rubfesillibus

lanceolatis attenuatls* Sy^t^ Nat* Xlï. Sp. Plant, lU

674,

ii.miL n. Stuk»
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li. Het is een hooge Boom, in geftalte naar den
^
XU

^* Laurierboom gelykende , met zeer hard Hout.

Hoofd- De Bladen zyn langwerpig , aan 't begin fmalst,

STUK. uitgerand , onverdeeld, glanzig. Lederachtig,

van boven donker- y van onderen bleeker groen ,

gedeeld , overhoeks geplaatst , agt Duimen lang.

Dezelvcn geeven , geva*ceven zynde, een fter-

ken 5 zwaaren , Kruiderigen Reuk. Uit de Oxels

komen Steeltjes y dikwils drie y ieder met drie

Bloemen, voort , welke een allerlieflykflen Geur

van Hyacinthen verfpreiden. De Bloemen zyn

ongefteeld , tweederden Dqims breed , begaan-

de uit vier witte Blaadjes , in een vierbladige

Kelk vervat , en een groot getal Draadachtige

Meeldraadjes hebbende , die wit zyn met gee-

Ie Knopjes. Het Vrugtbeginzel was Eyrond-

achtig 5 hebbende van boven een breede platte

vierhoekige Oppervlakte ; doch de Bloemen

misdroegen altemaal , zo dat hy geen Vrugt aaa

deezen Boom gezien hadt.

y. (5) Myrtus met veelbloefnïge Steeltjes ^ de BU»

c^inï!"^ Lancetswys' ovaaL

Sterk-

raikendc.
j^^^fj. L i ^ ^ ^ u s den Ceylonfchen Boom

,

die naar Komynzaad ruikt , van den Heer J.

BüR.

(5) Myrtus Pedurculis multifloris , Foliis lanceolato - ovan's.

Sys:^ NaU Xll. FL Zeyl^ i85. Arbor Zeylonica Cuminum

redolens. BURM. Zeyl. 2,7. Ankaenda. Herm» Mus, ^eyl, 23.

Jambofa Ceramica, RUMPH» Amh, h p. I30« T. 41, BüRM»



I C O S A N D R I 541

BuRMANNüs, qldaar Ankaenda genaamd, IL

t'huis gebragt. Hermannüs hadt by dee-^^^j^^-»

zen naam gevoegd ; de Besfen ruiken naar Ko- hoofd.
myn^ geevende een Geeftige Komynzaad- Olie stuk,

uit. Ik vind daar van geen gewag by Rum-
p H I u s 5 ten opzigt van den hier aangehaalden

Ceramfchen Jamboes - Boom, op het Eiland Ce«

ram in 't wilde groeijende, wiens Vrugten de

grootte van een Duiven - Ey hebben of zelfs

nog grooter zyn , zo als gewoone Pruimen. ^ en

aan Trosfen hangen , zynde droog, 2uur of

wrang en famentrekkende als de Sleen , en wel

niet lekker , doch niettemin tot verfrisfching

dienende voor de reizende Lieden. Zy bevat-

ten in 't midden een Korrel als een Olyffteen,

en derhalve fchynt dit Gewas veeleer tot het

voorgaande Geflagt te behooren.

Van de Zesde , Zevende , en Agtfle Soorc

blykt my niet, dat het Boomen zyn : des gaa ik

over tot de

(9) Myrtus met veelbloemige Steeltjes , de ix.

Bkiden ovaal en eenigermaate gefieeld. ^^liZcL
T-x VVelrie.*

Dee- kende.

f9) Myrtus Pedunculis miiltifloris,Foliis ovatis fubpetiolatis,

Syit^ Nut, XlU M. Foliis ovati» acuminatls obtufiusculis*

FL Ziyl, 182. Myrtus Zeylanica odoratisfima &c. Herjm.

Lugdhat p, 434* T» 435. Myrtoides Foliis ovatis. Hort^CUjf^

489* RoYEN Lugdbat^ 535. Vitis Idaea Zeylanica odoratisfima»

ToüBNF. /«/? 608. BüRM» Zijl. 210^ BUR.M» Ind, p.

iLDaEL, II, STUK*
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!!• Deeze is , onder den naam van zeer welriekend

^}Cn
^* ^ 03;/ö77/tó5 Myrtus s met Sneeuwwitte een-

HooFD- korrelige Besfen , door wylen den Hoogleeraar

sxaic, P. H E R M A N N u s 5 In deszelfs Catalogus van

den Leidfchen Akademle - Tuin ^ afgebeeld 3 eri

dus zeer duidelyk befclireeven. 55 Op Keizeli-

55 ge Zandige plaatfen van 't Eiland Ceylon is

33 dit Ichoone Geflagt van Myrtus gemeen , 't

w^elk door zynen aangenaamen Citroen - Reuk

35 tot vcrfrisfchiog ftrekt van de voorbygaanden.

53 In zyne geheele Geftalte zweemt het zeer

^3 naar de Kanadafche Myrten met volle Bloe-

53 men van Cornütus* Het Hout is zeer

33 wit en glad als Elpebeen , vast en zwaar 3 met

^3 een dunnen ruuwen Bast en menigvuldige

53 Takken 3 die 3 door een gewelfden omtrek te

33 vormen > een heerlyke ronde Kroon maaken*

3, De Bladen zyn ftyf 3 gefpitst3 een Vinger

33 lang 3 fchoon glanzig groen 3 met eenen fter*

33 ken Citroen - Reuk 3 en eenen zagtelyk fa-

33 mentrekkenden Kruiderigen Smaak. Aan de

33 toppen van de Takken komen ronde 3 door-

3, fchynendf; 3 witte Bekertjes , naar de Bloe-

33 men van den Haagappelboom gelykende 3 die

33 tot haar Mond ontelbaare Meeldraadjes van

33 de zelfde Kleur uitgeeven. Als deeze ver-

33 flenzen gaan de Bekertjes over in Besfen 3

33 van grootte als een groote Erwt 3 die zagt,

33 Sneeuw - wit en van eenen Kruiderigen zoeten

53 Smaak zyn 3 bevattende een enkelen, brui-

-5 Den 3 hoeldgen Zaadkorrel, De Besfen wor-

j3 deni
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den van de Kinderen gegeten. Het Afkook-
J^p^^

55 zei der Bladen ftrekc 5 wanneer men tevens XI 1.

5) een fchraale Dieet waarneemt 5 tot een krag- Hdofd»

55 tige wegneeming van de Venus • Ziekte. liet*^'"^*

35 hiout is zeer begeerd 5 tot het maaken van

5, Kasfenj Kisten en ander Huisraad."

De Hoogleeraar J. B o r m a n n u s 5 die dit

Gewas P^ith Idcaa van Ceylon 5 Sneeuwwit en

zeer welriekend zynde , noemt 5 merkt aan , dat

men 'er 5 op Ceylon 5 den naam van M^ra/zJ^ï

of Marada aan geeft 5 en dat Breyn i us het-

zelve onder den naam van Boomachiigen Ceylon^

fchen Ligujler voorftelt. L i n w u s noemt

het een Boom.

(10) Myrtus met driederley veelbloemige Steel ^ ^•

tjes 5 de Bladen ovaalachtig en ongefieeld. Andll}^

Deeze 5 onder den naam van Boom met bree-

dere Bladen van Androfasmum 5 die veele Bes-

fen aan de toppen der Takjes draagt 5 door

gedagten Hoogleeraar uit het Werk van Her-
M A N N u s voorgefteld 5 was zo wel een Cey-
lonfche als de voorgaande Soort. L i n n u s

zegt 5 dat het een Boom is met ronde Takken,
die de Bladen gepaard 5 als de Handpalm 5 dat

is zea* groot 5 (te wecten onder de Myrten 5)

on*

(lo) Myrtus Pedunculis nifido . njultlflorls , FoJiis fub-

ovalibus fèsfiÜbus. Syst, Nat^ Xll. JF/, ZeyL 184. Ath(*r^
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H. ongefl:ec4d , Eyvormig ovaal . ilomp en glad

^xl^^'
heeft ; en .een famengeitelde Pluim ^ die in

Hoofd- drieën verdeeld is , aan 'c end der Takken.
STüïC.

\^^ttu5
Myrtus met driedeelig veelbloemige Steel*

CaryopbyU tjes ^ de Bladcu Spatelvormig ovaal.

Wcstindi*
fche Kruid. Tot decze Soort worde thans de Westindifcln
«ageicn,

Kruidnagelboom van Pl u k e n e t i u s , die de

zogenaamde CaryophyUi Plinii uitlevert 5 welke

voor het Anmmim venmi in gebruik zyn 3 t'huis

gebragt. Hy geeft 'er ronde Bladen en Vru^ten

aan , die t\^^eekorrelig zyn ; met Zaaden byna

fchyfrond. Hy betrekt 'er toe de zoet ruikende

Jamaika - Peper of AU - Spice der Engelfchen

,

dus genaamd , om dat men 'er den Geur 3 als

ware 3 van Kaneel ^ N00ten en Nagelen, by el-

kander in heeft. Te waarfchynlyker is 't3 dat

dezelve hier toe behoore, dewyl de beroemde

C L ü s I u s uit Takjes , die hy by de Bladen in

deeze Kruidery vondt3 befloot3 dat 'er die Bla-

den gepaard aan gezeten hadden. Maar 3 hoe

hier toe de Ceylonfche Laage Kerfeboom^ met

eene Vrugt Mortinghos genaamd , die eetbaar

is 3 van den Hoogleeraar J. B u r M a n n u s ,

behooren kan en de woonplaats dus met reden

op Ceylon geüeld worde 3 is my duifter.

(12) Myr-

(n) Mjrtus Pedunculis trifido •'inultifions, Foliis oboyatlj^

t^L ^eyL 18 3» Mat. Med^ aas* Caryophyllus Aromaticus»

Ind. Occid, Tol» 5c Fmólu rotundis, Plüi^, I**

155* f.
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(12) Myrtus met de Bladen overhoeks ge- IL

plaatst.

HOOÏD-
De plaatzing niet alleen, maar ook de figuurstuk.

der Bladen , welke in deeze Soort als die van xiu

den Laurierboom 3 en niet Spatelvormig ovaal of p^^^l^!

aan 't end breed en rond zyn^onderfcheidt deeze J^n^^'ka*

Soort van de voorgaande. Het is de Ameri-

kaanfche Kruidnagelboom met gefpitjle Laurier-

bladen van P L u K E N E T I u s 3 tot welke de

Boomachtige Kruiderige Myrtus met Laurierbla-

den 5 van S L O A N E 5 behoort , zynde dat Ge-

was, welks Vrugt de Engelfchen Pimenta of

Jamaika - Peper noemen. Denzelfden Boom
fchynt BiiowNE te bedoelen met de benaa-

ming van Myrtu.s die de Bladen langwerpig

ovaal 5 glad , overhoeks geplaatst 3 en Trosfen

van Vrugten zo wel aan 't end der Takjes 5 als

op zyde, heeft. Dezelve wordt door den Hoog-

leeraar N. Li BuRMANNUS ook onder de

Jndifche Planten geteld ^ als door Linn^eus,
in de Flora Zeylanica , opgetekend zynde.

Wat den Ambonfchen Caju poetie Boom aan-

gaat, die te vooren door den Ridder ^ onder

den naam van Myrtus Leucadendra , mede toü

dit

fia) Myrtus Foliis alternis. F/* ^syl, n6* M^t, Ji^ed,ii%^

Calicibus absque appendiculis, Horté Clïff^ 501* M. Arbo»

ica Aromatica Foliis Laurinis* Sloan* Jam^ 161, Hift. ÏI.

p, 76, T. 191. ! Caryophyllus &c Erown» Jam. 247,

Car* Arom 5{c Pluk. Alm^ 88. T. iss» f. 4,

Mm
II* DF-rL« II, STÜK»
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II- dit Geflagt betrokken was ; dezelve heeft 5 met

^^xuf* veel reden 3 thans een geheel andere plaats ^ en

Hoofd- wel in de Agttiende Klasfe van het Stelzel der

Sexen 5 onder de Veelbroederige Feelmannige.

Planten bekomen ; dewyl de Bloem noch Vrugt

het allerminfte niet naar die van den Myrteboom

gelyken.

A M Y G D A X 17 s. Amandelboom#

De Kenmerken zyn 3 vyf Bloemblaadjes ; een

Kelk 5 die in vyven verdeeld is , onder de Bloem

:

de Vrugt een Noot met Gaatjes doorboord in-

fluitende^

Vier Soorten komen in dit Geflagt voor 3 de

cerfte de Perfikboom zynde , de tweede de ge*

woone , en de volgende twee Naantjes - Aman-

delen.

(i) Amandelboom met de Zaagswyze Tand.

jes der Bladen allen fcherp^ de Bloemen

mgefteeld en enkeld.

Schoon men de Perflken by ons doorgaan»

laag

(i) Amygdalas FoliorUm ferraturis omnibus acutis, Floti-

bus fesfilibus, folitariis, Syst, Nau XII. Gen» (5 19. p> 341;

Hort, Cliff'^ i8<). Hort. Ups^ 123* Mat^ Md, 230. ROYE»
Lugdhat. 267» Perlïca molli Carne & vulgaris. C« 440»

Perfica rubra. Cam. ^:;>ir* Perfenboom* DOD Krutdk* 124.7^

NuGi . Perfica , qux Nucum Juglandimn facicm ïcpraeftntau

RA> Hifl. i^iO^

1.

Amfgdalu%
JPerfica,

Perllk-
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laag houdt ^ worden zy nogthans , in andere
^^.^^^^

Landen , redelyk groote Boomen met een taa- Xi 1/*

melyk dikken Stam en uitgebreide Takken 3 Hoofd-

bruinachtig rood van Schors. Zy zyn hier , we-
^"^^^^

gens de gezegde Kenmerken, tot het Geflagt^oo^r"^^^"

der Amandelboomen betrokken, hoe zeer zy

ook, door het lekkere bekleedzel van den Steen,

daar van verfchillen. En de Ridder heeft naauw.

iyks anders kunnen doen, aangezien 'er een Ge-

was is dat ten opzigt van Blad en Vrugt byna

volmaakt in 't midden Haat tusfchen de Aman-

delen en Perfiken , wordende by J. B A u h i n u s

de Amandel Perfik genaamd. Het Vleefch daar

van is taaijer en dikker dan in de Bolfler der

Amandelen, doch zo dik en fappig niet als in

de Perfiken: de Steen oneffen gelyk in dezel-

ven 5 maar de Pit fmaakelyk gelyk in de Aman-

delen. Hoewel nu dit Gewas waarfchynlyk door

inenting of afzuiging is geteeld ; toont zulks

niettemin de vermaagfchapping van die beide

Boomen aan.

De Perfikboom > in Latyn Malus Perjica^

heeft, volgens de algemeene toeftemming der

Autheuren , zynen naam van de afkomst uit Per-

fie 5 en m.oet wel van de Ferfea van The o-

THRASTUS onderfcheiden worden De *zi2

Grieken hebben 'er reeds den naam van Per- ^^^^^^^ 232.

fiaanfchen Appel aangegeven. Dodon^üs
noemt hem Perfenhoom , en de overige benaa-

mingen in Europa komen 'er min of meer mede

Mm 2 over-

II. Deel, II* Stuk,
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Ih overeen. Dus noemen de Franfchen hem Fe-*

ArntEL.
^;/^^^^ de Duitfchers Pferjich en de Engelfchen

PooFD- Perche- of Peach-Tree.

srmt De Geftalte , door de Tuinierkonst meest

^
Per/ik' gedwongen voorkomende , zal ik niet be^chry-
"'^

ven. De Bladen hebben die linalle fpitfe ,

langwerpige figuur ^ welke L i n n u s Lan-

cetvormig noemt. Het Hout is ros 5 omtrent

het midden rood , taamelyk hard en derhalve

tot Draaijers Werk zeer bekwaam^ In V«'an-

kryk oculeert menze gemeenlyk op Amandelen r.

hier te lande worden daar toe Pruim- of Abri-

koos - Stammen verkooren: maar die op Pruim

geoculeerd zyn hebben het kragtigfte Gewas^

De Pcrfi-
Vrugten maakea de voortrefFelykheid en

ken. het voornaamfte verfchil deezer Boomen uit.

Men vindt 'er die klein als Abrikoozen 3 en an-

deren die zo groot als een Vuist zyn , beiden

fmaakelyk. Men heeft 'er gezien van over de

vier Duimen dik en meer dan twintig Loot

zwaar Die de grootfle Vrugten voortbrengen

hebben , dat aanmerkelyk is , ook doorgaans de

grootfle Bloemen. De Lak- Perfik 3 evenwel,

wiens Vrugt vry groot is ^ heeft maar kleine

Bloempjes , met ronde paarfchachtig roode Blaad^

jes, die zig zelden volkomen openen, bevat-

tende gemeenlyk agt - en ^ dertig Meeldraadjes^

Maar in het getal der Draadjes en de Kleur der

Bloemen is onder de Perfiken in 't algemeeö

eenig verfchil. De Vrugten zyn, naar deGroey-

plaats en Grond ^ meer of min fmaakelyk; en
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zy verfchillen ook in weezendyke hoedanighe-

den. Het Vleefch derzelven moet vaardig in de
^[j^^

*

Mond Imeken. Dat het Vleefch wel van denH o^D-

Steen fcheidt , gelyk in de Zwolfche en Berg-^"^^^*

of Moutange - Perfiken 3 is een voornaame

deugd.

De meefte Perfiken zyn met eene Wolligheid ^e^^a-

bekleed ; doch daar zyn ook Kaale ,
by ons JStz-

gelfche Perfiken gem^md ^by de Fra.uichen Brug-

nons of Pêche - Noix , welke de Engellchen

NeStarins noemen , en voor de geurigften vau

allen houden; maar by ons hebben die geen by-

zondere achting. Zy gelyken veel naar Eijer-

pruimen, Deezc zullen de V^rugten zyn van

den Boom , dien B a u H 1 n u s Nuciperfica ty-

telt, om dat de Vrugt ook wel naar een groe-

ne Walnoot zweemt. Men vindt 'er van ^ die

groen , rood , geel zyn en van gemengelde

ICleur. Het Gewas is kleiner dan dat der ge-

woone Perfiken ; de Schors van de Takken wit

,

cn de kleine Takjes of Looten 3 als ook de

Bloemen 5 rood.

De Kleur der PerUken^ ryp zynde, is^ in 't

algemeen , gelyk wy weeten , bleek groenachtig

geel met eenig purper- rood , gelyk de Zwol-

fche, of byna geheel wit, gelyk de witte Mon-
tange ; doch men heeft 'er die fterk rood zyn

,

gelyk de Lak- Perfik ^ en Franfche Perfiken,

hier te lande Mirlicotons genaamd, welke onder

allen de fchoonfte bloozendfte Kleur hebben en

wie Vleefch , dat hard en onfmaakelyk is. Men
Mm 3 vindt

lU DEEL, II, Stuk»
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II» vindt Peffiken met dubbelde Bloemen , die meer

^^Xlh' Sieraad dan om de Vrugten worden

Hoofd- nagehouden

.

STUK* De Perfiken , hoe aangenaam ook , worden

aangemerkt niet h'gt verteerbaar te zyn ; 'c

welk inzonderheid plaats heeft omtrent de ge-

nen, aan wierrypheid of hoedanigheid iets ont-

breekt. Rype, befte Perfiken, niet te veel ge-

bruikt 5 zullen zelden de Maag bezwaaren , en

zyn een zeer verfrisfchende Snoepery. De Bloe-

men, van den Perfikboom, zyn zagt purgeeren-

de. Men vindt een Gedeftilleerd Water , een

Conferf en Syroop daar van , onder de Winkel-

middelen. De bladen geftampt en op de Na-

vel gelegd 3 zouden de Wormen doen afgaan in

jonge Kinderen. De Ouden hebben van de

Vrugten een Elecluarie famengefteld. De Pit-

ten komen in hoedanigheid veel met de bittere

Amandelen overeen , en geeven door perflng

ook een Olie uit. Een aangenaam Liqueurtje^

genaamd Perfico, wordt 'er van bereid,

II. (2) Amandelboom met de onderfte Tandjes"

cTmminh^ .rfi?r Bludett geklierd , de^ Bloemen onge-

Afnandei. fteeld en gepaard.

Dee.

(a) Am'jgdatus FoHorum Seriaturls infïniis Glandulofis ,

ïloribus fesGUbas geminU. Hort Clijf. 186, Hort. Ups^ iii^

Mat. Mei, 209* ROYFN LurSae^ 167^ Gron. Oriënt 146.

Amygdalus illveftris. C B- Pin, 442* Amygdalus fativa*

C. B, Pin^ Amygdalus. DOD. Psmpt, 798, Amyg«»

dalus amara^ Touknf. ^27.
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Deeze Soort bevat den gewoonen Amandel- ïl-

boom , van welken aanmerkelyke Verfcheiden^ ^XIL
heden zyn. Dus vindt men Wilde en Tamme Hoofd-

Amandelboomen ; fommigen brengen zoete, an-^"^^^^*

deren bittere Vrugten voort , die in eenigen deii>^oZ'

klein , in anderen groot , platter of ronder zyn

,

met een dunnen , broofchen , of harden en

naauwlyks breekbaaren Dop. ^t Is de vraag , of

deeze verfchillendheden niet meer de Vrugten

betreffen dan den Boom, die, in de Zuidelyke

deelen van Vrankryk en Spanje , geheele Vlak-

tens bedekt met zync Bosfchagiën, en in Bar-

barie een wild Gewas is. 't Kan zyn, dat zy

ten tyde van Cato in Italië nog onbekend wa-

ren , en derhalve Griekfehe Nooten genoemd

werden. Rauwolfius verhaalt, dat by

Tripoli in de Haagen Wilde Amandelen groei-

jen y welken Gaspar Bauhinus van de

Tammen Soortelyk onderfcheidt, zowel als de

Bittere Amandelen. Ondertusfchen fchynt dee-

ze laatfte hoedanigheid meest af te hangen van

de eigenfchap van den Grond of van 'tKlimaac.

Theophrastus zegt, dat zy natuurlyk

bitter zyn, en niet zoet worden dan door het

havenen , ofmesten en bearbeiden van den Grond*

Deeze Boom groeit vry wat hooger dan de

Perfiken , en breidt zyne Takken meer uit,

doch maakt een zo lugtig Gewas , dat men in

Italië en elders Koorn daar onder of daar tus-

fchen teelt. De Bladen zyn wel; op dergelykc

manier, Zaagswyze gekarteld of met fcherpe

Mm 4 Tand-
ILDeel, II. Stuk,:
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Xi; Tandjes ingefneeden , maar fmaller en groener

^Afdeel, dan die der Perfikboomen. De Bloemen zvn

Hoofd* weinig verfchillende , en de Vnigten , hoe-

sTüK. wel langwerpiger 5 komen in 't uiterlyk aanzien

veel met de nog onrype Perfiken overeen : maar
delhom,

Bolfter, die ook met eene witte Wolligheid

bezet is 3 heeft weinig , hard ^ taay en niet eet-

baar Vleefch ; de Dop ^ daar binnen , is glad en

niet ruuw ^ gelyk de Dop der Perfiken Pitten ,

doch ook met een menigte Gaatjes of Putjes

doorboord. Wat de Pit daar binnen betreft,

die eigent'lyk de Amandel is , deeze heeft een

bruinroode Schil ^ van eene famentrekkendc hoe-

danigheid 5 en is zelf grootelyks met Olie be-

zwangerd , in de bittere Amandelen , bitter ^ in

dè zoeten zoet , doch licht rans en dan ook bit-

ter wordende* Dit maakt in de Eigenfchappen

qen aanmerkelyk verfchil.

DeAmnn- De Amandelen zyn, op :figzelf gegeten , hard
"^^^^"^ om te kaauwen , niet alleen 5 maar ook moeie-

lyk verteerbaar , en maaken Verpoppingen ; doch

de Melk uit gepelde Amandelen is van eene

zeer voedzaame , zagtelyk verfterkende en te-

vens ongemeen verz^gtende hoedanigheid. De
Olie van zoete Amandelen 3 nog verfch zynde,

is zeer dicnftig in de Hoest en andere Onge-

makken van de Borst 3 als ook tegen veelerley

andere Kwaaien , die uit een overmaatige fcherp-

heid der Vogten ontdaan , inzonderheid tegen

die der Waterwegen. De bittere Amandelen

zyn fterk afzettende van 't Graveel ; derzelyer

Olie



Olie kan 3 door uitwendige beftryking van het lU

Onderlyf ^ fomtyds het moeielyk Wateren ge- ^^^H
neezen, of ook de Wormen verdryven en het Hoofd-

Kolyk wegnecmen. De Gom, die uit deeze^™^*

Boomen zypelt , en in Klonten ftolt , is , ge-

lyk die van den Perfikboom , veel met de Ara*

bifch^ Gom overeenkomftig.

(3) Amandelboom, mt de Bladen naar ag- nr,

teren fmalkr. nan/f'^^''*

Naantjea

Tot de hier aangehaalde van Plu ken E.^""'^"^^^*

T I ü s worden de Peruviaanfche Amandelen

t'huis gebragt , welken de vermaarde C l u-

51ÜS uit Spanje hadt gekreegen. De Heer

Amman noemt het een Abrikoos met Per-

fikbladen en eene drooge Vrugt, die ongefteel-

de roode Bloemen heeft , twee of drie by el-

kander , komende menigvuldig aan de Wolga

voor. De Heer G m e l i n geeft de hoogte

yan twee Ellen aan den Stam.

(4) Amandelboom met Aderachtig gerimpelde jv

Bladen. Amygdalus

Afrikaan*

fche.

(3) ^mygdalus Foliis bafi ^ttenuatls. Sy:t* Nat.Xll. Hort^

Cliff. 185^ Hort^ Ups. 124. ROYENT Lugdhéit^ i6j^ Amygda.

lus indica nana. Pluk» ^Im^ 28. T. ii* f. 3» Mill* Di^^

T. 28. f. 2. Armoiiiaca Perilcae Foliis, Fmdu exfucco. Amm*
Kut^, 273. T. 30. BüRM, Fl, Ind, p. II7*

(4} Amygdalus Foliis Venofb • ïugofis. Syst* Nat. Kil»

Man:, p 74. Herm. Lu^dhat^ 487, T. 489, rerüca Africana

Mm 5 as-

U Deel. II. Stuk»*^
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ir» De Heer Linn^üs voegt 'er thans ^ als

xn.^*
een byzondere Soort , by , de Afrikaanfche

Hoofd- Naantjes - Perfik van Toürnefort^ met
STUK. ^Q^Q YQiig Roozekleurige Bloem ^ als ook de

j^^^^5;"Perfiaanfche Naantjes - Amandel van Pluk e-

NETIÜS5 zeggende 3 dat dezelve de Takken

twee of drie Voeten lang^ effen, zwartachtig

paarfch heeft ; de Bladen Lancetvormig , ge-

fteeld 3 geaderd , rimpelig 3 met Zaagswyze

Tandjes ; de Bloemen dikwils twee uit één

Knop 3 ongefteeld : de Kelk rosachtig : de Bloem-

blaadjes uitgegulpt 3 Vleefchkleurig rood ; de

Meeldraadjes bleeker : het Vrugtbeginzel en de

Styl van onderen 3 ruig : de Stoppeltjes dieper

Zaagswyze getand,^ Hy komt ook met dub-

belde Bloemen voor. Anders volgen 'er zeer

kleine ronde 3 ruige Perfikjes op 3 die niet zeer

aangenaam van Smaak zyn. De vermaarde

Hermannüs vondt dit Boompje in 't wil.

de groeijende aan de Kaap der Goede Hope,

en, van daar in Europa t'huis komende, trof

hy het ook menigvuldig in de Tuinen der En-
gelfchen aan 3 van waar hy hetzelve in Neder-

land deedt overbrengen 3 daar het nog tot Sie-

raad nagehouden 3 en door aflegging gemak»
kelyk voortgeteeld wordt.

Prü-

iiana Plora incarnato pleno» ToiJÏRNif. Cis, Ajnygdalas

I Perfica natia Floie Carnco pleno* Pluk. Mm. 28. T* ii*
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Prunus. Pruimboom. IL'

Xi 1

De onderfcheidende Kenmerken , van di t .

:f ,

,

Geflagt en het voorgaande 3 heeft onze RiddersTUK,

alleenlyk daar van afgeleid, dat de Steen der

Vrugt uitpuilende Naaden heeft. Voor 't ove-

rige is de Bloem zo wel vyfbladig en de Kelk

in vyven verdeeld , als in de Amandelboo- ^

men.

In dit Geftegt zyn 5 behalve de gewoone

Pruimboomen , ook anderen 5 en niet allèen de

Abrikoozen maar ook de Kerfen van meer dan

ééne Soort 3 t'huis gebragt; gelyk hetzelve daar

mede begint , naamelyk

Cl) Pruimboom, die de Bloemen aan Tros/en t.

heeft 9 de Bladen afvallende ^ van cigteren
p^JJ'J^'^^

om laag met twee Kliertjes. VMgci*

kcïfen*

Onder den naam van Padus is deeze by de

Autheuren bekend, of ook wel onder dien van

Fogelkerfen , welken hy byDoooN^us voert

>

die zegt, dat fbmmigen het Gewas voor den

opregten Kuifchboom hadden aangezien. Hy
noemt

(i) Prunus Florlbiis Racemofis, Foliis deriduïs , BalTfubtus

biglandulofis. Syst, Nat. YJU Gen 620, p. 34' . Padus Gian-

dulis diiabus &c. Hort. Ciljf. 185, F/, iWff. 39^ , 43 t ROYEM
Lugdbat^ 269. HALL He/v. 397. Padus Foliis annuis Fl.Lapp^

i98* Ccrafus racemofa fylveftris Fïu^lu non edali. B*

Fin, 45 I* TOURNF. 6lC%

lU Deel» 11* Stuk.
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noemt het, in 't Latyn , PfeudQ - Ligujlrum.

'^Ta^' Het is in de middelite enJS'oordelyke deeieu van

Hr.oFD. Europa , doch meest in Bergachtige ftreeken

STUK. t'huis, vallende in Ooftenryk en Switzerland,

k^^en^^
ja zelfs in Sweeden en Lapland, overvloedig.

De Heer D* de Gorter merkt aan dat men
deeze Vogelkerfen 5 gemeenlyk Wilde Syringen

genaamd , ook by Harderwyk op de Veluwe

aantreft.

Volgens den Heer Hall er is het een

Loofryke Heetter van tien Voeten hoog, die

de Bladen effen , zagt, fyn gekarteld, en uit

den wanflaltig ov^alen in een lange Punt uitloo-

pende heeft: de Bloemen aan lange Risten, on-

aangenaam van Reuk, bellaande uit kleine, flap-

pe , witte , byna ronde Blaadjes , en van twin^

tig tot drie -en -dertig Meeldraadjes, naar de

holligheid van de Kelk gekeerd. De Vrugten

zyn fchraal en zwart , van grootte als Aalbes-

fen. Men vindt 'er ook een met roode Vrugten

by Tabekn^montanus afgebeeld , wel-

ken gedagte Heer voor tamme Vogelkerfen aan-

ziet ; doch van beiden zyn de Vrugten voor

oneetbaar , of niet gegeten wordende , uitge-

maakt , daar niettemin L i n n u s getuigt , hoe

'er de Kinderen 3 in de Noordelyke deelen van

Sweden , zeer gretig naar zyn , eetende deezc

Besfen met een weinig Zout Elders vind ik

aangemerkt , dat men den Boorri in de Zuidely-

ke deelen van Vrankryk Putier noemt , om
dat de Vrugten , onder 't eeten, zeer Hinken;

ter-
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terwyl niettemin de Eloemen zeer lieflyk , ja If*

2,0 licflyk als die van den Citroenboom, ruiken^
'xil.

zouden (*;. Van eenen aangenaamen Reuk derHooFiH

Bloemen is ook door D o do N E u s gewag ge-^^uK*

maakt. De Duitfchers geeven 'er den naam van

Eltzen- of Elxen - Baum aan. Men verhaalt

dat zy denzelven , om dat het Hout en de

Bast .
gewreeven zynde , IHnken , wel TolpelgenS"

Baum heeten ; wordende de Besfen aan kleine

Kinderen tegen de Stuipen om den Hals gehan-

gen (t). De Landlieden , is elders aangemerkt

,

planten de Vogelkerfen meest , om dat men 'er

groote kragten tegen de Tovenaars en Kwaad-

doenders aan toefchryft (|>

(2) Pruimboom , die de Bloemen aan Tros/en
p^^^^

heeft , de Bladen afvallende ^ by het SteeU

tje van vooren geklierd.

Dit Gewas 3 in Virginie en Karolina natuur-

lyk j fchynt zeer weinig van de Europifche

Vogelkerfen te verfchillen. Het is , zeo:t onze

Ridder 3 een voortbrengzel van den Padus ,

maar

DAlechamp, Ü^A Plantss, Lyon* Tom. I. p.

(t) RUPPIÏ Fl, jenens, loR*

(4.; Byvoegzel op Dodoneus.

(2) Prunus FU racemofis FoU deciduis , bafi antice glandu^

lofis Syit, Nat, XII. Ceraius fylveftris , Frudu nigricante &c#

<?RON ^irg. s^, ROYEN Lugdbat, s%7^ Ccrafus latiorc foUt

&c» CATEsB. Car, II. T* 5>4»

Il.DKL* II» STUK,
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maar heeft de Wratten aan de Takken eens za

X]i 'groot; de Steeltjes van vooren aan de Punt mee

Hoofd twee paar Kliertjes ; de Bladen van onderen
STUK.

niinder Netswyze en byna glad ; zynde rond ^

niet Spatelvormig ; de Vrugten viermaal 20

groot en rood. Die nogthans3 daar de Heer

Clayton van fpreckt, wareti zwartachtige

c^^^n
Pruimboom , die de Bloemen aan Tros/en

fis.^" heeft n de Bladen breed Lancetvormig ^

fche^"^^^"
gefimpeZd, ii^ed^rzydi' Wollig ruig.

Deeze , in Noord . Amerika voorkomende , is

door den Heer du Hamel genoemd , Kleim

Kanadafche Kers , met langwerpige fmalle Bla-

den en eene kleine Vrugt; viraar toe betrokken

wordt de Amerikaanfche Tros Kers mtt Aman-
delbladen van Plukeketius, welke de

Copolin zou zyn van Nieremberg en de

Zoete Kers van Hernandez, Chijler Cher-

ry by die van Barbados genaamd. Hoe dat

dan de Bladen breed Lancetvormig kunjnen zyn ,

is wat duifier.

(4) Pruimboom 3 die de Bloemen aan Tros/en
Lurttanica.

jj^^ff ^ Bladen altoos groen en onge-

fche. klierd.

We-

es) Prunus Racemoiis , FoUis lato*LanceoIatis &c»

Syst. Nat* X.l, C. pumila Canadenfis» Dü Hamkl^ ^rbr, U
p. 149. Cerafus Raccmola Foliis Amygdalinis. Pluk. 93r.

T. 158. f 4.

(4) Prunus Fl, Racemolïs MiLL. /<?. 131. Ti 1<)C.



Wegens de blyvende groenheid der Bladen

wordt deeze de kleine Portugeefche Laurierkers ^xil.

getyteld van Dille niüs* Linn^üs Hoofd-'

hadtze voorheen betrokken tot de Vogelkerfen^'^^^^

en Padus met altyd groene Eyvormige Bla-

den geheten. Zy komt in Portugal voor en in

Penfylvanie.

(5) Pruimboom, die de Bloemen aan Tros/en
^J*^^,

heeft , de Bladen altyd üroen en op deCera/us.

Tl * * j^i' Laurier-
Rug met twee Klieren.

jjCers.*

Onder den naam van Lauro - Cerafus, dat

Laurier -Kers betekent, is deeze bekend. Cas-
PAR BaüHinus noemtze Kers met Laurier^

bladen ; waar uit de reden der benaaming blykt.

De vermaarde Tournefort maakt 'er een

byzonder Geflagt van 5 en merkt aan , dat de

Vrugt zweemt naar een Kers , de Bladen naar

die der Laurieren 5 doch voegt 'er de gedaante

by,

!• Padus FoIHs Glandula deftltuti's, X^ir. CUff'. 42; ThrU Ups,

126. ROVEN Lugdbat. 269. Padus Foliis feiupcrvirentibus ovatis,

Horu ^W' Lauro - Cerafus Lufitanica minor* Diix*

Eltb^ 193 • T* 159*

(3) Prunus Floribus racemofis , Foliis fèmpervirentihus dorfb

biglandulofis» Sysu Nat, XIL Padus glandulis duabus dorfb

Foliorum innatis^ Vir. Cliffl 42* Hort^ Ups, 126. RoïEN
tugdhau 269 Padus Foliis fempdivirentibus &c. Horu Cliff^

a85. Cerafus Folio Laurino. C, Pin. 450, Laurocerafiiy^'

CUJS* Hift. Pann. U Qm% HnU T, 23* TOÜRNft Infl^

617* I>OD, Kruidh 1330»

II* D££ft. IL STURi
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Af^\l
^^^^^ dit Gewas genoeg2:aam onderfcherdt.

^li/ Glus I üs kreeg, in jaar 1576, een Boom-
HooFPr pje daar van , met en benevens een jong Paar-

den-Karftengen - Boompje , levendig uit Tur-

jt,rr''*''^'kye in Ooftenryk over , dat verder is voortge-

teeld, en dus den Laurier -Kers door geheel

Europa vermenigvuldigd heeft. Het voerde

den naam van Trabizon Cimnafi ^ en fcheen

dioor Bellonius reeds als een Trebizond-

fche Kerfeboom , Lauro - Cerafus^ genaamd 3

gemeld te zyn ; waar van die Autheur nader-

hand een grooten Boom , te Genua , in de

Hof van den Prince Doria , gezien hadt. Der-

halve acht Clüsiüs het waarfchynlyk, dat

dit Gewas eerst van Trebizonde te Konftanti-

nopolen, daar hy het van daan gekreegen hadt^

gebragt ware.

Het is een Boom (zegt hy 5) van bekwaame

grootte 5 die eenregten Stam met veele Takken

heeft , welke met eene zwartachtig groene

Schors bekleed zyn 5 doch de jonge Looten ge-

heel groen. De Bladen , die overhoeks aan de

Takken ftaan , vallen niet jaarlyks af en behou-

den hunne groenheid , zelfs des Winters , wan-

neer dit Gewas een niet al te ftrengen Vorst

,

hier te Lande , in de open Lugt verduurt. Zy
gaan , door hunnen bevalligen donker groenen'

Glans 5 het Loof der Laurieren , wier Bladen

zy ook in breedte overtreffen 3 ver te boven.

Het bloeit hier te Lande niet dan in een voor-

deelige plaatzing en draagt zeer zelden Vrug-

ten.
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ten. Dezelven zyn Eyrond ^ van grootte als de 11.

Sebelten, van buiten zwarte hebbende een zoet
^^^n^^'

en eetbaar Vlecfch. Het gedeftilleerde Water Hoofd.
van de Bladen 5 dat men in Engeland wegens densTuK.

Geur en Smaak , of ook tot Hartfterking^ on-

der de Spyzen en Dranken mengde , is nader-

hand Vergiftig bevonden Q^).

(6) Pruimboom 3 die de Bloemen aan Tuiltjes ^i-

heeft 5 de Bladen Eivormig. MaUieh!
Wehiekent

.

Kers met Eyronde Bladen wordt deeze genoemd^

welke de MahaUb is der oude Autheuren. Ca-
mera rius geeft 'er de Afbeelding van 5 uit

M A T T K I O LU s , die zegt dat het een niet

zeer hooge Boom is , met Bladen niet veel van

die der Linden verfchillende en witte Bloemen ,

waar op zwarte Besfen volgen 3 een Steen 5 wei-

nig kleiner dan een Kerfen- Steen, bevattende

,

met een Pit 5 waar van in de welriekende Zal-

ven gebruik gemaakt werdr. Het Gewas groei*

de op de Bergen. Het is in Switzerland, zege

de Heer Haller, niet zeldzaam 5 en ligt

ken-

(*} zie Uit^ekeze Filozoofifche Verhandelingen. I, Deel,

b^adz. 131, enz., of Phil. Trans. N. 41 8.

{6) Prunus Floribus corymbofls , Foliis o^atis. Syst. Nat,

XIL Cerafus Foliis ovatis. Flr. Clijf. 43. Hort. Ups. 125.

HALL. Hdn. 360. ROYEN. Lugdhat. 26S. crenms. Hort, Ciijf:

4S7, Cerafo af^inis. C. B. Pin. 451. Mahaleb. Qam. Epit,

5>i. Cerafus fyiveflris amara Macaleb putata ]. B. I. 227,10]?.

Ic 133.

Nn
II, Deel. II. Stuk*
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!!• kenbaar aan zyn welriekend Hout , met lange

^^xix^* Roeden, die yl bezet zyn met rondachtig ge-

HooFD- fpitlte 5 ilerke , fyn getande Bladen , ïrosachti-
sTUK* witte Bloemen, en ronde, zwarte, magere

Vrugten , die een paarfch Sap uitgeeven, be-

vattende een enkelen Steen. Het^gedeftilleerde

Water , en het Zaad in Zeep gewreeven , zyn

wegens den aangenaamen Geur bekend. Van

het Hout worden , in Lotharingen , Mesfehech-

ten en Tandeflookers gemaaJct.

VII C?) Pruimboom met ongejleelde Bloemen en

Prunus j^yna Rartvovmige Bladen.

CA.

Abrikoos. £)e figuur der Bladen onderfcheidt deeze Soort

genoegzaam van de Kerfen en Pruimboomen,

Het is de gewoone Abrikoos , daar T o u a n e-

F O R T , wederom , ^en geheel Geflagt van ge-

maakt heeft , onder den naam van Armeniaca ,

welke de afI<omst deezer Vrugten uitdrukt , die

men gemeenlyk Mala Armeniaca^ dat is Arme-

nifche Appelen, tytelt. Anderen^noemenze P^r-

fica pmcocia of Vroege Perfiken ^ om dat 'er

de gellake van de Vrugt wel wat naar geiykc

,

eh liier van fchynt de Franfche naam AbricotSy

daar de Nederdüitfche zyne geboorte aan fchul-

dig

(y) Frunus Floribus fesfïlibus, Foliis fubcordstis. Sys(, Nat,

XIL Prunus Folis ovato - cordatis. Hort. Ciiff. \%6. Hort. Ups,

12.^^. RoYKN Lughnt. 268. Mala Armei\iaca majora C.

Fin. 442. Miideo dujci & minoia. Ihld, Armeniaca» ToURNf.

ïnfl. 623. DOD. Kruidh. 124c.

\
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dig is 5
afgeleid te moeteii worden. Men noemt-

ze, in 't Franfch , ook Avant ^ Pefclies , in 't^'^^^^*

Hoogduitfch St. Jans Perliken of Molktteu y in Hoofd

Engelfch Apricocks. De Italiaanfche^ Spaan-STUK^

fche en andere naamen, hebben meer of min -^^^^'^hos^

overeenkomst hier mede.

Deeze groeijen hooger ^ met zwaarder Tak-

ken 3 en worden grooter Boomen dan de Perfi-

ken. Zy worden ook best op Pruim geoculeerd

;

zynde dus beter dan van hun eigen Steenen ge-

teeld 3 niettegenftaande het Hout zig nooit ver-

eenigt* De Bast van den Abrikoos, die krag.

tiger van Gewas is, overgroeit den Pruimftam,

en maakt een Knobbel op de plaats der Ocula-

tie. De Vrugt verfchilt in Smaak van de Perfi-

ken zeer veel 3 doch is niettemin zeer geurig

,

inzonderheid de Kleine , hoewel anderen de

Witte beter keuren, Wy zullen, hiers over de

Smaaken geenszins twiften. Men heeft 'er 5

die van grootte als een kleine Perfik zyn. De
Kleur is in de meeften geel , in veelen Oranje-

kleurig, fommigen met hoog purper roode Vlak-

ken; ook ten deele geel 3 ten deele rood. In

fommigen zyn de Pitten bitter 3 in anderen zoet.

Ook komen 'er voor , die de Vrugten niet groo-

ter dan Hazelnooten hebben. De onrype , groe-

ne 3 Abrikcozen 3 gekonfy t , zyn een byzondere

Lekkerny. Van gebrande Abrikoos - Steenen

•wordt, zo fommigen willen , door de Chinee-

zen de Oostindifche Inkt gemaakt,

Nn 2 (8) Vmm^
Ih Deejl» II* Stuk.'
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Tl, (8) Pniimboom met ongejleelde Bloemen eit

Af^kel- langwerpig ovaale Bladen.

Hoofd-
stuk. Onder den naam van Abrikoosboom met Bla*

den en Geflalte van den Berkenboom, hebben-
Sihenca^ ^ i xt • i \

siberifche de cen Sappelooze Vrugt , is deeze door den
Abrikoos» ^^^^ ^ ^^^^ Siberië aangetroffen. L i n-

i^iEüs vraagt, of dezelve genoegzaam van de

voorgaande Soort , die de jonge Blaadjes in 'c

Voorjaar opgerold heeft , onderfcheiden zy

:

doch my dunkt , dat zulks uit de Afbeelding

niet alleen , maar ook uit de befchryving ge-

noegzaam blykt. In Siberië groeit dezelve , vol-

gens den Heer Gmelin, maar twee Ellen

hoog.

Cer^us
Pruimboom met byna ongejleelde Kroon*

Kerièn. tjes > de Bladen Lancetvormig ovaal y ver-

dubbeld, glad.

De Kerfenboomen maaken insgelyks , met

hunne Verfcheidenheden 3 een Geflagt uit by

den

(8) Prunus Floribus fêsfilibus, FoIIIs ovato - oblongi's. 5yif

j

Nat> XIT. Armeniaci Betulac folio & facie, Frudu exfucco.

Amm. Rutb. 27Z* T* 29*

(9) Prunus Umbellis fubpedunculatls , FoHis ovato - lanceo-

latis conduplicatis glabris. Syst. Nat, XII* Cerafus Foliis ova»

to - lanceolatis* ^;>* Ciiff. 43* Hort» Ups, 125. Mat: Med^

233. ROYKN Lugdbat^ 167* HALL, Helv, 3 56. Ceiafa fativa

rotunda rubra & acida» C. B* Pin» 449» Cerafus Hortenfis fl^

cofeO) pleno; albadulcia ; Caine tenera; acidisfin»a Sangui*

neo fucco;pumila ^ ncemofa Hoicenüs* B. Pin, A^Ot
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den vermaarden Tournefort, onder den IL

naam van Cerafus , en deeze Vcrfcheidenheden ^^p^su

heeft onze Ridder waardiger geoordeeld te ge- pioofd*

denken, dan die der Abrikoozen. Wy merken stuk,

'er drie Hoofdfoorten van aan^ te weeten Krie-^ lOr/sn'^

]cen , Kerfen en Morellen , gelyk de Franfchen
^^'"^

dezelven ook in Guignes

,

. Cerifes en Griottes ,

onderfcheiden ; doch de Krieken behooren tot

de volgende Soort,

Men wil dat de Latynfche naam afkomftig

zy van Cerafonte, een Stad aan de Zwarte Zee,

van waar de eerfte Kerfenboomen in Italië over-

gebragt zouden zyn door LüCULLüs,nade
Overwinning door hem opMiTHRiDAiES
daar omftreeks behaald. De Franfchen geeven

'er den naam van Cerijter aan , de Buitfchers

noemen hem Kirfchenbaum , de Engelfchen

CherryTree. De eigenclyke Kerfenboom groeit

niet zeer hoog : hy heeft een witachtige Schors

en de Bladen zyn als gemeld is, op de kanten

duidelyk getand. De meeften hebben enkel-

de Bloemen , die Troswyze aan de Takken
groeijen ; doch daar zyn ook met zogenaamde

Dubbelde of volle Bloemen , die men om 't

fieraad en den Reuk nahoudt , vailende laager

van Gewas en daarom genaamd Naantjes»

Kerfen. Van deeze laatften groeijen 'er in Bo-

hème , Moravie en Ooftenr^^k , veelen aan de

Wegen met enkelde Bloemen , die ook Vrug-

ten draagen ;
gelyk men 'er met Dubbelde

Nn 3 Bloe.

1 II« DEELf II. STUK«
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II. Bloemen heeft , die niet minder gtooü van Ge-

^^xn
^* was zyn , dan de gewoonc tamme Kerfen.

Hoofd- De hoog - geleerde Heer H A L l e r befchryft

STUK* den gewoonen Kerfenboom^ die men in Swit-

Ker/en^ zerland overvloedig aan de Wegen vindt , al-

dus. riet IS een taamelyk hooge Boom^ met

eene witte Schors. De Knoppen ^ uit drie groo-

te en drie kleine Steeltjes beflaande ^ geeven

drie Steeltjes uit , ieder met ééne Bloem ^ die

een Klokvormige Kelk heeft , en holle ^ (tom-

pe, rondachtige Blaadjes ^ bevattende omtrent

dertig Meeldraadjes. De Kelk is omgeboogen

en valt af. De Bladen van den Boom zyn breed

ovaal, gefpitst en dun. De Vrugt is, ryp zynde,

zoet en doorgaans zwart ; zo dat hy den Krie-

kenboom fchynt te bedoelen,

verfchii Ongemeen groot is het getal del' Verfcheiden-

Kcrieru heden van de Vrugt der zogenaamde tamme of

Tuirikerfen*. Men heeft , in de eerfte plaats ,

Vroege en Laate Kerfen : men heeft Kerfen die

laf en Smaakelcos zyn : men heeft 'er die zagt

en Sappig en die hard zyn van Vleefch , ge-

naamd Knapkerfen; gelyk de zogenaamde Rou-
aanfe , Gatropfe en Spaanfche Kerfen : fommigen

zyn grooter , anderen kleiner
; fommigen rond

,

anderen langwerpig , gelyk de Praagfe Muska-
del - Kers , die voor een der besten gehouden

wordt : fommigen zwart , anderen rood , eeni-

gen wit of bont. Voorts zyn fommige Kerfen

/ tot het inleggen of konfyten bekwaamst , ge-

lyk de Volgers en kort gedeelde Zwolfche Ker-
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fen, en dergelyken» Deeze Verfchcidenhedcn H,

maaken ook eenig veifchil in de groeijing der ^
xiT^*

Boomen. Hoofd-

De Kerfenboom is in de Geneeskonst niet stuk.

ontbloot van nuttigheden. Zyne Gom is ver-

zagtende , dienftig tegen de Roode Loop en 't

Pynlyk wateren 5 ja tegen den Steen zelf 3 zo

men B o c c o n e gelooven mag. Het gedestil-

leerde Water der Bloemen is hartfterkende : der-

zeiver Aftrekzei tegen 't Kolyk dienftig. Som-

migen willen dat de middelfte een Koortsmiddel

zou zyn. De Pitten zyn Pisdryvende. Het

Hout is 3 wegens zyne fchoone Kleur ^ by Draai-

jers , Kastemaakers 3 doch inzonderheid by de

Stoelemaakers zeer in achting geweest, voordat

ïTien zulk een menigte van gladde Houten uit de

Indien bekomen hadt. Maar de voornaamde

nuttigheid heeft in de Vrugten plaats 5 die niet

alleen een zeer verfrisfchende gezonde Verfna-

pering uitleveren , maar door haare zagtelyk lax-

eerende hoedanigheid in de Geneeskunde ook

niet ondienftig zyn.

De Morellen maaken een Vmgt uit 5 die wel De Mo»

het meefle van alle de gemelde tamme Kerfen^^^^^"*

fchynt te verfchillen» Het zyn die , welken

B A ü H I W ü s allerzuurjle of liever uitermaate

zuure Kerfen noemt , met een Bloedrood Sap

De Duitfchers noemenze Amardlen^ Wiechfeln

en

{^) Cerafa acidififima, Ssnguinea 5ucco. Pm. 45a*

Nn 4
ÏÏ.Deel,!!. Stut^»
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^ !!• cn Weinfiell of Bloderkirfchen 5 volgens Tra-

^^XlP* Güs; de Franfchen Griotes. Deeze zyn het.

Hoofd, welken de onzen tot het maaken van Kerfen-

STUK. Wyn gebruiken ,
zegt Bauhinüs* Zy vat-

len grooter en dikker dan de gewoone Kerfen

,

hoog bruinrood van Kleur, en hebben, regt

ryp geworden zynde , eene rinsheid, die naar

den Smaak van fommigen meer is , dan de

Smaak der Kerfen. Ook zyn zy zo laxeeren-

de niet^ De Boom wordt zo groot niet als

de Kriekeboomen , en alleen door Entinge op

Krieken - Stammetjes voortgeteeld : daar de an-

dere Kerfenboomen door zaaijing van Pitten,

Uitloopers , Afzuiging of ook op andere manie-

ren, gemakkelyk te vermenigvuldigen en tot

goede Boomen te maaken zyn,

LiNNiEüs merkt aangaande de Kerfeboo-

men in 't algemeen aan , dat zy de Bladen

verdubbeld en getande Stoppeltjes hebben aan

den oirfprong der Bladen ; de Blikjes aan de

Bloemfteeltjes in drieën gedeeld , Zaagswyze

gekarteld , het middelde Bladerig : de Knop-
pen aan het end der Looten Blad-, die aan

de zyden Vrugtgeevende.

X. (10) Pruimboom met angejleelde Kroontjes ,

jiv^um''' P*i^den Lancetswys' ovaal ^ verdubbeld

^

Krieken* yan mdereti Wollis.

fio) Prunui Umbcllis fesfilibus , Folils ovato. Ianceolatis

eoaduplicatis fubtiis pubcscentibus, JFA Suee^ II, p, 474-»

Hups»
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Tot deeze Soort behoort de Kriekeboom, in lU

Franfch Merijier genaamd, die veel hooger^^^^Y^^*

groeit dan de andere Kerfeboomen 5 ja fomtyds Hoofd-

de grootte byna van een Eikeboom bereikt, st^k.

Men vindt 'er door J. Bauhinus, onder

den naam van Wrlde Kerfenboom met een

zwarte en roode Vrugt, melding van gemaakt 5

en C. Bauhinus fielt hem voor, a^s een

Groote of Wilde Kerfenboom, met eene zoet*-

achtige Vrugt, die met eene zwarte Kleur be-

ftnet. Dus is hy ook door Ray befchreeven,

als by de Engelfchen Zwarte Kerfeboom Maz-

zards genaamd , zynde de gewoone Zwarte

Krieken ; doch men vindt ook Roode Krie-

ken , hoedanigen hy aanduidt met den naam

van Wilden Kerfeboom der Noordelyke deelen

van Engeland, met een kleine , roode, laate

Vrugt, De onze , zegt L i n n u s , heeft rood

en niet zwart Sap ; zy komt vroeg , niet laat^

en tart in grootte den Eikeboom. Zyn Ed.

betrekt 'er toe de Rouaanfe Kerfen , in 't Franfch

JSigarreaux^ die grooter dan de gewoone en bont

van Kleur zyn , zeer hard van Vleefch ; als ook

die men oudtyds Duracina plagt te noemen,

moog-

HUDS» AfigL 187. Cerafus fylveftrls Imdin nigro & rubro.

J. Bauh. U Cerafus major f. fylveftris &c. C* B,

450, C« fylv* fcpt* AngU Fmólu ruhro
,
parvo ferotino* Raj»

JiiJ^. 1539. Variet* csfe videntur Cerafa Duracina & Biga*

rella^ q. Cerafus majür Fru^lu Cordaco magno. RAJ* Hiji^

3538.

Nn j
II, Dk;,, II, Stuk.
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II, mooglyk de Krieken van den Broek of derge-

Afdeel, lyken ^ in 't byzonder die de Engelfchen Hearth-

Hoofd- Cherries heeten, wegens derzeiver Hartvorrnige

«TUK. gedaante ;
zeggende daar van : deeze draagt de

35 Bladen verdubbeld ^ een ongedeeld Kroontje

3, dat byna driebloemig is en getteclde Bloemen

3, met een vierbladig Omvvindzel" (*). Die

met de roode Vrugten komt ook in de Neder-

landen voor (t).

xr. (ii) Pruimboom met byna enkelde Steeltjes

i

TruYLiii Bladen Lancetswys' ovaal y omgekruld.

Pruim- de Takken ongedoornd.^
boora.

Hier zyn alle de Verfcheidenheden der ge-

woone Pruimen , in Europa vallende , t'huis

gebragt. De Pruimboom, in 't Franfch Pru*

nier of Prunelier ^ in 't Engelfch Plumb'Tree

genaamd 3 is een Boom van middelmaatige hoog-

te , wiens Bladen veel naar die der Appelboomen

gelyken^ en de Vrugten zyn iedereen bekend.

Men moet in de eerfte plaats aanmerken , dat

dc

(*) Mant'isfa altera»

{\) DE Gorter 1*1, Beï^lca,

(ïi) Prunus Pedunculis fubfoHtanis ,Fülii$ lanceolato -ova-

tfS convolutis, Rainis muticis. Syst^ Nat» Xll» Prunus incr-f

mis Follis ]anccolato - ovatis. Horu Clïff» i8^* Hort, Ups»

Mat» Mcd. c3i. KOYEN Lu^dbat^ Prunus fylveflris

Frudu majoie. Vaill» P^r» 140* Prunus, C. B. Pin^ 443,

Pruna mijora, dulcia; magna fubacida: oblonga caerulea: ni-

grai coloris Cerx ; rubra fiava; parva prxcoda; Amygdalina.

&c. ihidern» Prunus cogiioiuinata Myrobalanus. Clus. Pann^
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de Pruiniboom wild van aait is 3 cn een in- - II.

boorling der middclfle of Zuidelyke deelen van
^^^ll^*

Europa 3 zynde door verplanting in de Hoven Hoopd-

tam gemaakt, Hy heeft , zelfs van enkele Uit- ^^uk,

loopers voortgeteeld ^ die hoedanigheid , dat hy
i^^^^'^"

goede Vrugten voort kan brengen 5 doeh ge-

ent zynde of gezoogd is hy beter , en flaagt

best op Stammetjes van zyn eigen Soort. De
Perfiken en Abiikoozen worden , gclyk wy ge-

zien hebben , meest ge - ent op Pruimitam-

men
Van de Pruimen is een ongemeene Verfchei-

denheid , naar de grootte en figuur der Vrug-

ten ^ de Kleur 3 Smaak en vast- offappigheid

van Vleefch. De gemeenflen zyn 5 die meu

Kroosjes noemt ^ rondachtig van figuur. Violet*

blaauw of paarfch van Kleur 9 en cnder deeze

komen de kleinften en grootften onder de Prui-

men voor. Zy draagen flerk, doch de Smaak

is zeer gemeen ; des men die meest gebruikt

om te konfyten. Tot de blaauwen behooren

ook de Damast' en Smt Kathryne Pruimen ,

die zeer langwerpig zyn en taay van Vleefch 3

v7ordende hier te Lande zelden ryp. In deeze

Pruimen is de zogenaamde Daauw of Waas-
fem , dien zy met de Druiven gemeen hebben ,

zeer aanmerkelyk. Van de Geelachtigen 3 ge-

meen-

(*) Deeze Soort, bevattende alle de tnmme Pruim^)oomen ,

fceefc de llloeuidraagende Knoppen ongebladerd* Mantis/a ui»

II. Deel» II. Stuk,
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'IL meenlyk Witte Pruimen en FAjerpruimen ^ ko-

^^xif^' men groote en kleine voor, Dubbelde en En-

HooFD- kelde Eoeren Witte genaamd ^ die ongemeen
STUK.

fappigi, geurig en lekker zyn. De groene Prul-

Pri<;«.
yj^Q^^ of Mirahelkn ^ inzonderheid de Dubbel-

de ,
zyn ook niet onaangenaam ^ zo min als de

Abrikoos - Pruimen^ geel van Kleur , m.et roode

Stippeltjes. In Engeland heeft raeh ook Perfik-,

Dadel-, Noote Moskaat- , Kaneel- en Peer-Prui»

men; naar de figuur of fmaak der Vrugten :

anderen Tarw - Fruimen genaamd naar den tyd

der aanryping: als ook Marokkifche, Barbari-

fche 5 Turkfche naar de afkomst , en Prinfe*

Pruimen, wordende het laatfte ryp.

Onder de gedroogde Pruimen ^ die men in de

Winkelen verkoopt , is ook een aanmerkelyk

verfchil. ïweederley van deeze zyn in ons

Land gemeen : naamelyk de ronde Franfche

Pruimen , die zuurder zyn , en de Duitfche

Pruimen of Pruimen uit de Levant, die langer

en zoeter zyn , en geweekt of gekookt meer

ui tzwellen. Zy voeren den naam van Pruna

Damascena , alzo zulke meev'^t te Damaskus in

Syrië plagten ingefcheept te worden*, en daar-

om noemt menze ook wel Pruimen van Da*

mast. De Steenen van deeze zyn meer plat

dan rond. Men houdtze voor meer laxeerende

dan de Franfche , voorgemeld ; des ook in fom-

mige Voorfchriften van het Diaprmum der

Apotheeken de Pruna Damascena worden ge-

eifcht;
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eifcht; doch anderen ftellen maar zmrachtip

zoete Pruimen» De Hongarifche en Prunes xij.
'

Dattes of Dadelpruimen 3 zyn nog lieflykcr entJooFo-

veel raarder.

Eindelyk behooren hier ook de Prunellen hmm"!!^^

Prumellen , die ons in Doozen gckonfyt, van

den Steen beroofd , uit Provence toekomen ,

en van eene zeer egaale , zoete 3 verfrisfchen-

de 5 rinfe hoedanigheid zyn ; zo dat zy op

zig zelve niet alleen voor den Smaak, maar

ook voor de droogte van den Mond in kran-

ke Menfchen dienen. Men gebruiktze ook

wel in de Nagerechten. Deeze noemt men in

\ Franfch Brignoles , en zekere Stad in Proven-

ce genaamd Brignole , omftreeks welke zy over-

vloedig geteeld worden 3 voert 'er, zegt men ^

den naam van ; wordende deeze Pruimen , in de

Over- Alpifche Taal 3 jBr/g/zex geheten (*) Men
vindt ze evenwel ook in onze Tuinen , zegt

Bauhiküs.
Voorts worden hier toe betrokken de Prui-

men 5 die men Myrohalanen genoemd vindt

,

door Clusius afgebeeld 3 van welken die

Autheur drie groote Boomen in de Keizerlyke

Tuin gezien hadt 3 zonder te kunnen ontdek-

ken 3 van waar dezelven afkomftig waren. De
Stam 3

(*J Pruna ex flavo rufescenth m'xti Saporls
, gratisfima»

C. IJ. 443» Prunus Brigtionlenfis Frudtt fuavisflmo*

TotJKNF. In/h 622. Prunus Btignola» Li^N»

II« DWL* lU Stus*

«5
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II* Stam heeft een veel gladder Bast da'n de ove-

^Xlf^' rige Pruimen, en de Takjes zyn zeer dun 3 de

Hoofd- Bladen als een middelflag tusfchen die der

STUK. Pruimen en Kerfen: de Bloem wit, de Vrug-

bomf"" ten, daar hy om 't andere Jaar rykelyk mede

beladen was, rond en ryp zynde donker paarfch

,

zeer Sappig en aangenaam van Vleefch, hebben-

de den Steen niet zeer groot. Bauhinus
noemtze derhalve, Pruimboom met een ronde,

zwartachtig paarfche , zoete Vrugt. Ik vind

geen reden om te denken, dat dezelve tot de

Myrobalanen der Winkelen behoort.

De Pruimen , in 't algemeen, raauw gege-

ten^ hebben, onryp zynde, zeer nadeelige ei-

genfchappen , veroirzaakende , door haar fcherp

verzuurende zelfllandigheid , dikwils zwaar Ko-

lyk , uit verttoppinge der Ingewanden. Ryp
zynde, in tegendeel, is deeze Vrugt zeer lax-

cerendc, doch inzonderheid gedroogd, en in

dit geval wel meest de lange, zoete Pruimen,

die uit de Levant komen ; terwyl de gewoone

Franfche , wegens haare zuurheid , dit minder

doen* De Bladen verkoelen , droogen op en

iloppen den Buikloop, Derzelver Afkookzel

in Wyn maakt een Gorgeldrank, tegen koude

Zinkingen in de Mond. De Gom van den

Pruimboom , in Azyn ontbonden , wordt ge-

zegd zeer dienftig te zyn tegen Jeukt , en

tot zuivering van Verzweeringen aan de Bee-

nen. Voorts komt dezelve met de Arabifche

Gom
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Gom naast overeen. Het Hout der Pruime- ff-

boomen werdt, onder de Europifchen, het beste ^^-^j^^'

geoordeeld tot ingelegd Schrynwerk, en derhal- Hoofd-»

ve Satyn - Hout genoemd , doch tegenwoordig s'ru^*

is hec weinig in gebruik ^ dan by de Draaijers

en Stoelemaakers.

(12) Pruimeboom met tweevoudige Steeltjes^ xii.

de Bladen Eyvormig ovaal y em '^^^i'^ig
infiüTaf

ruis, 5 omkrullende ; de Takken eenis^er- ^^^^^^

maate gedoomd*.

De groote Wilde Pruimboom , die in de

Hoven ovcrgebragt zynde een taamelyk groote .

Boom wordt en Vrugten draagt niet alleen

twee of driemaal zo groot, maar ook Sappiger,

^agter en zoeter van Smaak dan de Slee- Prui-

men , zwart of wit van Kleur ^ wordt door Ray
van de volgende onderfcheiden ^ als hebbende ook
minder Doornen. Hy wordt in Engeland Bul-

lace - Tree geheten- De Heer H a l l icr ^ niet-

tcmin^ betrekt deezen tot de Sleeën ofgedoom-
de Wilde Pruimen. Zo men hier de tamme
Pruimen op ent of zoogt ^ dan is de bynaam toe-

pasfelyk.

(13) Pruim-

f12) Prunus Pedimculls gemlnis , Folils ovatis fubtus villo-

(Is convolutis, Ramis fpinescentibus* Amosn* Acad, IV.

273. HüDS» Angh 106* Pr. fylveftris major. R^^j. Hift, 152?,
Imm fylvcftria prascocia» C. Pin^ 444,
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ir.

Afdeeu
Hdofd»

XII.

(13) Pruimboom met enkelde Steeltjes, Lan-

cetswyze gladde Bladen en gedoorndeTah

ken.
STUK.

XIII.
Prunus De Duitfchers onderfcheiden 'de vóofgaan-

•^sTee^*
den, onder den naam van Haherfchlehen y van

Doorn* deezen 5 die zy enkel Schlehen noemen , en dus

gecven wy 'er den naam van 5"/^^ - Pruim y Slee of

Slee-Doorn aan. Zy is in Duitfchland zeer bekend ,

en wordt derhalve Acacia Germanica geheten.

Men vindtze ook veel in Vrankryk y aiwaarze

Prunier fauvage genoemd wordt , en in Enge-

land y daar menze Sloe - Tree tytelt of Black

Thorny dat is Zwarte Doorn. In onze Provin-

tien komt zy^ zowel als de Kroosjes - Pruimen ^

op verfcheide plaatfen y in Duin - Hey- en

Bofchachtige Landsdouwen 5 in Vriesland 5 Gel-

derland y Utrecht y ja zelfs in Holland y in

""t wilde voor ;
zynde ook in Sweeden ge-

meen. In Switzerland y alwaar zy groeit in alle

Haagen en Kreupelbosfchen y wordt zy' door

den Hooggeleerden Heer Haller, dien ik

hier één voor allen neem y aldus befchree-

ven.

3, De Bladen zyn gefpitst ovaal , geaderd ^

yy maar teder en fyn getand. Het Gewas heeft

f13) Prmus TeduncuHs foïitarns, Folüs lanceolatis glabrls,

Ramis Spinofis* Hort. Cliff.iHö, fL Suec, 397, 43 i Mat^Med^

231. Roven Lugdbau ogs, hall, Helv^ 35J. Prunus fylvreftris.

Bauh^ Pin» 444. TAB, Ic^n^ 99i,l03* Ic^ TOURN.

yy zeer
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!zeer fterke Doornen. Uit de Oxels der Bla-

3, den komen cnkelde of gepaarde Bloemen ^^^j^j^^'

3, voort, die de Bloemblaadjes wit, rond, on-HooFo*

35 gefteeld hebben , den Kelk niet omgeboo- «tuk»

„ gen 5 een lange Pyp met een Klootronden sue^
.

yy top. De Vrugt is Eyvormig, uit den blaau-

33 wen zwartachtig. De Bladen zyn bitter en

,3 floppende. De Vrugt is uitermaate zuur.

3, De Bloemen 5 gedeftilleerd , geeven Water,

35 dat zagtelyk laxeerende is , en de zelfde kragc

35 heeft het Aftrekzcl der verfche Bloemen in

33 Water of Melk; zo ook de Syroop daar vam

33 Het Wynachtig Wacer is
,
volgens C h o m e l ,

^3 Zweetdryvende ; doch , dat van de jonge

Botten druipt , wordt tegen de roodheid des

33 Aangezigts gepreezen door vS. Pauli, De
Vrugten geeven een zeer fterken Azyn , en

,3 derzclver verdikte Sap is de Acacia der

^, Winkelen in Duitfchland, welke een famen-

33 trekkende kragt heeft, zynde uitwendig , doch

^, zeldzaam , in gebruik» Inwendig is de Gifte

33 een Vierendeel Loots. Door dit dagelyks in -

^3 te geeven heeft Cakrigkter Ferdï-
33 N A N D den Eerften , die een Borstkwaal hadt

,

33 om 't leven geholpen : C r a t o in Epijl,

3, De Kwakzalvers geneezen met den Bast af-

35 loopende Koortfen, en dezelve wordt daar

35 toe van Sloane, in zyn Brief aan Ray,

9y
gepreezen. De Wortels , in Wyn getrok-

ken, geneezen den Mond, ah jde?;^Iyp door

O O Si da
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n. de Venus - Ziekte bedorven is :M a t t h i ou
^
m!^* ^3 p. 267, Men maakt 'er dikwils een Aftrekzei

Hoofd- 35 van met Wyn , of konfytze met Suiker. In

«Tüiu Biej. gedaan zegt men dat zy 'er een aange-

2>ir«: 35 naamen Roode Wyn Smaak aan geeven. Dat

35 zy Pisdryvende zyn, wordt door» Fr. Hoff-

55 MANNUs verzekerd"

T 0 11 R N E F o R T 5 die de Eigenfchappen der

Planten omftreeks Parys groeijende door Proe-

ven onderzogt heeft , verhaalt ^ dat de Slee-

Pruimen wat zuurachtig , doch verfchrikkelyk

famentrekkende zyn^ maakende het blaauw Pa-

pier zo levendig rood als de Aluin doet. Men
maakt 'er in Duitfchland een lekkeren Wyn
mede , doende gedroogde Sleen in de Most

,

en dezelve dus laatende gesten , het welk 'er dan

een aangenaamen Geur en Smaak van Rooden
Wyn aan geeft. Dit plagt by voornaame Lui-

den 5 in de Elzas , zeer in gebruik te zyn , en

werdt die Wyn dan Slehen - Weinn genaamd :

terwyl het Gemeene Volk zig met de Sleen

by de uitgeperfte Druiven , met Appelen , Ber-

berisfen en dergelyken , te doen , en dus te laaten

geften , een minder Soort van Wyn of Bier,

Leure genaamd , tot hunnen Drank daar van

maa-

() Dat de Takjes van dit Gewas , de Stoppeltjes (StipuU)^

qan den oorfprong der Bladen , zeer fmal , Zaagswyze ge;-

karteld , met de punten der Tandjes als door 't Vuur aan»

getast hebben , ii door onzen Biddejc in Sweeden waargeno»

mea.

V



hiaakte. De Vrugten (by de Duitfchers ook lï.

Spinling en Biljen genaamd) wel ryp zvnde
laxeeren zegt GEOFFaov; doch de onrype vcr-HooFD»
koelen en floppen. Men begrypt daar uit , dat^'^'^^»

het Sap van de onrype Vrugten genomen moet
worden , om het Rob of Succus Acacm der

Winkelen , waar in de Samentrekkende kragt

gezogt wordt , te bereiden. Schoon menze ook
Wel Prumlla genoemd vindt (;^) , zyn het toch

de genen niet , die onder den naam van Prunellen

of Prumellen in Doozen herwaards gebragt, en

of om de lekkerheid of tot verfrisfchingc ge-

bruikt worden ; gelyk Wy hebben gezien.

De Gom van den Slee -Doorn verdient ook Ant^

nog eenige opmerking : niet als of zy die vanopm^

de andere Pruimboomen
, voorgemeld ^ over-

treffen zou , maar 3 om dat onze zo bekende

Arabifche Gom van dergelyke JBoomen komti

Dc Heer A d a n s o n 3 immers , die voor wei»-

nige Jaaren aan de Rivier van Senegal geweest

is, en daar zo veele Waarneemingen betreffen-

de de Natuurlyke Hiflorie gemaakt heeft ^ Ver»

haalt j dat 'er benoorden het Meir, waar uit de-

zelve haaren oirfprong heeft, drie groote Bos-

fchen zyn , v^ier Landvolk deeze Gom inza-

nielt^ die 'er op gelyke wyzè aan groeit 3 als

aaa

wilde Pruimen zyn de Skken , in 't Laryn PrunUii

fylvejlre^ Pruneolum ^ Prunelium» DOD, Krmdlf^hUllóij Uitf

Zie ook Bauhinus en andere.

Od 53i
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aan de Pruim -en Kerfeboomen^in Europa , en

XIl!^* dezelve dan flyt aan de Mooren , uit Marokko 5

Hoofd- die 'er met Karavaanen komen , of aan andei:en

;

STUK, hebbende zyn Ed. dit Geboomte zelfs overvloe-

dig langs de Rivier gezien. Het is de zelfde Gom^
die men thans noemt Gom van Senegal ^ be-

ftaande het verfchil flegts in de groeiplaats of

uitkiezing: alzo zy op de Boomen wit^ geel en

rood, valt. De Arabieren kooken de Melk, tot

hunne Spyze , 'er doorgaans mede. Een gehee-

le Karavaane van Kooplieden heeft, in de bo.

venfte deelen van Egypte, by gebrek van Eet-

waren, eens het leven behouden door een ge-

deelte van deeze hunne Koopmanfchap te nut-

tigen. Voor Gedierte , dat door fcherpen Af-

gang aan den Loop raakt, is deeze Gom zeer

dienftig : zo ook in Menfchen. Ik zwyg van

de menigvuldige gebruiken , die zy in de Sa-

menleeving heeft.

Wegens de overeenkomst moet ik hier laa-

ien volgen het Gellagt, by LiNNiEus gety-

teld

Chrysobalanus.

J^iettegenftaande het Gewas van fommigen flegts

als een kleine Heefter is waargenomen : terwyl

anderen het befchryven en afbeelden als een
taamelyken Boom, die de Vrugten wit, rood of
Violet heeft. Derhalve begryp ik ook geens-

zins
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geenszins de reden van deezen Geflagtnaam 5

van Br O NE afkomdig, die een Vergulde of ^^j^^*

Goudkleurige Noot of Eikel zou betekenen. Hoofd-

De Kenmerken ^ welken hetzelve van 't voor- stuk»

gaande onderfcheiden 5 beftaan enkel daar in,

dat de Vrugt , die ook een Pruim is , een

Steen heeft met vyf Sleuven en vyf Klepjes.

De Heer J a c qü i n, die ze op de Groeiplaats

waargenomen heeft 3 zegt maar dat de Steen

flaauw vyfhoekig is en omtrent vyfkleppig ,

hebbende fomtyds ook zes of zeven hoeken. Zie

onze Plaat XI. Fig. 2, van hem ontleend.

De eenigfte Soort (i) dan 5 of wel de Ver- r.

zameling van Verfcheiden>heden ^ (want Lin-z^^?/'!!*

NiEUs is daar over in 't onzekere;) voert den^^*
Icsco-

bynaam van Icaco^ diende Wilden 3 in de West- Pruimen,

indiën , aan deezen Boom en deszelfs Vrugten ^ir*^fl\

geeven. Rochefort verhaalt , dat 'er een

geheele Natie aan den Golf van Honduras is 5

welke men Icaqties noemt , wegens het werk

dat zy maaken van deeze Pruimen , die hun tot

Voedzel Itrekken. Men wil zelfs dat zy
, tegen

den tyd der rypwordinge van dezelven 3 hun

Land

fi) Chryfobalanus» Syst, Ndt^ XII, Tom, IT, Gen» 621.

p. 54-i# jAcq. Amer^ Hift^ 154, T, 94» Icaco Fruólu ex

albo rufescente nigro , pmpureo, Plum. Gen, 44. isS^

Chryfobalanus Fruticofus > Foliis orbiculatis alternis , Fioribus

laxe raeemofis. Brown. Jam^ 250. T. 17, f- 5* Frutex Folio

Cotini crasfo, in fummicate deliquium patiënte, Fruifiii ovali

coeruleo. CatEvSB» Car. I, T. p. 125. SelïGMAN, Vogd^ ! D.

Cïuajera» Marcgr. Bras^ T. 2. 4»

Oo 3
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tié Land met Wagten bezetten , op dat hunne Na^
*
Xif

^' buuren hun die niet ontrooven mogen. Zy zyn

HooFfi tweemaal 's Jaars ^ zegt hy 3 met witte of Violette

STUK. Bloemen beladen ^ waar op dan Vrugten volgen
icacs' van even de zelfde Kleur. Catesby zegt,

dat de Vrugten meeltendeels blaauw 3 doch eeni*

gen ook geel of rood zyn ; de Bladen Hartvor-

mig 5 en hy maakt 'er een Heefter van^ die vyf

tot tien Voeten hoog wordt Pater Labaï
zegt 5 dat fommigen het een Appelboom heeten^

om dat de liladen meer naar die van de zoda-

ïiigen , dan van Pruimen 5 gelyken zouden, Hy
hadt 'er nooit gezien ^ wier Stam meer dan zes

Duimen dik was: de Bladen waren byna rond

5

blinkend geelachtig groen. Hier van dan moog-

lyk de Gellagtnaam. De Groeyplaats was meest

op Zee ^ Oevers en Steenrotfen. De Heer

j A cQuiN zegt 5 dat dit Gewas op de Karibi-

fche Eilanden , en aan de nabuurige Vaste Kust 5

in Kreupelbofch en open Velden aan den Zee-

kant , natuurlyk groeit ^ bloeijende byna het ge-

heele Jaar , doch in Juny en December dc

meefie \7 rugten g-eevende. Zie hier, hoe zyn

TEd. het befchryft.

Het is een ongeregeld Takkig Boompje, van

drie tot tien Voeten hoog 3 hebbende een Roest-

kleurige Schors met Afchgraauwe Stippen ; de

Bladen rondachtig Eyvormig, ftomp, efFenran-

dig. Lederachtig^ glanzig , zeer kort gefteeld^,

Overhoeks geplaatst , twee Duimen lang : de

Trosfen Takkig
^ Tuilachtig ^ lossen kortmaan de

enden



enden en in de Oxelen : jde Bloemen Reukeloos

,

klein en wit , zeer naar die der Pruimen gely- ^^XH
kende: de Vrugten rondachtig , ongcvaar een Hoofd-

Duim dik 5 nu eens effen ^ meest met vyf^doch

ook met zes of zeven Sleuven ; de Kleur , naar
p/^-^sn.

\ verfchil van Plaats en Gronde rood, paarfch,

geel 5 witachtig of gemengeld , zynde nooit van

hem blaauw gezien: waar uitzynEd, vermoedt,

dat de Heefter van Catesby mooglyk hier

van in Soort verfchille* Onder een dun Huidje

hebben zy een weinig wit Vleefch , dat zeer

vast aan den Steen zit 3 van zelfftandigheid als

gekookte Appelen , zoet en wrang 5 doch niet

onaangenaam van Smaak. De Steen 3 die altoos

fpits Eyvormig is 3 bevat een zoete eetbaare

Pit. De Vrugten worden op de Markten ver-

kogt en raauw gegeten ; hebbende zyn Ed zelf 3

eens zeer dorftig zynde 3 een groote menigte

daar van, zonder cenig kwaad gevolg 3 verflon-

den. In Suiker gekonfyt acht menze veel 3 en

Jaarlyks wordt een groote menigte daar van naar

Spanje overgezonden. De Spaanfchen noemen-

ze Icaco , de Franfchcn Jcaqzces en de Engel-

fchen Cocco-Plumbs.

C R A T G u s. Haag -Appelboom.

Onder de Twintigmannige Planten komt maa;r

één Geflagt van Tweewyvigen voor 3 en dit is

het, dat den naam voert van Cratcegiis^ afkom-

ftig van Theophrastus , die de Eerfte

Soort zou bedoeld hebben.

O04 De
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n. De Kenmerken beftaan ^ voor 't overige ^

*^X1I^*
wederom 5 in een vyfbladige Bloem en in vyvenf

Hoofd- verdeelde Kelk, waar onder de Vrugt een twee-

sTüK. zaadige Bezie wordt.

Het bevat negen Soorten , die allen Boom-

achtig zyn ^ als volgt.

T. (i) Haag -Appelboom 5 met ovaale ongelyk

Arulf^''^ getande^ van onderen Wollige ^ Bladen.
Italiaan»

De Boom 5 die, van de twee naar de Elzen

gelykende by C. B a u h i n u s , de grootfte is ,

wordt van fommigen Aria geheten ^ en daar

van de bynaam. Clusius zegt, dat om-

35 ftreeks Weenen en in de verdere Bosfchen

3, van Ooftenryk y inzonderheid tusfchen Stee-

3, nen en Rotfen , dat flag van Sorben gemeen

35 is 3 't welk fommigen achten de Aria te zyn

33 van Theoprastus , met Bladen byna

53 van den Hazelaar of Els, maar van onderen

,3 volkomen grys , een Vrugt draagende , welke

33 naar die van den Sorhus torminalis gelykt

,

33 doch in de Kleur verfchillende^ die rood is,

3> voor

(i) CratAgus FoHIs ovatïs, iiisÊqualiter ferratis, Aibtus to«

mtnx.Q^i^sS'jit. Nat, XIU T. II. Gen, óaz. p ^42^ Hort, Cliffl

Ig?' FL Suec, 398 , 4.53* ^ir. Cl'tff. 43, Mat, Med, 234%

ROYEN Lugdhat, 27 ï. SAUV. Monfp, 306» Aini efïigie lanata

folio major. C. Pin. 452* Aria. DALECH» Hijl. lOi» Sor«

bus Aipina» ) Rauh» Hiji^ K p. 65 Cratafgus inermis^

Foliis ellipticis ferratis f4 Lapp^ ipp. SorL)US fylveftris

AngUca» Raj* Hiji,
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voor Mexifchen niet tot Spyze dienende , en

,5 van geenerley Dieren dan van de Vogelen "^^^j^^^*

55 begeerd." Lob el geeft 'er een zeer goede Hoofd-

Afbeelding van (*) , als ook Alpi nus ,
on-STUK.

der den naam van Cerafus Idéa , of Kerkn-
j./^lf'^'*'^*

boom van den Berg Ida^ op 't Eiland Candia,

in de Middellandfche Zee, hebbende de Bladen

met Tandjes , van boven geelgroen , van onde-

ren witachtig (f). Ruppius wil, dat hy op

hooge Bergen by Gotha en in het Thuringer-

Woud zou groeijen , en op den Haarts , als ook

by Frankfort ;
zeggende dat de Italiaanen hem

Metallo noemen , wegens de hardheid van het

Hout en dat veelen de Vrugten in plaats van de

Jujuben gebruiken (l). Hierom wordt hy van

fommigen Berg - Sorbenhoom genoemd.

De Heer Hall er , die dit Gewas inde

Bosfchen aan den voet der Alpen en elders in

Switzerland, alwaar hetzelve zeer gemeen is,

waargenomen heeft , geeft 'er de hoogte van

tien tot vyftien Voeten aan , zeggende dat het

Hout broofch is en de Schors roodachtig , de

Bladen groot , ovaal , evenwydig geaderd , van

onderen zeer v^it , Zaagswyze en fomtyds vry

diep getand : de Bloemen Zonnefchermswyze

,

in twee of drie hokjes even zo veel Zaaden be-

vat-*

(*) Lob» Icok* lU i67»

et) Cerafus Idéa, Ali . PL Exott p,

(l) Cratagus 5c Mcsp. Alpina , Alni Lanato folio major

RüPP* Flor^ Jen. p» 109, lio,

Oo 5
II. DEfx. lUSrmu
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ïï- vattende. Dit doet hem van de Mispelen ver*

*^xïi^*
fchillen, Ondertusfchen vind ik geen gewag

Hoofd- gemaakt van de grootte der Vrugten, die moog-
sTüK. jyj. Kerfen zullen zyn.

swccd De Heer L i n n ^ u s betrekt hier toe , als

eene Byfoort ^ onder den naam van Sweedfchs

Haag - Appel - hoorn , dien ^ welken zyn Ed. in

de NoordeJykc deelen van Sweeden waargeno-

men hadt ^ voerende aldaar den naam van Oxel ^ en

hier van zouden de Besfen , onder den naam van

Sorhen^m de Apotheeken bekend zyn 5 wordende

ook met Smaak, van de Jongens en van het

Landvolk , gegeten. Dit zelfde wordt verze*

kerd van de Wilde Sorben in Engeland ^ welken

men aldaar Red Chesf - Apples of Engelfch

Wild Fruit noemt 3 volgens Ra Y5 die getuigt,

dat de Vrugten de grootte van Wilde Peeren

hebben , en zeer wrang zyn, wordende door

het leggen eetbaar. De Bladen zouden breed

zyn en rondachtig, aan den rand geenszins ge»

tand of ingefneeden. De andere, dien hy de

Witte Straal Boom tytelt , naamelyk de Aria

van Theophrastus, maakte in de Wes-

telyke deelen van Engeland een grooten Boom
uit, aldaar gemeen, met roede. Wollige Ap-
peltjes , kleiner dan Hazelnooten : terwyl dezel-

ve niet meer w^as dan een Heefter, en moog-

Ivk nader met de volgende Soort overeenkom*

ftig.

(2) Haag^
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(2) Haag Appel -boem met Hartvormige ze- ^I»

venhoekige Bladen^ wier onderjte Kwahhen^^^^^^

van elkander wyken» Hoofd-
stuk.

De Latynfche bynaam daar van zyne af- 11.

komll hebbende 5 dat de Vrugten, wegens het To7miT
floppen van den Buikloop, de Pynen en

pingen in 't Gedarmte (Tormina Ventris^ weg-sorben-

neemen ; zo moet ik deezen en niet den voor-^'^^'"^*

gaanden voor den Sorhus der Apotheeken hou-

den, dien de Franfchen Alizier of Niacoulier

noemen, de Engelfchen Service^ Tree of Sorb^

de Duicfchers Aresfel of Wilde Sperhejrbaum.

Van To URNE FORT wordt hy Cratcegus met

Slipperig uitgefneeden Bladen getyteld en is by

B A ü H I N u s onder den naam van Mispelboom

met Sellerie- Bladen, die wild is en ongedoornd^

of Sorhus Torminalis , geboekftaafd.

Behalve Engeland , Vrankryk en Duitfcbland ,

komt deeze Boom ook in Switzerland overvloe-

dig voor, To URN E FORT vondt hem in de

Bosfchen van St. Germain en Fontainebleau ge-

meen. De Heer H a l l e r befchryft hem , als

een

(1) Crat^gus Folils Cordatis feptangulis
, Lobis infimis

^ivaricatis. Syst, Nat. XII. Crat. Fol. Cordatis acutis, La-

cinulis acutis lerratis. Hort. CUff. 187. Royen Lugdbat.

271. SAUV. Monsp. 286. Sorbus torminalis & Crat^gus Thco-

plirasci.
J.

BAUH. Hi/l. I. p. 63. Cratjegus Folio fèptangulo,

fubtHS fubhirfuto. HALL. Helv. 3 54- Sorbus torminalis. CAM.
Epit. 162. Edw. Av. 212. Mespilus Apii folio, &c, C. B.

fin. 454. Sorbus torminalis. DOD. Fsmn, goj. Krüidb, izs7*

ih Deel li. Stuk,
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ïi» een fjoom van tien Voeten hoog , met een

^^X\L* P^^irfchen Bast , de Bladen byna als van den

Hoofd- Ahorn ^ ftevig , met vyf of zeven Kwabben ^

STUK* taamelyk diep ingeiheeden 5 het eerfte en twee-

s^hn^ de paar egaal , kort getand , van boven glad en

ioQm. groen , van onderen een dunne Wolligheid heb-

bende, die in de oude Bladen ontbreekt. De
Bloemen flaan Zonnefchermswyze vergaard

,

hebbende rondachtige, witte , geltreepte Blaad-

jes , twintig Meeldraadjes en twee als aan el-

kander gelymde Pypjes. De Vrugten , ryp

wordende ros van Kleur , met witte Stippen en

twee Zaaden bevattende , zyn eetbaar en van

een aangenaamen zuuren Smaak.

Deeze Vrugten zvn roodachtig volgens Do-
DONiEus en hebben ongevaar de grootte van

een Hazelnoot. De Latynfche naam is Sorbtm ,

de Italiaanfche Sorhole & Sorhe , de Spaanfchc

Servas &i Sorhas i deEngelfche Sorhs ^ de Fran-

fche Corme , de Duitfche Speierling of Spor-

apffel 5 en de Nederduitfche Sorben^ Zy heb-

ben een verkoelende en famentrekkende kragt,

des menze als een Geneesmiddel , gelyk gezegd

is 3 in fommige Gevallen tegen den Buikloop

dienllig vindt , doch tot Spyze worden zy niet

goed geoordeeld , dan wanneer zy door het

leggen murw geworden zyn. Men kentze wei-

nig in de Nederlanden. Het Hout , welk rood is

met zwarte Adertjes en zig zeer fraay polyften

Iaat , inzonderheid dat der Wortelen , wordt tot

veelerley klein Vv erk , gelyk Fluiten, Mesfe-

hcch-
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hechten. Tanden van Raderen, Tabaksdoozen IL

enz. 3 of ook van de Draaijers gebezigd, Afdeeu

Hoofd-

(3) Haag -Appel Boom met Eyyormige ^uitge'-sTXJK.

gulpt ' hoekige Bladen , die getand zyn en n^^-

. , Cratdi^u2
gdacl, Coccinea.

de.

Deeze , reeds aan B a u h i n u s onder den

naam van l^irginifche Mispelboom 5 met eene

Vuurkleurige Vrugt, bekend , is die met SeHe-

rie- Bladen en fterk gedoomd , van Flüke-
N E T I u s 5 welke een groote hoogroode Vrugt

heeft. Men vindtze Gedoomde Mispelboom ge-

heten , of Haagdoorn van Virginie die zeer

groot is, en R ay befchryft hem als den naam

voerende van Heilige Doorn ^ zeggende, dat uit

de Oxels der Bladen ongemeen lange, fcherpc

en fterke Doorens voortkomen , dikwils zo dik

als de Takjes daar de Bladen aan zitten , die

taamelyk naar Aalbesfe - Bladen zweemen : maar

de Vrugten , zegt hy, van deezen Boom, be-

vatten vyf harde Steentjes , digt tegen elkander

aan gevoegd , gelyk de Mispelen , en , dit zo
zynde, dan moest hy tot dat Geflagt betrok-

ken

fs) Crat£gus Foliis ovatis, repando - angulatls
, fêrratis,

glabris. Hort. Clif. 187. Hort. Ups. 125. Gron. F'^rg. 54,

Roven Lugdbat. Mespüus Fol. Cord. ^cc. Mjll. DiEf. T,

179. Mespilus Apii folio &c. PLUK. Alm. 249. T. 45. f. 4^

JHespiliis Virginiana Coiore rutilo. C. B. Pin. 453. M. /pino-

fa, f. Oxyacantha Vlrg. maxima. Angl. Hort, 49. x. 13,

^. Oxyacantha Spina fan^^a di^a. B.AJ. i///?.

II, DEÏL* II, SXUSt
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ken zyn. De Heer Linn^eus merkt aan ^

''^^Xll^*
dat deeze Soort fomtyds llerk gedoomd is ,

Hoofd* fomtyds ongedoornd ^ hebbende de Stoppeltjes

STUK* fj^al, de onderfte Bladen eenigermaate Wigach-

tig, die der Knoppen Spatelvormig , en 3 zo wel

als de Stoppeltjes en Steeltjes
y Klierachtig ge*

haaird

IV, (4) Haag - Appel - Boom met Lancetswys' Ey*

c7uTgIw. vormige ,
Zaagswys' getande gladde Bla-

Haane- dcUy en gedoomde Talüien.
poot.

De ongemeen fterke 3 dikke Doornen , van

twee of drie Duimen lang , als Spooren , welken

dit Gewas heeft, doen 'er den naam van Haa-

nepoot aan geeven. Men gebruikt het in Pen-

fylvanie , daar de regte Haagdoorn ontbreekt 5

zegt de Heer Kalm, tot omtuininge der Lan-

den. De Besfen waren rood , hebbende de

zelfde figuur en fmaak als in de gewoone Haag-

doorn , maar de Bladen vondt hy vroeg afgeval,

ien, Dezelven gelyken in de jongheid naar Peer*

of

(*) Sp. Plant, IL; p. (58i. /« Manth/a altera mz^kt zynEd*

'vederom een andere aanmerking , zegqende. Rami adfper (i

Punóèis vagis^ patentisfiiiia: Ramorum e ludimentis. Folia cu-

neaco - ovata , fublobaca ferrata. Pedunculi pubescentes Co-

fymbüfï.

(4) Cratdgus Folifs lanceolato- ovat'is ferratis glabris. Ra*

mis fpinofis. KALM. II. p. 244. Mespilus Fol. ferratis

MiLL. DlEl. T. 178. f. 2. Mespilus aculeata Pyrifolia Sec,

Pluk. Alm. 249. T. 45. f. i. Mespilus Pruni f^liiSj ^pinit

longisfimis Jbitibus «5v. ChhTiT^ Fir^^ 55.



I C O S A N U I A. 591

of Pruimboom - Bladen , doch door den ouder-

dom krygen zy diepe infnydingen , zo Plu^^xil^*
KENETius waargenomen hadt. HooFDr

STUK.

(5) Haag - Appel - Boom met Wigachtig Ey- v.

vormige , getande , eenigermaate hoekige
^fo'^^^ntl/L

van onderen Wollige Bladen y en gedoorn-'^^^H^*

de Takken»

Van deeze is een zeer ftaaije Afbeelding ge-

maakt door E H R ET 5 welke de Heer T r e w
uitgaf 5 zeggende 5 dezelve gelykt naar de ge-

woone Europifche dermaate , dat deeze Karoli-

nifche ''er een enkele Verfcheidenheid van fchync

te zyn , met eene geele Vrugt* Zyn Ed. moet

dan de tweede Soort van dit Geflagt of Wilden

Sorben - Boom ^ die ook Mespihis Apii folio

getyteld wordt , bedoeld hebben. P l u k E n e-

N E T I u s geeft 'er Aalbesfen - Bladen aan. De-

zelve heeft de Kelken Bladerig , de Bloemen

enkeld 5 volgens den Heer M i l l e r.

(<5) Haag - Appel - Boom met Lancetswys' Ey- vr.

VOT'
Groene»

(5) Crat£gu$ Folüs Cuneiformi - ovatis 6cc. Syst. Nat,

XIL Mespilus inermis, Folüs ovato-oblongis &c. GliON. Virg^

SS. Mespilus Carolinia &c. Tkew. Ehret. T. 17. Mespilus

Virg. Grosfulariic Foliis. PrUK. Phyt, 100. T. i.

(6) CratAfTus Foliis lanceolato- ovatis , &c. Syst, Nat, XIL
Mesp. inermis , Foliis oblon^is inte^ris acuminatis &c. Gron,
Virg,
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Afdeel.
XII.

Hoofd-
stuk.

Ih vormige
, byna ciriekwabUge

, getande ,

gladde Bladen , en eenen ongcdoornden

Stam.

Deeze is een Verfcheidenheid van de Der-

de Soort 5 volgens den Heer Gronovius,
zegt onze Ridder thans ^ daar benevens aanmer-

kende 5 dat deeze Soorten van den Haag ^ Appel-

Boom , in Noord- Amerika voorkomende ^ zeer

veel verandering onderhevig zyn , zo in het

hebben of niet hebben van Doornen ^ als in 't

getal der Stylen en de figuur der Bladen : maar

de twee eerfte en de nu volgende Soort van dit

Geflagt ,
zegt zyn Ed. , zyn ongedoornd (*).

VIL (7) Haag - Appel • Boom met Lancetswyze ge*

ViCcht
^^^^^ Bladen , een ongedoornden Stam en

Schubbige Tros/en.

Deeze , in Indie voorkomende 9 is een Hee*

fter met ongedoornde Takken ; de Bladen breed

Lancetvormig , ftomp getand ^ dikachtig , ge-

fteeld; de Trosfen aan end 5 met Schubbige

Steekjes en Elsvormige Blikjes y hebbende.

(*) Mant:s/a altera.

(7) Crat4igu5 Foliis Lanceolatjs ferratis , Caule inertni ,

Corymbis Squamolis, Syst. Nat, XII, 5p, Plant, IL p.

, (8) Haag.
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(8) Haag - Appel - Room 3 met de Bladen

ftomp , byria in drieën gedeeld en ZaagS" ^^^^^^^^

wyze getand. Hoofd-^

STUK.

Dewyl de voorgaande Virginifche Soorten ook

Haagdoorn genoemd worden 5 geef ik aan dce-^'^^y^^^«-

ze, die by ons zeer bekend is, den naam van Gemeene

Gemeene Haagdoorn. De Duitfchers noemenze^QQ^-^f"

Hagdorn of ook Weifsdorn , dat is Witte Doorn ,

in onderfcheiding van de Sleen Boom , die

Zwarte Doorn geheten wordt. Dus noemen

haar de Fi anfchen Epine blanche of Aiibespine

;

de Engelfchen IVhite - thorn of Haw-Thorn 3

de Italiaanen Bagaija , Amperlo , de Spanjaar-

den Pirliter0. Wy geeven 'er ook^ eenvoudig,

den naaca van Haagdoorn aan.

Dit Gewas is door geheel Europa , in alle

Kfeupelbosfchen ^ en ook in onze Provinciën

,

gemeen. De Heer H a l l e r befchryft het ,

als een wanftallige Takkige Heefler , het Hout

byna zo hard als Palmhout , de Bladen lievig

hebbende en aan den omtrek getand, fomtyds

geheel 3 fomtyds aan den tip driepuntig. fom-

tyds driekwabbig als de Aalbesfen - Bladen , met
de Kwabben op nieuws verdeeld. De Bloemen

Kroont»

(%) CratAfTus Folii's obtufïs fubtrifïdls ferrati's. Syst. Nat,

XII. Hort. Cliff. igg. FL Suec. 399 , 434. ROYEN Lugdbat.

fjz. Mespilus Apii folio, fylvcftris
,

Spinofa five Oxyacantha^

C. B. Pin. 454. Oxyacantha five Spina acuta. DoO. Pempt.

751. Kruidb. 117^. TOURNEF. 641. HALL. Hilv. ^S^.

Pp
li. Deel* !! STUfs
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11^ Kroon tjeswys* vergaderd , fterR van Reuk ^

Afdkel. hebben een omgeflagen Kelk; rondachtige, aan

Hoofd- ^^^^ ^^^^ gekrulde, fyn getande Blaadjes; van

sTöK. agctien tot twintig Meeldraadjes en twee lange

Ge^eene cnkeldc Pypcn. Dc Vrugt is rood , hebbende
H/?/3^i<?ör«.^^^^

twee en fomtyds ook vier Steentjes
; niet

fmaakelyk , doch Meelig : verftrekkende dus aan

het arme Volk tot Voedzel, niet alleen ^ maar

dienende hun ook tot het maaken van Bier of

Wyn. Veelerley flag van Vogelen hebben daar

van hun Winter - Aas. Het zyn , gelyk wy
weeten 3 Besfen , die op fommige plaatfen in

ons Land Spinnekoorns genoemd worden. Het

Water der Bloemen werdt door D. Ratcliff

als een groot Steenbreekend Middel gebruikt (f),

IX. (9) Haag -Appel -Boom met flompe ^ byna in

jïzlro^iul drieën gedeelde , eenigermaate getande Bla^

Azarol- ^^^^
Boom.

Behalve den gemeenen Haagdoorn is 'er in

Italië nog eene die Azarolo genoemd wordt,

wel-

/

Stinkende zCgt de Heer HALLER , doch wy zoudenze

aangenaam keuren: ten minfte zynze fterk van Reuk.

(t) Aqui ex Floribus pro magno Lithontriptico ufus est

p. Ratcliïp. ld.

(9) Crat£gus Foliis obtuïïs fubtrifidis , fubdentads. Sysf,

I^at, XÏI. Mespilus Apü folio ladniato. C. B. Pin, ^^s^•

Mespilus Aronia Vcterum.
J. BAUH. Hiji, I. p. 67. fi^ Mes-

pilus Orientalis Apü folio , fubtus hirfuto, Poc. Oriënt, I8p«
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welke in alle opzigten grooter is , inzonderheid II.

wat de Vrugt aangaat. Men vindt 'er by de^^^^^^*

Ouden gewag van gemaakt onder den naam van fioofd-

Aronia en hy wordt 3 wegens de Vrugten, ook stuk»

betrokken tot de Mispclboomen. Hy bereikt ^^^^'^'"^^^

omtrent de grootte van een gewoonen Appel-

boom ^ en is in 't wilde gedoomd , doch als men
hem in de Hoven houdt 3 en behoorlyk fnoeit

,

dan verliest hy byna alle zyne Doornen 3 en

geeft Vrugten 3 weinig kleiner dan Mispelen^

met drie Zaadkorrels of Steenen3 welke van een

aangenaamen rinfen Smaak zyn en van de Itali.

aanen 3 niet alleen gekonfy 1 3 maar ook raauw ,

met Smaak gegeten worden. Van 'de Franfchen

wordt hy Azerolier geheten.

De Heer L i n n ^ ü s betrekt hier toe den

Orientaalfchen Mispelboom van Pocock met Sel-

lerie - Bladen 3 die van onderen ruig zyn. De
vermaarde Toüknefort vondt in Armenië

dergelyke Mispelboomen 3 welken hy voor den

Ifespihcs Aronia verklaart , den Stam zo dik

als Eiken hebbende 3 de Bladen zeer diep inge-

fneeden en ruig , zo wel als de Vrugten 3 die

naar kleine Appeltjes geleeken 3 Meloenswyze

geribd en van binnen met vyf Steenen 3 gelyk

de Mispelen. Hy geeft 3 in zyne Reize 3 de

Afbeelding van dit Gewas (*). Ik vind daar^,

by L I N N^ ü s
,
geen gewag van gemaakt.

On.

, (*J Reize naar de Levant, II. DefXj blaiz,

Pp 2
!! Deel, II* Sxua»»
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Onder de Plantgewasfen van deeze Klasfe ,

^^XIl!'* welken het getal der Stylen drie is, komt

Hoofd- voor de
STUK.

S O R B ü s. Sorben-Boom.

Behalve dit 3 zyn de Kenmerken , wat de

Vrugtmaaking aangaat ^ wederom de zelfden.

De Kelk is in vyven verdeeld en 't getal der

Bloemblaadjes vyf : maar de Vrugt een drie-

zaadige Bezie. Dit hebben echter ook verfcheï-

dene van het voorgaande Geflagt , in welken

het getal der Stylen onzeker is. Men moet der-

halve 3 tot onderfcheiding ^ de Bkden te hulp

neemen 3 die in hetzelve allen min of meer ver-

deeld 3 in het tegenwoordige gevind 3 en in het

volgende onverdeeld zyn.

Hier komén drie Soorten in voor 3 als volgt.

j Cl) Sorben - Boom met gevinde Bladen , die

Sorbas^ 'wederz'^ds ^lad zyn.
jiucuparta, J Q J

Boom"
Oi^der den naam van Lyjlerhezie - Boom is

deeze bekend, dien hy deswegen voert 3 dat

men

f x) Sorhus Foliis pinnatls utrinque ghhxls, Syst. Nat. Xir,

Tom. II. Gen. 623. p. 343. Hall. Helv. 250. Sorbus Toliis

pinnatis. Hort. Clljf, 188. FL Suec, 400, 435. Mat, Med,

235. ROYEM Lugdbat. 274. Gron. Oriënt. 151. Sorbus fyl«

veftris, FoMis domefticae fimilis. C. B. i*/». 41^. Sorbus (yl-

veftris. Cam. Epit, Sorbus aucuparia. ToüRNf. /«yf.

<534. Sorbus fylveftris Alpina, LOB. Ic9n. 107. Ornus. DOD,
Femft. $34. Krmdb. I30<?»
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men de Besfen^ daar van ^ veel tot Lyftervangen lU

gebruikt. De Lyflers , Sneppen, Spreeuwen ^^^^^^^

en ander Gevogelte, naamelyk, zyn 'er gretig Hoofd

naar, en dewyl dus deeze Boom den Voge-"^^"^*

laaren dienftig is, zo voert hy den naam v^xiy^^^l^!^

Sorbus Aucuparia y of ook Ornus ^ in 't li^^Boom.

liaanfch Ornüelli , in 't Franfch Fresne fylve-

Jlre of Wilde Esfchen , wep;ens de Bladen ; by

ons Haver* Esfchen' of Qualjler- ^ ja ook wel

Kwartelboofn 9 in 't Engelfch Quickel-Tree. By

fbmmigen wordt hy Wilde Sorben-Boom ge-

noemd 5 en 5 wegens de gelykheid van zyn Loof

met dat van den tammen of echten Sorben-

Boom , die ftraks volgt , komt hem die naam

beter dan den voorgaanden Haag- Appel 'Boom

toe. De Duitfchers noemenze Vogelbeeren ,

dat is Vogelbesfen , of ook Maalbeeren , de

Sweeden Rimn.

De eigentlyke Groeyplaats van deezen Boom
zyn de Bergen , zo van Europa als van de

Ooflerfche Landen, en in de Laplandfche WIK
dernisfen is hy zeer gemeen ; doch hy wil ook

wel groeijen Jn laager Gewesten , gelyk onze

Nederlanden. Men ziet hem aldaar dikwils

tot Sieraad , of ook om 't gebruik der BeCën

,

rondom de Hoven en Boomgaarden geplant*

De Stam wordt wel een Voet en daar boven

dik. De Bast is witachtig. Hy maakt een

digte Kroon van dunne Takken , wier Bladen

uit zeker getal van Paaren , dikwils van

agt Blaadjes , die ovaal en getand zyn , aan

Pp 3 cenea
II, DKL. II. STUK#
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II. eenen Bladfleel beftaan , hebbende een oneffen

^Xll?' ^^^^ RIoemen, en vervolgens

Hoofd- de Besfen , maaken groote , platte Kroontjes

STUK. uit. De Bloemen zyn wit , met geele Meel*

draadjes : de Vrugten hoogrood , van grootte

ak Vlierbesfen , vcor de Menfchen walgelyk ,

en gedroogd fterk famentrekkende^ Sommigen

fchryven 'er eene Pisdryvende kragt aan toe, Van
het uitgeperfte Sap wordt een foort van flegte

Cyder gemaakt , en de Geest , daar van over-

gehaald ^ tegen Borstkwaalcn aangepreezen,

ïL (2) Sorben-Boom met half gevinde, van on-

lyhid^! d^^^^ Wollige Bladen.

Bafterd-

sothtn.
£gj^ nieuwe Soort , uit den ItaÜaanfchen Haag-

Appel - Boom , Aria genaamd en den Lyfterbe-

zie-Boom gefprooten, thans in Gothland voort-

groeijende, maakt deezen Bafierd - Sorben-Boom

uit. De Bladen zyn gevind , doch de buitenfte

Blaadjes loopen famen ; zy hebben het Geweef-

zel van de Aria, en de Smaak der Vrugt is rins-

achtig zoet,
^

n. (3) Sorben - Boom met gevinde Bladen , dis

iomJiüL ^^^^^^^ ^^^s ^y^'

Tamme Dee-
Sorben-

Boom.
Sorhus Folns femipinnatjs fubtus tomentolis. Syst, Nar,

XII. Cratïgus Fennica. FL Suec. [U, N. 433.

(3) Serèus Foliis pinnads fubtus villefis. Syst, Nat, XII.

Hall. Helv. 351. Sorbus fativa. C. B. Pin. 415. Edw. j}v.

zii. Sorbus legitima. Clus. Hifi. h p. 10. Tournf.

3 3. DöD. Pempt. S03.
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Deeze is cigentlyk de Echte of Tamme H.

Sorben-Boom^ by de Duitfchcrs Sperherhaum'^^'^^^^*

getytcld 5 en vreemd in onze Nederlanden ^ Hoofd-

ja zelfs in Switzerland , zo de Heer Hal-^^^k,

LER te kennen geeft j alwaar men evenwel in

de Hoven nahoudt. In Ooftenryk is hy g^^Boom.

meen en zyne Vrugten werden 'er met Smaak

genuLtigd , inzonderheid van het Vrouwvolk en

de Kinderen , zegt C l u s i u s , die hem den

Echten Sorbenboom tytelt, by de Hongaaren

BerkirAje fa^ by die van Ooftenryk Afchritzen

genoemd wordende. In Italië fchynt zynevoor-

naamfte Groeyplaats te zyn , en Gesnerus
zegt 5 dat men hem ook aantreft op de Switzer-

fche Bergen.

Het is een hooge Takkige Boom^ met eén^^^e Sor-

ruuwe geelachtig witte Schors ^ de Bladen ge-

vind hebbende met zeven of agt paar Blaad-

jes , niet veel van die der Lyfterbezie - Boo-

men verfchillende , doch eenigermaate Wollig.

De Bloemen komen aan Trosfen voort 3 zo

wel als de Vrugten, die de figuur en grootte

hebben van een kleine Suikerpeer 3 zynde meer

of minder rood 3 naar dat zy van de Zon be-

fcheenen zyn. Men vindt 'er ook die eene

ronde figuur hebben en dus gelyken naar klei-

ne Appeltjes of Mispelen. Het Vlees is geel-

achtig en in de onrypen zo w^ang , dat het by-

na in de Keel blyft zitten , doch de rype

Sorben zyn eetbaar en minder famentrekken-

Pp 4 de

i:. Deel. IL Stuk#
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II. de dan de Mispelen 3 inzonderheid de ronde ;

Afüeel ^^^i de Peerachtige behouden altoos een aan-

HooFD nierkelyke Wrangheid. Gekookt, en in Suiker

sTiJs:. gekonfyt , zynze niet minder aangenaam en

5,^^„T' Hartfterkende dan het Kwee - en - Vleefch. Men
BotM, laatze, om ze te eeten, murw of beurs wor-

den 5 gelyk de Mispelen , en dan wordt het

Vleefch 'er flurpende uitgezoogen ; waar van

zy den Latynfchen naam hebben zouden. De
onrype verfchaffen goede Geneesmiddelen tot

het ftempen van den Buikloop en verfterkinge

der Ingewanden. Hierom worden de Sorben

onder de Winkelmiddelen geteld. Het Hout

van deezen Boom is niet minder fraay en tot

Schrynwerk bekwaam , dan dat van den Wil-

den Sorben - Boom , hier voor befchreeven (*).

Thans overgaande tot de zodanigen der Twin-

tigmannige Boomen 5 die Vyfwyvig zyn , als in

de Bloem vyf Stylen hebbende 5 zo komt ons

eerst daar in voor , het Geflagt van den

M E s p t L V s. Mispelboom»

De Kenmerken hier van zyn de zelfden als

van de voorgaandcn , maakende het gemelde

en de vyf - Zaadigheid der Vrugten het ecnig*

fte verfchil in de Vrugtmaaking uit(t); waar

by

() Sorhus domeftica non nifi grandaeva fméïificat. Hall,

tcgt de Heer Linnjeus Mant. altera. Dat is. De tamme

Sorben -Boom draagt n?et dan oud zynde Vrugr.

(t) Pe Heer HALLER merkt aan , dat de Vru^t der Sor-

bsu-
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by men voegen kan, als gezegd is, dat de Bla-

den onverdeeld zyn. Xlï'
In hetzelve komen zeven Soorten voor, als Hoofd-

VOJgt. STUK.

O) Mispelboom 3 dzV ongedoornd is ^ met Lan^ Aïllpihs

cetswyze van onderen Wollige Bladen , de ^^rmanica^
Ci CWOOïlC

Bloemen enkeld en ongejleeld. Mispel-

boom.

De gewoone Mispelboom, die zynen naBm

van den Latynfchen Mespilus ^ met den Griek-

fchcn Mespilos overeenkomflig , heeft, bekleedt

hier de eerlte plaats. De Franfchen noemen

hem NefiieVj de Italiaanen Nespolo j de Engel-

fchen Medlar-Tree en de Duitfchers MespiU

haim. Zyne natuurlyke Groeyplaats fchynt in

de Zuidelyke deelen van Europa te zyn. Men
vindt hem ook in de middelde deelen, gelyk

in Duitfchland, Switzerland, Vrankryk, Enge-

land

ben - Boomen ook vyf- Zaadig is, fchoon eenige Zr»aden mls-

draagen: weshalve het onderfcheid alleen in de Stylen, die

zyn Ed. Tubég. noemt, beftaan zou. u^dJ»

(_ I
;
Mesptlus inermis , Foliis ianceolatis fubtus tomentofis

>

Floribus fesülibus folitariis. Syst Nat. XII. Gen. 625, p. 343,

Hort, Cliff. 18$). Hort. Ups, 129. Mat. Md. 136. ROYEN
Lugdbat. 270. BOEHM. Lips, 174. Mespilus Germ. FoL Lau-

rino non fe^rato. C. B. Pi>^* 453. Mespilus. DOD. Pempt,

801. TouRNF. 64;- Mespilus Folio Laurino major,

C.;B. Pin, 453.

Pp 5
1I.DE£L, II. STUK,
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II. land en onze Provinciën , doch waarfchynlyk

^^xn
^*

is hy aldaar aangefokt , niettegenftaande hy op

Hoofd- de geringde plaatfen ^ aan de kanten der SIoo-

STUK, ten en zelfs in Bosfchagie , weelig groeit en
^/,*i/>e/-

di-aagt.

Hy maakt geen grooten Boom^ noch ook een

fraaijen Stam , met taaije kromme Takken. De

Bladen zyn langwerpig , niet gekarteld , van bo-

ven geelachtig groen , van onderen Wollig : de

Bloemen groot , uit vyf witte Blaadjes begaan-

de 3 waar op Vrugten volgen , die wy Mispe-

len noemen , iedereen bekend , uitermaate

wrang, maar door het leggen murw wordende

en dan niet onaangenaam van Smaak. Men heeft

'er , die alsdan zeer zoet zyn ^ doch anderen

blyven zuur , en onder de zoeten zyn grcote

• en kleine Mispelen. Best worden zy ge -ent

op haar eigen Stammen , dat is Mispel op Mis-

pel. Altoos heeft 'er eenige famentrekkende

hoedanigheid in deeze Vrugten plaats. Fores-
Tüs verhaalt 3 dat veelen door het eeten van

eene groote veelheid van groene Mispelen zig

zelf van een hardnekkigen Buikloop genezen

hebben. Men wil ook dat de Steenen^ ge-

droogd en tot Poeijer gemaakt , tegen 't Gra«

veel dienftig zouden zyn. Het Hout is zeer

taay , en dus in 't Molenwerk byzonder ge-

wild*

(2) Mis-
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C2) Mispelboom die gedoomd is , met Lan*

cetswys' Eyvormige gekartelde Bladen en^

Jtompe Frugt . Kelken. Hoofd-
STülU

Deeze is de Haagdoorn met Peerebooms- il

Bladen van B a u h i n u s en de Gedoomde Mis- p^rTm^
pel met Amandelbooms Bladen van Tottr-'^^^-

IM E F O R T. Men houdtze voor den BeeredruifdQ.

van G A L E N u s. 't Gewas wordt van L o b e l

afgebeeld en befchreeven onder den naam van

Derden Rhamnus van Dioscorides; zeg-

gende dat het een laag Boompje is , in de

Haagen van Provence en Italië voorkomende ,

hetwelke ^ uitgenomen de figuur der Bladen ^ veel

naar den Haagdoorn zweemt.

(3) Mispelboom die ongedoornd is 3 met Lau' in.

cetswyze , gekartelde , van onderen Wolli- yitlTifil

ge Bladen. . /

fche.

De Virginifche Lyfterbezie met Bladen van

den

(2) MespUus fpi'nofa Folils lanceolato - ovatis crenatïs , Ca-

iycibus Fruc^us obtufis, Hort^ Cliff'. igp. F». C/ï^44, RoYEN
Lugihau 271. Oxyacantha Dioscoridis f. Spina acuta Pyri fo-

liis C. 1]. Tin. 454. Üva Urfi Dalech. Hift^ 164. Mespilus

aculeata Amygdali folio. TOURNF* Inft. 642. Rhamnus tertius

Dioscoridis. LüB. Icon. II. 182.

(3) Mespilus inermis , Foliis lanceolatls, crenatis, fubtus

toraentofis. Hort. CUjf. 189. Royen Lugdbat. 271. Cratapgus

Virginiana Fol. Arbur. Mill. Di&. T. 109. Sorbus Virg. Fol.

Arbuti, Herm. Lugdbat. 57S. T. 69%. Sorbus Aucuparia Vir*

giniana Foliis Arbuti. BXIEVN. Prodr, p. 51.

ILDüJL, II. Stuk.
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!!• den Aardbezie - Boom van Breyw, door den

^Xlf^* beroemden Hoogleeraar Hermannus in Plaat

Hoofd- gebragt , maakt deeze Soort uit ^ welke door

STUK, den Heer Mille r ook is afgebeeld.

De volgende Soorten te laag van Gewas zyn-

de 3 om onder de Boomen geteld te worden

,

gaa ik over tot het Geflagt van

P Y R u s» Ooftboom.

De Kenmerken daar van zyn wederom , wat

de Vrugtmaaking betreft , zeer weinig van die

der voorgaanden , en in 't byzonder het laatlle

verfchillende. Hy heeft de Kelk in vyven ge-

deeld, vyf Bloemblaadjes ; het Vrugtbeginzel

daar onder , wordende een Vriigt met vyf Hol-

ligheden en veelc Zaaden.

Behalven de Peeren- en Appelboomen, zyn

hier ook de Kweeën en anderen tehuis ge-

bragt 5 zo dat 'er zes Soorten in begreepen

^yn•

I. (i) Ooftboom met gekartelde Bladen , de

JZuL Bloemtrosjcs gefleeld.

Peeie-

boom. Dee»

( i) Pyrus Foliis ferratls Pedunculis corymbofis. Syst, Nat.

XII. Gen. 6z6 y
pag. 344- F- Foliis ferraris, Pomis bafi pro*

dudis. Hort. Cliffl 190, Hort. Ups. 130. Fl. 5i<^f. 401 , 43^?.

Roven Lugdbat. zóó, hall. Helv. 351. Pyrus fylveftris. ö;

B. Pin. 439. DOD. Pempt. 799. Var. Pyrus liergeraotta; P.

Boni Chriftiani ; V, Mofchatellina ; Pyra dorfalia eadeiïi<5[iie

Libralia diil^, j. BaüH. WJi. 44- 55.
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Deeze Soort bevat de Peereboomen , die ge-

woonlyk door de Vrugten van de Appclboomen
^^ll!^

onderfcheiden worden , doch aan Blad en Bloe- Hoofd v

fem ook kenbaar zyn. De Vrugten^ naamelyk,^'^"^*

hebben doorgaans een Hals waar mede zy aan

het Steeltje zitten of ten minfte geene hollig-

heid of indrukking aldaar, gelyk in de Appelen

plaats heeft. Hier door , en door middel van

de byzondere gedaante , die des Winters zelfs

deeze Boomen van deAppelboomen onderfcheidt,

maakte de beroemde Tournefort van ieder

eenbyzonder Gefiagt. Menvindtzein 'tGriekfch

Apios genaamd ; de Franfche naam , Poirier ,

fchynt van den Latynfchen Pyrus afkomftig ,

daar de HoMandfche Peereioom ^ de Engelfche

Pear - Tree , en de Hoogduitfche Birnhaim ook

hunne afleiding van hebben.

De tamme zyn naast denkelyk hunnen oir-

fprong fchuldig aan den Wilden Peereboom ^ die

natuurlyk in Europa groeit. Men vindt denzel-

ven in Sweeden 3 in Engeland ^ Duitfchland en

Switzerland , ja zelfs in onze Provinciën. De
Heer Hall ER, die deezen ^ weleer Pirajler

genaamd , aan de kanten der Bosfchen en op

dorre Landen waarnam , zegt , dat het een groo-

te Boom is, gedoomd, hard van Hout, de Bla-

den fpits ovaal , rondom getand en glad ; de Vrug-

ten Peerachtig , doch zeer wrang en byna on-

eetbaar hebbende. Daar van zyn echter aan*

merkelyke Verfcheidenheden , ten opzigt van de

hoedanigheden der Vrugt , doch op ver na zo

veel
II. Deel. II, 5tux>
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II. veel niet als van de Tamme Peerehoomerij waar

^
Xir'

van m?n 'er, op een Hofftede by Harderwyk^

IIooKD- volgens den Hoogleeraar D. de Gorter,
STUK. omtrent honderd heeft. In het Hoveniers-

Feere- Woordenboek van den Heer Miller wor-
boom,

den 'er tagcig opgeteld.

Men onderfcheidt deeze Boomen , naar den

tyd der aanryping van de Vriigten , in drieHoofd-

foorten , van Zomer- ^ Herst- en Winter - Pee-

ren» Van de eerften telt Tournefort
zesentwintig; van de tweeden vierentwintig , en

van de laatfren vierendertig Soorten, meest met

Franfche naamen onderfcheiden. Naar de hoe-

danigheid van de Vrugt , worden deeze allen

wederom in Boterachtige fappige óf licht fmel-

tende in de Mond: in vaste of minder fmelt*

baare en in harde of Korrelige verdeeld. Som-
migen zyn 'er die aan den Boom, anderen die

door 't leggen ryp en murw worden ^ derhalve

raauw eetbaar ^ en hierom Tafelpeeren genaamd:

veelen , inzonderheid van de Winterpeeren ,

moeten gebraden ^-of geftoofd, ja dikwils lang

gekookt worden , om fmaakelyk te zyn ^ hee-

tènde daarom Stoof- of Braadpeeren ^ en eenige

weinigen hebben den aart der Wilde Peeren ,

dat zy het 3 naamelyk, nooit worden» Onge-

meen hangt de hoedanigheid af van den Grond 3

het Klimaat en Saizoen» Ondertuslthen is het

zonderling, dat zy niet aarten in de heete Lugt-

ftreek. Gedagte Verfcheidenheden zyn alle-

maal uit Zaad geteeld , het welk 'er dagelyks

nog



ICOSANDRIA. 607

nog meer uitlevert , wordende deeze Plantfoe- II.

nen door Enting of Oculatie tot tamme Vrugt-^^^^j^^'

draagende Boomen gemaakt. Veelal ent men Hoofd-

hier de Peeren op Haagdoorn , en door Ocu- s'^^^-

latie kan men zo veelerley Peeren , als men^^^^^^''*"

wil 3 op éénen Stam bekomen.

De Heer L i n n iE u s telt vier Verfcheiden-

heden , als aanmerkelyk van den gewoonen tranc

afwykende ^ op. De eerfte , door hem genaamd

Pyra Falerna , bevat de genen die de Fraüfchen

Bergamotta noemen. Deeze komen naast met

onze Sappige Groentjes overeen , en verfchil-

len in de figuur niet alleen, welke Appelachtig

rond is , maar ook in Kleur grootelyks van de

Suikerpeeren^ by voorbeeld, en dergelyken. Zy
werden by de Romeinen Koninglyke Peeren

genoemd, wegens haare lekkerheid. De twee-

de , onder den tytel van Pyra Pompejana , be-

helst de zogenaamde Bon Chretiens 5 die in

Vrankryk den eerften Rang hebben onder de

Peeren , doch hier te Lande zelden genoeg aan-

rypen; hoewel de Gezegende Peeren, Poiresd^

la Reins of Koninginne - Peeren genaamd, dik-

wils daar voor genomen worden. De derde

Verfcheidenheid , Pyra Favonia getyteld, be-

vat de zogenaamde Peeren van Jefus of roode

Moskadel - Peeren 3 tot welken de SafFraanpee-

ren , Kaneelpeeren en dergelyken fchynen te

behooren. De Gratiool - Peeren eindelyk , die

men ook wel Pond -Peeren noemen, om dat

zy dikwils een Pond weegen ^ zynde tevens

by
l!,DKeL» II* Stuk*
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n. by den Steel als gerugd of gebocheld , inaaken

,

*^Xn.^*
onder den naam van Pyra Volema^ de vierde

Hoofd- en laatfte Verfcheidenheid by onzen Ridder
5TÜK. uit.

De hoedanigheid der Peeren baart in der-

zelver eigenfchappen een ongemeen verfchil.

De Sappigften en geurigften , volkomen ryp

zynde ^ ftrekken zo zeer tot bevordering van

de Verteering , door de zagtelyk laxeerende

kragt van haar Sap^ als de harde , wrange, on-

rype Peeren tot bezwaaring van de Maag, het

verwekken van Kolyk en dergelyke Ongemak-

ken. Veelen , die raauw oneetbaar zyn , wor-

den door kooken , ftooven , braaden , lekker en

gezonde Spyze (*). Dergelyke verandering brengt

het leggen in fommige Peeren te wege. Veel

Voedzel, nogthans , moet men niet verwagten

van deeze Vrugten , die voor zwakke Maagen

en koude Slymige Geftellen ook dikwils fcha-

delyk zyn. De wrangachtige gedroogd kunnen

tot ftopping dienen van den Buikloop. In En-

geland wordt 'er een foort van Wyn van ge-

maakt, dien men Perry noemt of Peeredrank >

meest met den Appeldrank overeenkomende.

iT. (2) Ooftboom met gekartelde Bladen , de

Appel-* Bloemtrösjes ongefteeld.

boom.

() Gruda gravant Stomachiim , rclcTant Pyra cofla grara-

tum. Schol. Salern^

(2) Pyrus Foliis fenatls , Umbellis fesalibüs. Sy$t. Nat,J.\l.
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Dit onderfcheid is in de Bloefem der Appel- jj^

-hoornen blykbaar, wier Vrugten ook aanmerke- Afdeel,

iyk van de Peeren verfchillen ^ door de kort-
h<!ofd-

heid van het Steeltje en de indrukking of hol- stuk.

Ce, daar hetzelve in den Appel gaat. De La»^ Appels

tynfche naam is Malus , van 't Griekfch af-

komftig^ de Franfche Pommier, van 'tLatynfch

woord Pomum 5 dat een Appel betekent» De
Engelfchen noemen hem Apple - Tree 5 de Hoog-

duitfchers Apffelbaum , dat is Appelboom , ge-

lyk zy de Appelen Apffies heeten*

By de Romeinen was Pomum een algemeene

mmn , om Ooft of Fruit te betekenen ; gelyk

nog tegenwoordig die naam op andere Appelen

niet alleen , maar ook op Vrugten van eene

Appelachtige figuur, hoewel van geheel andere

eigenfchappen 3 gelyk de Appeltjes der Liefde,

by voorbeeld ^ toegepast wordt, 't Woord
Fomus hadt derhalve , myns bedunkens, hier

beter gepast tot een Geflagtnaam. Pomarnm
betekende een Boomgaard of ook een Maga-
^zyn van Ooft^ en Pomarius was een Fruitverkoo-

per,

?yrus Fol. fcrr. Poiuis bafï concavis. Jiort. Cliffl 189. Hort.

Ups. 130. FL Suec. 402,437- Med, 237. Koyen Lugél'-

hat, 266, Hall» Helv. 351. Malus fylvédris. C. B. Pin. 433.

DOO. Pem^. 790. /5, Malus pumila. C. B. Ptn, 433.

Malus prafomela. Uld. ^, Mal. fativa , Fruólu fang. Colore

ToURNF. InJ}. 635. ff.
Mala Ciirtipendala. J. B. Hifl^ l. p.

21. ^, Mala fativa Fr. inagno inrenfe mbente. ToüRNF. Ibid^

^ Foma orbiculata. Rüell, Stlrp,

lU DSUL» II* STüKv
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11. per. Wy geeven zelfs den naam van Appel aan

AfdehL' andere dingen van eene Appelachtige ifiguur ;

Hoofd- g^'^k Appel van een Tooren, enz.

STUK. Schoon de Appelboom in Salpmons Hooglied

Appel- voorkomt als uitmuntende onder de Boomen des

Wouds 5 is het toch zeer bezwaarlyk te denken

,

dat hy onzen Appelboom gemeend zal hebben ^

di^e in Paleftina niet natuurlyk groeit, en v/ild

zynde ook weinig fraayheid heeft. Dezelve

gelykt veel' naar den Wilden Peereboom , vol-

gens den Heer H aller , die hem in Swit-

zerland op dc zelfde plaatfen waarnam; doch

heeft het Blad wat ronder , minder getand 3 van

onderen Wollig, 't Getal der Meeldraadjes is

dikvv'ils over de twintig , en de Bloefem van

buiten rood. De Vrugten , die hy uitlevert

,

zyn 5 zo wel als de Wilde Peeren 5 wrang. Van
zodanige Wilde Appelboomen groeit in de mid-

delde deelen van Engeland een menigte langs

de Wegen, die niets dan kleine bittere Appel-

tjes draagen , welken men best bevindt tot het

maaken van den Cyder of Appeldrank. Dezel-

ve wordt aldaar de Crabtree of Wilding ge-

noemd.

üeAp. Van de Tamme Appelboomen , die op der-
peien. gelyke manier als de Peereboomen voortgeteeld

worden , zyn ook een menigte Verfcheidenhe-

den , ten opzigt van de Vrugt. De Heer L i n-

N ^ Ti s telt zes als de vöornaamften op. De
eerfte, onder den naam van Paradijiaca ^ bevat

de Paradys - Appelen , die vroeg rypen en aan

laa-
11* Dekl^ n. Stuk*
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'laage Boomen groeijen ; hier van heeft men
^^^^^^'^^

witte en roode. De tweede ^ Prafomela van ' ^^jj^
'

Baühïnus genaamd, in't Hoogduitfch <?ra- Hoofd-

micher^ dat is Groenüngen , hebben een bleek-

groene Kleur en zyn langwerpig , rins van Smaak , hw^^^
duurende den geheelen Winter* De derde 3 Ru*

Mliana wegens hunne Bloedkleiirige roodheid ,

,
zyn uit den wrangen zoetachtig. Men noemt-

7.e 5 in 'tFranfch, Pommes de Roiiveau ^ vol-

gens T 0 u R N K F O R T. Dc Vierde , Cefiiana ge^

naam.d ,
Ciirtipendtila by B a u h i n u s , noemen

de Franfchen Carpendu of Capandu. Van der-

zelver Sap wordt 5 volgens dien Aor.heur, in de

Geneeskunde tot een Syroop , en in 't byzonder

te Montpellier in de vermaarde ConfeBio AU

thermes , en van de Vrugten om te konfyten

gebruik gemaakt. Hy noemtze dus^ om dat zy

7eer korte Steeltjes hebben • De vyfde Ver-

fcheidenheid maaken de Cavillea uit , hebbende

een groote ïterk roode Vrugt , die naar Violen

niikt. De Franfchen noemen deeze Calville

d^Automne. De vyfde 3 genaamd Epirotica 3 zyn

die 3 welken R u E L L i u s Klootronde Appelen

tytelt.

Uit de Vrugten niet alleen 3 maar ook uit het

Gewas 3 zyn de byzondere Soorten van Appel- zo

wel als van Peereboomen, door Kenners 3 lig-

telykte onderfcheiden 3 en deezen zullen zig,

in dit opzigt 3 ten minfte tusfcben een Appel-

en Peereboom, fchoon geheel Bladerloos, byna

mo\t bedriegen. Deeze Kenmerken zyn moeie-

qq 2 lyk

II, DmU lly STUK»
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^ï* lyk in 't algemeen te befchryven* Het Hout

^^xiL^* der Appelboomen is tot Brandhout beter ^ doch

Hoofd- tot Werkhout zo goed niet als dat der Peere»

boomen, hoewel bet^ inzonderheid dat der Wil-

hmf^^' de Appelboomen ^ gepolyst zynde een zeer

fchoone Kleur heeft, veel dat der Peereboomen

overtreffende. Van den Bast wordt in Sweeden

gebruik gemaakt, om het Linnen Citroenkleur

te verwen.

De Appelen zyn in 't algemeen , uit de hand

genuttigd, minder bezwaarende dan de Peeren,

inzonderheid de rinfe en geurige
; ja de zuure

zelfs kunnen tot een goede Verfnapering dienen

,

voor gezonde fterke Menfchen, De zoete Ap-
pelen woorden geacht zeer verzagtende op de

Borst te zyn» Gekookt of gebraden zyn de

Appelen gemakkelyk te verteeren , doch zo

Winddryvende niet. Behalve de welriekende

Zalve , Pomatum genaamd , is in de Apothee-

ken ook een Afkookzel , een Conferf en eene

Syroop van Appelen bekend. Van deeze laat-

fte vindt men veelerley Voorfchriften. Daar
is een enkelde , een famengeftelde , een Meefter-

lyke, een Hartfterkende 3 purgeerende^ laxee-

rende Syroop, alsook een famengefleld Water,

een Geest en Extrakt van Appelen, wereldkun-

dig (^). Hier uit blykt, dat men veel op ge-

had heeft met derzelver kragten in de Genees-

kunde. Het Merg van gekookte of zelfs van

rot-

() Zie Elzevier Apothekj^rs PViorAnhek. « op Pomuni*
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rottige Appelen , is zekerlyk tegen fommige II.

Ontfteekingen der Oogen dienftig. Voorts le-^^^^^^^^'

veren de Appelen, door Gilling ^ dien vermaar- Hoofd-

den Cyder of Appeldrank uit , welke by de^*^"^*

Engelfchen inzonderheid veel in plaats vau

Wyn gedronken wordt 3 en goed zynde weinig

daar by te kort fchiet in kragt
, geur en fmaak.

(3) Ooftboom met hoekig gekartelde Bladen i^i-

Onder den naam van Wilden Appelboom met
'

welriekende Bloemen is deeze door den Heer

Clayton voorgefteld en door Miller de

Virginifche Crab - Tree met zoetruikende Bloe-

fem geheten. De Bloemtrosjes zyn gefteeld en

hebben gladde Steeltjes : de Kelken zyn glad en

van binnen WoPiig : de Bladen als die van den

Appelboom , maar fcherper getand.

(4) Ooftboom met effenrandige Bladen en en- iv.

(3) Pyrus Folils ferrato-angulatis , Umbellis pedunculatls.

Spt. Nat, XII. Pyrus Foliis fenato - angulofis* Sp Plant

^

i. p. 480. Kalm. It* lil, p. 10. Malus fylveHris Florlbus

odoratis. GRON. Virg, 55.

(4) Pyrus Foliis inregerrimis, Floribns folitarüs» H/?rr. C/;}f:

ï6o» Mat. Med, 238» RoYEN Lugdbat, 267, KALM» It, III.

p J07. Malas Cotonea fylveftris. C. B. 435. /S. Malus

Cotonca major. Ihld, 434» Malus Cotonea minor. Ihid».

Cotonea & Cydonla. Lob. ////?. 580» Quee • Appelen en

Kwee-Peeren* DoD» Kruidb. 1245*

en gejleelde Bloemtrosjes.

fche.

Pyrus
Coronaria,

Virgini-

kelde Bloemen.
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11. Deeze Soort bevat den Kwee - Boom , in

Afdeel, L^tyn Cydonia of Cotonea Malus , by de Ita-

Hoofd- liaanen Mek Cologne , by de Franfchen Coignier

STUK. of Coignasjier ;
by de Spanjaarden Codoyons of

Kwee- MafmeUos 5 by de Engelfchen Quince, by de
^^^""^

Duitfchers Quitten- of Kutten - Apffel getyteld.

De natuurlyke Groeyplaats fchynt aan de Stee-

nige Oevers van den Donau te zyn.

Het is geen hooge maar laage Boom 3 dik-

wils Heefterachtig groeijende en met een ruu-

we Schors bekleed die gereed is om af te

fchilferen. De Bladen zyn Ovaalachtig, ge-

lyk die der Appelboomen 3 van boven groen

en glad, van onderen witachtig en zeer Wol-

lig : de Bloemen groot en 'paarfchachtig v^it.

Deeze hebben de Kelk wyd . Zaagswyze ge-

tand 5 van langte als de Bloemblaadjes. Men
vindt 'er met ronde Vrugten , en deeze worden

van fommigen Mannetjes, Kwee-Bcomen of

Kwee - Appelboomen : ook vindt men *er met

langwerpige Vrugten , en deeze worden Wyf-
jes of Kwee-Peeren-Boomengetyidd. Sommi-

gen merken aan , dat de laatften eerder ryp

worden , en dus verkiest men deeze boven de

anderen. Men teeltze door uitloopers of afleg-

gers voort , die men door ver - entinge op Haag-

doorn verbetert. Men oculeert 'er ook wel

Peeren op.

De Kw^e- Appelen of Peeren, van w^elken

de Portugaalfe ^ zogenaamd, de besten zyn 5

hebben eene byzondere Wolligheid , die 'er den

Baara
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naam van Katoen • Appel aan heeft doen gege- 1^*

ven. Haare hoog • geele Kleur doet verzcke- ^^xn^^'
ren , dat zy de Poma Hesperidtm der Ouden Hdofd»

geweest zyn Haare hoedanigheid is zo^"^^'^*

fterk famentrekkende ^ dat nxen de gewoone gf^^^/^

Soorten raauw niet eeten kan ^ doch gekookt

worden zy eetbaar, en gpeven aan de Peeren,

waar by zy geftoofd worden , een aangenaamer

Smaak. Het Kwee-VIeefch ook, of de Mar-

melade , die men met Suiker van dezelven

maakt, is niet alleen zeer lekker, maarverfter-

kende en dienttig voor het Bloedfpuwen en an-

dere Vloeijingen, inzonderheid tegen de Loop.

Heete Koortfen verbieden het gebruik daar van

niet, om dat deeze Vrugten zeer verkoelende

zyn. Van dergelyken aart is de Syroop, die

men 'er van maakt. Uitwendig opgelegd is

het Slym der Zaaden in Aambeijen, Brand en

andere^ Zweeren , een groot Pynftillend middel

,

byzonderlyk in Oogkwaaien.

(5) Ooftboom met gekartelde Blade?i , de

Bloemen vergaard ^ de Vrugten als Bes- hlcItZ

Appel,
Pi. XI.

Dee^ ^'S'

(*) Pyms Cydonla Poma Hesperidiim antiquorum, lïnn.

M^nté alt^

(5) P^rus Foliis ferratls, Ped'jncalis confertis , Pomis bac-

catis. Sysu Nat, XII. Mant, 75. Crat^g is Cerafi Foliis , Flodbiis

inagnis. Amm. Rut6é 274* T. 31^ MlLU Ic* T. 265>«

lU DEEL. II. Stuk.
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IL Deezen , in Siberië voorkomende , heeft de

^^xn^*
Heer A m m a n befchreeven ^ en de Afbeelding

Hoofd ^^^^ ^'^^9 volgens de Waarneemingen van den

STUK. Heer M e s s e r s c h m i d 3 uitgegeven : zie

Appli''
Pi-AAT XI ,Fig. 3. Het is een Boom , die den

Stam niet hoog heeft ^ de Takken effen. Bla-

den als die van den Kerfen- of Kornoelje - Boom ,

welke fpits getand zyn en wederzyds glad , met

lange Steelen. De Bloemfteeltjes , die Draad-

achtig dun zyn , komen uit de Oxels der Bladen

digt by elkander voort. Zy draagen maar ééne

Bloem 3 die uit vyf rondachtige, holle, witte

Blaadjes beltaac, welke vry groot zyn, en twin-

tig Meeldraadjes bevat, korter dan de Stylen,

die zy 'er vyf heeft. De Meelknopjes zyn geel.

De Vrugt is een roode ronde Bezie , met vyf

Holligheden , in ieder van welken twee Eeltach-

tige Zaadkorrels of Pitten zyn. De Kelk is

klein en valt af.

De Heer Linn^us merkt aan , dat zyn

Ec!, dit Gewas tot den Mispelboom betrekken

2:ou , wegens de Bezie - achtige Vrugt , doch

dat hetzelve, uit hoofde van de dubbelheid der

Pitten 5 tot de Ooftboomen behoort. De Vrugt,

door hem in de Tuin van Upfal waargenomen

,

hadt de figuur, vastigheid. Kleur en Smaak,

van een klein zuur Appeltje, doch de grootte

flegts van een zvvarte Aalbezie , niet van een

Kers ,
gelyk dezelve door M i l L E a was afge-

beeld. Zy - wordt laat ryp. Het Sap is, vol-»

gcns den Heer Amman ^ zo rood, dat hec

die
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die Kleur aan Lywaat geeft. De Rusfcn y in IL

Daurie , maaken 'cr een Drank van , dien zy^^^^^^^-*

Qiia^ noemen ^ en de Vrugten heeten zy Jah- Hoofd.

liki y dat is "Appelen. Aan de Rivier Schilka

heeft M E s s E R s c H M 1 1) ze in July gevon-

den.

(6) Ooftboom 3 met de Bloemen aan Trosjes 3 vi,

de Bladen Zaagswys' getand^ van onderen p^ii^^^l^^

Wollig. Po'iwiller^

Deeze Soort heeft 'er thans onze Ridder by-

gevoegd 3 daar toe betrekkende de Pyrus Pol*

willeria by J. B a u h i n u s voorgcfteld 3 en

dus befchreeven als een zeer zeldzaam en Ichooa

Geflagt van Peeren 3 in bezitting der Baronnen

van PoLLwiLLER zynde 3 en Rotbirle ge-

naamd. Zy groeiden aan een Boom van niet

minder hoogte dan de grootfte Peerenboomen

,

doch dc Bladen kwamen nader aan die der Ap-

pelen of liever aan die van den Berg ^ Sorben-

boom 3 Aria genaamd, maar kleiner 3 langwer-

pig y van onderen witachtig en met eene digte

Wolligheid bekleed 3 van boven ook Haairig 3

donkergroen en glanzig 5 Zaagswyze getand. De
Bloemen kwamen in groote Trosren3 fomtyd*

veer*

(ó) Pyrus FloribiiS Corymbofis, Folüs ferratls fubtus to-

mentofis. Mant. alt. p. 214./ Pyrus Pal willeria.
J. BAüH.

ï. p. 59, Habitat in Germanla. OTro Munchausen* L.

Zie WeiNMANNS, Kruidboek, PU 844. f.

H» Defx. 11. Stüx*
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!!• veertig by elkander 3 uit dikke Stronkjes voorü 5

met lange Steeltjes , die wederom kortere uit^

Hoofd- geeven , vry aangenaam van Reuk» Zy be-

STUK* itonden uit vyf Blaadjes
,
gelyk die der Peere-

boomen , doch kleiner en wat naar 't geele trek-

kende , met de tippen roodachtig. De Vrugten

geleeken naar Wilde Peeren , zynde rondach-

tig 5 rood van Kleur 5 fomtyds met witte Stip-

pen en van binnen geel 3 dikwils niet grooter

dan een Hazelnoot , en van binnen met Pitten

even als de Peeren, zeer aangenaam van Smaak.

DRUKFEILEN.
Bbdz. 6. Reg. 20. Lc2s ftellen (f).
m.— zi^ Aantek^f^) Lees Richteren.

m ^5.0 Op de knnt Lees Arhor.

52. Reg. 25. Lees Kichter.
57. Op de k^KtLcQS dcKtata^

^ 6o« Keg. 15. Lees hlywen^

65- Reg. 13. Lees BIcemhuisje.

ïio. Aant» Reg. 3. Lees. pedunculis,

< 113. Reg, 10. 'Lees Gewas.
114. Reg. ïo. Lees als.

. IT5. Reg, 2. l^oor ^ de laatfte alleen , Z^^^ ,flegts eene,
. izo. Meg. 3. lyeé uit ner.

i68« Op de k<^nt f Lees fuhpuhe%cens^

169. Reg. 24. Wolligheid.

- 184. Aant^ Voor T* 86. Lee%^ T, 25.

2o6« Reg. 8. Lees^tvi Heer.

214. Reg. 19. 1/^^?^ DdHllatie,

221. Reg-. II. l'Qor ïwee Zf^^ drie»

257» R^'g» 9* 'L'^^s verryzen.

292. Reg. 18. Lees Carpohalfamuni^

293. Reg. 3. Lees KUMPHIUS.— 304, Reg. 5. Lees
,
de, voor den

» 455. Laatl'te Reg. Z.£'^»5 voorftel.

46 3 « fl^ kant^ Le£s Balfem Copayvc^



BYVOEGZELS VERBETERINGEN.

Blndz. 34. Reg. ïi. Voeg by y de Vrugt is paarfchachtig.—— 55, Op de kant , Lees ^ ComocL integrijolia^ EiFen*

bladige.

Onder aan
,
Voeg ly , Het Hout is iiitermaate hard*

m .m 70, Regt 3, Voeg hy , onder den bynaani van Sericea^

een nieiiv/e Soort, die ook Eoomachtig is, ea
van den IVitten verfchilt, doordien de Bladen van
onderen een fyne Wolligheid, alsZyde, hebben,
en de bloedroode Takken befprengd zyn met
Afchgraaiiwe Wratachtige Stippen.——

' 73. Br.\efjum. Dit Geflagt is onder de Polygamia mo^
r.oikia verplaatst.

— 123. Reg» 16. Bier komt hy, onder den bynaam van
Jpiiiescensy een Soort, die de Eiadfleeltjes Doorn-
achtig heeft. Mant. alt. 206.—' 143, Reg, 14. Hier komt hy-sccn nieuwe Soort, onder
den naam van Cestrum vespertinum , die de Bloe-

men eenigermaace Aairswyze op zyde of uit de
Oxels der Bladen fpruicende heeft, 'Ibidem

—— 1^5^ Aant. Voeg by, ChryfophyÜum Carolinenfe* J^cq.
Obs lil, p. 3. T- 54.

165. Aant. Voeg by. Doch in 't Kruidboek van Piso
heeft het vyf Meeldraadjes*—~ 170. Hier komt by , een nieuv/e Soort, onderden naam
van Carisfa Spinarum^ tot welke de Doorens-Boom
van RUMPHius, Herb ^mb. VIL p. 3(5. i^. f#

U betrokken wordt. Zy heeft de Bladen gefpitsc

ovaal ; de andere heeft de Bladen {lomp. Wegens
de yzelyk lange , (lerke, fcherpe Doorens , waar me-
de de Stam en Takken bezet zyn , voert het den
gedagtcn naam.

317^ Onder aan. Hier komt hy^ een nieuwe of Vierde
Soort, met deti bynaam van cbiiienfis, dat Is Chi-
neefche Zeephoom , welke de Bladen gevind mes
gefnipperde Vinblaadjes heeft ; dus naar die van
den Haagdoorn gelykende. De Heer Laxman,
Hoogleeraar te Petersburg, heeft dezelve opgedre-
ven*

^ ' £6^, 404. De Katsjoe- Appelboom ^nacardium is, om
dat van de tien Meeldraadjes één geen Knonïe
heeft; thans onder de Negenmannfgen gerlaaau

*— 418. Aanu Voeg hy. Burm, FL Ind. 102. T. f



Bladz» 43<J, Dat de K^vasjie tweelmizig zy, de eene Boom
Bloemen de andere Zaad voortbrengende , is men
door nieuwe Waarneemingen verzekerd.

509. Hier komt j^y een derde Soort , onder den naain

van Garcinia Cornea, toe welke het Hoorn * Hout
van RuMPH. ^m^. II, p. fS' 3o* behoort. Zy

, heeft de inladen ongeaderd; de Steeltjes eenbloe-

mig en knikkende.—~ 519, Het Geflagt van lllkium is onder de IPolyandria

polygynia verplaatst j met byvoeging van een nieu»

we Soort , welke de Bloemen rood, de Vrugten
zeer welriekeride heeft Pbil. Trans. VoULX,
524. T, 12.—— 534. Dg Eugenia krygt, onder den naam van Cotini-

füUa» een nieuv/e Soort .* zie Jacq. 0^j% IH. p*

T. 53. Dezelve heefc de Bladen ftomp Eyvor-
mig. eftenrandig en éénbloemige Bloemfbeeltjes*—- 580* De Veertiende Soort behoort tot de Heefters^— 591. De Cratcegus toinentofa heeft lange, frnalle Doo-
rens.—- 592, l.aatfte Rcg» Foeg hy. Dit is een groote Boom»
zegt LiNjs^us.

De Plaaten zyn dus ingevoegd:

Plaat V. tegenover Bladz. 33.

• . . VL 83.

• . . VU, • 273.

. . . VIII. 315.

• . . IX, • — 405.

... X. 4^1.

. . . XL >—~. 527.














