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d. 5 Stek. 
INHOUD van pir STUK. 

Shas  DERDEAFDEELING. 

De HEESTERS, 

J, Hoorvsr. De Eigenfchappen der Hee- 
_STrREN in onderfcheiding van de Boomen , 

en eenige algemeene Aanmerkingen , ook de 
EENMANNIGEN betreffende, $ Bladz. 

JI. Hoorpsr. Befchryving van de Twre- 
MANNIGE HersTers, wier Bloemen twee 

Meeldraadjes hebben , dus tot de Diandria 
behoorende , gelyk de Jasmyn, Ligufter , 
Syring , Rosmaryn , Salie „, Peper - Ge- 
wasfen. enz. ® mn 

III. Hoorpsr. Befchryving van de Hre- 
STERS ‚ wier bloemen drie Meeldraadjes 

„hebben , deswegen DRIEMANNIGE genaamd. mm 03 

IV. Hoorpsr. Befchryving van de Vier- 
MANNIGE HrEwSTERs , wier Lloemen vier 

Meeldraadjes hebben , waar onder veele 

Uitheemfche , gelyk de Proteaas of Zilver- 
boomen van de Kaap , de Oostindifche 

Bofchvlam, de Bofchtouwen, enz. als ook 
de Europifche en andere Soorten van Elulst 
VOOr KOMEN, mmm 
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V. Hoornsr. Befchryving van de Her 
sters , wier Bloemen vyf Meeldraadjes 
hebben , deswegen V YFMANNIGE genaamd , 
tot welken zeer veele uit- en inlandfche Ge- 
wasfen, zelfs de Wyngaard , Oleander , 
Kamperfolie , Besfenboomen , Vlier, 
Sumack , Tamarifch, enz. beliooren. Bladz, 173 

VI, Hoorpsr. Zefchryving van de Hee- 

STERS wier Bloemen zes. Meeldraadjes 

hebben , deswegen LESMANNIGE genaamd, 
waar van de Yuccaas, het Rotting-Ge- _ 
was , en de Berberisfen , de bekendfle zjn, — 441 

VII, Hoorpsr. Befchryving van. de Her- 
STERS , wier Bloemen agt. Meeldraadjes 

hebben, deswegen AGTMANNIGE genaamd , 
tot welken de Oofterfche Gewasfen , die men 

gemeenlyk Cyprus of Alcanna noemt ; als 
ook de menigvuldige Soorten van Bofch- 
besfen en zo Europifche als Kaapfche 
„Heide „ zyn #huis gebragt. emmer ÁÓG 

A AN. 



AANWYZING per PLAATEN, 

en der Bladzyden, 

alwaar de Figuuren aangehaald of befchreeven worden, 

Praar XVIII, Afbeelding van Twer- 
MANNIGE Heefters. tegenoverBladz. 4x 

Fig. 1. De Jufticia Infundibuli- 
formis, een fierlyk Bloem- 

gewas uit Oostindie. zie bl. Ar 

— 2. Een Jufticia van ’t Ei- 
land St. Euftathius , in 

de Westindiën, . bl. 46 

— 3. Een dito met Bladen als 

van Hyfop, waar onder ,„ 
by A,‚de zonderlinge dub- 

belde Meelknopjes vergroot 

zyn voorgefteld: _. HST. 

PLAAT XIX, Afbeelding van Vrer- 
MANNIGE Heefters, —— Bladz, 99 

Fig. 1. De Protea Spherocephala 
of Rondkoppige Zilver- 
boom van de Kaap. PAL. “90 

= 2, Een dito Smalbladige 

Kaapfe (Protea linearis) 

met Wollige Hoofdjes. bl, 116. 
By letter A zyn de 

Bloemblaadjes en Meel. 

knopjes van de eerfte; 

een Blad daar van by B, 
en by Letter C twee 

Bloempjes met den Styl 
en de Meelknopjes van 

hie de 



Ëig. 1. 

Fig. 2. 

blykt. , 

Praat XX. Afbeelding v 
MANNIGE Heefters. 

de laatfte, door flerke Ver- 

grooting , vertoond ; gelyk 

uit de Natuurlyke grootte 

der Bloempjes , by c, 

De Bloemen en Vrugt- 

maakende deelen van de 

Rondeletia of een dergelyk 

Gewas , Luiffelbloem ge- 

an Vyra 

tegenover Bladz, 195 

naamd, uit Oostindie. bl. 195. 

Hier is by A een ver- 

groote Bloem , «die zes 

Meeldraadjes hadt, afge- 

beeld , gelyk dezelve -zit 

aan het Bloemtrosje by a, 

terwyl alle de andere 

Bloempjes van ‘hetzelve 

maar vyf Meeldraadjes heb- 

ben ; waar van men ’er 

één, by B, fterk vergroot 
ziet, om de Pylswyze ifi- 

guur deezer Meeldraad- 
jes, die het Honigbakje 

famenftellen , te vertooe 

nen : zie .bladz, 399. 

Een Blad van dit Gewas is 

daar onder geplaatst, … 

Afrikaanfe Wollige Nagt- 

fchade, Solanum tomento- 

fum. e ° bl. 252 

De kleine Pluisjes, als « 

Stof, welke de Wollig- 

heid 



heid van dit Gewas uit- 
levert, zyn hier, by Let- 

ter C‚ zeer fterk vergroot 

zynde , in verfcheide pos- 

tuuren afgebeeld, 
Praar XXL. Afbeelding van Vyr- 

MANNIGE Heefters. tegenover Bladz, grt 
Fig. 1. De Celaftrus Buwifolius, 

een Palmbladig Gewas van 

de Kaap , dat aan ieder 

Doorn een paar Blaadjes. 

heeft: zie. ; bl 312 

me 2, Diosma pulchella, een 

fraay Kaapfch Heeftertje, 
weleer Hartogia genaamd. bl. 326. 

Hier onder is by A het 

Bloempje , en by B het 

Zaadhuisje van het laatst- 

gemelde door zeer fterke 
Vergrooting , als mede 

een Blaadje, by C,‚ om 

de Kliertjes of ronde 

Blaasjes in hetzelve te ver 

toonen, voorgefteld. 

Praar XXII. Afbeelding van Vyr. 
MANNIGE Heefters, tegenover Bladz. 981 

Fig. 1. Een zeldzaam Kaapfch Ge- 

was, door my genaamd 
PALLAssIA , met zynen 

Bloem - Tros, bl. 382 

A. Een Bloem daar van, 

in Afmeetingen verdub- 

beld en dus vergroot, 

om de deelen der Vrugt. 

maaking duidelyk te ver- 
toonen, B. 



B. Hat jonge Vrugije veel 

C. 
meer vergroot. .… bl. 384 

Een groote vierdepart van 
een Schyfje van het Takje 

gefneeden, nog meer ver- 

groot : gelyk -men -door 
vergelyking van hetzelve 

met het Takje kan zien. LJ. RD 

Praat XXIII, Afbeelding van Acr- 
MANN:GE Heefters, 

Fig. 1. Een Kaapfíche Heide, door 

en. 

2. 

3. 

my genaamd Erica pulchel- 

la of Sierlyke. . ….… bl. 5o4. 

Een andere Ruigbladige, 

genaamd Erica Empetrifolia. bl. 517. 

Een derde dito, die Glad 

en Glanzig is van Loof , 

door my Splendida geby- 

naamd. 4 bl. 519. 

Van deeze drie zeldzaa- 

me Soorten van Kaapfche 
Heide ‚zyn onder ieder, by 

Letter A,B,C, een Blaad- 

je, benevens de Styl en. 

Meelknopjes , in hunne zon- 

derlinge gedaanten , met 

aanmerkelyke Vergrooting 

door ’t Mikroskoop , voor- 

gefteld , om de hoedanig- 

heid der deelen, dic thans 

tot onderfcheiding der Ran- 
gen van de Hey - Gewas- 

fen gebruikt worden „ duie 

delyk voor ’t Oog te 

brengen. nF 

tegenover Blads. so 

BI 
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BESCHRYVING 
DER 

PRSAN TEN. 
NSS SISSI 

ER DE AEFDEELING 

De HEESTERS, 
SSS SSS SISISISI SIS SES 

Pet 0OfrDSTUK 

Dé Kigenfchappen der HEESTEREN in 0%- 

derfcheiding van de Boomen , en eenige alge- 
meene Aanmerkingen , ook de EENMANNI-= 
GEN betreffende, 

taatlaan de befchryving der Boomen gaa 
U vé dik tot die der Heefteren over. Dee- 
Hy BM ze benaaming is door ’t gebruik vers 
Gia eÔT fraanbaarer dan ik dezelve door een: 

naauwkeurige befchryving zou. kunnen maaken. 

Men verftaat ‘er Gewasfen door, die niet met 
éénen Stam ‚ maat met verfcheide. Stammen of _ 

Steelen opfchieten , welke des Winters over- 
blyven, en wier hoogte niet overmaatig is, In- 

dien dergelyke Gewasfen dikke Stammen beko- 
men, gelyk ik ’er reeds befchreeven heb ‚ dan 
noemt men het Boomen met verfcheide Stam. 

men 

JI, DEEL, Iv, STUK» 



u. 

a De EIGENSCHAPPEN 

men. Geen vaste paal of maat van afzonde- 
ne ring , ondertusfchen „ heeft in deezen plaats 5 
hen. zo min als tusfchen een Boom of Boompje ; 
STUK, eensdeels , dewyl het zelfde Gewas, op de 

eene Groeyplaats, een Boompje of Heefter is 
en blyft , op anderen een aanzienlyke Boom 
wordt. Menigvuldige voorbeelden hebben wy 

hier van gezien , en de Faxis , alleen , kan 
daar van tot bewys ftrekken. 

Wanneer , naamelyk , dit zo bekende Gewas 
van zogenaamde Zydveeren voortgeteeld wordt , 
dan groeie het Plantfoen altoos Heefterachtig s 
als men ’er Stek toe neemt van de Middelfcheu- 
ten, dan worden het Boompjes , die op één 
Stammetje {regt opfchieten,. Niettemin blyft 
het dan nog in onze Tuinen en Hoven maar 
laag, in vergelyking met de Groote Kroonboo- 
men, welken de Taxis , uit Zaad opkomende; 
in Duitschland, Vrankryk en zelfs op de Heie 
jen van Engeland, uitlevert (#). 

Het havenen , ook , der Gewasfen , maakt 
hier in een groot verfchil, Indien de Hazelaa- 
ren , by voorbeeld , aan zig zelf gelaten wor- 

den , zo levert één Stoel, door de menig vuldi. 
ge Uitloopers , een geheele Bosfchagie uit, Vee. 

le andere Boomen hebben dit ook , en inzon- 

derheid , dat zy digt by den Wortel, of aan den 

Stam, veele Zydfcheuten uitgeeven , welken, 
wanneer menze ’er niet afneemt , het Gewas 

to8 

(*) Zie het voorge III, STUKe bladz, 564 



- Ber HEESTERE NM: 3 

tot een Heefter maaken. Hier van komt het, ‘UL 
dat een zelfde Plant door fommige Autheuren ÂFPE&Le 
als Heefterachtig, door anderen als Boomach- Hoorn- 
tig, ja door den eenen als een Boom „ door°TuE 
den anderen als een Heefter, opgegeven wordt 

Zelfs zyn ’er Klimmende en Kruipende Rank- 
Gewasfen, die men door befnoeijing en onder 
fteuning tot Boompjes maakt ; gelyk de Kam- 
perfoelie : om van veele Oost- en Westindifchen ; 
van dien aart, niet te fpreeken, 
LiNN&us verwerpt , volgens zynen Mee- 

fterachtigen Schryftrant, de onderfcheiding der 
Boomen van de Heefters t'eenemaal, als niet 
natuurlyk zynde : ten ware men hee al of niet 
hebben van Knoppen voor een onderfcheiding 
wilde gebruiken; doch dan , bekent zyn Ed.;, 

zoude meù de grootfte Boomen der Indiën 
Heefters moeten noemen; doende de grootte ; 
zegt hy, daar in niets ter zaake (*). Onder- 

tusfchen heeft deeze Kruidkenner zelf , honder- 
den maalen, de Gewasfen , zonder acht te gee- 
ven op de Knoppen, uit de enkele Grootte en 
manier van Groecijing , in Boomen, Boompjes ; 

Heefters en Heeftertjes , önderficheiden: Men 

behoeft alleenlyk zyn Ed. en der 
Planten van Lapland en Sweeden, als ook van 
Ceylon ; te doorbladeren , om daar van overe 

tuigd 

(*) Gemina vel diftinpnunr Frutices ab Arboré, vel nul 
li limites ; cum magnitude nihil facit. Phil, Boe. p. 37. 

A 2 
IL. DEEL, IV, STUK, 



4 DE EIGENSCHAPPEN 

“__tuigd te zyn. t'Is waar, die Werken zyn voor 
het uitgeeven der gedagte Leerwetten aan ’ licht 

gekomen; maar naderhand heeft zyn Ed. zulks 
dikwils in het Samenftel der Natuur gedaan , en 
doet zulks nog in de Byvoegzelen. 
Wat zal men hier van zeggen? Dat een Wets 

geever boven de Wetten is ; mooglyk: doch 
met een Leermeefter gaat het zo niet. Leerin- 
gen wekken ‚ maar voorbeelden trekken, De 
Natuur wil zig aan geene Wetten laaten bin= 
den , en fchoon het wel waar is , dat dooride« 

zelve tusfchen een Heefter en Boom geen juifte 
Scheidpaal gefteld zy , vervalt men in de bee 

fchryving der Planten , tegen wil ven dank tot 
die onderfcheiding, welke het denkbeeld is van 

den gemeenen Man (*). 
Onze Ridder. is , in meer gevallen, van de 

Wetten, door zyn Ed, in de Kruidkunde ge- 

fteld , iets afgeweeken. Hy verklaart alle Soort- 

naamen , die van de Groeyplaats of van het Va- 
derland der Planten ontleend zyn, voor gebrek= 

kelyk „ geevende tot voorbeelden daar van op; 
de Valeriana fylweftris , de Sagittaria Europea, 

enz. (}). Ondertusfchen gebruikt zvn Ed, zelf, 

menigvuldig maalen , dergelvke Soortnaamen , 
en wel die veel minder bepaald en veel oneige= 

ner zyn. De Ficus Benghalenfis, by woorbeeld, 
in 

(*) Inter Fruticem & Arborem nullos limites pofuit Na- 

tura, fed opinio Vulgi. Phil, Bot. ut{upra. 

(Fy Ibid, Pp. 209, 
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in ’t voorgaande Stuk befchreeven ‚ behoorde IL 

ten minfte tot Bengale bepaald te zyn, en niet- ee DARE. 

temin betrekt hy daar toe ook den Vygeboom Bonne 

van Malabar. - De Ficus Religiofa is niet meer**bEe 
aan den Afgodsdienst toegewyd, dan de volgen- 
de Soorten , en , om de waarheid te zeggen , 

veel minder, of in ’ geheel niet, wanneer men 

op de Soortelyke bepaaling vertrouwen kan: 
want, die men tot den Afgods- dienst gebruike 

zyn de genen , welke Wortels uit de Takken 
_pederlaaten , en daar van wordt in die bepaaling 
niets gemeld. De Ficus Irdica ondertusfchen, 
aan welke deeze Eigerfchap wordt toegefchrees 
ven, en die daarom zekerlyk een van de Af- 

godsboomen is, voert den naam van haare afe 
komst. 

Onze Ridder maakt, wel is waar, tusfchen 

Nomîna Specifica of Soortnaamen, en Trivialia 
of Bynaamen , een volftrekte. onderfcheiding. 
De eerften moeten de weezentlyke verfchillend- 
heden der éêne Soort van de andere bevatten. 
% Is ontwyfelbaar , dat zyn Ed. in het uitvinden 

van deeze Soortnaamen alle voorgaande Kruid. 
kundigen overtroffen heeft , maar de moeielyk- 
heid der onderfcheiding van de Soorten in veele 
Geflagten , door eene omfchryving met Woor- 
den , heeft die Soortnaamen dermaate doen uit- 

dyën, dat geen Menfch in ftaat is, om ze al» 

len in zyn Geheugen te prenten. De Bynaa- 
men „ derhalve , byna altoos maar uit twee 

Woorden beftaande, dienen tot behulp van het 
A3 | Ge- 

EI, DEEL, IV, STUK 



6 De EIGENSCHAPPEN 

_ HL Geheugen: zy doen het denkbeeld voor den 
re Geeft komen van de Plant , die door de Soot- 
Hoorp- telyke Bepaaling onderfcheiden wordt. Hierom 
STUK. behoorden deeze Bynaamen , offchoon Lin- 

Naus dezelven aan geene Wetten gebonden 
acht, met den Soortmaam overeenkomtftig, en 
niet tegenftrydig te zyn , noch in elkander te 
loopen, Dit laatfte heeft plaats, wanneer eene 

‘Soort van Pynboomen de Wilde genoemd wordt , 
daar zy meest allen in ’t wilde groeijen ; als 
ook, wanneer ééne Soort van Vygeboomen de 
Fndifche wordt getyteld , terwyl ’er meer dan 

‘twaalf uit Indie zyn opgeteld : of wanneer eén 
Plant de Amerikaanfche heet, daar zy doch in 
de beide Indiën of ook in andere Wereldsdeee 

len valt. Wy hebben ’er reeds veele Voorbeel. 
den van gezien : terwyl die , daar de Bynaa- 
men altemaal in een Geflagt van. de Soecrtelyke 

Kenmerken zyn ontleend, zeer zeldzaam zyn. 

Onder de Heefters zal ik nu vervolgens alle. 

de genen begrypen , die door my van de 
Boomen zyn uitgemonfterd; mids dat zy over- 

blyvende Stammen en Takken hebben , en 
over zulks ook alle de Klimmende of Slinge- 

tende Rankgewasfen en kleine Boompjes: maar 

ik wil my wederom daar in niet zo naauw be- 

paalen, dat ik niet, gelyk hier ten opzigt van 

de Salicornia gedaan is, de Heefterachtigen of 
Heefters in eenige Geflagten, wegens de over: 

eenkotmnftigheid , tot de befchryving der Kruis 

EN 7 

ceni- 



DER HEESTEREN. 7 

eenige Kruiden, in ’t zelfde Geflagt, onder de, HI. 

Heefters befchryven. pi Eir 
Wy hebben gezien , dat ’er , in % algemeen Hoorp= 

gefproken ‚ maar weinig, verfchil in de ftruêtuurSTe5. 
is tusfchen de Boomen en Kruiden *. De Stam. srox, 

of Steel beftaat in beiden uit vyfderley Werk.®ladze 27. 
tuiglyke deelen , wier evenredigheid, in dikte 
en famenweefzel , wel zeer veel onderfcheid 

vertoont, doch geen weezentlyk verfchil maakt 
in de Hoofdverdeeling. Het Merg, by voor= 
beeld , beflaat in de meefte Kruiden byna den 

geheelen Steel , maar ín fommige Boomen ook 
byna den geheelen Stam. De Bast is in veele 
Kruiden by uitftek dun ; maar dit heeft ook 

plaats in veele Boomen. Terwyl nude Hee. 
fters als in ’t midden ftaan tusfchen de Boomen 
en Kruiden , zo kan men in het maakzel van 

derzelver Stammen of Steelen geen volmaakte 
overeenkomftigheid verwagten, Sommigen heb= 
ben die byna zo week en vol Merg als de 
Sappigfte Kruiden: anderen hebben die zo hard 

en Houtig als de zwaarfte Boomen. Inzon- 
derheid heeft dit in veele Oostindifche Rankgee 

wasfen plaatss terwyl de Stammen van anderen 

geheel Spongieus zyn, als die van Vlier, of 
geheel zagt, als die van de Banannen en meer 
dergelyke Struiken , welken ik , als niet ge- 
voeglyk tot de Kruiden t’huis gebragt kunnende 
worden, tot de Heefters zal betrekken, 

Hebben wy , in de voorgaande Afdeelingen 

van het Ryk der Planten, de voornaamften be- 

A 4 fchouwd , 
IL, DEEL IV. STUKe 
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fchouwd', die Voedzel en Geneesmiddelen aan 
[, 

ÁFDEEL. den Menfh uitleveren 5 hier zullen wy het 

Hoor: Oog vestigen op de genen „die een voornaam 
STUK. Sieraad van onze Bloemtuinen uitmaaken. Wy 

zullen ons Gezigt en Reuk geftreeld vinden, 

door zig de Jasmyn , Syring , Ligufter , de 

_Myrthen , Kamperfoelie , Roozen , onder de 
“gemeenlyk bekende , en hoe veele anderen on- 
‘der de Uitheemfche Gewasfen, van dergelyken 
‘aart, te vertegenwoordigen. In een menigte 
anderen zullen wy een voedende of ten minfte 
tot verfrisfching en verheuging ftrekkende ei- 
genfchap ontdekken , gelyk in de Wyngaard , 
‘Aalbeziën en Berberisfen : of eene Kruiderige 5 b-] 

die tevens tot Geneesmiddelen ftrekt, gelyk in 
de Salie , Lavendel , Rosmaryn. Van veele 
Heefters of Rankgewasfen , inzonderheid uit- 
‘Jandfche, zyn de Wortels, Takken , Schors, 
Bladen of Vrugten , ook dienftig tot deeze en 
andere gebruiken van de Samenleeving. 
De Eenmannige Plantgewasfen in het Stel. 
zel der ‘Sexen leveren een Geflagt uit, waar 

in Heeflerachtige voorkomen ; maar de over- 

eenkomst, die daar in plaats heeft, verbiedt- 

ze van de anderen af te zonderen, Dit is het 
Geflagt van SALICORNrA , waar in de eer= 
fte Soort „ welke gemeenlyk Kruidig is, en 
daar van den bynaam Herbacea voert, fomtyds 
de hoogte bereikt van de Tweede , welke 
Prdenerschdb (Fruticofa) genoemd wordt. De 
Virginie he 7 re wordt gezegd zeer gee 

meen 
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meen te zyn aan de Zout- Moerasfen in Saxen, IIl,- 
dat een zonderlinge overeenkomftigheid van den ÁFDEEL. 
bynaam aanduidt. Toen werdt zy als eene Hoorpe 
Verfcheidenheid van de Gemeene Kruidige Sa- sTUK. 

‘licornia aangemerkt, en thans als eene Soort 
die men. daar van , niettegenítsande zy zelf 
Kruidig is , onderfcheiden moet , doordien de 
Bladen geheel eenvoudig of zonder Leedjes 
EE () 

ge ze en 

It OO EDS TOK, 

Befchryving van de TwEEMANNIiGE Her- 
STERS , wier Bloemen twee Meeldraadjes 

hebben, dus tot de Diandria behoorende. gelyk 

de Jasmyn , Ligufter , Syring, Rosmaryn , 
Salie, Peper -Gewasfen enz. 

ID} Tweemannige Plantgewasfen , dus ge- 
| naamd, om dat de Bloemen twee Mecl- 

draadjes hebben , zyn, naar het getal der Sty- 
len of Stempelen in drie Rangen, van Zenwy= 

wigen, Tweewyvigen en Driewyvigen, verdeeld, 
De eeríte Rang bevat alleen een aanmerkelyk 
getal van Planten, waar onder zig de volgen- 

de Geflagten van Heefters bevinden, __Nvyce 

(*) S. Virginicaad Salinas Saxonie frequentisfima. Sp. Plant. 

U. p.s. S. (Wirginica) herbacea &c, diftinguenda ab Herbae 

ceâ, que etiam crescit in Virginia. Syst. Nat, Vig. XIII. p. sx. 

A5 | | 
IL DEEL, IV, STUK: 



Io TWEEMANNIG e HEESTERS, 

U, NyYcCTANTHES. Nagtbloem, 

Hoor. De Kenmerken beftaan , buitendien, in het 

STUK, hebben van de Bloem en Kelk, beiden, in ag- 

ten gedeeld, en het Vrugthuisje tweezaadig ; 
B D. als gemeld is *, 

bl 39. S2_ Vyf Soorten kwamen in dit Geflagt voor , 
waar van ik de Eerfte en Vierde reeds onder 
de Boomen befchreeven heb , zo dat ’er nog 
maar de drie anderen overblyven ; te weeten 

u. (2) Nagtbloem met de onderfte Bladen Hart- 
Nybtanthe B 4 
chen Ë vormig flomp , de bovenfle [pits ovaal. 
Arabifche | de 
Jasmyn. Men vindt deeze Soort, onder den naam van 

Arabifche Syring met Oranjebooms Bladen, 
voorgefteld door C, BAUHINUS. By Arrr 
Nus komtze voor , onder dien van Sambac der 

Arabieren of Arabifche Fasmyn , waar van hy 
meldt , dat het een kruipende of klimmende 

Hee- 

(2) NyEtanshes Foliis inferioribus Cordatis obtufis, fuperio- 
ribus ovatis acutis. Syst. Nat. XII. Tom. MH. Gen. 16. p, ss. 

Weg. XII. p. 54. Hort. Ups. 4. Ny@anthes Caule volubiti 

&c. Horte. Clâf. 5. Fl. Zeyl. 12. KOVEN Lugdb, 398. Sy- 

ringa Arabica fol. Mali Aurantii. C. B. Pin. 398. Jasminum 
Limonii folio conjugato. BUBM. Zeyl. 123. T. sg. f. 2. 

Angl. Horst. T. 27. Jasminum five Sambac Arabum folio 
acuminato. ‘TILL. Pis. 37. T. 31. Jasminum Arabicum. Crus. 

Cur pof?. p. s. Sambac Arabum. Are. Zgypt. 72 T. 73. 

Flos Manera. RUMPH. Amb. V. p. s2. T. 30. Katu- Tsjire- 

gam- Mulla. Hort. JZal. VL. p. 95. T. 54. BURM. Fl. Ind. 

4. Jasminum Indien latifolium monococcum. TOURNE. 

Jnft. 598. 
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„Heefter was in de Tuinen van Kairo , met Bla- IH, 
„den vals gezegd is en witte Bloemen van agt “Tere 
Blaadjes, naar die der gewoone Jasmyn gely- Hoorps 
kende, doch den Reuk fterker en aangenaamer TUE 
hebbende. VesLIiNGIus merkt aan dat Magrijaens 
het een ftevige Heefter is , wel drie of vier 
Ellen hoog groeijende , in wier Bloemen dik= 

wils een dubbelde ry was, van agt, tien of 

twaalf Blaadjes. Crusius ontving, in ’t jaar 

1606 , van Florence, de gekleurde afbeelding 

van een Takje der Arabifche Jasmyn, die men 

oordeelt hier toe te behooren , welker Bloem 
ook aanmerkelyk van de eerstgemelde verfchile 

lende was. De befchryving , daar nevens ge- 
voegd, was als volgt : „ Gy ontfangt hier de 
„ afbeelding van een Takje van zekere Plant , 
» uitde Egyptifche Stad Alexandria herwaards 
»> overgebragt , welke fommigen Pasmyn van 

» Gine heeten , anderen Arabifche Syring of 
s Jasmyn. Dezelve groeit, zo veel ik tot nog 

» toe heb kunnen waarneemen „ tot de hoogte 
9 van twee Ellen of vier Voeten : zyhde de 
‚‚ Stam van onderen een Duim dik , zo hard 
‚> van Hout , dat men het naauwlyks kan fny- 
‚> den, Twee Vingeren boven den Grond of 
, een weinig hooger , verdeelt dezelve zig in 

ss lange dunne Takken , gelyk de Katalonifche 
> of Spaanfche Jasmyn, beginnende te bloeijen 
» in April, en daar mede ophoudende in ’t 
9 laatst van Oktober; zo dat men het Gewas, 

» vyf of zes Maanden, met Bloemen beladen 
ziet, 

NH, DEEL. IV. STUK, 
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Hoorp- 5» 

33 

Nagtbloem. 
’ 

2} 

53 

2, 

9) 

23 

9) 

29 

93 

99 

29 

95 

33 

23 

53 

ziet. De Bloemen zyn wit, gelyk die van de 
‚ eerfte Konftantinopolitaanfche dubbelde Nar- 

cis door U befchreeven , nu eens uit tien, 
dan uit twaalf , en op het minfte uit negen 

‚ Blaadjes beftaande , die in een dubbelde ry 
geplaatst zyn, uitermaate welriekende , ja 

aangenaamer van Reuk dan de Spaanfche Jas- 

myn en als 't ware den Geur van Oranje-Bloe. 

men tevens uitdrukkende, Zy vallen op de 
zelfde wyze af , als die van andere Jasmynen , 
en hebben een dergelyk Pypje, waar mede 
zy op haare Steeltjes zitten. Men entze op 

de gewoone Jasmyn; dan brengtze dikwils in 
t zelfde of ’t volgende Jaar reeds Bloemen 
voort, en tiert dus veel beter dan de Plant- 

foenen uit Egypte overgebragt, die wel twee 
of drie Jaaren kwynen , moetende niettemin 

’s Winters ook wel bezorgd worden; want 

zy is zeer vatbaar voor de Koude,” 
Met deeze Jasmyn komt overeen de Mano» 

ra- Bloem van RumrHius, welke hy een 
Dogter der Nagt noemt , om dat de Bloem- 

knoppen na den Ondergang der Zon eerst ont= 

luiken , en dus de geheele Nagt en den vol- 
genden Dag open blyven {taan , alsdan afval- 

lende, en weder plaats maakende voor andere 

Bloemen. Met regt kon dit Geflagt dan den 
naam van Nagtbloem voeren. Des avonds , wan- 
neer zy ontluiken „ verfpreiden zy op het fterk- 
fte haaren aangenaamen Geur, die haar tellen 

doet onder de edelfte Bloemen der Indiën. Uit 
de- 
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dezelven destilleerden de Portugeezen , zo wel IL 
shed fl ÁFDEELe 

als uit die van den Droevigen Boom , welke  ‚r. 
de eerfte Soort is van dit Geflagt, een onge- Hoorpe 

meen Hartfterkend Water. De Indifche Vrouwt-°*öE 

jes zetten deeze Bloemen, met die van Canan- 

ga, Sambacca en anderen, in Olie ‚ waar me- 

d>: het jonge Volk zig het Haair fimeert, om 
der bevalligheid wille, ArrPrtNus merkt aan, 

dat onder de Egyptenaaren of Oofterlingen dee- 

ze Bloemen ook meer tot opfmukking des Lig= 
haams dan tot Gezondheid in gebruik waren; 

hoewel, uit zoete Amandelen , een met den Geur 
van deeze Jasmynbloemen bezwangerde Olie 

bereid werdt , die uit- en inwendig van dienst 
was, zo in de Badftooven voor de Vrouwen ;, 

tot bevordering van de Kraam, als tegen Borst- 
kwaalen, Verhardingen en Pynen der Ingewan- 
den, in ’ algemeen, 

(3) Nagtbloem met fpits ovaale gegolfde Bla- 1. 
vh Nyétanthes 

den en ronde Takken. Bie. 
Ryst- 

Deeze Soort , de Tyjiregam - Mulla van den bPieem- 
Malabaarfen Kruidhof zynde , wordt door RAY 

Se 

(3) Nyelanthes Foliis ovatis acuminatis undulatis, Ramis 
teretibus. Syse. Nar. XII. Veg. XIII. Jasminum Indicum 

Flore polypetalo exalbido, Fruêtu minori. RAS. Hift. 16or. 

Tsjicegam- Mulla. Hort. Mal. VI. p. 97. T. ss. Jasminum 
Indicum latifolium Fruêtu gemino,. TOURNE, in/?, 597. BURMe 
Fl. Ind, p‚ 4. 

IL DEEL. IV, STUK) 
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IL getyteld Zndifche Fasmyn , imet een veelbladigë 
AfperL. ©. De er wrd 

mm, witachtige Bloem, en eene kleinere Vrúgt. Het 
Hoorp- is een Heefter van Mans langte hoog, die de 

a jonge ‘Takjes met kleine Haairtjes bezet heeft. 
NT De Bladen zyn glanzig groen en glad ; aan de 

kanten gekruld , komende by paaren voort aan 

de Knierjes der Takken , zynde bitter van 
Smaak en Reukeloos; De Bloemen komen by 
drieën of vyven uit een gemeene Kelk ; en be- 
ftaan uit zes; zeven , ja dikwils agt ; fmalle 
dunne Blaadjes of Verdeelingen , bevattende 

twee Meeldraadjes en een Styl. De Vrugten 
zyn als kleine Kerfen , zwartachtig , met een 
dun Huidje ; en daar onder een donker rood 
zoet Vlcefch , bedekkende een rond Haairig 
Zaad, dk | 

De vermaarde ToürNrrForT noemt de 
voorgaande Soort Breedbladige Indifche Jasmyn 
met één Zaad , en deeze met twee Zaaden. De 
Javaanen noemen dezelve Folle Aros of Ryste 
bloem 5 en de voorgaande Manoot of Dain 
Malati in ’* Maleitfch. Beiden zyn zy in Ooste 
indie vreemd , wordende ‘er alleenlyk in de Tui- 
nen aangekweekt tot Sieraad en wegens den 
aangenaamen Reuk der Bloemen, wier gebruik 
ik gemeld heb. | 

Op de Ruige Nytanthes , de Vierde Soort 
van dit Geflagt, welke, als een Boom zynde ; 

door my reeds is befchinden laat de Hoog- 
leeraar N. L. Bot nnDes volgen. een 
Driebloemige , welke drie , en eene Veelbloemi- 

86» 
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ge, welke veele Bloemen by malkander aan de Ills 
enden der Takjes draagt. De eerfte zegt zyn rn 
Ed. de Bloemen meest in vyven gefneeden te Hoorpä 
hebben , doch dezelven zyn in de AfbeeldingTtEs 
altemaal in agt Slippen verdeeld. Deeze 
was, door den Heer Gamcin,de Javaanfche 

Fasmyn getyteld. De andere , door den Heer 
KrLeiNHor de Chineefche rondbladige Jas- 

myn genaamd, zou de MNalla Mulla van Mala. 
bar zyn , welke door CoMMErELYN en Ray 
tot de Arabifche Jasmyn betrokken wordt, en 

die is, volgens de Afbeeldingen, ook veelbloe- 
mig. ’t Schynt dat LiNNeus dezelven , 
deswegen , als enkele Verfcheidenheden heeft 
aangezien. 

(5) Nagtbloem met flompe Lanceiswyze en _ v. 
Nyltaethes ovaale Bladen. fijn 
14 

Deeze is wederom een andere Soort van ern 
Jasmyn die men op de Kust van Malabar 

Mulla noemt, geevende aan deeze den bynaam 
van Katu-Pitsjegam- Mulla , welke van onze 
Natie aldaar Wilde fasmyn geheten wordt. 
Rav heeft dezelve Indifche fasmyn, met veele 
bladige Bloemen, dte wit zyn met roode randen, 

&C- 

(5) NyEtanthes Foliis obtufis lanceolatis ovatisque. Syst, 

Nat. XI. Weg. XIII, Jasminum Indicam anguftifolium Fruc= 

tu gemino. TOURNF. Jn/l. 598. Katu- Pitsjegam - Mulla. Hort, 
Mal. NI. p. 93. T. 53. R4j. Hil. 1602, BURM. PU, Ind. p. 5. 

Il, DEEL IVe STUK, 
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IN. getyteld. Dit drukt zo zeeft het verfchil met 
AFDEEL. Je anderen niet uit, als de Smalbladigheid , 
Hoorp- welke echter niet algemeen plaats heeft in die 
STUK. Gewas , als waar aan ook breedere en ovaale 

Bladen vootkomen. Het groeit aan die Kust irr: 
** wilde; is altoos groen, en geeft in de Maane 

den Juny en July zyne zeer welriekende Bloe- 

men. 

en (6) Nagtbloem met Lancetvormige gefpitfte 
1ippes . A 

NEE Bladen en tweepaarige tweebloemige Steel- 
Spitsbladi ties 
ge. ade 

De fpitsheid der Bladen ftrekt tot een Ken- 

merk van deeze nieuwe Soort, die door den 

Heer N. L. BurMANNUs voorgefteld is, 

begrypende de Zndifche of Ceylonfche Fasmyn 
met langwerpige Bladen en eene. Sneeuwwitte 
zeer. welriekende volle Bloem van den Heer 
J. BurMaANNus. Hier toe behoort de Groo- 
te Nandi- Ervatam van Malabar „door Co Mm- 

MELYN Malabaarfe Melkgeevende Syring ge- 
tyteld , ’t welk Amman flegts overgenomen 

heeft, zo wel als Ray, ’ Iseen Heeftertje 
van 

(6) Nyétanthes Foliis lanceolatis acuminatis, pedunculis bi- 

geminis bifloris. BURM. Fl. Ind, p. s. Jasminum Indicum 

Folio oblongo , Flore albo pleno odoratisfimo. BuRM. Zeyl. 

129. T. 59. Nandi- ervatam major. Hort. Mal, II. p. ros. 

T. 54. Syringa Malabarica laétescens êec. Comm. FZ. Mal. 

257. AMM. Char. Pl 798. Ray. Hift, 1785. Flos Manilha- 
nus. RUMPH, Amb. IV. p. 87. T. 39. 



RS Ddl ND: lar. A. 17 

van vier Voeten hoog, op Zandige plaatfen EIL. 

groeiende , dat veele Struiken uiet den Steel Leien 
voortbrengt , díe knobbelig zyn , met eene ruu- Hoorp= 
we Schors, De Bladen heeft het gepaard , lang-°*9E- 
werpig, met een klein puntje, dat naar de eene N28: 
zyde is omgeboogen, uiepuilende geribd, zon- 

der Reuk of Smaak. De Bloemen zyn des te 
lieflyker, gelykende naar kleine witte Roosjes, 
of liever naar dubbelde Narcisfen. Haar Reuk 
trekt naar dien der Angelieren , zo RuMPrIus 
aanmerkt „ die het Gewas de Manilje- Bloem 
noemt , als van de Spanjaarden uic Manilha op 

Ternate en van daar op Ambon overgebragt 
zynde ; hoewel het niettemin ook op Java en 
Borneo groeit, Het heeft mede de eigenfchap „ 
dat de Bloemen over dag haaren Geur verlie- 

zen, en wordt meest tot fieraad der Tuinen nae 

gehouden, hoewel de Malabaaren aan den Wor. 
tel een verkoelende kragt toefchryven in Koort- 

fen, ’t zy gedronken of met Pinang gekaauwd, 

JAS MIN um. Jasmyn. 

De Bloemkrans is hier in vyven gedeeld , 
komende’, voor ’t overige ‚ wat de Pypachtige 
geftalte, de Meeldraadjes en Styl betreft, met 
die van ’t voorgaande Geflagt overeen , maar 
de Meelknopjes zyn binnen de Bloempyp ver- 
borgen. De Vrugt is een Befie in fommigen 
dubbeld in anderen enkeld, met twee Korrelie 
ge Zaaden, | 

5 | Zes 
II. DEEL, IV, SrTUK; 
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IL. Zes Soorten bevat dit Geflagt, meest Ooste 

in indifehe en altemaal tot de Heefters behooren= 

STUK: ï 

L. (1) Jasmyn met gepaarde Winbladen , de 
Gn Blaadjes onderfcheiden, 
Gemeene. 

Deeze Soort voert den naam van de Ge- 
meenfte Jasmyn met witte Bloemen by C. 
BaugniNus. Men vindtze by Lorer en 
Dononéus afgebeeld , die aanmerken , dat 
het een {lapfteelige Heefter is , welke niet op 
zig zelve ftaat , wordende meest by-Hekjes en 

Heiningen opgeleid „ om de Tuinen te verfie= 
ren. In Engeland en Vrankryk ftrekt zy niet 
alleen tot bedekking van Prieelen en Gaande- 

ryën , maar wordt ook aan Latwerk , tot be- 
kleedzel van Muuren gebruikt. Het Gewas , 
naamelyk , kan de gewoone Winterkoude van 
onze Gewesten uitftaan , mids men het bedeke 

ke, doch laat, jaarlyks zyne Bladen vallen, en 

wordt van Stek voortgeteeld. De Bladen zyn 

gevind , uit vyf of zeven Blaadjes beftaande , 

waar van het uiterfte grootst is , allen fpits en 

glanzig donker groen. De Bloemen hebben 
eene 

(1) Fasminum Foliis oppofitis pinnatis , Foliolis diftin&iss 

Syst. Nat. Xll. Gen. 17. p. ss. Veg. XIII. p. 54. Hort. 
Cliff. s. Hort. Ups. s. Mat. Med. 9. RoreN Lugdhat. 397. 
Jasminum vulgatius Flore albo. C. B. Pin. 397. BOERHe 

Luzdbat. II. p. 216. TOURNE. Inf?. 597. Don. Pempt, 409. 

LOB, loon, M. p. 106, Äruidb, IL p‚ 123. BURM, Fl. Ind, p. 5. 
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eene Trechterswyze of Trompetswyze figuur ÎNU, 
en zyn zeer aangenaam van Reuk. De Olie li en 

daar van gedeftilleerd , heeft eenig gebruik in Hoorp- 
de Geneeskunde. STURe 

(2) Jasmyn met gepaarde Winbladen , de Pen 
witerfte Blaadjes famengevoegd. an 

Spzanfche 

Deeze Soort voert gemeenlyk den naam van Ï®smyn. 
Katalonifche of Spaanfche Fasmyn, Gelfeminum 
Catalonicum , in ’t Hoogduitfch Fremd Violree 

ben, om dat zy niet ze gemeen is als de ande. 

re. Wegens de grootheid van haare Bloemen , 
die van buiten rood zyn, heeft zy den Latvn- 
fchen bynaam. Bovendien verfchilt zy , door- 
dien het Gewas op zig zelve ftaat en geen on- 
derfteuning behoeft. «Ook blyft het laager 

wordende zelden meer dan cen of ariderhafr 

Blle hoog, De Bloemen zyn veel grooter, 
fierlyker en fterker van Reuk. Het wordt op 
Stammetjes of Uitloopers van de gemeene 

Witte Jasmyn gezoogd. De Bladen zyn don- 

kerer groen en ‚onder en de drie uiterften niet 
van 

(2) Jasminum Foliis oppofitis pinnatis , Foliolis extimis 

eonfluentibus. Syst. Nat. XII. PVeg, XII. Jasminum humi- 

lius magno fore. C. B, Pin. 397. RAy. Hij. 16oo. Gelte- 

minum Catalonicum.: CAM. Epie, 37: Jastn, Hisp. majore 

Flore externe rubepte. J.B. Zif?, I..ps 105. TOURNE. Inf. 

$97. Pitsjegam - Mulia. More. Mal. VI, p. 91. Jasminwim 

edoratius. MER. Sur, T. 46. BUR, Pl, Jud. p. s. 

Ba 

II, DEEL: 1Ve STUKe 
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UL. var elkander afgezonderd; even als dit ook 
Âr il plaats heeft in die van Malabar, Pitsjegam-Mul- 
Hoorp- ba genaamd , en ook eenigszins ín die , welke te 
STUKe Suriname in ’t wilde groeit , door MeErIran 

afgebeeld, Misfchien zal dat Gewas aldaar, zo 
wel als in Europa , uit Afie overgebragt zyn. 

ur. (3) Jasmyn amet gepaarde drievoudige Bladen. 
ep a ja 

zoricum. 
Wlaamfehe _ Naar de Vlaamfche Eilanden, van waar moog- 

Jasmyn. Iyk deeze Soort afkomftig zal zyn , voert zy 

den bynaam van Azorieum. De woonplaats , 
niettemin , wordt gefteld in Indie. Zy ver- 

fchilt door den gefleufden Steel of Struik en de 
grootte der Bladen, merkt de Heer N. L. 
BuRrRMANNUS aan ; doch dat de Bladen drie- 

voudig en gepaard zyn, onderfcheidtze , myns 
oordeels, wel allermeest van de voorgaande en 
volgende Soorten. De Heer J. BuRMANNUS 
zegt, dat de hier aangehaalde Ceylonfche met 
roode Kroontjes - Bloemen , door zyn Ed, in 
Plaat gebragt, de Steelen rond, glad en groen 
heeft. Dergelyke, van ’t Eiland Madéra afkom= 

ftig, heeft PLUKENETIUS afgebeeld, heb- 
bende een groote witte Bloem. 

(4) Jas- 

(3) Fasminum Foliis oppofitis ternatis. Hort. Clif. s. Fl. 
Zeyl. 13. ROYEN Lagdbat. 397. Jasminum Azoricum trifoliae 

tum &c. Comm. Am/t. Ie p. 159. T. 82. J. fylveftre trie 

phyllum &c. BURM. Zeyl. 127. T. 58, f. IE. PLUK, Alm 
195. T. 303. f. 5e BURM. Fle Jud, P. 6. 
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(4) Jasmyn met overhoekfe drievoudige en en- IL, 
kelde Bladen, de Takken hoekig. Ar teng 

Hoorp« 
Deeze, die men gemeenlyk de Geele Fasmynstux. 

noemt, fchynt een inboorling te zyn der Zuide- ;v, 
lyke deelen van Europa, Doponr éus heeft Zn 
‘ze voorgefteld onder den naam van Heefterach: Geele 
tig Drieblad, om dat zy gewoonlyk driebladig, PS*Yr- 
is; maar BaAUuHINUSs zegt, dat zy omftreeks 
Montpellier ook wel voorkomt tet enkelde Bla- 
den. By Napels en elders in Italie groeit zy 
ook in *t wildes doch waar zy verder in *t Oos- 
ten patuurlyk groeijen zou, vind ik niet aangee 
tekend. … De Takken bereiken dikwils de hoog- 
te van twee of drie Ellen ; de Blaadjes zyn 
klein; de Bloemen taamelyk groot en geel van 

Kleur, wordende by die van de Primula Veris 
of Buglosfum vergeleeken. De Besfen, die zy 
draagt, zyn taamelyk groot en rond , bevatten. 

de een Zaadkorrel als een Linze. Wegens de 
fchoonheid van zyn altyd groenend Loof , de 

fierlykheid en Reuk der Bloemen , wordt dit 
Gewas in de Hoven der middelfte en Noorde- 

Jyke deelen van Europa nagehouden, 

(5) Jas- 

(4) Fasminum Fol, alternis ternatis {mplicibusque, Ramis 

angulatis. Mort. Cliff. s. Ups. s. ROYEN Lugdh. 397. Sauv. 

Monsp. 174. GOUAN. Monsp. 6. Jasminum Inteum vulgo d, 

Bacciferum. C. B. Pin. 398. Trifolium fruticans. DoD, 
Pempt. s71. 

B 3 
U. DEEL, IV, STUK, 
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Nl (5) Jasmyn met overhoekfe, fpitsachsige ‚drie= 
AFDEELs 

IL. voudige en Winbladen, de Takken hoekig, 
Hoorp- 

Aa Zeer klein is , volgens deeze bepaaling, het 

zake verfchil , tusfchen deeze en de voorgaande Soort : 

bunile, doeh aanmerkelyk , wanneer men de Afbeelding , 
Bae welke ’er Loser van geeft , met die van het 

Heefterachtige Drieblad van Dopoxéus ver- 
vergelykt. Linneus befchryft het als een _ 
kleine Heefter ; die de-Takken groen , glad en 

buigzaam , weinig gehoekt heeft ; de Bladen 
drievoudig, (in ’t midden der Takken uit zeven 
Vinblaadjes beftaande ,) de zydelingfen ovaal , 

het endelingfe eens zo groot, dan de Punt en 
dikwils ook aan het Steeltje gefpitst, Men 
vinidt deeze Soort , zo wel als de voorgaande , 

in onze Kruidhovensdoch de plaats der afkomst 
is niet bekend, 

vr. (6) Jasmyn met overhoekfe ftompe , drievoudi- 
Fatminum 
ploratisfie | ge en Vinbladen , de Takken rond, 
MUM. E 

zeer wel-' \ e 
viekende. 100 In 

(5) Fasminum Foliis alternis (acutinsculis) ternatis pinna= 

tisque , Ramis angularis. Hort. Ups. s. J. Fol. alcernis ter- 

mdtis acuminatis. Hlort. Cliff, 6. ROYEN Zugdbhat. 398. Jas 

minum humile Luteum. C. B. Pin. 397. Jasm. luteum. BESL. 

Eyf. ef. 140. f. 2. Log. leon. Il. 1o6. Jasm. f. Gelfemie 

Burk luteum. TOUANE. Jn/]. 597. 

(6) Fasminum Fol, alt. (obtufis) ternatis pinnatisque. Ra- 

fis teretibus. Hort. Ups. se. Jasmin. Fol. alternis ternatis ob= 

tufis. Hort. Cliff. s. Roven Lugdbat. 397. Jasminum Ind, 

Bavum odoratisfimum, FrRR. Cult. 93, jasm. fav. odoratum. 

BAER. Zoon. 62, Buam. Fl, Ind. 6, 
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In de befchryving van den Cliffortfchen Tuin HL 
is deeze door de ftompheid der Bladen van de Heop 
voorgaande onderfcheiden, BaRrRELIER noemt- Hoorps 
ze Geele welriekende en Frrrarrtus zeer STUK 
welriekende indifche Geele Jasmyn. Uit Indie 
fchynt zy derhalve afkomttig te zvn. Line 

NE Us heeft ze in de Akademie- Tuin van Up= 

{al aldus waargenomen. Het is een hooge Hee- 

fter ‚, met roode Takken en ronde ‘Takjes, uit- 
genomen dat wederzyds een Streep, langs de= 
zelven , van het Hladfteeltje nederloopt. De 
Bladen zyn drievaudig , (of in ‘t midden der | 
‘Pakjes met zeven Blaadjes gevind,) de Blaad- 
jes ovaal, naauwlyks gefpitst, glad, nevens het 

Steeltje, dat in ’t midden rood is, aan de bin- 

nenzyde te niet loopende. Deeze verdraagt 
minder Koude dan de twee voorgaanden. 

De Heer N. L. BURMANNuUs heeft hier vi. 

een nieuwe Soort bygevoegd „ welke zyn Ed. had 
Jasminum oblongum noemt, en bepaalt als Pas, en 
myn met enkelde gepaarde Bladen en overhoekfe ke 
genbloemige Oxel- Stee'tjes (7). Dit is zekerlyk 

eene van alle de voorgaanden geheel verfchillen- 
de Soort , welke men met. reden Enkelbladige 
zou kunnen tytelen , of Favaanfche, als op ’ 

Eiland Java groeijende. De Afbeelding, door 

zyn Ed, daar van gegeven , bevestigt zulke, 

De 
hd 

(7) Fasmrinum Foliis oppofieis fimplicilus , Pedunculis al- 

ternis axillaribus unifloris. CJasminum Javanicum. Herb. Gax- 

TIN.) BuRM. Fl. Jud, p. 6. Tab. ze £. a, 

B 4 
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í z à El De Bloemen vallen kleiner dan ín de voorgaan- 
SDEFL ' 

1. de Soort, 
Hoorp- 
STUKe : LriceusTRruum, Ligufter. 

Dat de Bloemen in vieren gedeeld zyn, en 
de Vrugt een Beffe is met vier Zaaden, onder. 
fcheidt dit Geflagt van de voorgaande en vole 
gende , met welken het overeenkomt in twee 

Meeldraadjes te hebben en een enkelen Styl. 

Zigefirum De eenigfte Soort (1) is een zeer bekend en 
vager. … gemeen Gewas, dat men Ligufter noemt, naar 

“den Latynfchen naam , die in het Italiaanfch 

Giuftrico nog bewaard fchynt te zyn gebleeven; 
maar in de andere Taalen van Europa heeft 
het ; gelyk met inlandfche Gewasfen dikwils 
gaat, geheel verfchillende raamen. De Fran- 
fchen heeten ’t zelve Troëne of Frezilion ; de 

Engelfchen Privet of Primprine; de Duitfchers 
Hartriegel , Mundholtz of Beinholtz, en in on» 
ze Taal voert het ook den naam van Keelkruid , 

Mondhout en Rynwilgen. De Groeyplaats is 
in de middelfte deelen van Europa algemeen : 

zelfs, op de Eilandjes aan de Zeekust van Sweee 
den, by Bahuis op Klippen onder de Steenen, 
heeft de Heer KarMm het overvloedig aange. 

trof. 

(1) Liguftrum. Syse. Nat. XII. Gen, 18. p. ss. Weg. XIII, 

p. sa. Hort. Cliff. 6. Fl. Suec. 4, 5. ROVEN Lugdbat. 398. 

DALI3. Paris. 2. Liguftrnm Germanicum. C. B. Pin. 475. 

TOORNE. Juf?. $96. Phillyrea. Don. Pempt. 77s. Ligufter of 

Mondhout. Dop. Krafds. rears. HALL. Helv. 527. 
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troffen. In de Haagen aan de Wegen in Enge- Il. 
land, op de Heijen van Vrankryk, aan den voet em 
der Bergen in Karniolie , in de Bosfchen van Hoorp- 
Ooftenryk , inzonderheid op de Eilandjes in den “TUE 
Donau; in Pruisfen, Pomeren, enz. vindt men” 
’t overal van zelf groeijen, Hier te lande komt 
het insgelyks in de Duinen van Holland en in de 
Wouden van Vriesland wild voor : maar ge- 
meenlyk ziet men het tot Haagjes in de Tuinen 
gebruikt, waar toe het zeer bekwaam is. Onder 
alle Boomen , Heefters en Kruiden „ is niets „ 
daar men zo veelerley en zo fraaije figuuren , 
door buigen en fcheeren , van maaken kan , als 
de Ligufter (*). 

Natuurlyk is het een Boomachtige Heefter , 
tot zes Voeten hoogte opgroeijende, met dun- 
ne Ryzen, die zeer taay zyn, hebbende eene 
Afchgraauwe Schors en witachtig hard Hout, 
De Bladen , langwerpig , {mal , byna els die 
der gewoone Wilgen maar veel kleiner en 
donker groen , komen tegenover elkander aan 
de groene Rysjes voort. Aan de enden van 
byzondere Steeltjes draagt dezelve Trosjes van 
kleine witte Bloempjes, met geele Meelknop- 
jes , niet onaangenaam van Reuk, Deeze 
Bloempjes zyn eenbladig , Trechterachtig , meest 
in vieren, doch fomtyds ook in vyven of in 

ZES 

(*) P. LAUREMBERG. Horticult, Libr. TI. Cap, 3o. Vid. 
RAJ. Syrops. Method. Stirpe Britt. Lond. 169o. 
Itid, Hift, Plant, 1603. 

Bs 
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UL. 

il. 

Hoorn. 
STUK, 

Ligufter, 

06 TWEEMANNIGE HEESTERS, 

zesfen verdeeld, Hierop volgen Trosjes van Bes- 
fen, naast met die van den Geneverboom over- 
eenkomende;, inde rypheid zwart , en een zwar- 

te Kleur afgeevende, zo dat menze wel tot het 
maaken van Inkt gebruike heeft. Tracus zegt, 
dat men ’cr een blaauwe Verw van maakte, Des 
Winters aazen de Lyfters en andere Vogeltjes 
op deeze Besfen(*). Zy zyn bitter van Smaak 
zo wel als de Bladen , wier Afkookzel door 
fommigen tot Gorgeldranken , als ook tot zuive- 
ring van Zweeren , aangepreezen wordt. Men 

doet ’er dan dikwils de Bloemen by: want, in ’ 
wilde grocijende , is dit Gewas zeer Bloemryk, 
en bloeit den geheelen Zomer; maar in Schecr- 
haagen vindt wen ’'er weinig Bloemen aan. Het 
blyft ’s Winters groen , doch laat zyn Bladen 
vallen tegen dat het nieuwe krygt. 

De vermaarde TourRNeErFoRT géeft, uit 

MunrTiNe, eene Verfcheidenheid van Ligus-= 

ter op, welke de Bladen geel bont heeft, in % 
Franfch Troësne panacht genaamd, Marrus 
heeft dergelyke in Bosfchen van den Elfaz ge- 
vonden. Dezelve flaat, in de Tuinen , heel fiere 
yk , doch. gaat, indien men ’er door afzooging 
geen zorg voor draagt, ligtelyk werlooren ; de» 

wyl zy weder groen wordt, Gedagte M ur- 
TING 

(*) Linraus zegt, in Gen. Plant. dat deeze Besfen maar 

éene holligheid hebben: Harrer , dat dezelven door een 

middelfchot verdeeld zyn en twee Zaaden bevatren. SCOPOLE 
geeft ‘er een Vliezig middelfchot aan, ToURNEFORT zegt; 

dat zy meest vier Zaaden inhouden, 



DA MUD RES Ko 27 

TiNG hadt, uit Zaad dat hem van Napels ge- IL 
zonden was, in ’t jaar 1666, ook een Ligufter ÀFDEELs 
met Zwarte welriekende Bloemen geteeld ; maar an 

deeze, veel tederer dan de gewoone, kon geen “TEK 
Vorst, Sneeuw , Mist of fterken Wind verduu- “5% 
ren. Hy hadt dezelve tot vier Voeten hoogte 
opgekweekt, Volgens BR EYN vindt men zelfs 
Ligufter met vergulde en met verzilverde Bla» 
den, 

PHILL YRE A. Steenlinde. 

Dat de Vrugt van dit Geflagt eene Éénzaadige 
Befic is, onderfcheidt hetzelve van de voorgaan. 
den : doch de Bloem is ook meer Klok- dan 
Frechtervormig, 

Het bevat drie Soorten, die altemaal in Eu- 
ropa haare Natuurlyke Groeyplaats hebben, 

(1) Steenlinde met Lancetswys’ ovaale, byna 5. 
ongekartelde Bladen. Phillyrea 

media. 

Middelflag; 

Men noemt de Soorten van dit Geflagt alte. 
maal met den Griekfchen naam , wiens aflci. 

ding onzeker is, DroscoriDeEs zegt , dat 
de 

(:) Phillyrea Foliis owato -lanceolatis fubintegerritnis. Syst, 

Nat. XII. Gen. 19. p. ss. Weg, XIII. p. s4. Hort. Ups. 5. 

Ph. Fol. ovato- lanceolatis vix crenatis. Hort. Cliff. 4. ROYEN 
Lugdbat. 398. Philyrea Liguftri folie. C. B. Pin. 476. Phil- 
Iyrea tertia. Crus. Rar. p. 62. Hifk.1. P. 52. TOURNF. Jz/f, 
596. CAM. Epit. go. LOB. Jc@t. II. 132. 

IL. DEEL: IV, STUK, 
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de Phillyrea een Boom is , van grootte als de 
Cyprus, met Olyfbooms Bladen, doch breeder 
en zwarter , met Vrugten als van den Maftik- 
boom , die zwart zyn „, zoetachtig en als aan 

Frosfen. Dewyl fommigen de Ligufter voor 
den Cyprus der Ouden aanzien, zo hebben dee- 
ze aan dit Gewas de grootte van den Ligufter 
toegefchreeven 5 doch ’ is zeker, dat hetzelve 
dien aanmerkelyk overtreft. Alle de Soorten 
groeijen natuurlyk in de Zuidelyke deelen van 

Europa, en verfchillen byna alléen in de Groot- 
te en in de breedte of fimalheid der Bladen. 
Evenwel maaken de Spanjaarden of Portugeezen 
in de benaamingen eenig verfchil ‚ noemende 
deeze cerfte Soort Alader ; de tweede Piadera 
of Ladierna; de derde Azebo of Adorna, 

De vermaarde Cuusrus, by wien deeze 
de Derde Phillyrea is, zegt dat hy ’er in Span- 
je Boompjes van gezien heeft , twee Mans lang- 
ten hoog , waar van hy een Takje hadt afge= 
plukt , dat door hem met Bladen en Bloemen afge- 
beeld wordt, In beide opzigten geleek zy naar 
den Olyfboom zeer , hebbende de Bladen ge- 
heel ongekarteld , de Bloemen witachtig groen, 
Troswyze uit de Oxels der Bladen fpruitende 
en ronde Vrugten , als Aalbesfen , een hard 

Steentje met een witten Bast bevattende. 

(2) Steenlinde met fmal Lancetvormige cffen- 
randige Bladen, De 

C2) Phillyrea Fol, ligeari.lanceolatis integerrimis Mort 

Cf. 
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De fmalheid der Bladen onderfcheidt deeze, ML 

die van fommigen voor eene Verfcheidenheid on Hering 

der voorgaande wordt aangezien. Hier toe be= Hoorp- 

hoort de Vlerde en Vyfde Phillyrea van Cr u-°*öEe 
sTus, wordende maar half zo hoog als de 
voorgaande , en dus ook de Takken dunner 
hebbende , met een bruiner Schors bekleed. 

De Bladen waren bitter, Zyne Vyfde vers 
fchilde van de vierde zeer weinig, doch hadt 
de Bladen nog wat fimaller. De Bloem en Vrugt 
was even als in de voorgaande. Hy hadtze 

_ beiden in Spanje aangetroffen , doch de Derde 

by Montpellier, 

(3) Steenlinde met Hartvormig ovaale getande _ U. 
Phillyredâ 

Bladen. latifolia. 
eb 

Se 

Deeze is niet alleen de breedfte van Bla= je 

derloof , maar ook de grootite, zo CLusius 

aanmerkt , fchietende hooger op dan de Ker= 
mesboom ‚ de Takken een Duim dik en dik- 

ker hebbende , met eene groene Schors en be- 
fprengd met witachtige Vlakken, De Bladen 

zyn 

Clif. 4. Roven Luedbat. 393, Phill. anguftifolia prima & 

fecunda. C. B. Pin. 476, Phillyrea quarta & qninta. Crus, 

Rar. p. 62. Hiff. 1. p. 52. TOURN. Juff. 596. 

(3) Pbhillyrea Fol. cordato -ovatis ferratis. Hort. Cliff. 4. 

Ups. 6. ROYEN Lugdbat. 398. Phill. latifolia fpinofa &c. fo. 

lio beviter ferrato. C. B. Pix. 476. Phillyrea ptima & altera, 
Crus. Rar. p. 6o, Hit, IL. p. s2. TOURNE. Jaf?, 596, 

EL, DEEL, IV, STUK) 
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zyn grooter , groener en dikker, dan die van 

gedagten Boom , aan den rand een weinig ge- 
doornd , famentrekkende doch niet onaangenaam 

van Smaak. Zyne Tweede was nog grooter , en 
derzelver Takken hadden een witachtige Schors. 
Van beiden hadt hy flegts de Vfugten gezien , 
Troswyze op Steeltjes voortkomende uit de O« 

xels der Bladen, van grootte als gemeld is, en 
met die der andere Soorten overeenkomtftig „ 
zwart van Kleur, Deeze twee waren hem in 
Portugal voorgekomen. 

Door CAMERARIUS worden deeze drie 
Verfchillendheden van ’t Blad der Phillyrea, by 
elkander , niet onaartig voorgefteld: hy merke 

aan , dat dezelven op Steenachtige plaatfen 
groeijen. DrioscorIDEsS heeft het Afkook- 

zel der Bladen tot een Gorgeldrank in Zweeren 

van Mond en Keel, als ‘er een famentrekkende 
kragt vereischt wordt , aangepreezen. By Lo- 
BEL vindt men de eerfte en tweede Soort af. 
gebeeld, doch in plaats van de derde heeft die 
een Breedbladige , welke ongedoornd is , ge 

naamd een Boom van Provence, die de echte 

Macaleb of Makaleb van SERArroN zou 

zyn (*). 
S y- 

(*) Ds Mfabaleb wordt voar een Soort van Kers of Pri 

menbogm gehouden : zie het voorgaande HH. Srux van deeze 

Natusrlyke Hiflorie, bladz. sór, 
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SyYRING A. Syring, 4d ON 
hea ÄrFpeers 

Dit Geflagt , dat de Bloem Trechterachtig Hoorns 
en ook in vieren gedeeld heeft, verfchilt vanSTUKe 

de anderen , doordien het Zaadhuisje verdeeld 
is in twee Holligheden. 

Het bevat de twee volgende Soorten. 

(1) Syring met Hartvormig ovaale Bladen. EL. 
Syringa 

vulgaris. 

Deeze is ’*t, die gewoonlyk den naam van Gemeenes 
Syring voert ‚, en overal vry gemeen is in Eu 
ropa, doch ’er niet in ’t wilde groeit. C Lu- 
srus wil , dat deeze naam afkomftig zy van 
de lange regte Looten , die het Gewas heeft , 
vol van een voos Merg, ’t welk ’er uit geno- 

men zynde dezelven Pypachtig worden, Hier- 
om ‚ waarfchynlyk , noemt men ’t in Engeland 
Pipe- Tree , maar de Franfche naam, Queue de 

Renard , dat is Vosfe- Staart, zal van de figuur 
der Bloemtrosfen zyn afgeleid. Zo willen ook 
fommigen , det de Pypachtige geftalte van de 
Bloemen de oirfprong zy van den naam van Sy. 

ringeboom. De Duitfchers noemen hem gemeen. 

lyk Spanifch Hollunder „ dat is Spaaníche Vlier 
Meu 

(1) Syringa Foliis ovato-cordatis. Syst. Nat. XI. Gems 
22. p. 56. Peg. XIIL p. ss. Hort, Cliff. 6. Hort, Ups. 6 

ROVEN Lugdbat. 397. DALIB. Paris. 2. Syringa coerulea, 

C. B. Pin. 398. Lillach. Dop. Pempe. 778, Lilac. TOURNE. 

Jnft. Gor. BoERH. Lugdbat, II. p. 221. 

IL. DEEL, IV, STUK» 
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Men kan van dit Gewas, door den tyd, en 
door het op te fnoeijen, een taamelyken Boom 
maaken, doch uit zich zelve groeit het altoos 

Heefterachtig , dikwils ter hoogte van twaalf 
en meer Voeten, De Wortels kruipen fterk 
voort , en geeven veele Uitloopers uit, waar 
door men den Boom ligt kan vermenigvuldi- 
gen. Hy heeft een effene Afchgraauwe Schors 
en taamelyk vast Hout. Men vindt ’er wel „ 
die de Stammen drie of vier Duim dik heb- 
ben. Aan ’t end der jonge Looten zyn onge- 
meen dikke Knoppen. De Bladen, die by 
paaren als in ’t kruis ftaan, hebben de gedagte 
figuur. De Bloemen komen ; als bekend is, by 
groote Trosfen voort, en deeze zyn het eigent- 
lyk, die , door haaren aangenaamen Reuk en 
tevens door haare Kleur, de bevalligheid van 
dit Gewas uitmaaken , ’t welk anders geene 

nuttigheid heeft , wordende meest gebruikt tot 
verfiering van Buitenplaatfen, De Zaadhulsjes 

‚zyn Peulachtig , en, gelyk de Zaaden , van 
geen dienst. 

Gemeenlyk kennen wy de Syringen met blaau- 
we Bloemen , de Blaauwe Syring genaamd, en 
die met witte Bloemen; behalve welken ’er nog 

eene is met hoog paarfche Bloemen. ‚ Deeze 
maaken de Verfcheidenheden der gewoone Sy= 
ringen, die men ook wel de Arabifche noemt, 
DIE, 

(2) Sy- 
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Ce) Syring met Lancetvormige Lladen. HL 
AFDEEL» 

Deeze voert den Bynaam van Perfifche, om Hd 
dat het die is, van welke eigentlyk de naam STUK. 

Lilac, waar mede TourNerrorrTenBoer- 4 
HAAVE dit Geflagt beftempeld hebben, zyre Berlican 
afkomst heeft. Het isde Agem Lilac van CoR-s,ings 
NUTUOG TT OURNEFORT verhaalt, dat de 

Kruidkunde hem eens uit de belemmering hielp, 
toen hy in Turkye gevraagd werdt naar den Ko- 

ning van gem ; waar op hem gelukkig in ge- 

dagten fchoot, dat de Perfiaanfche Syring Agem 
Lilac getyteld werdt. Deeze , immers, fchynt 
haare afkomst uit Perfie te hebben. Men heeft 
‘er twee Soorten van gemaakt, de eene met 

onverdeelde , de andere met gefnipperde Bla- 
den, welken Li NNeaus als Verfcheidenheden 
opgeeft , doch maar één zelfde Gewas uitmaa* 

kende, volgens Ray, die ’er dus van fchryft. 
…, Het is een Heefter van drie of vier El. 

s len hoogte , met week witachtig Hout , van 
s, binnen met wit Merg gevuld, de Schors 

„> Zraauw of bruinrood hebbende , met dui- 
s> Zend 

(2) Syringa Foliis lanceolacis. Syse, Nar, XII. Weg, XIII. 

&. S. Foliis lanceolatís integris. Horr. Clif. 6. Ups.l6. Royan 
Zugdbhat. 397. MILL. Dilt. T, 164. f. 1. Agem Lilac Per- 
farum. CORN. Canad. roo. Syringa Babylonica &c. PLUK. 

Alm. 359. T. 227. f. 8. B, S. Fol. tanceolatis integris disfeca 

tisque. Hort. Cliff. 6. Ups. 6. R. Lugdbat. 397. Liguftrum 

Fol. laciniatis. C. B. Pin. 476. MILE. 22, TOURNEE. 

BOERH. utfupra, c 

Fie DEEL, Iv, STUG, 
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s> zend geelachtige Stippen gevlakt. De Wor- 
‚ tel van onderen is Houtig en Vezelachtig. 
» Een byzondere Verfcheidenheid heeft in het 
‚> Blad plaats, ’t welk in een laag Takje de 
‚ verdeelingen van de Jasmyn heeft, in een 
‚> hooger ongefnipperd is , En ceniger- 
s, maate naar het Blad van de gewoone Ligu- 
s> fter, zo wel; in grootte als in figuur daar aan 
s) gelyk. Tweemaal bloeit dit Gewas : eerst 
», geeft het, voor St, Jan, Trosfen van bleek 
>, paarschtige Bloemen uit, veel zoeter van 
s, Reuk dan onze gewoone Syringen; ten tweee 

;, den maale laat in de Herfst , doch dit gebeurt 
3s by ons zelden , en , als het gebeurt, dan 

s> zyn het maar kleine , yle Trosfen. Op de 
„, Bloem volgt een korte breedere Haauw , die 
»» gepunt is en wederzyds met een Streep ge- 
s> tekend , alwaar zy, ryp wordende , in ’% 
s» midden opfplyt , geevende een zwartachtig 
5 Laad, als dat der gewoone Syringen, maar 
gt kleiner, uit.” 

Deeze wordt in ’t byzonder Agem Lilac, 
dat is Perfiaanfche Bloem , getyteld. Het fchynt 
derhalve, dat zy uit Perfie haare afkomst heb- 
be 5 hoewel zy, door den tyd, niet. minder 

| genaturalizeerd is in Europa, dan-de voorgaan= 

de. Veelal heeft men ’er laage Boompjes-van, 
in de Hoven en Bloemperken, 

fuse PCE Rs 

Dit 
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Dit Geflagt verfchilt van de voorgaanden door 
de figuur van de Bloem, die in de meefte 

Hit. 
Ärpret, 

Uji 

Soorten eene Smoelswyze gedaante heeft; wes- Hoorne 
halve het door TouRrRNEFORT tot de genen STUE 
die een Flos Perfonatus , als het een of andere 
Gelaat van een Menfch of Dier voorftellende , 
hebben , betrokken is. BOERHAAVE plaatst 
hetzelve onder de Planten met tweehokkige veel. 
zaadige Vrugten ; doch veele zyn eenzaadig. 

Linneus onderfcheidt het , doordien ieder 

Meeldraadje een enkel Meelknopje heeft ; maar 
wy zullen zien, dat ’er ook zyn met dubbelde 
Meelknopjes. 

In dit Geflagt zyn ruim twintig Soorten ver- 
vat, waar onder de helft Heefterachtig , die 
hier volgen. 

(a) Jufticia die Boomachtig is, met Lancets- 

ys’ oyaale Bladen, en aanblyvende Blik- 4 

ien 
Justicië 

dhateda, 

jes die ovaal zyn , de Helm der Bloem. Adharoda, 
krans hol. 

De eigen naam van dit Gewas, by de Ceye 
loneezen, welke een Middel om de Vrugt af te 
dryven betekent; is tot een Geflagtnaam gee 

bruike 

( 1) Fufticia Arborer ‚ Foliis lanceolate - ovatis  Brateis ova= 

tis perfiftentibus , Corollarum Galeâ concavâ. Sysz, Nut. XII; 

Gen. zo. p. s9. Weg. XIII. p. 58. Fl Zeyl. 16. Horte. Ups: 
7. Hort. Clif. 9. Royen Lugdbar. 291. Adhatoda zZeylanen- 

fium. HrRMm. Lugdbat. 642. T. 643. PLUK. Alm. 9. T. 173; 
f. 3e RavaN Monop. 129. BURM. Zeyl. 6. Bum. Fi, Hd; 

7. BOERH. Lugdbat. 1, 239 

C 2 
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bruikt door TourNEFORT. Dezelve maakt 
hier den bynaam uit. Mooglyk is de Geflagt- 

naam daar van afgeleid, Her MANNus hadt 
deeze Soort genoemd .Adhatoda der Ceylonee- 
zen ; doch onder de Ceyloníche Planten zyn 
meer Soorten van dit Geflagt ontdekt, 
By Bre yN vindt men deeze Soort genoemd 

een Boomachtig Indifch Gewas, misfchien naar 

den Diétamnus gelykende , met Bladen van den 
Amerikaanfchen Laurier. Elders vindt men het 
een Boom geheten ; doch ToURNEFORT 
heeft het zelfs onder de Kruiden of laage Hee. 
fters betrokken. De Malabaaren noemen het= 
zelve Wanaepala. Door FABRICIUs ishet, 
wat de Bloem- en Vrugtmaaking aangaat, om= 

ftandig befchreeven , en is gemeen in de Aka« 
demie- Tuinen, 

(2) Jufticia die Boomachtig is , met Lancets- 
wys ovaale Bladen , en afvallende Blike 

jes die fpits ovaal zyn, de Helm der 
Bloemkrans agterover geboogen. 

Aan deeze Soort wordt de Griekfche naam 

Echolium, welke juist het zelfde als Adhatoda , 
en 

(2) Fuficia Arborea', Foliis lanceolato-ovatis , Braêteis 

ovatis deeiduis mucronatis &c. Fl. Zeyl. 17. Adhatoda spicâ 

longislimâ Flore reflexo. BURM. Zeyl. 7. T. 4. f. 1. Carim- 

Curinie Hort. Mal. II. p. 31, T. 20. PLUK. Alm. 126. T, 

171. f. 4. Adhatoda Floris labio fuperiorì anguftisfimo Bece 

TOURNEF, daf?, 175. BURM, Jl, Ind, p. 7. 
LZ 
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«en dus Afdryvende , betekent , door een zon- IL 
derlinge verkiezing gegeven. De voorige an 
Soort , bovendien , was reeds door R1vrN us Hoorpe 

dus genoemd, en van die eigenfchap , dar nog °TUE: 
meer is, vind ik ten opzigt van decze niets ge- 

meld. De Hoogleeraar J.- BUR MANNUS 
geeft ’er , onder de Ceylonfche Planten, een 
zeer! fraaije Afbeelding van , en merkt aan, 
dat het een Heefter ís, met Houtige Steelen 

en gepaarde Bladen , die glad en wederzyds 
groen zyn. Aan ’t end geeft de Steel een zeer 
lange Aair uit, met Bloemen , die tusfchen 

Plaatjes voortkomen ‚ welke met de Bloem af- 

vallen , indien dezelve geen Zaad maakt: zo 

dat de Aair zig dikwils van boven alleen gebla- 

derd vertoont. Het zou de Carim - Curini van 

Malabar zyn , welke door Rav Indifche Heen 
fler met Aairen van Gehelmde Bloemen , het 
Zaadhuisje tweekleppig. en tweezaadig, getyteld 
is: doch uit het voorgaande fchynt de geftalte 
der Bloemen niets Helmachtigs te hebben. Zie 

hier, hoe de gezegde Heer FaBrIicius, in 

zyne optelling der Planten van den Helmftad= 
fchen Tuin , dezelven befchryft. 

‚‚ De Bloemen , aan de enden der Takken, 
„in groote vierhoekige Aairen gefchikt, heb- 
„, ben langwerpig ovaaïe Bloemplaatjes of Blika 
„> jes „die regtop flaanen puntig uitloopen. De 
Buikelk is eroen en zeer klein , eenbladig's 
2 Ípits, regtopftaande, vyftandig. De Bloem, 

» Bit den groenen blaauwachtig en eenbladig , 
Cg ss: heeft 

Il. DEEL, IV. STUK 
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UL „ heeft een zeer lange, naauwe, bultige, Pyp« 

ArDEEL, , de rand is gaapende met twee Lippen waar 
Hooro- , van de bovenfte van onderen breedst ; dan 
STUK. _, zeer fimal wordt , en omgeboogen „ gekieid 

5 is, met de Punt gefpleeten. De onderfte 
> Lip, welke zeer groot is en ten halve in 
9 drieën gedeeld , heeft de middelfte Slip breedst 
„en rondst. Twee Meeldraadjes , van de eï- 
9, genfte Kleur als de Bloems, zitten onder het 

„, Grondftuk van de Bovenlip verholen. De 
> Meelknopjes hebben even de zelfde Kleur , 
‚ zy ftaan regtop en zyn van onderen Lel 

» ten, Het Vrugtbeginzel is groen, Tolrond, 
»s met een witten Draadaclttigen Styl, van lang- 
„te als de Bloempyp , en een enkelen Stem- 

„, pel.” 

vi. *--(6) Jufticia die Heferaahin u is ‚ met Lan- 
„Afi cetswys” ovaale Bladen en fpits ovaale 

Bertonie- Blikjes , die Netswys” He en gekleurd 
achtige, 

an GE) 

Dee. 

(6) Fuflicia Fruticofa , Foliis lanceolato - ovatis , Brafteis 

ovato- acuminatis Venofo- rericulatis coloratis. FL Zeyl. 18. 

Retonica frutescens. BONT. Fav. 146. Betonica Horminí fativi 

comâ , Amaranthi foliis. BuRM. Zeyl 47. Bem - Curíini. Hort. 

Mal, IL. p. 126. T. 21, RA). Hifk. 11. P. 1709. BURM. HJ, 

Ind. p. 8. 

(*) Ik volg hier de verfchikking, ten opzigt van Be Saor- 

ten in de laatfte Uitgaaven van het Samenflel der Natuur ge. 

maakt; zynde de Getallen met de Orde van de Spec, Plan- 
tarum overeenkomftig. $ 
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Deeze , tot welke de Adhatoda met kleiner, il 

Bloem van TourNerort, betrokken wordt „STEE 
zou de Heefterachtige Betonie zyn van Bo y-Hoorp- 
T1ius, op Java waargenomen , en de Bem-Cu- "0E 

rini van Malabar , welke de Indifche Aairdraa- 
gende Heefter , met korte Bloemfteeltjes , is 
van Ray, Dezelve heeft den Stam byna als de 
voorgaanden , maar minder Boomachtig: de Bla- 

„den kleiner , verder van elkander, Lancetswys’ 

ovaal: de Aair is uit gegolfde, gepaarde, fpits 

ovaale „ Netswys’ geaderde en gekleurde , Blik 

jes of Plaatjes, famengefteld.. De beide Meel. 
draadjes hebben dubbelde Meelknopjes. De 

Helm van de Bloemkrans is breed, gelyk in de 
eerfte Soort , maar de Onderlip ván een ander 

maakzel, den 

/ 

(4) Jutticia die Heefterachtië is , met Lan- JY 
Juflicta 

cetswys’ ovaale , ruige , ongefleelde Bla-Scorpivides. 
d p 5 k ] A a T Krom en, en omgekromde Aairen. bent 

Deeze ; van ’t Eiland Vera Cruz in de West- 

indiën afkomftig, geeft de Bloem- Aziren, die 
als een Scorpioen- Staart omgekromd zyn, uit 

de Oxels der Bladen, zo de Heer Mirrerer 
„aanmerkt, 

\ (5) Ju- 

(4) Fuflicia Fruticofa , Fol. lanceolato -ovatis hirfutis fesfie 

libs, fpicis recurvatis. f. Jufticia Fol. oblongo - ovatis , hirs. 
fesf. Flor, fpicdtis Alacibus > Caule Fruticoo. Mirr. Dit, 
N. -T, 

IL, DEEL: IV, STUK 
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IL (5) Jufticia die Heefterachtig is, met Lan- 

RDE, cetswys’ ovaale bonte Bladen, de Bloemen 

Hoorp: wyd van Pyp. 
STUKe ; 

Fuliictà Met deeze Soort wordt dat Ambonfche Gewas - 

pitta. bedoeld , daar RumrPuaivs den naam aan 
dige. 4 geeft van het Vergulde Blad ; hoewel de Bla- 

___den, volgens zyne befchryving , eigentlyk maar 
met witte Vlakken, als Vuurvlammetjes , langs 

de middel-Rib getekend zyn. Hierom wordt 

van dat Loof op Bruiloften onder de Indiaanen 
gebruik gemaakt. „De Bloemen , zegt LiNNzus, 
hebben een zeer kleinen , vyftandigen Kelk, 
een opgeblazen Keel; de Bovenlip krom en uit- 
gegulpt; de Onderlip breed, egaal in drieën ge- 

fneeden , en twee Meeldraadjes onder de boe 
venfte Lip. | 

Behalve de gemelde vindt men ook een Soort 

van dit Gewas , wier Bladen met licht roode of 

Vuurkleurige Vlakken getekend zyn, zegt Rum. 

PHIUS , die aanmerkt, dat zy door den tyd re- 

delyke Boompjes worden , met den Stam zo 
dik als een Been; maar zy komen op Ambon 

niet dan in de Hoven voor, Men heeftze uit 

China en de Manilhas, op de Molukkifche Ei- 

lan- 

(sd Juflicia Fruticoa, Foliis lanceolato- avatis pidtis, Coe 

vollis Fauce inflatis. Syst. Nat. XIE. Zeg. XIN. Folium brac- 

teatum. RUMPH. Amb. IV. p. 73. T. 30. Periclymenum Ine 

dicum Foliis maculatis latioribus Laurinis. BURM. Zeyl. 186. 

Tsjrde- Maram. Mort, Mal. VI. pe zar, T. 6o, BURM. Fl, 

dnd. 7, 





2 Deel, PLAAT XVIII. 





\ rn 

th Me 

end 
\ B) 

NNS hi me 

WR! 
HE 

lij 

G 6 A4 ips fe. ciL. 



EDE Mn SE AL zI 

landen, als ookop Java en Malabar, overgebragt, HI. 

zo de Heer N. L. BurRMANNUSs aanmerkt , kan 
wordende het Gewas op de laatstgemelde Kust Hoorp- 

Tsjude- Maram , in ’t Nederduitfch Maagden-*TUK: 
Lot geheten 3 waarfchynlyk gelyk by ons de 
Maagden- Palm, om de gezegde reden, Ray 
noemt het een Indifche Heefter met een Bloed- 
kleurige Vlinder - Bloem en gevinde Bladen; 
doch dit zou ftrydig zyn met de voorgaande, 
die enkelde Bladen heeft ; als ook met de Iz- 

difche Periclymenum, die breede, gevlakte Lau- 
tierbladen heeft , van den Heer J. BuRrMAN- 
NUs onder de Ceylonfche Planten befcliree 
ven, en hier thuis gebragt. 

(3) Jutticia die Heefterachtig is, met Lan- MI. 
: $ Jufticta 

cetswys ovaale viervoudige Bladen en Lan- 1ofundibu- 
. : pi liformise cetvormige gehaairde Blikjes. dijn 

bloemige, 

/De geftalte der Bloemen is in dit Gewas zov VIE. 
ongemeen verfchillende van die der andere Soor- 
ten van dit Geflagt, dat niets dan de overeen. 
komst van de deelen der Vrugtmaaking haar 
hier toe heeft kunnen betrekken. …Deswegen 
wordt zy door den naam van Trechterbloemige 
onderfcheiden, De meergemelde Heer R rc r- 

| TER 

(3) Fuflicia Fruticofa , Foliis lancealato - ovatis quaternis, 

Braêteis lanceolatis ciliatis. Syst, Nar Xil. Veg. XIII. Manja- 

Curini. Hort. Mal. IX. p. 121. T. 62. Herba Fruticofà Indica 

Bec. RAy. Hift, li. p. 402. Burm. Fl, Ind. p. 7. 

SA, 
IE. DEEL, IV, STUK, 
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TER hier van ook een Takje medegebragt heb. 

bende, is hetzelve op de nevensgaande ‚Plaat in 
Afbeelding gebragt” Men ziet ’er uit, dat het 

meer of min overeenkomst heeft met de be= 
fchryving , welke onze Ridder daar van aldus 

geeft. 
‚‚ Het is een Heefter met ronde Takjes; de 

‚, Bladen aan vieren, Lancetswys’ ovaal , effen- 
ss randig , glad , vry lang gefteeld; en aan de 

Knietjes der Takken enkelde Bloemfteeltjes 

hebbende, van langte als het. Blad, met een 

langwerpige Aair, die Schubswyze bekleed is 

9, met twee ryên van Lancetvormige gehaairde 
Blikjes , waar tusfchen vier fmalle en een 

Kelk aan de tip Haairig. De Bloem is zeer 

ss fraay , wit van Kleur met een Haairachtig 
dun Pypje, de Meeldraadjes influitende en zig 

aan den rand, ter grootte van een kleine Nar- 

> Cis, met vyf Kwabben uitbreidende , waar 
9, van de onderte grootst” De Heet N. L, 
BURMANNUs merkt aan , dat de Bloemen 

geel of Oranjekleurig zyn, gelyk dezelven zig 

ook aan het gedagte Takje bevinden. ’t Ge- 

was maakt in de Tuinen te Batavia een fierlyk 

Bloemboompje uit, van drie of vier Voeten 
hoogte, Ja 

3% 

53 

(19) Jufticia die Heeflerächtig is s met Doo- 

Tens 

(19) Feflicia fpinofa, Spicis (£. Spinis) axillaribus, Pedun- 

clie 
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rens in de Oelen en enkelde Bloemfleelijes HL, 
FDEELe op zyde. IL. 

Hoorpe 
De Drukfeil van Spicis in plaats van Spinis ,diesrTuK. 

de bepaaling of Soortnaam onverftaanbaar maakt „ 

en aanleiding tot de uitlaating van fimplicibus 
gegeven heeft , is uit de Twaalfde Uitgaave , 
onverbeterd „ door den Heer Murray over- 

genomen en gevolgd. De Heer MILLER 
noemt deeze Soort , Jufticia die gedoornd is ,_ 
met langwerpig ovaale uitgegulpte Bladen, en 

eenen Heefterachtigen Takkigen Stam. JAc- 
QUIN geeft ’er den bynaam aan van monanthera;, 
om dat deeze Soort zig door enkelde Meel- 
knopjes te hebben van de andere Soorten van dit 

Geflagt, door zyn Ed. in de Westindiën waar. 
genomen , onderfcheidt, Dezelve groeide in 
Kreupelbofch , aan den Zeekant , op St. Doe 
mingo, j 

Het is, zegt ie. een Heefter van vyf Voes 
ten hoog, die zig in weinig lange, flappe Tak= 

jes verdeelt , welke met ovaalachtige Blaadjes 

bezet zyn , van omtrent een half Duim lang. 
Uit derzelver Oxelen komen fterke fpitfe Door- 
nen , tegenover elkander , voort , zo wel als 
drie of vier Bloemfteeltjes , ieder met een en- 

keld 
‚ 

culis lateralibus (adde fimplicibus.) Syst. Nat, XII, Veg. XIII. 
sp. Plant. 1663. Just. {pin. Fol. oblongo - ovatis , emargina- 
tis &c. Mirr. Dil, 6. fusticia monanthera, Jacq: liege Hill 
Pp. 2, Te 2ef. z. 

IL, DEEL, IV, STUK; 
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HL keld paarfch Bloempje, ’t welk Pypachtig is en 
is EL in twee Lippen verdeeld, de bovenfte in twee- 
Hoorp- ën, de onderfte in drieën gefpleeten zynde. De 
dee Meeldraadjes, wier getal twee is, hebben , zegt 

zyn Ed, , de Meelknopjes langwerpig en tweee 
ledig (*). 

zxv. _ (25) Jufticia die Heefterachtig is, met ovaa- 
Jeflicia le Bladen en Bloemtrosfen aan ’t end der 

fastuofa. ; 
Pragtige. Takj ES. 

Tot deeze Soort fchynt de Plant, welke naar 
de Gratiola zweemt en Bloemen heeft als die 
van ’t Vingerhoedkruid, van PLUKENETIUS, 

te behooren. Dezelve was afkomftig van Mae 

drafs, aan de Kust van Koromandel, en dus vry 

wer benoorden Tranquebar. In Gelukkig Ara- 
bie heeft ForsKAorHL deeze Soort waarges 
men, welke den Steel rond en effen heeft, de 

Bla« 

(*) Anthore oblonga, didyma. Dit laatfte vertaal ik twee- 
ledig, offchoon het dubbeld fchynt te betekenen : want didy- 

mus is een Tweeling. ’t Was te wenfchen , dat zyn Ed. een 

Afbeelding van die Meelknopjes gegeven had,om het te kun» 

gen ontícheiden: aangezien die van deeze Soort , volgens zy- 

ne bepaaling , Grn waren en daar door verfchillende van 

die van ’t Geflagt der Dianthera , welke LINNAUS dine ale 

zerna noemt. Hy verteontze , t'is waar , in één Bloempje; 

doch zo klein, dat ik ‘er de minfte Tweelingachtigheid niet 

gan kan befpeuren. 
(25) Fuflicie Fruticofa Foliis ellipticis Thyríis terminali- 
bus. Sysr.- Nat, Veg. XI! Mant. alt. p. 172. Gratiole af- 

finis Maderaspatana Digitalis zmmula. PLUK. Phyr, 193. f. 32 
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Bladen gepaard, gefteeld, Lancetswys’ ovaal; HT 
effenrandig ‚, van onderen en op zyde Haairig ; ie en 
met lange Trosfen aan ’t end der Steelen , die Hoorn: 

uit menigvuldige Bloemen famengefteld zyn „°TUEe 
welke by Trosjes voortkomen uit de Oxels der 
Bladen, doch niet langer dan de Bladen zyn. De 
regtopftaande Geftalte , veel naar die van de 
Phlox gelykende, geeft aan dit Gewas een prag- 
tig aanzien. De Bloemen hebben de Bovenlip 
in drieën gefpleeten , de Onderlip enkeld, de 

Kelk is effen , van groottealseen Tarwe - Graans 
tje, en in de overige deelen der Vrugtmaaking 
wykt dit zodanig van de andere Soorten af, 

als ware het een byzonder Geflagt, zegt Lr Ne 
Naus. Men kan de uitvoerige befchryvingen 
daar van, door D. Zora aan zyn Ed. ge- 
zonden , en die van hem zelven , daar over na. 

zien. 

Cao) Jufticia die Heeflerachtig is , met ongee XX. _ 
fleelde Bloemen in de Ovelen. Shen 

Ongefteel- 

Deeze, een Heefterachtig Gewas , °t welk dedt- 

Heer JACQUIN overvloedig op de Heijen en 
in het Kreupelbofch van t Eiland St. Euftathius 
aantrof „ vondt hy zelden twee Voeten hoog , 
doch hetzelve werdt geduurig door ’t Vee afge 
fchooren, Het hadt de Bladen ovaal , fpits , 

flaauw 

(20) Fufticie Fruticofa, Floribus Axillaribus fesfilibus. Spa 
PL 1663. Jacq. Armer, Hif, p. 3. T. 2. f. 2. 

IL, DEEL. IV, STUmy 
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flaauw gekarteld , kort gefteeld , by paaren 4 
kleine , fpitfe , ‘lacustlies 4 darse twee 

in getal: de Bloemen kwamen enkeld uit de O- 
xels der Bladen voort , hebbende de Onderlip 
in drieën verdeeld ; de Bovenlip onverdeeld eri 
fpits; zynde tiaaitch van Kleur, 

Aangezien de Meelknopjes in deeze , zo wel 
als de Beb eveneens als in de Dianthera vari 

LiNNdzus warn, zo gedagte Heer aanmerkt ; 
ishet te verwonderen: , dat onze Ridder dezel- 
ve mede onder de Fufticia’s betrokken, en haat 
niet tot het gemelde Geflagt t'huis gebragt heeft. 
TacQurn befchryft nog eenige Soorten , wel- 
ke hem zo op dat Eiland als op Marteniqne voor- 
gekomen waren , en waar onder eere is, daaf 
hy den paam van Euflachtana: aan geeft; 
naar het gedagte Eiland. Ik heb om de won: 
derlyke figuur der Bloemen van dit Geflagt, als 
ook de Gefteldheid der Meelknopjes , met dat 

der Dianthera's overeenkomftig, te vertoonen ; 
een Takje daar van, in Fig. 2, van hem ont. 

‘Teend. 

(ox) Jufticia met langwerpig Lancetvormige 
Bladen , veelbloemige Steeltjes en fmalle 
Blikjes , die naar de Punt verbreeden en 

Euftathius. gefpitst zyn. 
El. XVIIL 

Fig. ze 
Het 

(22) Fuflicia dianthera „ Foltis lanceolato - oblongis , pe- 

dunculis multifloris, Bra@eis linearibus , apice latiusculis acu- 

minatis. JACQ. Amer, Hijt. p. 4. T. 4 
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Het is , zegt zyn Ed. , een onaanzienlyke 
regtopftaande Heefter , van drie Voeten hoog, 
met Houtige , ronde , broofche Steelen , op 
drooge , naakte Fenvels groeijende , en de Bla- 
den ongekarteld , glad, kort gefteeld , gepaard 

hebbende , drie Duimen lang. Aan ’t end der 

Takjes geeft dezelve Steeltjes met veele Bloe- 
men uit , doch in de Oxelen komen doorgaans 

driebloemige Steeltjes voor. Veelal hebben de- 
zelven drie Blikjes , korter dan de Kelk , en 
paarfche Bloemen , van anderhalf Duim lang , 
de Onderlip in drieën verdeeld , de Bovenlip 
opftaande , verdeeld in twee fpitfe Punten, 

De overigen van zyne Westindifche Soorten , 
in ’ byzonder de Karthageenfche , meest tot de 
Kruiden behoorende , flap ik die voor tegen- 
woordig over. Onder de Oostindifche door den 
Heer N. L. BuuMmANNus bygevoegde Soor- 
ten ‚ komen de twee volfende Heefterachtige 
voor; able 

(23) Jufticia die Heefterachtig is, met flomp 
ovaale, getande Bladen , en enkelde Bloe« 
men in de Owvelen. 

(23) Feflscia Fruticofa „ Foliis ovalibus obtufis dentatis , 

Floribus axillaribus folitariis. Burm. Fl, Ind. ps 9. Tab, 

4. f. 3. Adhatoda Madurenfis Frutescens , Sampfanchi fe- 

lio , Caule Argenteo. Herb, Garcin. Parlv. Gazoph. T. 2, 

f.- 83 

EL, DEEL IV, STUK, 

HI. 
ÂFDEELe 

u. 
Hoorp. 

STUK, 

XXIII, 
Jufticia 

Ad, Gen 

Ss 
Van Madu- 



48  TWEEMANNIGE HEESTERS, 

_ HL Deeze heeft een Heefterachtigen „ digten , 
AFDEEL. vonden, gladden , witachtigen Steel; de Bladen 
Hoorp= zyn gepaard , met kleine Steeltjes, Spatelvor- 
STUK. mig, glad , getand , aan de Punten uitgegulpt 

of met een Spitsje. De Bloemen hebben twee 

afvallende Blikjes : zy komen hier en daar uic 
de Oxels der Bladen voort, Het 'Zaadhuisje is 

langwerpig rond , aan de beide enden fpitsach= 

tig. ’t Gewas groeit op Madura, een Etiand 
dat beooften Java legt, 

xxiv. _ (24) Jufticia, die Heefterachtig îs , met effen- 
Fuflicia 

Erdis randige Lancetswyze Bladen en enkelde 

Ja. Aairen aan ’t end der Takken, 
Een zus. 

de 

Deeze, onder den naam van Malabaarfe Ad- 

hatoda, met Wilgen Bladen en ge -aairde Bloe- 

men, in het Kruidboek van GARCIN voorko- 

mende, voert den néam van Pada - Kodi in de 

Malabaarfe Kruidhof, en is van COMMELYN 

genoemd Malabaarfe Perficaria , die eenzaadig 
is, met een gehelmde, gelipte Bloem. De een- 

zaadigheid ftrydt tegen de algemeene Kenmer- 
ken van dit Geflagt. De Heer N, L. Bur- 

MANNUSs geeft ’er enkelde of eenvoudige Aai- 
ren aan; doch , wat dit in onderfcheiding van 

de 

e (24) Fuflicia Fruticofa, Foliis lanceolatis integerrimis , Spie 

cis terminalibus fimplicibus. Burm. Fl. Zed. p. 10. Adhatoda 

Malabarica Salicis folio, Floxibus fpicatis. Herb. Garsin. Gen- 

darusfa Sofa. RuveH. Amb. IV. p. 70 T. 28. Vada- Kadi. 

Hor:, Mal, IX. p. 79. Te 42e 



IN or oM RinE Ar 49 

de andere Soorten betekene „ verftaa ik niet. UL, 
In de Malabaarfe komen, aan de Top «enden der Ä*DEELe 

Pakken, veel Bloemen by elkander , te weeten Hedsnr 
drie of vier uit ieder Knietje voort, Dit zou ik°TU& 
een Samengeftelde Aair noemen. , De Gendarus- 
fa-Struik van Rumeruius geeft maar, weinige 
Bloempjes aan de enden der Takken uit , die 
Tropswyze {taan , en Halsjes of Pypjes hebben. 
de aan ’t end gelipt zyn, gelyk in andere Soor- 
ten. Gedagte Heer befchryft het Gewas als 
Heefterachtig ‚ met Lancetswyze rood geader- 
de, g gladde Bladen , aan ’t end der Takjes een 

Aair die enkeld is , van Bl loemen tegenover el- 

kander , hebbende Lancetvormige Blikjes met 

Borftelachtige Punten , en een zeer korten bly« 
venden Kelk , de Bloem geel, „ Zelden bloeit 
5 het op Amboina ‚ (merkt zyn Ed na Rv m- 
» PHIUS,aan,) alwaar men het Wild en Tam 
5 vindt. Uit Java hebben wy ook twee Soore 

» ten „ maamelyk de Gemeene en Wilde, 

»»> Ontvangen , die in de Tuinen worden ge- 

ss kweekt en door Stek voortgeteeld (zegt zyn 
RA Ed.) Zie Rumru. IV..p.ze. T. 29: al. 

waar het Wyfjes vertoond wordt met knoop- 
» achtig gewrichte Steelen of Takjes, de Aai- 
>, ren hier en daar uit de Oxels der Bladen 
voortkomende.” Het Wyvfje heeft, inder- 
daad , volgens RuMPHrus yle Aairen, en 
het is een Kruidige Heefter , die de Takken 
ten deele kruipende heeft , ten .deele regtop- 

ftaande , ter hoogte van vier of vyf Voeten ; 
D _ hoe. 

. Dir. ÌV. Sruss 
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UL. hoedanige hoogte en geftalte van hem ook aan 
DELE het Mannetje toegefchreeven wordt, 

Hoorp- Het gedagte Malabaarfe Gewas hadt de hoog= 
STUKe te van drie of vier Voeten. Het Sap der Bla- 

den, met Mostert- Zaad gemengd , werdt als 

een Braakmiddel tegen de Aamborftigheid ingee 
geven. Men gebruikte een Baading daar van 
tegen de Jicht, Van de Gendarusfa - Struik, die 
op de Molukkifche Eilanden gemeen is en in ’% 
wilde groeit, zynde van een gantfch onlieflyke, 
ja byna flinkende Reuk, wordt tegen Koortfen 

gebruik gemaakt, en de Inlanders draagen de 
Takjes daar van gaarn met zig op lange Reis= 
tochten , waanende dat zulks , en inzonderheid 

het {laan der Beenen met dezelven , de vermoeid= 

heid beneemt. Die der Papoes- Eilanden , veel 
op den Roof vaarende, zyn zo bygeloovig , van 

hunne Armen en Geweer met dit Kruid te be. 
fteeken , om gelukkig te zyn in hunne Onder- 

neemingen. De naam Gendarusfa, echter , be- 

tekent flegts een Kruidery der Herten , die in 
‘zodanigen van deeze Eilanden, welke wild leg- 
gen, overvloedig zyn. Men noemt het Gewas 

dus in ’t Maleitsch , Javaanfch en Bandaas, 

maar de Ambonfche naam is So/a, 

vIL (7) Jufticia die Heefterachtig is , met Lancet- 
'Fufticia a Hyshpife jse 
Ha. 

zvopaa, (7) Fefticia Frutieofa , Fol, lanceolatis integerrimis , Pe- 
a dunculis trifloris ancipitibus , Brateis Calyce brevioribus. MILL. 

Di. T. 13. Juft, Fol. lineari - lanceolatis , Floribus fepius 
folitariis, Hert, Clif zo. ROYEN Lugdbat, 291, Ecbolii In- 

die 
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vormige efenrandige Bladen, driehloemige 
platte Steelen en de Blikjes korter dan de 
Kelk,” 

Deeze Soort befluit thans den Rang der Hee- 
fterachtigen onder de Jufticiaas. De figuur der 
Bladen geeft ‘er den bynaam aan. De 8loemen 

komen zeer dikwils enkeld voort » en dit doet 

my hier de Afbeelding t'huis brengen van. een 

Takje deezer Adhatoda uit myne Verzameling, 
*x welk de gekapte Bloem met haaren Helm en 

Lippen zeer duidelyk en fraay vertoont. Het 

Gewas in de KteidEnie „Tuinen van Europa bee 

vindelyk, was, volgens PLUKENET1us,van 
de Kanarifche Eilanden afkomtftig. | 

_ Men ziet hier duidelyk , dat de Meerdraad 

jes in deeze Soort ook dubbelde Meelknopijes 
hebben , en dat dezelven zeer groot zyn en 
Beursachtig , met een dikken Naad overlangs, 
by welken de onderften open geborften zyn en 
dus hunnen Inhoud waarfchynlyk hebben uit. 
geftort : gelyk nader uit derzelver Vertooning 
by Vergrooting onder Fig. 3, ter wederzyde van 
den Styl, blykbaar is. 

ROSsMARINUS. Rosmaryn. 

De Kenmerken zyn, een ongelyke Bloem 
die 

diei f. Adhatode cacullatis Floribus emula, Íryifopifolia Pla. 
ta ex Ins. Fertunatis. PLUK. Alm. 132. T. 280e  t. 

Dae 
II. DEEL. IV. STUK, 

Pl. XVIIIe 
ig. 3e 
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IL die de Bovenlip in tweeën en de Onderlip in 
se drieën gedeeld heeft, met twee lange kromme 

Hoorp: Meeldraadjes , die enkeld zyn , doch als een 
STUK. ‘Tand aan ’t end hebben, 

LL ___Maarééne Soort komt in dit Geflagt voor (1); 
Rosmart- 

wa: Offici welke de algemeen bekende Rosmaryn uit 
va eAALE Deeze Basterdnaam , van het Latyn- 

fche woord Rosmarinus of Rosmarinum afkom- 
ftig, heeft byna door geheel Europa plaats. De 
Italiaanen noemen het Gewas Rosmarino, de 

Spaanfchen Romero, de Franfchen Romarin, en 

de Engelfchen Rofemary, Dewyl de Bladen 
dikwils met een kleverige Harstachtigheid , als 

Honigdaauw , bezet zyn; zou het daar van den 
naam kunnen gekreegen hebben ; of ook, om 

dat deszelfs Geur, van Landen , daar-het over- 
vloedig aan den Zeekant groeit, gelyk in/Span- 

je en Italie, zig verre over Zee verfpreidt, en 

dus zekerlyk den Daauw eenigermaate bezwan- 

gert : want Ros marinus betekent Zee - Daauw. 

wilde - De Wilde Rosmaryn, die in de-meefte Zuie 

Rosmaryb. delyke deelen van Europa, aan de Middelland- 
fche- Zee , gemeen is op bloote Heuvelen , wordt 
wel door fommigen van de gene, die men in de 

Hoven aankweekt „ onderfcheiden; doch deeze 
laate 

4 

(1) Rosmarinus. Syst. Nat. XI. Gen. 38. Pp. 64: Weg. 

XIII. p- 64. Hort. Cliff. 14. Hort. Ups. 11. Mat, Med. 16. 

ROVEN Lugdbat. 310, Rosmarinum Coronarium. Dop. Pempt. 

272. TOURNF: laft. 195. BOERH. Lugdbat. 179. Rosmarinus 

fpontaneus latiore folio : B. Hoxtenfis anguftiore folia, C. Be 

Fin, 217, | 
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laatfte zal van de eerfte haaren oirfprong heb- Gn a 

ben. De Tamme Rosmaryn , immers, geeft ns 

uit haar Zaad Gewasfen , die niet minder breed Hoorpe 
en ruuw van Blad zyn als de Wilde , waar aa 
van zy anders door de Smalbladigheid meest 

verfchilt. En dat de eerfte , herwaards ovet- 

gebragt , teerder is en minder beftand tegen 
ons Klimaat , komt zekerlyk daar van, dat de 

andere by ons, als ’t ware, is genaturali= 

zeerd. 

Men noemt de Rosmaryn een Boompje, en 
het is zekerlyk een Hoûtige Heefter, die door 
het opfnoeijen Boomachtig wordt, en dan dik- 

wils de hoogte bereikt van vier of vyf Voe. 
ten. Het Gewas beftaat uit ftevige Rysjes, 
graauw van Kleur , bezet met ftyve fmelle Bla- 

deren, die van boven donker groen en ruuw , 
van onderen Meelachtig wit en zagt als Flu- 
weel zyn. Deeze Blaadjes groeijen rondom de 
Takjes en tusfchen dezelven komen kleine bleek 
blaauwe Bloempjes voort, wier bovenfte Lip 

op ftaat en aan ’t end'in tweeën gedeeld is, 

de onderfte een holle nederhangende Lip heeft, 
en twee Slippen op zyde , die. als den Keel 
van de Bloem befluiten. De Meeldraadjes zvn 
als gezegd is. Vier Vrugtbeginzeltjes, onder 

aan den Styl, leveren vier Zaadjes uit, die in 

de Kelk ryp worden , zynde van eene rond. 
achtige figuur. | 

Deeze Rosmaryn wordt.in ’t Latyn Corona- 
rium gebynaamd, om dat men ’er oudtyds tot 

D 3 Kroo. 
IL, DEEL, IV» STUKe 
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Kroonen of Kransjes gebruik van maakte (*). 

* Men houdtze in de Hoven wegens haare fraai- 
heid, doch inzonderheid wordt daar toe dic „ 

welke Vergulde of Verzilverde en fierlyk bonte 
* Bladeren heeft, verkooren, Deeze Verfcheiden= 
heden zullen waarfchynlyk uit Zaad zyn voort= 
geteeld ; zo wel als de Reukelooze Rosmaryn : 
want anders is de Reuk het voornaamfte, gelyk 

men weet, dat dit Gewas bevallig maakt en tot 
gebruik in de Geneeskunde’ dienftig. Deeze 
heerfcht niet minder in de Wilde, díe in Pro- 
vence zo menigvuldig groeit, dat men de Tak- 

ken daar van , na dat de Bloemen en Bladen 
afgeplukt zyn, op den Haard brandt, hebbende 
aldaar, in veele Landftreeken, geen ander Hout, 
De Bladen van de Rosmaryn hebben een by- 
zonderen Aromatieken Geur , die zig wel het 
kragtigfte in de daar van gedeftilleerde Olie 
openbaart. Uit dien hoofde zyn dezelven , uit= 
wendig in Pappen en Stoovingen gebruikt , zeer 

dienftig om koude Gezwellen ef _opgaaringen 
van Slymige Stoffen , te doen verflaan, om de 
geftremde Vogten te verdunnen in Knenzingen E 
of de verdoofde deelen op te wekken in Lam- 
migheden , door de Vezelen tot beweeging aan 
te prikkelen , belettende dus dikwils de Verfter- 
ving. Inwendig dienen deeze Bladen , of wel 

de Toppen met de Bloemen, gp Wyo gezet „ 
tot 

(*) Peil coronantens Jfarino Rore KE 4 resign 

&0. AEL LORe a 
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tot een kragtig Middel , in Kwaalen, daar een, El 
Verftopping plaats heeft door onwerkzaamheid er 

der Vogten of Vaste deelen; verwekkende de Hoorps 

Stonden, enz. Hierom wordenze ook wel te- hd 
4 Rosmaryna 

gen de Derdendaagfe „Koorts gebruikt,  Te- î 

gens Opftygingen , Flaauwten, Stuipen, Aam- 
borftigheid en Beroerte, is de gedeftilleerde 
Olie, behoorlyk voorgefchreeven , een heilzaam 

Middel, zo wel als de Geest, welken men ech- 

ter mede uit de Bloemen ftookt , en die daar 

van den algemeenen naam van Spiritus Anthos | 
voert, dar is Geest van Bloemen , by den Fran- 
fchen naam , Eau de Ja Reine of Koninginne- 
Water, aan iedereen bekend (*#). Voorts komt 
de Rosmaryn of deszelfs Bloemen in verfchei- 
de famengeftelde Winkelmiddelen. 

SAL v I A Salie, 

De eenigfte Kenmerken, waar door dít uit- 

gebreide Geflagt , tot het welke ook de Hor- 
minum en Sclarea der Autheuren betrokken 
zyn, zig van de anderen onderfcheidt, zyn, 
dat de beide Meeldraadjes , ieder , een dub- 

beld Steeltje hebben, zo dat het Meelknopje 

als op een Schraagje fchynt te ftaan, en het 
Meeldraadje , met zyn geheelen Toeftel , eeni- 
germaate naar het Tongebeen (Os Hyoïdes) 

S= 

(*) De eigentlyke naam daar van is, Fau de la Reine 
& Hongrie of Water van de Koningin van Hongarye, 

D 4 
U. DEEL. IV, STUKe 
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IL, gelykes zo TOURNEFORT aangemerkt en in 
en 

5 _ Plaat vertoond heeft. 

Hoorn: ’t Geral der Soorten is, door de gemelde 
nn byvoeging en ontdekking van verfcheide nieu- 

wen, tot by de veertig gefteegen, waar ondef 

maar eenige Heefterachtige voorkomen ‚ als 
volgt. | | 

E (1) Salie met Lancetswyze gekartelde Bladen Salvia | | 

ER en gefvealde Bloemen. 

Eene: f 
Deeze , door BoErRHAAVE, in de Op- 

telling der Gewasfen van den Leidfchen Aka- 

demie- Tuin, zeer kleine en uitermaate Takkige 

Esyptifche Horminum van LirPrPrus, gety- 
teld, was uit Egypte afkomftig. Linneus, 

befehitise thans als een Plantje van een Voet 
hoog ‚ dat de Bladen naakt , gekarteld, ruuw 

“en van onderen zeer ruig , de Aairen als ge= 
doornd heeft. De Bloempjes , die zeer klein 
en wit zyn, komen drie by elkander voort „ 
hebbende de Bovenlip zeer kort, uitgegulpt „’ 
niet famengedrukt , de Onderlip in drieën ge- 
deeld , en kleine Meeldraadjes met blaauwach 

tige Sd | | 

(2) Sa- 

(1) Salvia Fol. lanceolatis. denticulatis, Floribus peduncu- 

atis. Syst. Nar, KI. Gen. 39. p. 64 Horr. Clif. 13. ROYEN 
Lugdbat. 309. Horminum Egyptium minimum n ramofisfimum ’ 

en EOFRH. Mort. Lagen: L. ke 166, GER 
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(2) Salie met Lancetswyze Bladen en twee- mm, 
‚__bladige Kelken. ne | 

Hoorpe 
De tweebladigheid van de Kelken onder-srux.” 

fcheidt deeze Soort , welke ik verder niet be- mr. 

fchreeven vind , ten ware het de Smalbladige Eer 
Cretifche van CrLusrus mogt zyn. Op ’tCretifcheg 
Eiland Kandia is haare Groeyplaats. 

(3) Salie met Lierachtige, getande, Stoelbla- _m. 
den, de. Helmpjes der Bloemen zeer kort. Een 

Virgini- 

De Virginifche Horminum met een ongebla. Ch°- 
derden Steel en Eikebooms Bladen, welke een 

Pypachtige lange Bloem heeft , van Mor r- 

SON » is hier thuis gebragt. In de Tuinen 

van Europa geeft dit Gewas zelden Bloemen ; 

die een Haairigen Lymerigen Kelk hebben, 
daarde Bloem naauwlyks buiten komt, zo ZiN- 

NIUs aanmerkt. Zy hebben een wyden Keel, 
volgens den Heer GRONOvIUS. Het een 

fchynt weinig te ftrooken met het andere. 

(4) Sa- 

2) Salvia Foliis lanceolatis , Calycibus diphyltis. Js Nat. 

XII. Pec. XIII 
(3) Salvia Foliis radicalibus Iyratis dentatis , Corollarum 

Galeà brevisfimâ. Syst. Nart. XII. Weg. XIII. Salvia Coroll, 

labio fuperiote breviore , Fauce patente. GRON. Virg. 8, 5e 
Salvia Fol. finuato-ferratis glabris &c, ZINN. Gott. 208? 
Horminum Virginianum , Caule aphyllo &c. Mokis. Hift. 

UL p. 395. S. 11. T. 13, f. 27. Horminum Virginicum. Sp. 
Plant. 1} 596. II. 332, 

Ds 
IL, DEEL, Iv, STUK» 
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(4).Salie met Lancetswys’ ovaale , onverdeel- 
de, gekartelde Bladen, de. Bloemen Aairs-= 

wyze, met gefpitfte Kelkjes. 

Dit is de Gewoone Salie, welke- in Groote en 

ofinalis. Kleine onderfcheiden wordt ‚ doch de laatfte , 

Gewoone die de fynfte is van Reuk, noemt men Edele 
Salie. 

Salie, Buiten twyfel is deeze Neerduitfche 
naam van ’t Latynfch woord Salyia afkomftig , 
dat zyne afleiding a Salyando heeft , om dat 

men het van ouds voor een zeer. heilzaam 
Kruid aanmerkte (*). Men plagt ‘er ook wel 
den naam aan te geeven van Self en Savie. De 
Duitfchers noemen het Salbey ‚ de Engelfchen 
Sage en de Franfchen Sauge, doch by Mont- 
pellier, daar het in ’t wilde groeit, Saoubia of 
Saoubie. Het fchynt, naamelyk , zynen oir« 

Íprong te hebben uit de Zuidelyke deelen van 
Europa, en mooglyk daar aan bepaald te zyn; 
want die Salie - Plant, welke de Heeren Bur- 

MANNUS uit Java ontvangen hadden , kwam 
‘er wel in de Kenmerken, die als de Soortbe- 

paa= 

(4) Salvia Foliis lanceclato - ovatis integris crenulatis , Flo- 

ribus fpicatis , Calycibus acutis. Mort. Clif. 12. Ups. ro. 

Mat, Med. 13. ROYEN Lugdbat. 307. SAUV. Jonsp. 143. Sal 

via major. C. B. Pin. 237. Salvia minor aùrita êc non aurie 

ta. C. B Pin. 237. TOURNF. Int. 181. BOERH. Mort. Lugd. 

bat. 166. B, Salvia minor. Dop. Pempt, age. Kleine of E- 

dele Savie. Dop. Kruidb. 467. GOUAN. Monsp. 17. 

(*) Hier van het Spreekwoord: eur moriatur Momo cut Saba 

wia crescit in Horto? Vide CAMER, Hort. Ald, p, 152, 
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paaling opgegeven zyn , mede overeen, doch IL 

verfchilde grootelyks in de Geftalte; zo dat HEEEL. 
men die , als mooglyk , door vermenging; uit Hoorns 
de Gewoone Salie en de Cretifche gefprooten *TUK. 
zynde , aanmerkt (*). Sag 
„De Groote zo wel als de Kleine Salie is een 

Heefter- Gewas, dat zig met Houtige Steelen, 
die bruin zyn , uitbreidt, doch laag blyft. De 
Bladen zyn ovaalachtig, ruuw van Oppervlakte 
en fterk geaderd, witachtig of grys van Kleur , 
op de kant fyn gekarteld , en uitermaate lang 
gefteeld. In ruuwheid en grofheid der Bladen 
overtreft de Groote , die dezelven ook veel 
grooter heeft , de Kleine zeer, De Takken 
zyn als met zekere Wolligheid begroeid, welke 
dezelven witachtig maakt. Men wil dat de 
oogfchynelyke dorheid van het Loof ’er den 
Griekfchen naam Elelisphakos aan heeft doen 
geeven. De Kleine Salie heeft fomtyds kleine 
Blaadjes aan ’t end van den Bladfteel, die de 

Bladen zig als Ge-oord doen vertoonen. De 
Bloemen groeijen zo wel in de eene als in de 
andere Aairswyze en zyn van eene paarfch 

blaauwachtige Kleur. Zy komen uit een Kelk 
met verfcheide punten voort, waar in vier 
rondachtige gladde Zaadjes aanrypen, leggende 
bleot , gelyk in de Rosmaryn : weshalve Borr- 
Ei HAAVE 

(*) Salvia incana: fub hoc nomine ex Javâ recepta: hy- 

brida forte Species ex Officinali & Cretica. BURM. FU, Ind, 
13e e 

IL, DEEL, Iv, STUKs 
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HAAVE deeze Planten Gymnotetrasperme „ dat 
is met vier naakte Zaaden, noemt. 

Behalve het verfchil wan Grove en Fyne, 
komen onder de Gewoone Salie ook aanmerkes 
lyke Verfcheidenheden voor, ten opzigt van de 
Kleur der Bladen en Bloemen. Men vindt ’er 
die de Bladen met geele Plekken of met geele 
Randen verfierd, en die dezelven ten deele wit 

of verzilverd hebben, Daar is een: groote Sa= 
lie met rood, wit en groen bonte Bladen , en eene 
kleine met fchoon witen groen gemarmerd Loof. 

Ook vindt men eene Smalbladerige met witte 
Bloemen , die veel teerder aart heeft, moetende 

zorgvuldig bewaard worden voor de Vorst , welken 
de Gewoone doorgaans , zonder hinder , verduurt, 

In de Groote Salie heerfcht een fterke Reuk, 
die in de Kleine zo zwaar niet , maar wel zo 

doordringende is en niet onaangenaam , zynde 

de Smaak eenigszins fcherp en bitterachtig. Dit 
alles bewyst, dat het Loof met eene Kruideri- 

ge Olie vervuld zy, bevattende een zeer werk- 
zaamen Geest , en hier door dient het Kruid , 

zo uit- als inwendig , tot dergelyke oogmerken , 

als van de Rosmaryn gezegd is; maar in ’t by- 

zonder wordt ‘er eene Koortsverdryvende , 
Wormdoodende en Borstheelende kragt aan toe- 
gefchreeven. Het komt ook in Nies- en Kwyls 
middelen. De Bladen van Salie en Brandene- 
telen, te famen in een Mortier geftampt en op 
de gezwollen Oorklieren gelegd, doen dezelven 
fomtyds verflaan. Voor ’t overige behoort de 

Sa- 
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Salie , zo enkeld als famergefteld of toebereid, , Ht, 

onder de Winkelmiddelen. Ar 

Zonderling is, het gene verfcheide , anders Hoorps 
niet beuzelachtige” Autheuren „ aangaande de°**®E 
vergiftiging van de Salie door het nestelen van *** 
een Pad onder dezelve, te boek geflagen heb- 

ben, Paréus verhaalt , in zyne Heelkunde „ 
dat iemand , door het gebruiken van zodanige 
Salie, geftorvenzy. Hierom rekent MUNT ING 
het niet ongerymd te zyn, dat men, tot voors 

koming daar van „een of twee Planten Wynruit 

omtrent de Salie plaatze, als door welker Reuk 
de Padden zouden. worden afgeweerd, van zig 
onder dit Gewas te verfchuilen. De dwaas- 

heid echter van die voorzorg is daar uit blyk- 
baar, dat de Schaapen de Salie, daar dezelve in 
% wilde groeit, en dus ie rhiötderd bezogt kan > 

worden van de Padden , affcheerende „ daar 
door een zeer Ímaakelyk en geurig Vleefch be- 
komen , zo Doktor ScororLi verhaalt. 

(5) Salie met Lancetswys’ ovaale onverdeelde, nes 
gekartelde Bladen , de Bloemen Aairswyze Pomifera. 

Appeldrag- met flompe Kelkjes. pe RC 

De Stompheid van den Kelk is een zeer blyk- 
AAL baar 

(s) Salvia Fol. lanceolgto - ovatis integris crenulatis, &c. 

Hort. Cliff. 12. ROYEN Lugdbat, 307. Salvia Cretica frutes- 

cens Pomifera &c. TOURNF. Cor, 10. drin, I, p. T, 92, Salvia 

Baccifera, C. B. Pin. 237. 

II. DEEL» 1V. Stuks ‘ 
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UIT. baar Kenmerk om deeze te onderfcheiden van 
AFDEEL, Je Gewoone Salie: gelyk blykt uit de fraaije 
Hoorp- Afbeelding welke TourNerorT, haar op 
STUK. >» Eiland Kandia waarneemende, daar van gege- 

Salie. yen heeft. Bovendien zyn de Bladen ook van 
een andere figuur, geenszins Lancetswys’ Ovaal; 
maar veeleer driehoekig en op de kanten golfs- 
wyze gekruld, niet gekarteld, met een zeer kor= 
ten Steel -(*). Het is een Heetter , digt van 
Bladen , omtrent twee of drie Voeten hoog ; 
met ech Stammetje van twee Duimen dik. De 
Bloemen komen als die van de Gewoone Salie; 

doch in gebladerde Aairen voort, en zyn ten 
deele wit , ten deele blaauw, Voorts heeft Zy 

een Reuk , welke naar dien van de gemeene ; 
vermengd met Lavendel, zweemt. 

salie-Ap- Van deeze Kretifche Salie was reeds, onder 
pels. gen naam van Bacoifera en Pomifera, door de 

Ouden gewag gemaakt „ uit hoofde van zekere 
Uitwasfen „ die men Salie- Appeltjes noemde , 
en nog heden te koop brengt op de Markten 

van dat Eiland. Zy moeten derhalve tot eenig 

ge 
(*) Men moet , in deezen , op de Af beelding en befchryving 

van TOURNEFORT, die zeer naauwkeurig is , betrouwen , en 

wanneer men de bepaalingen van LINN/BUsS, in zyne Bibliothe- 

ca Botanica , nagaat, zal men zien , dat deeze Bladen niets 

hebben van ’t Lancetswyze of Ovaale: doch in die van Cru- 

sus zyn de Bladen meer met die van de Gewoone Salie 

overeenkomftig , als ook by Loner in deszelfs Sa/via bac- 

cifera Cretenfis. GOUAN zegt, dat de Bladfteelen van deeze 

Soort zeer lang zyn , ’t welk nog minder met de bevinding 
van TOURNEFORT ftrookt, 

\ 
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gebruik dienftig zyn, ToUuRNEFoRT be- UL 
vondt dat zy lieffelyk waren van Smaak. Zy te 
groeijen op dergelyke wyze als de Galnooten Hoorpe 

op de Bladen der Eikeboomen , en komen °Tö% 
voort „ zegt hy „ door het fteeken van zekere si 

Infekten , waar door het voedende Sap, uitzy- 

pelende, een Knobbel formeert , van omtrent 
twee derde Duims dik, rond en Vleezig , Afch- 

graauw , van buiten Wollig , en fomtyds met 

eenige Bladertjes gekroond, of daar in vervats 
alseen Aardbezie, In andere deelen van Eu- 
ropa brengt dit Gewas zodanige Appeltjes niet 

voort, 

(24) Salie met Piekswys’ langwerpig driehoes XXIV. 

hoekige, gekartelde , fhompe Bladen, Sas 
Canarien- 

fes. 

Deeze „ van de Kanarifche Eilanden afkom-Etnarifche. 
ftig, heeft den Steel met een fyne, zagte Wol- 

ligheid bekleed, zo wel als de Bladfteeltjes, en 
dit heeft voornaamelyk plaats in de Winterhui- 
zen , waar in zy bewaard wordt, Het is een 

Heefter , die in Europa bloeit en Vrugten 

draagt ‚ blyvende altoos groen. 

25) Salie met rondachtige gekartelde Bla- yv. 
den Africana. 

JBoomach- 
. ze ° e tige. (24) Salvia Fo'iis haftato - triangularibus oblongis crenatis 

obtufis. Hort. Cliff. 13. Hors. Ups. ro. ROVEN Lugdiat. 

308. Horminum Canarienfe tomentofum haftaro folio. Mo- 
RIS SEE MI. p. 394. S. II, T. 13. 

‚ (25) Salvia Foliis {ubrotundis ferratis Rafi truncatis dentatis, 

Hert, 
3, DEELe IV, STUK, 
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den, die van onderen geknot en getand 
ZYN. 

Onder de zeldzaame Planten van den Amfter- 

damfchen Kruidtuin , door CoMMELYN, 
vindt men de. Afbeelding van deeze en de 

volgende Soort, beiden haar afkomst hebbende 
van de Kaap der Goede Hope. Zyn Ed. hadt- 
ze getyteld Afrikaanfche Heefterachtige Salie, 

met Bladen van Scordiuim en Violette Bloemen. 

De Bladen, zegt hy,zyn ongefteeld, gepaard, 
een Duim lang en een half Duim breed, ftyf 
en gefchaard 5 doch voegt ’er by dat men dit 

van de onderfte verftaan moet 3 dewyl de bo- 
venfte kleiner en minder gefchaard zyn. Zulks 

dient tot opheldering en begrip van de duiftere 
bepaaling. Thans is tot deeze Soort die van Pr, v= 
KENE TIUS , met Piekswyze Bladen , naar 

die van de Arum trekkende , en Wollige Stee- 

len, van ’t gedagte Eiland, een der Kanariën, 

afkomttig , welke tot de voorgaande Soort be- 
hoorde , thuis gebragt (*). Het wordt hier 

een 
\ 

Hort. Clf. 13. ROYEN Lugdbat. 308. Salvia Africana frütes- 

cens Folio Scorodonie Flore violaceo. Comm. Hort, Am/t. U. 

Pp. 131. T. ore Horminum haftatis amplioribus foliis &c. 

Biúk. Alm. 135. T. 30ïef: 2. 

(*) Waarfchynlyk zal deeze de Boomachtige Salie zyn, daar 

BREYNIUS van fpreekt , aan de Kaap wel twee Mans langten 

hoog groeijende, met Bladen van Perbascum en door Bo N= 

rrus onder den naam van Boomachrige JIndifsèe Salie ben 

fchreeven. 
1 
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een Heefter van vier of vyf Voeten hoog, met « Ii, 
lange Aairen van blaauwachtige Bloemen, veel hee 

gelykende naar die van de Gewoone Salie. De Moors 
Bladen zyn ook eenigszins Aromatiek. Aan deSTUK. 
Kaap groeit het op Kleyachtige Gronden , twee 
Voeten hoog. 

(26) Salie met rondachtige effenrandige Bla- a 
lvia 

den, ‚ die van onderen geknot en getand dend 

Van de Bladen deezer Soort zegt Com Mmr- 
LYN alleenlyk, dat zy tegenover elkander 
{taan , rondachtig, licht groen en dik zyn. De 
Steelen zyn in ’t eerst groen en vierkant, wor- 

dende daarna Houtachtig en rond, en maakende 

hier te Lande een Heefter van vier Voeten hoog- 
te, gelyk het Gewas ook , aan de Kaap , nevens 

Beeken groeit, Aldaar gebruikt men de Bladen 
tot een Wondmiddel , zo in als uitwendig, De 

Bloemen , die zeer groot en Goudgeel zyn; 
komen voort uit een Klokswyzen , driekwabbi« 
gen ‚ tuigen Kelk, De onderfte Lip is omge- 
boogen en uit de Bloemen vallen Druppels van 

ben Vogt, dat zo zoet is als Suiker, 

9) 
„{26) Salvia Foliis (ubrotundis integerrimis , Bafi truncatia 

dentatis. Horz. Cliff. 13. ROYEN Lugdbar, 308. Salvia Aftica- 
na frutescens, Folio fubrotundo glauco, Flore magno Aureo 
Coma. Hort, dmft. Îl, p. 183. T, 92e 

ii, Dar ÏV, STUë 
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UL (33) Salie met ovaale byna effenrandige Wol- 
zeer lige Bladen, den rand van den Kelk Vlie- 
Hoorpe zig en gekleurd, 
STUK: 

XXXL Deeze op het Zandige Zee-Strand aan de 
eolorara. Kaap der Goede Hope voorkomende, heeft 

Gekleurde. Stoelen van zes Voeten lang, die van onderen 
Wortel fchieten : de Bladen zyn ovaal, ge- 
fteeld , Wollig , een Duim lang, de onderften 

Zaagswys’ getand , zelden ge-oord, de bovenÉ 
{ten effenrandig : de Kelken zyn wyd , met 
ronde Slippen en Bloedkleurige randen. 

XKXIV. (34) Salie met ovaalachtig Wigswyze getande 
Salvi 

fj mls ih naakte Bladen en eenen Heefterachtigen 
Gepluim- Steel, 

Deeze voert den bynaam van Gepluimde , 
om dat haare Aair Pluimswyze is verdeeld. 
De Kelken zyn in drie Slippen gefneeden , waar 

- van de twee onderften fpits. De Styl is lan- 
ger dan de Bloem, wier Helm niet lang is. Zy 
heeft de Blaadjes klein en fyn gekarteld, welke 

met” 

(33) Salvia Fol. ellipticís fubifitegerrimis tomentofis, Caly- 
cis limbo memuùranaceo colorato. Syst. Nat. Veg. XIII. p. 

66. 

(34) Salvia Fol. obovato- Cuneiformibus , denticulatis nu- 

dis,-“Caule frutescente. Mant. z5. Salv. Chameleagria. BERG 

Cep. 3. Salvia minor Ethiopica, Foliis Chamzleagni asperis. 
BREYN. Cent. 169. T. s. Mor. Hift. III, 6 11. T. 16, É. zo 
MEL los Teo Te 225. EE 

mtd Dat 



met de Bladen wan den Chameleagnus , dat is HL, 
de’ Bfabantfche Myrtus, Gagel genaamd, ver erdee 
geleeken worden door B reyn, die een fraaije Hoorps, 
Afbeelding van dit Gewas geek ‚ aanmerkende** 9e 
dat deeze’ geheele Plant “een Zwaaren Reuk 
heeft en eenen Kruiderigen Smaak, De Groeye 
plaats is ook aan de Kaap ‘dér ‘Gòede Hope. 

(35) Salie met Spatelswyze getande Bladen „ xxev. 
®, . 

S 

de Kelken gaapende Haaïrig ; den Steel nn, 
as Ja. Heefterachtig. Bekerache 

tige, | 

De Kelk der Bloemen is, in deeze Soort , 
regt Bekerachtig, gelyk ‘in de Molucca van 
TourNeEFoRT , en MomrisoN geeft ’er , 
in zyne bepaaling, de Bladen van de Wyfjes 
Ciftus aan. Het is een Heeftertje, dat in Sy- 
rie en andere Oofterfche Landen groeit. By 
Aleppo kwam het RaAuworrF op de Akkers 
voor. Het heeft wederzyds drie gefteelde Bloce 
men, die witachtig zyn en buiten.den Kelk uit- 
fteeken , met den Styl eens zo lang als de Bloem , 
wier Bovenlip in tweeën , de Onderlip in drieën 
gedeeld is, TourNeEroRT heeft ’er ronde 
Bladen aan toegefchreeven. 

| De 

G3 5) Salvia Fol. obovatis dentatis, Calycibus campannlatig: 

patentibus pilofs, Caule Fruticulofo..Mant,.zs, Salvia Fol, 

ovatis, Calyce turbinato limbo amplisfimo. ‘GRON. Or, ro 
Salvia Syriaca, Cifti foeiming foliis , Acetabulis Molucce. Mor. 

Hift. UL. p. 399. Salvia Orientalis frutescens, Foliis circina= . 
tis, &C, TOURNF. Cor. ro, 

ND 
IL. DerL. IV. ed 
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Ile De overige Soorten van dit Geflagt , die meest 
pee tot de Sclarey behooren „ ter befchryving van 
Hoorp-- de Kruiden fpaarende ; kome ik thans tot het - 
STUK eenigfte nog bekende, dat onder de Tweeman- 

nigen Driewyvig is, naamelyk dat van 

P IP:E.R.:… Pepers 

De Kenmerken voor ’t overige zyn, dat het 
geen Kelk noch Bloemkrans heeft , zynde de 
Vrugt eene eenzaadige Befie. 

é Men vindt hier van twintig Soorten , in de 
Indiën groeijende , en meest allen zo heet van 
aart , dat zy zig niet laaten aankweeken in de 

gemaatigde Lugtítreeken des Aardkloots : naae 
melyk, 

za (1) Peper met ovaale , byna zevenribbige , glad- | 
bn de gefteelde Bladen, die de Steelen geheel 
Gemeenee eenvoudig hebben. 

Deeze Soort , hoewel den Latynfchen bye 
naam hebbende van Zwarte, is de Gemeene 
Peper , die men in zwarte en witte onder- 
fcheidt. Sommigen beweeren , met PoMET, 

dat 

__{1) Piper Foliis ovatis fubfeptemnerviis , plabris, petiola- 
tis, fimplicisfimis. Syst. Nat. XII. Gen. 43. p. 67. Veg. Xllle 
p. 63. Fl. Zeyl. a6. Mat. Bed. 26, Piper retundum nigrum. 

C. B. Pin. ger. PLUK. Alm. 297. T. 437. f. 1. Moris. Hij. 

II. p. 602. S. 15. T. 1. f. Ie DOD. Äruidh. bl. 1440. Mo- 

lago- Codi. Horte. Mal, VII. p. 23. T. 12. Clus, Exot, 18e 
Ec de drom, p. 183, Ra}. Hi, Plant, 5341. 
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dat het verfchillende Planten zyn, die dezelven , Ie. * 

voortbrengen 3 anderen verzekeren het tegen-£* He 
deel, en in de Malabaarfe Kruidhof wordt Hoorps 
verhaald, dat men, door den zwarten Bast daar “TUE _ 
af te haalen, van Zwarte Peper Witte maakt; ak 

doch het een zo wel als ’t andere is, algemeen 
genomen , fout, Jemand , die de Zwarte en 
Witte Peper , zo als wy ze uit Indie krygen 3 
flegts met een oplettend Oog befchouwt, ziet 
ligt, dat het onmooglyk zy 5; ten wate men, 
om de Witte te maaken , veel grooter Korrels 

uitkoos: want anders moest de Witte , daar de 
Bast was afgehaald , kleiner zyn dan de Zwarte. 

Veel liever zal ik my dan houden aan ’ berigt 
van GARCIAS AB HomrrTos,die fchryft, 
dat ’er tusfchen de Planten, welke de een en 
andere voortbrengen , geen meer verfchil is „ 
dan tusfchen een Wyngaard die witte en een 
die blaauwe Druiven draagt; zynde nogthans de 
Witte Peper Planten zeldzaamer en niet dan op 
zekere plaatfen van Malabar en Malakka groei- 

jende. Dus ziet men, dat het ééne Gevoelen, 
als ’t ware ‚ met het andere beftaan kan. Hoe 

zoude ook Prso, die zo naauwkeurig over de 
Indifche Kruideryën gefchreeven heeft , de ge- 
dagte manier , om Witte Peper uit Zwarte te 
bereiden „ hebben kunnen opgeeven , indien 
zulks niet eenigermaate plaats had. Crustus 

wederom geeft een Afbeelding van een Witte 
Peper- Tros , dien hy zelf onder de in Pekel 
ingeleide Gember - Wortelen hadt gevonden ; 

E 3 wel. 
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welke de Korrels veel grooter ‚wit en veel yler 

aan het Steeltje geplaatst hadt „dan de Zwarte 
Peper dezelven gewoonlyk heeft, Anders zou 
men. mogen. denken „ of ook door ‚rypwording 

de Peperkorrels van zelf uit den Bast vielen , 
‚gelyk-zulks in verfcheide Planten. plaats heeft, 
en „dit, konde reden:zyn;, datsde: Witte Peper 
en grooter en. teveng flapper is, dan de: Zwär= 
de. > die. men,voor:de volle rypwording-afplukt, 
en -vervolgens:, :door fterk droogen ;als ín de 

Bast verfchroeit… Loch in de Witte Peper zelf 
moet „een. groot verfchil zyn + dewyl de een 

zegt „ dat de Korrels zo zyn. als ik gemeld 
heb; anderen , met BaumiNus, dat de Kore 
rels van de Witte Peper kleiner en heeter dan 
die van de Zwarte zyn ; zo RA yv aantekent, 

‘t Gewas,.dat de Peper voortbrengt, groeit 
natuurlyk in Oostindie „„ en wordt overvloedig 
aangekweekt op Malakka, Java en Sumatra, al- 
waar men het veel. aan den Zeekdnt, naby de 
Stammen: van regt. opfchietende Boomen , by 
welken het tot Steunzel kan opklimmen , zaait. 
Het is, naamelyk, „een Rankdraagende Heefter , 
ook in dit opzigt, zo wel als wegens zyne 
Trosachtige Vruge, by den “W yngaard te ver. 
gelyken; alzohy mede een Stoel heeft of Stam, 
die, overblyft. … De RKanken zyn buigzaam en 
taay, met veele Leedjes , die uit de Knoopen 
Wortel fchieten , indien het Gewas , zonder 
Steunzel , langs de Aarde kruipt. De Bladen 
Zyn laogwerpig rond, of ovaal met een punt, 

twee r 
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twee of drie Duimen breed en vier Duimen IL _ 
lang, ftyf en digt van geweefzel, met ten min ÎFDEELe 
fte vyf Ribben overlangs, van boven groenach- Hoorns 
tig bruin en glad , van onderen bleek groen, STUK 
Zy hebben korte dikke Steelen, en komen uit L#f 
de gedagte Knoopen voort , hebbende ieder 
Blad , doorgaans , tegenover zig een Steeltje , 

dat eetst digt Troswyze met Bloempjes is be- 
zet en vervolgens met Besfen , waar van ‘er 

twintig, dertig of meer, aan één Steeltje zit- 

ten, waar aan zy als gelymd zyn, zonder eie 
gen Steeltjes., De grootte is als kleine Aal 
besfen , de Kleur in ’t eerst groen, doch als 

zy ryp worden rood, en , terwyl door het 
droogen de Schil inkrimpt , worden zv zwart, 
Die Trosfen komen of tegenover de Bladen, 
of aan het end der Ranken voort, naar den 
aart van het Gewas, Eens in ’ Jaar bloeit het 

en fomtyds tweemaal. De Inzameling gefchiedt 
in de vierde Maand na het bloeijen ; dan wore 
den de afgeplukte Besfen een Week in de 
Zonnefchyn gedroogd en dus tot verzending 
bekwaam gemaakt. 

Zonderling is ’t , dat fommigen ’er een een= 

bladige Bloem , die in drieën verdeeld is , aan 
toefchryven. Het geheele Gewas , zo wel de 
Bladen als de Ranken en Wortelen „ heeft een 
heeten Peperachtigen Smaak, eenigszins trek- 
kende naar de hoedanigheid van de Vrugten of 
Korrels , wier algemeen gebruik tot bewaaring 
van Vleefch en andere dingen, als ook om een 

E 4 Kruie 
IL DEEL, IV, STUK, 
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Kruiderigen Geur tè geeven aan veelerley Spys 
MEDE zen en Saufen, tover bekend is, De Indiaa- 
Hoorp- 
STUK. 

_ Peper. 

u. 

Berle. 
Bêtel. 

Pipér 

nen bereiden door aftrekking en overhaaling 
een Water daar van, ’*t welk zy agten van 
dienst te zyn tot verfterking van de Maag. Als 

een Geneesmiddel merkt men ’er een verware 

mende , verdunnende en Zweerdryvende kragt 
in aan, die tevens prikkelende is, en daar door 

dienftig tegen alle Kwaalen , welke uit opgaas= 
ring van Slymige Stoffen en onwerkzaamheid, 
der Vaste Deelen ontftaan , wier Veerkragt 

daar door herfteld fchynt te worden. Hierom 
is het dikwils nuttig bevonden tegen Afloopen= 
de Koertfen , Duizelingen , Opftygingen , Flaauw- 

ten en wat meer van dien aart is: doch het me- 
nigvuldig gebruik brengt, na de verhitting, eene 
verflapping der Vaste deelen voort, en eene 
ontfteeking in de Vogten, dietot Rotting neigt. 
Het wordt voorgefchreeven in Kwyl- en Nies- 
middelen , als ook in Gorgeldranken, wanneer. 
de Klieren van de Keel door koude Slym ver- 
ftopt zyn. Men ligt ‘er de Huig mede en het 
dient tot ftilling van Kiespyn. De Olie , 

daar van gedeftilleerd, is uitmuntende in Smee- 
ringen tegen de Lammigheid. Voorts komt de 
Peper in de Theriaak , Mithridaat en andere 
famengeftelde W inkelmiddelen, | 

(2) BER met langwerpige; gefbinfle s zeyen= 
ribs 

0 Piper Fols ovatis gajengonls acuiinatis Giptlaëe 
vis; 
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ribbige Bladen, de Steelen tweetan- Ille 
, AFDEEL } dig. if 

Hoorp- 
Behalve de voorgaande , die op Malabar JMo-STUKe 

lago- Codi heet , is daar een Gewas dat men 
Beetla- Codi , en in ’t byzonder Betle of Betel 

noemt. Cr usrus heeft reeds daar van 
eer. fraaije Afbeelding aan ’t licht gegeven , 
welke hem, uit Toskanen, in de Nederlanden 

toegezonden was en naderhand te Weenen , 
volgens de aanmerkingen van een kundig Heer, 
die zig eenigen tyd in Indie opgehouden hadt, 
verbeterd, De Hoogleeraar J. BURMANNUS 

heeft het Gewas ook afgebeeld en befchreeven 
onder den naam van Peper of Saururus met 
zevenribbige , langwerpige „ gefpitfte Bladen, Zyn 
Ed. betrekt daar toe de Westindifche lan- 

ge Peper van SLOANE, een Boomachtig Ge- 
was met kleinere Bladen en eene dunnere , kore« 

tere Aair, In zyne Afbeelding , nogthans , zyn 
de Aaïren naar evenredigheid niet korter dan in 
de Gewoone Pepers Ook ontdek ik daar de 
tweetandigheid der Bladfteelen niet. De Rla- 

den komen op dergelyke manier voort; zy zyn 
ruuw en kort gefteeld. Men maakt ’er gebruik 
van, omze te leggen op vuile, rottige Zweeren. 

(3) Pe- 

viis, Petiolis bidentatis. FY. Zeyl. 27. Piper, qui Saururus, 

Foliis feptinerviis oblongo-acuminatis. BuRM. Zeyl. 193. T. 
32, f. 2. Crus. Exot. p. T. 176. Beetla- Codi, Hore, Mal, 
VIL p. 29. T. 15. BURM. Fl. Ind, p. 134. 

E 5 | 
M. DEEL, IV, STUK, 

P epe Pa 
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(3) Peper met fpits ovaale Bladen „die van 
onderen ruww zyn, met vyf uitpuilende 
Ribhen. 

Byzonder weinig fchynt deeze Soort’, tót 

‘welke het Siri = Blad van Rumeuius be- 
hoort ‚ te verfchillen van de voorgaande , en; - 

zo zy afgezonderd moeten zyn , dan is het de 
andete zekerlyk , die in de beide Indiën huise 
vest. Deeze komt in Oostindie voor, en wordt 

aldaar geteeld om de Bladen „ welke de eenig- 

ften zyn , die men tot het kaauwen van de 
Areek- Noot of Pinang gebruikt, deswegen Si- 

ri Daun , dat is Siri - Blad , genaamd, en ge- 
meenlyk Betel. Nergens groeie het ter: 3920. 
RumrPHius aanmerkt , in ’t wilde , maar wordt 

in de Moestuinen of Kruidhoven mét niet min= 

der zorgvuldigheid behandeld , als ‘de Tabak 

hier te Lande. Men mest den Grond fterk „ 
om zwaare, vette Bladen te hebben, en de Chie 

neezen gebruiken daar toe zelfs de Uitwerpfelen 
van Menfchen. « Voorts worden deeze Bladen 
by bosjes van twintig of dertigen, of als Peper- 

huisies in malkander geftoken , onder den naam 

van Susfongs overal in Indie, daar Marktplaat- 

fen zyn, te koop geveild, Men gebruiktze tot 
het 

(3) Piper Foliis ovatis acutiusculis fubtus f{cabris , nervis 
quinque fubtus elevatis, Fi. Zeyl. 26. Sitium. RuMer. Amb. 

Ps 336. T. 116. f. 2. Amalago, Hort, Mal, VII. P: ER rh o 

16, BURM, FJ, Jud, p. 114. 
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het kaauwen van de Pinang, als gezegd is; IIL 
wordende derzelver groote famentrekking, daar AFDEEL, 

door ‚ als gemaatigd , en tevens, doordien Loa 

eenigszins heet en Kruiderig zyn, een Geur by-°TU& 
gezet aan dat Kaauwfel (*). 

(4) Peper met Hartvormige , byna zevenrib- Pi 
bige, geaderde Bladen. Siriboa. 

Siris Vrugt. 

RuMmrPmrus merkt aan , dat ’er van de Sie 
ri twee Soorten zyn, waar van de eene de Lla- 

den, de andere de Vrugten; tot het gemelde gee 
bruik uitlevert. De laatfte , deswegen Siri- Boa, 
dat is Siris Vrugt, en in ’t byzonder Caju-Siri, 
dat is Siri- Boom, genaamd, maakt deeze Soort 
uit. De Bladen zyn eens zo groot als in de 
andere , naat: vooren wat breeder , van boven 

donker groen zonder glans, van onderen behal= 

ve de Ribben ook fterk geaderd, en daar door 
vry ruuw en rimpelig op ’t gevoel, De Smaak 
deezer Bladen is veel heeter dan die van de 
Siri- Daun en onaangenaam ; weshalve men 
van deeze Soort flegts een ítukje van de Vrugt, 
die lange Staarten uitmaakt, by de Pinang 

kaauwt. Ik heb dit reeds opgemerkt, toen ik 
den 

(4) Piper Foliis cordatis {ubfeptinerviis Venofis. fl, Zeyl. 
29. Siri- Boa. RUMPH, Am}. V. p. 340. T. 117.f. 2, Bes 

tela quem Siriboa vocant. BoNT. Jav. oi. T. 91. BURM. El, 

Ind. p. 14. 

(*) Ik heb daar van, in het II. DEELS I. STUK, den Pie 
nangboom befchryvende, bladz. 391 , gefproken, 

Ile DEEL IV, STUKe 
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den Arteeknooten-Boom befchreef ; doch de 
r E pe rd . 

Ärpr Ls onderfcheiding deezer twee Soorten van Siri , 

Hoorp- die anders in Gewas overeenkomen „ tot hier 
STUKe 

vh 
iper 

longum. 
Lange 

Peper. 

toe gefpaard. Op fommigen der Molukkifche 

Eilanden worden ook de jonge Bladen van de 

Siri-Boa tot het Pinang kaauwen gebezigd , 

en de genen , die gewoon zyn dezelve te ge. 

bruiken met de Vrugt, welke Peperachtig heet 

is, vinden geen Smaak in de Siri- Daun. 

(5) Peper met Hartvormige gefteelde en onge- 

fteelde Bladen. 

Deeze Soort bedoelt het Gewas , welks Vrugt 

men gemeenlyk Lange Peper noemt. Men 

heeft van ouds drie Soorten gehad, de Zwarte, 

Witte en deeze laatfte , van welke een groote 

menigte „in den jaare 1597» zo Crusius fchryft, 

door de onzen uit Java wasovergebragt, Hy geeft 

ser een zeer goede Afbeelding van, welke ook 

in ’t Kruidboek van DoponNéus is gebragt 

en befchreeven. Men vergelykt de Vrugt by 

de Katten van de Berkeboomen of Hazelaaren 

en het Blad komt grootelyks met dat van de 

Piftolochia overeen, 
De 

(5) Piper Foliis cordatis, petiolatls fesfilibusque. Fl, Zeyl. 

zo. Mat. Med. 20. Piper longum Orientale. C, B. Pin. 412. 

Piper longum. RUMPH. Amb. Ve ps 333. T+ 116 £. 1. Pis 

per longum Piftolochie foliis &c. PLUK. Alm. 297. T. 104e 

£, 4. Cattu-tirpali. Hort. Mal. VII. p. 27. T. 14e BURMa 

Fl. Ind. 14. CLUS. Exet, 183, DOD. Äruidbe 1441, 
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De Lange Peper groeit niet alleen op vee- Ils 
len der Eilanden van den Indifchen Oceaan , SPDEELS 
in ’c byzonder op Java, maar ook van de Vas- Hoorp- 
te Kust van Indie, gelyk ín Bengale , enz, °TUE- 
Het Gewas heeft een Houtigen Stam, van om- er» 
trent een, Vinger dik , die veele groenachtige 

Ranken uitgeeft, welke zig niet alleen om de 
Boomen flingeren en winden, gelyk de Peulen 
en Turkfche Boonen hier doen , om Takken 

en Sparren ‚ maar maaken zig ook met zekere 

Worteltjes in de Schors dier Boomen vast. Men 
kan de Vrugt naauwlyks van de Siri- Boa one 

derfcheiden , dan doordien zy korter en ruuwer 
is. Groen zynde is deeze Vrugt zeer fcherp 
en heet, als Peper; weshalve men dezelve dus 
droogt, door middel van Vuur, of in de heete 
Zonnefchyn , en dan komen ’er die Vingers 
van , welken men in de Apotheeken heeft „ 

onder den naam van Lange Peper, Lang aan 
xt Gewas blyvende, worden zy rood en week, 
bevattende alsdan in het roode Vleefch veele 
harde: zwartachtige Korrels , welke heet zyn 

doch het Vleefch is zoet, Dus heeft, omtrent 

het inzamelen van deeze Specery , iets dergelyks 
als met de Kruidnagelen plaats, en de hoeda- 
nigheid der Vrugten van de Peper, in ’t alge= 
meen, zweemt veel naar die der Besfen van on- 
ze zogenaamde Peperboompjes. 

De Lange Peper , groen geplukt, wordt in 
Indie veel gebruikt om een Geur te geeven aan 
de Dingen, die men inlegt of konfyt, De Ja- 

yad= 
U, DEEL: IVe STUK 
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STUK. 

„Peper, 

„3 TWEEMANNIGE HEESTERS, 

vaanen mengen ze ook doorgaans onder de Gee 
neesmiddelen „ welke tot verfterking van de 
‘Maag , tot Windbreeking , en wat meer van - 

dien aart is, dienen; zelfs in uitwendige Smeee 
ringen en Balzems. Hier te Lande komt zy. in 
eenige Samengeftelde Winkelmiddelen, 
Linneus betrekt tot deeze Soort de Cat- 

iu -Tirpali van „Malabar , welke befchreeven — 

wordt als een Gewas, dat van de Ronde Pe- 

per Plant werfchilt door minder Houtige Ran- 
ken en langer Bladfteelen , hebbende ook de 

Bladen langer «en donkerer groen , zeer zagt 
en fyn van geweefzel. De Bloemen zyn een= 
bladig , in vyf of zes Slippen verdeeld, zite 
tende op de Vrugten , welke langwerpig rond 
zyn ‚ met fpiraalswyze ‘naaden , elkander kruis 

fende , en dus de Knopjes, waar op de Bloe- 

men gezeten hebben , van elkander fcheidende. 

Deeze Vrugten zyn in ’t eerst geelachtig groen; 
met een witachtig ‘geel Vleefch van binnen ; 
vervolgens uit den groenen bruin, doch ryp en 
droog wordende uit den Afchgraauwen zwart- 

achtig, Dit verfchilt in alle opzigten , inzon- 

derheid wat de Bladen, Bloemen en Vrugten, 
aangaat à ah 5. | 

(6) Pe= 

(*) Men zou met fommigen mogen denken, of dit ook 
fout kon zyu in de befchryving van den ‘Malabaarfen Kruid- 

hof; doch Rrrrspe is één van de drie eeniyfte Autheuren „ 

daar onze Ridder op betrouwd heeft, en die hy bevonden 

heeft naauwkeurig te zyn; zo zyn Ed. zegt. Gers. Plant,’ 

Ed, v. p. Xil. 
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6) Peper met Lancetswys’ ovaale , vyfribbi- IE, 

8e, gerimpelde Bladen tent ij Arbin: 

Hoorp- 

enen Westindifche komt zeer naby aan hetSTUKe 

Siri-Blad van RumrHrius , doch. dewyl de Pias A 

Vrugten daar van laf en fmaakeloos zyn , zo Amalago, 
maakt zy een byzondere Soort uit. Men Re, 

vindt in de Malabaarfe Kruidhof een Amalago 
befchreeven „die tot. de Lange Peper behoort 
en waar van: dit Gewas den bynaam voert. Hier 

mede fchynt de Lange en uitermaate dunne Pee : 
per uit Florida, van C, BAUHINUs, overeen 

te komen, „Sommigen geeven 'er de langte van 

een half Voet aan. 

(7) Peper met. Hartvormige „ negenribbige ‚ _ vr. 

Netswys’ geaderde Bladen, Piper de. 
CUNLAN TZ. 

Grootbla= 

Deeze is de tweede Soort onder de Gewas-“ië“- 
fen in Oostindie , welken Rumrnius Wilde 
Boomachtige Siri noemt. Het zyn Rankgewas- 
fen , welke zig als Touw om de Boomen flinge- 

Ien, 

(6) Piper Folits lancèolato - ovatis quinquenerviis, rugoûis. 
Syst. Nat. XII. Weg XII. Piper longum arboreum altius Sec. 
SLOANE Fam. 44. Hift. I. p. 134, T. 87e £. 1. Piper frutex 

Spicâ longâ gracili, PLUK. Alm. 297. T. zis. f. 2. Saururus 

Foliis lanceolato-ovatis, quinquenerviistugofis. Hert. Clif. 140. 
(7) Piper Foliis cordatis novem - nervijs reticulatis. Syste 

Nat. XII. Weg. XIII. Saururus frutescens Foliis Plantagineis, 

Fruêtu breviori. PLUM. Amer, 59. T. 76. Sitium decumanum, 

RuMPH: Amb, V. p. 45. T. 27. BURM. HE), Jd, p. 1 

Te DEEL IVe STUK, 
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Ul ren, en daar by opkruipen niet alleen , maar 
. ook Wortel fchieten in de Schors , komende 

Hoorp- in gedaante bovendien, zo van Blad als Vrugt, 
eenigermaate met het Peper- Gewas overeen. 
De Ranken of het Touw van de Eerfte Soort 
zyn gewoonlyk een Arm of Been dik , maar die 
van deeze tweede Soort veel dunner, waar tc> 

gen dezelve de Bladen onder de Siri - Struiken 
allergrootst heeft, Zy bereiken wel de langte 
van een Voet en de breedte van vyf of zes 
Duimen. En, fchoon dit op ver naa niet komt 
by de grootte der Bladen van de Pifang- of Ba: 

pannen - Struiken ‚ gelyk wy vervolgens zien 

zullen ; ja naauwlyks haalen kan by die der Bla- 
den van den Ratelboom 3 voert nogthans deeze 
Soort deswegen den naam van Sirium decumâe 
num, dat is by witftek Grootbladige. De Blas 
den hebben , nevens de middelfte, verfcheide 

uitpuilende Ribben overlangs, wier getal, vol- 

gens de Afbeelding , veel meer dan negen fchynt 
te zyn. De Vrugt is langer, dikker, ruiger , 
dan die van de Siriboa, en van geen gebruik; 

vin. (83) Peper met Hartvormige , zevenribbige ; 

Piper retie Netswys’ geaderde Bladen, 
eulatum. C 

Netbladie 

in Dr | Dee. 

(3) Piper Foliis cordatis feptemnerviis reticulatis. Syst. Nat, 
XII. Weg. XIII. Saururus Botryoides major arborescens, Prüm. 

„Amer. s7. T. 75. de. 242. Ff, to Jaborandi, MARGGR. 37, Pis, 

Bras. 97. 
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Deeze komt met de voorgaande vry veel over- ML, 
een , doch valt in Westindie, Prumirer ff Es 
heeftze afgebeeld onder den naam van Groote Hoors 

Boomachtige Saururus , met Druifswyze Vrug-STUEs 
ten en Weegbree- Bladen. Volgens de Afbeel. 
ding zouden die Vyfribbig zyn. De Faboran- 
di van Marcocraar en Prso worde hier 
thuis gebragt, 

(9) Peper met Lancetswys’ ovaale Bladen; ix 
overhoekfe Ribben en Haakswys’ kromme, EPT 

aduncune., 
Aaîren. Krom- 

vrugtige. 

De Lange Peper , met een bleek groen fterk 

geribd Blad , en laager van Gewas , door Sr o- 

ANE afgebeeld , wordt hier thuis gebragt. Het 
zou de Boomachtige Saururus van PruMIiEr 
gyn, die een Haakige of kromme Vrugt heeft, 

De Ribben der Bladen zyn overshands of over: 
hoeks geplaatst. De Groeyplaats is op Jamaika, 

(ro) Peper met Hartvormige gefteelde Bladen zn 

en Kruidige Steelen. ‚ pellscidum, 
| Aan-Poorfchy- 

nende, 

(9) Piper Foliis ovato-lanceolatis , Nervis alterniss Spici- 

uncinatis. Syst. Nat, XIl. Weg. XIII, Piper longum Folio 

nervefo, pallideviridi, humilius, SLOAN. Hijf. IL. p. 135. T. 

37. f, 2, Saururus Foliis ovato -lanceolatis , Nervis alrernis. 

Hort. Cliff. 140. Roven Lugdbat. 3, Saururus axbozescens 

_ Fraêu adunco. Pum. Am, 58. T. 77. 

(xo) Piper Foliis cordatis petiolatis, Caule herbaceo. Syst, 

Nat. XII. Veg. XIII. Piper Foliis cordatis , Gaule procumben= 

te. Hort. Câff. 6. T, 4. ROYEN Lugdbaf. 8. Saururus minor 

k pro- 
MW, DEEL. IV, STUK: 
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HI. Aangaande deeze Soort, welke de Kleine hur- 
AEDEElg kende. Druifdraagende Saururus , met dikke 

Hoorp- Hartvormige Bladen , is van PrLUMieRr, 

STUK. merkt de Heer JACQUIN aan, dat de Marti- 

nikers gewoon zyn deszelfs Bladen , onder de 
Salade gemengd , of op zig zelve, raauw te 
eeten met Olie en Azyn, doch dat dezelven , 
wegens den fterken Reuk en Smaak , die zy 
hebben , weinig behaagen vinden by de Euro- 

‚__ peaanen. , De Franfchen (zegt zyn Ed.) 

9 noemenze Cresfon of. Kers. Zy groeit overs 
9) vloedig op de Zandige Oevers van Beeken 

> en Rivieren, als beminnende de Vogtigheid. 
„> In de meefte Broeyhuizen van Europa komt 
„> ze dikwils voor , wordende gemakkelyk voort- 
s> geteeld en aldaar niet minder weeldig dan 
> in haar Vaderland groeijende : ja, eens daar 

s> in gebragt , komt zy vervolgens van zelf 
s, voort.” De reden van den bynaam wordt 

door hem’ niet gemeld 5 fchoon hy het ook 

Piper pellucidum tytelt. 

en (rr) Peper met Lancetswys’ oyaale , geribde , 
er E 

id Vleezige Bladen. 
Lum. ! 

Spitsbladie 

Ban Dee- 
/ 

procumbens Botryitis , Folio crasfo cordato. PLUM. Aer. s4. 

T. 72. JAcQ. Ops. 1. p. 16. 
(11) Piper Foliis lanceolaro - ovatis nervofis carnofis. Syst, 

Nat. XII. Vig. XIII. Saur, alius humilis , Fol. carnofo & 

acuminato. PLUM. Amêr, 54. Te 71, …} 
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Deeze en de drie volgende zyn ook door IL 

‚ Pater PLUMIER in Zuid- Amerika waargeno- ir 

men. Hoorp- 
STUK, 

(12) Peper met flomp ovaale , ongeribde Bla- Pe RE 

den. an 
Stomp- 

bladige. 
Van deeze is in ’* Werk van EnReET 

door TREw een fraaije Af beelding aan ’t licht 

gebragt. 

(13) Peper met ronde , enkeld geplaatfle , XI 

Vleezige Bladen, Nm fin 
liuns. 

Deeze , onder den naam van Allerkleinfle , aise. a 
Kruidige , klimmende, rondbladige , Lange Pe- 

per, door SLOANE, die dezelve op Jamaika, by 
de Wortels van groote Boomen groeijende , aan« 

getroffen hadt, heeft Blaadjes als van Penninge 

kruid , volgens Puumrer. De Heer Jac- 

QUIN vondt op Martenique, in digte vogtige 

Bosfchen , de Stammen van ontzaglyk groote 
Boomen geheel met dit Kruid als met Klyf be- 

groeid, , De Bike (zegt zyn Ed.) zyn 

\ »» klein , 

(z2) Piper Foliis obovatis enerviis. Syst. Net. XII, Veg. 

KIL. Saarurus humilis Folio carnofo fubrotundo. PLum. Amer. 

53, T. 70, TREW. Ehret. T. 96. 

(13) Piper Foliis orbiculatis folitariis carnofis. Syst, Nar, 

XII. Veg. XIII. Saururus repens êcc. PLUM, Amer, s2, T, 

69. Piper loneum minimum &c. SLOAN, Jam. 45. Hit, IT, 

p. 137. JacQ, Of/erv, 1. p. 17. 

F 2 
Ie DEEL. IV, STUK, 
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„ME s kiein,-dik, Sappig, vet op ’t gevoel en bly 

dn 3» groen , hebbende een byzonderen aangenaa= 
Hoorp- „ men en Hartfterkenden Geur, dien zy ge= 
STUK, …, droogd zynde Jaaren lang, mids men ze tus-_ 

s» fchen de Vingeren wryft ‚doch dan een weinig 
> verflapt , behouden. Ik heb met dezelven 
‚‚ Gedeftilleerde Wateren, die wegens deezen 
„ Geur gewild waren, bereid gezien. Echter 
9» ZVN zy; onder de Geneesmiddelen, nog niet 
s) in gebruik gekomen,” 

zi. (14) Peper met Schildvormig ovaale Bladen. 
iper | 

maculofum. 

Gelakte, _Grootere Klyf- of Klimopachtige Saururus „ 
met gevlakte Steelen , hadt Prumrier deeze 

getyteld , wier woonplaats gefteld wordt op % 

Eiland van St. Domingo. 

xv. (as) Peper met Schildvormige „ rondagtig: 
P: Ld Gi nel be dag flomp gepunte, uingegulpie Bladen „ en 

schap ____gekranste Vrugt- Aaïiren. 
ige. k 

Hier is de Lomba- Plant, vanRUMPHIUS; 

t'huis gebragt , een Heefter van vyf of zes 
Voe. 

C14) Piper Foliis peltatis ovatis. Syst. Nat. XII. Weg. XIII. 

Saururus Hederaceus, Caulibus tnaculofis , major. PLUM. Arers 

6o. T. 66, 

(15) Piper Foliis peltatis orbiculato» cordatis obtufis repan- 
‚ dis , Spicis umbellatis. Syst. Nart. XI!. Pig. XIII. Saururus 

arborescens &c. PLUM. Amer. 56. 'T. 74 Lomba. RUMPHe 

Amb, Vip. 133. T. 59. É, de BURM. Fl, Ind. p. 5e 
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Voeten hoogte , die met een of twee Steelen Ul. 

opfchiet , zo rank , dat zy dikwils tegen iets nf 
anders moeten ennen > Zynde ook niet regt roorps 

Hout ,-maar Rietachtig en met Knoopen als de STUKe 
Bamboezen , van binnen met een Waterig voos 
Merg gevuld, De Leden zyn niet rond maar, 
driekantig „ en de bovenften geeven ieder een 

Blad uit, dat Waaijerachtig rond , doch wat 

Hartvormig is, negen Duimen lang en meet 
dan een Voet breed , van onderen met vyftien 

Ribben , die aan het end van den langen Steel 

famenloopen. De Bladen zyn laf van Smaak en 
de Vrugten, die als lange Peper aan Kransjes of 
Kroontjes groeijen , worden van de Kinderen 

veel gegeten. Het groeit op fommige Eilan. 
den var Oostindie en fchynt , volgens Pr us 
MIER, ook in Amerika voor te komen. 

(16) Peper met ovaale Bladen en gepaarde XVI 
Aairens Ben 

Daubheld 

In Franfch Guajana „ omftreeks Caïjenne „8%irde, 
zou deeze Soort , die kleiner is en gevlakte 

Steelen heeft, gevonden worden, 

(17) Peper met Hartvormig fpits ronde gea- xvu. 
derde Bladen en gekranfte Vrugten. Bper 

umbella= 
Tur. 

Gekranstes 

(16) Piper Foliis ovatis, Spicis conjugatis. Syst. Nas. XII. 

Weg. XII. Saururus Hederaceus Caulibus maculofis minor, 
PLUM. Amer. sr. T. 67. 

(27) Piper Foliis cordatis fabrotundis acutis venofis, Spicis 

3 Es 

1. DEE, IV. STUS, en 
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je u, Dat de Bladen niet genaveld zyn , ‘“onder- 
Pi * fcheidt deeze Soort, volgens PL&MIER, van 

Hoorn. de Vyftiende 5; doch in de Oostindifche lsemt 

STUK __pa.Plant, voorgemeld, zyn de Bladen ook niet 

genaveld en derhalve niet Schildvormig + zo dat 
de Bynaamen van deeze beide Soorten geheel 
oneigen op dezelven toegepast zyn: ten minfte 
in malkander loopen: want de Vrugt van die is 
zo wel gekranst als van deeze, Haar Groeyplaats 
was op St, ot at 

"ger (18) Peper met vondachtige drievoudige Bla- 
trifodiunt. den. ) 
Driebladi- 
ze. 

Deeze en de volgende Soorten: zyn „ door 

haare Bynaamen , zeer gepast onderfcheiden, 

Men vindt, naamelyk , in dit Geflagt anders 
geene, die de Bladen drievoudig heeft, Zy kwam 
ook by Cayenne voor. 

XIX. « à À : 
PIS (19) Peper met viervoudige, Wigachtige , on- 
gn gefleelde Bladen. | | 
Mn Dee: 

umbellatis. Syss. Nat, XII. Pag.) XIII. Saururus arborescens , 

Felis amplis cordatis. non umbilicatis. PLUM. , Amer. 53. Te 

zak 
(13) Piper Foliis ternis fibrorudie Syst. Nat. XII. Pig. 

XII. Saururus hederaccus sr Folio fubrotundo. FLuMe 

im. 53. T. 73. 
(19) Piper Foliis quatergis cuneiformibus fesfilibus. Syst, 

Nat. XII. Weg. XIII. Saururus repens tetraphyllus Folio cras- 

fors. PLUM. les 218. T. 2420 fe 2e 
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Deeze en de agtfte Soort zyn de eenigfte IL 
Soorten, welken de Hoogleeraar J. BURMA N= ATDEEL. 
NUs, uit de Afbeeldingen van PLUMIER , liöbens 
aan ’t licht gegeven heeft. De Bladen flaanSTuK: 
kruislings om den Steel en zyn aan ’t end uit. #per: 
gefneeden., ’t welk ’er een omgekeerde Hart- 
vormige figuur aan geeft. Het is een laag 

kruipend Gewas, met vry lange, ruige, Vrugt- 

Aairen en dikke Blader , in Zuid- Amerika ge= 

vonden. 

(20) Peper met gekranste, ovaaie, drieribbige vg, 
Bladen. Piper 

werticilla- 
Lun, 

Op Jamaika heeft Doktor BROWNE deeze a 
Soort aangetroffen , zynde een ongemeen klein 
en teder Kruidje, dat om de Steeltjes gekranst 
is met drie, vier of vyf, ftomp ovaale Sappige , 
gefteelde Blaadjes , en de Aairen enkeld heeft, 
veel maalen langer dan dezelven. ’t Gewas is 

eenjaarig , zo wel als dat van de Tiende Soort. 
Voorts merkt onze Ridder ten opzigt van 

de Gewasfen , die tot dit Geflagt betrokken 
zyn, in ’ algemeen aan, dat de Soorten, in- 
zonderheid die van den Saururus van Pru. 
MIER, op de natuurlyke Groeyplaats behooren 

on- 

(zo) Piper Foliis verticillatis ovatis trinerviis. Amoen. Acad, 

V. p. 391, Saururus erectus minor , Foliis orbiculatis , ver” 

ticillatis tumentibus , Spicis terminalibus, BROWN. Jam, 

204. 

F 4 
II, DEEL, IVe STUKs 
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Ree onderzogt te worden, of zy ook van de overi- 
mn. gen inde deelen der Vrugtmaaking verfchillen- 

Hoorp. de zyn. 
STUK» 

EESSSELEEEEEENEEEEEE SA 

eran a 

Befchryving van de HEEsTeErs, wier Bloe- 
men drie Meeldraadjes hebben , deswigen Dei- 
MANNIGE genaamd, 

DD: Klasfe der Driemannigen, in het Stelzel 
der Sexen , bevat wel veele Planten , 

doch meest Kruiden. -Men vindt ’er maar wei« 
nige Boomen , gelyk wy gezien hebben (*), 

en nog minder Heefters onder , ‚naamelyk maat 
twee Gelladten als volgt. 

C NEOR UM. 

De Kenmerken van dit Geflagt, behalven 

die van drie Meeldraadjes te hebben en een 

enkelen Styl, beftaan in een driebladige Bloem, 
voortkomende uit een drietandigen Kelk, be- 
vattende een driehoekig Vrugtbeginzel , dat eene 

Vrugt 

(*) Bladz. 43 in het II. DEFLS, II. Styx van deeze 

Watuuriyhe Hiftsrie , alwaar by misflag , niet lettende op -de 

hygekomene Gefligten , gezet is twee, in plaats van. vier die 

‘er in de Eeufte Rang, of zes die ‘er in te geheel in voorkor. 

men. 
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Vrugt uitlevert „ welke uit drie eenzaadige Bes- UL 
AFDEEL» 

fen is famengehoopt. ei 

De eenigfte Soort (1) van dit Geflagt , voert Hoorp- 
gemeenlyk den naam van Chamelea , welke zo S*EX 

veel als een Laagen Olyf boom betekent, en 5 
dus van de Geftalte is afgeleid. Men heeft tricoccon. 

hamzlex, 
‘er, om het van de Laureolaas of Mezerzon , 

ook dus genaamd ‚ te onderfcheiden , den By- 
naam van tricoccos , dat is met drie Besfen , 
welken LiNNmus insgelyks gebruikt, willen 

byvoegen. „Zyn Ed. neemt. het Cneorwin van 
THEOPHRASTUS, dat echter tot de Laureos 

laas fchynt te behooren , tot èen Geflagtnaam. 
De Italiaanen noemen dit Gewas, volgens C a- 
MERARIUS » Chamelea „ de Duitíchers Zy- 
landt, de Franfchen Bois gentil, …— / 

Men vindt dit Gewas in de meefte, Bere gache. 
tige Woeftenyën van Italie en de Zuidelyke. 
deelen van Vrankryk , niet alleen; maar ook ; 
zo Crusrus aanmerkt, in het By5 van Va- 
lence ; Katalonie en Arra agon in Spanje, alwaar 
het veel laager en witter voorkomt dan omftreeks, 
Montpellier en elders in Provence. . Het is een 
klein Heeftertje ,-naauwlyks een Voet hoog, 
ten minfto in heete Landsdouwen „ en altyd 

groen 4 

(1) Eneerum. Syst. Nat. XII. Gen. 48. p. 75. Vig. XIH. 
P. 74e Hort. Cliff. 18. ROYEN Lugdbar. z19. Cin tri- 
coccos.C. B. Pin. 462. Chamalea. CAM. Epit. 973. OERH, 

Lugdbat. 254. Dop. Pempt. 373. DOD. Purg. 124. CLU& 
Aar. 170, Fig. bona. 

Bj | 
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UL groen; met Bladen naat die vân den Olyfboomm 
are gelykende doch kleiner, bitter en bytende op 
Hoorp- de Tong. Het heeft kleine bleek geelachtige 
STUK. _Bloempjes, en daarop volgt eeh Vrugt uit drie 

Besfen beftaande , op een klein Steeltje in de 
oxels der Bladen hietende. welke door de ryp. 

heid rood wordt en door het dfoogen zwart; 

niet minder fcherp en bytende. Ook zyn de 
Bladen daar van tot zuivering van vuile rotten- 
de Zweeten dienftig: doch het inwendig ge- 
bruik fchynt niet zeer veilig te zyn. 

’ HIiPrProCRATE A, 

De Kenmerken zyn, een vyfbladige Bloem , 
voortkomende uit een Kelk die in vyven ge- 
deeld is, wordende het Vrugtbèginzel , daar in 
vervat , een Vrugt die uit drie Härtvormige 
Zaadhuisjes beftaat. kl 

ij De eenigfte Soort (r) is de Bejuco van Lorr- 
vinke. LING, in Zuid- Amerika waargenomen, welken 
lis. die Autheur een klimmende Heefter (Frutex 
Bejuco. _(vandens,) met gepaarde zeer uitgebreide Tak- 

ken , noemt, en daar van heeft LINN&us 
den Bynaam afgeleid. De Heer JACQUIN, 
die denzelven op Martenique en St. Domingo ;, 

doch 

(1) Hippocratea, Syst. Nat. XII. Gen. sá, p: 75. Weg 
XII. p. 75. Hort, Cliff. 434. JAcQ, Amer. 12. Hift. 9. Te 

9. Coa fcandens Fruêtu trigemino fubratundo. PLum. Gen, 8, 
Je. $8. Bejuco pendulus EFloribus- paniculgtis, LOEFL. Jt. 3140 
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doch menigvuldiger by Karthagena, in de Spaan-, LO 
fche Westindiën, op Bergen, in Valeijen „en-aan nerf 
het Zee.Strand , op overftroomende plaatfen „ Hoorns - 
waarnam „ noemt het een Boom.’ „, Deeze°Te% 
„, Boom (zegt hy) dien deszelfs eerfte Ont- Ben 

„, dekker PLUMIER , ter gedagtenis van den 
grooten Hippocrates , eerst gedoopt heeft „ 

gaat in het drooge Saizoen, jaarlyks te Kar- 
…, thagena plaats hebbende , waar door alle Loo- 

‚ men geheel Bladerloos worden gemaakt „, met 

‚> de Kappers en cenige weinige anderen , weel- 
»» dig groenend voort, Hy is echter niet bee 

» vallig , en heeft de nabuurige Boomen noodig 
om by op te klimmen, maar omwindende {voe 

ss lubilis) heb ik hem nooit gevonden. Hy ver« 
ss deelt zig in zeer lange, taaije , ronde Takken, 
» die over de. geheele langte dikwils, by tus- 
»» fchenwydten , verfierd zyn met gepaarde , 
»» gearmde „ Blad. en Bloemdraagende „ Takjes. 

»‚,De Bladen. heeft. hy ovaal of Lancetswys” 
‚ovaal, glanzig ‚ flaauw gekarteld met {tompe 
». of fcherpe, Tandjes ; gefteeld , gepaard , drie 
‚> Duimen lang, alleen. aan groene Takjes voort. 
», komende; in de Schaduw fomtyds een half 
s… Voet langs, op-opene zeer dorre plaatfen fome 
ss tyds dikachtig-, vet op aantaaken,-en aan 
> de kanten niet dan zeer fyn: getand. ’t Gee 
s„…was. draagt verdeelde Trosfen, van byna 
»> Reukelooze , zeer kleine geelachtig groene 
»> Bloempjes , ook wel eens aan de enden der 
«in | 99 Taka 
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TI. 
AFDEEL 

HI. 

Hoorp 
STUKe 

« 

e2 DRIEMANNIGE HEESTERS, 

> Takken. De Vrugt beftaat uit drie groote 

» Zaadhuisjes , glad en bruin , die ieder vyf 
s Zaaden bevatten , welke een groote Wiek 
> of Vleugel hebben. 

ss Ik twyfel niet (voegt zyn Ed, ’er by ) 

s Of de Bejuco , van wylen den Heer Loe r- 

2 LING, (welken naam de Spaanfchen gee- 
s, ven aan alle klimmende Planten ,) zal de 

ss Hippocratea zyn. Hy heeft in de Bloem , 
die zeer klein is, het vaste: Zaadhokje voor 

> het Honigbakje gehouden, en het Vrugtbe- 
> Zinzel befchreeven zo als het reeds merke= 
„ lyk aangegroeid was, niet gelyk het zig by 
> de ontluikinge der Bloem bevindt,” 

| NEIISIEDNIEISISISISISISISIS 

IV. HOOFDSTUK, 

Befchryving van de HrEesTERrs, wier Bloe- 
men vier Meeldraadjes hebben „ deswegen VIER- 
MANNIGE genaamd , waar” onder veele Uit- 
heemfche , als ook de Europifche en andere 

Soorten van Hulst voorkomen. 

ot de Viermannigen (Tetrandria), in het 

aL Stelzel der Sexen , behooren veele Ge« 

flagten en Soorten, die Heefters zyn, en der- 

halve thans van my befchreeven worden, als 
volgt, 

PR @e 
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Pro TEA. Zilverboom, TT. 
AFDEBLe 

In de voorige Uitgaven van het Samenftel Hoörb- 
der Natuur , zelfs nog in de Twaalfde , wa=STUKe 
ren de Kaapfe Gewasfen, welken men Zilver- „51° 
boomen noemt, onder den naam van Leucaden- 

dron, die daarop zag, in een Geflagt voorge= 

{teld „ dat zestien Soorten van dezelven begreep , 
en drie derzelven hadt de Ridder , wegens de 
eenbladigheid van de Bloem en de ongekuifd- 
heid van het Zaad, in een ander Geflagt , onder 
den naam van Protea, afgezonderd: doch thans 

heeft zyn Ed. best geoordeeld, alle die Zilver- 

boomen in een zelfde Geflagt, onder den laatste 
gemelden naam , die op derzelver veranderlyk« 
heid in de Bloem zinfpeelende {chynt, te be- 
vatten. „, Dat de Leucadendra by de Protee, 
„in een zelfde Geflagt (zegt zyn Ed, zelf „} 
» gevoegd moeten worden , ftem ik te gereeder 

„> toe, om dat ik verzekerd ben, dat zy allen 
„, in de Vrugtmaakende deelen eenig verfchil 
s hebben, terwyl niettemin de Geftalie in dee 

„ zelven overeenftemt „ zo wel als het wees 

3) zentlyk Kenmerk der Meeldraadjes, die hun-= 
„ne inplanting hebben in den rand van de 
„‚ Bloem ; fchoon dezelve in eenigen één- , in 

„, anderen twee- , in anderen vierbladig is” (*). 
De Kenmerken , niettemin , van de Pro. 

__ TEAg 

(*) Mantisfa altera. pe 194» 

IL, DEEL, IV. STUK, 



ui. 

04 VIERMANNIGE HEESTERS 

TEA ,worden thans opgegeven (*): een Bloem- 

AFDE krans in vieren gefneeden of gedeeld ; vier 

HoorFp: 

STUK. 

1. 
Protea 

Pinifolia. 
Naaldbla- 
dige. 

{malle Meelknopjes , die de Bloemblaadjes be- 

neden de tip ingeplant zyn: geen eigen Kelk : 

een enkel Zaad , waar van het Vrugtbeginzel 

tot den enkelden Styl behoort, 

Tegenwoordig bevat dit Geflagt ruim vyf- 

entwintig Soorten , die altemaal Heefterachtig 

zyn, en haare Groecyplaats aan de Kaap der 

Goede Hope hebben, als volgt. 

(1) Zilverboom met enkelde, Troswys’ geaaîr- 

de. gladde Bloemen, ern Naaldswys' finalle 

Bladen. ’ | 

“Tot deeze Soort behoort de Afrikaanfche 

Plant met Pynbooms- Bladen en Hoofdjes van 

Cyperus , door den Hoogleeraar J. BURMAN- 

Nus in Afbeelding gebragt, en van Ber- 

crus Aulax getyteld die zegt, dat zy in ’ 

klein zig als de Wilde Pynboom vertoont, 

Volgens. de. befchryving van den. Hoogleeraar 

D, vAN Roven is-zy een Boompje met Hou- 

tige bogtige Takken, die roodachtig bruin zyn, 

meest gegaffeld , aan den top Blad en Bloem 

draagende. Het geeft Aairswyze , enkelde , 
regt- 

_*) Syst. Nat. Vig. XII. Gott. 1774. Pp. 417 

(1) Protea Floribus fimplicibus raceraofo - fpicatis glabris, 

Foliis linearibus. Syst. Nat. Weg. XIIL p. 117. Leucadendroa 

Foliis linearibus &c. Syst Nat. XII. Gen. 110, p. 116. 

Mant, 36. Aulax, BERG. Cap. 33. 
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regtopftaande Bloemtrosjes , die Eyrond zyn UI, 
met fimalle Blikjes , van langte als de Bloem- ÄFDEEL, 
fteeltjes , wier end zig als in vier Tandjes Hoorp- 
verdeelt , en dit maakt den Kelk, zo zy ’er“tUEe 
één hebben , uit. ’ Getal der Bloemblaadjes ,, Zivr- 
is vier, die zeer fmal zyn, en uit het midden 
van ieder komt een kort Meeldraadje voort , 

met een Streepswys’ Meelknopje, Het Vrugt- 

beginzel , dat zeer klein, vierhoekig is en ruig , 

heeft een Styl, van langte als de Meeldraadjes, 

die allengs verbreedt , met een enkelden Stem- 
pel, Volgens den Heer BUR MAN NUs zyn 
de Bloemen Pypachtig, in vyf {malle Slippen, 
wanneer zy open gaan, verdeeld , geel van 

Kleur , met fmalle geelachtige Meeldraadjes, 
laatende zeer kleine Zaaden agter, gelyk zyn 
Ed. in de drooge Plant waargenomen hadt. 

(2) Zilverboom met enkelde Troswyze Wolli- _u. 
| s Protea 

ge Bloemen , en Naaldswys’ fmalle Bla- pacem. 
den. Trosdraa- 

gende. 

Het verfchil deezer Soort van de voorgaan. 
de, beftaat inzonderheid in de Wolligheid 
of ruigte der Bloemhoofdjes , welke als losfe 

Aairen uitmaaken. Bovendien ftaan de Takken 
en 

_(2) Protea Floribus fimplicibus racemofis tomentofis , Fo= 
liis linearibus. Mfant, 137. Leucadendrum racemofum. BERG. 

Cap. 23. Protea Foliis fetaceis, Floribus racemofis. Hert, 
Cliff. 496. 

Il, DEEL, IV, STUK» 
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II, en Takjes cok Kranswyze om den Heefterach« 
BREE, tigen Steel , zynde de laatíten ruig en groen , 
Hoorp- de anderen hoekig , paarfch en glad. De Bla- 

STUK. den, van twee Duim langte , zyn Draadswys 
ki dun „ doch niettemin Geutachtig overlangs ge- 

fleufd. De Bloemen maaken losfe T'rosfen aan 
‘tend der Takjes uit… Zy hebben een blyk- 
basren Kelk , die volgens BrEererus driebla- 

dig ‚ maar volgens onzen Ridder vierbladig 
is; de Blaadjes {pits oval , regtopftaande van 

buiten ruig. Die van de Bloem zyn drie- 
maal zo lang , Ëlsvormig, van buiten Wollig , 
drie om Benocann één regtopftaande , wat groo- 
ter dan de anderen, In de holte van dit laatíte 
Bloemblaadje dringt de Stempel, die daar door 

als befchut wordt , en de Meelknopjes zitten 
ook in die Holte ongefteeld. Zy zyn witachtig 
met paarfe tippen. 

HI. | 
Pens (3) Zilverboom met Aairswyze Bloemen en 
Geaairde. verdeelde Bladen, 

De Bladen van deeze Soort zyn van dergely- 
ke langte als die der voorgaande, maar als die 
van Venkel fyn verdeeld. De Heefterachtige 
Steel is ook Kranswyze getakt. Aan ’t end ko. 

men Cylindrifche Aairen voort, van drie Dui- 
men lang, waar door deeze Soort, zeer eigen, 

den 

(3) Protea Floribus fpicatis Foltís multifidis. Afans. 187, 

Leucadeadram fpicatum. BERG. Cap. 25e L. racemofum. Sp. 
Plant, Ne I. p. 134. 
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den bynaam van Geaairde krygt. De Kelk, HL 

beftaat vit vyf ovaale ftompe Blaadjes , half Arabe 
zo lang als die van de Bloem , vier in getal, Hoorb- 

welke van onderen een Pypje arenden nee 
jeder in zyne holte een Meelknopje hebben 5 soon A 
zittende de Styl, die een paarfch Knopje heeft, 

op een langwerpig Varel, dat met Pluis 
is gekroond, 

(4) Zilverboom met de Bloemen aan Tuil- WW. 
51 Protea 

tjes en fyn verdeelde Bladen, glomerata, 
Getuilde, 

Deeze Soort heeft kaale Takken en gladde 

Bladen. Aan ’t end is een Tuiltje van een 
Aair geformeerd , uit Lancetswyze , fpitfe , 
Roestkleurige Blikjes beftaande en Bloemen die 
Wollig , doch byna enkeld zyn , bevatten- 
de. 

(5) Zilverboom met Jamengehoopte Bloemen „V- 
Protea 

en verdeelde Dladen. Serraria, 
Van Trosbloe= 

mige, 

(4) Protea Floribus corymbofis , Foliis multifidis. ZAant. 137. 

Leucadendron glomeratum. Sp. Plant. N. 14. p. 137, Setrae 

ria foliis tenuisfime divifis , Floribus tomentofis. BURM. Afric, 

Seb T. oo. f. 2 
(s) Protea Floribus côngeftis , Foliis multifidis. Mart. 1388. 

Leucadendron ferraria. Sp. Plant. N. Is. p. 137. Abrotanoi- 
des Arboreum Monomotapenfe , Floribus in ramulorum cy- 

mis. PLUK. Alant. 1. T. 329. £. 1, Serraria Foliis tenuisfime 
divifis, Floribus rubris apetalis, BURM. Afr. 264, T. 99. f. 1. B, 

Anethifolius Frutex Afticanus Flore fericeo. SER. ab. Il. 

T. 63..f. 67 G 

Ie DEEL, IVe STUKe 
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Van deeze zo wel als van de- voorige heeft de 
’ Hoogleeraar J. BURMANNUS een fraaije Af» 
beelding aan % licht gegeven , noemende ze bei- 

den Serraria , als een nieuw Geflagt, ter eere 

van den geleerden SERRURIERS, dicstyds 
Hoogleeraar in de Genees- en Kruidkunde te 
Utrecht. De voorgaande werdt van zyn Ed, 
door de Wollige Hoofdjes onderfcheiden, en 
deeze door roode Bloemen te hebben , zonder 
Bloemblaadjes , gekenmerkt. Beiden waren het 

Heeftertjes, in de Zandige Woeftynen van Afrie 
ka groeïjende, twee of drie Voeten hoog, met 
de Bladen, als die van Venkel , fym gefnip= 
perd. LrINNmus zegt, dat de Bloemen van 
deeze laatfte in de mikken der Takjes voortko- 

men, ’t welk ik echter in de Afbeelding zo niet 

befpeur 3 dat zy als by Trosjes ieder op zyn ei- 
gen Steeltje zitten , en de grootte hebben van 

een Erwt, Mooglyk ziet zyn Ed, daar mede 
op het Bloemtrosje , in de gemeene Kelk ver- 
vat : want hy zegt verder, dat de Bloempjes 
byna naakt en geknodst zyn , hebbende een zeer 
korten Elsvormigen Kelk, De vier Meeldraad. 
jes zouden dan, door hunne vry groote Knop- 
jes , de Knodsjes daar van moeten uitmaa- 
kn Reit 

Als eene Verfcheidenheid betrekt onze Ridder 
tot deeze Soort, den Dilbladigen Afrikaanfchen 
Heefter van HER MANNus, welke door S z= 
BA in Afbeelding gebragt is , onder den‚naam 
van Zfrikaanfche veruit met fyne Bladeren en 

geele 
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_geele Bloempjes , zo de Heer J. BurnMman-, IL 
ÂFDEE . NUS, die denzelven voor een byzondere Soorc “Tiye 

je hieldt, aangemerkt heeft. Hoorp= 
Ant STĲKe 

8 f | 
De (6) Zilverboorn metenkelde Wollige Bloemen, _VL 
En Proztea 
i een ruigen Kelk en fyn verdeelde Bla- cyanoides. 

Koorn» 
den, bloemach= 

tige. 

4 Van deeze vindt men ‚ onder den naam van 
… _ Eehiopifche Koornbloem ‚ met ftyve Haairachtig 

fyne in drieën verdeelde Bladen , de Afbeel- 

ding by PrukeneTius. Het is een Hee- 
ftertje , dat de Takken en Bladén altemaal glad, 
doch de Bloemen uitermaate ruig heeft, van 
grootte als een Kers, zegt LiINNAUS. 

# 

y 

hj (7) Zilverboom met enkelde Wollige Bloemen, vir 

RE den Kelk van buiten glad, en fyn ver-, Sk 
PArocen 

deelde Bladen. phala. 
Rondkop. 

} pi2e. 

De gladheid van den Kelk van buiten, on- Pl Xix. 
ë è Ze le 

derfcheidt deeze voornaamelyk van de voorgaan. …£ 

de Soort: doch de Hoofdjes der Bloemen zyn 
ook 

(6) Protea Floribus folitariis lanatis , Calyce hirfsto, Foe 

… lis muleifidis. Jfant. 1883, Leucadendron Foliis ferace's fermi- 

Ù srikdis. Sp. Plant. 137. Protea Foliis linearibus ramofis. 

ROYEN Zugdbat. 186. Cyanus Bthiopicus &c. Prux. Afnnt, 

POES 340. f. 6. 

(7) Protea Floribus folitariis Lanatis , Calyce extus levi, 

Foliis multifidis, JÁant, 188. Leucadendron fpherocephalum. 
-BERG. Cap. 26 

G 2 
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ook ronder , waar van zy den bynaam heeft , 
en grooter. Onze Ridder geeft ’er de grootte 
van een Pruim aan, dat zeer onbepaald is; Ber- 
cIus die van een Duiven-Ey.. Het is, zegt 

“ deeze laatfte , een Heefter , die de Takken 
rond „ byna glad , met eene Kastanje- bruine , 
wat ruige, Schors bekleed heeft, met Kransjes 

van regtopftaande enkelde Takjes, waar aan fyn 
verdeelde Bladen , insgelyks naar die van Ven- 

kel of Dille gelykende. 
Tot deeze Soort fchynt my het Takje te bex 

hooren, dat ik onder myne Kaapfe Plantgewas- 
fen vind, hier in Fig. 1, op Plaat XIX, afge« 
beeld, Hetzelve, immers, heeft de Kenmerken 

van dit Geflagt, dat naamelyk de Meelknopjes 

in de holligheid der Bloemblaadjes ingeplant 
zyn, gelyk uit het daar onder, by A, met ver- 

grooting , afgebeelde , blykt. Voorts zyn die 

Blaadjes van buiten uitermaate ruig; weshal- 
ve ook de ronde Bloemknop, of het Hoofdje , 

waar in dezelven zyn vergaard, zig als Wollig 
vertoont. Hier tusfchen komen andere Topjes 
voor , die weinig of niet ruig zyn , en deeze 

maaken mooglyk de Stempels der Stylen uit. 
Nader heb ik dit niet willen onderzoeken, om 
den Bloemknop niet te befchadigen. Dezelve is 
hier in de Natuurlyke grootte getekend , zo 
wel als bet geheele Takje, waar onder een 
Blad, by B, vergroot zynde, in Plaat gebragt 
is, om te doen zien ‚ dat zy, hoewel zig glad 

vere 

E Kl) 
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vertoonende , zeer ruuw en dunnetjes bezet hd 

zyn met kleine witte Haairtjes. IV, 
| Hoorps 

À STUK. 
(8) Zilverboom met ongefteelde Bloemen op 

zydes de Bladen met enkelde Eeltige pun- oo 
irta. 

Len. Ruigbladí- 

ge. 
F Deeze munt door de Wollige ruigte van 
haare Bladen uit, die geheel van de voorgaan- 

den verfchillen ; want zy zyn Lancetvormig en 
zeer digt om den Steel geplaatst, zo dat de- 
zelve zig als gefchubd vertoont. Hierom gaf 
men ‘er ook een ruigen Steel aan 5; hoewel 
de eigentlyke Steel niet ruig is, gelyk uit de 
Afbeelding blykt van den Grooten BoEr- 
HAAVE, die zegt, dat het Gewas op Moes 

rasfige plaatfen, ja zelfs in ’t Water groeit , 
en aldaar de hoogte bereikt van vyf of zes 

Voeten. De onderfte Schubben van den ge= 
meenen Kelk zyn geel , de bovenften rood , 
en dit geeft ‘er , als ’t ware, roode Bloemen 
aan. 

(9) Zilverboom met ongefteelde Bloemen op. „X- 
Protea 

zyde ; cucullata. 
Gehuikte, 

(8) Protea Floribus lateralibus fesfilibus , Foliis apice uni- 
callofis. Mant. 139. Leucadendrum hirtum. Sp. Plant. 136, 

Lepidocarpodendron , Foliis Sericeis brevibus confertisfimis , 
Cono gracili longo. BOERH. Lugdbat. II. p. T. 194. 

(9) Protea Floribus lateralibus fesfilibus , Foliis apice trical- 

lofis. Mant, 189. Leucadendron Foliis cuneiformibus apice 
eidentato-callofis, WACHEND. Ultr. 203, Protea Fol, lanceo- 

G 3 las 
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EA zyde ; de Bloemen met Eeltachtige drië- 
IV, dubbelde punten, 

Hoorp- k 

keld: Deeze noemt BorrHaave Hypophylloear- 
podendron , om dat de Vrugten als onder de Bla- 
den groeijen , die de punten in drieën verdeeld 

hebben, zynde de bovenften geheel , de onder- 
ften alleenlyk aan de punten rood, voor ’t ove- 

rige donker groen. „De Bladen zyn hier veel 
fmaller dan in de voorgaande Soort , en Wig- 

vormig, aan den Steel zeer {mal , naar ’t end- 
verbreedende. De bovenfte roode geeven de 
Bloem uit, die in haare ‘Kelk als in een Huik 
beflooten is , waar van de bynaam. Op "Moe- 
rasfige plaatfen , by *t Ronde Bofch , anderhalve 

Myl van de Kaap, groeit deeze Heefter drie 
Voeten hoog. 

X. (ro) Zilverboom met enkelde Bloemen , wier 

PR Kelk uitgebreide gekleurde Straalen heeft; 
Koosachri- de Bladen Elsvormige 
ge. 

Van Bererertius wordt deeze , wegens de 

kleinte, nanum getyteld. Het Gewas heeft een 
Stammetje van maar een Voet hoog, even als 
de Takken van den Pynboom door Lidtekentjes 
ruuw , en als bezet met Pynbooms- Bladen , die 

/ aan 

(ro). Protsa Florlbus folitariis , Radio Calveino colorato 

patenti, Foliis fubularis, Jfant. 189. Leucadendron  nanam, 

BERG. Cap. 22. Conophoros Gapenfis Pini folio. PET. Gaz 
HeT A5: f, Te 
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aan de Takjes, welken het uitgeeft, Goudkleu-, HL 
rig groen zyn. Aan ’t end derzelven komt een Ee 
enkele Bloemknop , die een grooten paarfchach- Hoorp- 

tigen Kelksheeft , van binnen geel, zo dat de* "PE 
Bloemen naar die van den Chineefchen Aster ges 
Iyken. De eigentlyke Bloempjes zyn tweebla- 
dig : het grootfte Blaadje Lancetvormig , ge- 
kield , gefleufd , aan de tip Haairig, den rand 
in drieën gedeeld hebbende , met drie Meel- 
draadjes; het andere Blaadje Borftelachtig , met 

één Meeldraadje. Het Vrugtbeginzel is Haairig, 
met eenen Elsvormigen Styl, die een enkelden 

Stempel heeft, 

(11) Zilverboom met enkelde Bloemen , wier U 
Prot 

Kelk bekrompen Lanceiswyze Harfbige repens. 
Tuipe Straalen heeft, de Bladen Lancetvormig. om. 

Tot deeze Soort is, in de eerfte plaats, bee 

trokken , de Lepidocarpodendron van Borr- 
HAAVE, met fmalle korte Wilge- Bladen , die 

de Schubben van den Kelk zeer fchoon Rooze- 

kleur , Goud, wit en donker - rood bont heeft, 

het Pluis der Bloemen wit, De figuur der Bloe- 
men 

(11) Protea Floribus folitariis , Radio Ca'ycino lanceo!ato 

ftriéto refinofo, Foliis lanceolatis. Mant. 189. Lepidocarpo- 

dendron Foliis anguftis brevioribus Salignis &c. BoERH. Lugde 
bat. IL. p. Te 187. B. Leucadendron Foliis longisfimis obrafe 

trigonis &c. WACHEND. Ut. 204. Lepidoecarpodendron. Fol. 

longisfimis anguftisfimis &c. BOERH. Zugdbat, U, p. Te 
190. G 4 
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men doet ’er den naam van Twipboom door de 
‚ Hollanders aan geeven. Dezelve groeit, op den 
weg van ’t Kafteel aan de Kaap naar den Steen- 

berg , met een Stam van één of twee Voeten 
hoog, die veele Takken uitgeeft, tot de hoogte 
van agt of negen Voeten. De Bladen zyn als 
gemeld isen de Bloemkrzoppen, ten aanzien van 

de Kleur der Schubben volmaakt Harlekyns en 
zeer veranderlyk , bevatten een overvloedig Ho- 
nigfap, dat 'er met Smaak wordt uitgezoogen. 

LiNNmus geeft ’er de grootte aan van een 
Ganzen- Ey. 

’t Ís onbegrypelyk hoe hier, als eene Ver. 

fcheidenheid , heeft kunnen thuis gebragt wor- 
den die andere Soort , van ’t zelfde Gewas , 
welke BorrHaAve noemt L. met zeer lân- 
ge, fmalle Bladen , welke de Vrugt, die zeer 

fraay rood, geel en wit bont is , als eene Kroon 
omringen, en eenen kruipenden Wortel. Moog- 

lyk zal hier van de bynaam afgeleid zyn. Dee- 
ze heefteen Stammetje van naauwlyks een half 
Voet hoog , zonder Takken, dat een Kroon van 
driekantige Bladen, als die van de Ficoides uit- 
geeft „ wel eens zo lang als de gezegde Bloem- 
knop , en de deelen der Vrugtmaaking waren 
ook niet met die der andere overeenkomttig. 
Menigvuldig groeide dit laatfte Gewas op de 
Zandige Heijen omftreeks de Buitenplaats van 
den voormaaligen Gouverneur VAN DER STELL > 

drie Uuren gaans. van het Vlek aan de Kaap , 
wel. 

/ 
" / 
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welke Conftantia genoemd wordt, daar men de UL 
Á 8 

befte Kaapfe Wynen teelt. rn 

| Hoorp. 
(12) Zilverboom met enkelde Bloemen , wierSTUKe 

Kelk bekrompen Lancetswyze Straalen heeft, Dik 
de Bladen rondachtig en gefteeld. Cynaroides, 

Artisjoke 
, à bloemige, 

Deeze groeit op vogtige plaatfen aan den Ta 
felberg by de Kaap, een dikken Knoest uitmaa- 
kende, die veele ‘Takken uitgeeft, paarfch van 
Kleur , zo dat het Gewas de hoogte bereikt 
van drie Voeten. De Bladen zyn zwaar ge- 

fteeld, dik , ftyf , bly- groen met roode ran- 
den , een Handpalm groot. Aan ’t end der 

Takken komt een groote Kelk , fomtyds be- 
ftaande uit negen ryên van Schubben , zynde 

dezelven, als de Bloem open is , zeer uitgebreid, 

en van binnen fchoon rood. De figuur en grootte 
is bynaals die van een Artisjok ; waar van de 
bynaam, De eigentlyke Bloempjes zyn twee- 

bladig „ zegt LIiNNaus; de, Blaadjes van 
langte als de Kelk, aan de tippen famenkleeven= 
de, Roozekleurig ; het breedfte den tip in drieën 

gedeeld en ruig hebbende: de Draadjes witachtig 

ros; het Vrugtbeginzel gebaard ; den Styl rood, 
(13) Zil- 

(12) Protea Floribus folitariis, Radio Calycino lanceolato 

firicto, Foliis fuborbiculatis petiolatis. Mant. 190, Leucaden- 

dron Fol. fubrotundis patentisfimis petiolatis &c. WACHEND. 

Ultr. 204. Lepidocarpodendron Folio fubrotundo rigido &c. 

BOERH. Luzdbat. II. p. T. 184. 

G 5 
Ile DEEL IV, STUKe t 
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En (13) Zilverboom met enkelde Bloemen , de 
Iv. Straalen van den Kelk Spatelvormig en ge- 

Hoorp- baard, de Bladen Lancetvormig. 
STUK 

Dem, _ Deeze voert den bynaam, ontleend van de 
Leprdocar- Gefchubde Vrugt, dien BorrHaAaAve aan ver- 
podendron. Ù gf : dt 
Schubvrag-fcheide Soorten van dit Geflagt in ’t algemeen 
Hee. gegeven hadt , om dat de Bloemkelk zig fluiten- 

de een Vrugt formeert , welke, als een Ge- 
fchubde Vaas , de Zaaden bevat. Die hier is 

thuis gebragt, voert by hem den naam van Le- 
pidocarpodendron met langere fmalle Wilge-Bla- 

den, de Schubben van den Kelk , zeer fraay, 
geel, bruin, wit, zwart bont hebbende, en de 
Pluimpjes der Bloemen donker paarfch , met 
eenen Zilverkleurigen glans , die ook de randen 

der Schubben verfiert, In hoogte en manier van 
groeijing, en teffens in de Vrugtmaaking, komt 
deeze , die ook ‘Tulpboom genoemd wordt, met 

de Elfde Soort overeen, en het fchynt dat de 
Bloemkelk niet minder bezwangerd zy met 
een Honig-Sap. De twee Bloemblaadjes heb- 
ben ieder een Streepswys’ Meelknopje. Het 
Vrugtbeginzel , Elsvormig , binnen een Kwastje 

van geele Haaïrtjes vervat, heeft een dunnen 
Styl, die van boven gekield ís, zo lang als de 

Bloem, met een puntigen Stempel. Het Zaad 

Ís 

(13) Protea Floribus folitariis, radio Calycino fpatulato , 

barbato, Fol. lanceolatis. Maxt. 19o, Lepidocarpodendron. 
BorrH. Lugdbat. 1. p. T. 188. B, Protea fpeciofa, Lepide- 

carpodendron. BOERH, Lugdbat. UL. p. T. 189, 
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is langwerpig , gelyk in de meefte anderen, HL 
Als eene Verfcheidenheid is tot deeze Soort “TDAEE 

betrokken „ die ; welke BoERHAA VvE noemt HoorD- 

Lepidocarpodendron met langwerpige groene Blaine 
den, die rood gezoomd zyn, de Schubben MEtpeeia. 

Wollige tippen en randen. Deeze heeft „Sieriyke. 
bovendien, de Bladen veel breeder, mét dikke 
geelachtige Ribben , en is blykbaarlyk een ande- 
re-Soort , tusfchen den Tafel. en den Wind- 

berg aan de Kaap groeijende, doch met haare 

‘Takken naauwlyks. de hoogte van twee Voeten 
bereikende. Zy komt ten opzigt van de groot- 

te des Bloemkelks „als een Artisjok, met de 

voorgaande Soort overeen. De Schubben van 

de onrype Vrugt zyn rood ,„ en de bovenften 
hebben aan ’t end als een Kwastie van Zyde. 
Daâarom iseen vreemde Vrugt van CLUs1US 

hier thuis gebragt. 
Zonderling is ’t, dat door onzen Ridder geen prorsa 

gewag gemaakt worde van de Eerfte Soort gesn 

BOERHAAVE, die niet van de minst Sierlyken isboou. 
onder deeze Gewasfen. Dezelve , op den afftand 
van drie Mylen van de Kaap, aan den voet der 

Bergen groeijende , maakt Boomen uit , wier Stam 
drie Voeten dik is , van zeer hard en knoeftig Hout, 

wordende , mooglyk deswegen , Wagenboom 

geheten. Men gebruikt het meestop den Haard, 
hoewel het, door de menigte van wegfpringen- 
de Zwavelachtige Vonken , onder ’t branden 
laftig is. Het heeft eene geelachtige Kleur , 

doch 
IL, DEEL IV, STUK, 
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„HL doeh wordt aan de Takken paarfch. Uit den 
CRD Stam komen menigvuldige Takken, met dikke, 
Hoorn- breede , langwerpige ftompe Bladen , die geele 
STUK. Ribben hebben en roode Randen. Aan ’t end 

Zilver- À kde 
boom. der Takken komt een Bloemknop;, die insgelyks 

de grootte ‚en byna ook de figuur, van een Ar- 

tisjok heeft, beftaande fomtyds uit agt ryën van 
Schubben , en van buiten paarfch zynde, van 
binnen groenachtig geel. De Bodem van den 
Kelk is, even als in de Diftelknoppen, bezet 
met Bloempjes , die ieder een eigen Kelkje 
hebben , met een lange Staart , waar in het 

Vrugtbeginzel vervat is , met een gepluimden 
Styl. De rype Vrugt of Knop , die de Zaaden 
bevat, is groenachtig Afchgraauw van Kleur, 
De geheele Boom bereikt , met zyne Takken , 
dikwils de hoogte van twintig Voeten en de 
Bast wordt tot Geneezing, van den Loop ge- 
bruikt (*). 

“yv, (44) Zilverboom met meest dubbelde Bloemen, 

bn thin die zeer lang zyn, ver van elkander, ge- 
4. 

Hottentot- knopte Stylen en gladde Bladen. 
fche, 

De bynaam zal waarfchynlyk van de Hotten- 
totten afgeleid zyn. Men heeft deeze Soort 

op 

(*) Lepidocarpodendron Folio Saligno lato , Caule purpu- 

rascente. BOERH. Lugdbat. II, p. T. 183. 

(r4) Protea Floribus fubgeminis , Piftillis capitatis, Cos 

follis longisfimis diftantibus, Foliis glabris, A4ant, 1or,. 



BEER EIND WT A MOP 

op de Bergen aan de Kaap, in zwart Zand, UL 
aangetroffen. Het is een Heefter met paarfch- sak nn 
achtige Takken , waar aan Lancetvormige Bla- Hoorps. 

den overhoeks , die glad zyn met eene Eeltige**EFe 
punt, en op het end ‘Bloêmen, van grootte als, 577 
een Ockernoot. De gemeene Kelk, even als in 
de anderen gefchubd en glad „ ís gevuld met 
eenbladige Bloempjes , die Draadvormig en zeer 
lang zyn, ruigachtig , geel , naar ’t end verdike 
kende. Zy zyn in tweeën gedeeld, byna tot 
aan den Grondfteun toe „ en hebben de eene 

Slip Lancetvormig , in drieën gefneeden , de 
andere fmal, De Stempel is geknopt, zeer fyn 
gefpleeten. 

(15) Zilverboom met enkelde Bloemen , ge- xv. 
ú Protea' knodfte Stampers en drie « Eeltige. Bla: EOL 

den, docarpaden= 
i dron. 

Onderbla- 
De bynaam , ontleend van het groeijen derdige. 

Vrugten onder de Bladen, door BOERHAAVE 
gebruikt, is toegepast op deeze Soort, tot wel- 

ke niettemin een geheel andere betrokken wordt, 
die de Vrugten, wel is waar, fomtyds tusfchen 
de Bladen ‚ doch ook aan de enden der Tak- 

jes 

(15) Protea Floribus folitariis , Piftillis clavatis , Foliis 
tricallofis. Jant. ror. Leucadendros Africana. PLUK. Alm. 

212, Protea Foliis laneeolato-linearibus , apice &c. ROYEN 

Lugdbat. 184. Hort. Cliff. 29. Conocarpodendron Folio uigi= 

do , angufto, BoERH. Lugdbat, Il. p. T. 198. 

II, DEEL, IV. STUKe 
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jes draagt. Hy hadt dezelve genoemd Conocar- 

podendron ‚ om dat de Vrugten Kegelvormig 

zyn en zeer veel naar Pynappeltjes gelyken ; 

zynde het Blad {tyf en fmal Wigvormig, met 

een driepuntig breed end, en de Bloemknop 

Oranjekleur , insgelyks van grootte als een 

Walnoot , zo LiINNZAUS aanmerkt. Het is 

een laas Heeftertje of Kruid, dat uit een krui- 

pende Wortel, op Heijen en Zandvelden , by 

den Steenberg aan de Kaap ‚ overvloedig groeit. 

(16) Zilverboom met twee of drievoudige Bloe- 

men, de Stylen geknodst, de Bladen Lan- 

cetswys’ ovaal en Wollige i 

De Conocarpodendron die geen Stammetje 

heeft, maat verfcheide ‘Takken uitgeeft uit den 

Wortel , met een ftyf , geribd, langwerpig , 

breed Blad , van BorRBAAVE , wordt hier * 

voorgefteld. De Zaadknopjes zyn bruin en 

tusfchen de Schubben , die het Nierachtige 

Zaad bevatten , komen zekere Haeairen uit, 

waar van mooglyk de bynaam is ontleend, of 

anders kon die ook zien op de Wolligheid der 

Bladen. De Olyfbladige van Bereios fchynt, 

wegens derzelver driepuntigheid ‚nader te komen 

| aan 

(16) Pretea Floribus binis ternisve , Piftillis elavatis, Fo- 

lis elliptico - lanceolatis pubescentibus. /faxt. 192. Leucad. 

Oleifolium. BERG. Cap. 15. Gonocarpodendron acaulon, BOERH. 

Lugdbat. MI. p. Te 20Le or 
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aan de voorgaande Soort. Twee of drie Bloem- HL 

knoppen, volgens onzen Ridder aan ’t end der PERES 

Takken voorkomende , hebben ieder de groot- Heise 

te van een Kers: zy zyn rondachtig en beftaan °TU%e 

uit fmalle Schubben. De Bloempjes , in ded 

Kelk vervat , zyn eenbladig met twee fmalle 
Slippen : de Styl is driemaal zo lang en heeft 

éen Eyvormigen Stempel. De Groeyplaats is 
in ’t roode Zand aan de Kaap. 

(17) Zilverboom , die de Bloemknoppen Ey- XVI, 

vormig , Kaf achtig gefchubd , met Bladen Strobirina. 

omzer en glad heeft , de Bladen Spatel-Din'chab- bige. 

vormig , effen. 

De gefteldheid der Schubben van den Kelk; 
in deeze nieuwe Soort, komt grootelyks 
overeen met die der Denne-Vrugten. De 
Bloempjes , daar in vervat , zyn klein, vict« 
bladig , naauwlyks langer dan de Schubben , 

en hebben een ftompen Stempel, De Bladen 
hebben de breedte , doch naauwlyks de lang- 
te , van eens Menfchen Vinger. Het Ge- 
was heeft een Stammetje met dikke Tak- 
ken en groeit ook aan de Kaap der Goede 
Hope. 

(18) Zilverboom » die de Bloemknoppen Ey- Xvim. 
Totea 

vor- Conifera, 
Pynappe. 

(17) Protea Floribus imbricato - ovatis involucratis , pa-ligee 

leaceis , glabris , Foliis fpatulatis levibus, Jfant, 192. 

(18) Protea Flor. imbricato - ovatis , involucris paleaceis 
: {ub= 

, DEEL, IV, STUKe 
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Et ARNE vormig » Kafachtig gefchubd, met Bladen 
AFD EEK omzet, en eenigermaate Wollig- heeft, de 
Hoorp- Bladen fmal Lancetvormig. 
STUKe 

Zel > z a 6 je Pld De Bloemknoppen , van deeze Soort, gely- 

ken naar Pynappeltjes, of naar de Vrugten van 
den Lorkeboom 5; het welke uit de Afbeelding 
van BOERHAAVE , en uit de benaaming ; 
door hem daar aan gegeven, blykt. Zy heb. 
ben omtrent de grootte van een Hazelnoot , 

en bevartten vierbladige Bloempjes. ’t Gewas 
heeft een Stam van ongevaar een Arm dik , 
met veele ftyve Takken , de hoogte van agt 
Voeten bereikende. Het komt aan den voet 
der Bergen op den Houthoek!, die agttien My- 
len van het Vlek en Kafteel aan de Kaap ge- 
rekend wordt te leggen , menigvuldig voor. 

XIX. (19) Zilverboom , die de Bloemknoppen Ey- 

Penn: vormig „ niet Kaofachtig gefchubd „ met 

Goud- Bladen omzet, en effen heeft; de Bladen 
knoppige. Pik 

liniaal, 

De Bloemknoppen van deeze Soort, zo wel 
als, de Vrugten , waar in zy veranderen , en 

die 

fubtomentofis , Foliís anguftatoelanceolatis. fant. 193. Cono- 

carpodendron. Borrn. ZLugdbhat. II. p. Te 197. 
(19) Protea Flor. ovatis involacratis epaleatis levibus, Fo- 

liis linearibus. Mant. 193. Conocarpodendron. BOERH, Lugds 

bat, 1. p. T. zoo, Thymelga capitata. PLUS. Mdant, 131. Te. 
229. f, 6. 
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en alleenlyk door het opengaan der Schubben Hi, 

verfchillen, zyn vervat in, een Kroontje van de DEEL, 
Bladen , en van Kleur en grooter dan. de an- Hoorp= 

deren , die ftyf en fimal zyn, blaauwachtig van STUK: 
Kleur , byna als Wilge- Bladen. Het Gewas ien geler 
groeit ter hoogte van twee tot vier Voeten, op u 

de Rotfen aan den Tafelberg. De Bloed. 

pen zyn Goudkleurig geel en rood bont. Zy 

hebben ongevaar de grootte van een Erwt, en 

‚de Bloempjes , in zekere Wolligheid daar in 
vervat „ beftaan uit vier fmaile Blaadjes. Het 

Zaad is byna rond, met twee Hoorntjes. Men 
wil dat het de Geknppte of Katdraagende T'hy-= 
melea , met fmalle Wilge- Bladen zy , waar 

van. PrLUKENETIUS de Afbeelding heeft 
gegeven, 

(20) Zilverboom „ die de Bloemknoppen Ey- vz. 

vormig „ niet Kafachtig gefthubd , met, Proea 
Sal; iSnd, 

Bladen omzet ; de Bladen etn Mae 

eenigermaate Pale: en Jcheef heeft. ‘bladige, 

Dat de Bladen van deeze Soort naar die der 

Wilgen gelyken , geeft ’er den bynaam aan. 

Behalve den Pynap Hee, Heefter van 

| BREYN 

(20) Protea Flor. ovatis involucratis epateatis ,-Foltis „Jan- : 

ceolatis fubpubescentisus obliquis. Afant.-194. Leuerdendren 

Salignum. BERG. Cap. zo, Frutex Ethvopicus: Gentfer, 

Foliis-Cneori , Salici emulus. BREYN Cens. zi. FT, 9 

H 
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BREYN zyn hier ook twee Conoearpodendre 
van BOERHAAVE thuis gebragt; doch daar 

heeft in deeze allen, zo LINNaus aanmerkt, 

eene groote veranderlykheid plaats, die ’er te 
regt den Geflagtnaam van Protea aan heeft 
doen geeven. 

(e1) Zilverboom, die de Bloemknoppen Ey- 
vormig niet Kafachtig gefchubd , met 
Bladen omzet en Wollig; de Bladen Lan» 
celvormig en glinfterend ruig heeft. 

Deeze Soort heeft de Bladen allermeest Zil 
verglanzig „ en voert daarom aan de Kaap ge- 
meenlyk den naam van Witten Boom of Zilver: 
boom. ZANONI1 noemt het een Boom met 
geheel Zilveren Bladen , en COoMMELYN 
gaf ‘er, deswegen , den Griekfchen naam, Ar+ 
gyrodendros, aan. Deeze vermaarde Kruidken- 
ner zegt , dat dezelve in Afrika, aan het Ge- 

bergte, tot de hoogte van dertig Voeten groeit , 
wordende anderhalf Voet dik: zo dat het ver 
de grootfte is in dit Geflagt. Men vindt er 

sc 

(zi) Protea Flor. ovatis involucratis epaleatis tomentofis 
Fol. lanceolatis villofis nitentibus. Jant. 194. Protea Ar- 

gentea. Sp. Plant. 137. Leucadendros Afticana arbor &c. 

PLuK. Alm. 212. T. 200. f. 1. Argyrodendros Africana. 

Comm. Hort. Il, pe si. T. 26e RAJ. Dendr. 9. Cono- 

carpodendron Foliis Argenteis Sericeis latisfimis. BOERH, 

Lusdbat. IL. pe T. 195. Arbor ferens Folia Argentea, Z AN 
Hift. 24. 
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geheele Bosfchen van, die als Zilver glinfteren ui. Â 

door de Zonnefchyn. Hy zegt, dar de Bladen &* EE 
een Vinger lang, fmal en {pits zyn, Boerr- Hoorpe 
HAAVE geeft ’er zeer breede Bladen aan 3 °TUZ 
welk , mooglyk , in vergelyking met Wilgen- 
Bladen te verftaan zal zyn. Het Zaad heeft 
een byzonder aartig kroontje van Veertjes , wan- 

neer het voorzigtig uit de Vrugt, die mede naar 

een Pynappeltje gelykt en Zilverachtig gefchubd 
is, genomen wordt. 

(2e) Zilverboom, die de Bloemen half Kloot- 
rond, byna met Bladen omzet, niet Kaf- 7 

XXI. 
Protea 
evifanuss 

achtig gefchubd , maar ruig heeft , de Bn 
Bladen Spatalvormig. 

Deeze was voorheen t’huis gebragt in het Ge« 

flagt van Brunia, met den bynaam van Levifa- 

nus , dien PerivreR aan dergelyke Kaapfe 
Heefters hadt gegeven. De Hoogleeraar |. 

BURMANNUS, denzelven afbeeldende;, merkt 
aan, dat de Blaadjes langwerpig „, plat en dik 

f Zyn, 

(22) Protea Floribus hemisphericis fubinvolucratis , epi 

leatis, villofis, Foliis fpatulacis. Mant. 194. Brania Levifanug, 

Sp. Plant, 289. Brunia Foliis oblonpis incanis, Fiorum Cd- 

pitulo ramulum terminante, BURM. Afr. 267. T. 1oo. f. 2, 

Conocarpodendron Folio fabrotundo brevisfimo. BoERt 

Luzdbat. IL. p, T. zo2. Chryfanthemum Éruticofam, Polygo= 

ni folio , Caulibus fcabris, Flore minore. Pruw. Mant, 47. 
T. 343. f. 9. 

H 2 
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zyn; in fommigen , van deeze Soort , geheel 
glad en groen ; in anderen geheel grys door 
eene zagte Wolligheid, welke ook dikwils de 
Bloemhoofdjes omkleedt, die als een Kroontje 
met hunne Steeltjes maaken op het end van 
ieder Takje. De Blaadjes , niet grooter dan 

die van Heide of Wilde Thym, verbreeden 
paar het end, en zyn dus Spatelvormig; gelyk 
zig dit ook in de Afbeelding van BoRrHaa- 

ve openbaart , volgens welke de Bloemknop- 
pen rond en grootendeels bruin zyn, naar bo- 

ven Goudgeel en groen’ getopt. Op Zandige 
Heijen , twee Mylen van de Kaap, kwam dit 

Gewas voor, met Stammetjes van een- Voet 

hoog , zig dus als een Soort van Heide ver- 
toonende, 

Onder myne Kaapfche Plantgewasfen vind ik 
er nog een „ dat zekerlyk tot dit Geflagt be- 
hoort. Het komt , moet ik bekennen , de an« 
dere Brunia , welke door den Hoogleeraar 
J. BURMANNUS;, uit de Tekeningen vanden 
Gouverneur VAN DER STELrLL, Tab. C, 
Piet m Ar beelding gebragt is, zeer naby; 

doch dezelve door onzen Ridder , onder den 
bynaam van Abrotanoides , in het Geflagt van 
Brunia gelaten zynde, en in verfcheide opzig- 
ten nog van de myne verfchillende „ heb ik die 
hier ingevoegd , onder den bynaam van Jinea- 

ris , zo de Blaadjes platachtig en overal even 

breed zyn , omtrent een half Duim lang. In 
het eene opzigt ftrookt zy mer de eene, in het 

an- 
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andere met de andere der voorgaande en vol-. HE 

gende Soorten , daar zy doch over ” geheel van KE ch 
allen verfchilt. De Steelen zyn paarfchachtig , Hoorp- 
de Blaadjes groen en glad; de Takken taame-°T9* 
lyk wyd gemikt; de Bloemknoppen van grootte en ij 
als een Erwt; by Kroontjes op fommige en en- 
keld op andere Takjes geplaatst, gelyk dit de 
naauwkeurige Afbeelding daar van, in Fig, 2, 
op onze Piaat XIX, vertoont. Doch het voor- 
naamfte , waar uit ik ontdekt heb, dat myne 
Tak daar van, die de langte van een Voet 

heeft, hier thuis te brengen ware , is de ge- 

fteldheid der Bloempjes, welke, even als in de 
laatfte Soort, ongemeen klein zyn, en op een 

Wollige Bedding of Stoel geplaatst , als ook 
eenbladig , dat is uit een dun Pypje beftaande , 
*t welk in vier Slippen is verdeeld , die ieder 
een Meelknopje bevatten. Zie by Letter C 
twee derzelven fterk vergroot, en daar tusfchen 

een enkelen Styl met zyn Stempel en Vrugtbe- 
ginzel: waar uit dan mede blykt, dat dit Gewas 
niet tot de laatfte Soort te betrekken zy, 

(23) Zilverboom met getopte Bloemen en ovaa- xx. 
Protea! le Bladen. divaricata, 

Wydge- 

Deeze , dus gebynaamd, om dat de Takken mikte. 
wyde mikken maaken, heeft een Heefterachti- 

sen; 

(23) Protea Floribus faftigiatis, Foliis ovalibus, Aant, 194. 
Leucadendron divaricatum, BERG. Cap. 19. 

is ie, 
IL, DEEL: IVe STUKe 
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bs ‚gen, tuigen Steel, waar aan ovaale , ftompe 

iv. Blaadjes , naauwlyks een Kwartier Duims lang. 
Hoorp- De Bloemen aan ’t end der Takken , enkeld of 
STUK. 
mes vergaard , byna ongefteeld , voortkomende , 

boor. hebben de grootte van een Erwt, De Kelk be- 

ftaat uit een enkele ry van langwerpige, {lompe 
Blaadjes, die aan den rand Wollig zyn, Ieder 
Bloempje , daar in vervat, is vierbladig , van 
buiten Wollig , hebbende Draadachtige Blaad- 
jes, die ruig zyn , naar ’t end verbreedende , 
en aldaar ieder een Meelknopje bevattende, dat 

Elsvormig is, zo wel als de Styl. Deeze is een 
weinig langer dan het Bloempje en heeft een: 
fpitfen Stempel. 

xxiv. (24) Zilverboom met getnpte Bloemen en one 

Pen verdeelde Draadachtige Bladen: 
Paatfche. 

De Bladen in deeze Soort zyn zeer dun , 
Elsvormig met eene Eeltige pust, en glad, De 
Stengen zyn paarfch en de Takjes cenigermaate 
ruig. Aan ’t end derzelven komen de Bloem- 

knoppen, ook ter grootte van een Erwt , voort, 
die ongefteeld zyn en getopt , een Kelk heb- 

bende van dergelyke Blaadjes ; als die der Tak- 

ken, waar in de Bloemetjes vierbladig , ruig , 
met eenen gladden paarfchen rand, 

(25) Zil 

(24) Protea Floribus fasrigiatis , Foliis Filiformibus indí- 

vifis. Mant. 194. Leucadendron Foltis fubulatis , Ramis de- 

terminatis, Floribus terminalibus. Syst. Nart. XM. p. 110. Pror 
tea Foliis linearibus fimplicisfimis , &c. ROYEN Lagdbat, 186. 
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(25) Zilverboom, die gepluimde Bloemknopjes _W 
heeft, van omtrent tien Bloempjes, en de ki a 

Bladen gneemaate Lancetvormig. Hoorpe 
STUK. 

Hier zyn de Bloemknoppen ‚ in dit geheele Eh 

Geflagt, allerkleinst ; niet grooter dan een Tar- garvi foraì 

_we- Graantje , geel van Kleur, en, in menig- en 
te, Pluimswyze , als die van fommige Afters , 

geplaatst, De Steel is Heefterachtig, zeer Tak- 
kig, agt Voeten hoog. De Bladen zyn lang- 
werpig ovaal, aan ’t end ftomp, van grootte 
byna als die der Blaauwbesfen, De Kelk is Ey- 
rond , wat ruig , bevattende agt of tien Bloemp: 

jes; die eenbladig zyn , een dun Pypje hebben. 
de, van langte als de Kelk , met den rand in 
vier zeer lange Draadachtige Slippen verdeeld. 
De Meelknopjes , Streepachtig , geel , van buie 
ten zwart, zittende aan ‘den Keel van het 
Bloempje , hebben byna de langte der gedagte 
Slippen, en de Styl die der Meeldraadjes. De 
Stempel is dikachtig , langwerpig , aan den top 
in tweeën gefneeden. Van het Vrugtbeginzel 
wordt niets waargenomen. 

Dus uitvoerig heb ik dit uitgebreide Geflagt 
van zeldzaame Gewasfen, die de Zandwoeftynen 
en Valeijen van den Zuidhoek van Afrika verfie- 

ren, mooglyk nergens anders op den Aardkloot 
nae 

(25) Protea Floribus paniculatis, Flosculis fubdenis , Foliis 
_{ublanceolatis. AZant. 195. 

H 4 
II, DEEL, IVe STUKe 
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natuurlyk voorkomende ‚moeten befchryven. De 

meeften , nogthans , zyn ook in de Openbaare. 

Kruidtuinen van Europa , uit Zaad, dach dik- 

wils in Geftalte aanmerkelyk verfchillende , voorte 

geteeld, en men raaktze , wegens hunne teer- 

heid, ligt weder kwyt, zo de vermaarde BoER- 

HAAvE heeft aangetekend, 

CEPHALANTHUS Kogelboom. 

Dit Geflagt heeft daar van zyn naam, dat de 

Bloemen tot ronde Hoofdjes, als Kogels, ver- 

gaard zyn. De Kenmerken zyn dus opgegeven. 

Geen gemeene Kelk, de eigen Kelk ‘Trechter- 

vormig, boven ’t Vrugtbeginzel ; een Klootron- 

de , naakte Ontvanger: een enkeld Wollig 

Aad). ied 

Wie zou daar uit begrypen , dat het een 

Plant is , „ die regelmaatige Bloemen draagt , 

vergaard tot Kogelronde Hoofdjes , waar van 

ieder Bloem een Pypje is, met het voorfte 

„ end verwydende en doorgaans in vier of vyf 

deelen gefneeden , welke dus een Kruisje 

of Sterretje maaken; zynde het agterend 

van die Pypje ingekast in den Kelk, die 

het Vrugtbeginzel ( Ovarium ) kroont , het 

„ welke, na het verflenzen van de Bloem, een 

‚, Doosje worde, zynde met zyns gelyken by 

‚ iD= 

93 

(*) Syst. Nat. Vez- XIJ. & XU 
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„ inleding geplant op een gemeenen Stoel (Pla-, HL , 
pf AFDEEL } 

ss centa)” ? nd 

Dus, naamelyk, worden de Vrugtmaakende Hoorp- 

deelen van dit Gewas , door VAIELKN TUR. 

zeer duidelyk , onder den naam van Plätaio: 

Cephalus , dewyl het Vrugt- en Bloemhoofdje 

zeer naar de Vrugt van den Platanus gelyke „ 

befchreeven (*). 

De Amerikaanfche, welke hier als de eenig- À 1e, 

fte Soort voorkomt (1), voert, in edi We 

Amerika, den naam van Buttonwood , datdntaïs, 

is Knoopen - Boom; gelyk men, ’er ook Weniaantte. 

Platanus , om’ de zelfde reden, noemt, By «zie « 
PrukreNe rrus wordt dezelve Boomachti. bei ti 

ge Amerikaanfche Scabiofu , met drie Bladenssz. 
rondom den Steel , getyteld. De Bladen zyn 

ovaal en gefpitst, taamelyk groot. Ik heb een 

Takje van dit Gewas, dat in ’t voorleeden 
Jaar, hier „inde Openbaare Kruidtuin der Stad, 
gebloeid heeft, waar aan men ziet „dat de Bloem. 
fteeltjes ook by drieën om den Steel voortko- 

men. Wat de Vrugt aangaat, merkt LiNN us 
aan 

(*) Mem. de Acad. R. des Sciences de 1722. Ottavo. pe 

258. 

(x) Cephalanthus. Syst. Nat. XII. Gen. rr3. p. ïrr. Veg, 

XII. p. 120. Cephalanthus Foliis oppofitis iternisque. GRON. 

Wars. IS 17. Cepa. Foliis ternis. Hort. Cliff. 73. ROVEN 

Lugdbat. 187. Scabiofa dendroides Americana , ternis Foliis 

Caulem ambientibus, Floribus ochroleucis, PLUK, Alm. 336. 
A77: f. 4e 

Hs 
IL, DEEL, IV, STUK, 



222 VIERMANNIGE HEESTERS, 

UL aan, dat dezelve niet beftaat uit Doosjes , maar 
AFDEELe gie erkelde lange, pieramidaale Zaaden, op het 
Hobfn- dunfte end rustende , hoekig, Wollig met ééne 

STUK, __Holligheid. De Groeyplaats is op vogtige plaate 
fen in Karolina en Virginie, 
De Oostindifche Platanocephalus van V A1 

LANT, zynde de Katou- Tsjaka van Malabar, 

te vooren Cephalanthus met gepaarde Bladen ge= 

naamd , wegens de vyf Meeldraadjes onder de 
Vyfmannigen behoorende , en tevens ook een 
hoogftantmige Boom zynde, is begreeper in het 

Geflagt van Nauclea , en dus te vooren reeds 
pd IL. D. befchreeven*, De Vrugten van dien Boom wot.= 

bladz. krk den „wegens de gedaante , Morgenfterren geheten, 
en het Sap, daar uit geperst, tot verzagting in 

Kolykpynen gebruikt. 

SCAEBRIT A Ruuwblad, 

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt zyn, 
een eenbladige Trompetachtige Bloem . met een 
geknotten Kelk, waar in twee uitgegulpte Zaa- 
den. 

8 De eenigfte Soort (1), in Indie huïsvestende , 
Stes is een Heefter met vierkantige ruuwe Takken, 
Driebloe- waar van de Geflagtnaam. De Bladen zyn ge- 
mmige, 

paard, gefteeld , langwerpig ovaal, effenrandig , 

langer dan de Leden der Takken , wederzyds 
ruuw. 

(1) Scabrita. Syst. Nat. XII. Gen, 1242. p. ZIS. Vige 

XII. pe 124. Mdant. 37, 
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ruuw. Uit de Oxels derzelven komen de Bloem- ML 
fteeltjes , tegenover elkander , voort, die greed 
half zo lang als de Bladen zyn , aan de punt Hoorn: 
tweebladig en driebloemig. Het byzondere Om-STUKe , 
windzel is, zo ’t fchynt, vierbladig , uit ftomp 
ovaale Blaadjes , van langte als de Kelk , be. 

ftaande , en bevattende drie ongefteelde Bloem- 
pjes. 

SIPHONANTHUS, Spuicbloem. 

De Bloem is, in dit Geflagt „ eenbladig Trech- 
tervormig , zeer lang , ’t welk daar een Spuit- 
achtige gedaante aan geeft: de Kelk in vyven 
gedeeld. Vier Besfen, die één Zaad bevatten, 

maaken de Vrugt uit. 

AMMAN noemt deeze (1) Siphonanthemum;_ L 

en zegt, dat de Bladen naar Wilgen - Bladenbes Indica. 

gelyken, zynde ongevaar drie Duimen lang engg “eer 
één Duim breed , fpits , op korte Steeltjes , 
hoog groen , zo wel als de Steelen van het Ge= 
was, uit wier top , als ook uit de zyden, de 

Bloemfteeltjes voortkomen ‚ omtrent een Duim 
lang , in drie, vier of vyven Kroonswyze ver. 

deeld. De Bloemen , zo lang als de Bladen , zeer 
dun , geel van Kleur, hebben een krommen 

paarfchen Styl en vier paarfche Meeldraadjes. 
De 

(1) Siphonanthus. Syst. Nat. XII. Gen. 129. p. 119. Pig. 

XII. p. 129. Siphonanthemum Salicis folio flore flavescenree 
AMM. AÉf. Petrop, 1736, Pe 214. Te 55e 

EL, DEEL. IV, STUKe 
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IL De Vrugten, uit het onderfte van den Styl voort- 
BAE komende , hebben de gedaante van Besfen, vier 

Hooro- by elkander , groen van Kleur. oe Groeyplaats 
STUK. _ is in Oostindie, | 

C:A.T-E:S,B ur A. 

De byzondere Kenmerken zyn ; een eenbladi= 
ge , Trechterachtige , zeer lange Bloem , op 
het Vrugtbeginzel zittende, en de Meeldraad jes 

in haare Keel beflooten hebbende. De Kelk is 

viertandig en de Vrugt een veelzaadige Be= 
fie. 

Carsbea De eenigfte Soort (1) is door den vermaarden 
frnefa.  CATESBYs, Du Omtrent vyftig Jaar geleeden , 
ge COM Europa ingevoerd. Hy noemt het een Doorn- 

achtigen Heefter , met veele Blaadjes, als van 

Palm, by elkander voortkomende, en eene han- 

‚ gende Bloem, welke zig als vierbladig vertoont , 

en vuil geel is; waar op een Saffraankleurige Be- 

fie volgt, met kleine Zaadjes bezwangerd. De 

Groeyplaats was op ’t Eiland Providence, 

Ixor A. Bofích- Vlam. 

Hier is de Bloem ook eenbiadig , Trechter. 
achtig, lang ‚ boven het Vrugtbeginzel geplaatst, 

| heb- 

(1) Catesbaa. Syst. Nat. XII. Gen. 130. p. 120. Vig. 
XIIe p. 129. Frutex fpinofus, Buxi foliis &tc. CATESB. Ca- 

vol. IL, p‚ Ieo. T. Too, \ 
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hebbende haare vier Meeldraadjes bovende Keel 111, 
en de Vrugt is eene vierzaadige Befie, AFDEEL 

Drie Soorten, waar van twee Oostindifche Hoor. 
Zyn ‚ komen in dit Geflagt voor, als volgt, STUK 

(1) Bofch= Vlam met ovaale Bladen, de Tak- _L 
. e x0r& 

jes half omvattende , en Tuilswyze Bloe- coccinza. 
Hoogroo- 

men. dz, | 

Van deeze , die de Vlam der Bosfchen by 

Rumemius heet, heb ik den Geflagtnaam 

ontleend. De reden is, dat de hoog of Vuurig 
roode Kleur , der Bloemen , derzelver Tuiltjes 

als Vlammetjes in het groen der Bosfchen doet 
tintelen. Het is een klein Boompje, zegt hy, 
of Struikgewas , dat omtrent eens Mans langte 
‘hoog wordt „ hebbende de Bladen langwerpig 
Ípics, glad en ftyf , van boven hoog groen, van 
onderen geelachtig , ftaande tegen elkander over , 

en taamelyk groot. Aan ’t end der Rysjes komt 
de Bloemdraagende Tuil voort , beftaande uit 
verfcheide Steeltjes, ieder met drie Bloemen als 

lane 

(1) Ixora Foliis ovalibus femi-amplexicaulibus , Floribus 
fasciculatis, Syst. Nat. XII. Gen. 131. p. 120. Weg, XIII. 

_p. 129. Flor. Zeyl, 22. OsB. tin. zzo. Jasminum Flore 

tetrapetalo &c. BURM, Zeyl. 125. T. 57, BURM. FJ. Ind. p. 

34 Jasminum Indicum &c. PLUK. Alm. 196. T. so. £. e. 
& Arbor Indica. Mant; 20, T, 364. f. 1, Flamma Sylvarum. « 

RUMPH, Amb. IV. p. ros: T. 46. Schetti, Hors. Mal, II. 
p. 17. T. 13. RAJ. Hil, 1573. 

IH. DEEL, IV. STUK, 
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lange Naalden, aan ’t end in vier Slippen ge- 

deeld, Van binnen zynze Menie-rood, en de 
oude Bloedrood , zo dat men in ieder Tuiltje 

Bloemen van tweederley Kleuren vindt, De 
Halfen zyn Rooze - rood , en na ’t afvallen 
der Bloemen blyven de roode Steeltjes over „ 

een Koraaltak verbeeldende , waar op Besfen 
groeijen , die in ’t eerst groenachtig, vervol-_ 
gens purper- rood en op ’t laatst zwart worden 
en week. Op fommigen. van deeze Heefters 

blyven dezelven omtrent van grootte als Ge- 
neverbesfen „ op anderen worden zy zo groot 

als Krieken. De enkelde bevatten maar één , 

de dubbelde twee Zaadkorrels, De Wortel is 
brandig fcherp , en kan tot een Blaartrekkend 
Middel worden gebruikt, 

Dit Gewas komt byna door geheel Oostindie, 
niet alleen op de Kilanden , maar ook aan de 
Vaste Kust , in de Bosfchen voor. De Hoog- 

leeraar J. BURMANNUS geeft een fraaye Af- 
beelding van hetzelve, zo als zyn Ed. het, 
door den vermaarden HERMANNus zelf op 

Ceylon verzameld , in bezitting heeft , doch merkt 

aan, dat het een weinig fcheen te verfchillen 

van de Schetti van Malabar, welke tot deeze 
Soort betrokken wordt. Dit zouden mooglyk 
Verfcheidenheden Kunnen zyn. HERMAN- 
Nus hadt deeze Heefters Paauwen. Kers gee 

noemd, om dat, de Paauwen , zo men meende, 

op derzelver Vrugten „, die zeer naar Krieken 
geleeken , aasden, Hy heeft aangetekend „ dat 

de- 
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dezelven ook van de Inlanders gegeten worden, Ile 
Dat zy de Bloemen, die doch geheel Reuke-“prELe 
loos zyn , aan hunnen Afgod Jxora offerden , Hoorp; 
heeft zekerlyk den Geflagtnaam ter baan gebragt, *TUKe 
Men vindt het Gewas Indifche PFasmyn met 
Laurierbladen van PLUKENETIUS getyteld. — 
Het wordt in de Tuinen der Chineezen veel tot 
Sieraad nagehouden. 

(2) Bofch- Vlam met Lancetswys’ ovaale Bla- 1. 
den en Tuilswyze Bloemen. Ain 

Witte. 

Deeze Soort maakt de Bem- Schetti of de 
Witte Schetti , van den Malabaarfen Kruidhof 

uit. De Bladen van deeze zyn langer dan van 
de voorgaande Soort , zy loopen puntiger uit „ 
zyn by het Steeltje ook wat fmaller en over ’t 
geheel zo dik niet, De Bloemen zyn wit- of 
geelachtig, anders van de zelfde figuur en Tuils- 
wyze groeijing , hebbende den Styl hooger uit 
komende en omringd van vier Meeldraadjes met 
geele Knopjes. De Vrugten zyn langwerpiger „ 
van een zoete Meeclachtige Smaak , wordende 
ook van de Indiaanen gegeten, Op Java geeft 
men ’er den naam van Manaar aan , terwyl men 
de voorige, in ct Maleicfch, Djarong , dat is 
Naaldeboom , noemt. 

(3) Bofch- 

(2) Ixera Foliis ovato »lanceolatis , Floribus fasciculatis ; 
Jasminum Indicum & Schetti album. PruK. Alm, 169, Te 
zog. f. 2. BemeSchetti. Hors, Mal, II, Pe 19. T, 14e 

U. DEEL» IV, STUK, 



Uli: 3) Bofch. Vlam met drievoudige Lancetswys 

bre ovaale Bladen, de Bloemen aan Trosfen, 
HoorFDes | 
STUK 3, drog in Amerika voorkomende , volgens 
A Pr uvMmter, is Boomachtig, en heeft drie lang 

Americana. gefteelde , Lancetswys’ ovaale, gladde, effen» 

de randige Bladen , by elkander, zo LiINN@US. 
aanmerkt. Dit heeft echter geen plaats,in de 
aangehaalde van BROwNE, uit Jamaika, die 

| ‘er gepaarde ‘Bladen aan geeft „met Borftelige 
Stoppeltjes. . De Zaadkorrel , die zig in vieren 

4 fplyt , zat in een byzonder Vliesje of Dop, 
binnen de. Vfuge, gelyk de Koffybooden. Het 

Pypje van,de Bloem , en deszelfs rand, zyn 
hier veel kortêr dan in de overige Soorten van 
dit Gellasta 

Iv. @) Bofch- Vlam, met overhoekfe Bladin, 
Ixora al- 

ternifslia. 
Oreca ki Bn at van Martenigve vondt de Heer 
fe. 
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TJacquin een Gewas overvloedig. waar zyn Ed, 

deezen naam aan geeft, en de Klemere Boom- 
achtige Jasmyn , met Bladen van Nagtfchade, 
door Prùvmrier in Zuid- Amerika gevonden, 
daar toe bettekt. Het was doorgaans, een Tak. 
kig Boompje van twaalf. Voeten hoog ‚ doch 

rh ae | à dat 

“_(3) Zxora Fel. ternis lanceolato- ovatis, Flor. Thyrfoideis. 

Am. Acad. V. p. 393, Pavetta Foliis oblongo - ovatis, op« 
pofitis ; Sripulis Setaceis. BROWN. Jam. 142. T.6. f. 2.’ 

(4) Ixora Foliis alternis. JACQ. nen, Hijk. 16. Ke SUR 

£. 3e ; 5 
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dat aan de Beeken dikwils eens zo hoog wierdt. ME 
De Bladen waren als in de andere Soorten, en Arle 
uit derzelver Cxelen kwamen korte veelbloemi- Hoorns 
ge Steeltjes, met Reukelooze witte Bloemen ,STUE- 
die. meest in vieren gedeeld waren, met vier , 
doch fomtyds ook in vyven , met vyf Meel. 

draadjes. ’t Getal der Zaaden was even onze- 
ker. Men vondt ‘er van vier tot tien in zwarte 

Besfen, met een donker paarfche pap gevuld. 
Mooeglyk , zegt hy zou dit Gewas tot een ans 
der Geflagt behooren kunnen: doch de Geftalte 
kwam zeer met die der Ixoraas overeen. 

PaAverTtTaA. Scheelkoorn., 

De Bloem is in dit Geflagt even als in ’ 

voorgaande ; de Stempel krom ; de Vrugt eene 
tweezaadige Befie (*). 

Deeenigfte Soort (1) voert in Indie den naam 1 
van Pavate, Pawatha by de Ceyloneezen , hele 
Pavetra of  Malleanothe op Malabar. De Por- goestindi 

(*) Syst. Nat. XII. p. tzt. Weg, XIII p. 129. Eenzaadig 

wordt dezelve in de Optelling der Kenmerken , maar weinige 
Bladzyden voorlyker , gezegd te zyn. 

(1) Pavesta. Syst. Nat. XII. Gen. 132. -p. 120. Weg. XIII. 

p. 129. Fl, Zeyl. 56. Am, Acad, 1, p. 388. Buku. Fl, Ind. 
p. 35. T° 13. f. 3. RUMPH. Amb. IV.'T. 47. Pavetta five 

Malleanothe, Hort. Mal, V. p. 19. T. zo. Raj. Hifl, zsor. 

Arbor Malabarenfium, Fruêtu „Lentisci, C. B. Pin, 399, Sain- 

bucus humilis Zeylanica „ Pawatha „ZeylanenGbus. Buam, Zeyd, 

209. 

Ï 
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tugeezen geeven ’er den naam van Boom tegen 
“de Roos aan , maar de Hollanders noemen het 

Gewas Scheelkoorn. De reden van deeze laat- 
{te benaaming blykt my niet. Van HeEr- 
MANNuUs wordt zy de Ceylonfche Laage Vlier, 
die tegen den Rooden Loop dienftig is, gety- 
teld, RumrPmrus merkt het als een vreemde 
Soort van de Vlam der Bosfchen aan, in welke 

de Bloemen meer Tuilswyze gefchikt zyn , heb= 

bende voor ’t overige byna de Kleur van de an- 
dere; dat is, rood zynde, doch niet zo Vuurig 

rood. | 
Die op Malabar in ’t wilde groeit is een laag 

Boompje, met Bladen byna als der Citroenboo- 
men, doch kleiner; maar men heeft een derge- 
Iyk Gewas uit China op Java gebragt , dat al. 

daar tot fieraad in de Tuinen nagehouden'wordt: 

dit heeft de Bladen breeder en groeit wel tot 

tien Voeten hoogte. De Bloemen zyn, zo wel 
als die der Ixoraas , zonder Reuk, en ’er ko= 
men weinig Vrugten aan. 

PETEsSIA; 

De Bloem is wederom Trechtervormig en 
eenbladig , gelyk in de voorgaande Geflagten : 
de Stempel in tweeën gedeeld en de Vrugt een 
veelzaadige Befie. 

Twee of drie Soorten , allen Westindifche , 
‘komen ’er in voor, als volgt. 

(1) Pe- 
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(1) Petefia met Lancetswys” ovaaie, van on- IL, 
deren Wollige „ Bladen, de Bloemtrosfen |TPEELe 
op zyde. Hades 

STUK, 

Deeze „ op Jamaika voortkomende , is een hours 
Heefler met regtopftaande Steelen , die de NE 
Bladen tegenover elkander en effenrandig heeft, ge. 

met flyve Stoppeltjes daar tusfchen , en kleine 
Trosfen in derzelver Oxelen , met den Bloeme 

kelk in vyven gedeeld. 

(2) Petefia met ovaale , naakte, geftreepte Bla- nm. 
den, de Steelen bogtig. Ir A 

: Bogtige, 

Hieraan geeft BROWNE den naam van Ly- 

giflum , dat Heefterachtig is met buigzaame 
Takken , en ovaale gepaarde Bladen , welke 
fterk geaderd zyn of geftreept , met Steelen, 
De Trosjes , in de Oxels voortkomende , zyn 
meest dubbeld en eenbloemig. De Groeyplaats 
is op het zelfde Eiland, 

4 (3) Pee 

(1) Petefia Foliis lancealato - ovatis , fubtius tomentofis , 
Thyrfis lateralibus. Syst. Nat. XII. Gen. 133. p. 120. Veg. 

XII. p. 129. Petefia fruticofa, Foliis ovatis oppolìtis &c, 
BROWN. Jam. 143. T. 2. f. 8. 

(2) Petefia Foliis ovatis , nudis , lineatis , Caule flexuofo, 
Lygiftum flexile Fiuticofum cc. BROWN. Jam. i42. T. 3e 

Én Ze 

la 
II. DEEL, IV, STUK, 
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IL P t fi „Jo 4 ks) 

hensen (3) Petefia met langwerpige Bladen, die we 
Iv. derzyds Wollig zyn. 

HoorD- 

STUK. Dit Gewas, in de Bosfchen by Karthagena 
Persza gevonden , heeft de Heer JAC QUIN híer t'huis 
ard gebragt » offchoon zyn Ed. de Vrugt daar van 
dige, _ Niet hadt kunnen waarneemen. De deelen der 

Bloem kwämen overeen met de Kenmerken 
van dit Geflagt. De Takken of Steelen van 
deezen Heefter waren flap of zwak en lagen 
dikwils op den Grond. | 

Deeze Heer vondt op St. Domingo een 
Gewas , dat hy Petefioides noemt, om dat het 
in Geftalte naar die van dit Geflagt gelykt , 
zynde een Boompje met Laurierachtige Bla- 
den , van vyf Duimen lang, met Trosfen van 

ongemeen kleine witachtige Bloempjes : doch 
de Vrugt was hem daar van ook- niet geblee- 

ken. 

MITCHE LTL A 

De Bloemen, die hier even als ín de voorí- 

gen uit een viertandigen Kelk voortkomen , 

zyn mede Pypachtig, en zitten met haar twee- 

ën op één Vrugtbeginzel , dat wier Stempels 

heeft , en de Vrugt is eene Befie, in tweeën 

gedeeld , met vier Zaaden. 

| De 

(3) Petefra Foliis oblongis utrinque tomentofis, JACQ: 4- 

eer. 11, Hift. p. 18. 
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De vermaarde Mrircuererrus, naar wien IL 

dit Geflagt genoemd is, heeft de eenigfte Soort “ToEELe, 
dàar van (1), als een nieuw Geflagt, voorge- Hoorp- 

fteld onder den naam van Chamedaphne. Men°T®Ke 

vindt dezelve Lonicera met ovaalachtige Bla- ys 

den, een tweebloemig Vrugtbeginzel , de Bloes repers- jg 

men van binnen ruig en een tweedecligen Styl, “Pe 
door den Heer GRronovius getyteld. Ca- 
rESBY ftelt een klein Takje daar van, on- 
der aan den Stam van een Eikeboom, voor, 

_by den naam van Syring die Besfen draagt ‚met 
rondachtige Myrte- Bladen , en witte tweelingíe 

Bloemen , uit Florida. Het is een Gewas, dat 

op vogtige plaatfen, meest by de Wortels van 
Boomen, groeit, klimmende dikwils byde Stam- 
men op „ doch cok wel langs den Grond krui+ 

pende , en roode Vleezige Besfen draagende , 
„die dubbeld genaveld zyn, Het wordt niette. 
min, wegens de overblyvende  Ranken , on- 
der de Heefters geteld. De Groeyplaats is , 
bovendien , in Karolina , Maryland en Virgi- 

nie, s 

CAL: 

(1) Mitchella, Syst. Nat. XII. Gen. 134. p. 120. Weg. XIII, 
p. 129. Am. Acad. HI. p. 16, Chamedaphne. Mirren. Gen. 

27. Lonicera Foliis fubovatis, Germine bifloro. GRON. Virg. 

22. Syringa Baccifera &c. PLUK. Amaltb. 198. T. 444. f‚ 2. 
CATESB. Car. 1. p. T. 20. SELIGM. Wvg. 1. Band. bl. = 

34. Pl. 40. Baccifera Mariana &c, Prriv. Gaz. lL. T. IL 

f. 19. 

Ï 3 
{E, DEE IV, STUKe 



134 VIERMANNIGE HEESTEns 

HI. 
AFDEEL. CALLIEGCAR PU 

Iv. 

mak _ De Bloem is Pypachtig, in. vieren gedeeld „ 
‚zo wel als de Kelk, en de Vrugt een vierzaae 

dige Befie, 
Twee of drie Soorten komen thans in dit 

Geflagt, als volgt. 

ï (1) Callicarpa met Zaagswys’ getande , van 
Cailicarpa ; ; 7 
Ee onderen Wollige Bladen. 

Ameri- 
kaaníche, 

Dit Gewas, Burchardia doorpu HAMEL, 
en PFohnfonia door MirreEr getyteld, komt 
hier onder deezen Geflagtnaam voor, die van 
de fierlykheid der Vrugt fchynt afgeleid te zyn. 
CarTEsry noemt het een Gekranste Besfen 
draagende Heefler, met breede, fruuwe, getan= 
de en gepaarde Bladen. Dezelve groeit ook 
natuurlyk in Noord-Amerika, geevende flappe 

taaije Ryzen uit, die als met eenige Wolligheid 

bekleed zyn , waar aan rondachtige gefpitfte 
Bladen tegenover elkander , en uit derzelver 

Oxelen komen zeer kleine witachtig roode 
Bloempjes ‚aan ‘Trosjes vergaard , waar op 

klei. 

(@) Callicarpa Foliis fertatis fubtus tomentofis. Syst. Nat, 
XII. Gen. 135. p. 120. Wez. XIUI, p. 130. Alf. Ups. 1741. 

p. 8o, Sphondyloencegs. Mitch. E‚‚N. CG. 8. p. 218. Burchar- 

dia. Du Ham. Arb. 1. p. tit T. 44. Johnfonia. MILL. 

Dil. Anonyinos baccifera verticillata &e. PLUK. Alm. 33, T. 

136. £. 3. Frutex baccifer verticillatus &c. CATESB) Car, IT. 

P. Te 47. GRON, Virg. 1383 I9. \ 

je 
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kleine vogtige' Besfen volgen , Karmozyn-purper 1. 

van Kleur , glad en glanzig, in de Herfst zig Ariel 

zeer fraay vertoonende en met vyf of zes plat- odd 

te Zaaden gevuld. STUK. 

(2) Callicarpa met effenrandige ruige Bla- Ean 
dene 4 tomextofa. 

Oostindi- 
fche, 

Deeze Soort maakt thans het Geflagt van 
Tomex of Viltboom , te vooren door my be« 
fchreeven , uit* In Amerika heeft de Heer * rr. D, 
JAcQvuiN ook een Soort van Callicarpa, Meta a. 
effenrandige Bladen, waargenomen (*). 

AQUARTIA 

De Kelk is Klokvormig in dit Geflagt; de 
Bloem Raderachtig met fmalle Slippen : de 
Vrugt eene veelzaadige Befie, 
De eenigfte Soort (1), door den Heer Jac. 1 

QUIN dus naar zynen Vriend Aqvarr {0/77 
een Inboorling van Martenique, die hem in het ,Gedoora- 

Kruiden zoeken veel dienst beweezen hadt, ge- 5 
tyteld , was een Takkige Heefter , van vier 

Voe- 

(2) Callicarpa Foliis integerrimis lanatis. JZunt. 331, Toe 

mex tomentofa. Sp. Plant. 172. 

(*) Callicerpa Foliis integerrimis. Jacq. Amer, Hift. p. 15. 

T. 173. f. 7, Callicarpa integrifolia, Syst. Nat. XII, Gen, 

135. SP. 2. 

C1) Aquartia. Syst. Nat, XII. Gen. 136. p. 121, Wege 

XIII. p. 130. JACQ. Armer, Hift. p. Is. Te Ia 

Ïá4, 
II, DEELe IVe STUIKs 



136 VIERMANNIGE HEESTERS. 

‚UL Voeten hoog , hebbende de oude Takken met 

AFDEELe korte Doorntjes bezet, de jongen ongedoornd 
IV 

Hoorp. en Wollig , zo wel als de Bladen, die ovaalach- 

STUK 

Penea 

tig en efenrandig waren , gefteeld „ een Duim 

Jang. Op korte Steeltjes kwamen de Bloemen 

voort, die wit waren en zonder Reuk, worden 

de gevolgd van cen geele, gladde Vrugt, naar 

een klein: Erwtje gelykende, in de Kelk vervat, 

Op de Rotfen aan den Zeekant van St, Domine. 

go hadt zyn Ed. deezen Heefter aangetroifen , 

bloeijende aldaar en Vrugtdraagende in de Maand 

Oktober. 

PENEA 

De Kelkis tweebladig , bevattende een Kloks- 

wyze Bloem „ die een vierhoekigen Styl heeft , 

zynde de Vrugt ook vierhoekig, met vier hol- 

ligheden en agt Zaaden. 

Vyf of zes Soorten , altemaal Kaapfche Ger 

wasfen „ komen thans in dit Geflagt voor, te 

weeren. ikan 

„(1 Penza met ovaale platte Bladen en gee 

haairde Kelken , die grooter dan de Bladen 

Sarcocvila, | zyn 
MA) 

Trade 

rende. / Het 

- (:) Perea Foliis ovatis planis , Calyeibus ciliatis Folio ma- 

joribus. Syst. Nat. XII. Gen. 138: P--E2T- Veg. XEL. pe 

130. Tithymali Myrfnitis fpecie arbuscula &c. PLUK. Jfants 

123. T. 44. 
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Het Ethiopifch. Boompje , dat de gedaante HL 
van den Tithymalus Myrfinîtes heeft ‚ met rond- En EE 
achtige Bladen „en uit een hard Gefchubd Hoofd- Hoorn: 
je, als dat van de Arabifche Stoechas , zyne STUK. 
Traan {tort ; van Pr uKeENETIUusS gemeld en dar 
afgebeeld , maakt deeze Soort uit. Dat hetzel- 

ve de Orientaalfche Sarcocolla-Boom zoude zyn, 
fchynt my uit de geelachtig witte Blaadjes van 
die figuur , welke men dikwils onder de brokken 
van die Gom- Harst vinde, niet duidels ge op te 
maaken, De Bladen zyn fia: die chtig de Blcee 

men ftomp en de Styl Elsvor ger d an in de 
overigen , zegt ihm) | 

De gedagte Gom, die ons uit Perfie en Ara» De Gom 
bie toegebragt wordt , komt voor in kleine Brok- de 
jes, welke het Gruis fchynen te zyn van groo. 
tere Traanen , witachtig rood, fpongieus met 
eenige glinfterende deeltjes daar onder gemengd, 

De Smaak is fcherpachtig en bicter met cene 
walgelyke zoetheid, Gekaauwd zynde , wordt zy 
täay, fmelt in Waterige Vogten en brandt 
nietterhin aan de Kaars, Het is derhalve eene 
Gom- Harst , die eenigszins van den aart van 

‘t Sap der Wolfsmelk fchynt te zyn , zo dat 
men haar inwendig gebruik niet raadzaam oor- 

deelt „ maar uitwendig heeft zy eene Wond- 
heelende kragt, waar van zy den naam voert, 

wordende ook, in Vrouwen of Ezelinne Melk 

geweekt zynde , tot wegneeming van Vlakjes 
op den Oogappel aangepreezen. 

EPONE (e).Pes 
Il. DEEL, IV. STUKe 
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den 2) Penea met Hartvormi È 
ArpzrL. (2) artvormige gefpitfte Bla 

iv, den. } 

Hoorp- \ 
STUK. Dit is een ander Ethiopifch Boompje, welks 

pi, Blad van een breeden Grondfteun fchielyk in 
a een zeer fpitfe Punt uitloopt , met Topjes van 

‘ Orégo, volgens PLUKENET. Ray heeft het 

Afrikaanfche Heide, met eene groote Aardbee: 
zie- Booms Bloem , en Hartvormige fpits uit- 
loopende Bladen , genoemd. Hier zyn de Bloes 

men rood en de Styl is vierhoekig. 

nk (q) Penza met Hartvormige gerande Bladen 
Penaa en zydelingfe Bloemen. 

marginatâe 

Gerande. zi 
Deeze , aan de Rivieren by de Kaap voort- 

komende „ is een bekrompen Heefter. , meest 

met drie Takken ; de Bladen gepaard of drie- 

voudig ‚ Hartvormig ‚ byna ongefteeld , ftomp- 

achtig „ glad, met eenen omgekromden rand , 

van grootte als Palmbladeren hebbende: de 

Bloemen zydelings tusfchen de Bladen, byna 

ongefteeld , niet langer dan de Bladen , wit 

van Kleur. 

(4) Pe- 

(2) Penea Foliis cordatis acuminatis. Mat. Med. 43. ROYEN 

Lugdhat. 199. Hort. Chff. 37. Erica Africana Unedonis Flore 

amplo &c. RA). Dendr, 97. Tithymali Myrfinitis fpecie are 

buscula &c. PLUK. Mant. 183. 

(3) Penea Foliis cordatis marginatis, Floribus lateralibus, 

Mante 199. 
\ 
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(4) Penea met Ruitswys’ ovaale Bladen, en UL 
ÁFDEEL: 

Wigvormige fpitfe gekleurde Blikjes. 0 
| Hoorn. 

De bynaam fchyat daar van ontleend te zyn „STUK: 
dat BERGIUS deeze ten onregte voor de bd ze 
eerfte Soort hadt aangezien: ten minfte vind ikfvcata. 

did [ Opge- 
in de befchryving niets gemeld van eenige Vork. gmukte, 

achtigheid in dit Gewas (*). Het is, zegt on- 
ze Ridder, een zeer Takkige Heefter, met de 

Takken rond, de Takjes hoekig; de Bladen 

ovaal, fmal van grondfteun, fpits , uitgebreid, 
tegenover elkander , glad : de Bloemen by Tros-- 
jes, aan ’t end der Takken, paarfch, met Blik- 

jes, kleiner dan de Bladen, Wigvormig, fpits 
en paarfch van Kleur, De Groeyplaats is in de 
Bergen aan de Kaap. | 

(5) Pena met Ruitswys’ Wigvormige Vlee-  v. 
zige Bladen. Penea 

Sgaamofit. 
Gefchubde. 

Deeze is kleiner dan de overigen, met de 
Bloemen fpits gelyk in de Tweede Soort, de 
Bladen in de bovenfte helft uitgebreid , zegt 

LINNZUS: voor ’t overige gefchubd of tegen 

den 

(4) Pena Foliis thombeo « ovatis , Bracteis cuneatis , acte 

tis , coloratis. Mant. 199. Penza furcata, Syst. Veg. XIII, 

Penza Sareocolla. BERG, Cap. 35. 

(*) Het is, in Syst, Nat. Veg. XiIl , Penea furcata , 
dach te vooren fucata getyteld. 

(s) Penea Foliis chombeo-cuneiformibus carnofis. Syst. 
Nat. XI. Peg. XIII. 

MH, DEEL IV, STUK, 
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ee den Steng aan leggende, zo ik het begryp. El 

iv. “ders merkt zyn Ed, aan , dat de Bladen Wig- 

ef vormig ovaal, glad, met eene Streep overlangs 

° en eene Klierachtige tip zyn : de Blikjes van 

de Aair tweemaal zo breed als het Blad, op den 

rand gehaaird , met eene Harstachtige Smeerig- 

heid; de Bloemen vry groot. | 

Ber B HA 

Gelyk de voorgaande Geflagtmaam van den 

ouden Kruidkenner PeNA, die met LOBEL 

over de Planten gefchreeven heeft, afgeleid is, 

zo ftrekt deeze tot gedagtenis van den Engelfch- 

man BrArR, door eenige Werken ten dien 

opzigte vermaard. 
De Bloem is ook byna Klokvormig, in vieren 

gedeeld , gelyk mede de Kelk , waar de Meel- 

draadjes ingeplant zyn ‚ en de Vrugt ‚ die vier 

Holligheden heeft, gaat aan de vier hoeken 

open „ bevattende veele Zaaden, 

Thans komen ‘er drie Soorten in voor , ook 

van de Kaap afkomftig, als volgt. 

‚… (z) Bleria met Klokvormige Bloemen , tot 

Bleria 
Ericoides. 

Hoof djes vergaard. 

Heyachtí- 

ge. De 

(:) Bleria Floribus capitatis , Corollis campanulatis. Syst 

Nat. XI, Gen. 139. p. 121. Pig. XIII p. 130. Hort. Cliff. 

49. Erica carnea, Prom. bone spei,Foliis & Floribus villofis, 

per. Gaz. T. 2. Éf. Io. Jfant, 33%. 
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De Vieezige Heide van de Kaap , met ruige HL 
Bladen en Bloemen, van Pe Trvenr afgebeeld „A 
zou hier thuis zyn. ’t Gewas gelykt veel naar Hoorps 
de gewoone Heide : maar de Bladen zyn lang-“TUEe 
werpig' ovaal , bultig , Haairig ruuw , aange- 

drukt , van ate als de Leedjes der Steelen, 
_by vieren geplaatst: de Bloemen aan ’t end der 
Takken , witachtig paarfch Klokvormig , regt- 
opftaande: de Meelknopjes uitfteekende , {lomp , 
in tweeën gedeeld en ruuw: de Styl Haairachtig 
dun, langer dan de Meelknopjes. 

(2) Bleeria met witfleekende Meeldraadjes die giE, 
in tweeën gedeeld zyn , en Rolronde Bloemp- artiealara. 

Gewrich= 
| ES. te, 

Deeze verfchilt byna alleen door de Pyp. 
achtigheid der Bloempjes van de voorgaande 

Soort. 

(3) Bleeria met werfpreide Bloempjes , die a 
Trechterachtig zyn. Deet 

___kleine, 

Deeze heeft de Kelken glad en is kleiner dan 
de anderen. De. Takjes zyn Wollig; de Blaad- 
jes Ímal , in ’t kruis geplaatst , gefteeld, van 

on 

' (2) Bleria Staminibus exfertis bipartitis , Covollis adnband 
cis. Mant. 108. 

(3) Bleria Floribus {paris , Corollis infundibuliformibus. 
Mant. 39. 

KI. DEEL, IV. Srums 
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TI. onderen met Groefjes: de Bloempsjes zeer klein, 

ArDBELe korter dan de Blaadjes, 

Hoorp- 

STUK, BUDDLEJA Ten 

In dit Geflagt zyn de Bloemen Klokvormig , 

zo wel als de Kelk in vieren gedeeld : de Meel- 

draadjes komen uit de infaydingen voort. Het 

Zaadhuisje heeft twee Sleuven , twee Hollig- 

heden en bevat veele Zaaden. 

_“Pwee Soorten , beiden Westindifche, komen 

er in voor , als volgt. 

ne (1) Budleja met ovaale Bladen, 

Budleja 

gaerden Deze Pepaamed Budleja, die zig verheft, met 

nn grootere Bladen en opftaande Aairen, by Brow- 

‘NE, is door SLoaNne aan de Oevers der Rí- 

vieren op Jamaika en de Karibifche Eilanden 

waargenomen , als een Boomachtig Gewas , 

met Bladen naar die van „Wollekruid gelyken- 

de, doch kleiner, en vierbladige geele Bloemen 

gan Aairen, draagende enkelde langwerpige Zaa- 

den in drooge Zaadhuisjes. 

{ (2) Bud- 

(1) Budleja Foliis ovatise Syste Nat. XII. Gen. 140. p. 

rar. Veg. XII. p. 13i Ait. Acad. V. p. 394." Budlejzs 

AmMm. Herb. 577. Hort. Châff. 35: Budleja asfurgens &te. 

BROWN, Jam. 144 Verbasci folio minore Arbor &c. 

SLOAN. Jam. 139. Hij. IL. p. 29. T. 173. £. 1. RAJ 

Dendr. 97 

pe 
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(2) Budleja met Lancetswyze Bladen. HI, 
| Arpeers 

- Iv. Deeze, by Mir LER genaamd Budleja met rraorns 
Lancetvormige gefpitfte effenrandige Bladen „sur. 
tegenover elkander, en afgebroken Aairen , zou B 
het Amerikaanfche Slangenhout zyn van Pr v- Occidensa. 
KENETIUS, met langwerpige gefpit{te flaauw wasindi. 
getande Bladen, welke als die der Klisfen van che. 
onderen Wollig zyn. Men vindtze by dien 
Autheur afgebeeld, 

C tss us. Bofchtouw, 

In dit Geflagt zyn de Bloemen in vieren ge- 
deeld, zo wel als de Kelk, die het Vrugtbe- 
ginzel bevat, het welke eene eenzaadige Befie 
wordt, 

Men heeft ’er zes Soorten van, in de Indiën 
huisvestende, als volgt, 

(1) Bofchtouw wet Hartvormige , byna vyf- pn 

Tvabbige , Wollige Bladen. Videe 
nn Van deeze Soort gelyken de Bladen zo zeer <8 

naar die van den Wyngaard , dat men ’er zelfs 

door 

(2) Budleja Foliis lanceolatis, Syst. Nat. Ibid, Mir. Di&, 
Ophioxylon Americanum Foliis oblongis &c, PLuR. Abn. 270, 
Aaen t. 1, 

(1) Cis/us Foliis Cordatis fubquinque - lobis tomentofis. 
Syst. Nas. XII. Gen, 147. p. Taa. Weg. XIIT. p‚, 133, Cisfus. 
Fl. Zeyl. 60. Am. Acad, 1. Pe 390. Arbuscula baccifera „ cire 
cumplicatilis. PLUK, Z4ant, 27. T, Ep Ten 

E II, DEEL, IV, STUK, 
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It. door PrrrvEr den naam van Wynftok van 

AED Maderaspatnam ‚ met eene Hemelfchblaauwe 

Hoorp- Vrugt en ronde hoekige Bladen , aan gegeven 

STUK. vindt, PLUKENETrUs noemtze een Befie 

draagend omwindend Boompje, met Wyngaard- 

bladen, die van onderen Wollig zyn. Het ver- 

fchilt van den Wynftok door den Kelk, de een- 

bladige Bloem , het getal der Meeldraadjes en 

dat het een Styl heeft. Het Kraakend Touw 

van Rumrurus behoort tot deeze Soort niet. 

El (a) Bofchtouw met Hartvormige effenrandige 

Cisfus Bladen. 
Cordifolias 

Hartbladige « — 
; 

Deeze is de Wynftok met rondachtige onge- 

tande Bladen en ‘Frosjes van blaauwe Druiven; 

welken Pater PruMiEr in Zuid- Amerika 

waargenomen heeft, | 

II. (3) Bofchtouw met Hartvormige , kaale , bor- 

Cisfuso 
e 

p\ 

Sicjoidese fielig getande Bladen , en ronde Takjes, 

Komkoin- 

merbladige 
Tot 

ce) Ci/ss roliis-Cordatis integerrimis. lbid. Vitis Folio fab= 

rotundo, Uvâ corymbofd ; ceruleâ, PLuM. Gen. iS. Je. 259. 

Mise | 

(3) Cis/us Foltis fabcordatis nudis , Setaceo-ferratis , Ra- 

zmulis teretibus. Lbid. Cisfus Foliis fimplicibus nitidis. JAcQ. 

„Amer. 22. Te I5- Vitis Foliis dentatis. PLUM. Ic. 259. f. 24 

Funis crepitans. AUMPH: Amb, V. p. 446. Te 164» f. 1. Schu- 

nambi Valli. Horf. Mal VII. T, 12. Bryonia fcandens Foliis 

oblonga - ovatis êc. BROWN. Fam.1. p. 147. T. 4, f. I, 2e 

Bryonia alba geniculata , Viole foliis &c, SLOANs Fam. Iaó. 

Hifl. 1. p. 233 Te 144 f, 1e RAJ. Stppb, 3470 KE ud 
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Tot deeze Soort-wordt thans zo wel het HI, 
gewoone Westindifche Bofchtouw , als de Kraa- Annen 
kende Touwe Struik van RuMrurius en de Hoorp. 
Schunambi-Valli van Malabar , betrokken, De STUK. 
Heer JacQuin , dit. Gewas alom in de West-Befsbrouw: 
indiën overvloedig aantreffende , {preekt ’er 
dus van. „ Deszelfs Houtige Stengen beklim= 

men zeer hooge Boomen, tot den Top toc, 
en waterpas voortgaande geeven zy hier 
en daar ‘Takjes met Knietjes en andere en- 
kelde , byna kaale Steelen uit. De Takjes 

se draagen Blad en Bloem. De Strengen, ten, 
_ boogfte geklommen , daalen weder naar den 
», Grond , en, dien bereikt hebbende, fchic- 
s, ten zy daar Wortels in , maakende dus 
s Stammen , welke door den tyd dikwils zo 
s dik worden als eens Menfchen Eeen. Dit, 
DU s-niet, dan in. Bosfchen gebeurende , be= 
s» rypt men ligt, dat iemand verfteld moet 
»> Ílaan over de verwarting, welke dat Touw- 
» Achtig famenweefzel maakt , zonder dat hv 
» dikwils de Bladen of Bloemen, die niet dan 
‚> in de top der fteunende Boomen zyn, kan 
») Onderfcheiden. Muuren , Rotfen en fteile 
» Heùvels , worden ‘er op gelyke wyze van 
», bekleed , als door onze Europifche Klyf ge- 
» Íchiedt, De Bladen aan de. Takjes zyn 
>, Ípits, met borftelige Tandjes , glad , ge- 
» fteeld , doorgaans drie of vier Duimen lang ; 
„>en naar het verfchil der plaatfen ovaalc 
» of Hartvormiger. Op Martenigue, waar van 

eit s… de / 

33 

23 

IT. DEEL. IV. Srux, 
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_ UL de Afbeelding ontleend {is , heb ik ze door- 
ArDEEL, „ gaans meer of min Hartvormig: op St. Do- 
Hoorp- „‚ mingo rondachtiger of ook langwerpiger en 
STUK. dan niet zelden een half Voet lang: by Kar- 
Elmuw.  hagena ovaal- Hartvormig ; ovaal op Kuba 

‚en langwerpig ovaal op Jamaika aangetrof= 
fen. Tegen ieder Blad ftaat beurtlings over 
9 een. Bloemfteeltje, dat een Kroontje draagt , 
‚‚ meteen zeer Klein , veeltandig , omwindzeltje , 
‚en een menigte van kleine , Reukelooze , 

»; Bloempjes, die op verfchillende plaatfen 
rood „ geel, of groen zyn, met den rand 

ss van den Kelk meer of min zigtbaar. De 
… Besfen zyn glanzig zwart, zeer teder en Sap- 
3 pig, van grootte als een Erwt, Voorts komt 
„ dit Gewas zeer met de Klyf overeen, die 
„ ’er byna alleen , door de vyfbladigheid van 
> de Bloem en de vyfzaadigheid der Besfen;, 
„‚ van verfchilt. Het fchynt in de beide Indiën, 
„ zeer uitgeftrekt, te huisvesten, gelyk blykt, 
> wanneer men de Afbeeldingen van Pr UM IER, 

„als ook het Werk van Rumrgius en den 
‚s Malabaarfen Kruidhof, hier mede vergelykt.” 

In die Werken komen, tegen over de Bladen 
en Bloemfteeltjes , hier en daar , Klaauwieren 

voor , en in dat van RrHrEEepe wordt van 

Klaauwieraehtige Bladfteelen gefproken , waar 
van de Heer JACQUIN geen gewag maakt : 

zo min als van het kraaken , dat de groene 
Steelen of Takken doen , wanneer menze 

buigt 3 zonder dat zy echter breeken; ’t welk 
zgeen 
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Een zohderlinge cigenfchap- van dit Bofchtouw- tik 
moet zyn. Men’ wil daar van zelfs de-kragt af Arberrs 
leiden ‚welke-aan de Bladen, tot Geneezing van Heeel’ 

gebroken of gekwetfte Beenen, toegefchreevern suk. 
wordt ‚ en waar van het Gewas den Baleyfen Be/tbroùds 
naam , Sambong Tuülang, heeft, Zeker is ’t , 
dat de jonge Bladen’ van veel dienst zyn, tot 
het doen aantypen van Gezwellen: en Bloedvins 
nen, ja zelfs om die te doen verflaan; worden= 
de zodanige Bladen ten dien einde, wat gekneusd 
zynde, met Kurkuma en een weinig Zouts, daar 

op gelegd, 

(4) Bofchtouw met Hartvormige, Vlcezige, tv. 

Zaagswys’ getande Bladen; de Steng , C4% 
guadran= 

yierhoekig en wat gezwollen hebbende. en, 
Vierkante 
teelig, 

Het Vierkante Touw-Gewas van RuMmrPHrus Ans 
wordt hier bedoeld, Men noemt het dus, om 

dat de Ranken nagenoeg vierkant zyn, dik en 
Vleezig; in Leden verdeeld ‚doch zonder Knoos 

pen , glad: en blyvende: De Bladen, die dan 
hetzelve nu aan de eene, dan aan de ändere zy: 
de, voortkomen, zyn gefteeld, vry dik, Hart- 

of Piekvormig ‚ wedetzyds glad , met fcherpé 

en ver van elkander geplaatfte Tanden. Tegen= 
over ieder Blad ftadt een Klaauwier, gelyk in de 
voorigen, De Reuk deezer Bladen is onaange: 

naam; el 

(4) Cisfss Foliis eordatië carhofis ferrato -dentatis ; Caulë Ì 

tetragono tumidiusculo. fant. 39. 

Ks 
IL, DEEL, IV. STUK: 
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NI, naam; de Smaak eerst rins, vervolgens bytend 
GEEN fcherp , en deeze Smaak is in de geheele Plant, 
Hoorp. doch niettemin weeten de Indiaanen de Ranken 
STUK. < in Water te kooken tot een aangenaame Spyze. 
Bofibtouw. Het groeit aan de Vaste Kust van Indie (*). 

v. _… (5) Bofchtouw met drievoudige „ ovaalachti- 
Ered ge » gladde , Vleezige , ingefneeden Bla- 
Driebladig. den. 

Deeze Soort noemt RumrPHrus het Raa- 
zende Koorts Blad, om dat de Indiaanen ’er den 
naam aan geeven van Daun Capialoe , welke zulks 

betekent. Zy gebruiken, naamelyk, het Sap 
der Bladen van dit Gewas in Yle Koortfen en 
achten , wanneer hetzelve den Lyder geen 
hulp toebrengt , deszelfs ftaat wanhopig, Die 

Bladen zyn dikachtig , glad en vet als Porfelein , 
van fmaak eerst laf , daarna vry gevoelig prik- 
kelende in de Mond, Van eene zodanige. Zuur- 

heid in dezelven , als de bynaam fchynt aan te 
duiden, vind ik by dien Autheur niets gemeld ; 

ja by zegt zelfs daar van niet, dat zy rins zyn , 
gelyk van die der voorgaande Soort. Hy merkt 

ke aan, 

(*) in de Mantisfa ,p. 39 , flat Petioli angulati; in de 

Syst. Nat. Veg. Ed. XIII, ftaat Caulis longisfimus , Petiolë 

geretes: dit is tegentrydig. 

(s) Cis/us Foliis ternatis , obovatis, glabris , Carnofis , in- 

cifis. Syst. Nat. XIT, Veg. XIII. Folium Caufonis. RUMPH. 

Amb, V. p. 450. Te 166. É. 2. Sicyos trifoliata, Sp. Plant. 

1. p. 1013. 
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aan , dat'zy uit heete en vogtige deelen beftaan, , HIL À 

en eene Zweetdryvende eigenfchap hebben, die "Tier 
de fcherpe Vogten tempert en tevens uit het Hoorp- 

Lighaam voert. De Besfen bevatten ook een STUE 
fcherp Sap. *t Gewas komt met de andere Bofch- *% ind 
touwen overeen „ doch is zeer dun van Ran- 

ken, by den Wortel naauwlyks een, Vinger 

dik. Het valt ook op Malabar , alwaar het in 
 Nederduitfch Plat Pimperling geheten wordt. 

(6) Bofchtouw wet drievoudige, rondachtige, vr, 
ruige , eenigermaate getande Bladen ; BE 

Takken Vliezig gehoekt hebbende. Gewickt, 

Twee Soorten van dit Bofchtouw heeft de 
Heer JAcQvuiN, behalve het Komkommerblas 

dige, in de Westindiën waargenomen. Tot de 
eene betrekt zyn Ed, de Witte driebladige Bryo- 
nia met Leedjes en dikke zuure Bladen , van 
den vermaarden SLOANR op Jamaika gevonden 
en afgebeeld & waar op dan de voorgaande By- 
naam pasfen zoude. Deeze bekleedde ’er de 
Daken , Muuren en, Affchuttingen zeer digt, 

komende in de Wilde Bosfchen zelden voor, 

| | ; Een 

(6) Cisfus Foliis ternatis (ubrotundis, hirfutis fubdentatis, 

Ramis membranaccO- angulatis. Syst. Nat. Peg. XUI. JACQ. 

„Amer. Hift. p. 23. Te. 182- f. 1o. Irfiola triphylia fcandens , 

Foliis ovatis &c. BROWN. Fame Ill. p. 147. Bryonia alba 

triphylla maxima. SLOAN. Jam. to6. Hit. 1. P‚ 233 Te 

T44. f. 2. RAJ. Supple 347. 

K 3 
Ile DEEL IV, STUKe 
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Een andere Soort noemt hy het Gewiekte Bofchr 

touw, om dat de Ranken overlangs met Vlie- 

zen bezet zyn, en die Bynaam zou deeze Soort 

Bofeheauw, Veel beter onderfcheiden, dan de Driebladig- 

heid, welke zy volftrekt gemeen heeft met de 

voorgaande Soort, De oude Ranken of Hou- 

tige Steelen zyn ongevaar een Duim dik, Zo 

men een Stukje , koedarig ook, dear afínydt, 

en hetzelve op. den “Tak van een Boom legt, 

of maar in Huis bewaart , fchiet het in ’ kort 

Wortelen, die, zo ‘er gelegenheid is, gereede- 

Iyk in de Aarde vatten en een nieuwe. Plant 

maaken. Waarfchynlyk heeft het dit met de 

overige Soorten van Bofchtouw, die zo wel op 

Boomen als in den Grond Wortelfchieten, ge- 

y. 
Samark 

bera. 
Fraaije. 

MEENe 

S A MAR A, Samaarboom. 

Die Geflagt heeft den Kelk in vieren ge- 

deeld, de Bloemen vierbladig ‚ met een Sleuf- 

je in de grondfteun van ieder Bloemblaadje; 

daar het Meeldraadje in legt. De Stempel is 

Trechtervormig : de Vrugt een rondachtig 

Pruimpje. 

De 'eenigfte Soort (1); ’t Zy dan een Boom 
of 

(1) Samara. Syst. Nat. P2. XIII. Gen. 1192. p. 134, 

Jant. 199. Memecvlon umbellatum. BuRM. Fl. And. p‚ 37, 

Cornus fylveftris altera &cc. BURM. Zeyl. 76 Kenzie Eh 

Zeyl, 469. Korakaha. HEEM Zeyl 40e 
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of. Heefter zynde, is door my reeds, in navol. MHL 

ging van den Heer N, EL, BURMANNUs, als A 
een tweede Soort van Memecylon , befchreeven *, Hoorpí 

De Heer J. BURMANNUS hadtze andere “TPE 
Wilde Ceylonfche Kornoelje -Boom , Koraka- 1. He De 

ha genoemd wordende, getyteld, Het Bloemp-S*- bl, 302. 

je, inderdaad, door zyn Wel Ed, daarby afge- 

beeld , toont genoegzaam , dat dit Gewas in 

het Stelzel der Sexen op een andere plaats 

behoorde (*). 

F AG ARA. Zadelboom. 

Behalve de algemeene van deeze Klasfe zyn 
de Kenmerken van dit Geflagt een vierbladige 
Bloem in een vierdeelige Kelk ; de Meeldraad- 

jes langer-dan de Bloemblaadjes: het Zaadhuise 
je tweekleppig met één Zaad. 

Vier Soorten zyn ’er in begreepen, waar van 
de laatfte reeds onder de Boomen befchreeven 
is*, en de overigen hier volgen. a ibid, 

8 a 72. 

CG) Zadelboom met uiigegulpte Vinblaadjes, m: 
Fagarg 

Al- Pterora. 
Gewiekte, 

(*) Stmilis Corno fed Folia alterna wordt in Syst. Nat. Vog. 

XII. daar van gezegd: doch dit zie ik in de Afbeelding niet. 
(1) Fagara Foliolis emarginatis. Syst. Nas. XII. Gen. 1so. 

p. z2s. Weg. XIIL. p. 134. Am, Acad. V. p. 393. Schinus 
Foliis pinnatis. Aat. Med. 533, Sp. Plant, 1. Pp. 389. Prerota 

Cubfpinofa &c. BROWN. Jam. 146. T. 5. £. r‚ Lauro affinis, 
Jasmini alato Folio &c, SLOAN. Fam, 137, Fil, II, p. 25e 

T. 162. f, 1. RAJ. Dendr, 86. 

K 4 
II, DEEL, IVe STUKe 

did 
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UL _ Alle de Soorten van die Geflagt hebben gevin: 
AFDEEL. de Bladen, en deeze heeft dezelven uitgegulpt;, 
Hoorn- waar door zy van de anderen verfchilt. De by- 
STUKe naam is Pterota, by welken zy was voorgefteld 
Zadelboom. g ; 

door BrowNEs, die haar op Jamaïka vondt , 
zo wel als SLoANE. Deeze merkt aan , dat 
het Gewas naar den Laurier gelykt , met ge- 
wiekte Jasmyn- Bladen , zynde de middelrib wee 

derzyds als met een Vlies gevleugeld, en het 
Hout weinig minder hard dan Yzer; weshalve 

men het Yzerhout noemde. De Vrugten zou- 
den, onder den naam van Bacce Fagare, wel. 
eer in de Apotheeken bekend geweest zyn; als 
komende in eenige Samengeftelde ‘Geneesmide 

delen der Arabieren, 

bi (2) Zadelboom met de Gewrichten der Vin- 

ee ___ men van onderen gedoornd, 
Stinkende. 

De Heer JACQUIN geeft een Afbeelding 
van dit zonderlinge Gewas , dat van den“Bok- 
achtigen Stank zynen bynaam fchynt te hebben, 
hoewel die thans aan de Berfte Soort 'toege- 
fchreeven wordt. Het was te vooren door on- 
gen Ridder , zo wel als de andere, Schinus of 

Schinoides genoemd geweest. PLUKENE- 

TIUS 

(2) Fagara articulis Pinnarum fubtus acuieatis, YACQ. Amer. 

“‘Hift.p. 21. T. 14. Schinus Tragodés. Sp. Plant. 1. p 369. 

Schinoides Petiolis {ubtus aculeatis. Hert. Cliff. 489. Rhoi 

Obfanioram fimilis leptophyllos &c, PLUK. Ali, 319. Te 207 
£. 4? 
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MA rius vergelykt het by de Sumach. Het is Ane) 

een Takkige , byna regtopftaande , Heefter , 1v, 
van vyf Voeten hoog , die dubbelde , fterke;, ri 

kromme Doorens heeft aan de Leedjes en Kniet- 
jes der, Takken , en enkelde aan de Rug van 

jeder Gewricht, daar de Vinblaadjes uit den 

gewiekten, Steel fpruiten , zynde langwerpig , 

aan ’t end rond en ftomp, glad en ongekarteld, 

De Bloemen, die klein zyn, komen by Trosjes 
uit de Oxelen voort. Hy vondt dit Gewas op 
de Zandige Zee- Oevers, by Port au Prince op 
St. Domingo, 

brons. 

(3) Zadelboom met gekartelde Bladen. Ht. 
Fagara ' 

Een gedoornd Kruiderig Boompje, ret Es- A 
fchenbladen , dat men gemeenlyk Sapanfche Pe- tig 

per noemt , maakt deeze Soort uit. De Stam 
bereikt, volgens Karmrrerr;, de hoogte van 
twee Vademen. Het heeft een vetten Bast: het 
Hout is ligt en zaet, met veel Pit van binnen. 

Uit de Oxels der Bladíteelen komen hier en daar 
Stekels voort. De Bloemen groeijen Troswy- 
ze , en beftaan uit zeven of agt Blaadjes, Knops- 

wyze famengevoegd , met even zo veel Meel. 

draadjes, en een Kelk van !dergelyke verdeelin- 
gen, doch meest zonder Kelk, ’t zy door mis- 
_groeijing, zo hy aanmerkt, of door eene Speee 

, ling 

(3) Fegara Foliis crenatis , Piper yaponicum Sio & Sanfia 

diëtum. KAEMPF, Aman, 802. T. 893e | 

K 5 
IL. DEEL. IV. STUK, 
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ling der Natuur, ’t Gewas moet, dan, wegens 

de figuur der Besfen , zeer naar die der Faga- 

ra van AviceNNAgelykende, hier thuis ge» 

bragt zyn3 doch deeze hebben , wederom , 

Zadelboer. veenszins den Kruiderigen Smaak , om welken 

1 ee 

fripbila 
Martini- 

cenf:s. 
Marteniek- 
(e. 

gedagte Besfen oudtyds beroemd waren. De 

Kruiderigheid van deezen Boomachtigen Hee- 

fter zit voornaamelyk in ‚de Bladen, den Bast 

en het Vrugtbeginzel , daar men, door geheel 

Japan , onder den naam van Fadfì Kami, in 

plaats van Peper.of Gember, tot bereiding der 

Spyzen gebruik van maakt. Van de gekneusde 

Bladen wordt ’er ook met Meel van Ryst een 

Pap gekookt ‚ die men ‚op de Lighaamsdeelen , 

welke door koude Zinkingen pynlyk geworden 

zyn, tot Geneezing legt. . Het Zaad, dat de 

grootte van Kärdamom heeft , is byna zonder 

Reuk of Smaak. 

Ee 1e H1ir aA. Geiten Boompje. 

Een viertandige Kelk bevat een Bloem die 

in vieren gedeeld is, den Styl half gefpleeten 

hebbende, en de Vrugt is eene vierzaadige 

Befie. | 

De eenigfte Soort (1) van dit Geflagt heeft 

van den Heer JACQUIN. dien Griekfchen 

naam bekomen , om dat de Geiten en ander 

Vee 

(1) Egiphila. Syst. Nat. 'Veg. XIII. Gen. 1290. p‚ 134 

Jacq. Obfirv, IL, pe 3e Fe 27: Mant, 19%. 
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Vee derzelver Bladen en jonge Takken zeer Hb 
gaarn affcheeren, ’ Is. om die zelfde reden, dat “"%, he 
de Franíchen het Bois Cabril heeten , dat is B ri 
ten- Boompje (*). Op Martenique komt het „°*®E 
aan de kanten der Bergachtige Bosfchen en neen 

onder ’t laag Geboomte „ dikwils voor, bereie 
kende fomtyds eens Mans hoogte. De jonge 
Takken , die glad en vierkantig zyn , praae 
len met zeer gladde , effenrandige , kort ge= 

íteelde , Lancetswys ovaale , gefpicfte Bladen, 
van drie , vier of vyf Duimen lang, Uit de 

Oxels van byna alle de Bladen komen de Bloem- 
trosfen voort, zo wel als aan het end der Take 

ken, zynde Tuilswyze gefpitst en beftaande uit 
witte eenbladige Bloemen „ die in vier Slip- 
pen „ als de Wieken van een Molentje , ver= 

deeld zyn , aan den rand van een Pypje, dat 
het Vrugtbeginzel bevat, ’t welk een Befie 

wordt ‚ grooter dan een Erwt, week, geelach- 

tig rood , vier-Zaadig , zo hy meende: doch 

daar van was hy niet verzekerd. 

P T Erea. Lederbloem. 

De Kelk is in vieren gedeeld, de Bloem bee 
{taat uit vier Lederachtige Blaadjes , en haare 

Styl 

(*) Gelyk zy, zegt zyn Ed. , om de gelykheid de Sappige 
Beurreria Bois Cabril batard heeten, dat is Basterd Geiten 
Boompje. Dit hade zyn Ed, bevoorens Arbuseula Capresloe 
rum Jpúria vertaald, °t welk ik gevolgd heb : (zie ’t voorg. 
IL SruK, bladz. 134.) thans vertaale hy het Caprarama 

IL DEEL, IV, STUK, 
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Styl zit op een Vrugtbeginzel, dat ecne Vrugt 
“wordt, die als uit een Blaas beftaat, welke in % 

midden een enkel Zaad heeft. 

De eenigfte Soort is chans de Dricbladige( ers 

een bir Heefter , met Zaadhuisjes byna 
als der Olmen volgens BANISTER, van € a- 
reserven Trw, als ook) by PruxENE- 

“TIUuss afgebeeld, DirrenNius merktaan, 
dat dezelve in de Tuin van CoLLINSON de 

hoogte hadt van twee Ellen, met eer Stam van 
anderhalven Voet, een Vinger dik, en ‘even- 
wel hadt zy daar geen Bloem ‘noch Vrugt ge- 

geven. 
De andere Soort. van prahlis Viscofa zend 

naamd, thans het Geflagt van Dodonéa onder de 

Agtmannigen uitmaakende , en tot de Boomen 
*ziell. behoorende , js reeds door my befchreeven*. 

D. JE. Sé 
bl. 256. 

SIR IUM. Sirie-Struik. 

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt zyn; 
een vierdeelige Kelk zonder Bloemblaadjes , door 
een vierbladig Honigbäkje geflooten, De Kelk 
is Klokvormig. Het Vrugtbeginzel heeft den 

| | Stem- 
| 

C1) Prelea. Syst, Nat: XII. Gen. 152. p. 125. Ptelea foliis 

ternatis, Sp. Plant, 11, p. 173. Syste Nat, Veg. XIII. p. 1350 

rREw. Rar, 12. T. 9. Hort. Clif. 36. Prelez fimilis. ZiNN. 

Gorting. 207. Frutex Virginianus trifolius Ulmi Samarris. 

Prum. Abm. 159. T. tar. f. 1. DILL. Elth, 147, T, 122. fe 

148. CATE9B. Car. Ile Te 83. GRONe Virg. zoe 

® 
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Stempel in drieën gefpleeten en wordt een Befie U 

met drie Holligheden, Ar a 

De eenigfte Soort (1), een Oostindifch Ge- Hoorp- 
was , fchynt zynen naam van de Sirie- Struj- STUK. 

ken te hebben, door Rumrurus befchree. oi 
ven , die meestal tot de Peper behooren : doch 2yrzifo- 

js kleiner van Loof , wordende daarom Myrte-myrrchta- 

bladig geheten. Het is Boomachtig, hebbende®8“- 

de Takken bekrompen , gearmd en doorgaans 
met Gewrichten. De Bladen , tegenover el 

kander, zyn gefteeld, breed Lancetvormig, ef- 

fenrandig , teder , glad , van onderen blaauw- 

achtig groen , zonder Stoppeltjes. Aan ’t end 
der Takken komt een Bloemtros voort , die 
gearmd is , korter dan de Bladen en niet ruig. 

Er £AGNys. Olyf- Wilg. 

Een vierdeelige Klokswyze Kelk , zonder 
Bloemblaadjes , bevat de Meeldraadjes in dic 

Geflagt en den Styl, als ook het Vrugtbeginzel , 
dat eene ‘Vrugt als een Befie wordt. 

Vier Soorten zyn daar van thans Wereldkun- 
dig, naamelyk, 

(2) Olyf- Wilg met Lancetswyze Bladen. L 
: Dee- Elaagnus 

anguflifs- 
dia, 

(1) Siriam. Syst, Nat. Weg. XIII. Gen. 1292. p. 135. Smalbladi- 
Alant. 200. 5e 

(1) Eleagnus Foliis lanceolatis. Syst. Nat, XII. Gen. {so, 

pe 127. Vig. XIII. p. 137, ROYEN Lugdbar, 250. Hort. Ups. 

3 Ie 

140 DEEL. Iv. STUKe ge 
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Deeze Soort is eigentlyk de gene die den ty« 
tel aan dit Geflagt geeft, en, dewyl derzelver 
Loof zeer naar dat der Gemeene Wilgen. ge- 
lyke ; geef ik ’er den naam van. Olyf - Wilg aan. 
De Eleagnus van TnrornrasTus zelfs, 
van wien die tytel afkomftig is , gelooft men 

maar een Wilg te zyn geweest. Deeze gelykt 
dermaate naar den Olyfboom, dat BAUHINUS 

dezelve noemt Wilde Olyf met zaste ruige Bla- 
den; anderen Oleaster , en dit is de gemeene 
naam; zegt CLUS IUS, op de meefte plaatfen ; 
hoewel de Spanjaarden , in Kaftilie en Granada; 
hem Arbol Parayfo, dat is Paradysboom , tyte= 
len; waarfchynlyk „ zo hy aanmerkt, wegens 
den Reuk , enide Franfchen, volgens Br r Lo-= 
NIUS», Jujubier blanc of Olivaflre : welke 
eerfte naam veel overeenkomst heeft met Zí- 
ziphus alba of Witte Jobenboom , gelyk- hy 
denzelven noemt. 

Dit Gewas groeit van zelf in de Haagen , met 

den Rhamnus én Kuischboom , zo hy aanmerkt, 
in ’t Ryk van Grafada, en wordt in alle Planta- 
giën of Kruidtuinen, byna, geteeld, niet alleen 

door geheel Spanje , maar ook in Vrankryk en 
Duitfchland. Berronztusfchryft dat in Grie- 
kenland veele Haagen uit dergelyke Boomen be« 
ftaan, en dat men de Vrugten daar van in de 

Ste 

31. Eleagnus. CAM. Epit. 106, Hort. Clif. 38. TOURNF. 

Taft. Cor, 53, Ziziphusalba. Crus. Hif?. 29. Olea fylveftris 

folio molli incano, C. B. Pin, 472. 
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Steden uitvent, onder den naam van Ziziphia. Beer 
nb … Árpze Volgens MartrioLus zouden zy ook in“ pe 

Boheme natuurlyk grocijen en volgens Pr Hoorne 
k 1 1 STUK. NIUS in Syrie. ba 

De Eleagnus wil in de middelfte deelen van wilg 
Europa , als ook in Engeland en onze Provin. 
tiën , zeer wel voórt , en’ maakt een fierlyken 
Boom met eenen taamelyk dikken Stam, fom- 
tyds wel zestien of twintig Voeten hoog. De- 
zelve breidt zig úit met eene Kroon van Tak- 
ken , die eene witte Schors hebben en fomtyds 
gedoornd zyn, bezet met Rysjes , waar aan Blae 

„den overhoeks groeijen, als gezegd is , niet 
breed naar hunne langte, grys door eene witach- 
tige Wolligheid, en uit de Oxels deezer Bladen 
komen langwerpige Bloempjes voort, van eene 
_bleekachtige Zilverkleur , met eenen fterken 
doch niet onaangenaamen Reuk bezwangerd., 
Hier onder zithet Vrugtbeginzel, dat eene lang- 
werpige Befie wordt, naar een klein Olyfje ge- 
lykende , wit en zoet van Vleefch, befluitende 
een lang. uitgegroefd Steentje.” In de Noorde- 
lyke Landen draagt hy zelden Vrugt, 

(2) Olyf- Wilg met ovaale Bladen, IL, 
Eleaonus 

Deeze wordt geacht de Eleagnus van M lei 
THI o-de. 

(2) Eleagnus Foliis ellipticis. Am. 4cad. 1V. 305. Elz. 
aguus Matthioli , incolis Seifefum. Rauw. Zin, 122, 276. 

El, DEEL, IV, STUK. 



UL rgrorLuste zyn, welken de Egyptenaaren; 
AFDEELe . 5 Dj 5 

iv. in wier land hy natuurlyk groeit , Sei/ef noe- 
Hoorp. men, volgens RAuworrrus. Dezelve ver- 
STUK = . 

*__fchilt var de voorgaande Soort, doordien de 
_Olyf- 5e 
wilg. Bladen de helft korter maar niet Ímaller zyn , 

langwerpig ovaal , van figuur en grootte als die 

van ’t Vaccinium wliginofum, van boven kaale 
en groener: zynde de Bloemen viermaal Kleiner 
en fpitfer. Een fterke Doorn heeft by den oir- 
fprong van ieder Takje plaats. Aan het Loof 
is de Schors Zilverwit, aan den Stam rood en 
glad, Ik bezit een Takje van deeze „zo wel 
als van de eerfte Soort, 

UI (3) Olyf. Wilg met rondachtige Bladen. 
Eleasnus 

latsfolia. é 
ke In bet Kruidboek van den beroemden Her- 

dige. 
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MANNUS ‚ waar uit de Hoogleeraar J. Bur- 
MANNUS deeze aan ’t licht gegeven heeft, 

komt dezelve voor onder den näam van Indifche 
Zizyphus „ die geheel verzilverd is, met Kruid- 
nagelbloemen en Kwee- Booms Bladen, Waelem- 
bila genaamd by de Ceyloneezen. De Bloemen 
komen, even als in de eerfte Soort, uit de O- 

xels der Bladen, by elkander , voort, en zyn; 

in 

(3) Elaagnus Foliis ovatis. ROYEN Lugdhart. zso, Fl, Zeyl. 

58. Eleachnus Fol. rotundis maculatis. BURM. Zeyl. 92. T. 

39. f. 2. Zizyphus Zeylanica argentea Mali Cotoneg folio. 

Raj. Dendr. 44. Eleachnus Foliis oblongis acuminatis, ma- 

culatis, BURM. Zeyl. 92. T. 39. f. Ie BURM. Fl, ud, p. 

39. 
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in Knoppen, Zilverachtig, zo wel alsde Vrugt, HL 
welke langwerpig is en gefleufd, een roodach. 5 
tige weeke Pit inhoudende , die binnen ee n Hoorp- 
Vliesje is beflooten. nde 

Behalve de gemelde vondt gezegde Heer in pn 
dat zelfde dab onder den naam van Cey- | 
lonfchen Wilden Olyfhoom met langwerpige van 
onderen grvze Bladen, cen Gewas, dat de Bla- 

den ten minfte zo leben heeft als in de 
_voórgaande Soort, en, even als die ronde, aan 

de bovenzyde met purperachtige Vlakken ge- 
fprenkeld, In de Bloemen kon onze Hoog- 
leeraar geen onderfcheid befpeuren , en der- 

halve fchynt deeze voor eene _ verfcheidenheid 
te moeten gehouden worden van deeze Soort. 

(4) Olyf - Wilg met langwerpige , ovaale, ei WV. 
niet glanzige Bladen. Oriekalis 

Oofteriche, 

Deeze, door den Hoogleeraar D, van Roven 
opgegeven , zou de breedbladige Orientaalfche 
met eene zeer groote Vrugt, van Tour NE. 

FORT , kunnen zyn. De gedaante heeft zy 
“van de Smalbladige , doch a Bladen zyn eens 
zo breed, langwerpig ovaal, wederzyds zaet op 

% gevoel , van onderen bleek , aan geen van 

beide zyden glanzig of verzilverd. Onze Ridder 

hadt de Bloemen niet gezien. 

De: 

(4) Elaagnus Foliis oblongis ovatis opacis. /faxt, gr. Ele- 

agnus Orientalis, latifolius Frxuêtu-masime. TOURNE.- Cor, s3 ? 

L, 
 ÎIe DEEL, IV. Stuk, Î 
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UL De. Witte of Oostindifche Sandelboom , SAn-= 
dele: TALUM album , reeds door my onder de Agt- 
Hooros  mannigen befchreeven *, is tegenwoordig hier 
21E _ geplaatst, en als Kenmerken daar van opgege- 

IL. D. 
IL. stuk, ven : dat de Bloem vierbladig is „de Blaadjes 
blade. 295. zittende op de Slippen van den Kelk , die een 

viertandigen Rand uitmaakt boven het Vrugt- 
beginzel „hebbende nog vier Kliertjes, kleiner 
dan de Bloemblaadjes , tusfchen dezelven in, 
en vier Meeldraadjes aan het Pypje van den 
Kelk ingegroeid : zynde de Vrugt eene een- 
zaadige Befie (*), 

Pe Seruthiola, Crameria, Acenn „kunnen 
als Heefterachtige Kruiden aangemerkt wot- 
den , en derhalve gaa ik die tegenwoordig 
voorby , om te komen tot de 

RIVvINA. 

Dus naar den vermaarden Kruidkenner R r- 
VINUS getyteld; waar van de byzondere Ken- 

merken zyn: een Vierbladige blyvende Bloem, 
zonder Kelk „ de Vrugt een eenzaadige Befie, 
met een Linsachtig Zaad. 

Hier van komen thans vier Soorten voor, 
als volgt. | 

1. … (1) Rivina met enkelde Trosfen , viermannige 
tn Bloemen en Wollige Bladen, 
Auige. 

Dee 

(*) Syst. Nat. Veg. XIII. Gen. qgo.p. 137. 

(1) Rivina Racemis fimplicibus , Floribus tetrandzis, Fo- 

' : lis 
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Deeze „ thans bekend onder den naam van IL 
Rivina , was door TourRNErForT als een nti 
nieuw Geflagt voorgefteld onder den naam van Hoorp. 
Solanoides van Amerika , met grysachtige Blg-°TUKe 
den. CoMmMeEryN geeft ’'er de Afbeelding 
van , onder den tytel van Besfendraagende Ama- 
ranth , met Bladen van Circea. Men vinde by 
PruKENneETius, die het Kleine Trosdraa- 

gende Nagtfchade van Barbados, tot verwen 
dienftig, tytelt, daar toe betrokken het Grootê 
Amerikaanfche Heliotropium van BrrrN, met 
Wollige Bladen, van gedaante als die van den 
Zwarten Popelier , en eene zeer kleine witte 

Bloem. Hier uit kan men van de Geftalte oor- 

deelen. De Groeiplaats is op Jamaika, Barbae 
dos en de Karibifche Eilanden. | 

(2) Rivina met enkelde Trosfen, viermannige 
Bloemen , en gladde Bladen. | ware 

Ô Gladde, 
Deeze Soort, zynde de andere Solanoides 

van 

lis pubescentibus. Syst, Nat. XI. Gen, 162. p. 128, Ves, 

XIII. p‚ 138. Rivina. Morr. Cliff. 35. ROYEN Luedbart, zo7. 

Solanoides Americana , Circax Foliis canescentibus. TOURNE. 
Mem, de 1706, Solanum Barbadenfe &c. PLuR. Alm. 353, 

T. zi2. f. 2, Amaranthus Baccifer &c. Coma. Hart, 1. pa 

127. T, 66. 

2} Rivina Racemis fimplicibus , Flor. tetrandris ‚ Foliis 

glabris. 1bid, Mant. 41. Piercea Fol, ovato-lanceolatis ga 
bris. Mur. Dil. Solanoides Amer, Citcaz Foliis glabris, 
TOURNEF. Jlem, de 1706, 

| L 2 se Ee 
IL, DEEL. IV. STUK, 
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UL van TouRNEFORT, verfchilt van de voor- 
Aaen gaande weinig „ dan En de gezegde gladheid, 
Hodeb: en dat de Bladen een paarfchen rand hebben. 
STUK Ziteroeit ooknini;de Westindiën. 

ur. (3) Rivina met enkelde Trosfen, de Bloemen 
b ae met agt- of twaalf Meeldraadjes, 
Agtmannie 

8e Die aanmerkelyke byzonderheid onderfcheide 

deeze , welke een Heefter is, tot twee of drie 

Mans langten tusfchen de andere Boomen zig 
verheffende , zo LorrrINe aantekent , die 
deeze Soort op laage Velden aan de Kust van 

Zuid- Amerika aantrof, Dezelve hadt Houtige 
Steelen, met langwerpige Bladen van twee Dui- 

men ‚ glad en gefteeld , en Bloemtrosfen van 

een Vinger lang: de Bloemen of Kelken vier- 

bladig: «een Vrugtbeginzel byna zonder Sty!;, 
doch met een dikken Stempel, die als in veele 

deelen was gefcheurd, De Vrugt was een lang- 

werpige gladde Befie, zittende in de omgeboo« 

gen Kelk, en zwart van Kleur, 

Volgens den Heer JacQurnN zyn vier Me el- 

draadjes binnen de Kelkbladen vervat, de oves 

rigen beurthoudende : de Melein. Piek. 

vormig: geen Styl: de Stempel als een Penfeel 

gefatfbenieerd: het Zaad Linsachtig en glad, 

@ Ri 

(2) Rvina Racemis fimpl. Floribus oftandris dodecandrisve. 
JACQ, Spee 6. T. z. Am. Acad. IV. p. 305- LOEFL. Jtin. 207. 

Rivina fcandens racemofa &c. Trum. Gen. 48. Jc, 241, Rivi- 

na armentofà &c, BROWN. Jam. 149, T, 23. fe 2e 
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(4) Rivina met een Pluim van famengeftelde UL 

Trosjes tegenover elkander, AFB 

Hoorp- 
Deeze Soort, welke de Bloemen viermannig , sTUKe 

dat is met vier Meeldraadjes heeft , groeit in Haden 
wiU2N 

Indie. paniculata. 
hek 

SALVADOR A, A 

De Kenmerken van dit Geflagt, in ’t byzon- 

der, zyn 3 een Kelk in vieren gedeeld , zonder 
Bloemblaadjes : de Vrugt een Befie met één 

Zaad , dat met een Dopje bekleed is. 

De eenigfte Soort, (1) voert den bynaam van 1. 
Perfifche , om dat zy natuurlyk groeit aan den Plien 

Zee-Boezem van Perfie, Het is een Heefter Perfifche 

met gepaarde of tegenover elkander geplaatfte 
Bladen , die famengeftelde Bloemtrosfen heeft 
aan het end der Takken, 

De Tweewyvige in de Klasfe van Vierman- 
nige Planten leveren geen Heefters uit. Ik gaa 
derhalve tot de Vierwyvigen , dat is die vier 
Stylen of Stempels hebben, over , waar in voore 
komt het zeer bekende Gewas dein 

ILEx 

(4) Rivina panicule Racemis oppofitis compofitisque. Syst, 
Nat. XII. Vig. XIII. Am. Acad, IV. p. 305. 

(1) Salvadora. Syst, Nat.XlII. Gen. 163. p. 128. Veg. XIII, 
pe 139. Rivina panieulata. Syst. Nat, X. p, 899. Am, Acad: 

Il. p. 2Ie GARCIN Phil, Transe 1749. N, 491, 

| | ke 
Ie DEE IVe STUKe 
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Ik Tre x. Hulst, 
ArDEEL. 

Iv. 
Hoorp:’ De Kenmerken zyn , een vier and Kelk, 
Tux, een Raderachtige Bloem, die eenbladig is : gecn 

Styl, maar een Vrugtbeginzel met vier Meel. 

draadjes omzet, en vier korte lompe Stempels: 
hebbende, dat een vierzaadige Befie wordt. 

Drie Soorten komen in dit Geflagt voor ; 
dewyl de vierde en vyfde , die de Bloem in 
drieën verdeeld hadden, thans uitgeflooten zyn. 

7 (1) Hulst met /piís ovaale gedoornde Bla- 
Tex Pon den. 

diam, 

FOOR Deeze maakt de Europifche rise uit, een 
Boomachtige Heefter, die niet alleen in Duicfch= 

land , Engeland en Vrankryk, overvloedig in 
“* wilde groeit , maar ook zeer gemeen is tot 
Scheerhaagen in de Tuinen. Men vindt hem 
zelfs in het hooge gedeelte van onze Neder- 
landen, op de Veluwe, in Overysfel en Fries- 
land, als een wild Gewas. Het fchynt dat hy 
de koude Landen beminne, vallende in de Zui- 

delyke deelen van Europa maar klein, en in 
| | Duitfch- 

ge Ilex Foltis ovatis acutis fpinofis. Syst, Nat, XII. Gen. 

‚Pp. 130. Vig. XIIE, p‚ 140. Hort. CH. go. Ups 32. 

Ro VEN Lugdbhat. 400. GRON. Virg. 12. DAnmm. Paris. s4. 

Aquïfolium, Boern. Legdh, KI. 219. FOURNE. Jnfl, Goo, HALLe 
Felv. p. 4657 Dan, Perapt, 758. Ilex aculeata baceifera. Co 

B. Pin, 425. OED. Dan. so8 8, Aquifoliumechinasa fuperd 

ficie. CORN. Canad, 180. 
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Duitfchland fomtyds opfchietende tot een taa- HL 
melyken Boom, Den Latynfchen naam les heeft CR: 
hy met den Groen-É Eik, naar welken hy in Hoorps 
Loof en Geftalte zweemt * , gemeen ; doch STUK 
doorgaans noemt men hem Aguifolium of Agri nk 
folium, om dat de Bladen met zofcherpe Naald-p. dn de 
achtige Stekels bezet zyn, en deswegen , in ge 205: 
Hoogduitfch , Stechbaum of Stechpalmen 3 
* Deenfch Christ- Thorn. Men fchyat ens 5 
naamelyk , verbeeld te hebben, dat de Doornes 
kroon des Heilands daar van gemaakt kon zyn 
geweest, of dat het Doornen- Bofch, waar uit 
God tot Mofes fprak , beftaan had uit zulk Ge- , 

boomte : doch geen van beiden is waarfchvn- 

lyk. Mooglyk zal de Éngelfche naam Holly- 
Tree of Holly- Bush , van de bvgeloovigheid 
daar omtrent, in de Kerken en Huizen ’er eds 
te verfieren , zynen oirfprong hebben. De Fran- 
fchen geeven ‘er den naam van Houx of Hous- 
Jon aan. 

De Hulst heeft den Stam en Takt en taay en 
buigzaam , met een Afchgraauwe Schors en 

breede groenglanzige Bladen , die niet vlak, 

maar bogtig en uitgegulpt zyn aan den rand , 
met lange „ fcherpe, geele Stekels of Doornen, 
Men kanze derhâlve naauwlyks aanraaken zon- 
der zig te kwetzen, en dit maakt het Gewas 

zeer bekwaam tot affchuttinge van Hoven en 

Akkers voor het indringen van het Vee; zo wel 
als de Haagdoorn, De jonge Bladen, echter, 
zyn zagt en flap gedoornd , en de oude Hulst 

L 4 | draagt 
IL, DEEL, IV, STUK, 
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draagt fomtyds Bladen zonder Stekels, waar van 
eenigen, ten onregte , een byzondere Soort ge- 

maakt hebben. De Bladen worden alsdan Lau- 

rierachtig , en dus vindt men ze hier en daar 

ook in ’t wilde (*). Van zulke Hulst geeft 
MunriNe een zeer fraaije Afbeelding, doch 
merkt de bonte Hulst als een byzondere Soort , 
van de Groene verfchillende , aan ; dat niet te 

denken ís, alzo de bonte in groen verloopt, en 
zo veele veranderingen ten dien opzigte voorko- 
men. Behalve de geel bonte is een wit bon- 
te, eene met de Bladen groen, doch derzelver 
randen en Doornen Goud- of Zilverkleut , en 

diet wel met langwerpige of met rondachtige 
Bladen, door den vermaarden HERMANNUS, 

als in de Leidfe Akademie - Tuin zig bevinden: 
de, opgetekend. Dit maakt zes Verfcheiden- 
heden van Bonte Hulst. De groote BorRHAAvVE 
heeft hier nog eene bygevoegd van PLUKENE- 
Tius, met zeer langwerpige Bladen, den tand. 
en Doornen aan de ééne zyde flegts over ’t ge- 
heel Zilverkleurig hebbende. 

Gemeenlyk zyn de Besfen, welken de Hulst, 

niet dan oud zynde , draagt , rood ; maar de 
gezegde Autheuren geeven ook een Hulst op 

met geele Besfen , hoedanige de vermaarde Ray 

in Ergeland wild groeijende vondt; doch die 

is flegts eene Verfcheidenheid, zo wel als de 
Ka- 

(*) Hex Foliis glabris integerrimis, exaQe Folia Lauri re=, 

ferens. LINN. Hort. Clif. go. DE Gorter Flora Belgica. p. 

az. Marpr Hif, Plant, disp. 27. TOURNF, Plant, envy. Pa- 

vis. DP. 392. 

\ 
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Kanadafche Hulst van Cornurvs, welke de UL 
Oppervlakte der Bladen van boven gedoornd heeft. ek kins 
De gewoone Hulst draagt Bloemen , die in de Hoorp- 
Tweeflagtige vyfbladig en vyfmannig zyn, vol-STUEe 
gens Mirrer en Grrarp: want het is zeker, sh 

dat in dezelve een verfchil van Sexen plaats heeft. 

Sommigen hebben zelfs Mannetjes-, Wyfjes=, 
en Tweeflagtige Bloemen, op byzondere Stam- 
men , daar in waargenomen : zo dat dus de Hulst 
driehuizig zoude zyn, of tot de Polygamia tri- 
oikia behooren (*). 
„Het altyd groene Loof maakt de Hulst zeer 

verkieslyk tot Scheerhaagen op Buiterplaatfen Ë 
welken men ’er van gezien heeft, zestien Voe. 

ten hoog. Niet ver van Londen was een zoda. 
nige digte, fchoone Haag , van byna driehonderd 

ee lang , zegt Rav: doch men kan die zo 
Jang maaken als men wil. In de Geneeskunde 
is het Afkookzel der Bladen, Stekels en Besfen , 

tegen Kolykpynen aangepreezen CR Dat 
van de Wortelen en den Bast zou , volgens LE-« 

MERY, tegen den Hoest , wanneer die zeer lang 

aanhoudt, door veszagtinge van de Borst, dien- 

{tig zyn. Waarfchynlyk hangt zulks af van hee 

Lymerige Sap, daar in vervars ’t wélk gelegen- 
heid geeft , om ’er Vogel-Lym van te maa- 

ken; 

(*) Zie de Aanmerking over de Sexe der Hulst, door den 
Heer MARTYN , Hoogleeraar in de Kruidkundete Cambridge, 

en het byvoegzel van den Heer Watson. Phil Franfaë?. 

VOL. XLVII. p. 613, 

L 5 
II, DEEL. IV. StuK, 
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ken (*)5 gelyk in Engeland op zekere manier 

gefchiedt: welke R a v verhaalt. Voorts ftrekken 
de Besfen , die niet dan in de,Herfst aanry= 
pen, de Lyfters en andere Gevogelte tot Win- 

ter - Aas, Het Hout „dat zeer wit , vast en zwaar 

is, zinkende in Water , dient tot veelerley Draaie 
jers. Werk, tot Hechten , Handvatzels en ander 
Tuig, ja zelfs tot Pennen in de Molen -Raderen, 

(oe) Hulst met langwerpig ovaale , Zaagswys’ 
getande, Bladen. 

Hier behoort die Soort van Hulst , welke 
door CaresBy in Karolina is waargenomen en 
afgebeeld, onder den naam van Hulst van Ka- 

rolina met roode Besfen. Die Autheur merkt 
aan, dat dezelve een zeldzaam Gewas is, hoe= 
wel natuurlyk groeijende in dat Land, Hy 
hadtze ‘er in een Moeras , ter hoogte van zes- 

tien Voeten , aangetroffen. De Bladen zyn 
veel fmaller dan die der fmalfte veranderingen 
van de gewoone Hulst , niet gedoornd , maat 
taamelyk diep ingefneeden. De Besfen groei. 

jen 

(*) Anderen echter wraaken grootelyks ’t inwendige gebruik 
van dit Lymige Sap en pryzen alleen dat der Besfen en Bla- 

den aân. 

{2) Ilex Foliis ovato:lanceolatis ferratis. Fort. Clif. qo. 

lat, Med, 56. ROYEN Lugdbat, 400. Agrifolium Canadene 

fe, Foliis dentatis, &c. CATESB. Cer‚ I. p. T. 31. SELIGM. 

Wog. 1. Band. p. so. Pl. 62. Casfina vera Floridanorum Ar- 

buscula baccifera. PLUK. Jant. 40. T. 376. fa 2 
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jen by groote Trosfen en ftrekken coktot Aas UL, 
van klein Gevogelte. Mooglyk zal het in an TO 
dere Gewesten van Noord- Amerika gemeener Hoorp- 
zyn, alzo het van PrLurenerTeus gemeld°TUE 
wordt als een Befiedraagend Boompje der Flo- Hes 
tidanen, zynde de echte Casfine , en onder dien 
tytel is het ook door Linneus tot de Ge. 
neesmiddelen betrokken met voorbygang van de 
Europifche Hulst, die by iedereen voor Genees. 
kragtig gehouden wordt 3 terwyl ik van de Cas- 
fine, als een Geneesmiddel, geen gewag vind A 
noch by Ouden noch Hedendaagfchen £*), 

(3) Hulst met breed Lancetspyze , (lompe, m1. 
Tle ongekartelde Bladen. Pr 

Oostindi- 
De Hoogleeraar N. L. Burma N Nus haal P* 

deeze.ook aan , als in Indie of in 4 fie huisves. 
tende , doch zonder eenige Bnn opheldering 

of befchryving (+). 

M v. 

(*) C. BAuminvs fpreeke wel van een Kruid , Cesfina 
genaamd , uit welks Sap men in Florida een Prank maakte, 
die in ed was om een Mensch vierentwintig Varen zonder 
Honger en Dorst te“ houden; doch dit wordt tor de Tabak 
betrokken. Zie zyn Pinax. p. 170. 

(3) Ulex Foliis lato- lanceolatis , obeuf: is , integerrimis. Syst. 
Nat. XII. Weg. XI. Burm. Pl, Ind, p. 40. 

(Ì) Zou deeze ook het Wyfje kunnen zyn van de Oost. 
indifche Halse van RumerHws , in welker Vrugt vier Zaaden 
aanrypen, dat geen gemeenfchap met den Beerenklaauw 4- 
cantbus heeft. Zie Herb, Amb, VI. T. 71. 

HE, DEEL. IV, STUK. 
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HL M ve INpa. Oortjes- Kruid, 

Hoorp- '. Vier Bloemblaadjes in een vierdeelige Kelk 
sTukK. en eene ronde eenzaadige Befie, maaken , be- 

halve de algemeene van vier Meeldraadjes en 
vier Stylen te hebben, de Kenmerken uit, 

1. De eenigfte Soort (rt) van dit Geflagt, het 

Le, welke door den Heer JAcQuiN ter baan gee 
Pisdry- bragt en naar den Ed, Heer Hofraad van M y= 
K GIND , een voornaam Kruidkenner, benoemd 

is, maakt een Heefter uit , in weinige Takken 
verdeeld „ by Karthagena en elders op Zandige 

Zee- Oevers in de Westindiën , zyn Ed, drie 
Voeten, en in lommerige Bosfchen agt Voeten 
hoog , voorgekomen. Dezelve heeft den Bast 
van buiten bruin, van binnen Oranjekleur , zyn- 

de het Hout vast, wit en uitermaate bitter: de 
Bladen Lancetvormig of fpits ovaal, fyn ge- 
tand, met zeer korte roodachtige Steeltjes , ge- 

paard, een halven of anderhalven Duim. lang, 
Uit de Oxels der Bladen komen dunne Bloem- 
Îleeltjes voort , welke zig in tweeën en dan in 

drieën verdeelen , maakende dus Trosjes van 

zes Bloempjes uit , die klein en fraay bruin- 
rood zyn; de Vrugten week en rood ,„ van 
grootte byna als een kleine Erwt. De Spaan- 
fchen „noemen het Yervya de Maravedi , of Kruid 
van een Oortje (*) ‚, om de geringheid aan te 

Wy- 

(1) Myginda. Syst. Nat. Veg. XIII. Gen. 178. p. 142. 

Jacq. Amer. Hijl. 24. Te 16. 

(*) Een Maravedi is wel juist geen Holland(che Oortje : 
doch 
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wyzen. De Karthageners, niettemin, maaken HL 
zeer veel gebruik van den Wortel , (door zyn ** et 
Ed. daarom ook afgebeeld ,) in Afkookzel of Hoorp- 
Aftrekzel , om dat dezelve een fterk openend *TU& 
en rent Middel door ’: Wateren is, wel. 

ke kragt insgelyks aan de Bladen toegefchreeven 
wordt, 

ENNE ENNE RENNEN 

URO OERD STUK: 

Befchryying vande HrestTenrs, wier Bloemen 

vyf Meeldraadjes hebben , deswegen Vyr- 

MANNIGE geuaamd „ waar onder zeer veele 
uit- en inlandfche Geswasfen, zelfs de Wyn- 

_ gaard , Oleander , Kamperfolie, enz. voorko- 

aen. 

y gelegenheid van de befchryving der Boo- 
men „ die tot deeze Klasfe behooren , heb 

ik van de Onderde eeling deezer Vyfmannigen 5 

in Rangen, omftandig gefproken*, ’t Getal der # zie rr. 

Heefteren, die 'er in dezelve-voorkomen , is niet). ak STe 
minder talryk, als volgt, 

TOoOURNEFOR TIA. 

De Geflagtnaam firekt ter verecringe van den 
ver: 

doch wy zouden ons op die wyze uitdrukken. Zyn Ed, ver- 
taalt het Herba Obolaris : maar in Spanje vind ik thans een 
Maravedi op een Duit gerekend, 

IL. DEEL, 1V. Sruxe \ 
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IL vermaarden Kruidkenner TouRNEFOR T, dié 
BEDE Le de Kruidkunde zo door zyne Reizen in ‘Euro. 
gan pa als in de Levant, als doot eene gefchikte 
STUK. verdeeling-der Plantgewasfen , ongemeen bevor- 

derd heeft. 

Behalve de vyf Meeldraadjes en een enkelen 

Styl, beftaan de Kenmerken in een eenblaadige 
Bloem , het Vrugtbeginzel bevattende, dat eene 
Befie wordt met twee holligheden ‘en twee Zaa- 

den, aan den top twee Gaten hebbende. 
In dit Geflagt komen agt Soorten voor, die 

altemaal uit Amerika of de Westindiën afkom- 
flig zyn. 

5 (1) Fournefortia met ovaale getande Bladen , 

Satele de Steeltjes gedoornd : de Aairen aan ’t 
Ziagswye end der Täkken krom. 

getande, 

Pater Prumtenr hadt verfcheide Plantgewas. 
fen, ter eere van gezegden Kruidkenner , Pitto- 

nia geheten, en daar van zyn ’er twee tot deeze 

Soort betrokken , wier Bladen beiden veel naar 

die van de Gamanderlyn gelyken. Zy worden bei- 

den Boomachtig gezegd te zyn maar de eene is 

grooter ‚ de andere kléiner van Gewas. In ce 
grootfte is de Trechterswyze rand der Bloem 

fierlyk ingefneeden 5 in de kleinfte alleenlyk 
re- 

(1) Tournefortia Foliis ovatis ferratis , Petiolis fpinescenti- 

bus, Spicis termrinalibus recurvis. Syst. Nat, XII, Gen. 192 

P. 149, Weg. XIII. p. 161, Pittonia -arborescens Chand 
lia , major & minor, PLUM, Gen. s. de. 228. £. 1, 2e 

Í 
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regelmaatig gekarteld , en bowendien heeft er, IE 
mi daf 7 FDEEL, in de Bloemhoofdjes zo veel verfchil plaats, dat” mi 
menze naauwlyks voor eene zelfde Soort zouHoorgs 

ie STUK. aanzien. 
nr 

(2) Tournefortia met ovaale gefleelde Bladen, 1. 
de Steeltjes ruig, en flerk verdeelde Aas Sf 
ren aan °t end der Takken. ‚Zeer / ruige, 

Zeer ruige en Takkige Pittonia met witte 
Besfen , was deeze door Prumienr getyteld. 
De Afbeelding toont een groot verfchil met 
de voorgaanden aan , inzonderheid wat de figuur 
der Bladen en de ruigte van den Steng aangaat. 
’t Gewas wordt ook Boomachtig gezegd te zyn, 
Het draagt Aairen , welke de Bloemen en Vrugten 
_aan ééne zyde hebben en omgekromd zyn, veel 
naar die van ’t Heliotropium gelykende. 

(3) Tournefortia met ovaale gefpitfte gladde nr. d , „Velubilis. Bladen, omgeboogen Steeltjes en winden Windöuide) 
de Ranken. | 

te 

(2) Tvurnefortia Foliis ovatis petiolatis ‚ Canle hir(uto , 
Spicis ramofisfimis terminalibus, Zhid, Pictonia hiefutisfima & 
ramofisfma , Baccis albis, Pum. Gen, s. Ze, 220. 

(3) Tournefortia Folis ovatis acuminatis glabris , Petiolis 
reflexis, Caule volubili, lid, Tourn, Fol, ovatis acuminatis, 
Hort. Clff. 48. Bryonia nigra fraticofa &c. SrLOAN. Fam, 
106. Hfl. 1. p. 234. Te 143 £, 2. Virga Aurea Americana 8. 

PLUK. Alm. 389. T. 28e, fe 6, RAe Suppl. 348. 

EI. DEEL Iv, STUK: 
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IL ___Gelyk de twee voorgaanden in Zuid- Ameri 
Aro ka, zo komt deeze op Jamaika en in Nieuw 
Hoorp- Spanje voor, by de Boomen opklimmende, Het 

EAD derde Heefterachtige Zwarte Wilde ,Wyngaard 

| van SLOANE, die de Takjes der Trosfen door 

elkander geftrengeld: heeft , en als een Scor- 
pioen - Scaart- omgedraaid, de Besfen wit, met 
enkele zwarte Vlakjes getekend. Hier toe fchynt 

ook de Heefterachtige Amerikaanfche Gouden 

Roede van PLUKENETIUS, welke de Bladen 

elad en van onderen blaauwachtig heeft, te-be- 

hooren.  Deeze en de volgende-komen in caze 

Openbaare Kruidtuinen voor. 

iv. (4) Tournefortia met Lancetswys’ ovaale ruu- 

woa swe Bladen en Takkige Bloemfleelen „ met 
Stinkende. hangende Zaîren. | 

De Bladen zyn in deeze Soort zo ongemeen 
groot ; dat PL vMIER dezelven by die van de 

Tabak heeft vergeleeken. Evenwel is daar in, 
naar de grootte van ’: Gewas, een. zo aanmerkee 

lyk verfchil, dat anderen ’er Limoenbooms Bla- 

| den 

(4) Tournefortia Foliis ovato - lanceolatis hirtis ‚ Peduncalis 

ramofis, Spicis pendulis. lbid. Tourn. Fol. ovato - lancêolatis. 
Hert. Cliff. 48. Royen Lugdbat, 403. Tourn. fcandens &c. 

BROWN. Fam. 169. Pittonia racemofa Nicotianz Fol. foetie 

disfimis, PLUM. Gen. s. 1e. 230. Heliotropiem maximum Ja- 

maicenfe &c. PLUK. Alm. 182, Morts. Hifl. HI. p. 452, 

Heliotropii flore Frutex baccifer rtamofus &c. SLOAN Fam, 

273. Hit \Al. pe re8 Tesertze f. 1. -RAJ., Dendr. 7e. 
r 
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den aan gegeven: hebben, die van boven ruuw IL 
_zyns doch van onderen met eene rosfe Wollig- AFDE 

heid. bekleed. … Waarfchynlyk zal het met den Hoorne 
Stank ook zodanig zyn: want in het jong Ge-STUKa 
was daar van , dat men hier in de Hortus Me. 

dicus heeft , heb ik dien Stank niet waargeno= 

men. De Bloem- en Vrugt - Trosfen zyn in 
deeze Soort niet minder groot dan de Bladen, 
gelyk uit de Afbeelding van PrLuMreEr blyk- 
baar is. Het groeit in de zelfde Gewesten als 
de voorgaande en volgende Soort. 

(5) Tournefortia met ovaale , effenrandige, wy. 
naakte Bladen en Kroontjes- Bloemen. —_ST% 

de, 

Deeze heeft de Bladen weinig kleiner dan de 
voorgaande , maar niet ruig. BROWNE noemt- 

ze Heefterachtige laage Tournefortia , met zeer 
groote , langwerpig loviale timpelige Bladen , 
ylere hangende Aairen , de Takjes dik en met 
fleuven. 

(6) Tourncfortia met Lancetvormige onge- > 
fleelde Bladen , en Rn > Kromme, zy- Hroniliss 
deling fe Aaîren, Lange 

Dit 

(s) Tournefortin Foliis ovatis integerrimis nudis , Spicis 

Cymofis. Ibid, Tourn. frutescens humilis, Foliis maximis &c, 

BROWN. Jam. 169. Pittonia fcandens &c, PLum. Gen. s ? 
Helietropii. Flore Frutex &c, SLOAN, Jar. 173. Hift. Ile op. 
109. Te ria. f. 2. Ray. Dendr. 76. 

(6) Zournefortia Foliis lanceolatis fesfilibus , Spicis fimplie 
M Cie 

1, DEEL, IV. STURg his 

« 
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UI Dit is een laag Gewas, meest overeenko= 
AFTEELe mende met de Derde Soort, zo de Hoogleeraar 
Hoorp- J. BURMANNUs aanmerkt, wordende by 

STUK. PrrMreRr Laage Pittonia met Osfetongs Bla- 
den getyteld „ en dus ook ‘in Zuid- Amerika 
huisvestende. 

VIL (7) Tournefortia met ovaale, wederzyds glade" 
fa yi ; + en % 

den eg de Bladen en zeer Takkige hangende Aairens 

In plaats van de Siberifche, welke thans, on- 
der den naam van Mesferfchmidia , tor een by= 
zonder Geflagt gemaakt is , ftel ik hier de Ge- 

vlakte Tournefortia, welke de Heer JACQUIN 
in ’t Kreupelbofch en Haagen , by Karthagena 
in de Westindiën, waargenomen heeft. Het is 

een Heefter , zegt hy, met flappe Takken, ef- 
fenrandige , gefpitfte , gefteelde , Reukelooze 

__ Bladen en geele Vrugten , die aan het Grondftuk 
met ronde zwarte Vlakken getekend zyn. 

vim. (8) Tournefortia met byna Lancetvormige 3 

Kin gryze Bladen , den Stam Heefterachtig. 
‚ Heefter- il — Vol 

achyige. 

cibas recurvis lateralibus. Ibid. Tourn. reclinata diffafa et hire 

futa 8ec. BROWN. Fam. 169? Pittonia humilis Anchufe folio, 

PrLuM: Gens. des 2a7.sfs 2. 

(7) Tournefortia Foliis ovatis utrinque glabris , Spicis ra- 

motsfimis pendulis Jacq Amer. Hift. p. 47. 

(8. Tournefortia Foliis fublanceolatis incanls, Caule Suffru- 

ticofo. Syst. Nat. XII. Vee Xlil. Tonrn. Suffiuricofa &cc. 

BROWN. Jam. 170. Thymelez facie Frutex maritimus t@tra- 

fpermos, Flore tetrapetslo. SLOAN. Jam. 148. Jij, 1. pe 

29. Te 162. f. 4. RAJ. Dendr. 96, 



/ 
/ 

Pr BANE MOI DUUR HA. Oto 

Volgens den bynaam zou deeze maar een, Il 
Heeftertje zyn, en BROWNE geeftze dus op; B iis 
doch de aangehaalde van SroANE fchynt Hoorns 
Boomachtig te zyn geweest, alzo hy den Ame-°"®& 

tikaanfchen Kroonboom met Wilgebladen van 
PLUKENET1Us daar toe betrekt; zeggende, 
dat hy denzelven aan den Noordelyken Zee= 
Oever van Jamaika , en op een klein Zandig 
Eilandje by Port Royal, met Bloem en Vrug- 
ten bekomen hadt. De Bloem was vierbladig 

en de Vrugt met vier Zaaden bezwangerd, Zie 
hier hoe het Gewas door hem befchreeven 
worde, 

> Deeze Heefter verheft zig tot. omtrent 
zeven Voeten hoogte , hebbende een Stam 

zo dik als eens Menfchen Arm, die met 

een dunne uit den bruinen zeer roode Schors 

gedekt is, en boven in verfcheide Takken 
s, verdeeld , welke aan ’t end omringd zyn met een 
s groot getal Bladen, zonder orde geplaatst , 
> byna een Duim lang, ongefteeld , en aan de 

ss tp , daar zy breedst zyn , naauwlyks een 
s, halve Stroo breed; dik, fappig en van ecne 
ss vuilgroene Kleur, Uit het midden der Bladen 
2, komt een Steeltje voort , dat krom is, een 

ss half Duim lang , eenige Bloemen draagende 8 

» die geel en vierbladig zvn ‚ met eenen vyfbla= 

ss digen groenen Kelk omgeven , waar in, na 

‚> het afvallen der Bloem, vier naakte, ruuwe, 

» rondachtige Zaaden , digtaan €lkander gevoegd , 

» als die van de Hondstonge aanrypen,” 
M a ‚ Dit 

IL. DEEL, IV, STUKe 
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Hoorp- 
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1. 
Biftanthus 
tongifolius. 
Langbladi- 
ge. 
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Dit laatfte komt weinig overeen. met de Bes- 
fen, zo min als met de Kenmerken der Bloem= 

en Vrugtmaaking van dit Geflagt , waar in, zo 

’t my toefchynt , nog een aanmerkelyke dui- 

fterheid en verwarring heerfcht , niet minder 
dan men in de Werken van dien vermaarden 

Kruidkenner ‚ daar het den naam van draagt „ 
volgens VAILLANT en anderen vindt. 

Les. ANT: Mus 

De Bloem heeft een Buikige Pyp met omge 
kromde Slippen,een gekielden Kelk , een twee= 

kwabbigen Stempel , een blyvende Styl en een 
tweebokkig langwerpig Zaadhuisje. 

In diet Geflagt komen twee Soorten voor , 

beiden Westindifche, als volgt. 

1 

(1) Lifianthus met Lancetswyze Biaden. 

Tot deeze Soort wordt betrokken de Heefter- 

achtige Vlafchbladige Raponce, dien de be-_ 
roemde SLOANE op Jamaika waarnam en dus 

befchreef, >, Zyn Houtge Steel, met Takken 

;, Overal bezet , verheft zig tot de hoogte -van 
s vier of vyf Voeten, De Bladen, anderhalf 

» Duim 

(1) Liftanthus Foliis lanceolatis. Syst. Nat. XII. Gen. 1248. 

p. 154. Veg. XII. p. 166, Mant. 43. Lifienthus ereêtus Fo- 

lis lanceglaris zc. BROWN. Jam. 137. Te 9. f. 1, Rapunculus 

fruticofus Linifoliks &c, SLOAN. Jam. se. Hifl, 1 Pp. 157» 

Te lol. É Te 
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Duim lang, en in ’t midden half zo breed, 
glad en donker groen , hebben korte Steeltjes 

en zitten aan de Takken gepaard. De top- 

9, pen der Looten zyn doorgaans Takkig , en 

„> draagen veele Buisachtige , geele , eenbladige 

„ Bloemen, op een Vrugtbeginzel zittende 

dat tot een langwerpig pieramidaal Hoof die 

uitzwelt , met eenige weinige Bladen bewon- 
den, en uit drie Holligheden beftaande , in 

3» ieder van welken een groote veelheid vervat is 
> van kleine bruine Zaad djes.” 

22 

(2) Lifianthus met Hartvormige Bladen, 

HI, 
ie 

Hisbens 
STUKe 

II. 
Cordifan 

N : ‚bus. 
De kundige Heer Browne onderfcheidt dus zreedbiadie 

deeze Soort van de voorgaande, en merkt aan , 
dat dezelve bovendien nerts: twee Bloemen 

aan ’t end der Takken heeft, de andere maar 
één. Hier uit blykt dan , dat de gedagte van 
SLOANE, die veel Bloemen aan ’t end der 

Takken hadt, en een driehokkig Zaadhuisje „ 

in ’t geheel niet ftrookt met deeze noch met de 
voorgaande Soort. Zy zyn beiden in de bos. 
fchen op Jamaika waargenomen. 

/ 

RAND TA, 

De Bloem is eenbladig zo wel als de Kelk 5 
en 

(2) Liftanthus Foliis cordatis. Ibid. Lif, Fol. cordatis acu- 

minatis &c, BROWN. Jam. 137. 

M 3 
IL. DEEL: IV. STUKe 

5C. 
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Pe en van eene Trompetswyze gedaante; de Vrugt 

gene Befie die een harden Bast heeft; met ééne 

Hoorp- Holligheid. 
ier Twee Soorten , ook beiden Westindifche , 

komen ’er in dit Geflagt, dat zynen naam van 

den Kruidkundigen Engelfchman RANDIUS 

heeft, voor. 

he (1) Randia, die byna ongedoornd is. 
Raxdia 

dmitis. 

Onge- Hier wordt de Gedoornde Heefter van SLO A« 

doorde. ye, die de Kakau naby komt en de gedaante 

van Lycium heeft, met de Bloemen van Jas- 

myn, thuis gebragt. Dit fchynt, in de eerfte 

opflag, wat zonderling; doch onze Ridder merkt 

aan, dat het Plantfoen daar van, in de Tuinen, 

byna ongedoornd. is 5 gelyk- de bepaaling luidt. 

Op Jamaika was het een Heefter van tien of 

twaalf Voeten hoog ‚ den Stam een Arm dik 

hebbende , met eene Fuuwe roode Schors bekleed 

en de Takken tegenover elkander „ die bezet 

waren met gepaarde Doornen ‚ van drie Kwartier 

Duims lang, , gladde Lancetswyze Bladen, van 

een Duim lang en cen half Duim breed , en 

Bloemen als Sterretjes s wit , vyfbladig, met 

groote groene Kelken. Hier volgden genavelde 

Vrugten op, van een half Duim lang, in ’t 

mid- 

(z) Randia fubinermis. Syst. Nat. XII, Gen. 210. p. 154 

Weg, XIII. p. 166s Randia. Hort. Cliff. 485. Cacao affinis 

Fratex fpinofus , Lycit facie, Jasmini flote. SLOAN, Jem. 

z3s. Hijl, II. p. 18, T, 1éi. f. 1 RA}. Dend. 82. 
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midden een Vinger dik, aan beide enden fpits, HIL 

met een zwartachtige zelfftandigheid, als die der dien 
Kakau- Nooten , uit onregelmaatige Deeltjes ‚ Hoorp- 

tegen elkander aangedrukt, gevuld zynde. STUK, 

(2) Randia, die dubbelde Doornen aan de Tak- Pe 
ken heeft. bd 

Gedooru 

Deeze Soort zou dus wederom met de voor-““ 
gaande fchynen overeen te komen , en onze 

Ridder heeft aangemerkt , dat de aanhaaling 
van SLOANE twyfelachtig is ; doch misfchien 

zal daar mede het voorgaande Geflagt bedoeld 
zyn, alzo ik hier geen tegenftrydigheid kan vin- 
den, wanneer men acht geeft op de gemelde 
verandering door de cultuur, 

AZ AR EA 

Dit-Geflagt heeft een Klokswyze Bloem , met 
vyf Meeldraadjes een enkelen Styl en een ftom- 
pen Stempel ; de Meeldraadjes zyn in de Kelk 
ingeplant en de Vrugt is een Zaadhuisje met 
vyf Holligheden. 
By de vyf Soorten is thans een zesde gevoegd, 

welke de eerfte plaats beflaat, als volgt, 

(6) Aza- 

(2) Randia Ramis bispinofis. Ibid. Randia Fol. fubrotun- 
dis confertis, fummis ramulis bispiniferis , Floribus folita= 

rijs. BROWN. Jam. 143. T. 8. f. 1. Lycium majus Amerie 

canum Jasmini Flore, Foliis fubrotundis lucidis. PLUK. Alm, 

234. TGE. 6, 

M 4 
IIs DEEL: IV, STUK. 
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mm _€6) Azalea met glanzige, Lancetswyze; wee 
Aran ise derzyds zladde Bladen „ en fag aan: 

Heorp- het end der Takken. 
STUK. 

NE Deze Soort , te vooren Boomachtige genaamd, 
zalea em) 

Pontica. Ìs door den vermaarden TouRrRNEFORT) OP 
Oofterfche. zynen Reistogt naar het Oosten, by Trebizonde 

aan de Kust der Zwarte Zee , als een gemeen 
Gewas in de Velden waargenomen. Het groei- 

de ’er dikwils meer dan eens Mans langte hoog, 
met den Stam zo dik als eens Meníchen Been, 
in broofche Takken verdeeld , welke aan ’t end 

gekroond waren met bosfen van Bladen als die 
der Mispelboomen. Zy waren vier Duimen lang 
en in ’t midden anderhalf Duim breed , bly-groen , 

met Haairtjes aan de kanten en fterk geribd, 
Van de Bloemen kwamen ’er agttien of twintig, 

Tuilswyze , by elkander in ’t midden van die 
Bladen voort, op Steeltjes van een Duim lang, 
Jeder Bloem was een Pypje van byna cen Kwar- 
tier Duims langte, dat zig uitfpant tot meer dan 
een Duim breedte en zig in vyf Slippen verdeelt, 
die agterom geboogen zyn , bleek geel van Kleur, 
doch ín het midden Goudgeel. De Bloem heeft 

een Gat aan ’t end, dat fluic om een Vrugtbe, 
gin- 

(6) Azalea Foliis nitidis lancsolatis uscingue glabris , Ra- 
cemis terminalibus. Syst. Nat. XII, Gen. 211. p. 154. Veg, 

XII. p. 166. Azalea arborea. Sp. Plant, I. p. Iso. Cha- 

merododendros Pontica maxima, Mespiii folio , Flore luteo. 

TOURNs. Cor, 42. ‚Mem, de Acad. de Paris, 1794. BUXla 

Cent, V. p..36.' Te. 69e 
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ginzel , ’t welk een dunnen Styl meteen Knop- HE 
je heeft, en omgeven is van vyf Meeldraacjes, S*PEELe . 
Alle de Bloemen hangen over zyde gelyk die Hoorne 
van de Fraxinelle , en de Stamper worde een°TUke 
Vrugt van omtrent vyf Kwartier, Duims lang en 
een half Duim dik , hard , bruin en van eene piera- 
midaale figuur, Het Zaad hadt hy niet ryp gezien. 

Die Kruidkenner hieldt dit Gewas voor een 

Soort van Laage Oleander ; hy noemde het der- 
halve Chamerododendros Pontica, en merkte aan, 

dat de. Reuk der Bloemen naar dien der Kamper- 

foelie gelyke „ doch veel fterker is, het Hoofd 
bezwaarende en Duizeling verwekkende. Lui 

den van dat Land verzekerden hem zelfs, dat 

de Honig , welke, door de Byën uit deeze 

Bloemen vergaderd wordt , ’t Verftand bedwel- 

meen Walgingen veroirzaake. Dit deedt hem 
acht geeven op een plaats van Droscorr- 
DES, door Prinrus opgehelderd, die van 
dergelyken Honig, by Heraklea in Pontus val- 
lende , fpreekt , en waar door het Geval, dat 

het Leger van tienduizend Man , waar Xer- 

NOPHON een der voornaamfte Bevelhebberen 
van was, overkwam, toen het Trebizonde na. 

derde, verklaard wordt. De Soldaaten, byna 

altemaal , rykelyk eetende van den Honig , dien 

zy ’er in overvloed vonden, wierden duizelig, 
zy raakten aan ’t afgaan en ‚aan ’t braaken , 
en lagen op den Grond als of zy door den Drank 
bevangen waten ; doch ’s anderen daags ftonden 

M 5 zy 
Ie DEEL Iv. STUK. 
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zy weder op, zonder eenig letzel. Waarfchyfi- - 
lyk zal die door den Honig, op deeze of een 
andere Soort van dit Gewas door de Byën ine 
gezameld, veroirzaakt zyn, 

(1) Azalea met de Bloemen meest enkeld, de 
Kelken Haairig. 

Deeze, die zeer groote Lelieachtige Bloemen 
heeft, is een der fchoonfte Bloemheefters , wele 

ken wy kennen. , Onder de wonderen van 
», de beide Indiën, die in de Schouwburg der 
‚, Bloemen van den doorlugtigen BrVERe 

5 NING groeijen , (zegt HERMANNUS;) 
‚, munt uit deeze zeer fchoone Cistus, van 
„, Jakkatra overgebragt , welke , door de uit- 

», muntende bevalligheid van haare Bloemen , 

alle aanfchouwers in groote verrukking brengt, 

Het is een Heefter van twee Ellen hoogte; 

‚, den Stam een Duim dik hebbende, met eene - 
> ruuwe „ oneffene , uit den bruinen Afch- 

»» graauwe Schors : het Hout hard , digt en 
», bleekachtig ; de Takken kort „gedraaid en 
> ongefchikt , aan den top met Bladen, die 
ss ftyf en Wollig zyn, zeer digt van Loof en 
s, altoos groen, Daar tusíchen komen Bloemen 

0.» VOOR. 

53 

93 

(1) Azalea Floribus fubfolitariis Calycibus pilofis. Zbid. 
Chamerod. ezoticum , amplisfimis Flor. Liliaceis. BRFYNe 

Prodr, 1. p. 24 Cistus Indicus, Ledi Alpimi foliis ,Floribus 
amplis. HERM. Lugdbat, 1s2. T. 153, RA). Hifi. 18950 
Tsutíufi. KAEMPF. dimen. 345. T. 846, 
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RN) voort, naar die van Eeliën of Jonquiljes ge- 
»s Iykende , {chicterend bleek rood, en zo over- 

Bens 
Keris 

‚ vloedig, dat ’er de geheele Oppervlakte van Hess 

s het Loof, als met een Zyden Kleed , door ‘TUE 

» Overdekt wor De fchoonheid deezer Bloe- 

> men , inderdaad , vergoedt het gemis van 

‚, Geur, die haar ontbreekt.” Hoe zeer moes 
ten dan niet de Velden en Tuinen in Japan en 
China daar door verfierd worden 5 gelyk KaEMP- 
FER fchryft , die de Bloemen van dit Gewas 
vergelykt by de roode Leliën, en , wat het 

Loof aangaat , aanmerkt , dat hetzelve, op zy- 

ne natuurlyke grociplaats , een ander aanzien 
heeft, geevende ‘er mede flegts de hoogte van 
twee Ellen aan , met Lancetswys’ ovaale Bla» 
den, een Duim en daar boven lang. ’t Getal 
der Meeldraadjes , dat HERMANNUs op vier 

ftelde , (hoewel hy ’er vyf. afbeeldt , ) zegt 
KAEMPFER was doorgaans met de verdee- 
lingen van de Bloem, die altoos vyffneedig 
is, overeenkomftig, Men noemt deezen Bloem- 

heefter in Japan Tsut- Sufi, en daar van wa- 
ren oneindige Verfcheidenheden in dat Ryk, 
ten opzigt van de Kleur, byna gelyk by ons 

van de Ranonkelen , en veel meer dan wy 
van de Roozen of Leliën hebben , bekend. Die 

in de Herfst bloeijen , de meeften haare Bla- 
den niet verliezende , werden Satfuki, wegens 

den Regentyd, genaamd. 

(2) Aza- 
Le DEEL, IVe STUKe 

Azalea, 
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1, (2) Azalea met ovaale Bladen ‚ de Bloem 
edn Haairig ; de Meeldraadjes uitermaate lange 
Hoorp= 

STUK, In de Verzameling der uitgezogte Tekenin- 

> gen; van Earerdoor TRew, vindt men een 

wudiflsra. zeer fraaije Afbeelding van de Azalea met naak- 
a te Steelen , Bloemtuilen aan ’t end der Takjes 

en afgeboogen Meeldraadjes , uit den Cliffort- 
fchen Tuin; welke hier, met de gedagte bepaae 

ling \, thuis gebragt wordt, en ook den bynaam 
van Naaktbloemige uitlevert. Gedagte Hofraad 
begrypt piet , hoe LiNN&Uus daar toe betrek- 
ken heeft kurnen de Azalea van COLD erNmet 

eene Haairige geele , en de Virginifche Cistus 

van PLUKENET, met eene grootere, minder 
welriekende, Kamperfoelie= Bloem. Bovendien 

verfchilt , zo hy aanmerkt , de zyne, ten 
opzigt van ’t Zaadhuisje. en Zaad, van de op- 
gegevene Kenmerken, 

008 (3) Azalea die de Bladen ruuw van rand, 

aan en de Bloemen Lymerig gehaaird heeft. 

Lymerige, | Klein 

(2) Azalea Fol, ovatis , Corollis pilofis, Staminibus lon- 

gisfimis. KALM. Jt. UI. p. Iro, 138. DU HAM. Arbr. 1, 

T. 35. p. 3. Azalea Ramis infra Flores nudis, GRON. Virg. 

21. Az. Scapo nudo &c. Hort. Cliff. 69. TREW. Ebret. T. 

48. Az. Ereéta. COLD. Ebor. os. Cistus Virginiana &c. 

PruK. Mant. 49. 

(3) Azalea Fol. margine fcabris , Corollis pilofo - glutino- 

fis. KALM. Jt. II. p.- I1o, 138. Aznlea Ramis infra Flores 

foliofis. GRON. Virg. zi, COLD. Ebor, 24. Cistus Virginia- 

; na, 
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Klein is het verfchil van deeze, die door UL 

CLAYTON als ééne Soort met de voorgaande ‚Ar Dn 
doeh een witte, Lymerige en meer welriekende Hoors- 

Bloem hebbende , aangemerkt wordt, Onze®TUke 
Ridder erkent zulks „ en zegt, dat zy ’er al te 

naby aan komt, doch niet dan wanneer de Blas 

den volwasfen zyn bloeit en de Meeldraadjes 
naauwlyks langer dan de Bloem heeft , terwyl 

die in de voorgaande , welke voor of onder het 

uitbotten der Bladen bloeit, eens zo lang zyn. 
CaresBY, evenwel, vertoont die Meeldraad- 

jes in zyne V'irginifche Cistus , hier aangehaald , 
ook zo lang „en Í'r E wzegt, dat dezelve, welke 

men te Londen onder den gedagten naam, van 

BANIisTER daar aan gegeven ; in de Tuinen 

kweekt , zekerlyk het zelfde Gewas is met die 
van zyne gedagte Afbeelding. 
Hoe ’t zy , men vindt in Noord. Amerika 

dergelyke Bloemheefters , mooglyk aan verane 
deringen , ten dien opzigte , door den Landaart 
en het Saizoen , ten minfte wat den Bloeytyd 
aangaat , onderhevig 5 dewyl zy van de Sweeden 
Mey - Bloemen, en van de Nederlanders of 
Duitfchers Pinkfterbloemen geheten worden: 
maar de Engelfchen geeven ’er den algemeenen 

naam van Wild Honey- Suckle , dat is Wilde 
Kamperfoelie aan, zegt KALM, als van verre 

naar 

na, Flore & odore Periclymeni. PLUK. Alm. 106, T. x6r. 

f. 4. CATESB. Car. IL. p. T. 57. SELIGM, Wig. II, Band, 
p. 11. T. 14. 

U. DEEL, IV. STUK, 
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UL. naar dat Gewas gelykende ; doch dit kan af- 

HERE leenlyk op de Bloemen zien. ’t Gewas fchiet 
zacht met regte Steelen op, en de Bloemen zitten ; 
STUKe hier en daar , als Kroontjes aan de enden van 

naakte Takjes , zynde in ’t eerst hoog of hel: 
der rood , doch door de Zonnefchyn allengs 

verbleekende , tot dat zy byna wit worden. 

Hy begreep niet, hoe Cor DpeEN deeze Bloes 
men geel kon. noemen. Volgens hem is het 
Gewas fomtyds zeer klein; doch, zo CaTrs- 

BY aanmerkt , in een vrugtbaare Grond wel 

twee of drie Mans langten hoog wordende 
K arm vondt het fomtyds naauwlykseen Hand- 
breed hoog , en: niettemin met fchoone Bloe: 
men praalende „ die hem niet zeer aangenaam 

van Reuk voorkwamen … en anders was heùr 

geene nuttigheid daar van bekend, Mooglyk 
was van deeze beiden beter ééne Soort „onder 

den bynaam van Virginifche , gemaakt geweest, 

Iv. (4) Azalea, die de. Bladen met uitgeholde 
Azalea ; Refano 7 

Lapponica. Stippen befprengd heeft 

Lapland. 
| | 

cue, Deeze Soort is een Heeftertje , van onzen 

Ridder op de Laplandfche Alpen waargenomen 
en mooglyk nergens anders , zo. zyn Ed. oor- 

deelt » bekend, Het Ledum Alpinum van C, 
Ba v- 

(4) Azalea Foliis adfíperfis punêis excavatis. Syst. Nat. XII. 
Weg. Xlil. Az. Ramis compofitis fubereêtis. Fl. Suee, 171, 

x8o, Azal. Fòl. miaculis ferrugineis {ubtus adfperis, Flor. 

Lapp. 39. T. VLG 1 
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Bauurinus , welks Bladen zwartachtig zyn HIB _ 

door een foort van Yzer- Roest , naamelyk , hehe 
verfchilt ’er van , doordien hetzelve de Bloe- Hoorp. 
men Pypachtiger en met tien Meeldraadjes*t95 

heeft. Om die reden is ’er ook het Ledum 
met gladde Bladen, van den Heer HALLERS, 

van verfchillende. Het groeit aldaar overvloe- 

dig, op eenige drooge plaatfen , met een Stam. 

metje van omtrent een Span hoog , geevende 

eenige Takjes uit , bezet met rondachtige ftye 

ve Blaadjes, die tropswyze aan ’t end groei- 
jen en den Winter overblyven , hebbende in 

hun midden een Knop, welke in ’t Voorjaar 
zig ontfluitende drie Bloempjes uitgeeft , van 
eene Klokswyze figuur , op taamelyk lange 
Steeltjes , donker paarfch of Violetkleurig. Im 
deeze Bloemen , die eenbladig zyn , is t'op= 

merkelyk , dat de Meeldreadjes van de Bloem 
afgezonderd en in de Kelk zelf ingeplant zyn: 
jets zo zeldzaam in de eenbladige Bloemen, 

dat voornaame Kruidkundigen de famenhech- 
ting van de Meeldraadjes (Stamina) met de 
Bloemkrans (Corolla) als een, weezentlvk Kene 

merk van de eenbladige Bloemen (Flores mo= 
nopetali) hebben aangemerkt. 

% 

(5) Azalea , die de Takken wyd en zyd langs | Yv. 
den Grond neerhurkende heeft, Azalea 

p Procunse 

„dens. 
Dee Hurkende , 

(5) Azaka Ramis diffufo - procumbentibus, Fl, Lapp. 90 

Te 
El, DEELs IV, STUKe 
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Deeze is niet aan de Laplandfche Bergen 
alleen bepaald „ hoewel zy ’er op fommige 
plaatfen zeer overvloedig voortkomt , bedekken- 
de als Hey geheele Velden. Zy heeft die 
byzondere eigenfchap , dat de Takken als te- 
gen den Grond aangeplakt leggen, zonder daar 
in Wortelen te fchieten, Het Stammetje is 

omtrent zo dik als een Pennefchaft ; de. Blaade 
jes, als die van ‘Ehym , bedekken de dunne 
Steeltjes voor de fterke Zonnefchyn. De Kelk 
der Bloemen „die, ook doorgaans by „drieën 

voorkomen „ is rood, in de voorgaande Soort 
groen. | 

Van dit Heeftertje geeft Linneus de Af- 
beelding , om dat het, zegt zyn Ed., door 
alle andere Autheuren overendftaande was afge- 

beeld. . Uit hunne befchryvingen , evenwel , 

blykt, dat dit-hun oogmerk niet zy geweest (*). 
De, Heer HALLER , ook ; vondt het op de 
Alpen van Switzerland op den Grond leggen- 

de: want zyn Ed. geeft ‘er kruipende, takkige 
Steelen aan,’ van een half Voet of wat langer 

mt 

T. VL f. 2. Fl, Suee. 170, 179. HALL, Helv. 416 Cha 

marododendros fupina ferruginea, Thymi folio, Alpina. 

Bocc. Mus. II. p. 64. T. 53. Chamzeiftus Serpillifolia Flo, 

ribus carneis. C. B. Pin. 466. Chamzciftas VII. Oep, Dan, 

T, 9. Anonymos altera. Crus. Hift. Pann. p. 58. 

(*) De Afbeelding, by voorbecld, van de Anonymos alte- 

ra by Crusius, Hif. Pann. p. 58, is wel zodanig; dech 

hy zegt ’er van , Jerpit Ramis humi difufis ; dat immers 

het tegendeel aanduit. 
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met rans gefteelde Blaadjes » Ovaalachtig Ípits, Ti 
van boven rond geboagen , en eenblaadige Klokse Arnie 
wyze Bloempjes, van Vleefchkleur, met eenen Hoan 

vyfbladigen Kelk en vyf Meeldraadjes, ’t Getal sruxs 
deezer laacften is van zo veel belang in dit Ge- 

flagt, om het van de Cístus, Ledum en Rhodo- 
dendra te onderfcheiden , dat men er geen ‘Tien- 
mannigen in gedoogen kan, 

RONDELE TIA. 

In dit Geflagt , dat zynen naam van den 
vermaarden RoNprereETius heeft, is de 
Bloem Trechterachtig , met vyf Meeldraadjes 
een enkelen Styl en een ftompen Stempel: de 
Kelk wordt een Zaadhuisje dat tweehokkig is, 

bevattende veele , rondachtige , gekroonde Zaa« 
den, | # 

Vier Soorten komen in hetzelve voor, ellen 
uit de“ Indiën afkomflig , als volgt, 

(1) Rondeletia met onpefteelde Bladen , de' E: 

Bloemtuil in vweeên gedeeld. — mere gie 

Deeze is van Prumreù Boomachtige Ron. k vene. 

deletia , met de gedaante van Tinus, getyteld, 

Is, naaielyk,, cen Boos dat Lancetvör- 

ini 

(1) Rondeleria Foltis fesfilibus Paniculà dichotomâ. Syst, 
Nat. KIL. Gen. 223. p. 163, Pez. XIII. Gen. 224. p. 177» 

Rondeletia arborescens Tini facie. PLUM. Ger, 15 de, 242, 

A K 

Ie. DEEL IV, STUKe 
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IL 
Aftatica, 
Oestindie 
íche, 

_mige Bladen , tegenover elkander , heeft , en 
‘ zeer lange enkelde Bloemfteeltjes , aan ’t end 
een Tuiltje draagende , *t welk zig telkens in 
twecën verdeelt , hebbende in ieder Mikje ook 
een Bloempje , dat ongefteeld is, gelyk uit de 
Afbeelding blykt. © 

(2) Rondeletia met gefleelde , Jangwerpige, 
gefpifve Bladen. 

Hier wordt een Gewas bedoeld, ‚ dat men 

op Malabar Cupi noemt , Zynde. befchreeven. 
als een Heefter. van Mans langte, die op Zan- 

dige plaatfen groeit. „ Dezelve heeft den Wor- 
tel fterk gevezeld , den. Stam en Takken rond, 

ret Knopen, het Hout witachtig met een Ee 
Hartje. De Bladên, óp Steeltjes van een Duim 
lang, zyn langwerpig rond en {mal , aan ’t voors 
end allengs in een Punt sin digt van 
geweefzel , met zeet zigtbâare Ribbetjes, die 
egenover. elkander en ‘evenwydig afgaan ‚van 
de Middelrib ‚van boven donker, van. ondefen 
bleeker groen, De Bloemen, aan de enden der 

‘Takken als in Kroontjes geplaatst , ruiken-fterk 
en zyn witachtig van Kleur ‚wordende - doot 

den Ouderdom geel. Zy -beftaansmie vyf of 
zes. Blaadjes , die langwerpig rond zyn en een 
weinig zine d Sterswyze uitgebreid en neder- 

west. wos waárds 
A 

(2) Rondelseia Polis periölatis oBlongis acutis, FL. Zet, 
8o. Cupí. Hort, Mal, II. p… 37. Te 23. RA). Hit. aint 
BURM, FJ, Ind, pe si. se - pt se 

4 Ok AAS 
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waards omgeboogen , met hun Pypje of Hals HI. 
in een korte Kelk van vyf fimalle {picfe Blaad-“TOFEL. 
jes geplaatst. Uit dit Pypje komt een witach-Hoorpe 
tige Styl te voorfchyn., met een langwerpig’ TU&e 
geelachtig Knopje , en in de tusfchenwydten 
der Bloemblaadjes dunne Meeldraadjes , zo veel 
als ’er Bloemblaadjes zyn , hebbende langwerpige 
dikke Topjes , uit den witten geelachtig, die 
in een oudere geelachtige Bloem met een rood 
Streepje zyn getekend, De Vrugten zyn klein, 
hard en rond , als Laurierbesfen, in de rypheid 
zwart , zonder Kelk , maar met een Naveltje 

van vyf Punten gekroond , zoetachtig van Smaak 
en zy worden op Tafel gebruikt. Men vindt 
‘er zeven of agt Zaadkorreltjes in , die door 
een middelfchot van de Vrugt van elkander 
gefcheiden zyn , driehoekig van figuur , eerst 
groen , dan bruinrood en eindelyk zwartachtig 
van Kleur, | 
Een Takje met Bladen en een Bloemtrosje, Paar 
door den Heer Rrcmrer uic Oostindie mee nn 
degebragt , den Hoogleeraar BoNN toebehoo- 
rende, gaf my aanleiding om de Vrugtmaakende 
deelen van dit Gewas nader te onderzoeken , en 
in Plaat te brengen, gelyk hier nevens. Fig: r 
vertoont een Blad van hetzelve , met zyne evene 
wydige dwars - Ribben , in de Natuurlyke groote 

te , zo wel als het gezegde Bloemtrosje daar 
boven, waar dan vyf Bloemen open zyn. Tot 
verwondering bevond ik daar in, hoe één van 
deeze Bloemen » met a getekend, in zesfen is 

‘ N 2 Vere 
IL. DEEL, IV, STUK, 
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verdeeld , hebbende cok zes Meeldraadies, ín 
‘de Malabaarfe Kruidhof was gezegd , dat de 
Bloemen uit vyf of zes Blaadjes beftaan, doch 
men ziet daar mede op de verdeelingen van de 
Bloem, die Trechterachtig is, of Trompet- 
achtig , ’ welk blykt, wanneer menze op 

zyde befchouwt, In de vergroote Afbeelding 
van dit Bloempje , by A ‚openbaart zig duidelyk 
de Styl, korter dan de Meeldraadjes of Meel- 
knopjes , wier zonderlinge figuur ik by Letter B 
nader onder ’t Oog gebragt heb , en hier uit 
blykt, dat dezelven met een Draadje of Stam- 
metje uit de hoeken van de Bloem ontfpringen „ 
en boven aangehecht hebben een Lighaampje, 
dat naar de Haakige Punt van een Pyl gelykt , 
met een gefronzeld Blaasje-aan den voorkant, 
Dus maaken deeze Meelknopjes in ’t midden 
van de Bloem een Pylaartje , dat met vyf Spier- 
witte Knopjes , blinkende als Steentjes ‚ omhan- 
gen kan geweest zyn, gelyk RuMmrParus 
zegt van zyne Luiffelbloem (*) , welke veel over- 
eenkomst fchynt te hebben met dit Gewas. De 
Hoogleeraar N. L. BurRMANNuUs heeft daar 
van een byzonder Geflagt , onder den naam al- 

Jaris , gemaakt ; maar LiINN&us noemt het 
Pergularia , gelyk wy vervolgens zullen zien. 

td Het 

(*) Flos Pergulanus. Herb, Amb, v. Pp‘ sn Tio. fat 

Dus genaamd om dat men ’t Gewas over Luiffels en Prieelea 
leidt, wegens den aangenaamen Reuk der Bloemen, die ech- 

ter wat Bokachtig is of naar verfche Ryst ruikt. Hieratu 

nocmenze de Javaanen , op ’ Portugeelch, Feela „Aros ‚ dat 

is Kystbloen, 
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Het tegenwoordige groeit omftreeks Batavia in Lil 
t wilde, omtrent tien Voeten hoog. | an 

Hoorpe 

(3) Rondeletia met gefleelde Stomp ovaalachtie stur. 
ge Bladen. HI. 

Rondeleria 

De Heert JACQUIN, door wien deeze en desempeit 

volgende in de EM osrindien waargenomen is, He 
hadt dezelve voorgefteld met den bynaam van 
odorata „ welken onze Ridder , uit aanmerking 

dat de voorgaande ook welriekende is , in, obo- 
vata, ’t welk de Stompbladigheid aanduidt , ver- 
anderd heeft. In de drie andere Soorten , naa- 

melyk , zyn de Bladen fpits en hier ftomp ge- 

punt, ’t Gewas maakt een Heefter uit, van 

_Òmtrent zes Voeten hoogte, ongeregeld zig uit. 
breidende met ronde Takken, waar van de jong- 
ften Haairig zyn, en de Bladen ruuwachtig heb- 

ben, kort gefteeld , tegenover elkander, De 
gemeene Bloemfteeltjes hebben hier de Tros- 

jes in drie driebloemige Steeltjes verdeeld, en 

de Bloemen , die taamelyk groot , en Me- 

nie -rood zyn, met een uitpuilenden middel. 

Kring van Oranje kleur , en eenen by vicftek 
aangenaamen Violen - Reuk hebben , maaken 

hier zeer fraaije Tuiltjes uit. De Bloem is zeer 

dikwils in zesfen verdeeld , met een zesbladi. 

gen Kelk , en nietttemin blyft het getal der 
Meel. 

(3) Rondeletia Foliis periolatis fubovatis obtufis. Syst. Pae. 
XIII. JAcQ, „Amer. Hijt, 16. T. 42. 

N 3 
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HE Meeldraadjes , zo zyn Ed. aanmerkt , altoos.vyf; 
dat iets byzonders is. Op de Rotzige Oevers aan 

Hoorb. den Zeekant van de Havana, in ’t Kreupelbo!ch , 

STe hadt hy deeze waargenomen. 

Iv. (4) Rondeletia met drie Bladen by elkander. 
Rondeletig 
Erifolia. 
Driebladi- __Deeze, op’ Jamaika aan den Voet der Bergen 
8e. door. zyn Ed, gevonden, was een Boompje van 

twaalf Voeten hoog , aan welks Takjes de Blas 

den by drie-en, gekranst, voorkwamen, zyn- 

de drie Duimen lang, zeer {mal en fpits, Tus- 

fchen de Bladen zaten-Trosjes van kleine Bloem. 

pies, die roodachtig waren, doch zonder Reuk. 

Hier wa, de Styl, zo wel als in de voorgaande , 
enkeld, met twee lange fmalle verdeelingen van, 
den Stempel, en de Vrugt hade hy niet ryp 
gezien, 

M ACROCNE MUM. Langfteel. 

De Blaem ís Klokvormig met eenen twee- 
kwabbigen Stempel : bet Zaadhuisje Tolrond, 
tweehokkig , uit den Kelk fpruigndg en bevat: 

tende Schubswys’ geplaatfte Zaaden. 

Bn De eenig{te Soort (1) hier van voorkomen- 

adj | j de, 
‚we tin. 

Gliche. (4) Rondektria Foliis ternis. lbid, JACQ, T. 43. Rondeletia, 
arborescens Tini facie. Eurer. Pil. T. Is. 

(1) Macrocnemum. Syst. Nat, XII. Gen. 224 pe 163. Vege 

XU. Gen. zas, p. 177. Amen. Acad. V. pi 413. Macro= 

Cnemum arbonescens &c, BROWN. Jl AI, ós. Pi 
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de, is door BrowNe Op Jamaika waargeno, IL 

men, en befchreeven als eer: Boomachtige Heer zi 
fter met. famengeftelde ongelyke Takken en Hoorp 

Lancetswys’ ovaale „ effenrandige, gladde Bla,*TP%e 
den ‚ de-Bloemtuiltjes, op zeer lange Steelen zit- 

tende, waar van de Geflagtnaam is afgeleid, De 
Bloem beftaat uit cen kort Pypje, van binnen 
ruig, waar de Elswyze Meeldraadjes zeer kort | 

et- langwerpige flompe Knopjes, ingeplant 

sit en de rand is in vyf ovaalachtige Slippen 

gefneeden, die een kromme Punt hebben. Het 
Zaadhuisje als gemeld is. 

BEE LO'N 1% 

Een Raderachtige Bloem , die eenen fpitfen 
Stempel heeft , en wier Kelk een Zaadhuisje 
met een Snuit wordt, dat in ééne holligheid 
veele Zaadjes bevat : zyn de byzondere Ken. 
merken van dit Geflagt. 
‚De eenigfte Soort (1) voert by Prumier 1u 

den naam van Heefterachtige Bellonia , met Hin de 
rauwe Bladen als van Melisfe. Zy is dus door Zauwola- 
hem genoemd ter eere van den vermaarden Be: 
LON, een Geneesheer van Parys , die voor 
twee Eeuwen leefde en de Kruidkunde niet 

minder dan de Natuurlyke Hiftorie heeft be- 
vor- 

(1) Bellonia. Syst, Nat, XII. Gen. 225. p.'164. Veg. XIII. 
Gen. 226. p. 177. Bellonia frutescens Folio Melisfz aspero, 
PLUM. Gen, 19. Zo, 47. 

Na 
UI, DEEL. IV. STUK. 



200 VyYrMANNIGE HEEstTEüs 

nl fj vorderd, ’t Is een Boompje, doof dien Pateë 

v. in Zuid- Amerika ontdekt, dat de Bladen ovaal , 

Hoorp: met Tandjes ‚ van onderen ruuw „ tegenover 
STOK elkander , op zeer korte Steeltjes, en de Bloe= 

men, die vry groot zyn, Troswyze langs de 
Takken verfpreid heeft, gelyk uit de Af beel. 
ding blykt, 

SCE VOL A. 

Een Bloem die eenbladig is , doch onregele 
maatig verdeeld: met eene Waaijerachtige Lips 
die in vyven is gefneeden , aan de eene zyde 
van het gefpleeten Pypje, en waar van de Kelk 
eene Pruimvrugt wordt, welke een Steen bevat 

met twee Holligheden , maakt de Kenmerken 
van dit nieuwe Geflagt uit. | 

— De eenigfte Soort (1) voert den bynaam van 

ban Lobelia, om dat zy van dat Geflagt door den 

Indiche. Ridder, op de aanmaaning van den Heer Jac: 
QUIN; is afgefcheiden 5 niettegenftaande zyn 
Ed. haar Lobelia Plumieri, als door dien Pater 

‚dus getyteld zynde , gebynaamd hadt. Zv voer- 
de by denzelven den naam van Heefterachtige 
Lobelia met Porfelein- Bladen. De Heer Jac- 
Qu iN bevondtze op ’t Eiland Sint Marten een 

Heee 

(1) Scavola, Syst. Nat, Weg. XIII. Gen. 1204, P. 178 
Lobelia Plumieri, Sp. Plant. 1317. Syst. Nar. XII, p. 583. 

Fl. Zeyl. 313, Osk. Tin. 275. Lobelia frutescens , Portulacse 

folio, Prum. Gen, zr. Jes 165. f. 3. CATESRe Carela He 

Te 79. SELIGM. Fog, Il, Band. BL 58, | 
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Heeftertje te zyn, met dikke, ovaale, Sappige HI. 
Bladen , witachtige Bloemen en zwarte Vrugten „AFDE&L, 
waar mede de Zandige Zee - Oevers van dât Ei-Hoorp. 

land , op verfcheide plaatfen , tot een groote STUK 

uitgeftrektheid digt begroeid waren. Het hadt 
de hoogte van twee Voeten, en broofche Hou- 
tige Steelen , die veelal op den Grond lagen, 
Caresery hadt dit Gewas, op de Klippen 
van veelen der Bahamaas - Eilanden , vyf of zes 
Voeten hoog gevonden , meteen Vrugt van 
grootte als de Sleepruimen. De Strand- Osfe- 
Fong van RuMrrius, welke hier toe ook 
thuis gebragt wordt , zal waarfchynlyk nog 
grooter zyn, als den Stam wel een Been dik 

hebbende en Bladen die naar Osfen - Tongen 
gelyken; zynde daar van „ nier van het Euro- 
pifche Kruid , dat men dus noemt , de naam 
ontleend, De Bladen zyn flap, glad en Sap-_ 
pig en het Gewas heeft in de bovenfte deee 
len een voos Merg , als de Vlier, doch van 
onderen is de Stam Houtig. De Bella - Moda= 
gam van Malabar „ dat een hooge Boom is , 
op Bergachtige plaatfen groeijende , fchynt zo 

min als,de Vergiftige Ceylonfche Boom Tak- 
kada , die een Melkachtig Sap heeft, hier toe 

te kunnen behooren : want dat laatfte heeft 
in dit Gewas geen plaats, OsBrcK nam 
hetzelve ook aan de Oevers van ’t Eiland Ja- 
va waar, 

N s P o. 
1. DEEL, IV, Stug, 
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UL 
AFDEEL. 

PORANA, 

Vv, | taat $ 
Hoorn- Een nieuw Geflagt is onder deezen naam 
STUK. _voorgefteld door den Hoogleeraar N, L, Bur- 

“MANNUS, en in Afbeelding gebragt volgens 

de Takjes van een Gewas, door den Heer 
KreEiNRmorF overgezonden „ onder den faam 
van Windende wilde Heefter , met Trosachtige 
witte Bloemen 3 goe op. Java. „Hiefom 
geeft zyn Ed. 'er den byhaam wan Polubilis 

tn aar Mame binten is.als volgt. 

zalalidiss ‚, Een Heefter met een gladdén Steel; de 
_Windende.,, Bladen overhoeks , gefteeld , zn artvormig , 

„, Effenrandig, gefpitst en glad, hebbende. De 
‚ Bloemen komen , aan ’t.end dér Takl Bb 
9, in een groote losfe Pluim voort. Derzelver 

Kelk is vyfbladig , uit langwerpige-ftompe 
‚> Blaadjes beftaande , die half zo lang als de 
s> Bloem zyn, welke eenbladig Klokvormig is, 

ter halver langte in vyven gefneeden, met 
„> gelyke ovaale Slippen. De Meeldraadjes 
… zyn vyf Haairachtige Vezclen, van langte 
, als de Bloem , met rondachtige Meelknopjes. 

‚ Het Vrugtbeginzel is ook rondachtig , met 
„een dunnen ten halve in tweeën gefpleeten 
> Styl, van langte als de Bloem , hebbende ge- 

‚ knopte Stempels.” 
De- 

(1) Porana. Frutex Volubilis filveftris Flore albo racemo- 

fo. D. KLEINHOF, BURM. PJ. Ind, p. s1. LINN. Gen. 1339. 

Alant. alt. p. 560. 



De 

Ed 

BE NTA MD OK Tak so 

Dewyl de gefteldheid van het Zaadhuisje noch UL. 
van het Zaad niet opgegeven , en zo ’t fchynt”\FPEELe 
niet onderzogt is, heeft Lin Nus dit Geflagt Hoorn” 

Diet in de Rang kunnen plaatzen , en de be.STUE 
fchryving blyft, in dat opzigt , tot nader Waar- 
neeming onvolkomen, 

BSL HOT R TA. 

Een Trechterswyze Bloem , met een uitge- 
gulpten Stempel : een vyftandige kroonende 
Kelk, waar van het onderfte gedeelte een ronde . 

Befie wordt , met twee ‘halfronde uitgegroefde 
Zaaden: maakt de byzondere Kenmerken uit. . 

Drie Soorten bevat dit Geflagt, waar van de 

eerfte eigentlyk maar tot de Heefters behoort , 

doch de twee anderen zal ik daar by befchryven. 

(1) Pfychotria met uitgegulpte Stoppeltjes en 1. 
Lancetswys’ ovaale Bladen. Assh 

Heefter- 
n achte, Deeze voert den bynaam van Afiatica, om?°""& 

dat zy, volgens onzen Ridder, ook in Oostin. 

die voorkomt 3 doch in, Westindie is zy niet 

alleen door BrowNE op Jamaika , maar ook 
| door 

# 

(x) Pfychotria Stipulis emarginatis , Foliis lanceolato « ova- 

tis. Syst. Nat. XII. Gen, 223. p. 164. Weg. XIII. Gen. 229. 

p. 179. Pfychottia Carthaginenfis frutescens foliis obovatis, 

JACQ: Amer. Hif. 65. T. 174. f. 22. Pfychotrophum fruti- 

cofam. BROWN. Juz. 160, T, 17. É. 2. 

kk II, DEEL. IV, STUK, 
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il, door fhedn IN in het Kreupelbofch , by Kär- 
AAGRe thagena „ zeer overvloedig waargenomen. IK 

Hoorpe geef ‘er derhalve liever den bynaam van Hee- 
STUK. flerachtige aan, welke haat veel beter van de 

anderen „ en inzonderheid van de laatfte, die 
ook in Oostindie groeijen zou , onderfcheidt. 
BrowNe gebruikt den Geflagenaam P/ychoe 

trophum ‚ die oudtyds een Kruid op koele 
plaatfen groeijende, en in ’ byzonder de Betoe 

nie ‚ betekend heeft. De reden van deze toepas- 
. fing is duifter, Hier van zal Pf/ychotria ge= 

maakt zyn Hy noemt het een Heeftertje. Jac- 
QUIN bevondt het een Heefter, byna regtop= 

ftaande, Takkig , eens Mans langte hoog, met 
‘Trosjes aan de enden der Takken ; beftaande 

uit Reukelooze witte Bloemen, byna als die der 
Syringen of Jasmyn , maar , behalve: de gewoone 
verdeeling in vyven ‚ met vyf, ook dikwils in 
zesfen met zes , of in zevenen met zeven 

Meeldraadjes , verdeeld zynde, « Dit maakt een 
zonderlinge en ongewoone veranderlykheid in 

‚de Teeldeelen uit. De Vrugten zyn roode 
Besfen , met den Kelk ld en bevatten 
witachtige Zaaden, 

De Heer JACQUIN fchryft , aan deeze, 

Bladen toe, die ovaal zyn , en naar de Punt 
verbreeden „J( Folia obovata) ; maar aan eene an- 
dere Soort, door zyn Ed. Domingenfis getyteld, 
om dat hy ze op Sint Domingo gevonden hadt, 
geeft hy Lancetswys - ovaale Bladen. Deeze 
was een Heefter van vyf Voeten hoog , met 

Bla- 
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Bladen van vyf Duimen langte , hebbende de IL 
. ASDEEL Bloemen wat langer dan de andere, ook wie,“ "® 

maar de Besfen zwart, Hoorns 
STUKe 

(2) Pfychotria met byna Kruidige kruipende u. 
. P B h > 

Stengen, en ovaale wederzyds gefpitfte Bladen. va e
r 

Kruipende, 

fn Oostindie komt deeze voor, die de Sten- 
gen kruipende en fomtyds een Vadem lang 
heeft , met regtopftaande ronde verjaarende 
Takken , met Leedjes ; de Bladen als gezegd 

is, gefteeld, wederzyds glad, met ronde afval. 
lende Stoppeltjes , en aan ’t end gearmde Bloem- 

trosjes , naauwlyks langer dan de Bladen. 

(3) Pfychotria met Kruidige kruipende Sten- ur. 
gen, de Bladen Hartvormig gefteeld. {tre 

Kruwiuge, ; 

Tot deeze Soort, die op vogtige belommer- 

de plaatfen in de beide Indiën huisvest, wordt 
betrokken het Kruidige , kruipende, Bofch-Pfy- 
chotropluun van BROWNE, met rondachtig 

Hartvormige gepaarde Bladen , weinige Bloemen 
In 

(2) Pfychotria Caule fubherbaceo repente , Fol. ovatis 
utrinque acutis. Mant. 204. 

(3) Pfychotria Caule herbaceo repente , Foliis cordatis 

petiolatis, jaCQ. Amer. Hifl. 66. T., 46. Pfychotrophum her- 

baceum, BROWN. Pam. 161. Viole folio baccifera repens, 

&c. SLOANE Juz. 115. Hifl. 1. p. 243. Bericlymeno acce- 

dens Planta Indie. Moris. Hil. Ille pe 535. Katinta= Kali, 
Hlort. Mal, X, p. 41. T. 21 

IL DEEL, IV, STUK, 
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UI in de Oxelen en de Slippen van de Bloem 

AVEN half opftaande half uitgefpreid s als ook het 
Hoor: Kruipend Gewas dat B-sfen draagt van Sto A- 

STUK, Ne, met Violen Bladen , eene witte vyfblad:- 
ge Bloem en eene roode tweezaadige Vrugt, 
De Heet JACQUIN nam het- waar âls een 
Plantje, dat in zyne manier van groeijing „ en 
zelfsin de gedaante van het Loof , veel overeen 
komst met de Aardveil heeft, geevende Takjes 
van een Handbreed hoog , die regtop ftaan en 
bloeijen , uit een Stengel , welke langs den Grond 
kruipt. Hy vonde het op Moerasfige befcha- 
duwde plaatfen van ’t Eiland Martenique , in 

December met Bloemen en met een groote 
menigte van zyne roode Sappige Besfen bela- 
den , doch tekent het gebruik daar van mjet 

aan. 
De Kurintd- Kali van Malabar , met Bladen 

als van Violen, volgens CoMMELYN of naar 
het Wintergroen gelykende, volgens PLukzë 

NET, groeit aldaar op Steenige drooge Gron- 

den en fchynt niettemin een zelfde Gewas te 
zyn als dat der Westindiën , dewyl het , in 
Blad-, Bloem- en Krdelnen veel overeen- 

Kliise daar mede heeft. In Melkwey gekookt 
wordt dit Kruid aldaar gebruikt tot ftemping 
van den Buikloop. 

CuHtriocoececa. Sneeuwbefie,- 

Een Trechterswyze gelykfneedige Bloem met 
een 

en 
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een enkelden Stempel , wier Kelk een Befie HL 

worde met ééne holligheid en ‘twee Zaaden , \FPEEL | v. 
maakt de byzondere Kenmerken uit. Hoor. 

Twee, Soorten zyn in dit Geflagt aangete-STUKe 
kend, als volgt, 

(1) Snecuwbefie met gepaarde Bladen. _ 7 
Í Chiocacea 

$ 
Race nz 4 

Dit Gewas is door DiLrrNius tot de rrosdsar 
Kamperfoelie , door SLOANE tot de Jasmyn&êndee 
bêtrokken „ otn dar het zo verfchillende Geftal- 

ten heeft. Browne geeft het, onder den 
naam van Chiococra , die, Sneeuwbefie kan be- 
tekenen , als een Heefterachtig of als een Rank- 
Gewas:, op „ en de Heer JacQurn heeft 

deeze duifterheid weggeruimd;, door de Waar- 
neeming, dat het aan de kancen der Bosfchen, 
in’ klein Geboomte-en in open Velden , een 
Takkige byna restopftaande Heefter is , van 

vyf of zes Voeten hoog, maar in de Bosfchen 
een klimmend Rank-Gewas, dat weinig Tak- 
ken’ uitgeeft, De Bladen zyn ovaal, gefpitst „ 

effenrandig, glanzig ‚ twee Duimen lang. Het 

heeft ‘hangende ‘Trosfen , zo wel in de Oxels 
| A JEP 

(1) Chiococcá Foliis oppolitis. „Syst Nar, XI, Gen. 2308 

p. 165, Veg. X11L. Gen 231. P: 179. JACQ Amer. 16 Hift, 

63. Chivcocca farmentofa-8ec. BROWN. Jam. 164. Lonicera 

racemis lateralibus &c Sp. Plant. 1. Hert. Cliff. 406. Peri- 

yrhenum racemofum &c. PruM. le. 217, f. 2. Dir. Elb. \ 

Jasminum Folio Nncind acuminato &ec SLOAN, BE 196, 

Hij. Ik. Pp: 97: T: 186. fs 3, RA). Dendr. 64.” id 

Il, DEEL, IV, der) 
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V, 
Hoorp- 
STUKe 

u. 
Chiococca 
noëturna. 

Naar-Sy- 
tinge 
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der Bladen, als aan de enden der Takken, die 
uit witte reukelooze of  geelachtige ruiken 
Bloemen beftaan , en waar op kleine Besfen 

volgen , die Sneeuw -wit, droog zyn en Spon- 
gieus, met de Groene Tanden van den Kelk 
gekroond. Hy vondt het zo wel omftreeks 
Karthagena als op de Westindifche Eilanden, 

Ca) Sneeuwbefie met overhoekfe Bladen. 

Deeze Soort maakt een Boompje van twaalf 
Voeten hoogte ‘uit , met een regten Stam en 
lange ronde Takken, met veele kleine ‘Takjes 
bezet. De Bladen zyn byna als die van de 
voorgaande Soort , doch overhoeks geplaatst en 

grooter, drie of vier Duimer lang, zo wel als 
de Trosfen , die uit Bloemen beftaan van cen 

Duim langte, welke witachtig zyn, en by nagt 
een flerken Reuk als van de Jasmyn of Syrin- 
gen verfpreiden. Hierom noemen het die van Sint 
Domingo , daar het in de Bosfchen groeit, 

Lilac de Nuit, dat is Nagt-Syring. Het 
draagt dergelyke zeer kleine Besfen als de voor= 
gaande, doch waar in hy maar één Zaadkorrel 
hadt kunnen vinden , denkende dat de andere 

verdweenen ware, LINNAUS vraagt; of het 
ook een Soort van Cestrum zy, 

HAMELL TI A. 

De 

(2) Chiecocea Foliis alternis. JAC, Amer, 16, Hist, p. 63. 
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Pe Bloem in vyven verdeeld met een lang _ HI. 
Pypjeen een fmallen Stempel; de Kelk een Befie  ÄFDEELs 
wordende met vyf Holligheden en veele Zaa-Hoorp- 
den, zyn de byzondere Kenmerken van dic Gee °TUK 

flagt. 

De Heer JACQUIN heeft den naam ont- ADA 
leend (xr) van den geleerden Franfchen Heer pazens. 

pu Hamer pe Monceau, die door zve iSd 
ne Kruidkundige Werken ver haat is. Zyn Ed. 

vondt het Gewas in Westindie , en maakt ’er 

twee Soorten van ‚ meest verfchillende ten op- 
zigt van de gefteldheid der Bloem- en Vrugte 
Trosfen , die in de eene geflooten en over- 
zyde hellende, in de andere meer uitgefpreid of 

open waren, en deeze laatfte noemt hy derhal= 
ve Hamelia patens , geevende daar van de Af. 

beelding en oordeelende dat het Boomachtige Pe- 

richymenum ‚ met omgeboogene Takjes , van 

PruMIER, zo wel dat geele, als dat Koraal. 

roode Bloemen heeft , hier toe behoore. De 
Heer Linneus twyfelt , of het wel byzons 
dere Soorten zyn, en gebruikt dien ine 
De eerfte Soort van Hamelia „ door Ja ce 

QUIN ereìa getyteld , is een regtopltaande 

Heefter van vyf Voeten hoog, met de Takken, 

om laag, Houtig rond en glad, boven driekan= 
tig 

\ 

(1) Hamellia Racemis patentibus, JAcQ. Amer. 16. HEf?, 

71. T. so. Syst. Nat. XII. Gen, 231, pe 165: Veeg. XIIE, 

Gen. Et p. 179. Periclymenum arborescens Ramulis infle- 

xis. PLUM. Ic. 218. f, 1, 2, B, Hamelia erecta. JACQ; p. 7o, 

8, 
u. DEEL: IV, STUKe 



ero VLrMANNIGE HEESTERS 

Il. tig en ruig, bezet met drie Bladen by elkander , 
ArpEEL, die ovaal , gefpitst , drie Duimen lang zyn, met 
Hoorp- de Steeltjes , Ribben en Aderen rood, zo wel 
STUK. als de Trosfen , met Bloemen van een Duim 

lang, die geheel hoogrood zyn , en waar op 
zwarte Besfen volgen. Deeze vondt hy in de 
Bosfen by Karthagena , doch , die met uitgebreie 

de of opene Trosfen , op ’ Eiland Sint Do- 
mingoe 

LoNICER A, 

Een onregelmaatige eenblaadige Bloem, met 
een geknopten Stempel , waar van de Kelk het 

Vrugtbeginzel bevat , hetwelke een Befie wordt 
met twee Holligheden en veele Zaaden, maakt 
de Kenmerken uit, 

Tot dit Geflagt , welks naam ter vereeringe 
ftrekt van den ouden Kruidkenner LoNice- 
Rus, zyn in de eerfte plaats de Kamperfolies en 
derzelver mede- Soorten; in de tweede plaats 
de Honds- Besfen , die tweebloemig zyn en 
niet klimmen; en in de derde plaats eenige an- 
dere Gewasfen , die overend {taan en veelbloee 

mige Steeltjes hebben, thuis gebragt. Dus 

X* Die windende Ranken hebben. 

zisera 4) Lonicera met gekranfte ongefteelde End. 

Caprifo- bloemen , de bovenfte Bladen doorbladig 

 Teliaan- famengegroeid, 
{che Kam- 

De 

perfolie. - 

(1) Zonicera Flor, verticillatis terminalibus fesfilibus ‚ Fol, 
fum- 
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De Latynfche naam Caprifolium , welke Geis HL 

tenblad betekent , wordt gemeenlyk verduicfche AFDEEle 
met Caprifolie en door verbastering uitgefproken Hoorns 

Kamperfolie,. De Duitfchers noemen het Gewas STUKe 
Geissblatt en Speckgilgen of Waldgilgen , de 

Engelfchen Honey- Suckle of Woodbind, maar 
de Franfchen houden zig aan den naam van 
Chevrefeuille ‚die met den Latyníchen ftrookt, 

en Geitenblad betekent; zonder dat men, tot 

nog toe, de regre afleiding daar van weet (*), 
Van dit Geitenblad , nu, dat een klimmend 

Rankgewas is, ’t welk natuurlyk zig om aller- 

ley Boomen flingert „zyn van ouds- twee 
Hoofdfoorten bekend, waar van de eene doore 
bladerd , de andere niet doorbladerd is. Die 

als de eerfte Soort hier opgegeven is, wordt 

ook. de Jtaliaanfche Kamperfolie getyteld , 
om dat zy van zelve groeit in de Zuidely- 

ke deelen van Kuropa , en onze Winterkou- 

de dikwils niet kan uitftaan. By Montpellier 
18 

fummis connato - perfoliatis, Syst. Nat, XII. Gen. 232. p, 

165. Veg. XIII. Gen. 233. p. 179, Hort. Clff. 45. Hort. Ups, 

42. Wirid. Clif. 14. ROYEN Lagdbat. 237. Sauv. Monsp. 139, 

GOUAN. Monsps rot. Periclymenum perfoliatam. C, B. Pin, 

302. TQURNF. drf. 6o8. Caprifolium Iealicum, Dop. Pempt, 

arr. Hortul. Antl. T, s.f..Is 29 3e 

En (*) Sommigen willen dat het van de-flingerende Ranke d 

in ’t Latyn Capreuli, dus genoemd zy; doch dit is wat ver ge- 

zogt. Natuurlyker mogt men dien naam daar van afleiden , 

dat de Geiten het Loof gaarn eeten, indien zulks bleek; maar : 

zou de Reuk hier ook in aanmerking komen ? 

OQO 2 
II, DEEL, IV. STUK. 
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HI, is het een zeer gemeen Gewas, Het verfchile 
A van de gemeene, die hier de derde Soort is; 

Hoorp- doordien de Bladen, boven aan de Steelen, als 
STUK. « van de Ranken doorboord worden ; ’t welk in de 

Duitfche, daar ik ftraks van fprecken zal, geen 
plaats heeft. 

U. (e) Lonicera met bladerlooze Endkransjes, de 
Lonicera © : : 

Jempervi- bovenfte Bladen doorbladig famengegroeid, 
rens. = 

Virginis B î 
Che. Deeze Virginifche, door HERMANNUS in 

Afbeelding gebragt, is altoos groen en bloei- 
jende , waar door zy van anderen, die ’s Win- 
ters Bladerloos zyn , verfchilt, Bovendien is 
zy piet alleen in alle opzigten veel kleiner 
en teerder , maar heeft de Bloemen wel zeer 
fehoon fchittetend rood , doch byna zonder 

Reuk , en dezelven gelyken veel naar een 
Fluit „ daar men oudtydsj uit plagt drinken „ 
hebbende den Rand byna egaal ingefneeden , 
waar door zy gfootelyks van die der gewoone 

Kamperfolie verfchillen , hoewel zy mede by 
Trosfen of Kransjes aan ’t end dert Steelen - 

geplaatst zyn. De bovenfte Bladen zyn al- 
/ leen 

(2) Lonicera Verticillis aphyllis rerminalibue, Foliis fummmis 

connato-perfolistis. Veg, Xill. Lon. Flor. capitaris teriminali- 

bus &c. Hors, Cliff: s8. ROYEN Lugdbhat. 237. Periclymenum 
perfoliatum fempervireas et florens, Herv. Lugdbat. T. 484. 
Fericl. Virginianum, Rtv. dMenopes. 116. Periclymenum. 
TOURNE. Jut. 603. 
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leen maar famengegroeid „ de onderften gee je DE, 
fteeld (*). v. 

Hoorp- 
(3) Lonicera met Eyronde end- Knopjes, die“TUKe 

als gefchubd zyn, de Bladen t'eenemaal Bl 
onderfcheiden. Periclyme- 

NUNR, 

Gewvone 
Hier wordt de Gewoone Kamperfolie bedoeld, „Kemper 

die in de middelfte deelen van Europa niet al-f°i- 
deen, gelyk in Duitfchland, maar ook in Swee- 
den en aan de Oostzee, wild groeit. In Oost- 

enryk wordt deeze Roos van Fericho genoemd, 

en elders Lilium inter Spinas , dat is Lelie 

onder de Doornen , om dat het Gewas met 

zyne Ranken zig vlecht door alle Doornheg- 
gen. Misfchien wordt daar mede op het zeg- 
gen van SArLoMO gezinfpeeld (*), In onze 

Nederlanden, daar men ’t ook wel Mamrnetjes- 
Kruid noemt, komt het op dergelyke manier 

in 

(*) Inferieribus perfoliatis , heeft men wel gezet in Spec. 
Plantarum , doeh dat het peziclatis moet zyn , blyktex 

Horte. Cif. &c. 

(3) Lonicera Capitulis ovatis imbricatis terminalibus , Foliis 
omnibus diftinêtis. Ibid, Hort. Chff. Ups. uts. Fl Suec. ron, 
193. KRAM. Auflr. so. WEIG. Pon- Rug. 41, DALIB. Pas 

ris. 69. TOURN. €#U. 322. SAUVe Mfonsp. 139. lt, Scan zoss 

at. Med. 63. Periclyym. non perfoliatum German, CB. 

Pin, 302. Caprif. Germanicum Flore rubello ferotinum. 
TOURNF. Juft. 608. 

(Ì) Gelyk éen Lelie onder de Doornen , alzo is myne 

Yriendinne onder de Dogteren. HOOGELIED, II. Vers, 1, 2. 

O3 
IL, DEEL: IV, SrUse 
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in de Hollandfche Duinen , op de Heijen van 

Gelderland en in ’ Gooy, als ook in de Wou-: 

den van Vriesland voor, Zelfs op de Eiland- 

jes in onze Veenplasfen „ heb ik het menigval- 

dig geftrengeld gevonden door * Kreupelbofch. 

Hierom , misfchien , voert het by de Spaanfchen 

den naam van Madrefylva „ overeenkomttig 

met het Latyn Mater Sylvafum , of Moeder 

der Bosfchen , dewyl het die bevallig maakt, 

De bynaam Periclymenwm ‚ die men ook aan 

de Kamperfolie in ’t algemeen; geeft, is daar 

van afkomftig. 

De Heer HarreEr befchryft deeze Duit- 

fche , als in Switzerland ook niet zeldzaam 

zynde, en zegt, dat het een Klimmende Heee 

fter is van zes Voeten , die de Bladen Zee- 

groen, glad en langwerpig ovaal , {lomp ge- 

{piest en onderfcheiden heeft; loopende de Tak- 

jes aan ’t opper-end uit in eene Vrugt- air, 

uit zes Kransjes famengehoopt. De Kelk der 

Vrugten onverdeeld, als een Kroon. De Bloem 

groot en fraay, geel, fomtyds roodachtig , zeer 

aangenaam van Reuk; xveshalve het Gewas tot 

bekleeding van Prieelen , Muur en Latwerk in 

de Hoven. gebezigd wordt (*) 

Van deeze Kamperfolie heeft men in de 

Geneeskunde ook eenig gebruik gemaakt. Het 

Afkookzel der Bladen wordt gezegd tot zuivee 

ring 

(%) Unde topiarins Frutex est. Dit zal ‘er denkelyk zyn 

Ed. mede zeggen willen, 
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ring van Zweeren en tot heeling van Zeere UL 
Beenen te dienen, en de gekneusde Bladen te A sen 
gen Huidkwaalen , zo wel áls het gedeftilleerde Hoorp- 

Water van de Bloemen tegen Oog - Ontfteekin- STUK: 
gen; doch het een en andere is thans in wei- 
nig agting, 

De Kleur der Bloemen , die in fommigen 
rood , in anderen wit of gemengeld is, niet al- 
leen, maar de gedaante der Bladen, welke in 
de eene ruiger, in de. andere gladder zyn, en 
in fommigen bont; maakt aanmerkelyke Vere 
fcheidehheden van dit Gewas, In de Tuin 
van den Bisfchop van Londen, te Fulham, 
kwam eene Soort met uitgegulpte Bladen voor, 
die dezelven tevens bont en ruig hadt (*). 

** Die regtop flaan, mêt tweebloemi- 

ge Steeltjes. 

4 / Iv. 
(4) Lonicera met tweebloemige Steeltjes en _roicera 

nirra, 
afgezonderde Besfen ; de Bladen ovaal en AA 
niet gekarteld, konde, 

| Dee. “7: 

(*) Periclymenum Foliis finuatis, variegatis & hirfutis, ex 
Horto Fulham Episc. Lond, Raj. Hiff. App. p. 1918. 

(4) Lenicera Pedunculis bifloris , Baccis diftin&tis „ Foliis 

ellipticis integertimis, RoYEN Lugdbat. 238. SAUV. Afonsp. 

140. Chamzeerafus Alpina Fruêtu nigro gemino C, B, Pin. 

451. Periclynrenum Alpinum nigrum. GesN. Fase. 37. T. 8. 

£ 48. Per. reêtum Folio ferrato. J. BAUH. Hif. IL. p. 107. 

Pericl. re&tum, 11. CLUS. if, I, p. 58. Aar. p. 93, TOURNE. 

Infl, 609. HALL. Helv. 465. 

O4 
Te. DEEL, IV, STUK. 
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Deeze Afdeeling bevat de zogenaamde Cha= 
“mecerafi , dat is Laage of Naantjes- Kerfen , 
die ik in ’t algemeen begrvpen zal onder den 
naam van Honds - Besfen, gelyk zy in Ooften- 
ryk genoemd worden „ volgens CrLusius; 
want Honds-Kerfen is zo eigen niet. Deeze 

Soort is de Alpifche Naantjes - Kers met ecn 

dubbelde zwarte Vrugt of twee Besfen by cle 
kander , ’t welk daar van daan komt, dat ‘er 

altoos twee Bloemen op een Steeltje ftaan, De 

Heer HALLER noemt het Kamperfolie met 

dubbelde Bloemen en Zaagswys’ getande Bla- 
den. Crusius geeft ’er cen zeer fraaije Af- 
beelding van en merkt aan , dat hy hetzelve 
op verfcheide Bergen van Ooftenryk overvloes 
dig, doch ig, Spanje zeldzaam vondt. De Vrugt 
komt niet altoos dubbeld voor, dewyl de eene 

Befie fomtyds misdraagt , en.zelfs heeft het 

Gewas , hier en daar, ook wel eenbloemige 
Steeltjes. De Vrugten zyn als kleine Kersjes, 
zwart van Kleur , zeer Sappig , bevattende 
veele kleine platte Zaadjes in haat Vleefch. 
De Bloemen gelyken veel naar die van de gee 

woone Kamperfolie, Het is een laage Heefter, 
welke de Bladen in de Afbeelding van Cr v- 

sius zo sduidelyk en egaal gekarteld heeft , 

dat zulks niet door het afknaagen van Rupfen 

kan veroirzaakt zvn. gelyk SCHMIEDEL zou 

willen. De Heer Harrer heeft by nadere 

Waarneeming ontdekt , dat de jorge Blaadjes, 

dic 
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die zeer ruig zyn , door haare famenplooijing, IL 

aan den tand zig als getand vertoonen, kkn, 

Hoorp- 
(5) Lonicera met tweebloemige Steeltjesen af-STUKe 

gexonderde Besfen; de Bladen flomp-Hart- }, 
vormig. Tararica. ; 

Taxtarie 
fche, 

Deeze, in Tartarie waargenomen, hadt de 
Bladen derdhalf Duim lang en anderhalf Duim 
breed, groen, wederzyds glad , en tusfchen dee 

zelven Steeltjes met twee witte Bloempjes , als 
die der andere Soorten , waar op doorgaans twee, 
fomtyds drie Besfen volgden, die rood waren, 
van grootte als een Erwt. 

(6) Lonicera met tweebloemige Steeltjes „ en le 
OnICET A 

afgezonderde Besfen ; de Bladen niet ge- xytopzeum. 
î . Rosde karteld, ruig. Ee 

Besten. 

Deeze Soort „ gemeenlyk Aylofdeum of Xyloe 
fleon, dat is Beenhout, genaamd , is in de mid- 

del- 

(s) Lonicera Ped. bifloris, Bacc. diftinétis , Foliis cordatis 

ebtufis. Hort. Ups. 42, Chamzcerafus FruCtu gemino rubro. 
AMMAN. Ruth. 184. 

(6) Zonicera Ped. bil, Bacc, dist. Fol. integerrimis pubess 
centibus. ROvEN Lagdhat. 238. F/, Suec. 192, 194. DALIB. 

Paris. 69. SAUVe Monsp. 140. GOUAN MZonsp. ror. Sop. 

Carn. 268. CRAM. Aufir. so. WEIG. Pam- Rug. ar. Hort. 

Chff. s8. Chameceratus Dumetorum Fruêtu gemino rubro. 

C. B. Pin. 4s1. TOUENE. Jaf?. 609. Caprifolium Flor. gemi- 

nis &c. HALL. Helv. 464, Xylofteum. Doo. Penspt, 412. 

Kruidb. 677. o 

5 
Ii. DEEL, IVe STUKe 
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delfte deelen van Europa, inzonderheid in 
Priú 

Bepg Duitfchland , zeer gemeen, Men vindtze ook 
Hoorp- in Ooftenryk , in Karniolie en in Switzerland; 
STUK. desik niet begryp , waarom de Heer LiNNeus 

haare woonplaats tot de Heggen der koude dee- 

len van Europa bepaald hebbe (&). Zyn Ed. 
heeftze in de Bosfchen zo wel, als in het Kreue 

pelbofch, der Zuidelyke deelen van Sweeden 
waargenomen , alwaar menze ook Benwed of 

Hardwed noemt, buiten twyfel wegens de 
hardheid van het Hout. Gemeenlyk komt zy 
in de Bosfchen voor , op Steenachtige plaat- 
fen, zo Doponaus aanmerkt, In Switzer- 
land is niets gemeener in de Heggen en ’% 
Kreupelbofch , zegt de Heer HALLER, die 
het Gewas befchryft als een Heefter van zes 
Voeten hoog , met een bruinroode Schors der 
Takken en Wollige Bladen, de Bloemen wit- 
achtig, gelykende naar die der Kamperfolie. 

Doktor ScororLr deeze Honds- Kerfen in 

Karniolie waarneemende, alwaar zy in de Hege 
gen en aan den voet der Bergen groeiden , 

bevondt dat in fommigen de Bloemen wit van 

Kleur waren en deeze hadden de Bladen klei- 

ner , ovaal, wederzyds ruig: in anderen waren 

de Bloemen rood , en die hadden de Bladen 

langwerpiger „ van boven glad en glanzig; de 
onderlip der Bloemen langer dan de bovenlip 5 

de 

(*) Habitat in Europe frigidioris Sepibus. Spec. Plant, Ed. 
An Pe 248. 
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de Meelknopjes paarfch , den Stempel groen. , TIL 
In beiden was de Befie donker- rood, met vyf En 
of zes Zaaden bevrugt en hadt geen kleurend Hoorp- 

| ST Sap. UKe 

(7) Lonicera met tweebloemige Steelijes en vm. 
afgezonderde Besfen , de Bladen lang- Paak 
werpig glad. id ld 

Deeze maakt de Xylofteon van TOURNE- 
FORT uit, welke die vermaarde Kruidkenner 

zelf in de Pyreneefche Bergen het allereerst 
gevonden zal hebben, als waar van hy ze den 
‘bynaam , zonder eenige aanhaaling van Autheu- 

ren, geeft. Zy heet derhalve thans nog, met 
regt, de Pyreneefche , en heeft met de anderen 
een weezentlyk verfchil ten opzigt van de 

Bloemen , die wel tweevoudig of gepaard , maar 
aan den fzad regelmaatig zyn verdeeld ; gelyk 
die Autheur dezelven zeer fraay in Afbeelding 
gebragt heeft, Verfcheide anderen hebbenze 
federt befchreeven , en het Gewas ook afgete= 
kend , dat de Takken van elkander wykende 
en gladde Bladen heeft , als Olyfbladen , de 

Steclen twee Ellen hoog, draagende Vrugten 
| van 

(7) Lenicera Pedunc. bifloris, Baccis diftin&is , Fol. oblon- 

gis glabris, Syst. Nat. XIL. Weg. XIII. Floribus infundibuli- 

formibus Ramis divaricatis. ROYEN Lagdbat. 238. Xylofteum 

Pyrenaicum., TOURNE. Jnff. óo9. MAGNOL. Hort. 209. Te 
_zo9. RA. Dendr, zo. DU HAMEL Arbr, II. p. 374. T. 110. 

ils DEEL, IV. STUKes 
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_ IL, van grootte als Kruisbesfen , twee by elkane 
AFDERL, der, die paarfchachtig of rood zyn, met een 

Hoorp- Spongieus Vleefch vol van een zoet Sap , waar 
STUKe in geclachtige ronde Zaadjes. 

VIII. (8) Lonicera met toweebloemige Steeltjes en fa- 
Lonicera 7 | hitel mengegroeide gepaarde Besfen , de Bladen 

Alpilche, Lancetswys’ ovaal. 

Deeze Soort is in de Alpifche Bergen over- 
al gemeen. By Loser vindt men ’er een 
zeer goede Afbeelding van. Zy verfchilt van 
de anderen, doordien de Besfen niet van el- 
kander afgezonderd, maar famengegroeid voor- 
komen , maakende mert haar beiden een Kersje 
uit, ’ welk zyne verdubbeling door twee Stip- 
pen, als overblyfzels van den Bloemkelk , be- 
vestigt. Het is een Heeftertje van ongevaar 
een Elle hoog , met groote Bladen , die lang- 
werpig ovaal of Lancetvormig zyn en niet ge- 
tand. De Bloemen hebben twee Lippen, en 
gelyken dus wederom naar die der Kamperfo- 
lie, maar zyn niet gefpoord, gecl van Kleur , 

de 

(2) Lonicera Pedunc. bifloris , Baccis coadunatis didymis, 
Foliis ovali -lanceolatis. Weg, XIII. MiLL. Dil, T. 167. £. 

2. Hort. Cliff. s8. SAuw. Mensp. 140. Lon, Baccis bifloris 
concretis , Floribus bilabiatis, ROYEN Lagdbat. 238. Chamece- 

zafus. GESN. Fasc. 33, T. 14. f. 44. Cham. Alp. Fr. rubro 
gemino, duobus punêtis notato. C. B. Pin. 451. Chamzcera- 
fus Alpigena. LOB, Jeon. II, 173, HALL. Helw, 464, TOURNEe _ 
Jnft, Gog. 
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de Vrugten rood, en daar inworden doorgaans IL _ 
agt Zaaden ryp (*). ein 

Hoorp- 
(9) Lonicera met tweebloemige Steelljes ensTUK. 

famengegroeide ronde Besfen; de Stylen „E:…, 
onverdeeld. coerulea. 

Blaauwe 
Honds- 

Deeze , van ouds bekend onder den naam Besien. 
van Laage Berg- Kers, met een enkelde blaau, 
we Vrugt , is door Cuusrus in Ooftenryk 
waargenomen , zo dat haare Natuurlyke Groey- 

plaats zig niet tot Switzerland bepaalt. Het 
was een Heefter die fomtyds eens Mans langte 
bereikte , taamelyk dik van Stam met een ruu-= 

we zwarte Schors , hebbende de jonge Takjes 

witachtig en wat ruig, de Bladen tegenover el- 

kander , gelyk in de andere Soorten, van een 

bitterachtige Smaak : de Vrugten enkeld , als 
kleine Pruimpjes , fchoon blaauw, zuurachtig , 

de Handen rood maakende als menze kneusde, 

en veele platte Zaaden bevattende. Het Land- 

volk noemdeze Honds-Besfen, zo wel als de 
eerst- 

(*) In Weg. Ed. XIII worde gezepd Bacca rota &isperma, 

Dit zou maar twee Zaaden zyn: doch ik heb het gemelde 
van den Heer HALLER ontleend, 

(9) Lonicera Ped, bifloris , Baccis coadunato- globofis, Sty= 

lis indivifis, Ibid, Baccà fingulari glebof3 integerrimâ. ROVEN 
Lugdbat, 239. Chamzcerafus montana Fruêu fingulari coeru- 
leo. C‚ B. Pin, ast. TOURNE. Jift. 609. CRAM. Auflr. so. 
Periclym, retum Fruêtu coeruleo. Crus. Panu. 55. dee bona. 
\. B. Hifl, II. p. ro8. Ray. Hil. 1492, 

IL. DEer, IV: Sure 
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BEE eerst befchreeven Zwarte , en maakte ’er ge. 

“v. bruik van tot verwen, De Heer HALLERS; 
Hoorp- die ze uit de Bergen by Bern gekreegen hadt, 
STUKe zegt dat het een Heefter is van vier Ellen 

hoog , die de Bladen harder en lang ovaal, fterk 
geaderd heeft ; de Vrugt als uit twee Besfen 
famengegroeid , zwart en veel grooter dan in 
de voorgaande Soort. 

Dit Switzerfch Gewas fchynt kb aanmerkes 
lyk van het Ooftenrykfche te verfchillen. Cuu- 
sìus hadt de Bloemen niet gezien, maar onze 

‚Ridder hadt gezegd , dat dezelven één Vrugt- 

beginzel hebben, waar op twee Bloemen die in 
vyven regelmaatig verdeeld en wit zyn ; de 

Takken rond, ftyf en rood, ‘Thans wordt ge- 
zegd, dat de Bast zeer geel ís, de Bloem geet 

en de Zaaden dikwils tien in getal. 

“tk Die regtop {laan , met veelbloemige 
Steeltjes, 

ix 8 ns 
Zontcera, (10) Lonicera met Top- Aairen van Bloemen, 

Marilan. de Bladen langwerpig ovaal, gefpitst , af- 
Maryland. | gezonderd, ongefteeld. 
chêe 

Door Carersny is deeze afgebeeld, als 
zynde een Plantgewas van Maryland, met 

hoog- 

zi zo) Lonicera Spicis terminalibus , Foliis ovato- oblongis 

acuminatis diftingtis fesfilibus. GRON. Pirg. 142, Peryclimeni 
Virginiani Flere Caccineo Planta Marylandica, RA]. Dendr, 32e 
CATESB. Car. II. p. T. 75, 
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hoogroode Bloemen als die van de Virginifche i UI 

Kamperfolie , cene regtopftaande Aair en ge-’ an 

paarde Bladen; dus opgegeven door D, SH E-Hoorp- 

RARD en volgens Rar tot de regtfteelige“"UÉe 

Periclymena behoorende; maar, de Vrugt niet 

gezien hebbende, plaatst onze Ridder het hier 

twyfelachtig en thans is het door den Heer 

Murray weg gelaten. 

(ir) Lonicera ‘met zydelingfe gefleelde Hoofd- Ke 
OnIcer& 

jes en gefleelde Bladen. Sympbori- 
CAT PÔS, 

Karolia 
De bynaam, is afkomftig van DIiLLeENius,nifche, 

die het Gewas dus genoemd heeft, om dat de 
Bloemen en Vrugten by dikke troppen voort. 
komen in de Oxels der Bladen. Het is, zegt 
hy, een Heeftertje van één of twee Ellen 

hoog, met eenbladige Klokswyze Bloemen en 
het Zaadhuisje , dat rond en week, doch niet 
Sappig is, in vier Hokjes verdeeld, Men vinde 
het in ’t Engelfche Hoveniers- Boek Karolinie 

fche Krakelbesfen , met ronde, ruige Bladen, 

getyteld. Hier door is de plaats der afkomst bekend, 

(12) Lonicera met zydelingfe Trosfen en gee XT. 
tande Bladen. AE ns 

et 

(rx) Lonicera Capitulis lateralibus pedunculatis , Foliispetio- 

latis. Hort. Cliff. 58. ROVEN Lupgdbat, 237. GRON. Virg. 23. 

Sympharicarpos foliis alatis. DitL. Eh. 371. T. 278. Vitie 

Idza Caroliniana &c. Horrul, Angl. 85. T. zo. f 

(12) Lonicera Racemis terminalibus , Foliis (erratis. 1bid. 

dar Diete 

EI» DEEL, IV, STUIGe 
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nt. Het Akadifche Heefterachtige Gewas, dat 
ADEL: door den vermaarden TouRrRNEFoRT Dier- 

Hoorp- villa genoemd is naar den Chirurgyn, die ’% 
STUK, _ zelve op Akadie heeft ontdekt en waargeno- 

men, wordt hier door onzen Ridder thuis ge- 
bragt. Schoon de Bloem wat gelykt, moet of 

de Vrugtmaaking door TourNerFoRrT kwaa 

Iyk opgegeven zyn en afgebeeld, dat men;niet 

kan denken; of de Vrugt ftrookt zo min als ’% 
* zie voorige met de Geflagts - Kenmerken*, zynde 
blade. 216: veen Befie maar een Pieramidaal: Zaadhuisje , 

in vier Hokjes verdeeld, In de befchryving 
van den Kliffortfchen Tuin is een fraaije Af. 
beelding van diet Gewas gegeven. 

XUT. (13) Lonicera met Endelingfe Bloemtuiltjes , 
Lonicera 

corymbofa. ; de Bladen gefpitst ovaal. 

Chili 
he. s 

ie Deeze Soort , een Boompje van aanmerke- 

lyke grootte ; het welk Pater Feururêr in 

Chili waarnam , heeft grootelyks het aanzien 

van de Kamperfolie , inzonderheid wat de ge- 
daante der Bloem aangaat , doch de deelen der 

Vrugtmaaking verfchillen zeer. De Bloem 
was in vieren gedeeld en hadt vier Meeldraad- 

jes 

Diervilla. Hort, Cliff. 63. Te 7. Diervilla Acadienfis fraticofa 

fore luteo. TOURNF, Alem. de 1706. T. 7. f. 1. Du HA- 

MEL. Arbr. 1. pe 2o9. T. 87. 

(13) Lonicera Corymbis terminalibus , Foliis ovatis acutis. 

Ibid. Periclymenum Fol. acutis bec, FruiLL. Peruve IL. p. 
760, TT. 45. 
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jes: de Styl was , wel is waar , geknopt, en UL 
kwam uit een Kelk voort, maar de Vrugt was k 8 
van Kleur en grootte als een Olyf , bevattende Hoorn- 
ook een harden Steen. Hoe weinig gelykt ditSTUke 
naar de Vrugten der Kamperfolie 2 Het Hout 
van dit Gewas werdt aldaar, met en benevens 

de Bladen van zeker Kruid en eene zwarte 

Aarde, in Water gekookt en tot het zwart ver- 
wen van Stoften gebruikt. 

(14) Lonicera met Bladerlooze end- Kransjes, XW. 
7 : ‚___Lonicera 

alle de Bladen famengegroeid - doorboord Ditte. 
hebbende. Twechui: 

p Zigee. 

Deeze Soort is ’er thans bygevoegd , zon- 

der dat ik eenig Berigt van de plaats der 
afkomst vind. Uit den bynaam blykt, dat 
Zaad en Bloem op byzondere Stammen voori= 

komen. De plaatzing fchyntze tot de Klim. 

mende Soorten van dit Geflagt te betrekken (*), 

MENAIs. 

Een driebladige Kelk bevat een Trompet- 
achtige Bloem , met vyf Meeldraadjes en twee 

Stempels , het Vrugtbeginzel onder aan der 
Styl 

(14) Lonicera Verticillis aphyllis terminalibus , Foliis omni- 
bus connato- perfoliatis. Syst. Nat. Weg. XIII. p. 130. 

(*) Naamelyk in Ed, Weg, XIII , alwaar zy ftaat tüsfchent 
de z En 3 Soort. 

Pp 
EL, DEEL IV, STUK. 
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UI. Styl een Befie wordénde met vier Holligheden , 
AFDrEL, die enkelde Zaaden bevatten. 

Hoorn. Behalve de deelen- der Vrugtmaaking heeft 

STUK. _LorFLING piets opgegeven, aangaande dit 
piens, Gewas, door hemin Zuid- Amerika ontdekt (1). 

ein Het heeft , volgens onzen Ridder, de Takken 

mige. rond en ruigachtig : de Bladen overhoeks , ovaal , 

effenrandig . rouw van Oppervläkte, en is een 
Heefter. De bynaam fchynt aan te duiden , 
dat het tot Scheerhaagen of andere Tuinfieraas 
den bekwaam zy. k 

MU Ss ZN DAA} 

De Kenmerken zyn een Trechterswyze Bloem , 
die vyf Meeldraadjes heeft en een enkelen Styl 
met twee. dikke Stempels , wordende het onder- 

fte van den Kelk een langwerpige Befie, met 
de Zaaden op vier ryên gefchikt. 

Drie Soorten komen thans in- dit Geflagt voof , 
de eerfte uit Oost- , de anderen uit Westindie 
afkomftig. | 

en (1) Musfeenda „ wier Bloemtros met gekleurde 
B Bladen praalt, | 
Bladerige, | De 

(1) Menäis. Syst, Nat. XII. Gen. 238. p. 167. Vtg. XIII. 
Gen. 239. p. 132.- LOEFL. Îtin. 306. 

(1) Musfenda Paniculâ Foliis coloratis. Syst. Nat. XII. 

Gen. 239, p. 168. Veg. XII. Gen. 241. p. 182, Musfzn- 

da. HERM. Zeyl. 36. FI Zeyl. 84. Musfí. Zeylaniea. BURMe 

Zeyl. 165. T. 76. Folium Frincipisfz, RuMmen. Amb. IV. pe 

“4 Äile 
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De Geflagtnaam: fchynt:van HERMANNus HIL 
abelte te zyn, die cen, Ceylonfch Gewas Arn nl 
onder deezen naam voorftelt, het welk de by- Horns 

zonderheid „heeft „ van’ een wit of! geelachtig TUE 
Blad uit de Tros ‚van Bloemen , die rood zyn, 
uitste geeven , en dit mâakt de Bloemen zo 
fraay, dat het Gewas daarom ín Oostindie ge. 
noemd wordt Daun Putry, dat is het Prose 

of Princesje- Blad, ’t Ís zonderling, dat fom- 
mige Bloemen van den Tros als in zulk een 

‚ Blad veranderen „ het welk zeer aangenaam is 
van Reuk en Kruiderig 3 zo dat de Indifche 

Vrouwen ‘erom zig te wasfchen gebruik van 
maaken, De Bloemen zyn ook zeer aangenaam 
van Reuk , wordende van “de Maleijers veel 

agter de Ooren gedragen. De Hoogleeraar J. 
BURMANNUS bevondt het Ceylonfche , dat 
zyn Ed, keurlyk heeft. afgebeeld, nog eenigs. 
zins verfchillende wan: dat van Rumrnius, 
en van dat van Malabar, genaamd Belilla , waar 
in een wonderbaare verandering wan Kleuren 
heerfcht „zo CoMMELYN aanmerkt , 7 ynde 
fommige Bloemen fchoonrood , anderen wit „ 
welke laatften een aangenaame Spyze zyn voor 
de Indiaanen. Het is een Heefter van agt of 
negen’ Voeten hoog , met bogtige Takken, en 
ook wel by de Boomen opklimmende, die op 
Zandige plaatfen groeit. 

- 

(2) Mus- 

IE Teosr.: Belilla. Mort. Aal. UU. P. 27. Te 18, RAj. 
‘Hf. 1403. Dendr. 126. Burm: Fl, Zud, p. s3 

P3 
MH. DEEL, ÌVe STUK, 
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HI, (2) Musfeenda, die ongedoornd is met enkelde 
gene ig. ongefteelde Bloemen. 
Hoorp- ê 

STUKe Deeze Soort kwam den Heer:JACQUIN in 
werenda de Bosfchen by Karthagena voor ‚ zynde een 
formofa. flappe regtopftaande Heefter , zelden hooger 
Sierlyke. / gr kn 

dan zes Voetên , met taaije Takken ,-die in 

de geheele langte bezet zyn met Lancetvore 
mige Bladen , doorgaans vier uit één Knob- 
beltje, zynde zeer ongelyk van grootte Het 

geeft tevens een Bloem uit, van ongevaar een 

half Voet lang, die met het onderfte van haa- 

re Pyp op een Vrugtbeginzeltje zit, dat met 

een klein Kelkje gekroond is. Het bovenfte 
van de Bloem fpreidt. als een Ster , van vyf 
breede Straalen , die van binnen Sneeuwwit 

zyn, terwyl de Bloempyp, die ’er tot Voetftuk 
aan dient , groen en ruig is. Dit maakt dat 

het Gewas, rondom verfierd met zodanige 
witte Sterren , een ongemeen Sierlyk aanzien 
heeft. Bovendien geeven deeze Bloemen, in- 

zonderheid des nagts , een zeer aangenaamen 
Reuk, naar dien der Anjelieren trekkende, De 

Vrugt heeft een harden Bast, en bevat daar 
binnen een week Vleefch, dat in Reuk , Smaak 
en Kleur, veel gelykt naar de Pyp- Kasfie, en 
waar in ook platachtige Zaaden leggen. 

(3) Mus- 

(2) Musfenda inermis Floribus fesfilibus folitariis, bid, 
Mant. 45. JACQ, Amer. Hift. 70. Te 484 
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(3) Musfeenda, die gedoornd is , met de Bloee. TL _ 
ÁFDEEL, men ongefteeld, by Tropjes. 5 
Hoorp= 

De Stam van dit Boompje , dat tien Voe-STUK. 
ten hoog is en gantích niet fraay , is zelden Mi En 
dikker dan drie Duimen, en verdeelt zig dik. /pirva. 
wils , kort boven den Grond , in reld dE Walas 

waar van de langften den fteun noodig hebben 

van ander Boomgewas. By het end zyn de 
dunfte Takjes met vier fpitfe Doornen gewa. 
pend, waar van zig aan de oude Takken ook 
wel eenig blyk vertoont. De Bladen’ zyn 

Lancetswys’ ovaal, ongelyk van grootte, ko 
mende , weinig by elkander, tusfchen die Door- 

nen en de enden der Takjes, by de Bloemtros- 
fen , voort. De Bloemen zyn hier maar één 

of anderhalf Duim lang , en dus, op ver naa, 
zo groot niet als in de voorgaande , doch ook 
witte Sterretjes maakende en met een aange- 
naamen Reuk de geheele nabuurfchap vervule 
lende, Ieder Tropje beftaat uit vier zulke 
Bloemen , waar van telkens, den eenen avond 

één, den anderen een ander ontluikt, in de 
Bloeytyd van dit Gewas , welke in Mey en 

Juny is, De Vrugt kwam met die van de 
voorgaande in hoedanigheid overeen. Deeze 
Soort is zo wel op Martenique , als by Kartha- 
gena, in de Bosfchen, waargenomen. 

MarT- 

(3) Musferda Spinofa Floribus fesfilibus aggregatis. Dien 
Alant. 45. JACQ. Amer, Hifl. 7o. T. 49. 

F3 
Be DEEL, IV, STUK, 
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Marraiora, 

Fen Pypachtige Bloem, babe het miiate 
ginzel » Onverdeeld , zo wel als de Kelk, welke 
gede Pruimivrugt wordt met ecn Klootfonden 
Steen: maakt de Kenmerken uit, die echtet 

nog twyfelachtig „ZyN » ZO LiNNAEUS aari- 
merkt, 

De eenigfte Soort (1) is door. Pater P Lu- 
MEER „in. Zuid- Amerika , waär genome , als 

zZynde een Boompje met verdeelde Takken en_ 
rordachtige gefteelde, effenrandige Bláden, aan 

de Topjes der er digt ‘by elkander en 
leiner, hebbende de Bloemrrosjes bezet met ge- 

vinde Bl aadjes, De Mannelyke Bloemen fehy- 

nen te ontbreeken , de Wvfjes. Bloemen zite 
ten als een Pypje op de Kelk, en de Vrugtimaa- 
king is zo zonderling, dat dezelve wel verdien- 
de nader onderzogt te worden , zo de Heer J. 

Bur MANNUs aanmerkt, denkende; alzo het 
Gewas een Trechterswyze Bloem heeft, aan 
den Rand niet ingefneeden, met het Vrugtbe- 
ginzel onder de Bloem; of het niet naby zoù 

kómen aan de Jalappe , zogenaamd. D je hefchry- 
ving van den Indidapfchen Boom Rategal, by 
ZANONI, hier toe betrokken „is niet. m! inder 

duifter, „Men begrypt ligt dat de Geflagtnaamn 
ter 

J 

(1) Matthiola. Syst. Nat. XII. Gen. 1231. p. 168. Wege” 

XI. p. 182. Sp. Plant. 1661. PLUM. Gen. 16. Ié, 173, É. Ze 

Rategal Arbor Indiana, ZANON, Hifl. 167. T. 75 $ 
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ter vereering van-den-ouden Kruidkenner, Mar- HL 
s FDEELS 

THIOLUS» ftrekt. A ATDERKK 
Hoorpe 

BROS Ss EA | STUK. 

Dit Geflagt is door Pr v MIER gedoopt naar 
den Koninglyk Franfchen Lyf-Arts BRoss Zus, 
‘die in het voorfte van de voorgaande Eeuw bloei- 
de. Het is niet minder twyfelachtig dan het voör- 
gaande, ten. opzigt van de Kenmerken, buiten 
het gene die Pater, daar omtrent , in Zuid- Ame- 
rika waargenomen en opgegeven heeft. 

De eenigíte Soort , daar van bekend ( Ii lau Le 
volgens ‘hem een Heefterachtig Gewas den 
Houtige Steelen of Takken, en enkelde, tovin: jep: 
le, gefteelde, Zaagswys’ getande | Bladen. Aan 

tend der Takken komen Bloemen voort van 
een zonderling maakzel ; eenbladig , Klokvors 

mig, in een vyfdeelige Kelk begreepen , die 
met zekere Pap gevuld is, en eene ronde Befie 
wordt ‚met vyf Holligheden en veele kleine 

Zaadjes, De Bloem is hoogrood van Kleur, 

de Vrugt zwart, 

A T ror A. Doodkruid. 

De Kenmerken zyn, een Klokswyze Bloem, 
wier 

hi 

(x) Brosf:ea. Syst. Nat, XII. Gen. 1229. p. 169. Weg. XII. 

Pe 182. Sp. Plant. 1661. Bros(za fintescens Flore coccineo , 
Pal 

fruâtu nigro.-PLuM. Gen. s. Ze. 64. £, 2, 

P 4 
Il, DEEL, IV» STUKe 
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wier vyf Meeldraadjes van elkander afftandig 

en omgekromd zyn: de Vrugt een ronde Be- 

fie, in twee hokjes verdeeld, 

Dit Geflagt , dat het Mandragers - Kruid en 

anderen bevat, heeft thans drie Soorten, wel- 

ke hier t'huis behooren , naamelyk 

(4) Doodkruid met een Heefterachtige Steng ; 

de Bloemfteelitjes by Tropjes, de Bladen 

flomp Hartvormig ovaal. 

Deeze , onder den naam van Heefterachtige 

rondbladige Spaanfche Belladonna door Lour- 

NeErFoRT voorgefteld, en door BARRELIER 

in Afbeelding gebragt , heeft volftrekt de ge- 

daante , in alle opzigten, van de eerfte Soort 

van ‘t volgende Geflagt , zegt LINNZUS ; 

zo dat zy daar van alleen door den vyfdeeligen 

Kelk verfchille. Maar de Kelk van dat Geflagt 

is ook ten halve in vyven gedeeld, en dus be- 

hoorde zyn Ed, dat verfchil der Kelken hier in 

de korte bepaaling der Kenmerken gebragt t@ 

hebben, aan den eenen kant, en aan den ande- 

ren kant moet die Soort door de Blaasachtige 

Vrugt van deeze verfchillen, 

(5) Doode 
hd 

(4) Arora Caule fruticofo , Pedunculis confertis „ Foliis 

eordato - Gvaris obtufis. Syst. Nart. XII. Gen. 248. p. 171. 

Weg. XIIl. Gen. 249, pe 185. Belladonna frutescens rotuu- 

difolia Hispanica, TOURNE. Jefi. 77, DARK. Icon. 1173e 
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(5) Doodkruid , met een Heeflerachtige Steng; UL 
de Bloemfleeltjes by Tropjes , de Bloem- AFDOEN 

blaadjes omgeflagen ‚de Bladen langwerpig. Hoorp- 
STUK, 

Deeze, in Zuid- Amerika door PLUMIER v. 
waargenomen, is door ‘hem Heefterachtige Bel- pn arborese 

ladonna , met witte Bloemen en ‘Tabaks - Bla- eers. 
Boomache 

den , getyteld. Dat deeze Boomachtiger danig, 

de voorgaande zou zyn, vind ik niet aangete- 
kend, De benaaming van dit Geflagt is van 
de Vergiftige eigenfchap, die in fommige Soor- 

ten heerfcht , ontleend, 

de ne hield. de Biene 1) Sund aAnACes 

vormig ‚de Bladen ovaalachtig. ran 

Door den vermaarden CoM MELY N is dee- 
ze Soort in Afbeelding gebragt en onder den 
naam. van loutige Afrikaanfche altyd groene 
Nagtfchade ‚met Laurierbladen , befchreeven. Hy 
zegt, dat het aan de Kaap, op Zandige. plaat» 

fen, ter hoogte van vier Voeten groeit, Line 
Naus geeft 'er een Stam aan van zes Voeten, 

die 

(s) Atropa Caule frutescente, Ped. confertis, Corollis ree 
volutis, Fol. oblongis. Am, Acad, IV. p. 307. Belladonna frue 

tescens, Nicotiane foliis. PLUM. Jc. 46, f. 1. 
(6) Atropa Caule fruticofo, Pedancalis folitariis Sc. Weg. 

XUI. Mant, zo5. Solanum Guinëenfe, Sp. Plant. 363. So= 

Janum lignofum, Afr. fempetvirens , Laurínis foliis. COMM. 
Hort. Amft. IL. p. 191. T. 96, 

Bs 
MH. DEEL. IV. STUKe 
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UE die niet-zeer Takkig is, zeggeride dat het aan 

AnNEEEt de Kaap voorkomt op de-Zee- Oevers, Te 
Hin vooren was het , door.zyn Ed; tot-de Nagt- 
RENS peek betrokken. 

' 

Pri oSiA rr svooBlagskruids 

Die heeft zyn naam van de gefteldheid der 

Vrugt , welke een ronde Befie uitmaakt, die 
als in een Blaasje ruim vervat is; gelyk men. 
dit in de Vrugten van de Alke ha ziet, welke 

hier toe ook is betrokken. De Bloem is: Ra- 
derachtig en de Meeldraadjes En Ae digt 
by elkander. a 

In dit Geflagt komen thans ewaalf Soorten 
voor, waar. van de vier -eeríten tot de Heefters 

behooren , de overigen onder de, Kruiden te 

befchryven ftaan. 

‚. _… (x) Blaaskruid met een Heeflerachtige Steng, 
Pbyyalis hd 1. ] Sn regie Takken en Tropswyze Bloemen, 
Slaapvere IE 
„all - 

wekkend. De Bloem van deeze Soort komt met die 
van het voorgaande Geflagt overeen , en is dere 
halve Klokvormig , maar de Vrugt met de ge= 

dag- 

(1) Phyfalis Caule fruticofo , Ramis xeftis, Floribus con= 

fertis. Syst. Nat. XIl. Gen. 249. p. 172. Veg, XIII. Gen. 

zso. p. 186. Horte Cliff. 62. ROVEN Lusdhat. 426. Solanum 

Somniferum verticillatum. C. B. Pin, 166, Sol, Somniferam. 

_ Crus. Hif. II. p. 85. Aar. p. 402. CâMm. Epit, ps 315. Log. 

Toon. 263 } 



Jae 

Goren d s 
Boet eN:Prkirk zij 

gedagte Kenmerken, en ‘het Loof met Ge u, 

voorgaande Soort, naar welke: bet Gewas zo- Foe 
danig gelykt , dat het naauwlyks Geflagtelyk Hoorp. 

kan ‘onderfcheiden worden ‚ zegt onze Ridder, **UEn s: 

Zyn Eds moet derhalve niet de laatfte maar oer 
de vierde Soort: van. Atropa bedoeld hebben, 
welke ook rondbladig is. Men vindt de te- 
genwoordige, zeer wel , door CAMERARIUS 
afgebeeld en Crusius, die dezelve in Span= 
je waargenomen hadt , befchryftze, onder den 
naam van Solanum Bur Ain ‚ als een Gewas 

dat verfcheide Steelen ; wan een’ Elle lane , 

uit zynen Stoel voortbrengt, die in‘eenige wit- 

achtige , Wollige ‘Takken, verdeeld zyn, met 
de Bladen gepaard, en zeer naar die van den 

Kwee - appelboom gelykende; de Bloemen Krans. 
Wyze in derzelver Oxelen , bleek , langwerpig , 
in vieren verdeeld: waarop Besfen volgefi, die 
in ruige Blaasjes vervat zyn , ryp wordende tod 
òf roodachtig: geel. * Die van Mallaga , alwaar 
hy dit Gewas op Steenige plaatfen bode groef. 

„jen, zynde in de Maand February met Bloemen 
en fyp Zaad ta ‚ noemden: Het Orvalé, 
Het duurde aldaar veele Jaaren. 

Die fchynt de Se Nib diade 

te zvn van DroscoripEs ende Halicacabus 

van Prinrius, waar van de Bast der Wortelen 

een kragt hadt, zagter dan die van het Opium, 

en de Vrugt het Water geweldig deedt loozen; 

doch het is de Belladonna niet, een Kruid dat 
tot het voorgaande Geflagt behoort. De Groey- 

plaats 
IL, DEEL, IV. STUK.’ 
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UI, plaats wordt gefteld in oud en nieuw Spanje, 
AAO is ook op ’t Eiland Kandia , in de Middel- 
Hoorp- landfche Zee. 
STUK, 

ZN (e) Blaaskruid met een Heefterachtige Steng, 
Pexuofa. bogtige Takken en Tropswyze Bloemen, 
Kromtak- 

de De Pevetti van den Malabaarfen Kruidhof, 

in ’t Nederduitfch Mooren - Kappen genaamd , 
maakt deeze Soort uit. Dezelve heeft de ge- 
daante en geftalte van de voorgaande, zo Lin- 
N&Us aanmerkt , maar verfchilt duidelyk door 
kleiner Bloemen en zeer bogtige Takken te 
hebben. Volgens dien Kruidhof is het een 
Boom van taamelyke grootte , welke platrondach= 
tige Besfen draagt, met tien Sleuven uitgc= 
groefd , waar van de gedagte naam zynen oir- 
fprong heeft. Die Besfen zyn in tien Hok. 
jes verdeeld , ieder een langwerpig Zaad bee 
vattende. Men wil, dat deeze Soort de Slaap- 
verwekkende Nagtfchade der Ouden zoude zyn; 
doch dezelve wordt, als een Gewas van twee 

Ellen hoogte , door Arrrtnus befchreeven, 

% welk met den gedagten Malabaarfen Boom 
weinig ftrookt, 

(3) Blaas- 

(2) Phy/alis Caule fruticofo , Ramis fexuoús , Floribus 

confertis. Jbid. Baccifera Indica, Floribus ad Foliorum exoze 

tus, FruÂu fulcato decapyreno. RAy. Hif?. 1632. Peverti. 

Hort. Mal, IV. p. 113. T. ss. Alkekengi Somniferum Cy: 

donie folie » flore et frutu rubris, Burm. Zeyl, 1e. BURMe 

Bl Ind, 54, 
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(3) Blaaskruid met een Heeflerachtige Steng, ML 

ovaale Haairige Bladen en byna enkelde a Rn 
Bloeien , die de Blaadjes omgekruld hebben. Hoorne 

STUK. 

De Bladen zyn effenrandig, Lancetswys' o- Bl 
vaal, en ftaan tegenover elkander aan de Tak- arbore:cens. 

Boom- ken, volgens Miurrrs Woordenboek , waar senti. 
uit deeze Soort, aan de Baay van Kampêche 
groeijende , is ontleend, 

(4) Blaaskruid met een Heefterachtige Steng Iv. 8 

en ovaale Wollige Bladen. Hand ei 
C4. ( K Dit Gewas heeft een blyvenden Stam, doch guten. 

krygt Jaarlyks nieuwe en zeer enkelde Takken 
en Bladen als van Orégo, die eenigermaate 
Wollig zyn. Men vindt hetzelve by de Nagt- 
fchade der Ouden vergeleeken, 

SOLANU M, Nagtfchade, 

De byzondere Kenmerken van diet Geflagt 

zyn; een Raderachtige Bloem ; de Meelknop- 
jes 

(3) Phyfalis Caule fruticofo , Foliis ovatis pilofis, Floribus 

fubfolitariis , Corollis revolutis. 4bid, Ph, Fol. ovato- lanceo- 

latis oppofitis, MILL. Diff. T. zo6. f, 2. 

(4) Phyfalis Caulc fruticofo » Foliis ovaris tomentofis, Pir. 

Cliff. 16, ROYEN Lugdbat, 426, Phys. Caule perenni, Fol. 

ovatis folitariis , Ramis annotinis fimplicisfimis, Hort, Clif. 
62, Solanum Veficarium Curasfavicum , ec, MORIS, Hijfe 

III, p. 527. PLUK. Alm, 352. Te Ile f, Se 

IL, DEEL. IV. STUK» 
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BL jes byna-famengegroeid , en aan den tip met 

BE een dubbeld Gaatje; de Vrugt een tweehokkige 
Hoorp: Befie,. 

SUE Het bevat thans meer dan dertig Soorten, 
waar van veelen tot: de Heefters behooren, als 

volgt. 

mn * (1) Nagtfehade met een ongedoornde Heefler- 
dd achtige Steng, de Bladen ovaal, Willig, 
en effenrandig en fúmengefielde Kransjes. 
Wollige. 

Zeer Wollige Virginifche Nägtfchade ; die 
ongedoornd is , vindt men deeze by P Luk r- 

NETIUS getyteld en afgebeeld. Men agtze 

met de Boomachtige van PLUMIER , die 

Wollekruids Bladen heeft , overeenkomftig. ’t 
Gewas, derhalve , groeit natuurlyk in Amerika. 

ie (a) Nagtfchade met een ongedoornde Heefter- 
Solanum s 

Guinéenfe. achtige Steng , ovaale. effenrandige Blas 
ee den en Draada: luige da deg Ë 

fi kk ES. 

| eve Het 

(2) Solanum Canle inermi fraticofo , Foliis ovatis tomento- 
fis integerrimis , Umbellis “compofitis. Syst. Nat. X1I* Gen. 

250. p. 172. Weg: XII Gen. 251. p. 186, Sol arborescens Vet- 

basci folio PLUM. Spec, 4,°Sol. max, tomentofum &c, TEUK. 

Abn 35E RO 15 

(2) Solanum Caul. in. frut. Fol. Ovat. intezerrimis , Pedunc. 

lat. filiformibus. Zbid, Solan. Caule'“inérmi perenni &c, ROYEN 

Lugdbat, 424. Sol Aftic. lign. folia atroviridi angufto oblong 

obtufo, BoERH. Zugdbat, Il. p. 63. | Bd 
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Houtige Afrikaanfe Nagtfcháde ‚ met zwart HL 
groene. fimalle {tomp langwerpige Bladen , is AN 
deeze. door BOERHAAVE getyteld, Aan ’ Hoorn. 

onderfte der Takjes groeijen tropjes van Bloe=*TU&e 
men. « De’afkomst is uit Guinée , waar van 
het den bynaam heeft. | 

(3) Nagtfchade met een ongedoornde Heefter- 1m. 
nt7 y Als S je Solera achtige Steng, Lancetvormige uigezulpte ps 

‚Bladen en ongefteeide Bloemkransjes. Eeen 
äúT= 

zaalche, 

_Deeze is. by Doponéus, onder den naam 
van Valfche Brafilie Peper , in ’t Latyn P/eu- 

‚do - Capficum., afgebeeld en befchreeven. *% 
Gewas heeft.inderdaad met dat van de Cap- 

fieum veel overeenkomst en wordt in Italie 

Amomvum Pliniù - genoemd : de ronde roode 
Besfen verfieten het grootelyks , gelyk men 
daar van ook dikwils tot Sieraad op Apothee 
kers « Venfteren gebruik gemaakt vindt, doch 
in het Zaad is geene heet- of fcherpheid, ja 

byna geen Smaak. De afkomst zoude, vol 

gens onzen Ridder , van ’% WHiland Madêra, 

ZyDe. 

(4) Nagte 

(2) Solanum Caul. in. frut. Fol. lanceolatis repandis, Um- 
bellis fesfilibus. Ibid. Hor. Clif. 61.- Hors. Ups. 48. 

ROYEN Lugdbat. 424, Sol, fruticofum baccciferum. C. Be 
Pin. 61, Pleudo - Capficum. Dop. Pempt, 718, DOD, 
Kruidbh., 1126. 

ij 

II, DEEL, IV, STUKe in 
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ui (4) Nagtfchade met een ongedoornde Heefter- 
eenn achtige Steng en dubbelde Bladen „ het 
Hoorp- eene kleiner: de Bloemen in Kroontjes. 
STUKe 

a De gedagte verfchillendheidheid der Bladen 
otank 

wipbyiium. onderfcheidt deeze Soort genoegzaam. Zy heeft 

geen dezelven Lancetswys’ ovaal en de Vrugten als 

in tweeën gefpleeten , en fchynt uit Amerika 

afkomftig. 

v. (s) Nagtfchade met een ongedoorde Heefter- 

Bees | achtige bogtige Steng; de bovenf/te Bladen 

74. Piekvormig ; de Trosjes gekroond. 
Bitterzoet. 

Het bekende Gewas, dat men gemeenlyk 

in ’t Nederduiefch , volgens den Latynfchen 
naam, Bitterzoet noemt, is eene Klimmende 

Nagtfchade , gemeen door byra geheel Europa. 

Zo wel, naamelyk , als het in Sweeden aan 

de kanten van Moerasfen en in vogtige Haa- 

gen groeit, komt het voor in Ooftenryk, in 

Engeland, Vrankryk, ja zelfs omftreeks Mont- 
pel- 

(4) Solanum Caul, in. frut. Fol. geminis, altero minore „ 

Floribus cymofis. Zbid. Sol, Canl inermi perenni &cc pir. 

Cliff. 15. Horte. Clif. 61. ROYEN Lugdbat. 424. Sol. Amer. 

Strychnodendro accedens &c. PLUK. Alm. 349. T. zin. 

fons 

(5) Solanum Caul. in. frutescente BE. Foliis fuperiori- 

bus haftatis, Racemis cymofis. Hort. Cliff. 60 Fl. Succ, 189, 

zor. Mat. Med. 95. ROYEN Lugdhat. 424. TOURNE. Inf. 149e 

Solanum fcandens feu Du' \camara. C. B. Pin. 167. B, sd. 

Dulc. Africanum. DILL. Elth. 365. Te 273. É. 352 
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pellier en in Karniolie. De Sweeden geeven ‘er 
verfcheide Naamen aan; de Duitfchers noemen 

mit, | 
Ar deon 

hee Hemskraut , Je ge je lieber , of ook look 
Bitterfu/s; de Engelfchen Bitterfweet of Woody STUK. 

Nagtfchade ; de Franfchen la Douce amére of, 
Vigne de Jude; gelyk CAMERARIUS hettield. 

ve Witis ed tytelt. By ons heet het 
ook Alfsranken , doch by ’t Gemeene Volk in 

de Steden Hoe iben hoe biever , en by de Boe: 
ten Qualfter, zo de Hoogleeraar DE GORTER 
aantekent, 

Het is eeh Gewas ‚ dât fomtyds wel Stams 

men maakt vaneen Duim dik, taamelyk vast 
van Hout, doch in ’t midden voos , met eert 

witachtige Schors , geevende verfcheide Rans 

ken als rds Wyngaard uit , die langs de Boos 

men , aan den Waterkant, verfcheide Voeten 

hoog opklimmen , en fomtvds ook wel in dere 
zelver holle Stammen, inzonderheid in die der 

Wilgen, gewotteld zyn. Gedagte Ranken blye 
ven in ’t eerfte Jaar altoos eroen , bezet met 

Bladen, die zodanig verfchillen , dat fommigen 

enkeld en Hartvormig gefpitst. anderen in drieën 

gefneeden , of met twee kleinere aan ’t Grond: 

{tuk voorkomen , en lang gefteeld. Pe Bloe- 
men groeijen by Kroonswyze Trosjes op Taks 
kige Steeltjes : zy zyn Raderachtig en Violet 
van Kleur, met eene geele Kolom in ’t midden, 

die uit de famengevoegde Meelknopjes beftaar, 
De Kelk is klein: de Styl langer dan de Meel: 

draadjes ‚ en het Vrugtbeginzel wordt een 

IL. DEEL, IV, STUK, 

Nasta 

Sche ze. 

Q Tons 



u. 
ÁrpEEL: 

Va, 

HoorD: 
6TUKe 

Nagt- 

Johade, 

{ 

242 VYrMANNIGE HEEsTEns, 

ronde roode Befie, die laf en onaangenaam van 
fmaak is, bevattende, volgens de Waarneeming 

van Doktor ScopoLt, twintig Zaadjes, Het 

komt niet alleen met Violette , maar ook met 

dubbelde Bloemen „ja met bonte Bladen voor, 

welke laatfte , als iets fraaijs , in de- Tuinen of 
in Potten gehouden wordt, Ei 
Men vindt de Alfsranken aangepreezen tot 

het wegneemen van inwendige Verftoppingen 
van de Lever en Milt, en dus in ’t byzonder 

niet alleen tegen de Geelzugt, maar ook tegen 
de Waterzugt, als van cene Purgeerende en 
Pisdryvende hoedanigheid zynde. Doorgaans, 

echter „ vereifchen deeze Kwaalen kragtiger 

Hulpmiddelen. Het Sap der Bladen „evenwel, 
bevondt PARKINsoN eenfterk Purgeermiddel 
te zyn €*). Doktor Scororr heeft de nut- 
tigheid van het Afkookzel der Ranken (Stipites) , 
niet alleen in vergaaring van Slym, maar ook 
in de Schurft, Jicht en zelfs in Venus-Kwaa- 

len , wanneer het lang. en rykelyk gebruikt 

werdt , waargenomen (}). Buiten twyfel is’ 

een zeer goed openend en bloedzuiverend Mid- 
del; doch of het de Houten en Wortelen , daar 
toe in die Gevallen gewoonlyk in gebruik, over- 

treffe „ zou te onderzoeken ftaan (L). De 
| Stee. 

(*) Raj Synopfis Method. Stirp, Britt. p. 307. 

(t> Fora Carniolica: p. 237. 

(1) De beroemde Heer HALLER zegt wel daar van; Jx- 
ftefum Sarmentorum in Pleuvitide, in Peripneumeniâ macof 

BLAIR , €£ inprimis BOERHAAVIUS laudats idensgue adfatim 

| bés 
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Steelen" vän dit Gewas Zyi, als bekend is, te. HE 

genwoordig in algemeen gebruik , als een Ge- AN ae 
neesmiddel voor Borstkwaalen; die uit Verkouds Hoorps- 
heid ontftaan. Uitwendig dient een Pap van “TUE 
de Bladen tot verzagting en oplosfing in Ge EEn 

zwellen der Borften en Kneuzingen. Het Vrouw. 

volk in Toskanen gebruikte , volgens Mar. 

PHroLus, het Sap der Besfen tot het wegnee. 

men van Vlakken en Sproeten in het Aangezigt 

en tot verfraaijing der fchoonheid van ’t Ge. 
faat (*). 

Als eene Verfcheidenheid brenet Linneus 

hier thuis , het Afrikaan/che Bitterzoet, met 
dikke ruige Bladen, door den geleerden Dir 

LENryUS; in de befchryving der Planten vaù 

den Elthamfchen Tuin, voorgefteld en afge- 
beeld. RAY maakt ook gewag van een Zee- 
Bitterzoet, aan de Zuidelyke Kusten van En- 
geland op veele plaatfen gemeen , t welk de 
geleerde Kruidkenner , Doktor Browne, hem 
verzekerd hadt , in de geheele geftalte en in 

Soort van het gewoone te verfchilten. 

(8) Nagtfchade met een ongedoornde laag wr. 
ij Hee- Solanum 

MUAIEFDCAF « 

On, 

Pibendteni monet , innncutum medicamen „ Omni Chinâ vel Sarfd Groots 
petentiuss doch buiten twyfel zal zyn Ed, daar mede op die PEHEGe 

Borstkwaalen alleen het Oog hebben, 

(*) Grorim. Mat. Med. III. p: 415. CAM. Epit. p. 936, 
(8) Solanurz Gaule inetmi fuffruticofo , Fol, cuneatis re- 

pandis- glabris. Syst: Nat. Pee. XIII: p. 187, Mant. zos. 

2 Mars 

Ie DEEL» 1V, STUK 
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Heefterachtige Steng , de Bladen Wig- 

vormig, uitgegulpt en glad. | 

Behalve de Boomachtige „Nagtfchade ‚ met 
hoekige Bladen en. eene Goudkleurige Vrugt, 

door PLruMmtER in Zuid-Amerika waargeno- 

men „ wordt hier toe betrokken die met een 

zeer groote geele Vrugt, van de zelfde Kleur, 

welke Pater FruiLLêeE gezien hadt in twee 

Tuinen te Lima, Hoofdítad van Peru, De 

hoogte van ’t Gewas bevondt hy omtrent zes 

Voeten , de Bladen hadden meer dan een Voet 

lapgte en breedte, en de Bloemen de wydte van 

by de twee Duimen: wordende de Vrugt, die 

twee Duimen dik was, Oranje » Appel van 

Quito genaamd; want het Gewas hadt men van 

dear bekomen en zy hadt de figuur en Smaak 

van Oranje: Appelen. 

(9) Nagtfchade met een byna ongedoornde 

Heefterachtige Steng , de Bladen langwer- 

pig ovaal, diep witgegulpt en ruuw. 

Thans wordt de Bonaires Nagtfchade van Dar 

LE 

Mir. Je. 294. Solanum amplisfimo angulofo , hirfutoque 

Folio &c. FEUILL. Peruv, III. pe 61. T. 46. Solanum arbo-= 

rescens &c. PLuM. Jo. 224- fien 2x 

(o) Solanum Caule fubinermi fruticofo „ Foliis ovato- ob- 

longis finuato - repandis fcabris. Mant, zos. Sol, Bonarienfe ar- 

borescens „ Papas Floribus, DILLe Elib. 364. T. 270. £ 

35 Ja 
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_LENIUS, op deeze manier, van de voorgaande, HL 
afgezonderd. De hoogte kan ik echter niet “"DetEe 
zien , dat aanmerkelyk verfchilt (*). De Bla Hoorp- 
den zyn driehoekig , Lancetvormig , breed ; TUE 
(welke drie hoedanigheden naauwlyks overeen Veha 

te brengen zyn); kaal en ruuw van Oppervlak- 

te. De Takken geeven op zyde Steeltjes uit, 
met by de vyf Bloemen, eenigermaate Kroont- 
jesachtig: de Bloemen , knikkende , zyn groot 
en wit , van buiten Wollig, met geele Meel- 
knopjes: de Besfen als die van den Lyfterbes 
fiën- Boom. 

Van de ongedoornde gaa ik thans tot de ge- 
doornde of ftekelige Nagtfchaden over. 

(a2) Nagtfchade die een gedoornde Heefler- XXI. 
Solanum 

achtige Steng heeft , de Bladen Wigvor- tndicum, 
mig met hoeken , eenigermaate Wollig en Wdiiche. 
ejenrandig , met regte Doornen wederzyds. 

De Hoogleeraar J. BurRMANNus heeft van 
deeze Soort een zeer fraaije Afbeelding gege. 

ven, 

(*) Frutex Orgyalis & ultra, zeet onze Ridder van dees 

ze, dat is een Vadem en daar boven. Cette Morele s’eleve 
a une Tvife , zegt Pater FEUILLEE van de andere: dat iszes 
Voeten. 

22) Solanum Caule aculeato fruticofo, Bec. Fl, Zeyl. 04. 

Hort. Clif 61. RoYvEN Zugdhat. 424. Solanum Ind. fpinos 

fum, Flore Borraginis. RoB Je, 28. DILL. Elth. 362. T. 

270. f. 349. Sol. Amer, perenne fub-incanum &c, PLUK, 
Alm, 3soorte zes. fi 6. 

Q3 
Il. DEEL. IV, STUK, 
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ven , onder den naam van Heefterachtige Wol. 
lige Nagtfchade , met gegolfde zagte Bladen; 
die van onderen grys zyn , met geelachtige 

Doornen gewapend, Zyn Ed, befchryft dezel- 
ve omftandig , en merkt aan, dat het een Hou- 
tige Heefter is, met eenen. paarfchen Bast, die 

zig door zekere Haairtjes geelachtig vertoont, 
De Steelen zyn bezet met Beenachtige, fpitfe 
geele Doornen , welke langs de Ribben der 
Bladen, doch yler, voortloopen, De Bloemen 

en Vrugten komen met die van de-gewoone 
Nagtfchade overeen 3 doch de Besfen zyn geel. 

(23) Nagtfchade , die een gedoornde Heefters 
achtige Steng heeft , de Bladen Eyvor- 
mig met flompe Kwabben en wederzyds 
regte Doornen, de bovenften gekleurd. 

Wegens de bruinheid der Takken aan de 
Zonzjde heeft deeze den bynaam. BOERre 

HAAVE heeftze Amerikaansche Nagtfchade, 

met den Stam en de Steelen zwart en gedoorn- 

de Bladen als van Beerenklaauw, getyteld. Aan 
de bovenzyde dier Bladen zyn de Doornen 
fchoon paarfch , fomtyds met een bleeken 
Band omringd: de Bloemen Violet: de Bladen 
uiegegulpt en wederzyds groen. Het Gewas groeit 

in Amerika, 
Bah (e4) Nagt- 

(23) Solanum Caule acul. frat. Foliis ovatis obtufe lobatis 

Stc. Syst. Na*. XII. Peg. XIII. Sol. Americanum , Gaule & Fe: 

gunculo nigro , Fol, Acanthi{pinofis. BOzRH. Lugdó. II. p. 63e 
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(24) kiss fchäde die een gedoornde Heefter- 
achtige Steng heeft, de Bladen Pieks- ck 

Vv. 
ys’ gehoekt , met. regte Doornen ter Hoorne 
wederzyde , en yle Trosjes. STUKe 

XXIV; 

A 

Deeze Karolinifche heeft wel een Heeltorene Jinenfe, 

achtigen Stam of Steel, doch is een Jaarlyks 
Gewas, met Bloemen van Bernagie, die eeni= 

germaate geaaird zyn. 

(25) Nagtíchade met een gedoornde Heefter- 

zon inie 

XXV 

achtige ronde Steng , de Bladen als Vins. Zoran 

wyze verdeeld en witgefneeden ; met yle 
Doornen , naakt; de Kelken gedoornd. 

De voorgaande heeft de Bladen ruuw, doch 
naauwlyks Wollig: deeze zonder eenige Wol- 

ligheid, HERMANNUS heeft ’er de Afbeel. 

ding van gegeven , onder den naam van Afri 

kaanfche Heefterachtige Appeldraagende Nagt- 
fchade, die gedoornd en zwartachtig is, met 

de 

(24) Solanum Caule acul. frut. Ec, 1bid, Hort. Cliff. 61. 

Vir. Cliff. is. ROYEN Lugdbat. 424. Sol. Carolinenfe Spi- 

nofum , Borrtaginis Flosibus {pieatis. DiLL. Elb. 362, T, 

269. f. 348. 
(25) Solauwm Caule acul. ftut. Foliis obovatis &c 1bid, 

Spinis fupinis ereêtis, pronis recuivis. Hors. Cliff ox. Wir. 

Chff. vs ROYEN. Lugdbat. 424. Sol. Pomiferum, frutes- 

cens Africanum &c. HERM. Lugdhat. 573. T. $75. Moris, 

Hifl. Ill, p. s2r.S. 13. T. 1. 15e Sol fpinofam &c, PLux. 

Alm. 351. T, 316.f. 4? 

Qa4 
IL, DEELe IV, STUKe 

domé un. 
Sodoms- 

Appel, 
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UL de Bloem van Bernagie en diep ingefneeden 
ÄRDEEL. Bladen , zynde van BREYN getyteld, Boome 
Honk: achtige Gedoornde Nagtfchade van de Kaap der 
STUK, Goede Hope. Zy groeit aldaar aan de kanten 
ada van Graften en op andere ongebouwde plaat- 

‘fen , wordende hier in de Tuinen door Zaad 

of aflegging gemakkelyk vermenigvuldigd, Het 
wordt een Heefter van anderhalf Elle hoog , 
met Houtige Steelen , uit den groenen zwart- 

achtig en met fcherpe Doornen overal gewa- 

pend , zo wel als de Steelen en Ribben der 
Bladen, welke , door hunne Infnydingen, veel 

naar die van den Ganzen- Diftel gelyken. De 

Vrugten hebben de grootte van de zogenaame 
de Appeltjes der Liefde ; zy zyn eerst groen, 
dan geel en worden door de rypheid zwart: het 
Vleefch derzelven hadt die ervaren Kruidken- 

ner Vergiftig bevonden; doch van den Wortel, 
die fcherp en bitterachtig was, hadt hy het Af- 
kookzel , op het voorbeeld der Hottentotten, 

tot ontlasting der Warerzugtigen met goed ges 

volg altoos voorgefchrceven. 

xxvi. — (26) Nagtfchade met een gedoornde Heeftera 
Solanum 

fan tum. 
ach= 

Levant- 

fche. €26) Solanum Caule acul. frut. Aculeistomentofis Foliisque 

obliqune ovatis repandis. Ibid, Sol. Caul. acul, fruticofo , Fos 

His repandis, Calyeibus aculeatis, ROYEN Lugdbhat. 425. So= 

Janum fpinofam Fraâu rotundo. C. B. Pin, 167, Sol. Zthis 

opicum maxime tomentofam &c. PLUK, Alm, 351. T. 3168 
je 
f. 2. Sclanum Pomiferum frutescens &c. Sofo Caule {pings 
{o. Boen. Lagabat. U. pe 67. N, 12. 



x 

Pim NT SAIN SDR IT À 2495 

achtige Steng, de Doornen Wollig zo wel, HL 
als de Bladen , die fcheef Eyvyormig en aan 
de kanten uitgegulpt zjn. 

Waarom de voorgaande Soort , van het Zuid- 

end van Afrika afkomftig, den bynaam van 
Sodoms- Appel voere , is my duifter. Dezel. 
ve immers zou beter voegen aan Ideeze Soort , 
wier Woonplaats gefteld worde in Paleftina, 

“en, zo wy dezelve , met BirseRUS, houden 
voor de Gedoornde Nagtfchade van BAUunr- 

NUS, dan moeften het de Poma Hiericontea 

of Appelen van Jericho zyn, van ÍMPERA- 
rus. Hoe ’t zy, de afkomst is uit de Oofte- 
lyke deelen wan de Middellandfche Zee , en 

het wordt van onzen Ridder aldus befchree- 

ven. 
‚ Een Wollige Afchgraauwe Steng , met 

s> dikke , regte, korte, geelachtige Doornen , 
5, die, behalve de Punt , Wollig zyn: de Bla- 
s> den Eyvormig , aan de eene zyde korter , 

s, dik, Wollig, ftomp; de jonge Blaadjes Vinse 

> Wyze uitgefneeden en witachtig aan den 

sa tand, met drie Stekels op de Rib: de Steel. 

‚… tjes van onderen gedoornd. De Bloemfteel. 
5, tjes uit de zyden van de Steng 5 het voor. 
> naamfte met den Kelk gedoornd; de overi. 
>» gen onvrugtbaar ongedoornd. De Bloem als 

‚> die van Bernagie, uit den blaauwen Purpere 
‚s kleurig.” 

Qs (27) Nagt- 
U, DEEL. IV. STUKe 

FDEEL, 
Ve 

Hoor n- 
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(2) Nagtfchade met een gedoornde Heefter. 
achtige - Steng ‚ Naaldswyze Doornen , 

Hartvormige , ongedoornde een weinig uit- 
gegulpte Bladen , de jonge Blaadjes als 
met Poeijer beftrooid, 

tomentofum. 
Wellige 

Nagtfcha- 
de, 

Van deeze , die tot Afrika of de Kaap be- 
hoort , wordt van den Ridder gezegd, „ dat de 
„ Steng en de geheele Plant Wollig zyn, met 
s, zeer dunne naakte Doornen: de Bladen Hart- 
„> vormig ‚ flomp , uitgegulpt , hebbende de 

‚> Rib byna alleen gedoornd, en die eerst uits 
s, komen aan den rand met een Violet Poeijer 
«> van gefternde Haairtjes befprengd. De Vrug- 
, ten Goudgeel , van grootte als Aalbesfen.” 
Hier wordt van den Heer Murray thans 

bygevoegd (*), dat de Bladen swederzyds groen 
zyn; doch hoe kan dan de Afbeelding van 

TRIUMFETTI, onderden tytel van Afrikaans 
fe Gedoornde Nagtfchade , met gryze gegolfde 
Bladen , hier ftrooken? ,, De Steng derzelve, 
», uit den groenen grysachtig , was by hem nooit 

>, meer dan twee Ellen hoog geworden , geevende 
> digt 

(27) Solanum Caule acul. frut. Aculeis acerofis , Foliis core 

datis inermibus {ubrepandis , tenellis purpureo - pulverulentis. 
Jbid, Sol. Caul. acul. frur. Fol. cord. villofis repandis, Caly- 
cibus inermibus. Hort. Clff. 61. ROYEN Lupdsar. 425. Sol. 

Aftic. fpin. Fol, canescente undalato. TRIUMF. Pral. 46. Te 

6, RA. Suppl. 355. Sol. Fol. & Caule fpinofis, Mor. Blas, 

310. Sol. fpin. maxime tomentofum. BOGG, Sic. 8, Te Se 

(*) Syst. Nat. Veg. XIII. p. 189, 
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„> digt by den Wortel een menigte van Scheu-, Ille _ 
AFDEELe », ten uit, die met geelachtige dunne Stekel- ” y, 

sy tjes bezet waren, en de Bladen bedekt met Hoorp- 

» eene zonderlinge Kleur, als uit wit, gecl en “UE 
Ĳ Nagte 

9 groen, gemengeld.” made 
De aanhaalingen zyn derhalve hier wat duie 

fter , en deeze Soort fchynt zig niet duidelyk 

van de voorgaande te onderfcheiden ; te meer, 
dewyl de Hoogleeraar A, vAN Roven geene 
Soort met ongedoornde Kelken opgegeven heeft, 

Ik bezit een Takje, dat tot de een of andere 

behooren moet als zynde betrokken tot de 
Twaalfde Soort van BoErHAAVE en waar- 
fchynlyk in de Leidfche Tuin geplukt. Die 
Soort voert den tytel van Appeldraagende , 

Heefterachtige Nagtfchade, met Bernagie- Bloes 
men, het Blad Wollig en grys; de Steelen alleen 
gedoornd , en deeze maakt ook de ‘Twaalfde 
Soort by den Heer van Roven uit 5 doch 
alzo de Kelk hier niet geheel ongedoornd is, 
zo zou het eer fchynen te behooren tot zyne 

Dertiende Soort , die tot de voorgaande van 
onzen Ridder betrokken is, en waar toe de 

Leidfche Hoogleeraar de Vierentwintigfte van 
BOERHAAVE thuis brengt , welke den ty- 
tel voert van Gedoornde gryze Nagtfchade, met 
vitgefneeden Bladen, een Bernagie- Bloem, en 

geele Vrugten , die de grootte en figuur hebben 
van een Hoender- Eytje (*). 

’t Ge- 

(*) Hoe grappige feilen de Drukpers veroirzaaken kan, die 

het 
II, DEEL. IV, STUK, 
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„HL ’ Gezegde Takje dan , hier in Fig. o, Op. 
an Plaat XX , volmaakt in de Natuurlyke groote 
Hoorp- te afgebeeld , heeft den. Steel en Bladen met 
STUK. een digte Wolligheid als Vilt bezet ; de Bla. 
fibade den zyn geheel ongedoornd; doch aan de Kel-. 

Pr. XX. ken , inzonderheid van de ontlooken Bloem , 

F6 & komen Doorntjes voor, die, gelyk de ande: >) be f=) 

rer: , Naaldachtig fpits, geel en naakt of glad 
zyn. De Bloem , in vyven gedeeld , heeft 
Meelknepjes van aanmerkelyke grootte, die 
hier. waarfchynlyk door de drukking , wat van 
elkander afgeweeken zyn ; en in ’t midden een 
bruinen langen Styl, met cen ftompen Stempel. 
Maar, het geen my aliermeest ten opzigt van 

deeze Soort bevestigt is, dat de zagtjes afge- 
veegde Wolligheid zodanige Sterswyze Pluisjes , 
als Zandjes , uitlevert , welke door fterke vere 
grooting, by Letter C, in drie poftnuren afge- 

beeld , de weezentlyke Geflernde Haairtjes ; 
welken onze Ridder aan de laatfte Soort toe- 

fchryft, vertoonen. Men ziet hier, hoe dezele 
ven een Steeltje tot inplanting hebben, daar de 

Straalen , tot zeven?, agt of negen in getal, van 

afkomen , fpreidende zig Sterswyze naar alle 

kan- 

het nazien van den Autheur of het Origineel altoos , wannaer 
men gelegenheid heeft , noodig maaken, blykt hier ; alzo men 

in de Prodromus Flore Leidenfis dit aangehaald vinde : Oeu/ 

Gallinacei magnitudine Gr formâ, in plaats van Ovuli, gelyk 

BCERHAAVE het heeft. Welk een groot verfchil: een Hoen- 

der - Oog af een Hoender-Eitje ? Ik kan niet denken , dar hee 

zaet voordagt das veranderd. zy. 
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kanten uit. Derhalve kan deeze Wolligheid tot Is 
: 5 4 EFDEELe 

een der aartigfte Voorwerpen van ’t Mikros- v. 

koop verftrekken. Hoorp- 
STUke 

sartehade | Bebe KEUIL. (28) Nagtíchade met een gedoornde Heefter.r Se 

achtige Steng „de Bladen fiomp Lancet. Babamenfe. 
sahumas 

‘yormig > witgegulpt „ aan den rand omge-cne. 

boogens de Îrosjes eenvoudig. 

„Op Providence , het voornaamfte der Bahae 
ma- Eilanden , is deeze Soort van Nagtfchade 

waargenomen , wordende deswegen de Bahama- 
fche getyteld. Het fchynt de zelfde te zyn, 
welke SLOANE op Jamaika vondt , met blaau- 
we Bloemen. 

(29) Nagtfchade met een gedoornde Heefler- XXIX. 
En ze leneume 

achtige: Steng „ de Bladen fpits Lancet- vaurige. 

vormig > by het Steeltje wederzyds omge- 
kruid; de Trosjes eenvoudig. 

Deeze Soott is aan de voorgaande zeer ge- 
lyk , 

(23) Solanum Canle acu. frut. Fol, lanceol, tepandis obtu= 

fis margine reflexis, Racemis fimplicibus, Hort. Cliff. 6aa 

ROYEN Lugdhat. 424. Sol. Bah. fpinofum, DirL. Elth. 263. 

T. 271. f. 271, f. 250. Sol. frut. Bacciferam fpinofum , flore 
coeruleo SLOAN- Fam. 1o8. Hift. 1. p. 38. T. zi. f. 3. 

(29) Solanum Caule acul. frut. Fol. lanceol. acuminaris , Bai 

utringue revolutis „ Racemis fimplicibus. Syst, Nat, Sol. fpt- 

niferum frutescens, Spinis Igneis , Americanum. PLUK, Al. 

3soe Te arte kas cn 

IL. DEELs ÌVe STUKe 
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UL lyk, maar de Bloemen zyn wit, niet blaauws 
ARDEEL gchtigs de Bladen gefpiest „ niet ftompachtigt 
Hoorp- de Doornen fterker , menigvuldiger en Vuurig 

STUKe rood van Kleur. Deswegen is het Gewas Ame= 

rikaanfche Heefterachtige Nagtfchade met Vuu- 

rige Doornen van Pbren ee getyteld „ welke 
‘er Bladen wat fmaller dan die van Herts . Ton- 
ge aan toefchryft en meent dat ’er de Mexi- 
kaanfche Boom Enguamba zeer naby kome, 
uit wiens Besfen een Olie geperst werde van 

dien naam , zeer nuttig om Gezwellen te doen 
verflaan en tot Geneezing van Zweeren. 

EXE. (30) Nagtfchade met een gedoornde Heefter- 
Solanum St js \ et 

trilobatum. achtige B de Bladen W BVOTMS s 

Driekwab- byna driekwabbig , glad ‚flomp en. weerloos. 
bige. 

) 

Deeze ; zo wel'in Oost, als in Westindie 
voorkomende „ heet de Jamaikafche Gedoornde 

gladde Nagtfchade met kleine Bladen die min- 
der diep ingefneeden zyn, by PLUKENET. 
Van de Oostindifche , uit Java overgezonden, 

geeft de Hooglceraar N, L. BURMANNUS 
een fraaije Afbeelding , en wyst tot de befchry- 

ving van LinNeus, die ’er kleine Besfen , 
als van Vlier aan toefchryft, doch twyfelt of 
de Kaapfche en Westindifche ook byzondere: 

Soor- 

€30) Solanum Caule acul. frut, Fol. Cuneifórmibus fubfri= 

lobis glabris obtufis-inetmibus. Syst. Nat. Sol. fpinofum Ja- 
maicenfe , Foliis parvis minus profunde laciniatis, PLUK, Alm: 
Rs Torsten 
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Soorten zyn , dewyl de eene kleine witte,-de HE 
andere groote Violette Bloemen heeft. AF „mt 

| Hoorp. 
(31) Nagtfchade met een gedoornde oe STUKs 

achtige Steng, en. drievoudige Eyvormige red 
effenrandige Bladen. ‘ zrifoliazamg 

| Priebladi= 

Gedagte Hoogleeraar geeft ook een Afbeel-S* 
ding van deeze nieuwe Soort, welke op Koro- 
mandel groeit volgens den Heer OuTGarRr- 
DEN. Dezelve heeft de Steelen Heefterachtig, 
en zeer glad , vl bezet met kromme Doornen, 

] A p 7. aa 52) 1 Nagtfchade met een ongedoornde Heefler- xx. 

achtige Steng , de Bladen Lancetvormig Hevererfd 
avänd- 

glanzig effenrandig 5 de meefie Sieeltjes che. 

met- twee Bloemen, 

Deeze en de volgende Soorten van Onge- 
doornde Nagtfchade „ zyn door den Heer Jaec= 

QUIN in de Westindiën ontdekt. De tegen- 
woordige by de Havana, in lommerryke Bos- 

fchen aan den. Zeekant, ‘groeijende, was een 
Heetter van vyf Voeten hoog, tegtopftaande , 
met een zeer groote blaauwe Bloem, vlak’ vite 

gefpreid , met dikke Meelkhopjes , niet aan 
9 pd el- 

(31) Solanum Caule acul. fruricofo , Foliis ternatis ovatis 

integerrimis. BuRM. Fl. Ind, Pa s7 

C32) Solanum Caule inermi frutescente, Fol. lanceolatis ni- 
tidis integerrimis , Pedunculis fubbifloris, Syst. Nat, Mant. 

47. JAcQ, Amer, Hift. 49, T. 35. 

II, DEEL: IV, STUKe 
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Per kander raakende , en de Vrugt een Eytonde ; 
SD eeke gladde, donker blaauwe Befie , met Nierachtis 

Hoorp- ge Zaaden, 
STUK. 

XEKOL (93) Nagtfchade met een ongedoornde Heefter- 
„Racemo. achtige Steng 5 de Bladen Lancetvor mig ; 
slk uitgegulpt „, gegolfd, de Bes/en aan lange 

regtopfbaande Trosfen. 

Deeze kwam zyn Ed, in * Kreupelbofch aan 
den voet der Bergen op Martenique voor, zya- 
de-een Takkige Heefter van vier Voeten hoog, 
welke. door haar Gewas zeer naar de Bahama- 
fche gelykt , zo’ onze Ridder aanmerkt, heb- 
bende witte Bloemen en kleine roode Befiën. 

Voorts heeft die zelfde Heer op dat Eiland 

nog eene Soort gevonden , welke zyn Ed. de 

Droevige Nagifchade noemt , zynde een Hees 

{ter - Gewas van agt Voeten hoogte, doch zeer 
onbevallig ‚ met Bladen van agt Duimen lang , 
zwartachtig groen , kleine witte Bloemen en ron= 

de vuil geele Besfen. Een andere, door hem 
de Bombafche getyteld , was een Kroon - Boom. 
pje van twaalf Voeten , met Bladen van een 

Voet lang en witte Tros- Bloemen, zyn Ed, 

op ’t Eiland Tierra Bomba, by Karthagena , 

voorgekomen. In de Bosfchen , by die Stad , 
vondt. 

(33) Solanum Caule inermi frut. Fol. lanceol. repandis un- 

dulatis, Racemis longis reCtis, Syst. Nate Mant. 47. JACQe 

Amer. Hift. so, T. 36. 
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wondt hy een dergelyke. Heefter van zes Voe- II, 

telà, niet volkomen ongedoornd, met Trosfen, rie 

twee of drie Duimen lang , van blaauwe Bloe- Hodr! 

men eù ronde Besfen; STUK: 

(34) Nagtfchade met eene gedoornde Heefter- XXxIV. 
Sol 

achtig Te Steng en ovaale Bladen. an 
Peruviaans 

fche. 
Deeze Soort is een Heefter die de Geftalte 

wan het Lycium heeft: de Steng is ongedoornd;, 

maar alle Takken loopen in een Stekel uit, De 
Bladen zyn klein , niet zeer fpits, wederzyds 
glad, gefteeld: de Bloemen Raderachtig zondet 
Pypje : de Kelken met vyf {pitte Tanden: de 
Meelkvopjes korter dan de Bloemen, die enkeld 
op zyde van de Takjes groeijen. De Woon: 

plaats fchynt in Peru te zyn. 

L vc 1u um. Boksdoorn, 

Een Pypachtige Bloem , wier Keel gefloos 
ten is door een Baard van de Meeldraadjes 3 

de Vrugt een Befie met twee Holligheden en 

veele Zaaden : maakt de byzondere Kenmere 

ken uit van die Geflagt, waar in vervat zyn vier 
Soorten, als volgt: 

(1) Bokss 

(34) Solanum Caule Spinofo fruticofo Foliis ellipticis, Syst; 
Nat. Veg. XI, Mant. 46, 

R 
IE. DEXE, IV. STUK, 
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(1) Boksdoorn amet lange, fmalle , Bladen. 

Het Lycium is by de Ouden bekend geweest 
alseen Heefterachtig Gewas , met Bladen als van 
Palm ‚en Doornen 5; zynde deswegen ook Pyxa- 

cantha genaamd. TourNrrorT en zyne 
navolgers hebben het onder de Rhamnus betroke 
ken , als waar aan zy ook een éénbladige Bloem 

toefchreeven. Thans wordt het , met reden , 
daar van afgezonderd , en dus maakt deeze eer- 

fte Soort een Gewas uit,’t welk Crusius af= 

gebeeld heeft als een Byfoort van zynen eerften 
Rhamnus en BorerHaaAvrE genoemd heeft, 

Afrikaanfche met lange Doornen , een witte Schors, 
en eene blaauwe Vrugt. De Bladen van deeze- 
zyn klein, fmal en dik, van eene Zoutige Smaak 

en de Bloemen paarfch , gelyk BAuniNnus 
opgemerkt heeft. Het was door Nissore, 
reeds in ’t begin deezer Eeuw , wegens de 
fraaiheid en gedaante der Bloemen „ als naar die 
van de Jasmyn gelykende ,‚ met den naam van 

Hasminoîides vereerd, en is door TREw, uit de 
Te- 

(1) Lyciam Foltis linearibus. Syst. Nat. XII. Gen. 26r. p. 
177. Veg. XIII. Gen, 262. p. 190. Hort. Cliff s7. Hert. Ups, 

47. Mirr. Did. T. 171. f. 1. TREW. Ehret. p. 4. T. 24. 

Jasminoides Africanum &c. Niss. Mem. de 1711. p. 420. T. 

12. Jasminoides acul. humile Halimi folio. MIcH, Gen. 224. 

T. ros. f. 2. Rhamnus alter foliis falfis. C. B. Pin. 477. 

Rhamnus 1. after. Crus. Rar. p. 63. Rhamnus primus. DoD, 

Rhamnus Afer , Spinis longis, Cortice albo, Fruêu ceruleo. 
BoERH. Lugdbat, II, 212. 
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Tekeningen van Enret,aân ’tlicht gegeven, If. 
daar men naauwkeurig de deelen van de Bloem an 
en de gefteldheid van de Vrugt kan zien, Hoorp- 

sô STUK 

(2) Boksdoorn met Lancetswyze Bladen, de ‚Me 
Kelken meest in tweeën gedeeld, Barbaruan, 

tj Barbary- 
fche, 

De bynaam fchynt oneigen voor een Gewas, 
dat men zo wel in Afia, als in Afrikas ontmoet, 
Het zou de Jasminoides met Wilgen - Bladen 
van MrcnerLrtus moeten zyn , en de Kleur 
der Vrugt is niet genoegzaam om dat groote vers 
fchil in de Bladen aan een zyde te ftellen : te mins 

der, dewyl die Kleur door de rypheid veran. 
dert , gelyk IF ReEw Waargenomen heeft, gees 
vende van deeze ook een fraaye Afbeelding. Gez 

dagte Vrugt was Onryp , zynde geelachtig groen 3 

en wierdt door de rypheid paarfch, Evenwel 
kon de eerfte Soort van M 1CHEL:US naauw- 
lyks hier thuis gebragt worden , wanneer men 
zyne Figuur met die van Enre Tr, ook van dees 
ze gegeven, vergelykt „en dus zou ik de Vreems 
de Rhamnus, die Rosmaryn - Bladen heeft, wits 

achtig van Kleur, van de Kaap der Goede Hoe 
pe 

(2) Eyctum Fol. lancéolatis;, Calycibus bifidis. Ibid. Rhâmns 

peregr. Rosmarini folio, candidior. PLUK. Alm. 317. Mant: 

i6o. T. 322, f. 2, mala. Jasminoides Sinenfe &c. DU HAM, 

Arbr. 1. p. 306. T. 1är. f. 4. Jasminoides acul. Polygoni fos 

lio , Floribus parvis albidis. SHAW. Afr. 349. Fig. an? BURM;s 
Fl. Ind. p. 59. TREw, Ebret. p. 33. T. 68 

Ra 
IIs DEELe IV, STUIGe 
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UL pe afkomftig, met PLUKENErT veeleer tot de 
AFrpeeL. ï 

yv. voorgaande Soort betrekken , en kan ook niet 
Hoorp- zien, hoe de Afrikaanífche of Barbaryfche van 
STUK. © Saw, met Bladen van Varkens - Gras en klei- 
Boksdoorne. | É $ ‘ 

ne witachtige Bloemen , hier t'huis behoore. 
De Oostindifche of Sineefche, daar TRE w 

de Afbeelding , (onder den naam van Lycium 

met langwerpig Lancetswyze Bladen en en- 

kelde (*} uitgefpreide Bloemen in de Oxelen, 
hebbende de Takken yler gedoornd ,} van geeft, 
is een zeer fierlyk Gewas, verfchillende van de 

andere Soorten , doordien het den Kelk in tweeën 

of in drieën gedeeld heeft; de Bloemen van bin- 
nen fchoon Violet , aan den Keel donker ge. 
ftreept , doch van agteren bleek rood: de Bladen 

gelyken veel naar Wilgenbladen , inzonderheid 

de bovenften die kleiner en fmaller dan de on- 
deríten zyn. ’t Gewas beftaat uit flappe Ryzen, 

die zig niet kunnen ophouden , doch niettemin 
een groote hoogte bereiken; wordende fomtyds 
wel twaalf Voeten lang. Het verdraagt, zegt 

LiNNAuss, onze Winter - Koude, 

CE. (3) Boksdoorn met fcheeve Bladen, en bogtige 
Lycium 7 Europeu. ronde Takken, 
Euopi- De 

fche. | 

(*) Floribus folitariis patentibus alaribus zect TREW. Hier 

op laat onze Ridder aanftonds volgen , Flores e fingulis Gem- 

s ‚ Peduncalis propriis 2 *t welk tegenftrydig fchynt. 

(3) Lycium Fol. avliquis , Ramis Flexuofis tereribus. Syst. 

Weg. XIIL. Mant. 47. Lycium Fol, cuneiformibus. Wir. Clâff, 

za. Sp. Plant, I. p. 192, Jasminoides aculeatum Salicis folio , 
Flo- 

15 2 

/ 
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De gedagte zwaarigheid is eenigermaate weg: Piss. 
genomen ‚ door de Jasminoides van MicHe- ‘y,® 

Lius, met Wilge- Bladen , tot eene nieuwe Hoorp- 

Soort te maaken , onder den bynaam van Ens Be 

ropifche , gelyk onze Ridder thans doet ‚ hcb- dn 
bende dezelve te vooren reeds Lycium met 

Wigvormige Bladen getyteld, Dus behoort 

hier dan het Gewas , dat men in Duitfchland 

Bucks. Thorn noemt , om dat het met fterke 

dikke Doornen , meest aan de enden der Take 
jes, is gewapend, Het voert ook den naam van 

Spina Sanéta, waarfchynlyk om dat men ’s Het- 
lands Doornekroon daar van onderftelt gevlogten 
te zyn, en , alzo, het in Landen aan de Mid- 

dellandfche Zee groeit, was dit niet onmoog- 
Iyk. Ja zelfs merkt MrcHerrtus aan, dat 

het Landvolk , in Toskanen , ’er gebruik. van 

maakt tot affchutting , en ‘er den naam aan 
geeft van Spina da Corone di Crocijisfs. 

» Het verfchilt, zegt. LiNNeEus thans, 
» van de Barbaryfche Boksdoorn, doordien het 

s, regtop kan {taan , zonder Steunzel; dat de 
‚ Bladen , hoewel Lancetvormig , niet vlak, 

„> maar fclreef of bogtig zyn; de Takjes rond, 
s, geenszins hoekig door eenige van het Blade 

‚s Îteeltje afloopende Streep , met de Opper: 
s, Vlakte niet glad, maar eenigermaate Wollig , 

) ss en 

Flore parvo ex albo purpurascente, MicH. Gen. 224, T. ros. 

f, 1, Rhamnus Spinis oblongis flvre candicante. C. B. Pin, 

417« 

R 3 
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9, en dat uit alle Knoppen Doornen voorko. 
‚, men. Van de Afrikaanfche of eerfte Soort 
+, Vverfchilt het , door Lancetswyze Bladen en 
ss de bogtige ronde Takken , teenemaal”’s zynde 

dit door zyn Ed, in de Upfalfche Akademie. 
Tuin waargenomen. 

(4) Bok sdoorn met Eusndiek dunne slade 
de Bladen; de Bloemfteeltjes en Kelken 

eenigermaate ruig, de Kelken als Doosjes. 

Deeze, in Mexiko grocijende, volgens den 

Heer MirLer, is een Heefter met ronde: 

Takken , die enkelde uitgefpreide Doornen heeft, 
zo lang als de Bladen, in de mikken en oxelen ; 
de Bladen eenigermaate gefteeld : de Bloemfteel- 
tjes enkeld , korter dan het Blad, met één Bloem , 

die Raderachtig is, hebbende twee fmalle regt- 

opftaande Stempels: het Zaadhuisje Eyvormig, 
gefpitst, met twee Holligheden. 

JAQUINIA 

Dit Geflast heeft zynen naam van den ges 

‘leerden Heer JACQUIN , die de Kruidkunde 
ten opzigt van de Westindifche Gewasfen zo. 
loflyk opgehelderd en met zulk een menigte van, 

nieu- 

(4) Lycium Fol, lanceolatis tenuibus glabris „ Pedunculis, 

Calycibusque pubescenzibus „ Pericarpiis Capfularibus. Amene 
Acad, IV. p. 30% 

EN: & 4 odt 
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nieuwe Soorten verrykt heeft, dat men hem bil. BE 

Ìyk een Kerzuil mag optegten. vi 

Behalve de algemeene van deezen Rang , naa- Hoorp= 

melyk vyf Meeldraadjes en een enkele Styl of 

Stempel , zyn de Kenmerken , een Bloem in 
tienen verdeeld , met de Meeldraadjes in de 

Kelk ingeplant, een vyfbladig Honigbakje en de 
Vrugt een eenzaadige Befie, 

Drie Soorten , altemaal Westindifche , komen 
‘er in voor, als volgt. 

(1) Jaquinia , die de Bladen flomp met een e Eel 
Puntje heeft. dend 

Armrin- 

Dit Gewas wordt van de Spanjaarden Barbas-hoom. 

eovof Baryasco genoemd en van de Franfche In- 
gezetenen der Karibifche Eilanden Bois Brace- 
lets , dat is Armringen - Boom , om dat de Wils 

den van de Zaaden, die rond , van grootte als een 
Peperkorrel en uit den geelen bruinachtig zyn, 
met een Gaatje doorboord en aan een Draad 

gereegen , als van kleine Kraaltjes Armringen 
maaken , om zig te verfieren. Het is een regte 
ftammig Boompje , dikwils zeer fraay , zelden 

hooger dan vier of vyf Voeten, zegt de Heer 
JacQquin. De Takken komen , doorgaans 

/ vyf 

(a Fagsinia Foltis obtufis cum acumine. Syst, Nat. XII. 

Gen. 253. p. 175. Wig. XIM. Gen. 254. p. 190. JACQ: Amer. _ - 
Hift. s3. T. 39. Chryfophyllum frutescens. LOEFL. Jt, 2049 
277 | 

R 4 
MN, DEEL, IV, STUKe, 
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UL vyf in getal , Kranswyze uit den Stam voort „ 
ADE en verdeelen zig op de zelfde manier, gelyk de. 

Hoorn- Bladen ook Kranswyze beneden de Knoopen. 
STUK: groeijen , zo wel als aan het end der Takken. 

Deeze Bladen loopen, van een fmal begin, al- 
lengs breeder, en in een rond, ftomp end uit, 
dach altoos met een klein Puntje, zynde glad, 
ftyf en Lederachtig. Uit derzelver midden, aan 
“xt end der Takjes, komen yle Trosjes voort, 

van kleine Bloempjes , die een aangenaamen 
Jasmyrn- Reuk hebben , welken zy , fchoon af« 

gefneeden , verfcheide Dagen behouden, De 
Bloempjes zyn wit, eenbiadig , aan den rand in 
tienen. verdeeld , waar. van de vyf buitentte 

Lippen een Krans maaken om de vyf binnenfte, 
die korter zyn. De Besfen , als een groote Erwt „ 
zyn Oranjekleurig rood , en bevatten een rood. 

achtige. Pap, daar de Vogeltjes veel van hou- 
den , en waar in de gezegde ronde Zaadkorrel 

zit. De gekneusde Bladen en Takken worden 
tot het vangen van Vifch , door denzelven dron- 
ken te maaken , zo men zegt, gebezigd, Dit 

zou de reden zyn, zo LOEFLING aanmerkt, 

van den gedagten Spaanfchen naam, welke dese 
* zie tWegen ook aan andere Gewasfen wordt geges 

Ee Ah vent. Zyn Ed. vondt dit Gewas aan de Kust 
CO van Amerika omtrent eens Mans langte hoog » 

en nam nog andere. dergelyken waar met groo= 
ter Vrugt. De eerstgemelde zeet, dat het op. 
Kurasfau , Martenique , by Karthagena en ele 

gers groeit, doch nimmer ver van de Zeg ï 
VER 2) Ja- 
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C2) Jaquinia, die de Bladen Lancetvormig UL 
gefpitst heeft. an: 

Hoorp« 

Deeze , door zyn Ed, by de Havána opstuz. 
Bofchagtige Bergen gevonden , was een Hee- Jadeinta 
ftertje van maar drie Voeten hoog , veel naar Auscifolia. 

den voorgaanden gelykende , doch de Bladen one 
zeer ftyf en fteekende , van gedagte figuur , 
hebbende en Steeltjes met één Bloem. Drr- 

LENIUS heeft ‘er, onder den naam van Hee 
ftertje met Gefternde Bladen, als die van Stec- 
kende Palm), een Afbeelding van gegeven, wels 
ke zyn Ed. voor goed. erkent , behoudens dat 

de Doornen , welken dezelve ’er aan gegeven 

heeft, door hem niet waargenomen zyn. Lin 

Naus hadt het deswegen , voorheen, Medeola ; 

met Kranswyze Bladen en gedoornde Lakken, 

getyteld, 
\ 

(2) Jaquinia met zeer fimalle gefpitfte Bladen. mn. 
aguinig 

Linearise 
Deeze derde Soort, welke hy alleen aan den smalbla. 

Zeekant by Porc an Prince, op St. Domingo „5“ 
waarnam „was een zeer takkig Heeftertje van 

maar twee Voeten, hoog , ’t welk de Bladen niet 
min- 

(2) Jaguinia. Foliis Lanceolatis acuminatis. JACQ. 4xs. Hift. 

54. Fruticulus “Fol. Rusci ftellatis. Dart. Elth. 143. T. 123. f, 

149, Medeola aculeata. Sp. Plant, I. p. 339. 

(3) Faguinia Foliis linearibus acuminatis. JACQ: Amer, 

Hift. sa, T. 40. fig. Le 

R 5 
ML. DEEL, IV. STUK. 



HE. 

AFDEEL. 
v. 

Boorp- 

STUK, 

1. 
Pategent- 

ja Ameri- 

Cana. 
Ameri- 

kaanfche, 

bepaaling. Zy waren glad, doch de Takken 
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minder ftyf en als Doornen fteekende hadt; de 

Bloemen enkeld op haare Steelrjes , Reukeloos $- 

de Besfen geel. Voor ’t overige kwam het 

Gewas „ ten opzigt van de geftalte der Bloem en 

Teeldeelen , als ook van de Kransbladigheid , 

taamelyk met de anderen overeen, 

PA T AGON U.LiA. 

Een Raderachtige Bloem , die den Styl in 
tweeën verdeeld heeft, en een zeer groote Vrugt- 
draagende Kelk; het Zaadhuisje met twee Hol- 

ligheden 3; maakt de byzondere Kenmerken uit 
van dit Geflagt, dat den naam van zyne Groei. 
plaats heeft. 

De eenigfte Soort (1), naamelyk, is uit het 
Zuidelykfte deel van Zuid-Amerika, dat men ’ 
Land der Patagonen noemt, afkomftig, KEenige 
Zaaden, onder Mos, dat van daar gebragt wass 
gevonden ‚ in de Aarde gezaaid , leverden dit 

Gewas uit , zynde op het derde Jaar een Elle 
hoog , met den Stam een Pink dik „en in ’t 
volgende Jaar anderhalf. Elle. De Schors was 
groen met witte Stippen 5; de Bladen geleeken 

naar die van den Alaternus, zynde fyn getand 
in de uiterfte helft, ’t welk reden geeft van de 

bee 

(1) Patagonula. Syst. Nat. XIL Gen. zo8. P. 176. Veg. 

XI!I. p. 192. Patagonica Foliis partim ferratis , partina inte» 

gris. Dil. Elth. 306, T.-229e fo 293. 
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bezet met dik, bruin Haar. Tusfchen de Bla-. IL 
den , aan de Top - enden, kwamen Tuiltjes voort \FPEELs , 
van Klokvormige Bloempjes, byna tot aan het Hoorns 

midden toe in vyven of ook in vieren gefneedenSTUEe , 
en den Reuk van Vlier hebbende, De Vrugt 
was geen Befie , maar Vliezig, in de Kelk ver- 

vate 

BRUNSFELSIA 

Een zeer lange, groote, Trechterachtige Bloem 3 

de Vrugt een Befie met ééne Holligheid ; maakt 

de byzondere Kenmerken uiet van dit Geflagt, 
hetwelke dien naam van Pater PL uMIER bee 

komen heeft, ter vereering ftrekkende van den 
ouden Kruidkenner OrnobBrUNSrFELSIUS, 

die voor derdhalve Eeuw de Kruidkunde in 

Duicfchland tot eenige opheldering heeft ge- 
bragt. 

De eenigfte Soort (1), door dien Pater in _L ” 

Zuid - Amerika ontdekt , is een Heefter , metg nrden a Amers 

Houtige, ruuwe, geknobbelde Stengen of Tak- eN 
ken; de Bladen effenrandig , ftomp ovaal ofkaantche. ; _ 
Spatelvormig met een Punt, fterk geaderd en 
gefteeld. Aan ’t end der Takken komen Tros- 
fen van eenbladige Bloemen voort , die een lan- 
ge ruige Pyp hebben, welke van boven zig uite 
breidt in vyf breede Slippen , en van binnen een 

lan- 

(1) Brunsfelfia. Syse. Nat. XII. Gen. 259.p. 177. Weg. 

XII!. Gen. 260. p. 193. Brunsfelfia Floze albo Fruêtu molli, 

RLUM. Gen. 12. Io. 65, 

IL, DEEL, IV. STUK 



a68 VSrMANNIGE HEESTERS. 

UE. langen geknopten Styl bevat , zig mét de Meel 
vete ie knopjes in de Keel van de Bloem vertoonen= 

Hodfb- de. De Bloem is wit, de Vrugt een ‘Saffraan- 

SIUKe _pleurige, Vleezige , Befie , welke de Zaaden in 
ronde, tegen den Bast of Schil aan, gepldatst 
heeft. De Hoogleeraar D. vAN Ro YEN merkte 
dan, dat de Bloem van dit Gewas tot de Smoel- 

achtigen (Ringentes) behoorde, 

RH'AM NU 5. Wegedoorh, 

De Kenmerken van dit uitgebreide Geflagt 
buiven:der algemeene van-deezen-Rang, zyn zeer 
twyfelachtig.. Eerst hadt Linn zus gezegd, 
dat het geen Kelk heeft ; ten ware men voor den 
Kelk wilde neemen de Bloem, die beftondt uit 
een ondoorboord Blaadje (Petalum), van bui- 
ten ruuw, van binnen ‘gekleurd en Trechter- 

vormig C*). Thans zegt zyn Ed., dat het geen 
Bloemblad (Corolla) heeft , maar een Pypachti- 
gen Kelk , die den Bloemkrans draagt (+) „met 
Schubben welke de Meeldraadjes befchutren , of 
vyf Schubben van den, Mond die famenloo= 

pen (4). Zyn Ed. telt het onder de Planten 
met vyfbladige Bloemen , die het Vrugtbeginzel 
bevatten. LOURNEFORT , Ondertusfchen , 

zegt, 

(*) Gen. Plant. Ed. V. Stokh, 1754. p. 89. 

(Ì) Calyx tuhulofus Corollifer. Syst. Nat. XII. Stokh. 

1767 & Weg. XII, Gott. 1774 P. 148. Corolla nulla. 4bid, 

P. 194. 

(4) Squame Oris quinque convergentes, Zbid, Ibid, 
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zegt, dat het een éénbladige, Trechterachtige HL 
Bloem heeft, in vieren gedeeld, en Borr-{TPZäl 
HAA VE een éénbladige Frechtervormige Bloem, Hoor 

die vierblader- of vyfbladerachtig is (*). On-°7?% 
ze Ridder zal het zekerlyk nader onderzogt heb. /%8“%orn. 

ben, doch dan behoorde hy overeenkomftig te 

zyn met zig zelven , en niet, in een en ’t zelfde 
Werk , aan dit Gewas een Kelk die den Bloem- 
krans (Corolla) draagt , en geen Bloemkrans of 
Bloemblaadjes , te hebben toegefchreeven. ok- 

tor Scorort houdt de Schubben van onzen 

Ridder voor Bloemblaadjes. De Heer Hare 

LER, die zekerlyk niet de minfte is onder de 

hedendaagfche Kruidkundigen , fpreekt ’er dus 

van. j 
„ In de Rhamnus van TourNerForT en 
eenige Soorten van dat Geflagt by LIN N us, 

„, hebben fommige Planten tweeflagtige , ande- 
„ ren enkele Mannetjes- Bloemen. De laatfte 

komen by den oirfprong der Bladen , uit de 
> Takken, op enkelde langwerpige Voetjes 
, voort. Het is een Klokvormige in vieren 
», gedeelde Kelk , uit wier verdeelingen drie= 
„, hoekige langachtige Stukjes, die naar Bloem- 

„‚ blaadjes gelyken, by de Meeldraadjes zitten, 
> welke , vier in getal, uit het Pypje van de- 

„ Bloem regt-op ftygen. De tweeflagtige 

‚‚ Bloem heeft een dergelyken, doch kleineren 
Kelk, 

(*) Flos monopetalus , infundibuliformis „ tetrapetaloides 
vel pentapetaloides. Lugdbhat, II, p. 212. 

Ie DEEL, IV, STUKe 
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UL „Kelk, en Bloemblaadjes en Meeldraadjesg 

AFDEEL, _ het Pypje is diep in vieren gefneeden ; de Be- Wes Ê 
Hoorp= 3, fie vier- Zaadig. De Bloemblaadjes heeft Ra- 

STUK, … jus, de Sexe Drirreniusontdekt’(*). 
De Soorten van dit Geflagt , die meer dan 

twintig zyn, heeft onze Ridder in drie Afdeee 
lingen , van Gedoornde, Ongedoornde cn Steken 
lige, onderfcheiden. Men vindt ’er verfcheide 

Plantgewasfen onder, die altoos by andere Naa- 
men bekend geweest zyn, gelyk wy zien zule 

len. Ik ftel ze volgens de laatfte Uitgaave van 
het Samenftel der Planten , doch, om de vere 

warring te ontgaan ‚ met agtereenvolgende Ges 

tallen voor, | 

1. (1) Wegedoorn met endelingfe Doornen , viera 
Rhannus N PA en 1 LE brian deelige tweehuizige Bloemen ‚ Éyvormige 

cus. Bladen en regie Stengen, 
Purgeeren- 
de. 

Deeze isalgemeen bekend onder den naam van 

Rhamnus , en in ’t byzonder onder dien van 
Catharticus of Purgeerende, wegens die eigene 
fchap der Besfen , welke daarom in de Genees- 
kunde befaamd zyn, Het Gewas, dat in de 

meefte 

(*) Harrem Helw. p. 163. | 

(1) Rhamnus Spinis terminalibus , Floribus quadrifidis die 

oicis , Fol. ovatis , Caule ereko. Syst. Nat, XII. Gen. 264, 

p. 173. Weg. XIII. Gen. 265. p. 194. Hort. Clif. zo. Fl 

Suec, 193, zoz. Mat. Med, 72. ROYEN Lugdbat, 224. Rham- 

nus Carharticus. C. B. Pin. 478. TOURNE, Jrf?, 593. Dop. 

Pempt. 756. Cervispina, CORD. Hif?, 175. 
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meefte deelen van Europa groeit, noemt men HL 
in ’t Franfch Nerprun of Bourg- Epine, in CN 
Epgelfch Chriffs- Thorn , in t Hoogduitfch h HOO 
‘Stechdorn of Wegen- Dorn , enz. Wy geevenSTEX 

ser den naam aan van Rlrynbefiën of Duinbofiën , Ysturms 
om dat het by ons meest , hoewel zeldzaam, 

aan den Duinkant voorkomt, BOERHAAVE te- 

kent het niet als een inlandfch Gewas: Com ME- 
LYN maakt ’er , in zyne Optelling der Planten 

van Holland , geen melding van , en de Hoog- 
leeraar pe GorTERr hadt het alleen aan den 

Weg van ’s Gravenhage naar Scheveningen, en 

daar omtrent , in de Duinen waargenomen (*). 
Het Gewas is gemeenlyk een Heefter , doch 

wordt in fommige Landen een Boom, krygende 
fomtyds een Stam zo dik als eens Mans Been, 
de Schors bruinachtig en glad hebbende als die 
van den Kerfeboom , van binnen groen en na 

derhand geel. Zyn Hout is van buiten wit, 

maar naby het Hart rood. De Takken zyn met 
fterke, fcherpe Doornen aan ’t end gewapend; 
de Bladen taamelyk groot, naar die der Pruim= 
of Kornoelje- boomen gelykende ; de Bloemen 
groenachtig wit; de Vrugten ronde Besfen, als 

die der Geneverboomen, Van de Takken wor- 

den, omftreeks Lyons, fterke Boogen gemaakt, 

Men acht het Hout, in Vrankryk, het beste om 

Kolen te branden tot Buskruid , noemende het 

Bois 

(*) Flora Belgica. Ultr, 1717, p. 62, 

HI, DEEL: IV, STUKS 
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! 

ÄFDEEL. 
Vv 

UL Bois de Bourdaine (*. Wegens de Bladen en 
Geftalte , die het Gewas byna voor een wilden 

Hoorp. Pruimboom doen aanzien, en de zwartheid te= 
STUK. 

UV ogedoorre 
vens , noemt men het aldaar Nerprun of Noirprun , 

dat is Zwarte Pruim. Spina Cervina of Herts- 

Doorn is de gewoone naam in de Geneeskun- 
de , wanneer men de Besfen gebruikt, die bit- 

ter en fcherp zyn, in de Mond en Keel ; of 

derzelver Syroop, welke op veele plaatfen tot 

een Huis = Purgeermiddel voor het Landvolk 

trekt. ’t Is bekend , dat ’er fomtyds de Wa- 
terzugt door genezen zy. Ryp zynde, hebben 
dezelven van buiten eene zwarte, van binnen 

eene groene Kleur, en leveren een groen Sap 
uit, daar men het bekende Sapgroen van maakt $ 

doch onryp ingezameld worden het de zoge- 

naamde Geele Besfen, wier Afkookzel men tat 
veelerley Kleuringen kan veranderen (+). Hierom 
heeft men dit Gewas ook Spina Infettorta gehe= 
ten. Den Bast gebruikt men in Sweeden niet 

alleen om Geel, maar in Gothland, in ’t by- 
zonder, om donker Bruin te verwen. Dezelve 

wordt , in de Zonnefchyn gedroogd zynde , in 
Water gekookt, en het Afkookzel op de grove 
Stoffen, welke de Boeren draagen , geftreeken , 

het welk dezelven kleurt (4). (2) Wee 

(*) Zie het voorg. III. STUK , deezer Nat, Hiff, bladz. 

474. Aant. 

(Ì) Volgens fommigen; doch anderen {chryven d:t toe aan 

de Besfen van de volgende Soort, Mischien doen deeze het zo 

wel als-die: aangezien men een Verw, daar van gemaakt 4 
Schytgeel noemt. [ 

(1) Stochh. Verband. 1742. DP. 3ke 
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(2) Wegedoorn met endelingfe Doornèn,viers U, 
deelige tweehuizige Bloemen, en hurkende AFDEEEs 
Stengen. | Hoo 

STUK, 
Dus wordt door onzen Ridder, thans, de 

kleine Rhamnus Catharticus omfchreeven, wel. Rôaznu 

ken de Heer GerARD , in zyne befchry ving vaewender 

der Planten van Provence , voorftelt als een 
Heefter met Houtige leggende Takken , met 
Ovaale, geaderde, wederzyds gladde Bladen, de 
Bloemen in de Mannetjes Klokvormig , met vier 
Meeldraadjes; in de Wyfjes een dikachtig Pyp- 
je hebbende met een zeer korten Scyl, en twee 
_omgeboogen Stempels ; de Vrugt een kleine 
Befie, welke met een geele Kleur verwt. Zou 
het dan ook deeze zyn , waar van de ge« 
zegde Geele Besfen komen? (*). Zyn Ed, 
onderfcheidt denzelven van de voorgaande 
Soort, doordien de Slippen van de Bloemkrans 

(Cos 

(2) Rhamnus Spin. tefm. Flor. quadrif. dioicis , Caul. pró: 

èumbentibus. Mant. 49, Corollarum lacini:s longitud:ne Tubis 

GERM, Prov. 462. Rhamnus Catharticus ntinor. C. B. Pins 

478. Lycium Gallieum. hid. & J. B, Mijl. I, p. 58. Spinà 

infe@toria pumila altera. Crus, Hif. 1. p. ri, Pans. Ic. Pe 

io6. HArr. Helv. 164. 

(*) ToURNEFORT noemtze Graine d'Aviznon. Doktor Scoe 

PÒLI merkt aân , dat deeze Soort nier alleen door dé Geftals 

te en Groeiplaats , maar ovk door de Bladen van onderen 

ruig en een Bekerachtigen Tandeloozen Kelk te hebben, van 

de andere verfchille , hebbende de Besfen dikwils de eèné 

Holligheid ledig. Ann. Hift. II. p.44. Ik bevind dat Commis 

gen twee , fommigen drie , bruinroade Zraden onder een ged 

Je Schil bevatten , en een'gen geheel ledig zyn | 

Pe} 
Ie DEELe IV, STUKo 
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Hi, 
a EEL: 

(Corolla) hier niet langer dan het Pypje zyn. 
Deeze Soort groeit in Spanje , Italie en Vrank- 

Hoorn ryk, wordende deswegen van BAuHiNus Ly- 
STUK cium Gallicum genoemd. CrLusrus fchynt 
dert dezelve ook in Duicfchland te hebben waarge- 

nomen ‚ en GESNERUS in Switzerland , zo 
de Heer HALLER aantekent: doch of zy allen 
de zelfde Plant bedoelen , en of het deeze zy, 
daar het vermaarde Genees- of Heelmiddel , 
genaamd Lycism, oudtyds van gemaakt werdt , 

is duifter (*). | 
Ed 

UI. rde es 
pi (3) Wegedoorn met endelingfe Doornen en 
Lycioides. fmalle Bladen. 
Smalbla= 

dige. 
Hier worde de Derde Rhamnus van Cru- 

stus bedoeld, welke groenachtige Bloemen heeft 
en zwarte Besfen , door dien Autheùur op onges 

bouwde plaatfen in Spanje waargenomen. Het 
was een ‘Fakkige Heefter , met lange Doornen 
gewapend , gelyk hy denzelven afbeeldt, heb= 

bende eene zwarte Schors. De Bladen, die by 
malkander uit zekere Knobbeltjes voortkomen ;, 

zyn , zegt hy , Ímal en lang, Vleezig, groen 
| van 

(*) Zie DALECHAMP, HEf?. des Plantes, Lyon 1715. Tom, 

I, Livt. II. Cap, 13. p. 123. Du Lycion. Die daar van uit- 

voerig (preekt. 

(3) Ahanmus Spin. term. Fol. linearibus. Ibid, Rhamnus 

tertius, Flore herbaceo , Baccis nigris. C. B. Pin. 477. Rham- 

nus tertigs forte niger. CLUS. Hij, I, p. zro. Rar. pe 69; 
70. 
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van Kleur, van een famentrekkende Smaak naar. Il. 

dien van Rhabarber zweemende. Het Loof was “TDEEE 
altyd groen; in t Voorjaar bragt hy veele groen- „Hoort 
achtige Bloemen voort, en in de Zomer droeg TUE 
hy Vrugten als de Slee-Pruimen; rond, zwart en Md 
wrang, Het Afkookzel van dezelven werdt , 
door de Ingezetenen , alseen heilzaame Stooving 
voor verflapte Gewrichten , en tegen de Fygelt 
van het Voeteuvel , gebruikt. 

(4) Wegedoorn met endelingfe Doornên 3de _ ti 
Rhamna' 

Bladen langwerpig en effenrandig, Olde 
Olyfbladte 

TournNerort maakt melding van deeze , °° 
Welke ook in Spanje door den Heer ALs TRoO« 

Mer waargenômen is, zynde de eerfte Soort 

gelyk maar kleiner, met twee of drie Bladen uit 
jeder Knop, als Olyfboois Bladen, doch kleis 
ner, glad, als met Aderen gerand, korter ge. 
fteeld, ftompachtig , en Netswys’ geaderd. De 
Vrugten komen enkeld voort en gelyken haat. — 
de Rhynbefiën , dat ís , naar die der Eerfte Soort: 

(s) Wegedoorn met endelingfe Doornen en vier- _v. 
, , Rhamnút 

deelige tweeflagtige Bloemen, Ba 
Het rotige; 

(4) Rhamnus Spin. term. Foliis oblongis integerrimis. ibid. 

Rhamnus Hispanicus Olez folio, TouÊNE Inf. 539. 

(5) Rhamnus Spin. term. Flor. quadrifidis Hermaphroditis; 
Jacd. Vind. 212, Lycium facie Pruni fylveftris S. Ttalicunds 

C. B. Pin. 478. Spina infetoria pumila fecunde, Ckuê, Hijks 
5. p. 1iL Pann. p. 106; 107. 

| S 3 
il, DEEL, IV, STUK, 
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7 HL Het Ïtaliaanfe Lycium, dat de gedaante van 
FDeEle de Wilde Pruimboomen heeft, van Bavur- 

Hoorp- NUs, zou deeze uitmaaken , tot welke-de Twee- 

STIK, de Laage Verwdoorn van CL us1us, door dien 
non Autheur in ’ hooge Gebergte van Baden, op 

zeer Steenachtige plaatfen , en als tusfchen de 
Rotfen overvloedig groeijende , waargenomen s 
wordt thuis gebragt. Sommigen evenwel be- 
trekken die tot onze Derde Soort. 

VI. (6) Wegedoorn met endeling fe Doornen ,ovaa* 
Rhamnus É 
es ae le gekartelde Bladen en wyd gemikte 

Thee- Takken. 
boomach- 
tige. 

De Heer OsBrckK bevondt, dat het Arme 

Volk in China de Bladen van een Heefter tot 

Thee gebruikte, welke de regte Theeboom 
geenszins was, groeijende dit Gewas een Va- 
dem hoog. De Takken waren ook aan de Én- 
den gedoornd ; de Bladen ftompachtig ovaal , 
gefteeld , glad: het droeg Aairen van digt by 
elkander gevoegde , ongefteelde Bloempjes , in 
vyven gedeeld , met vyf Meeldraadjes , een 

korten Styl en drievoudigen Stempel, 

VII. (7) Wegedoorn met zydelingfe Doornen, de 

lof Bladen enkeld en by vyven. 
dus. 
Siciliaan- Hier 

Sche, 
(6) Rhamnus Spin. term. Fol. ovatis ferrulatis, Ramis diva- 

zicatis. Mant. 207. Khamnus Thea. Os. Ztin, 232 , 161. 

(7) Rhamnus Spin. lateralibus „ Fol. folitariis quïnatisque, 
Jacq. 
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Hier wordt een Gewas bedoeld, dat op Si- HL 

cilie groeit, volgens BocconNr, dear de Boe- hoek 

ren hetzelve Zaccati heeten , zynde dikwils meer Hoorpe 
dan eens Mans langte hoog , zeer Takkig en naar STUK. 

den Slee - Pruim gelykende, met dikke fterke 4,16 

Doornen De Bladen, als die van Palm, bly- 

groen , kwamen vyf op een Steeltje voort; de 
Bloemen waren wit en hingen aan ‘Prosjes „ 
waar op Vrugten volgden als de Blaauwbese 
fen , doch grooter en rood , met een enkeld 

Steentje. 

De Heer JACQUIN een Tak sje met Vrugten 

door BoccoNeE zelf ingezameld, van deezen 
Heefter bezittende , heeft bevonden, dat het 

Gewas Endelingfe Doornen hadt , gelyk de 

voorgaande Soorten, geevende uit zekere Knob- 

beltjes twee , drie of vier Steeltjes , ieder met 

drie of vyf Wigvormige Blaadjes, en de Bes- 

fen, van grootte als Erwten „ bevatten ieder een. 
groot Steentje met ééne holligheid. De Bloe= 
men hadt hy niet gezien, doch volgens onzen 

Ridder waren dezelven in vyven gedeeld, met 
een enkelden langen Styl, komende ongefteeld 
uit de Oxels der Bladen voort, 

In verfcheide opzigten verfchilt dit van de 
befchryving van Boeccone, en daar is zeker. 
Iyk reden om te twyfelen , of het Gewas wel 

tot dit Geflagt behoore, Met meer reden kan 

het. 

Jaca: Obs. II p- 17. Rhamnus Siculus pentaphyllos, Boce. 
sic. 43, T. 21. RAy. Hil, 1626, 

1, DEEL. IVe STUKe 
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UI. het ook den bynaam van Siciliaanfche voeren, 
ARDEEL: gan van Vofbladige Wegedoorn, 

HoorD- | 
tree (8) Wegedoorn „ “die ongedoornd is , met os 
yo vaale Lederachtige , effenrandige , uitge. 

Sarcora gulpte Bladen. 
pralus. 
| Vleefch- 

gavelige. Hier volgen nu eenige Indifche Soorten, die 

ongedoornd zyn, waar onder deeze den by- 

naam van Sarcomphalus , dat is Vleefchna- 

ve sn by BrowNE voert, die aanmerkt dat 

de Bladen ovaal, aan de Punt een weinig uitge- 
gulpt , glad en overhoeks geplaatst zyn’, heb- 
bende het Gewas den binnenften Bast Roest- 
kleurig. Korte, ftyve , Bloemtuiltjes komen uit 

de Oxelen voort. 

ix. (9) Wegedoorn , die ongedoornd is ‚met Lans 

ed ___getswys’ ovaale , fcheeve , ruige, Bladen, 
Dhu n fpitfe afvallende Stoppeltjes. 
Kieinbloe- $ Jore jp PARRPeUeg 

mige. 
Men vindt deeze Boomachtige Wegedoorn 

of Jobenboom genoemd van BROWNE, die 
haar 

(3) Rhamnus inermis , Fol, ovalibus , Coriaceis, integerrie 
mis emarginatis. „Am. Acad. V. p. 395. Sarcomphalus foliis, 

ovatis, giabris alternis &c, BROWN. Jam. 179. 
(9) Rbsmnus inermis , Fol, ovato-lanceolatis obliquis > 

pubescentibus , Stip. acuminatis decidais. Am, Acad. V. p- 

395. Rhamnus an Zizyphus arborescens , &c. BROWN. Jam. 

173. T. 12. É. 2. Muntingia folio Cori , fruêtu minöre, 

ELUM, Gen, 41. de, 206. f I, 
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haar, zo wel als de voorgaande, op Jamaika ‚in ML 
de Westindiën waarnam. De Muntingia van ie 

PrLuMier, met Kornoelje. Bladen en eeneHoorps 
kleinere Vrugt, is hier thuis gebragt. Hec“TUr. 
blykt klaar, dat dezelve de Bladen Lancetvoreg, Ti ‘st. 

mig ovaal en zeer fyn gekarteld heeft. De Hoog- 

leeraar J. BurRMANNUS hadt deeze reeds tot 

de Rhamni betrokken. Mirrmrus maakt dee 

zelve tot een Soort van de gezegde Muntingia, 

(ro) Wegedoorn , die ongedeornd is , met B 
Tweeflachtige Bloemen en driehokkige Zaad-cubents. 
huisjes, de Bladen gerimpeld, effenrandigbatche. 
en Wollig. 

De Heer JAcQUIN, dit Gewas door hem 
in het Kreupelbofch „ aan den Zeekant van ’% 

Biland Kuba , waargenomen , befchryvende , 
zegt , dat het een regftammig en ‘Takkig 
Boompje is, van zeven Voeten hoog, in ge= 
daante naast komende aan de Viorne, De Bla= 
den zyn ovaal, aan beide enden zeer ftomp ; 
wederzyds Wollig, gefteeld , vier Duimen lang: 
de Bloemen en Vrugten even als in de vol. 
gende Soort, 

(rr) Wegedoorn, die ongedoornd is , met een= xr. 
wy Rhamnus 

Colubrinus. 

(zo) Rhamnus inermis , Floribus hermaphroditis, Capfalis, Sjängen: 

txilocularibus , Foliis rugofis integerrimis tomentofis. Syst, 

Nat. XII. Weg. XIII. JACQ. Amer, 16, Hit. 75. 
(11) Rhamnus inermis , Flor, monog. hermaphr, ereêtis, 

S 4 Caps, 

> 

IL, DEEL. IV, STUK, 
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wyvige tweeflagtige regtopftaande Bioemen, 
driezaadige Vrugten, de Steeltjes met ee- 
ne rosfe Wolligheid. 

Daar de Takken , Bladen en Bloemen, van 

den voorgaanden zig naar alle Corden uitftrek- 
ten, waren de eerstgemelden in deeze waters 

pas geftrekt en de Bloemen altemaal opwaards 
gekeerd 3; de jonge Looten, de Bloem- en Blade 

fteeltjes en de Kelk, bekleed met eene yle Wol- 
ligheid, De Bladen waren hier langwerpig 
ovaal en fpits, van boven glad, Uit de Oxels 
kwamen Tuiltjes van ongevaar zeven Bloem- 
pjes , zonder Reuk, Een vyfdeelige Kelk be- 
vatte groene Schubbetjes , waar buiten de Meel. 

knopjes ‚ en waar binnen een enkele Styl, met 

eenen vierdeeligen Stempel. De Vrugt was een 
driehokkig, driekleppig , Huisje, met enkelde, 

ronde , platachtige , uitgegulpte , zwarte zeer 
gladde Zaaden, In hooge Berg - Bosfchen groei. 
de dit Gewas tot twintig Voeten, maar in ’ 

Kreupelbofch , aan Zee, zelden zeven Voeten 

hoog , hebbende Bladen van vier of zes Duimen 
lang, De Heer JacQuriN heeft het dus op 

verfcheide der Westindifche Eilanden gevon 
den, en de Wolligheid op Kuba Zilverachtig , 

ala 

Caps. tticoccis, Petiofis Ferrugineo- tomentofis. Jbid. JAcq.. 

Amer. 16. Hift, 74. Rhamnus arboreus, Foliis obovatis, Ve- 

nofis. BROWN. Fam. 172, Arbor Baccifera Indica, &c, Coman, 

Hort, Amfi, 1. p. 175. Fe 90 
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anders overal Roestkleurig waargenomen. Het II, 
werdt van de Franfeben op Martenique , moog- AEREEN 
lyk deswegen „ Bois Couleuvre, dat is Slangen- Hoorp. 
boom, geheten. STUK, 

(12) Wegedoorn, die ongedoornd is, met twee- _xrr. 
21 ) f; / Rha Ey} huizige Bloemen en dubbeld gekartelde A 

Bladen. | Alpifche, 

De gekartelde Bladen onderfcheiden deeze 
van den Vuilboom , anders Sporckenhout ge- 
fiaamd, op het eerfte aanzien, hoewel het Ge- 
was zeer gelykt naar dat der Duinbesfen of 
Purgeerende Wegedoorn. Men vindt het by 
fommigen Besfendraagende zwarte Els, met 
rimpelige Bladen , getyteld. De Bladen zyn 

ook grooter dan in de Vuilboom, zo 'Tour- 
NEFORT aantekent. De Heer HArrLER vondt 
diet Gewas in ’t Gebergte Jura van Switzer= 
fand, en elders, Hertgroeit ook , volgens andee 

ren , in Bourgonje. 

(13) Wegedoorn, die ongedoor nd isseenkrui- _ Xin. 
Rhannus 

pe ndp uniluse 

‚Kruipende, 

(12) Rhamnus inermis , Flor. dioicis , Fol. duplicato- cre« 
natis. Syst. Nat. XII, Veg. XIII. Rhamnus inermis , Fol. gla- 

bris crenatis. AE. Gott, 349. T. 16. Frangula Orà Folii fers 

ratâ, HALL. Helv. 164. Fr. rugofiore et ampliore folio. TOURN. 

Inf? 612. Fr. altera polycarpos. C. B. Prodr. 160. Alnusnigra 

polycarpos. C. B, Pin. 428. Alnus nigra baccifera rugofiore 

folio f, major. J. B. Hifl. L. p. 562. 

(13) Rhamnus inermis repens , Flor. hermaphroditis , Fol 

{ere 
9 5 

e 

1. DEEL, IV, STUKe 
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Hoorp- 
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pend Gewas, met tweeflagtige Bloemen en 
Laagswys’ getande Bladen. 

Deeze Soort, die van ToOURNErFoRT de 

Kleine Berg - Rots- Vuilboom , met rondachtige 
Bladen, genoemd wordt, gelykt naar den Wil- 
den of Slee- Pruim , volgens Ray, en komt 

voor op den top van hooge Bergen in het ‘Thu- 
ringer Woud, Het is niettemin een Heefter , 
verfchillende van de volgende Soort, doordien 

de Takken langs de Rotfen kruipen en de Bla- 

XIV. 
Rharmnus 

Frangulas 
Vuil- 

booi. 

den getand zyn 5 van de voergaande door de 
Tweeflagtigheid zyner Bloemen, | 

(aa) Wegedoorn, die ongedoornd is , met eene 

wyvige » tweeflagtige Bloemen en effenran- 
dige Bladen. 

Dit is de bepaaling der Kenmerken van den 
algemeen bekenden Vuilboom , die niet alleen 

de Bofchachtige vogtige Landftreeken der Noors 
delyke deelen van Europa , welken onze Rid- 

der daar aan tot eene Woonplaats toefchryft, 
maar ook in de middelfte en zelfs in de Zui- 
delyke deelen, jadoor geheel Europa , huisvest, 
GovaN vondt hem groeijen in een Bofch by 

Monte 

ferratis. TURR. Dier. Ital, 120. Frangula montana pumila Sa- 

xatilis , Folio fùbrotundo. TOURNE. Infts 612. SEG. Ver, II. 

Pl. 296. Frangula minima rupeftris, Pruno fylveftri affinis A- 

mericanz foliis. RAj. Dendr. 65. - 

(za) Rhamnus inermis, Flor. monogynis hermaphroditis , 

Foliis integerrimis. Hort. Chff. 7o. Fl, Suzc, 194, 203. Mat, 

Med, 73. ROYEN Lagdb. Fl, Lapp. 6o, Alnus nigra baccifera, 

C. B. Pin. 423. Frangula Dop. Pempt. 784. HALL. Helv. 164, 

BOERH. Lugdbat, II, 231, TOURNFE. Inf? 612. LOB, Jeon II, 175. 
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| ĳ de. HL 
Montpellier ; Scororr zegt ; dat hy in de ‚sider. 

Haagen en aan de Heuvels van Karniolie woont: ze 

HALLER , dat hy zelfs al te gemeen is op de nur. 

Moerasfige plaatfen in Switzerland. Van Duitfch- pu. 

land en Engeland behoef ik niet te fprceken, hom. 

Men vindt dit Gewas in de meefte Provinciën van 

onze Nederlanden. In ’t Franfch geeft men 

ter, veelal, den Latyníchen naam Frangula aan , 

of noemt hetzelve Aulne noir , dat is Zwarte 

Els; gelyk de Engelfchen het ook Black - Alder 
of Elder- Tree heeten, de Sweeden Brak- wed; 
de Duitfchers Faulbaum 3 waar van ons /uil- 

boom of Stinkboom ontleend is; doch anders 

noemen wy dit Gewas Sporcken- of Pylhout. 
Het is een Gewas, dat met verfcheide Sten- 

gen ‚ van een Duim of daar boven dik, ter 
hoogte van tien of twintig Voeten opfchiet , heb- 
bende eene bruine Schors met groenachtige 
Vlakken , waar onder zig een Bast vertoont ‚die 
Saffraankleur verwt. Het Blad wordt door 

fommigen by dat der Elzen, door anderen by 

dat der Kornoelje - Boomen vergeleeken. De 
Heer HALLER zegt ’er van, de Bladen zyn 
eer der Beuken dan der Elzen , fomtyds uit 
den ronden gefpitst , fomtyds ronder. De 

Bloemen hebben een Trechtervormigen Kelk , 
waar in dergelyke Schubbetjes , als in de andere 

Soorten-van dit Geflagt , welken anderen Bloem- 

blaadjes noemen , als voorheen gemeldis*, BoER- *Bladz. 

HAAVE zegt , dat de Bloem vyfbladig is, oa 
mende uit den binnenrand van den Kelk vyf- 

En- 
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entwintig Meeldraadjes voort; doch de Heer 
HALLER, en anderen , geeven ’er maar vyf 

- aan. Hoe ’t zy, de Kelk ís zekerlyk in vyver 

gedeeld, en bevat het Vrugtbeginzel, dat een 
enkelen Styl heeft , met den Stempel , als 
ware, in tweeën gedeeld, volgens Doktor Sco- 

PoLI. De Vrugt iseen Befie , twee Steentjes 
of Zaadkorrels bevattende , als Linfen , doch 

eigentlyk driehokkig, zo de laatstgemelde aan« 
merkt... Deeze Besfen zyn eerst rood, maar 
ryp wordende zwart van Kleur, met een blaauw 
Sap. Men noemtze in ’t Groninger- Land 
JFeupjes , zo de Hoogleeraar nr GoORTER 
aantekent: waarfchynlyk om dat zy naar de Jo- 
ben- Besfen gelyken. 
ToURNEFORT zegt, dat deeze Besfen 

zoetachtig van Smaak zyn, en mooglyk worden 
zy dan ook wel gegeten 3 doch het voornaamfte 
gebruik , dat men in de Geneeskunde van dee- 
“gen. Boom heeft , beftaat in de binnen - Bast, 

welke een fterk Purgeermiddel, dikwils met 
braaken en afgang te gelyk werkende „ uitle- 
vert, zynde zeer fcherp van Smaak. Een Vierde 
Loots in Poeijer, of een half Loot in Afkook- 
zel , 1e genoegzaam tot eene fterke Buikzuive- 
ring , en door dezelve voor Waterzugtigen , Geel- 

zugtigen, of die aan eene Verftopping der In- 
gewanden kwynen , van dienst bevonden. Echter. 
veroirzaakt dit Middel dikwils zwaare Krimpin- 
gen, Pynen en een fterken Buikloop , indien 

‘er niet het noodige tot verbetering wordt bye 

8e 
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gevoegd, De Kolen van het Hout zyn tothet HL 

maaken van Buskruid zeer geacht *). Anderen a 
pryzen daar toe ‘die van den Berg- Vuilboom , Hoorpe 

met gekartelde Bladen, hier voor befchreeven *, STUX 
in ’t byzonder aan (). Met de Besfen verwt men, ann 
in Sweeden het Garen groen, even als met dief 

van de eerfte Soort, en de Bast dient mede 
om de Wollen Stoffen geel of bruin te kleuren, 

: 5) Wegedoorn die ongedoornd is, met twee- 6 
armmus 

« flagtige Bloemen , de Bladen vonk 5 LC-limearus, 

frreept „ uitgegulpt „ van onderen Nets- SR 

wyze geaderd. 

Dit Gewas , waar toe de Ceylonfche We. 

gedoorn ‚ met rondachtige gladde Bladen , ruige 
Tak- 

re {*) Carbones Lisni Frangula ad Pulverem Pyrium aliis 

preferuntur , zegt de Heer-HALLER; doch men moet dit 

zodanig niet verftaan , als of zy de allerbesten waren, Zie 

hiet voor bladz. 271. Waarfchyniyk zal in het denkbeeld daar 

omtrent een aanmerkelyk verfchil plaats hebben, naar dat 

men het Hout of de Kolen best bekomen kan , en ik ge- 

loof , dat de deugd van ’t Buskruid meer af hangt van de hoe- 

danigheid der Salpeter , die men ‘er toe gebruikt, en van het 

maaken, dan van de verfchillendheid der Kolen. 
(Ì) Carbones commendantur pro Pyrig pulvere. Ray. Hift. 

1605. 

(is) Rhamnus inetimis , Flor. hermaphraditis , Fol. ovatis 

lineatis repandis,- {ubtus reticulatis. Syst. Nat, XII. Peg. XIII. 

Rh. Zeyl. fol. fubrotundo glabro , Caulibus hirfutis , Spinis 

exiguis. BURM. Zeyl. 183. T. 83. Rhamnus lineata. OSB. Zin, 

219. T. 7. Acacia forte cognatus e Maderaspatnam &c, PLUK, 
Phyt, 122. f. 4 

IL DEEL» IV, STUKe 



286 VyrMANNIGE HEESTERS. 

HL ‘takken en kleine Doorntjes in de Oxelen, var 
AFDEELe den Hoogleer }. BORMANNUS zeer fraay in 
Hoorp- Afbeelding gebragt, betrokken wordt , maakt 
STUKe in China, volgens OsprcxK, een Heefter uit ; 

met ronde iets Wollige Takken , Mans langte 
hoog, die aanmerkelyk is wegens zyne fchoone 
Bladen, welke geelachtig groen zyn , met roode 

Aderen. Hy fchryít ’er geheel effenrandigé 
Bladen aan toe, doch in zyne Afbeelding ver- 
toonen zy zig uitgegulpt, het welk gecn plaats 

heeft in die van den Heer BuRMANNUS. 
_ De evenredigheid der grootte van de Bloemeú 

tot de Bladen is ook ongemeen verfchillende, 

XVI. (16) Wegedoorn , die ongedoornd is , met 
3 

Rhamnus) Bite 2 
ee loten nde tweelmuizige Bloemen , een driedubbelen 

„Alaternus, Stempel en Zaagswys’ getande Bladen. 

Van dit Gewas wordt, zo wel als van den 

Vuilboom „ door TouRrNErForT en anderen 

een byzonder Geflagt gemaakt, ’t welk eenige 

Verfcheidenheden bevat. De Groeiplaats is in 

de Zuidelyke deelen van Europa. Men houdt 
het, wegens de fraaiheid van zyn altyd groe- 
nende Loof , ook voor pleizier in de Hoven 

van 

(16) Rhamnus inermis, Fioribus díioicis , Stigmate triplici ; 
Foliis ferratis. Wir. Cliff. 19. Hort. Ups. 47. SAuv. Jfonsp, 

95. GOUAN. Monsp. 112. Hort. Cliff. 7e. ROYEN Lerdhat, 

225. Phylica elatior. C. B. Pin. 477. humilior. Jbid, Alaternu® 

primus et fecundus. Crus. Hisp, 57 ; 583 59. TOURNF. Inf: 

$95. BOERH. Zugdbat. 2133} 
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van Duitfchland en ‘de Nederlanden „daar het HL 
alleen by den Latynfchen naam , in’t Franfch la- hae Ar 
terne, bekend is, Men heeft het ’'er, met lang- Hoorpe 

werpige ‘of rondachtige , met Zilverachtig ge=**UE 
zoomde, en met fierlyk wit gemarmerde Bladen. „4 E 
De vermaarde Crusius vondt twee Soor- 

ten van Alaternus. De eene, die de Bla 

den langwerpig heeft, zegt hy , wordt fom. 

tyds Boomachtig ‚ met lange niet zeer dikke 

Takken , of liever buigzaame Ryzen , wel. 

ke een groenachtig witte Schors hebben, en 
daar onder een geel Vliesje , dat het Houc 

bedekt. De Bladen, als tusfchen die der Oly= 
ven en Groen - Eiken in, zyn taamelyk dik en 
zwartachtig groen. . By fommigen der Grieken 

wordt het deswegen Llaprinon genoemd, zegt 

Prinius. De andere Soort blyft laager en 
heeft de Bladen ronder, ook bleeker groen. In 
beiden komen de Bloempjes , Trosachtig, uit 
de oxels der Bladen voort, en aan den laatften 

hadt hy Vrugten , als die van den Maftikboom , 
waargenomen. De ecerfte kwam deezen Kruid- 

kenner in Portugal, de andere, zo aldaar als in 

Spanje, natuurlyk groeijende, voor. De Vrugt ' 
is een ronde Befie , doorgaans met drie Zaad« 

korrels bezwangerd , zegt TOURNEFORT, 

die dezelve, benevens de Bloem, zeer duidelyk 

afbeeldt. CrLusrtus vertoont het Gewas der 
beide Soorten. Omttreeks Montpellier , daar: 
het aan den Zeekant enelders voorkomt, noemt 

het Landvolk hetzelve Mlader , zo de Heer 

il GoUAN 
Els DEELe IV, STUKe 
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HL Govan meldt , als ook Bourgefpine: want het 
had heeft twee kleine zwarte Doorntjes, die in de 
Hoor Herfst afvallen , nevens het Bladfteeltje we-= 
STUK, derzyds. Sommige. Stammen hebben enkel 

Mannetjes, anderen tweeflagtige Wyfjes-Bloe- 
men en drie Stempels, zo de Heer Murray 

aantekent. 

xvm,  C17) Wegedoorn met dubbelde Stekels , den 
Rhamnus pe dta à 
De onderflen omgeboogen „ en driewyvige Bloe 

Paliutus. men. | 

In de Zuidelyke deelen van Europa, in Gries 
kenland en elders , komt ook deeze voor, die 

mede een byzonder Geflagt heeft uitgemaakt 
onder den naam van Paliurus. De Vrugt, die 
de gedaante van een breede, platte, Knop of 
Schildje heeft (*), en dus het allerminfte niet 
naar een Befie gelykt, zou deeze Soort het 
allerbeste van de anderen onderfcheiden. De- 

zelve is Wegedoorn met rondachtige Bladen en 

eene famengedrukte Vrugt, van BAUHINUS 

getyteld geweest. ’t Gewas is Heefterachtig, 
doch wordt fomtyds een Boom , met gedoorn- 

de Takken en kleine rondachtige Bladen, die 
uit 

(17) Rhamnus Aculeis geminatis, inferiore reficxo , Floribus 

trigynis. Hort. Clif. 69. Hort. Ups. 47, ROVEN Lugdbar. 

224. SAUV. Zdonsp. 306. GOUAN Jonsp. 112, Rhamnus Folia 

fubrotundo Fruêtu compresfo. C. B. Pin. 477. Paliurus. Do, 

Pempt. 756. TOURNF. Jn/t. 616. BOERH. Lugdbat. 11. 237. 

(*) Petafum vel Umbonem referens , zegt BOERHAAVE 5 

TOURNEEORT noemtze Clypeiformis. 
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uit den donker groenen roodachtig zyn, De _ IL. 
Bloempies, aan de top-enden der Takken fa- SFPZEI 
mengehoopt , zyn geel , en de Vrugten , die Hoorp- 
men te Montpellier Chapelets noemt, bevatten **PE 
twee of drie Olie- achtige Zaadkorrels, in de 
drie holligheden van het Steentje. 

Het Afkookzel der Vrugten van dit Boompje 
js, indien men het een genoegzaamen tyd lang 

gebruikt, een zeer dienftig Middel om het Gra- 
veel. Zand uit de Nieren en de Blaas te dry- 
ven , zo de vermaarde GARIDEL verzee 
kert, die ’er byvoegt , dat het echter geene 
Steenbreekende kragt heeft , welke fommige Au- 
theuren daar aan toefchryven: ja daar is (zegt 
ss hy,) tot heden nog geen Middel bekend, 

s> t welk , inwendig gebruikt , den Steen dert 
, Nieren of der Blaas zou kunnen ontbinden 
s, Of doen fmelten. Dit heeft my de beroem- 
de TeurNeroRT verzekerd , na ontcle 
» baare Proefneemingen, welken hy daar om- 

5 trent, op Order van het Minifterie, in de 
, Hospitaalen te Parys hadt Re ge. 

»» maakt” (*). 

| (18) We- 

c*) Hiff. des Plantes aur environs d’ Aix, Anno 1715, ih 
Fol. p. 247. Uit hert, getuigenis van deezen Genzeslieer en 

Koninglyken Hoogleeraar der Onrleedkunde, te Aix in Pro- 

vence, blykt dan ontegenzeggelyk, dat de beroemde Touz- 

NEFORT weezentlyk de Praktyk, geoefend heeft ; wat fominie 

gen ook daar tegen mogen inbrengen: te meer dewyl Ga- 

RIDEL in zyne Inleiding p. XI. van hem zegt: /u Prarigae 
Kans la Jledecine étoìt Judicieufe &5° heureuft, 

TE 
1 

Il. DEEL. IVe STUK, 
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ui (18) Wegedoorn , met dubbelde Stekels, den 
Apen eenen krom, en langwerpig ovaale Bladen. 
Hoorps 
STUK: Deeze, in ’*t Ryk van T unrs groeïijende , 
Oe, krygt den bynaam wan Lotus , „die de eigen 

Ee naam is van een geheel ander Peulgewas. T'our- 
OLUS. NEFORT noemtze Wilde Pobenboom. Het is een 

Heefter met ronde Takken, die twee Stekels 

aan den oirfprong der Bladen, den eenen wa- 
terpas, den anderen krom heeft, gelyk de Pa- 
liurus; doch de Bladen zyn, in figuur, aderen, 

gladheid en grootte , volmaakt als die der Joe 
benboomen ‚ behoudens dat zy den rand flaaúw 
en yl gekarteld hebben, 
Pe Lotus- Boom der Ouden, waar van deeze 

Soort waarfchynlyk den bynaam heeft, is, 

volgens de befchryving van ATHENZEUs, zeer 
met de Jobenboomen overeenkomftig. Hy was 

klein van Gewas, ruuw en gedoórnd , met kleine 

groene Blaadjes als van den Wegedoorn, en 
droeg roodachtige Vrugten , van grootte als 

ronde Olyven , bevattende een kleinen Steen, 

Deeze Vrugten werden tot een Koek geftampt 
voor de Slaaven, doch Vrye Lieden kreegen ze 
niet op Tafel, dan na dat ’er de Steen was uit- 

gehaald, De Smaak was als die der Vygen en 

Dadelen , maar de Reuk beter. Van deeze 
Vrugten, 

( 18) Rhamnus Aculeis gemin. altero recurvo, Foltis ovatoe 

oblong:s. Syst. Nat. XII, Weg. KIT. Zizyphus fylveftris, 

TOURNE. Jnfl. 627, SHAWe Afr. 631. fig. 
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Vrugten, in Water gewreeveri, werdt een foort, HL 

van Wyn, of ook Azyn, gemaakt. Wegens de 
het eeten deezer Vrugten hadden de Íngezetes Hoorn. 

nen van zekere Landftreek , in Afrika, ain 

naam van Zotophagi bekernent Geheele Krygg 

heiren zouden daar door gefpyzigd Zyù „ ZO 

Printus verhaalt (*). 

C en Wegedoorn met dubbelde Stekels , den vir. 
eenen uitgeftrekt;s eenhuizige Trosfen in te 

Oxelen en naakte Bladen. : Leguaan= 
boom, 

De Heer JACQUIN vondt deeze Soort ; 
welke hy aanmerkt een onaanzienlyk Boompje 
te zyn, op de meeften der Karibifche Eilanden 
en de nabuurige Vaste Kust van Zuid = Ameri- 

ka. Die van Kurasfau, zegt zyn Ed. , noemen 
het Wilde Kerfenboon of Leguaan -Besfeboom, 
om dat het op plaatfen groeit , daar zig de Le- 
guaanen. veel onthouden. Het bemint, naame= 

Iyk, Steenachtige Gronden , open Bofchjes, 

‚ Muuren, Haagen, enz, De Takken zyn lange , 

taaije , nederleggende Ryzen , bezet met Ste 

kels 
‘ 

(*) 't Is twyfelachtig of daat mede de Lotus- Boom „thans 

bekend, en in ’t voorgaande Srum „ bladz. s7o , door my 

befchreeven, dan een Soort van Jobenboomen, gelyk decze, 
bedoeld worde. 

(19) Rhamnus Acul. gem. aitera patente, Racemis axilla- 

ribus monoicis, Folijs nudis. JAcQ: Amer. 16. Hifl, p. 748 

Jujube Americana fpinofa, Loti arboris folio & facie, -&c, 
Comm. Hort. 1, B, 141, T. 73. Á 

dik 
II. DEEL, IV, STUKe 
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UI. kels en Lancetswyze gekartelde Bladen , door« 
AaDeen gaans drie of vier , zelden agt Duimen lang. 
Hoorp- De Bloempjes zyn klein en geel , komende by 
STUK. ‘Frosjes voort, zo wel Mannetjes als Wyfjes, 

waar van de eerften een Kelk in vyven gedeeld 
hebben, byna zonder Styl, met vyf Meeldraad.e 
jes, doch geene Schubbetjes of Bloemblaadjes , 
zo min als in de Wyfjes- Bloemen, die twee 

Stylen hebben met gefpleeten Stempels. De 

Vrugt is een langronde Befie , tweemaal zo 

groot als een Erwt , met een zoet Vleefch , 

naar ’t welke de Kinderen en Wilden gretig 
zyn, een Steentje met ééne holligheid bevat- 

tende. 

EK. (ao) Wegedoorn met meest dubbelde kromme 
ns Stekels 3 de Bloemen aan Tuiltjes, half 
Ee | tweewyvig 5 de Bladen getand en weder- 

booi, zyds glad. | 

Tot deeze Soort behoort de Sérand- Foben- 

boom van Rumermius,een Heefterachtig Ge- 

was , dat men op de Stranden van veelen der 
Molukfe Eilanden vindt, met gladde Bladen en 
Vrugten als Olyven, aan Trosjes, door deryp- 
heid hoog geel wordende, doch niettemin zuur 

bly- 

(zo) Rhamnus Acul. fubgeminatis recurvis, Pedanc, corvin- 
bofis. Flor. - femidigynis , Fol, ferratis utringue lavibus. Fl. 

Zeyl. 37. Jujaba Indica fpinofa &c. PrUR. Afm. 199. T. 216. 

f. 2. RAy. Dendr. 44e Vidara littorea. RUMPH. Amb. 1, p. 
Big. Te 37. Rhamnus Napaea. BuRM. FZ. Ind. p. 60. 
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‚ blyvende, Behalve de Mallan- Toddali van Ma- nm 
labar, die men Nanen- Pluimen noemt, wordt 

hier toe betrokken de Ceylonfche Gedoornde Hibin 

Boom van Ceylon, met drieribbige Bladen, vansruk. _ 

._ HERMANNUSS5 doch het fchynt my toe dat 
deeze en de twee volgende Soorten, wat de 

aanhaalingen betreft, niet zeer duidelyk on- 
derfcheiden zyn. 

(ar) Wegedoorn met enkelde kromme Stekels, _xxt. 

vergaarde Bloemfleeltjes van half tweewy- Sne 

vige Bloemen, en flompe Bladen, die van goouker 
onderen Woilig zyn. 

Tot deeze Soort wordt betrokken de Perim- 
Toddali van Malabar, aldaar in ’t Nederduitfch 

Doornkerfen genaamd , niettegenftaande Ru Mm= 
PHIUS van zyne Malus Indica fchryft, dat de- 
zelve op fommigen der Wester - Eilanden van Î 
Indie Vrugten als Lemisjes of Pruimen draagt , 
die aldaar Appeltjes genoemd worden. Op 
Ambon was het een Boompje, met Bladen als 
van Appelboomen, Vrugten draagende die wat 
wrang waren » B van de Indiaanen gretig 

sé. 

(21) Rhamnus Acul. folit, recurvis, Pedunculis aggregatis, 
Floribus femidigynis , Fol, retufis fubtus tomentofis. Fl, Zeyl. 

39. Jujuba Ind. fpinofa, Fol & Fruêtu rotundo, PLUK, Alm, 

190, RAJe Dendr, 44, Malus Indica, RUMPH. Amb. II. ps 

117, T. 36. Perim =Toddali. Hort, Mal, IV, p. 35. To 4e 

Burm. Ml. Ind, pe 60, 

Tt 3 
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p al gegeten werden. De Ceylon/che Gedoornde Pruim. 
PE boom ‚ met” ronde Vrugten, van HeERrMAN-= 

Haaf NUS, wordt hier ook thuis gebragt. Jlanda 
STUK is de Ceylonfche en Widaro de Maleitfche 

naam, 

Bilk (22) Wegedoorn met enkelde kromme Stekels , 
Orroplia. en byna ongefveelde Bloemtrosjes, de Bla- 

Nanen- É : : 
Pluimen. den half Hartvormig van onderen Wollig. 

Van deeze Soort , op Ceylon vallende , heeft 
de Hoogleeraar J. BurRMANNUS een zeer 

fraaije Afbeelding aan ’t licht gebragt , zeg- 

gende dat het een Heefter is, met eenen ron- 

den, regtopftaanden , ruigen , gedoornden Steng , 
welke overhoeks ovaal gefpitfte Bladen uitgeeft, 
die van boven glad , van onderen bezet zyn met 
eene geele, zagte Wolligheid , als van Zyde , 
waar door Eat: de Ribben zig vertoonen: On- 

der ieder Blad komt cen korte, kromme, zeer 

fcherpe Stekel voort, en Trosjes van zeer 

kleine Bloempjes uit de Oxels der Bladen, 

sem. (93) Wegedoorn met dubbelde Stekels, den 
Rhamnus één 

Zizyphuse. ven 
tob _ . . , PS 

ek (23) Rhamnus Acul. foli, recurvis , Pedunculis aggregatis 
) fabfesfilibus, Foliis femicordaris (ubtus tomentofis. Fl. Zeyl, 

83. Jujuba aculeata , Nervofis foliis infra Sericeis flavis. BURM. 

Zeyl. 131. BURM. Fl. Ind, p- Go. 

(23) Rhamnus Acul. geminatis , altere recurvo, Floribus 

digynis , Fol ovato-oblongis. Hert. Cf. 69. Mat. Med, 

74e ROYEN Lurdbat, 224. SAUV. Llonsp. 59. GOUAN Monsp. 

113, Jujuba fylvefttis. C.B. Pin. 446. Zizyphus. Dop, Pempt. 

807. B, Vaja majores oblonzz. C. B, Pin, bii Zizyphys 

turilus. GEUS. Hip. 50. 
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éénen krom: tweewyvige Bloemen en lang- 
werpig ovaale Bladen. 

UL 
AFDEELs. 

v: 

Hoorp- 

De gewoone Sfubenboom wordt hier bedoeld „STUKS 

welken de Franíchen Jujubier heeten, - Uit Sy- 
rie is deeze , ten tyde van Keizer Auguftus, 

in Italie overgebragt. Thans groeit hy in de 
Zuidelyke deelen van Europa, zynde by Monr- 
PELLIER zo op de Velden als in de Hoven 

gemeen , zegt Govan. Men noemt hem al. 
daar Gwindoulier in de Landtaal. Crusius, 

evenwel , hadt hem nooit van zelf groeijende 
gevorden , noch in Languedok, noch in Span- 
je, alwaar hy in de meefte Tuinen aange- 
kweekt wordt, en fomtyds de grootte van een 

Pruim- of Peereboom bereikt, maar doorgaans 
Heefterachtig is, met eenen krommen Stam; 
geevende bruinroode gedoornde Takken uit, die 
kleine. Zytakjes hebben , waar aan overhoeks 

Bladen ftaan met drie Ribben , aan den rand 

gekarteld, bleeker en grooter dan die van den 

gewoonen Wegedoorn. De Bloempjes zyn klein , 

vyfbladig en geel ; de Vrugten van grootte als 
een Olyf, eerst groen , dan rood èn zoet van 
Smaak, 

Deeze Vrugten, die de Spaanfchen Azofeifas , 
de Franfchên Jujubes noemen, zyn de Fujube 
der Apotheeken, als cen byzonder Borstmiddel 
vermaárd. Zy worden ons, gedroogd , uit 

Spanje en Italie toegebragt, alwaar het een ge- 

woone Verfnapering is , gelyk hier de Pruimen, 
Ta Men 

IL, DEEL: IV. STUKe 
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II. Men achtze bekwaam om den Hoest,-die uit 
ARBERE een prikkeling van fcherpe Vogten in de Lone 
Hoorp- gen ontftaat, te doen bedaaren, en zy worden 
STUK. daarom fomtyds , met Dadels „ Razynen- en 

andere dingen , in Bborstdranken gekookt: ook 
komen zy in verfcheide Winkelmiddelen van 
dien aart , en daar is een Syroop, welke van 
de Jujuben den naam draagt, wereldkundig. 

sxiv, (24) Wegedoorn met dubbelde regie Stekels 
ideen en Eyronde Bladen. 

Christi. en A 
de Hier voor hebben wy gezien, dat aan den 

id Europifchen Boks-Doorn de daam van Spina 
Sanéta , dat is Heilige Doorn , en zelfs, van. 

’s Heilands Doornekroon gegeven wordt; doch 
____dewyl die eigentlyk niet in ’t Heilige Land 

groeit ‚ heeft onze Ridder liever den bynaam, 
van Chriflus-Doorn toegepast op deeze Soort ( in 
zynde een Boompje daar van, in Sweeden, uit 

de Zaaden , welken de beroemde HasseLQuIsT. 
van Jerufalem derwaards gezonden hadt, opge- 
komen. De MNabea van AnrPinus, welke 

men 

(24) Rhamnus Keuleis geminatis reis, Foliis ovatis. Hort. 

UF. 63e ROYEN Lugdbat. 224. Oenoplia fpinofâ. C. B. 

Pin. 477- CLUS. Hif. IL. p. 313. Nabea Paliurus- Athenet 

escdita. ALP. LEgypt. 16e'T. 19. Jujabe f Zizyphus Aftis, 

cana ‚ mucrenatis Foliis , Spinâ gemellà, PLUK. Alm. 199.T. 
197. fig. 3. 

(*) Sommigen noemen de Hulst ook Chrit- Fhorn: zie 

hier voor, 
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men voor den Paliurus van ATHENaUsge- HL _ 

houden heeft; fchynt hier te behooren. Arnes 

De Hoogleeraar N. L. BurMANNUs voegt Hoorp. 
by dit Geflagt nog drie Oostindifche Soorten; "*® 
naamelyk. 

(25) Wegedoorn met enkelde en dubbelde’ xxv, 

kromme Stekels ; getuilde Bloemfteeltjes on Ahannas 
Nunmula. 

effenrandise Eyronde Bladen. ria. 
ij 8 ) « Rondbla- 

Deeze is een Gedoornde Fobenboom, met klei. 8 
ne geribde Wollige Bladen , en zeer kleine gee- 
le Bloempjes tot byfter kleine Bondeltjes ver- 
gaard, wordende Doeran- Geretan geheten va 

de Javaanen. Hy voert ook den naam van Cey= 
lonfche Pruimboom , als insgelyks voorkomende 

op Ceylon, 
XXVI 

(26) Wegedoorn met enkelde Doorntjes en Rhamnus 
he ia Ö ale ie vab vels Vitis Idea, 

éénbloemige Steeltjes op zig zelves de Bla- gaauw- 

den Eyrond, gefbitst en effenrandig. besfige. 

Deeze heeft zo zeer de gedaante van de 
Plaauwbesfen „ dat zy daar van den bynaam 

voert. De Javaanen geeven ’er den naam van 
Boa-masft aan. Zy groeit op de zelfde plaatfen, 
en zou door den Hoogleeraar J. Bur MaAN- 

NUS 

25) Rhamnus Aculeis folitariis geminisque recurvis, Pea 
dunculis corymbofis ’ Foliis ovatis integerrimis. BURM. Fl 
Ind. p. 61. 

(26) Rhamnus Spinulis fmplicibus , Pedanculis folitariis 
uuifloris, Fol, ovatis acuminatis integertimis, Burm, Fl Ind, 
De ÓL. 

dS 
Il DEEL. IV, STUK. 
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Ap Nus afgebeeld zyn, onder den . rn 2 yn, naam van Cey 

Vis lonfche Rhamnus,met rondachtige gladde Bladen 
Hoorp- en ruige Steelen met kleine Doorntjes , de Bloem- 
STUKe __pjes bruinrood, de Besfen zwart hebbende: maar 

deeze is door LiNN&Us t’huis gebragt tot 
onze Vyftiende Soort, 

xxvit. (27) Wegedoorn met dubbelde Stekels , een 
aldi, enkelden en een krommen 5 éénbloemige 
eek steeltjes op zig zelf 5 de Bladen ovaal , 

ermie . . e « 

Joden. _ gekarteld , drieribbig , glanzig. 
GOB. 

In Oostindie , als ook in Perfie, komt deeze — 

voor , die den naam van Perfifche PFobenboom 
in ’t Kruidboek van GARcIiN voert. Zy 
fchynt , volgens de befchryving , overeen te 

komen met den Rhamnus Lotus, zegt de 

Heer N. L. BurRMANNUS, die aanmerkt , 

dat ’er uit Oostindie nog verfcheiderley Soor- 
ten van dit Geflagt overgebragt worden , welke 
jin Bladerloof grootelyks verfchillen , doch we- 
gens de onbekendheid der Vrugten niet naauw- 

keurig bepaald kunnen worden. 

Pm XL Ie A 

De Geflagtnaam is, met eerige verandering , 
de Griekfche naam van den Alaternus, die, 
zo BreLroNius verzekert, de Philyka is van 
TuroPruRAs TUS, Geheel andere Gewasfen , 

niet- 

(27) R basis Aculeis geminis , fimplici 8 recurvo, Pe= 

dunculis folitariis unifloris, Foliis ovatis, f@rrulatis, trinervis 

lucidis, Burm, Fl, Ind, p. 61. 
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niettemin; zyn in dit Geflagt begreepen, welke IL 

de Ouden nooit gekend HERDER, van de Kaap AE a. 

af komítig. vopras eenn nn 

‘De Kenmerken verfchillen van die van ’°TöEe 
voorgaande weinig, De Kelk , die vyfdeelig 

is en Trechterachtig , bevat vyf Schubbetjes 

welke de Meeldraadjes befchutten , en de | 

Vrugt is een driezaadige Befie, onder de Bloem 
voortkomende (*). 
Tegenwoordig zyn ’er negen Soorten, alte- * 

maal Kaapfche Gewasfen , van bekend , als volgt, 

(2) Phylica met fmalie gekranste Bladen, 
Pbylica 

Ericnides, 
Hier wordt de Afrikaanfche Alaternoides van novachtie 

_COMMELYN, met Bladen van Hey en witteët 
Mosachtige Bloemen, t’huis gebragt. In geftal- 

te gelykt deeze veel naar de Protea linearis , 

hier ‘voor afgebeeld en befchreeven , doch de 
vyfdeeligheid der Bloempjes onderfcheideze daar 
van volkomen. Op dezelven volgt een Kaftan- 
jebruin rond Zaadhuisje met drie Holligheden, 

ieder bevattende een driekantig Zaad. 

ber (2) Phy- 
ab D: t volgens de laatfte gien van het Samenftel der 

Natuur. In Geg. Plantarum was aan dít Geflagt een Gee 

meene Kelk, een eigen Kelk die driebladig is, en een één- 
bladige Bloem of Bloemblad toegefchreeven. 

(1) Poylica Fol. linearibus verticillatis. Syst, Nat. XII. 

Gen. 265. p. 180. Weg. XII, Gen. 266. p. 196. Ph. fol, 

ovato- linearibus. Horr. CÈfF. 70. ROYEN Lugdbat, 199. Alas 

gernoides Africana &e. ComM, Hart, Zaf?, II. p. Ie Te Te 

Il. DEELe IV, STuKe 
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(2) Phylica met fmalle ruigachtige Bladen, de 
gemeene Kelken korter dan de bloem, 

Deeze is een Heeftertje met Rysachtige , 
rosfe, wit gewolde Takken, bezet met Blaad. 

jes als van de Taxis, die den, rand omgeboo- 

Tweekleu-son hebben „en van onderen eene witte Wol- 
rige. 

1u. 
Ppylica 

plumofa. 
Gepluun- 
de, 

de Enkelde Hoofdjes komen aan de enden 

der Takken, wier gemeene Kelk korter dan de 

Bloem is, van buiten met vaale- Haairtjes , en 
beftaande uit Lancetswyze Schubben, die rood 

gekield zyn. De Bloem is ruig door witte 
Haairtjes, met een ftompen Stempel, 

(3) Phylica met Elsvormige Bladen „ de ho- 

venften ruis. 

De aangehaalde Af heete op. deeze Soort n 
verfchillen aanmerkelyk , ten opzigt van de 

Blaadjes , welke in fommigen meer, in andee 
ren minder of geheel. niet Haairig zyn. CoM- 

MELYN fchryft , dat het Gewas op opene plaat- 
fen, in Afrika, drie Voeten hoog groeit; doch 
de onderfcheiding van deeze Soorten is wat 

duifter, Volgens de Afbeelding van Pruke- 
NE: 

(2) Pbylica Fol. linearibus pubescentibus , Calycibus com- 
munibus Corolla brevioribus. Mant. 203. 

(3) Phylica Fol. lineari- fubulatis, fùmmis hirfutis, ROYEN 

Luedbat, 199: Ricinus arborescens Africanus &c. SEB. Afus. 

Ip. 38. T. 23. f. 4, 5. Chamzlea Afr. tricuccos &c. PLUK: 

Mant. as. T. 342. f, 3. Alaternoides Afr. Rorismarini latios 

re & pilofiore folio, ComM, Pral, 63, T. 13a 
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NETIUS zyn de Bloemhoofdjes zeer duidelyk HL 
met Pluimpjes gekroond, er 

(4) Phylica met fmalle , flompe, ruuwe Bit 

den , en Wollige Bloemen aan ‘tend der yv. 

Takken. pl Tee 
Ongebaar- 

Hier wordt betrokken het Keten Gewas sde, 
van BrEyN afgebeeld , ’t welk die Autheur 
oordeelde naby te komen aan de Derde Sana. 

munda van CLustus, hebbende Wollige 
Steelen , Bladen en Bléettkofiies: doch dit 
verfchiltaanmerkelyk van het gene SE BA noemt 

Afrikaanfche Heide met witte Bloemen en Ros- 
maryn- Bladen, wat de Afbeelding aangaat, die 

echter. waarfchynlyk ook naar een Takje ge- 
maakt zal zyn. Dezelve groeide maar een 
Voet hoog. 

(5) Phylica met fmalle geftoppelde Bladen en en 
hylica yyfhoornige Bloemen. 

Stiput LAFISe 

Geftop- 
Hier wordt thans de Chamelea van den Hoog-pelde. 

leeraar J. BUR MANNUS;, met fmalle van on- 

deren gryze Bladen en Mosachtige Bloemen, 
t'huis gebragt. De twee kleine Stoppeltjes „ 

by 

(4) Phylica Fol. linearibus obtufis fcabris, Flor. terminalí- 

bus pubescentibus. BERG. Cap. st. Sanamunde tertie Clufii 
affinis. BREYN Cent, 18. T. 7. Erica Africana &c, SEB. Jfus. 

II. T. 49. f. Se 
(s) PAylica Fol, linearibus ftipulatis , Flor. quinguecornibus. 

Mant. 208. Cham. Fol. anguftis , fubtus incanis , Flotibus 

muscofis. BURM, Afr. 177. T. 43. f. 2e 

| 
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NL by den oirfprong van ieder Blad, zyn in de 
ADE Ees Afbeelding niet zigtbaar, en worden ook in 

Hoorp. de befchryving van gedagten Hoogleeraar niet 

dn gemeld , volgens welke de Bloemen zo wel 

gepluimd fchynen te zyn, als die van de Der- 
de Soort. 

Mon (6) Phylica met Hartvormige Bladen. 
dioica. 
Tweehuie Men heeft ontdekt, dat 'er van deeze Man- 

zige. netjes en Wyfjes- Plantgewasfen zyn, waar van 
de bynaam is ontleend, De Schubben van den 
Kelk zyn hier ruig door groenachtig graauwe 
Haairtjes, die van de Bloem door witte Haair- 

tjes, en van deeze Soort is eene Verfcheiden- 
heid met omgekrulde fmalle Bladen , zo onze 
Ridder aanmerkt. | 

A (7) Phylica met enkelde en drievoudige Ey- 
P5yhca ronde, van onderen Wollige Bladen, 

Buxifolia. f 

dn Een zeer fraay Gewas maakt deeze , dat dikke, 

ronde Steelen heeft , welke jong zynde Wollig 
en bruin , oud wordende roodachtig en ruuw 

van Oppervlakte zyn ‚ met Bladen bezet als die 
van Palm , doch van onderen Wollig en wit- 

achtig. De Bloemen, in Hoofdjes vergaard „ - 

zyn klein en vyfbladig , of hebben den Kelk in 
vyven gedeeld , gelyk de overigen. De Heer 

J. 

(6) Phylica Foliis cordatis. Jfant. 342, 
(7) Phylica Foliis ovatis fparfis, ternisque ,fubtus tomen- 

tofis. Syst. Nat. XI. Weg. XIII, Cham. Fol. fubrotundo, 

fubtus incano &c, BURM. Afr, 119. T. 44. É. Ie 
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J. BurRMANNus hadt deeze insgelyks tot de He 
Chamelea betrokken. DEE 

Hoorp= 
(8) Phylica met gladde Eyronde Bladen , de STUKe 

Bloemen enkeld en Trosachtig gepluimd. 

Deeze maakt een Heefter van vyf Voeten Vim. 

uit „, met rosachtige Takken, de Bladen onge- racensfa. 
fteeld , fpits , effenrandig, de Bloemen in een Fiosdeaa- 
Pluim van famengeftelde Aairen , doch zeer 

klein, met een Hartvormig Blikje. Zy hebben 
geen gemeenen maar een eigen Kelk, die drie« 
bladig is , het Vrugtbeginzel bevattende , waar 

boven de Bloem, die fchynt te beftaan uit vyf 
ovaale, platte , witte Blaadjes, Hoe komt dit 
met de Kenmerken overeen 2 

Pd 

(9) Phylica met Elsvormige , fpitfe, ruuwe IX. 

eenigermaate Haaîrige Bladen , de Takken dn 
Pluimachtig veelbloemig. he 

Igc, 

Dit is een Heefter van twee Voeten, ook, 

gelyk alle de voorige Soorten, natuurlyk groei- 
jende aan de Kaap der Goede Hope. Deeze, op 

Zandige Velden voorkomende, gelykt veel naar 
de Heyachtige of onze Eerfte Soort, maar de 
Takjes zyn veelbloemig en de Bloempjes klei. 
ner, zegt onze Ridder. 

| CE. 
id 

(3) Phylca Fol. ovatis glabris , Flor. fimplicibus paniculato- 
tacemofis. Mant. 209. | 

(9) Phylica Fol. fubulatis acutis, fcabris fubpilofis , Ramis 

paniculato - multifloris, Mant, zo9. 

Il, DEEL, IVs STUKy 
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STUK. 
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America= 

NS 

Amerti- 
kaanfche, 

304 VSrMANNIGE HEESTERS. | 

CEANOTHUS, 

De Kenmerken, die dit Geflagt van de an- 
deren onderfcheiden, zyn , vyf gewelfde Bloem- 
blaadjes, van eene Zakswyze figuur, met eenen 
Pypachtigen Kelk : de Vrugt een droog, drie- 
hokkig Zaadhuisje , bevattende drie Zaaden. 
*t Getal der Soorten is drie, uit ieder Werelds- 

deel , buiten het onze, één, als volgt, 

(1) Ceanothus met drieribbige Bladen. 

Men vinde deeze onder den naam van Evony- 
mus van Nieuw Nederland , met Bladen der 

Wyfjes Kornoelje- Boomen, voorgefteld en afe 
gebeeld: door den beroemden CoMMELYN, 
en het fchynt-oak de Karolinifche met Joben- 
booms Bladen en kleine Vrugten ; byna in 

Kroontjes geplaatst, te zyn van PLUKENET, 
zo Rav oordeelt, verfchillende alleenlyk daar 

in, dat de Bloemen , hier , uit de toppen der Steel. 

tjes voortkomen, en daar, uit de Oxels der Bla- 
den, Dit laatfte evenwel heeft ook in dee- 

ze, aan het bovenfte der Takken, plaats; al- 
waar zy Bloemtuiltjes uitgeeft, die langer dan 

de Bladen zyn, zo onze Ridder aanmerkt, In 
et 

(1) Ceanoethus Foliis trinerviis, Syst. Nat. XII, Gen. 266. 

Pp. 130. Vig. XIII. Gen. 267. pe 197. MILL. Diff. T. 86. 

Du HAMEL. Arbr. I. p‚ 133. T. si. Ceanothus Corymbis 

Folio longioribus. Hort. Ups. sr. ACF, Ups. 1741. p. 77« 

GRON. Virg. 32. Celaftrus inermis &c. Mort, Cfr. LENK 

ROYEN Zugdbat. 435. Evonymus Novi Belgi &c, Comm. 
Hort. Armff. 1. p. 167. T. 86. RA). Dendr. 69. Evonymus 

Jujubinis fol, Carol. PLUK. Alu. 139. Te 28. £. 6. TREW. Ebret. 
Te 94. 
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Het is een Heefter, die, in Virginie en HL 

Karolina, ter hoogte van drie of vier Voeten, Lane 
groeit , met zeer kleine , witte, vyfbladige , Horan 
Aairswys’ gefchikte Bloemen, die niet ruiken; STUK 
hebbende taaije Takken met Olme- Bladen en 

een droog , tweekwabbig Zaadhuisje , als. van 
de Wynruit , bevattende in ieder Hokje een 
enkeld Zaad. Het heeft een dikken Wortel , 

van buiten rood. Men noemt het deswegen 
Rood- Wortel en gebruikt het om te verwen. 
Ook ftrekt het Afkookzel deezer Wortelen , in 
Water , de Wilden van Noord-Amerika tot 
een Geneesmiddel voor Venus= Kwaalen. Het 
is zeer famentrekkende van Smaak, Earetr 
heeft een fraaije Aftekening van deeze Soort gee 
maakt ‚ waar uit de driezaadigheid der Vrugten 
blykt. 

(2) Ceanothus met ongeribde Eyronde Bladen. _ ú. 
Ceanor hus 

e 5 Ky’ N 5 4 7 D Ee A aticu Dn Door den Hoogleeraar J. BuRMANNuUS is éX dn 
deeze woorgefteld en afgebeeld onder de Cey- (che. 
loníche Planten, Zyn Ed. geeft ’er den naam 
aan van Ongedoornde Besfenboom , met gekar= 
telde fpits-ovaale Bladen, en Trosjes van roo- 
de Besfen, die zuurachtig zoet zyn, dus veel 
gelykende naar Aalbesfen. De Bloempjes ZYDs 

zo 

(2) Ceanothus Fol. ovatis enerviis. Ibid. Racemis folie bree 
_vioribns. Fl, Zeyl. 98. Grosfularia Spinis vidua &c. Burm. 
Zeyl. 111. T. 43. Spiree Theophrasti fimilis Frutex indicus} 
latiore folio, Prus, Alm /35o. Te 63, f 2è BURM. Zh 
ind, p. 62. v / 

„M.Dzer, IV. STums 
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HI. zo zyn Êd. aantekent, vier- of vyfbladig , met 
en, veele Meeldraadjes, in een Kelk vervat, en 
HooFp: komen, zo de Afbeelding aanwyst , by Trosjes - 

„STUK uiet de Oxels der Bladen voort. 

ot, (3) Ceanothus met ongeribde Lancetswyue 
J e N 

árrstnks. Bladen en rondachtige Stoppeltjes. 
Afrikaan- 
íche, Deeze is in Afbeelding gebragt door CoMm- 

MELYN > die aanmerkt , dat het Gewas, aan 
de Kaap , in vogtige Velden en aan de kanten 
van Beekjes zeven Voeten hoog groeit. Hy 
geeft 'er den naam aan, van Áfrikaanfche Ala- 
ternoides , met Zaagswys’ getande Laurierbla- 
den. De Bladen zyn van boven glanzig groen; 
van onderen groenachtig wit, zittende op een 
klein rood Steeltje. Het brengt driehokkige 
Vrugtjes voort, en wegens dezelven wordt het 
Ricinoides by SrBA getyteld. De Styl is 
uit drieën famengegroeid , en heeft drie Stem- 

pels. 

ÁRDUIN A. 

Van dit nieuwe Gefligt is de Bloem een: 

bladig gekromd , de Stempel in tweeën ge- 

deeld : de Vrugt een tweehokkige Befie met 

enkelde Zaaden. is | 

5 Ì De 

(2) Ceanotbus Fol. lanceolatis enerviis, Stipulis fubrotuadis, 

did. Celostrus inermis, Fol, lanceolatis &ec. Hort. Cliff. 73. 

Royen Lugdhat. 435. Alarernoides Afr- Comm. Pral. Ó1. T. 

xr. Ricinoides Aft. arborescens &ec. SEB. Thes, I. p. 35- Te 

22, f. 6. FABR. Helmst. 234. PLUK, Phyt, 126. f. Ie 
2 
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De eenigfte Soort (1) , van de Kaap der. IE 
Goede Hope afkomftig ; voert den naam van Aro DEEL) 

_Eyciúm by den Heer Mircer, die dezelve Hoorp: 
heeft afgebeeld; Zy is zeer kenbaar , door” "UE 
haare dikke dubbeld gevorkte Doornen ; die ádnid 

opwaards gekeerd zyn , en maakt een Heefter? prs. 
uit met gegaffelde Takken ,; de Bladen bynadoormiges, 

ongeftecld , gepaard; Hartvormig, effenrändig ; 
hiet afvallend, hebbende, De Bloemen, die 
wit zyn, komen als gebondeld aan ’ end der 

Takken voort. Hy draagt roode Besfen. De 
gedaante is als tusfchen de Randia en Penza 
middelflagtig. \ 

BurrNERIA @%s 

In diet Geflagt is de Bloem vyfbladig; de Kelk 
met de Bloemblaadjes geoord; de Meeldraad- 
jes zjn dan het Honigbakje gehecht: het Vrugte 

huisje gedoornd, vyfzaadig; Twee Soorten ko- 
men ’er thans in voor, die hier volgen. 

(1) Buttneria , wier Bladen de Rib en Steel. v 
: ERD, Buttneria 

tjes gedoornd hevben, Eer, 
De Ruuwé, 

(1) Arduïna. Syst. Nat, XII Marit. 32. Vig. XIII Gen. 
i25o. P. 197 
(*) Wegens het verfchil der Hoogduitfche Dialekt van de 

Latynfche ‚ wordt dit Batrneria of Byttneria gefchreeven ; 

doch men moet het omtrent als Bittneria uitfpreeken. 

(1) Butrneria Foliis Costâ Petiolisque aculeatis. Syst. Nat, 

XII, Gen. 267. ps 181. Weg. XIII. Gen. 268. p. 197. LOEEFL: 

ltin. 313. Chatza aculeata. Jäcq. Amer. 17, Byttnetia, Hea: 

Amer. Hift. 76, TREw. Ehrer. T. 80e 

be es on Vs 
Ile DEEL, IV, STUER: 
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If. De Heer Ja cQuin heeft deeze Soort in de 
AFDEEL, Westindiën waargenomen, gelyk LoerLiNe 
Hoorp: dezelve in Zuid- Amerika ontdekt hadt. Het 
STUK, is een Rankgewas, veel gelykende naar dat der 

Braamboozen , zig wyd en zyd uitfpreidende, 
“en de Takken ‘ook gedoornd hebbende. De 
zonderlinge geftaltej van de Bloempjes, naauw= 
lyks met woorden uit te drukken of verftaanbaar 
te befchryven , blykt in de zeer fraaije Af- 
beelding , welke daar van, of van een dergelyke 
Plant, uit de Tekeningen van EHRET is aan 
“licht gebragt. Zy zyn klein, en de Bladen 
taamelyk groot, aan de oude Takken fpits o- 

vaal , vier Duimen lang, aan de jonge Takjes 
lancetvormig en kleiner, LorerLiNgG geeft 

‘er een Steng aan, van vier of vyf Voeten hoog. 

ARR. (2) Buttneria met bogtige gladde Takken en 
mre ongedoornde Bladen. 

aen Deeze Soort , ook in de Westindien groei- 
jende , heeft gedagte Heer aan onzen Ridder 

toegezonden , die ’er van zegt, dat zy bogtige 
gladde Takken heeft, met enkelde, zydbladige „ 

borizontaale Doornen ; de Bladen overhoeks , 

ver van elkander , zeer ftomp , ongefteeld ; 

geeveride veele Haairachtige Bloemfteeltjes uit 
de Oxelen. De Bloemblaadjes zyn ímal, aan 
* Grondítuk” wederzyds gekwabd , vervat in 

Een 

(2) Buttneria Ramis flexuofis levibus , Folijs inermubus. 
dlant. 207. JACQ: Hort. T, 29  ° 
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een vyfbladige niaenreide Kelk. De Vrugt , Hls 
FD hd 

js aan alle kanten gedoornd. Leo 

Hoorp- 
MYRSINE. PE 

De Bloem is half in vyven gefneeden en 
famenluikende , gevuld. met het Vrugtbeginzel, 
dat eenen ruigen Stempel heeft; zynde- de 
Vrugt eene eenzaadige Befie met een vyfhok- 
kigen Steen, 
De eenigfte Soort (z) is van de Kaap afs 1 

komftig, waar van zy den bynaam voert, zyn- He 

de Afrikaanfche Palm , met ronde . getan-Kaapfche, 

de Blaadjes , van PLuKeENETius getyteld. 

Anderen geeven ’er Myrten- Bladen aan of lie- 
ver van den Myrtillus. De Steng is Heefterach- 
tig, met verftrooide Takken, De Bloemen ko- 
men, drie by elkander , uit de Oxels der Bla- 

den, op korte Steeltjes voort. Zy zyn bleek , 
met Tegelroode Vlakken, ruuw, gehaaird, ge 
flooten. De Meeldraadjes ftaan tegen de Slip. 
pen overs De Stempel is als een Penfeel: de 
Befie blaauw, van figuur en grootte als de Veen- 

besfen , met een platachtig rond Steentje. Naar 
deeze Besfen is het Gevogelte aan de Kaap, 
alwaar het Gewas in de Wildernisfen groeit, zo 
men verzekert zeer gretig, Cer- 

(1) Myrfine. Syst. Nat, Xll, Gen. 268.p. 131, Weg, XIII. 

Gen. 269, p. 197. Hort. Clif, 74. ZINN. Gott, oo2. BERC. 

Cap. 53. Vitis Idea ZEthiopica &c, Comm. Hort. Am/t. I. p. 

123. T. 64. Buxus Africana &c, PLUK, Alm, 74. T. go. s. 

Frutex ZEthiopicus baccifera , foliis Myrtillie BREYN. Cent. 

De Te 5 

Eke DEEEn IV, STUKe 
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U CEL AS TER 
'ArFDEELe 

J p 

1% vi 
en 

í 

Hoor: De Bloem is vyfbladig, wyd gaapende, met 

sTux, … EEN vlakken Kelk : de Vrugt een driehoekig 

*“*__ Zaadhuisje met drie Holligheden. De Zaaden 

hebben een Eeltig bekleedzel. 
Dit Geflagt heeft zes Soorten, waar van de 

drie eerften in Noord-Amerika, de overigen 

in Afrika huisvesten. 

1.” (1) Celaftrus die ongedoornd is, met ovaale ef- 

brl fenrandige Bladen. 
Gebobbel. setae ak | 
de, De rondbladige Virginifche Paapen- Mutfen 

Boom , met hoogroode Zaadhuisjes die fraay ge= 

bobbeld zyn , van BANISTER, door Pr u= 

KENETIUs afgebeeld , is tot deeze Soort 

betrokken. 

pr (2) Celastrus , die ongedoornd iss met win= 

fr dende Stengen en gekartelde Bladen. 
Klimmen- nk Pa à 

de. ° Deeze voert den bynaam van Klimmende ;, 

dewyl zy zig om de, Stammen en Takken der 

Boomen ftrengelt. De Kruidkundige Heer Is- 

NARD, een nieuw Geflagt van Planten opreg- 

EE SOR Ata | ten. 

(1) Celastrus inermis Fol. ovatis integexrimis. Syst, Nat, 

XII. Gen. 269. p. 181.Peg. XIIL, Gen. 270. p. 198. Evonv- 

moides Virginiana êec. Mem. de 1716. p. 369» Evonymus Virg. 

&cc. PLUK. Alm. 139. FT. 28 fte, 

5 (25) Celaftrus inermis Caule volubili. Zbid. Fol, ferrulatis. Sp. 

Plant. Evonymoides Canadenís fcandens. Alem. de 1716 ; uts. 

Du HAMEL. Arbr. 1. pe 223. T. 95. Prut, Viminibus lentis. 

GRON, Virg so / 
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tende , onder den naam van Evonymoides, om UL, 

dat het Gewas zeer naar den Evonymus ge- Aene 
Iyke, befchryft deeze Soort , welke van p v Hoorp- 
Hamer tot de Boomen betrokken wordt „STUEe 
omftandig. Het is, zegt hy, een Boompje , 

dat een Stam heeft van twee Duimen dik, 

met eene bruinroode Schors, als met kleine 

Ringetjes, omgord. De Takken zyn zeer buig- 

zaam, en ftrengelen zig zo digt om den Stam 
van andere Boomen, dat ’er die fomtyds door 
verftikken. De jonge Looten hebben eene 
gladde , groene Schors. De Bladen zyn rond 
en loopen puntig uit: de grootften drie Duimen 

lang en twee Duimen breed , op de kanten 

gekarteld ‚ van boven donker , van onderen 

bleek groen, met een Steeltje, fterk geaderd, 

De toppen der Takken zyn met Aairen ver. 

fierd van Bloemen, die doorgaans uit vyf Blaad- 
jes beftaan , groenachtig wit van Kleur, uit 
een Kelk voortkomende , die naar een Roosje 

gelykt, zo wel als de top van den Styl, die 
met de vyf Meeldraadjes is omringd, en eene 

rondachtige Vrugt wordt , in drieën gedeeld, 
Het Boompje groeit in de Bosfchen van Ka 

nada , omftreeks Quebek, 

C 3) Gelaftrus, die ongedoornd is, met Eyvor- mr. 
d . Celaflrus 

Á eig Id 

lus, (3) Celaffrus inermis Fol. ovatis ferrulatis &zc, Hort. Clf. 72. Myrtebla 
Mytrtifolia arbor, Foliis latis fubrotundis, Flore albo. SLOANE. dige, —_ 

Jam. 162. Hfl. U. p. 79. FT. 193 f. 1e RA]. Dendr, 36. 
NEA 

Ie. DEEL, IV, STUK. 



Sie VYrFMANNIGE HEESTERS, 

in. vormige Zaagswys’ getande Bladen , Tros. 
AFDEEL, d wl 

v. achtige Bloemen, eneene opgeregte Stens, 
Hoor. | 
6TUK. Deeze Soort , de Meyrtebladige Boom , met 

breede rondachtige Bladen en. witte Trosachtige 
Bloemen , by SLOANE getyteld, groeit niet 
alleen in Virginie, maar ook op Jamaika, De- 
zelve heeft het Hout hard en wit , met eene 

gryze gladde Schors bekleed; doch van de hoog- 
te wordt niet gemeld , en hy hadt de. Vrugt 
nooit in volkomenheid gezien. 

Ev. (4) Celaftrus met gebladerde Doornen, hoekige. 
Celaftrus Se Barhrlias, Takken en ftompe Bladen, 

Falmbladií- ) 
ge. ‚Tot deeze Soort wordt de Boksdoorn van 
Rr XKL Portorico, met fmallere Palmbladen , van Pr v- 

KENETIUS, thuis gebragt. Dewyl echter die 

Autheur daar toe ’t Gewas van. ALPINUS , 
Uzeg in Egypte genaamd, betrekt, is de over. 
eenkomftigheid. der Bladen ver te zoeken. Dat 

_ Gewas hadt ronde Stengen en fpitfe Bladen; 
maar de Doorens waren gebladerd, ’t welk een 
byzonder. Kenmerk van deeze Soort uitmaakt, 

LiNnNAus ftelt de Woonplaats in Ethiopie; 
doch mogt die liever in ’t Zuiderdeel van Afrika 

gefteld hebben, dewyl men dit Gewas aan de. 
Kaap vinde. Ik heb ’erverfcheide Takjes van , 

ED | die, 

i/ (4) Celaftrus spinis foliafs , Ramis angulatis , Foliis obe 

tufis. Hort. Clif. 73. Roven Lagdhat: 434. Lycium Por- 
voricenfe Buxi foliis anguftioribus. ELUK, Alm, 234 T, 

BOZe fe Ze, 



es 
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die van daar medegebragt zyn „ onder myne, IL 
Kaapfche Planten , en derhalve geef ik daar SFDEELe 
van in Fig 1 , op de nevensgaande Plaat, een Hoorp- 
naauwkeurige Afbeelding. Hier uit ziet men, "UE 

dat omtrent in ’t midden van ieder Dooren , 

die van aanzienlyke langte en dikte zyn, twee 
Blaadjes voortkomen , terwyl dezelve aan den 
Wortel ook twee zodanige Blaadjes heeft. De 
viefchietende Tak is hoekig of met kanten , 
doch de andere, zo wel alsde Doorens, rond. 

De Bloemen komen met de Kenmerken van dit 

Gefleagt overeen. 

(5) Celaftrus met naakte Doornen, ronde Tak- _v. 
ken en fbitfe Bladen. EEn Pyracan- 

Deeze , naar de Évonymus in Gewas en V rugt Spiesbladie 

ge iykende, met Bladen en Poornen van Lycium,°” 
volgens PrLUKENET» heeft: de Bladen Lan- 
cetswys’ ovaal gefpitst, in Sreeltjes uitloopende, 
van boven met fpitfe Tandjes ; zo dat zy by- 
kans fchynen gedoornd te zyn, en niet af- 
vallende, Op zyde heeft het gefteelde Bloem- 

kroontjes. De Woonplaats wordt ook gefteld 
in Ethiopie, | 

(6) Celaftrus met ovaale , glanzige, niet ge-_ VL’ 
Celafirys 

kartelde Bladen , die gerand zyn. Vol. sucidas, 
Gladblidie 

(s) Celaf?rus Spinis nudis, Ramis teretibus , Foliis acutis ge, 

Hort. Cliff. 72. Mare. Did. T, 87. Lycium Ethiopicam Pyracan- 

the foliis. Comm. Hort. 1 p. 163. T. 84. RAy. Derdr. 72. Evo. 

nymo affinis Ethiopica &c. PLUK. Alm. 139. T. 280. f. 5, 

(6) Celaftrus Fol. ovalibus nitidis integerrimis marginatis, 
Mant. 49. MS 

U. DEEL, IV, STUKe 
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u Volgens den Hoogleeraar vAn ROYEN is 
ien dit een regtopftaande Heefter , met harde bruis 

Hoorn. ne Takken en -overhoekfe Bladen , die {tomp- 

STUK achtig ovaal zyn „ geaderd , glanzig , zeer kort 
gefteeld, met eenen effenen omgeboogen Rand. 

Uit de Oxelen komen de Bloemtfteeltjes digt er 
enkeld voort, korter dan het Blad , met holle 

Bloemblaadjes „ de Meeldraadjes korter dan de 

Bloem, den Styl dik, uitloopende } in drie van een 
wykende Stempels, 

E vo Ny MU Ss. Paapenhout. 

De Kenmerken zyn, een vyfbladige Bloem, 
in een uitgebreide Kelk ; wordende de Vrugt 

een vyfhoekig Zaadhuisje , dat naar een Paa- 
pen - Muts gelykt , en gekleurd is , met vyf hol- 

ligheden en vyf Klepjes; waar in Zaaden, met 
een Eeltachtig bekleedzel. | 

Drie Soorten komen thans in dit Geflagt voor, 
elk uit een byzonder Wereldsdeel , te weeten. 

À 
Zoymas (1) Paapenhout met de meefte Bloemen in vie 
Eu opus, 

Europi- ren gedeeld, en ongefleelde Bladen. _ 
£che. 

Deeze bepaaling ftrydt tegen de opgegevene 

Kenmerken; want een vierdeelige Bloem is al- 
toos 

(1) Evonymus Flor. plerisque quadrifidis, Foliis fesfilibus. 
Sys1. Nat. XII. Gen. 270, p. 181. Veg. XIII. Gen. 271, pe 

198. Ev. Fol. oblongo- ovatis. Hort. Cliff, Fl, Suec. ROYEN 

Lurdbat. 436. HALL. Helv. 423. Ev. vulgaris Granis ruben- 

tibus & latifolius. C, B, Pine 428. CLUS. flifl. p. 56. Pans. 

p- 94, 97. & Icon latif. in Append, & TOURNFe Inft. 617. 

Dop. Pempt, 783. 
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toos van een vierbladige önderfêheiden, Dat ML 
het Geflagt , fchoon de meefte Bloemen vier- hi. 

bladig zyn en dus ook vier Meeldraadjes heb- Hoorp- 
ben „ hier thuis gebragt worde, kan men*uit "°" 
de overeenkomst ‚in Geftalte, met de Ameri- sos 
kaanfche „ eenigszins billkens doch ik. verftaa 
de Sluitreden niet, welke onze Ridder daar ome 

trent gemaakt heeft. Wolgens de voornaamfte 
Bloems, zegt hy, komt het met de mede- Soorten 

overeen C*). Zoumende Bloemen , die ’er meest 
aan voorkomen, niet als de voornaamften moec- 

ten aanmerken; terwyl de Vrugt ook doorgaans 

maar vierhoekig is met vier Holligheden? Of 
‘heeft de Ridder ook op ’t Oog gehad, dat 

TourNErForRT de vyfbladige Bloem de eer» 

fte in rang plaatst? 

Ons Onderwerp is hier een Gewas, dat van 

THEOPHRASTUS den Griekfchen naam Zuo- 
nymos , die een Goeden naam betekent;,.ge- 
kreegen heeft, zonder dat de eigentlyke reden 

daar van blykt. Gemeenlyk fchryft men dien 
Evonymus ; doch in de meefte deelen van Eu- 
ropa heeft het zvnen naam van % gebruik, dat 

van het Hout gemaakt wordt. Men draait ’er , 
voor de Speldewerkfters, Slaikfpillen of Klos. 
fen van , en hierom noemen de Italiaanen 

bet Gewas Fufano, de Franfchen Fufain, de Ens 
gelfchen Spindeltree en de Duitíchers Spindel 

baum, 

zaten 

(*) Ex Flore primario convenit cum congeneribus, Spec. 

Plant, II. p. 286. Phil. Bot. 9. 278 

IL. DEEL. IV, STUK, 
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UL baum. Ik weet niet, waarom de Sweeden het 
AFDEEL Alfter heeten. Wy geeven ’er den naam van 

Hoorp- Paapenmuts of Paapenhout aan, wegens de aar- 

STUK» tige figuur der Zaadhuisjes ;gelyk de Frenfchen 
& A 

Paapen- et ook Bonnet de Prêtre noemen. De Groey- 
hout. 

plaats is door geheel Kuropa, zelfs in de hooe 

ge deelen van‘onze Nederlanden. _ 

Het is een Heefter , die zelden hooger groeit 

dan agt Voeten volgens HarrER,en DALECPAMP 

zegt, dat hy nooit een Boom wordt ; doch ?dit 

zal in ’t wilde zyn. De Hoogleeraar D, VAN 

RoveEN fchreef my, dat zyn Ed, denzelven 

in de Leidfe Akademie- Tuin hadt, van zestien 

Voeten hoog, met den Stam vyf Duimen dik. 

Dit Gewas heeft doorgaans een gefpleeten 

Bast, met vier Vleugels verheven ; zo dat de 

Takken byna vierkant zyn en broofch van Hout. 

De Bladen, aan den rand fyn gekarteld en dun 

of teder , ftaan tegenover elkander, en zyn ge- 

fpitst ovaal, De Bloempjes komen by Trosjes, 

van twee tot zes, elk op zyn eigen Steeltje 

voort , en worden gevolgd van eene Vrugt, 

die Rooskleurig is, bevattende vierof vyf paar- 

fche Zaaden in een hoogroode Pap. Deeze 

Zaaden gebruiken de Boeren, wanneer dezel. 

ven tot Poeijer geftooten zyn, om het Onge- 

diert op ’t Hoofd der Kinderen te dooden, en 

noemen deswegen het Gewas Luizenboom, ZO 

de Hoogleeraar D. DEGORTER meldt. Tour- 

NeeoRT hadt dit gebruik reeds aangeweezen , 

en gezegd dat men van het Hout ook Lardeer- 
pen 
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pennen maakt. De Vrugt wordt gezegd fterk HE _ 

te werken door Afgang en door Braaken; ja dak 
men oordeelt het Gewas niet zonder Vergift Hoorp= 
të zyn ; alzo het Vee, dat ‘er veel van eet „STUE- 

inzonderheid de Bokken en Geiten , naar ge: jn?" 

tuigd wordt, zulks moeten befterven, | 

Onder de verfeheidenheden van den Europi- 

fchen Paapenboom , telt men die zwarte Zaa- 

den draagt ‚ welke glanzig zyn, in Zaadhuisjes 

van eene Goudgeele Kleur vervat, en deeze 

heeft Crusius in de Bosfchen op de Ooften- 
rykfche Gebergten waargenomen. Een breed- 
bladige kwam hem aldaar ook op fommige plaat- 
fen voor, en SCHEUCHSER vondt denzelven 

in Switzerland. In de Elfaz groeit ’er een; 

welke de Bladen met Goud gezoomd, en een 
ander welke dezelven groen en geel bont 
heeft , volgens Doktor Marrus, die aante« 

kent, dat de Bladen in de Herfst rood wor- 
den, en dat men de Vrugten in Loog kookt , 
om eene geele Kleur te geeven aan Turks Le- 

der, Safran genaamd. | 

(e) Paapenhout met alle Bloemen in Wren IE 
gedeeld en ongefteelde Bladen. vonymus 

America-« 
Nus. 

i | Aan Ameri- 
kaan(che, 

“ (2) Evonymus Flor. omnibus quïnquefidis , Fol. fesfilibus. 
bid. Ev. Fol. lanceolatis. GRON. Virg. Ev. Virg. Pyracanthe 

foliis &c. PLUK. Alm. 139. T. 115. É. s. Celaftrus Foliis op- 

pofitis ovatis integerrimis 8&c. Hort. Cliff. 32. Rhus Virgi- 

nianum Foliis Myrti, CONM. Mort. I. p, 157. T. 81, RAT. 
Dendr. 57. 

Ie DEEL IV, STUKe 
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Aan deeze worden Lancetvormige Blade 
toegefchreeven ; doch de bovenften zyn alleens - 
lyk fmaller, de onderften breeder en byna os 

vaal , inzonderheid by de eerfte uicbotting , 
volgens de aanmerking van den Heer Groe 
NOVIUS. COoMMELYN geêft ’er de Afbeel. 
ding van , onder den naam wan Warginifchê 
Sumach , met Myrtebtaden. Hy draagt gemeen= 
lyk maar twee Bloem{teeltjes by elkander, en 
de Laadhuisjes zyn hoogrood. * Blyft altoos 
een Heefter of Boompje. Men vindt ’er ook 
eenige Verfcheidenheden van, in Virginie: 

“ (q) Paapenhout met alle Bloemen in vieren 

gedeeld en gefleelde ftomp ovaale Bladen, 

Als eene derde Soort plaatst onze Ridder 
thans alhier dat Kaapfche Gewas , * welk van 
Ber erus Colpoon compres/um getyteld is; om 

dat het de Leedjes der kleine Takjes overs: 
hands famengedrukt of platachtig heeft. En 

zoude, volgens zyn Ed., hier ook de Crategus 
‚ met rondachtige uitgegulpte Bladen, de Bloem 

en Vrugt Trosachtig , van den Heer J, Bur: 
MANNUS, thuis behooren; De Afbeeldin- 

gen , niettemin , van deeze’ beiden , {temmen 
noch met elkander , noch met de opgegevene 
bepaalingen , overeen. In die van BerGrus 

| zyn 

(3) Evonymas Flor. omnibus quadrifidis, Foliis petiolatis 
ovalibus obtufis. Mant, 210, Colpoon compresfum. BERG. Cap. 
38. T. 1. f, 1. Cratzgus Fol. fubrotundis finuoíis „Flore ac 

Fruêtu racemofo, BURM. Afr, 240. Te 56 
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zyn ik Bladen geenszins ftomp of uitgegulpt : le 7 

in die van onzen Hoogleeraar is de Vrugt een yv.” 

ronde Befie met twee Zaaden , en gelykt dusHoorps 

het allerminfte niet naar de opgegevene Kens *TöE 
merken van de Paapen-Mutfen, Men noemt, 
dit Gewas, dat een Boom wordt , aan de Kaap 

Lepelhout ‚ om dat daar van Lepels en Bakjes 
gemaakt worden. LIiNNmus zegt, dat de 
Besfen vierkant en vierzaadig Zyn. 

Paapena 

DiosMA 

De byzondere Kenmerken van “dit\ Geflagt 
beftaan in een vyfbladige Bloem , met vyf Hoe 
pigbakjes boven het Vrugtbeginzel: de Vrugt 

uit drie of vyf famengegroeide Zaadhuisjes be- 
ftaande ,‚ waar in Zaaden met een bekleedzel 
of Korrels (Arilli) zyn vervat. 

Dertien Soorten , altemaal uit Afrika af kom- 

ftig, komen thans in ’t zelve voor; door- 
dien de Hartogiaas ook daar toe betrokken zyn, 

(1) Diosma met Elsvormig fpitfe tegenover 1. 
3 A Diosma elkander flaande Bladen. oppofitifo- 

La 
Van deeze geeft COMMELYN een zeer kruisbladie 

fraaije Afveelding , onder den naam van Afri=f“ 
‚ kaanfche Spirea met in *t kruis geplaatfte Bla- 

den; 

(1) Diosma Fol. fubulatis , acutis, oppolitis. Sysr. Nat. XII. 

„Gen. 271 p- 182. Peg. KIL. Gen. 272. p. 198. Hort. Cif. 

71. ROYEN Lugdbat. 434. Spirea Africana Fol, cruciatim po-= 

fitis. CoMmM. Rar. T. 1, Hypericum Aft, vulgare. SEB. Kab, 

u. P: 4 lt. Te 49. # So 

EL. DEEL, IV, STUK, 
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4 UL den; zeggende, dat de Zaaden van deeze en de 
Ae Tb twee volgende van de Kaap gezonden worden, 

Hoan: onder den naam van Heefterachiig Afrikaanfch 
STUK, Sint Jans Kruid, en dus is ook het Gewas by 

SteBaA getyteld, Het is een laag Heeftertje , 

welks Steng zig digt by den Grond in Takjes 

verdeelt ; bezet t met kleine , Ímalle, gefpitfte 4 
groene Blaadjes , en de Vrugt bee uit vyf 
ON ZLaadhuisjes, veel gelykende naar 
die der Akeleijen, 

he (a) Diosma met fmalle ruige Bladen, 
Dinsma 

see 4 Van den zelfden Autheur is deeze, onder den - 
ge. ‘paam van Ruikende Spirea met: Haaïrige Blas 

den , voorgefteld, Zy heeft den Steng veel 
dikker en hooger , zig ook in Takken verdee- 

lende, welke by uitftek Haairig ZD; de Bloes 

men, aan de enden der Takjes , wit; de Zaad- 
huisjes insgelyks by vyven famengevoegd. Wes 

gens den fterken Reuk der Bladen en Bloemen, 
verzamelen de Hottentotten hier van cen groote 

veelheid, om hun Hoofd en Lighaam daar me- 

de te beftrooijen. 

ur. (3) Diosma met fimalle , gefpifle , gladde , 
Diosmza 

ej 

rubra. | \ st 

no nlos (2) Diosma Fol. linearibus hirfutis. Hort. Clâf. R. Lugdbat. 
56 

Spirza Africana odorata ; Fol, pilofis. COMM. Rar. T. 3, Diosmaa 

hirfuta. BERG. Cap. 65. FARR. Helm/?. 145. 

(3) Diosma Fol. linearibus , mucronatis , glabris, carinatis „ &c. 

Erica Zrhiopica, Rosm, fylveftsis Folio eleganter punâato. 

Pruk. Mant. 63. T. 347- f. 4: Spirza Africana odorata, Flor. 

fmave-rubentibas. COMM. Rar, T, 2, Diosma rubra, BERG, 

Cap. 62, 
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ben {gekielde Bladen, die van onderen twee ry- 

én yvan stippen een. | Arse yv. 
Hoorp : 

De roode Kleur der Bloemen onderfcheidt ha, 

deeze Soort, welke nog welriekender is, vol- 

gens CoMMELYN , dan de voorgaande. De 
Bladen zyn een weinig breeder dan in de eerfte 
Soort. De gemelde groeijen en bloeijen in on- 
ze openbaare Kruidhoven , en deeze , inzone 
derheid, heeft een fterken Balfamieken Geur , 
waar van het Geflagt den naam voert, 

(4) Diosma met fmal Lancetvormige, van rv. 
' ji e jn PRN Diosma en onderen ronde , Bladen, die tweevoudig op des. 

__ elkander leggen. Heyachtie 
ze, 

Volgens Bererus zyn de Bladen van dee- 
ze Vleezig , fpilrond , ftomp , tweehoekig of 
wederzyds met een verheven Streep, van onde- 

ren geftippeld , glad , kort gefteeld, byna cen 
zesde Duims lang, digt aan elkander gevoegd. 
Twee Bloemen komen doorgaans aan ’t end.der 

Takjes op korte Steeltjes voort. LINNaus 
zegt, dat deeze ‚zeer veel Geur geeft aan de 
Pleifters der Hottentotten (*). 

(5) Die 
(4) Diesma Fol. linear -lanceolatis, fubtus convexis „ bifa= 

siam imbricatis. Spirza Africana Erice Bacciferg foliis, Raj. 

Dendr, 91. Ericeformis Coridis folio, PLuRK. Amalth. 226. 

T. 279. f. $…-Diosma Ericoides. BERG. Cap, 65. 

(*) Hee valde fragrans in Emplaftris Hettentottotum, 52, 
Plant, U. p. 237. 

Xx 
ME. DEEL, IVe STUK) 
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(s) Diosma met fimalle, driekantige, van on- 
deren geftippelde Bladen. 

Dewyl alle de Soorten, als gezegd is, van 
de Kaap afkomftig zyn , zo luidt de Latynfche 
bynaam vreemd. Ik geef ’er daarom dien van 
Hartogia aan, welke ter gedagtenisfe van den 
Kruidkenner HARTOG , (daar men de cerfte 
kennis van die zonderlinge Kaapfe Heefters , 
thans Protea genaamd, aan verfchuldigd is ,) als 
een Geflagtnaam ontworpen , en nog onlangs 
onder de Eenhuizigen: geplaatst geweest (*) „ 

“thans in dit Geflagt-verfmolten is. Deeze Soort , 

naamelyk heeft te vooren alleen het Geflagt van 
HaARTOGIA uitgemaakt (}). 
De Heer N. L. BURMANNuUs merkt aan, 

dat de gedroogde Takjes, hier van overgezon- 
den , ten opzigt van het Loof zeer verfchillen- 
de zyn , hebbende fommigen de Blaadjes fmal. 
ler , anderen breeder en Lancetvormig ovaal, 
de Bloemen aan ’t end der Takjes of op oe 
dan Trosjes , dikwils met een gebladerd Steelte 

je: Hier van fchynt onze Ridder byzondere 
Soorten gemaakt te hebben, die vervolgens 
voorkomen in dit Geflagt. Deeze Soort heeft 
de Bladen gepaard, of tegen elkander over. 

(6) Di- 

(5) Diosmá Fol. linearibus triquetris fabtug punêtatis. Vig. 
KTI: Hartogid Capenfis, Sp. Plant. 238. Syst. Nat. XI. Ps 625e 

(*5 Syst. Nat, Ed. XII, p. 625. 

(1) Sp. Plant, Ed. Iep 288. 



ate 

Mo hokje er 

_{6) Diosma met fimalle, op elkander leggen- UL, 
de „ rwwwe „aan de kant geliaairde Bladen, arne 

de Bloemen Knopswyze geaaird. Hòosù: 
STUKe 

Deeze, naar Heide gelykende, heeft een op- vr. 

geregte Steng van twee Voeten, die bruin is , sen 

met Takjes bezet, waar aan de Blaadjes agt vou= Geknopté, 
dig op elkander leggende , van buiten rond ;, 

ruuwachtig , eenigermaate gerand en op de Ben: 
ten met Haairtjes begroeid. De Bloempjes zyn 
paarfch , tot een Hoofdje aan *t end der Takjes 
by een gevoegd , en vervat in een Kelk van op 
elkander leggende Blaadjes , die ovaal zyn en 
ruig gerand. Het Honigbakje is zeer klein en 
niet gehoornd. | | 

{7) Diosma met ovaale , driekantige , op el- WEN 
kander leggende Blaadjes en ongefteelde Cupresfina, 

C : 
_enkelde end- Bloemen. ren 

Deeze heeft dunne reëtopftaande Takjes, met 
kleine Blaadjes als die van Heide , volmaakt drieë 

kantig , ongefteeld , met een gekleurde Eelt 
achtige Punt, De Kelk is Vliezig en bevat vyf, 
of ook dikwils vier, Bloemblaadjes , die ftomp 
ovaal en eens zo lang zyn, met vyf regtopftaan- 
de Meeldraadjes, \ el 

(8 ) Di. 

(s) Diosma Fol. lin. imbricatig, fcabris ciliatis, Flor. capi- \ 

tato-Ípicatis. Jfant. 210. 

(7) Diosma Fol, ovatis, teiquetris imbricatis ‚ Flor. Golieriis 

terminalibus fesfilibus. Mant. so. Brunia unid. Sb. Plans: 
239. Diosma dichotoma. BERG. Cap. 63. 

Xe 
EL, DEEL, IV, STUK, 
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Hi. | : 
At (8) Diosma met ovaale , gefpitfte , op elkander 

On leggende ‚ gehaairde Blaadjes. 
Hoorp- 
srux. De Bloemblaadjes van deeze zyn rondachtig , 

vir. met de Nagels driemaal zo lang als de Kelk en 
part paarfch van Kleur. Dit maakt haar voornaam- 
SE fte verfchil met de Tiende Soort uit. 

IX. (9) Diosma met ovaalachtige, flompe , gladde 
Diesma f 

danceolata. Bladen. 

Lancets= , 

winds Deeze is onder. de Hartogiaas betrokken ge- 

weest. Het is de Afrikaanfche Spirseea met Blaad- 
jes als van Keul,doch korter, van Doktor Suar- 

RARD, opgegeven door Ray. De Bladen zyn ; 

boven en onder, bezet met yle Haairtjes. 

ne (ro) Diosma met Lancetvormige ‚ gehaairde , 
2 id e 

eiliata. rimpelige Bladen. 
Gehaairde, 

De Blaadjes zyn hier aan den Rand en Kiel 
met Haairtjes bezet : de Bloemblaadjes zyn lang- 

werpig met de Nagels naauwlyks langer dan de 

Kelk. Men vindt een ruigbladig Afrikaanfch 
Ge- 

C_ (8) Diosma Fol. ovatis , mucronatis , imbricatis ciliatis. Mant, 

224. fab Hartogia. 

(9) Diorma Fol. ellipticis obtufis glabris. Veg. XIII. Spi- 

rea Afr. Saturejz Fol. brevioribus. RAj. Dendr. or. Hartogia 

lanceolata. Syst. Nat. XII, p. 625. 
(1o} Diesma Fol. lanceolatis ciliatis rugofis. Weg, XIII. 

Spirze forte genus Afticanum &c. PLUK. Amalth. Te 411. fo 

3. SEB. Xab. II. T. 17. f. 5. Hartogia ciliaris. Syst. Nat. 

KI, Pe 625, BERG. Cap. 63 
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Gewas, dat Heefterachtig is, met geele Bloe- hl 

men aan Kroontjes, van SEBA afgebeeld, tot __ v, 
Goort Ì Hoorp» 

deeze Soort betrokken. ene 

(ir) Diosma met Lancetswys’ ovaale, ge- Ii 
8 á Diosma 

paarde , Klierachtig gekartelde Bladen „„enara. 

en enkelde Bloemen. Rena 

Deeze is, door BerGrus, Hartogia Betu- 

lina genoemd geweest, als de geftalte nage- 
noeg hebbende van de Naantjes- Berken. De 
‘Takken zyn rond en geftreept, de Bladen 

ftomp ovaal, met flaauwe Stippen over de ge« 
heele Oppervlakte gefprenkeld , hebbende een 
doorfchynende Stip aan den Omtrek onder ie« 
der Tandje. De Bloemen, die wit zyn, ko- 
men Troswyze aan het end der Takjes voort, 

en hebben een Kelk met vyf Elswyze Punten , 
die zeer fyn gehaaird zyn. Het Honigbakje bee 

ftaat uit vyf witteafvallende Blaadjes, die maar 
een derde van de langte der Bloemblaadjes heb. 
ben, en de Meeldraadjes zyn ook korter dan 
deeze laatften. Het Gewas is met een zeer fter- 

ken Balfamieken Geur, van Olie, waarfchyn- 
lyk, die in de gezegde Kliertjes huisvest, be- 

zwangerd, Door de bladerige Honigbakjes wor- 
den deeze twee laatfte Soorten onderfcheiden. 

| (12) Di- 

(11) Diosma Fol, lanceolato - ovalibus oppofitis, glandulofd- 
&renatis, Flor, folitariis, Ams Acad, IV. p, 308. Hartogia Be- 
tulina, BERG. Cap. 67. 

X 3 
Be DEEL IVe STWKe 
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(12) Diosma met langwerpig ovaale Bladen, 
de Bloemen enkeld aan ’t end der Takken, 

Deeze van BERGIUS Eenbloemige Hartogia 
getyteld, heeft de Blaadjes van den Kelk ovaal 
en groot ‚ fchier breeder dan de Bladen, waar 

van de onderften langwerpig , als die van de 

Wilde Rosmaryn , geftippeld , de bovenften 
rondachtig zyn als die van de Wilde Thym, of 
onzer Vrouwe Bedítroo, Het is een laag Hee- 
ftertje met groote witte Bloemen , wier Honig- 

bakje uit vyf Draadjes beftaat, welke Eyronde 

holle Topjes hebben , beurt om beurr met de 
Meeldraadjes geplaatst. De Styl is ook Draad- 
vormig en heeft een flompen Stempel, 

(13) Diosma met flomp ovaale , Klierachtig 
gekartelde Bladen , en twee Bloemen b J 
elkander in de Oxelen. 

Deeze , Hartogia pulchella van den Ridder ge 
naamd geweest, is een zeer fraay Heeftertje , met 

‘Takken als Roedjes en nette Blaadjes. Het 
draagt tweeflagtige Bloemen „- zegt de Heer 
Murray: maar zyn de Bloemen dit ook niet : 

in veele andere Soorten ? Het Zaadhuisje hadt 
drie Holligheden. De Bloempjes waren blaauw 

| hi Ch 

(12) Diosma Fol. ovaro- oblongis, Floribjs folicariis termi- 
nalibus. Ciftus humilis ZEthiopicus. PLUK. Afant. 49. Te 342» 

f. $… Hartogia uniflora. BERG. Cap. 71. 

(13) Diosma Fol. ovatis obtufis glandulofo- crenatis , Flo. 

sihus geminis Axillaribus. Sp, Plant, 238, Hartogia. pulchels 

Ea, Syste Nat. XII p. 625. 
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en zeer klein , hebbende de Hootens van het Il 

Vrugtbeginzel ieder met twee Kliertjes bepaald, "PEEL. 
Onder, myne Kaapfche Planten vond ik een Hoorps 

Takje „ dat , wegens de eigenfchap van twee “TEE 
Bloempjes-by elkander te hebben , tot deeze rs, Si 

Soort oordeelde te behooren, en, dewyl die nog : 
niet was afgebeeld , kon ik te gevoeglyker 
daar van gebruik maaken ; om dus ten- minfte 

één van dit vreemde Geflagt in myn Werk te 
vertoonen. Voorts bevond ik dit Takje, by 
nader onderzoek , byna volmaakt overeenkom- 
ftig met de befchryving, welke de Heer Ber- 
GIUs van de Hartogia pulchella geeft, zeggen-= 

de: „ dat dezelve de Steng Heetfterachtig rond, 
„, bruin en ruuw heeft met Lidtekentjes der 
, afgevallen Bladen , gegaffeld zo wel als de 
ss. Takjes, die ruig en digt gebladerd zyn , 
> bezet met Vleezige , ovaale , wederzyds glad. 
…‚ de Blaadjes , flaauw gekarteld, en onder ie= 
s der Tandje met een Klierachtige Stip, De 

Bloemen in de Oxels der Blaadjes, meest 

twee by elkander , aan de fopjes voortko- 

mende, hebbende ieder een byzonder Steele 

tje. De Kelk eenbladig in vyven verdeeld: 

de Bloemblaadjes vyf in getal , langwerpig 
ovaal, met een Honigbakje van vyf Draad- 

3, jes die korter zyn, zo lang als ’t Vrugtbe. 
s Sinzels en vyf Meeldraadjes, langer dan de 
‚„ Bloem , met dubbelde Meelknopjes, aan de 
9, punt ‘geknobbeld. Het Vrugtbeginzel hoe- 
„> kig, met een Elsvormigen Styl , die korter 

X Á | 2» dar 
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III, „dan de Meeldraadjes is en een enkelen Stene 

De, ‚, pel heeft” Zodanig een Bloempje is, ver= 
Hoorp- groot zynde ‚, met alle. mooglyke- naauwkeurig- 

STUK. heid, by A vertoond, en verder ziet men by 

B het Vrugtbeginzel reeds tot een tropje van 
vyf gehoornde Zaadhuisjes , in de Kelk aan- 
gegroeid. By C hebben wy de zonderlinge 
gefteldheid der Blaadjes van die Gewas, als die 
van Weynruit met zekere Olie - Kliertjes of 
Stippen in donkere Kringetjes bezet , welke: 

waarfchynlyk de zitplaats van de ruikende Stoffe , 
in de meeften van dit Geflagt , zyn , willen 
voor oogen ftellen. 

BRUNIA. 

Hier zyn de Bloempjes vergaard in een 
gemeene ruige Kelk, leder Bloempje heeft: 
zyne Meeldraadjes in de Nagels der Bloem. 

blaadjes ingeplant, en den Stempel in twee- 
En gefpleeten. Het draagt enkelde Zaaden. 
Men telt ’er thans zeven Soorten van; ook: 

allen aan de Kaap huisvestende, als volgt, 

1. (1) Brunia met opleggende , driekantige , fpit= 

khan fe Blaadjes. 
Kunoop- 

bloemige, Zes 

(1) Brunia Foliis imbricatis triquettis acuris. Syse Nat, XII. 

Gen. 272. pe 182. Veg. XIII. Gen. 274. p. 199. Brunia Fol. qua- 

drifariam imbricatis. Hort. Clif. 7o. Cupresfo - Pinulus Ca- 

pitis. Bone Spei. BREYN Cent. 22, T. 10. Erica capitata Cur 

presfiformis Afr. RLUK. Mant. 69. T. 346, £. 4e Scabiafie efs 

fuis Axbuseula dc. Rays Hiff. 1444. 
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Zeker Gewas , dat Cypres - Pynboompje van IL 
de Kaap der Geede Hope, door Breyn ge- AFDEEL. 
noemd wordt , maakt deeze Soort uit, welke Hooro- 
de Knoopbloemige Afrikaanfe Heide is, van STUK. 
PrukKENETr. De Takjes, daar van overge- 
zonden, waren omtrent een Voet lang, rond , 

en begroeid met kleine Takjes, die Blaadjes als 
van de Heide hadden en aan ’t end ronde witte 
Wollige Knoopen , uit ontelbaare Schubbetjes 
beftaande , van binnen Zilverkleurig , van buiten 

groen, Wegens de Zaaden , in de gezegde 

Knoppen of Appeltjes vervat, oordeelde hy het 
eenige overeenkomst te hebben met het Schurft- 
kruid. De Kelk is in vyven gedeeld en de 
Bloem beftaat uiet vyf fmalle Blaadjes, Door 
twee Stylen te hebben en een tweehokkige 
Vrugt is deeze , zo LiNN&us oordeelt , 
genoegzaam van de anderen onderfcheiden. 

ra Shane In. (2) Brunia met vyfvoudig opleggende,als aan- H-. 
geplakte Blaadjes, een Bloemtuiltje aan ’t ae 
ends de Hoofdjes met uitfleekende Kafjes. en 

Deeze Soort gelykt naar de voorgaande , 
maar heeft de Blaadjes kleiner , de Takken be- 

dekkende. Veel Bloempjes , met elkander in een 
Haairige Kelk vervat, maaken een Pluim uit, 
hebbende bleeke Kafjes tusfchen de Bloempjes , 

twee- 

(2) Brunia Fol. quinquefariara imbricatis appresfis , Co» 

rymbo terminali, Paleis Capitulorum exfttis, BER@, Cap, 

$6, Mante 559. 
X 5 
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UI. tweemaal zo lang als dezelven, en langer dan 
ADEL: de Blaadjes van den Kelk. ’c Getal der Stylen 
dien: is twee. 

_ STUKe 

ir. (3) Brunia met fmalle witgefpreide Blaadjes, 
nh } die Eeltige punten hebben. 

Íe voltige: De Tamarifch van Monomotapa , die Pillen 
draagt , met zeer fyne Heyblaadjes, de Takjes 

in eene Wolligheid als Spinrag ingewikkeld 
hebbende, van PrLuKeNeEr, wordt hier aan« 

gehaald. Die Autheur zegt, dat derzelver Hoofd- 
jes, als ronde Bollerjes op ’t end der Takjes 
Zittende , met een witte W olligheid omwon- 

den zyr. ly twyfelt , of het ook de Atlan- 
tifche Boom zy „ naar de Cypresfen gelykende , 
die het Loof met een fyne Wolligheid, overtoo- 

gen heeft , waar van by PLrNIius gewag ges 
maakt wordt, maar die fchynt veeleer te bee 
hooren tot den Egyptifchen T'amarifch van Ar- 
PINUS, welke Galnooten draagt, waar van ik 
in ’t vervolg zal fpreeken. 

Deeze Wollige Brunia, vande Kaap , immers , 

iseen Heefter , welke naar den volgenden ge- 
lykt, hebbende ook een Honig-Spleetje. De 

Steng is ruim een Voet hoog , volgens Brr- 

GIUS, en geeft dunne Ryzen uit, die Wallig 
zyn, bezet met Haairachtige Blaadjes, naauw- 
lyks een halven Nagel lang , met zwarte tippen. 

De 

( 3) Brunia Fol, linearibus patulis , apice callofis, BER Ge 

Cap. 6o, Tamariscus Monomopatenfis Erice ‘ten, fol, PLUK» 

Alm, 361, Te 318 fe 4e 
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_ De Bloemen zyn tot Hoofdjes byeen vergaard, , IE 
en uit kleine Bloempjes famengefteld , die he n 
ieder een Kelkje hebben van vyf Schubbet-Hoorp- 

jes , en voor ’t overige de Kenmerken van dit°*?% 
Geflagt. 

(4) Brunia met fmal Lancetvormige, uitge: rv. 

„fpreide , driekantige Bladen, welke Eeltige Bruniá 
Abrotanoiea 

| des. punten hebben, Edie 

De Bladen van deeze zyn zo final niet als van®“ 
de voorgaande , doch niettemin fyn genoeg ; 

„om het Loof naar dat van de Averoon te doon 
gelyken , waar van zy’ den bynaam heeft, en 
daar mede wordt zekerlyk de Breedbladige be- 
doeld. Men behoeft flegts de fraaije Afbeel. 

ding, welke de vermaarde Heer J. B uRrM A N- 
N US daar van, op ’t end der befchryving zyner 

Afrikaanfche Planten , aan ’t licht gegeven heeft , 

inte zien, In die van PLUKENETIUs zyn 
de Blaadjes merkelyk breeder en ovaalachtig 5 
te welk dit Gewas nog meer van ’t myne, hier 
voor in Plaat gebragt , doet verfchillen*. De + zie 
Brunia Levifanus is door den Ridder thans toc bladz. 116 
de Proteaas betrokken , en dus ook reeds be- 

fchree. 

(4) Brunia Fol. lin. lanceolatis , patentibus , triquetris , 

apice callofis. BERG. Cap. 59. Brunia Fol. creberrimis lancee. 

latis, Flor. conglobatis, Burm. Afr. 266. T. 1@o. f. 1. Le 

vilanus Afr“Ericz folio. Ray. Dendr, 130. Lev. Capenfis Ser- 

pylli folio, Per, Gaz. 9. T. 5. f. 7. Erica capitata five no= 

gliflora, Corios fol, rectis , Mthiopica. PLUS. Ment. 69, Te 

346. fe Jr 
\ 

EL DEEL, IV, STUEo 
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„ UL fchreeven * Tot deeze of de voorgaande 
dn Soort zal de Afbeelding van het bloeijend en 
Hoorp- Vrugtdraagend Takje, by Letter d, op Plaat 

STUK 448 van WEINMANNS Kruidboek , betreke 
® Dl, zis. 

te kelyk zyn. 

A (5) Brunia met fpits ovaale, aan de kant ge- 
TUIG 

haairde Blaadjes. eiliata. 
Gehaairdee 8 Î 5 

Van deeze vind ik niets gemeld , dan dat 

Zy, zo wel als de voorgaande , het Vrugtbe- 
ginzel boven, maar den Styl in tweeën ge- 
deeld heeft, 

“vL (6) Brunia met fmalle driekantige Blaadjes en 

WE een Straalende Kelk , die de binnenfte 
Seftraalde, Blaadjes gekleurd heeft. 

Deeze wordt thans van het Geflagt van Phye 
lica afgezonderd, waar toe zy; met den zelfden 

bynaam, was betrokken geweest, Haar Kelk, 
naamelyk, is dermaate Straalswyze uitgefpreid , 
en omringt het Bloemhoofdje zodanig, dat de 

fchrandere BREYN het Gewas tot de Asters 

of Chryfanthen betrokken heeft, gelyk hetzele 

ve door PLUKENETIus wordt aangehaald. 
Hy bevondt het een kleine Heefter te zyn, wiens 

Takjes ‚in het bovenfte gedeelte, digt met Blaade 
jes 

(s) Brusia Foliis ovatis acuminatis ciliatis. Syst. Nas, 
ede dd 

(6) Brunia Fol. linearibus triquetris , Cal. radiante, Fol, 
ifitimis colgratos “Phylica radiata. Sp. Plant, 283. Chryfânthie- 

mum Ericoides coronatum. BREYNe Cent, 165, Te$24 
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jes bezet waren, die denzelven volmaakt naar, Ùl 
de tweede Soort van Heide, waar Crus ri eenn 

de Bladen van Corís aan toefchryft , deeden Hoorp- 

gelyken. De Bloempjes, aan den Top der Tak-°Tö* 
jes, waren niet veel grooter dan die van ’ 
Duizendblad, en zaten of enkeld of by Kroone , 
tjes, hebbende haar Bedding omringd met blee- 

ke Straalen , en het daar op volgende Zaad , 
naar Druiven- Pitten gelykende maar kleiner, 
was met zekere Puntjes gekroond, 

(7) Brunia met fmalle driekantige Blaadjes , vrt. 
en een Straalende Kelk , waar van alle en 
de Blaadjes gekleurd zyn. Lymerige, 

Deeze, van Bererus deswegen Gekleurde 
Brunia getyteld , zo de Heer Murray aan- 
merkt (*) , is van de voorgaande, zo onze 
Ridder zegt, zeer weinig verfchillende , en daar 

van te onderfcheider door een grootere Liymeri- 
ge Bedding van de Bloem, en door het digtere 
Loof , maar inzonderheid doordien de Kelk, uit 
Blikjes famengehoopt , alle Blaadjes uitgefpreid 

heeft 

(7) Brunia Fol. linearibus triquetris , Calyce radiante , Fo» 

liolis omnibus coloratis. Jant, 210, Brunia glutinofa, Bere. 

Cap. 57. Muscus Zthiop. Clavatus arborescens, PLUK. JZant, 
149. T. 431. f. 12 

(*) Brunia colorata, BERG. Cap. 57. wordt door den Heer 

MunRAY aangehaald : mooglyk em dat LinNaus, in Jant, 

altera „ van BERGrus Brunia coronata bybrengt: doch in ’e 
Werk van BERGIUS vind ik, op die zelfde Bladzyde , deeze 
melfde Plant Brunia glutinofá getyteld, 

‚Me DEEL: IV, STUKe 
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IL heeft tot een gekleúrde Glorie, Dach fcheenen 

ADs EL: deeze twee laatfte Soorten veel overeenkomst 

Hoorp: met elkander te hebben, en konden misfchien ; 

STUK, _ zo zyn Ed, oordeelt, om dat het Vrugtbeginzel 

onder de Bloem zit, wel tot een byzonder Ge- 

flagt behooren 5; ’ welk men „ ín: vervolg van 

tyd , uit de Vrugt, wanneer die eens bekend 

werdt , zou kunnen ontdekken, Zou het ook 

de Boomachtige Ethiopifche Mos, met de Blaad- 

jes verfcheidelyk omgeboogen, en Zaad als van 

_ Lithospermum, van PLUKENET1iUs kunnen 

zyne 

| CYRIL DA 

De byzondere Kenmerken van dit nieuwe 
Geflagt zyn , fpicfe Bloemblaadjes, in de Kelk 
ingeplant; een tweedeelige Styl, die blyft. Het 
Vrugtbeginzel zit onder de Bloem, welke vyf- 
bladig is , wordende de Vrugt een Zaadhuisje 
met twee Holligheden. | 

L De eenigfte Soort hier van (4), in de vog- 
Cyrilla tige Pynboom - Bosfchen van Karolina door D, 

Racemiflo- 
74. GARDEN waargenomen , is een Heefter van 

vete. 0e Mans langte die den Stam met Takken van 

jaarlykfe Looten bezet heeft, waar aan Lancetse 
wyze Bladen, als die vande Ligufter’, overhoeks , 
wan boven zeer fyn geaderd, Aan ’t end def 
Takken van ’t voorgaande Jaar komen hangen- 

‘ de 

6) Cyrilta. Syste Nat. zIL Gen. 1247. Pe: PEEN Hants 
zo. Feg. XUIL Pp. 200, 
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„de Trosfen voort, een Span lang, met Borfte- IL 
lige Blikjes , van langte als de Bloemfteeltjes. AN 
De Bloemen zyn wit: de Blaadjes in °% mid= Hoorps 
den overlangs begroeid met Haairtjes. ds 

ÎTEA. 

De Bloem heeft , in dit Geflagt, vyf lange 
Blaadjes, die in de Kelk ingeplant zyn; met vy£ 
Meeldraadjes en een ftompen Stempel. Het 
Vrugtbeginzel is binnen de Bloem geplaatst , 
wordende een Zaadhuisje dat tweekleppig, is , 
met êéne holligheid, 
De eenigfte Soort (1), in Virginie voorko- Tr. 

mende, is volgens CLaAYTON een Heefter der virgien. 
Moerasfen met Bladen van Veetbesfen, laag Mein 
van Gewas , met Witachtige Reukelooze ges 

aairde Bloemen , die in geftalte naar de Cle- 
thra zweemt: volgens den Heer GRO NOVvIUS 

een Boom met de Aairen over ééne zyde; de 
Bladen overhoeks, Lancetswys’ ovaal, gefteeld, 
zeer fyn getand , Jaarlyks afvallende, Lr N- 

NEUS zegt, dat het een Heefter is van hoogte 
als een Menfch, die witte Trosfen heeft aan de 
enden der Takken , en naar den Vogelkerfen- 
Boom gelykt. Mrrcrner heeft dit Geflagt 
Diconangia getyield, Uice de Tekeningen van 

EHRET 

(1) Itea. Syst. Nat. XII. Gen. 273, p. 183. Veg. XIII 

Gen. 275, p. 200. GRON, Virg. 143. DU HAM. Arbr. TI pe 

219. Te 126, Diconangia, MITCH. Gene se TREWe Eûres 
XT. 95. 

U DEEL, IVe STUK 
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Enne is een fraaije Afbeelding daar van 
Hanen aan ’ licht gegeven, 
Hoorp- 
STUK, 

à 

1. 
Rihes 

rubrum. 
Roode 

Aalbezie. 

R ires. Besfenboom,. His, 

Vyf Bloemblaadjes en Meeldraadjes in den 
Kelk ingeplant , met een gevorkten Styl en 
het Vrugtbeginzel onder de Bloem , dat eene - 
Befie met veele Zaaden wordt: zulks maakt de 
Kenmerken uit van dit bekende Gewaäs , waar 
van drie Ongedoornde en vyf Gedoornde Soorten, 

zo in Europa als in Noord- Amerika, voorkoe 
men , als volgt, | 

(1) Besfenboom, die ongedoornd it, met hans 
gende gladde Trosjes, van platachtige 
Bloemen. | 

Deeze Soort maakt den gewoonen Aalbezie- _ 
of Aalhesfen= Boom uit, dien fommigen ook wel 
Besfenboom, op zig zelf, noemen, en den Roo- 
den by uitmuntendheid , als den voornaamften. 
Men geeft hier, in ’t Latyn, den naam van 

Ribes aan ; hoewel men hem ook wel, met de 
| j an- 

(1) Ribes inerme, Racemis glabris pendulis, Floribas plant 

sasculis. Syst. Nat. XU. Gen. 278. p. 184. Weg, XIII. Gene 

281, p. 201. Hort. Cliff 32. Fl. Suec. 197, zos. Hort. Upse 

sz. Mat. Med. 99. Wir. Cliff. 21. Roven Lugdbar, 2701 
“_DarIB, Paris. 75. Ribes vulgare acidum. J. B. Hifl.lt. 

p. 97- Fl. Lapp. 68. Grosfularia multiplici acino five nom 

fpinofa Hortenfis zubra: item Fr, Margaritis fimili, five alba, 

C. B, Pin. 455. TOURNE. Jnfi. 639. Don, Perspt, 449. 

HALL. Helv. 346. &C. 
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Anderen , den gemeenen naam Grosfularia geeft, IL, 
waar van de Franfche Grofelier is afgeleid, AE 
noemende zy de Besfen Grofvilles, de Engel- Hoorp* 

fchen Currants , de Duitfchers St. PFohannis STUE- 
Beerlèin of Traublein, dat is Sint Jans Besfen en 

of: Druifjes ‚ en die naam ‚wordt, gelyk by . 

ons de naam van Aalbesfen , dikwils aan het 
Gewas zelf gegeven. De Sweeden noemen het 
Winbeer of. Wynbezie , in Schonen Reps en 

elders Risp. | 
Dit Gewas bemint de Noordelyke deelen 

van Europa , of fchynt daar natuurlyk te zyn. 
en tot vergoeding te ftrekken van ’t gentis der 
Weyongaarden. In de middelfte deelen van Eu: 
ropa, Engeland , Vrankryk „Duicfchland , wordt 
het, gelyk hier te Lande , ín de Hoven befnoeid 
en nagehouden om de Vrugt. Anders groeie 
het, zelfs in de Alpen van Wallifer. Land, ter 
hoogte van tien Voeten, zo de Heer HALLER 

aanmetkt3 doch deeze Wilde Aalbesfen zyn van 
de tamme zeer verfchillende „ zo in Blad, als in 
Bloem en Vrugt. Men behoeft daar omtrent 

alleen in aanmerking te neemen , hoe zeer de 
Aalbesfen , wanneer men ze in ’t wilde op een 
fchraalen Grond laat groeijen , zelfs hier te 

Lande verbasteren , draagende Besfen naauwlyks 

zo groot als Peperkorrels ; daar zy in zwaare 

Gronden , behoorlyk gehavend en fterk gefnoeid 
wordende, Besfen als kleine Druiven , aan ont 

zaglyk groote Trosfen , uitleveren. Immers 
hath 2 Y men 

Il, DEEL, IV. STUK, ‘ 
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UL men vindt ‘er, die niet alleen twintig, maar 
Aang EL. dertig , veertig , vyftig , zestig Besfen heb- 
Hoorp- ben aan ééne Rist, zo MuNTIiNe aantes 
GEERTS Kent ev 
boom Ik zal my niet ophouden met eene befthry= 

ving van dit zo bekende Gewas, . Het Sap der 
Besfen is ongemeen verfrisfchende , verkoelen» 
de, en voor de meefte Menfchen gezond, ja 
gezonder: dan veele andere Zomer- Vrugten. 

Doch het verfchilt grootelyks op wat plaats 
en met welke behandeling , deeze Besfen ge= 

teeld zyn. Een vrye Zonnefchyn beneemt ’er 
byna alle zuurheid aan ; wanneer menze, naa- 
melyk, aan Schuttingen of Mauren, tegen ’% 
Zuiden plaatst, Ook worden zy, door minder 
of byna geene befnoeijing , wel klein , maar 

zoet, In wel doormeste Zandgronden brengen 
zy geelfteelige Trosfen voort, van geurige 
Besfen , met een aangenaame rinsheid,” Men 
merkt aan , dat deeze Vrugt nergens beter 4 
dan in onze Gewesten, valt: doch in het een 

of andere gedeelte van ons Land is zy groote 
lyks verfchillende. Haare kragten in de Gee 
neeskunde hangen van de voorgemelde ei 

genfchap af. Het maaken van een Geley., 
daar van, als ook van Besfen-Wyn,-is zeer 
bekend „ en deeze laatfte getuigt , door zyne 
fterkte , van haar Geur en Kragt ; waar in zy 

de Witte Aaltesfen , die even *t zelfde doch 
flapper uitleveren , grootelyks overtreffen. Ook 
heeft het Sap der Rooden eene {terk Kleurene 
de hoedanigheid, | | 

fe (2) Bes- 
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" C2) Besfenboom , die ongedoornd is, met op. UI. 
geregte Trosfens de Blikjes langer dan fe Ar 

Bloem. Hoorp= 
STUK 

Deeze noem ik Bergbesfen, om dat zy meest 
in de Gebergten, zo van Lapland als Swit- ile 
zerland , natuurlyk voorkomen. De Sweeden doesbel 

heetenze Mobeer, de Finlanders Taikinais , zegt 
onze Ridder, die dezelven nergens overvloedí« 

ger dan in Oofter - Bothnie,aan den Zee- Weg, 
aangetroffen hadt. Behalve in de Bosfchen 
op ’t Gebergte Jura en by Bafel, zegt de 
Heer HALLER, groeit dezelve ook om- 
ftreeks Bern , op Moerasfige plaatfen. Zy 
verfchilt van de voorgaande, zynde een laage 
Heefter , die de Bladen ten halve in drieën 

gedeeld heeft, en in de omtrek fpits getand, 
draagende overendftaande Trosjes van kleine 
Bloempjes , zeer aangenaam van Reuk. Ieder 
Bloempje gaat vergezeld met een Blaadje of 
Plaatje van de zelfde Kleur, die men Blikjes 

noemt. De Vrugt is wit en laf , of byna 
Smaakeloos. Het Landvolk houdtze voor een 
Geneesmiddel van de Hoest. 
Onder de aangehaalde vind ik de Aalbezie 

| met 

-{2) Ribes inerme „ Racemis ereâis , Braâeis Flore longio- 
zibus. Jbid, Hort. Clff: 82, Fl. Suec. 198, 206. Ribes Alpi 

num dulce. J. B. Hif?, IN. p. 93. Fl Lapp. 97. Grosfuldria 

vulgaris Fr. dulci, item Gr. diftinGkis Baccis. C. B. Pin. 455. 

B‚ Ribes montana Oxyacanthe fapore. B. Prodr, 169, Ám, 

Acad. 1. p. 178. HEN 

8 Yä 
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_ Besfen” 
boom, 

Ile 
Ribes 

nigrum. 
Zwarte 

Besfen. 
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met afgezonderde Besfen , of die enkeld groeià 
jen, zynde de Ribes monocarpos van Crusius, 
welke de Bergbesfen met den Smaak van Ber- 

berisfen niet kan zyn, daar BAUuHINUS 
deeze befchryving van geeft. „, Zy komen 
„> tweederley in de Switzerfche Alpen voor. 
s, De eene, die men op de Bergen van ’% 
s‚ Wallifer- Land vindt, heeft een roode Vrugt, 
> byna eens zo groot als die der tamme Aal- 
», besfen 5; de andere heeft de Besfen kleiner 

» dan dezelven en minder zuur, komende voort 
‚op de Bernfche Bergen.” Deeze beiden , 
zynde de eerstgemelde en deeze Soort, vondt 
Crusrus ook in de Ooftenrykfe Gebergten ; 
maar die met een enkelde Vrugt, of zonder 
Risten , zal flegts een verfchil van Groeijing 
zyn 3 alzo men nu en dan , op de gewoone 
Besfebooren , ook wel eens een enkelde Be- 
fie aantreft : want dat de roode Kruisbesfen 
daar mede bedoeld zouden wordeu, gelyk Rav 
wil, is wat vreemd. 

(3) Besfenboom , die ongedoornd is ‚met Haai- 
rige Trosjes en langwerpige Bloemen, 

Door deeze bepaaling wordt wel het onderfcheid, 
dat in de Bloeytyd tusfchende Zwarte en Roo. 

7 de 

(3) Rides inerme, Racemis pilofis , Floribus oblongis. Ibid, 

& Hore. Cliff. &c. Ribes vulg. Fr. nigro. Rups. Wall. 32. FJ. 

Lapp. 99. Grasfularia non fpinofà Fr. nigro. C. B. Pin. 455. 

Ozrp. Dan. 556. B, Ribefium nigrum Penfylvanicum , Floribas 

oblongis. Dare Elsh. 314e Te 244, fo 315, 
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de Aalbesfen. Boomen plaats heeft, aangewee- II, 
zen; maar in het Gewas zelf is nog een aan- AFDEEL. 
merkelyk verfchil , aan ’t welke deeze Boo.Hoorp- 
men, zelfs in de Winter, Vrugt: , Bloem- enSTUKe 
Bladerloos „ kenbaar zyn. Men weet dat de, Zever 
Reuk der: Bladen , die ook grooter zyn, den 
Zwarte Besfen- Boom duidelyk onderfcheidt. 
Hy groeit, zo wild als tam ‚op de zelfde 
plaatfen als de Roode ; doch men maakt 'er 
zo veel werks niet van , om dat de Smaak der 
Vrugt aan de meefte Menfchen onaangenaam 
is. Evenwel zyn die Besfen zo verwerpelyk 
niet, als Doponéus ftelt: men kookt daar 
van een aangenaame Geley; de Wyn, van dee 
zelven gemaakt, is kragtiger dan die van Roo. 

de Besfen, en op Jenever gezet leveren zy een 

Hartfterkende Morgendrank uit. Voorts ko= 
men zy, in de Geneeskunde, in ’* byzonder 
in aanmerking, wegens haare Pisdryvende hoe. 
danigheid , die haar tegen ’*t Graveel doet aan- 
pryzen. Een Aftrekzel van de Bladen , met 
eenige andere Hartfterkende Kruiden en Wor- 
telen , is een berugt Middel onder ’t Gemeen, 
in fommige der Zuidelyke deelen van Europa , 
tegen de Hondsdolheid of Watervrees. Zelfs 
wordt verzekerd , dat men in fommige Pro- 
vinciën der middelfte deelen van Vrankryk, 
met een goed gevolg , gebruik maakt van het 
uitgeperfte Sap deezer Bladen , met Wyn ge, 
ftampt ‚ tot agt Oncen ’s morgens op een nug- 

N 3 t&e 
IE. DESLe IV, STUK, \ 

_ 
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IM. 
Ae 

trade 
STUKe 

Besfen- 
booms. 

tere Maag en tegen den Avonds dus tweemaal 

dagelyks een. Week lang , ingenomen 4 tegen 

de uitwerkingen van’ een Adderen- of Dolle. 

Honden Beet 5 leggende tevens de gékneusde 
en uitgedrukte Bladen op de Wond. Men 
noemtze daar Casfis of Casfier van Poitou , 
en in een Werkje „ dat in ’t jaar 1712 te 
Bourdeaux witkwam:, wordt aan deeze Bladen, 
zekerlyk te ruimfchootig, een Geneezende kragt 
tegen. byna alle Ziekten toegefchreeven (*). 
Zeer gemeen isdit Gewas in de. Woeftynen van 
Lapland , zegt onze Ridder , inzonderheid aan 

den Zeekant by Tornea , wordende aldaar Dúi- 
flron, en Ludin <tmaria vän. de Finlanders ge- 
héêten. Men heeft van de Bladen; met Tak 

ken en al geftooten ; tegen de Vee-Ziekte, 
die nu twintig Jaar geleeden in Finland woed- 
de „ onder anderen gebruik. gemaakt (f)» 

Als eene Verfcheidenheid wordt: hier. t’huis- 

gebragt de Zwarte: Aalbefie van - Penfylvanie ; 
door DiureNrtus in Afbeelding voôrgefteld , 
welke de Bladen kleiner en minder fterk:, doch 
eenigszins naar Savelboom ruikende heeft, de 

‚Steelen of Takken dunner dan in de Europi- 

fche Zwarte Besfenboomen 5; de Vrugten, zo 
wel als de Bloemen, langwerpig-ea van eenen 

Wynachtigen Simaak, 

(4) Bes- 

C+) Les proprietéz admirables du Casfis. Bourd, 1712. 

(f) S:okbholmfe Werband, op 't jaar 1758: 53e 
hate 
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(a) Besfenboom: met. een. weinig. gedoornde ‚1 
omgeboogen Takken, de Bloemfbeeltjes dries ann 
bladig. geblikt. „ Hoorp- 

Onder de Krwisbefiën komen zogenaamde °TPE 
Roode voor, of met eene donker paarfe Vrugt , Rie 
en deeze Soort. fchynt. hier bedoeld te worden: ende” 

ten minfte fchryft-B a U HINUs aan zyne aan- 

gehaalde tweede Soort van tamme Kruisbezie , 
met breeder, Bladen , een dergelyke Vrugt toe, 
De Groeyplaats heeft LiNNAUS in Duitfch. 
land en Switzerland gefteld, 

3 

(5) Besfenboom met gedoornde Tukken de vv. 
Ribes Bladfteelijes op de kanten: Haairig , de Grorua. 

Vrugten ruig. Re 
ik Ruige. 

Deeze , die men Ruige Kruisbesfen noemt , 
of Ruige Witte , zyn grooter dan de anderen, 
witachtig van Kleur , en met zekere Stekelige 
Haairtjes bezet. Om de Vrugten ryp te eeten 

zyn dezelven alleraangenaamst,van Smaak, 

(6) Besfenboom met gedoornde … Takken en LVL | 
gladde, Ribes Uva 

Crispa. 

Gladde 
(4) Ribes Ramis fabacnleatis reclinatis ‚ Pedunculis Braête2 Kruisbezie, 

triphyllâ. 1bid. Grosfutaria fpinofa alt. fativa, Fol. ie: 

C. B. Pin. 455: | 
(5) Ribes Ramis aculeatis, Periolotum ciliis Ten is , Baccis 

hirfutis. bid. Grosfularia Fr. maximo hispido, Margaritarum 
fere colore. Ray, Hit. 1484. 

(6) Ribes Ramis aculeatis , Baccis glabris, Pedicellis Brace 

teà monophyllä, Ibid. Rib. Ramis aculeatis ereltis , Fruêu 
glabro. Hort. Cliff. &c. Grosfularia fimplici Acino vel fpinoG 

Aylvestris. C. B: Pin. 4ss, 

IL, DEEL, IV, STUK, Dn 
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gladde Besfen , de Steeltjes eds gee 
blikt. 

De gemeenfte Soort van Kruisbeziën zyn , 
die men Gladde kan noemen, om dat zy geen 

ruigte hebben op de Vrugt. JÍn ’t Franfch 
„voeren deeze , zo wel als de Aalbesfen „ den 
naam van Groftilles, en *t Gewas wordt door 

den naam van Grofelier epineux onderfcheiden (*) ; 

maar in ’t Engelfch noemt men dit laatfte Goos 
berry- Bush, in? Hoogduitfch Krausf= of Krauú- 

felbeer , in Sweeden Krusbaer of Steckelbaer , 

dat is Kruis- of Stekelbeziën. Hoewel de Vrug- 
ten glad zyn ,.naamelyk , heeft het de Takken 

uitermaate fcherp gedoornd ; zo dat het plukken 

derzelven , zonder zig tot bloedens toe te kwet- 
zen ‚ een handigheid is. Hier komt by, dat 
dit Gewas zeer digt groeit , en het vercifcht 
zulks om wel te draagen ; ja het heeft die ei- 

genfchap met de Aalbesfen gemeen, dat het 

meer en beter Vrugten geeft , wanneer. men 

het, volgens zynen Heefterachtigen aart, met 

verfcheide Stengen of Struiken uit den Steel 
laat groeijen; draagende dus op Stooven, ge- 

lyk men ’t noemt „ beter, dan op Boompjes. 
Zelfs worden de oude Spranken, door de kune 
digfte akte wanneer zy vierjaarig zyn, 

wege 

fs Volgens GEOFFROY ;} die zegt, dat men de gewoone, 

Kruisbesfen Gro/tilles blanches noemt en de Aalbesfen Gro/zile 

fes rouges; doch anderen noemen de eerften , onryp zynde , 

Grofrilles wertes, dat eigener fchynt. 
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weggefneeden „en de jonge Scheuten in plaats IL, 
gebragt. Dat men, zo wel de Kruis- als Aal- EERE 
besfen , zeer gemakkelyk, van Stek kan ver- Hoorne 
menigvuldigen , is iedereen: bekend, De: 

Verder fpreek ik niet van het Loof noch 5%” 
Gewas. De Bladen zyn veel kleiner doch in- 
figuur veel gelykende naar die der Aalbes- 
fen. De Bloem. verfchilt , in ’t uiterlyke aan- 
zien, ook weinig , komende de vyf Bloem, 

“blaadjes uit de-infnydingen van den Kelk voort, 

wiens agterfte. gedeelte het Vrugtbeginzel bee 
vat, en de vyf Meeldraadjes uitgeeft, De 
Heer HALLER tekent aan; dat de Buis, 
waar door zyn Ed. den Styl bedoelt, aan ’ 

end twee Sponsjes aangegroeid heeft , maar uit 
de naauwkenrige Waarneemingen van den Heer 

SCHMIEDEL blykt , dat dit Teeldeel famen- ij 
gefteld is uit cwee Stylen, tot onderen toe af= 
zonderlyk, die ieder aan ’t end. zulk een Spons- 
je, dat de Stempel is, hebben: weshalve dit 
Geflagt , indien zulks ook in de Aalbesfen 
plaats heeft , niet tot de Eenwyvigen, maar 

tot de Tweewyvigen , in deeze Klasfe , zou 
behooren (+). 

De 

(Ì) Senmiep. Jeon. Plant. Norimb. 1762, Tab. 1. Lin- 
NEUS ‚ evenwel , zegt die Autheur , fchryft aan dit Geflage 

twee evenwydige Stylen toe ; doch ik vind nergens, dat onze 
Ridder anders zegt, dan Stylus bifidus , dat is de Styl in 
tweeën gedeeld of gevorkt; gelyk MALricH1us denzelven toe 
over ’t midden gefpleeten vertoonde. 

Xs 
II, DEEL. IV, STUK, 
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Besfen- 
boor. 

VIL 
Ribes Oxy- ten gedoornd heeft. 
acanthoides. 

Kana- 

SQalche. 
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De gemeene Kruisbesfen zyn ook bekend 
genoeg. Naauwlyks plukbaar zynde , worden 
die reeds tot Struif gebruikt; doch in ’t alges 
meen zyn de lange Groene best daar toe, Men 
kan dezelven gemakkelyk , door ze in digte 

Flesfchen te befluiten , den geheelen Winter 
tot ‘dat gebruik bewaaren. De bereiding en 
bykomende ditgen moeten deeze Kost fmaake- 
lyk'en verteerbaar maaken. De Rype Kruise 
besfen zyn ook van de gezondfte Vrugten niet. 
Door Gisting leveren zy een zeer kragtigen 
Weyn uit, veel hoofdiger dan die der Druiven. 
Be Kleur ‘der--gemeenften is dan geel of wit= 
achtig , het Sap laf zoeten minder ftoppende- 
dan dat der onrype Besfen. Van het Gewas 
wordt , wegens de fcherpe. Stekeligheid, die 
alle’ Vee afweert, met goed gevolg tot befchute 
ting van Tuinen. en- Moeshoven gebruik ge- 
maakt. Het groeit, zo wel in:de Noordelyke. 
alsin de middelfte deelen var Europa, in't 
wilde, zynde in Sweeden ‘zo gemeen als in 
Switzerländ „ daar men het overal. in de Heg- 
gen vindt 3-doch dus draagt het veel kleiner. 
Besfen , dan wanneer het in de- Tuinen gee 

kweekt wordt en befnoeid, 

(7) Besfenboom , die de Takken aan alle kan- 

Dee- 

(7) Ribes Ramis undique acnleatis. Hort. Ups. st. Gros- 

fularia Oxyacanthee Fol. amplioribus, e Sinu Hudfonis. PLUR® 

Amalth. 212. DILL. Elth. 165. T. 139. f. 116. 
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Deeze komt , in Geftalte ‚ met. de gemeene Ki ä 

Wilde Kruisbezie overeen , zegt DILLENEUSS s, ° 

doeh heeft de Stekels minder fterk en digter byHoorps 

elkander , gelykende veel naar die der Eglan- he 

tieren, De Bladen zyn dieper ingefneeden , hoe, 

maar de Bloem is als die der Zwarte Aalbes- 

fen, pypachtig niet plat. De Vrugt is klein en 

ond „ weinig grooter. dan een Aalbezie, wor- 

dende door de rypheid donker paarfch, als de: 

Blaauwbesfen „en zùurachtig van Smaak. Volgens 

PLUKENETIUs was dezelve van de Hüdfonse 

Baay afkomítig. 

s/én= 

(3) Besfenboom met Doornen onder de Oxels. vir. 
| | e b 
der Bladen, en fleketige geriste Besfen. Erne 

Stekel, 
Deeze Soort mag te regt den naam voeren besten. 

van Stekelbesfen , dewyl de Vrugten , van 
grootte als een Hazelnoot , aan alle kanten met 
Doornen zyn gewapend. KaArM vondt dit 
Gewas in Kanada, van Geftalte byna als de 

gewoone Besfenboomen , doch de Bladen wei- 
nig gefpleeten hebbende , en de Steeltjes dik= 
wils driebloemig. 

EMBEL TA, 

Hier kan, gevoeglyk geplaatst worden het nieu- 
we 

(3) Ries Acuteis fubaxillaxibus , Baccis aculeatis Racemofis. 
Syst, Nat. XI. Weg, Xllle 

IL, DEEL. IV. STUK, 
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_ HL we Geflagt , dat de Hoogleeraar N,L. Bure 
en: MAN NUS dus getyteld heeft , volgens den In- 
Hoorp- difchen naam, zynde hetzelve te vooren , door 
STUK. LiNNaus, Ribefiwides geheten. 

t.__De eenigfte Soort (1), daar van bekend , 
Embelia 

Ribes. _ valt op Ceylon ‚en de Vrugten worden ’er , 

Pi volgens de Aantekening van den beroemden 
besten. HeERMANNUS in zyn Kruidboek, tot het 

maaken van een Geley gebruikt, welke in krag- 
ten overeenkomt met onze Geley van Aalbese 
fen. ’t Gewas is Boomachtig ‚ met Eyronde 
achtige Bladen overhoeks , die gefteeld en glad 
zyn. Aan ’t end der Takken heeft het een 

‚groote ‘Tros van Bloempjes, die vyfbladig zyn 
met vyf. Meeldraadjes en een enkelen Styl, 
en daar op volgen witte Besfen. Het is, door 
gedagten Heer BUR MANNUS, zeer fraay 
afgebeeld. 

GRONO VIA 

Ter gedagtenisfe van wylen den Heer J. 
Fr. GRONOVIUS, door zyne Kruidkundige 

_ Werken Wereldkundig , is deeze Geflagtnaam 
van den Ridder ontworpen. De Kenmerken 

beftaan in vyf Bloemblaadjes en even zo veel 

Meeldraadjes te hebben , die in een Klokvore 

migen Kelk ingeplant zyn, welke gekleurd is, 
| ‚ bee 

() Embelia. Burm. Fl, Ind. p. 62. Ribefioides. Fl. Zeyl, 
403. Grosfularia Zeylanica major „ Ghefembilla Zeylanenfibus. 

BURM. Zeyl. 112. 



RE EONOOPEAGN OD AR Ur Ko RAD 

bevattende het Vrugtbeginzel, dat eene droo- IL 

ge Befie wordt, met een enkel Zaad. AG Ee 
De eenigfte Soort (ry), te Vera Cruz waar-Hoorp- 

genomen, voert den bynaam van Klimmende „2795 
om dat zy een Rankgewas is, ’t welk zig met Gronovia 

Klaauwieren aan andere Boomen vasthoudt bna en 

hebbende een zeer lange Takkige Steng , met de Brand- 

Wyngaardbladen, die als de Brandenetels bran- °° 
den. De Bloemen zyn klein en niet bevallig, 
*% Gewas heeft een fterken Reuk. 

AQurirricria, Water- Struik, 

Dit nieuwe Geflagt heeft den Kelk in vyven 
gedeeld , en vyf Bloemblaadjes. Het Honig. 
bakje is Bekerachtig , beftaande uit vyftien 
Schubben 5 de Vrugt een Befie met vyf Hol- 
ligheden, die enkelde Zaaden bevatten, 
ie De eenigfte Soort (1), in Afbeelding gebragt 1... 
door den Heer N. L. BurRMANNUS, waste 
door zyn Ed. Staphyléa Indica genoemd, zyn-Vlierachti- 
de uit Indie overgebragt onder den naam van 

Malabaarfe Waterftruik, die Besfen draagt ‚met 

Kroontjes van vyfbladige Bloemen, en eene 

zwartachtige veelzaadige Vrugt, in ’t Javaanfch 
Gigirang geheten wordende, De Heer Lin. 

NAUS 

(1) Gronovia, Syst. Nar, XII. Gen, 279. p. 184. Vig. 

XIII. Gen. 282. p. 202. | 

(x) Aquilicia, Syst. Nat. Weg, XIII. Gen. 1296. p. 202, 

Mant. 211. Staphyléa Indica Foliis bipinnatis ec, BURM. El, 

Fud. p. 75. T. 24. fe àe 

Efe DEEL. IVe STUEr 
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NAUS zegt „ dat het Gewas de gedaante wan 
AARDE Vlier heeft , de Bladen overhoeks, gefteeld , 
Hoorp- 
STUKe 

W ater- 

st ruike ) 

Europie 
fche, 

gevind 5 de onderfte Vinnen dikwils-driebladig ; 

de Vinblaadjes langwerpig ovaal, gefpitst, met 
la al Tandjes 5 zynde de Bloemfteeltjes tegen de 
Bladen over geplaatst en doorgaans in drieën 
gedeeld. Het Gewas, zegt. zyn Ed, heeft met 
den Wyfjes Water-Struik van RumrPuHius, 
voor welken het gezonden was, de minfte gee 

Iykheid niet. 

HepeRra. Klim-op. 

In die van dit Geflagt hebben de Bloemen 
vyf Blaadjes , de Stempel is enkeld en de 
Vrugt eene vyfzaadige Befie ; met den Kelk 
omvangen. 
Men heeft ’er twee Soorten van, de eene 

in Europa , de andere in Noord-Amerika na- 
tuurlyk.- 

(1) Klim-op met ovaale Bladen, die gekwabd 
ZYN. 

Deeze maakt de Gewoone Klyf of Klim-ops 
in ons Wereldsdeel , uit, Het Gewas komt 

niet alleen voor in de Zuidelyke, maar ook in 
de 

(+) Hedera Foliis ovatis lobatisque. Syst. Nat, XII. Gen. 
230. Pe 134 Vig. XIIL. Gen. 283, p. zo2. Ml. Lapp: ore 

Fl. Suee. 190, 209. Hort. Chff. 74. Mr. Med, 98. ROYEN 

Lugdbat. 223. HALL. Helv. 164, TOURNE. Inff. 612. LOB: 
Jeon. 614. Hedera arborea. H. Poetica, WH: major fteritis- 
H. humi repens, C, B, Pin. 305, 
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de Noordelyke deelen, hoewel het in Sweeden, Ilie _ 
zeldzaam is, Het bedekt in Switzerland overal Â® Rs 
de Steenen , Boomen en zelfs den Grond inHoorp- 

de Bosfchen , zegt de Heer HarreEr , doch"ier 
meest onvrugtbaar , draagende alleenlyk op war- 
me plaatfen Bloem en Vrugt, Men vindt het 

ook aan de Muuren en Heggen in Karniolie , 

Ooftenryk, Engeland, Vrankryk en de Neder: 

landen. De naamen, die men ’erin byzondere 

Ryken aan geeft, zyn zeer verfchillende. De 
Traliaanen behouden den Latynfchen Hedera , 
de Spanjaarden veranderen dien in Yedra , doch 

de Franfchen noemen het Lierre , de Engel 
fchen Zy, de Sweeden Murgrön , de Duit- 
fchers Ephew: meestal met het bywoord Boom- 
achtige , om ze van de Aardveil , Hedera ter- 
restris ‚ te onderfcheiden. Ons Landvolk geeft 
‘er ook den naam van Eyloof aan. 

De Boomveil is, in °t algemeen, bekender, 

dan haare verfchillendheden. Zy maakt een 
Gewas uit , ’t welk, als gezegd is, met zyne 
Ranken zig overal verfpreidt, en fterk voorte 
loopt , bekleedende uit Éénen Stam, die dan 
zeer dik wordt , verfcheide oude Muuren tot 
eene groote uitgeftrektheid. Hier hecht zy zig, 
met zekere Tepels , in de Kalk en Steenen, en 
vreet dus dezelven allengs uit , door het in» 

booren van haare Vezelen, die in de Aarde 
inwortelen , en maaken , dat men , door het aan 
ftukken fnyden der Ranken , van ééne Plant, 
op ftaande voet, duizend Plantfoenen zou kun- 

ken 

lim - op. 

IL, DEEL, IV, STUK; 
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UL nen bekomen. De Stammetjes en dikke Taks 
mia ken zyn byna wit, de Jorge dunne Rankjes 
Hsen paarfchachtig bruin , bezet met dikke ftyve 
STUKe _ Bladen , die meestal rondachtig zyn en drie= 
pn dn puntig ‚ van boven donker groen. met. geelach- 

tige Aderen , van onderen bleek groen. Op 
Zonnige plaatfen draagt dit Gewas , ook by 
ons, Bloem en Vrugt ; maar, tegen ’ Noot- 
den of in digte Bosfchen groeijende , is het 
grooter van Blad en onvrugtbaar, ’t welk aan- 
leiding gegeven heeft , om daar van een by- 
zondere Soort, die toch de zelfde is, te maa- 
ken. Ook wordt gemeld van eene Boomachtige 
Klyf , zynde insgelyks niet wezentlyk verfchil- 
lende. 

Dit Gewas , naamelyk, heeft de byzondere 
eigenfchap , van de Staaten des Levens in de 
Menfchen als na te bootzen. In de Kindsheid, 
van hetzelve, kruipt doorgaans de Steng langs 
den Grond , met Lancetvormige „onverdeelde 
Bladen: in de Jeugd-klimt het ‘by Muuren , 

Rotfen of Boomen op, en heeft dan hoekige, 
gekwabde Bladen : in de flaat van Volwasfen- 
heid heeft het. Hartvormig ovaale Bladen, en 

dan maakt het doorgaans zig, los van zyne Steun= 
gelen, om, als het kan, een Boomachtige Ge= 

ftalte aan te neemen , met Hartvormig ovaale 

Bladen, die vervolgens, van onderen, met wit: 

te of roodachtige Vlakken getekend voorkomen ; 
x welk men den Ouderdom kan noemen. 
„De Klyf was oudtyds in gemeen gebruik tot 

verte 

1. DEEL. IVe STUK: 
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“ierzelen. Men kroonde ’er de A en an= 
deren, die in Geleerdheid uitmuntten , me- Â 

de (*) ‚en zy werdt ook gebruikt, zo ’t fchyùt, Hoorp- 
om de Wynvaten te bekranfen, Hier van het*TUE- 
Spreekwoord , Goede Weyn behoeft geen 
Krans (f). PLiNrus maakt van eene Kroon 
van Klyf gewag. Haare neiging om door over- 
klimming ander Gewas te verdrukken, ftrekte 
tot een zinnebeeld van overmaatige Eerzúgt (1). 

Heden gebruikt men ze nog, op fommige 

plaatzen , tot bedekking van Priëelen; als ook 

tot Slingers, Kranfen en andere Bruiloft- Sie- 
raaden3 inzonderheid om de Huizen van buiten 
op te tooijen, in plaatsen by gebrek van Palm. 

De Bladen zyn in Duitfchland tegen de Tee- 
ring der jonge Kinderen aangepreezen. Uit 
wendig hebben zy eene Wondzuiverende kragt: 
De Gom, die of van zelf , of door Infny- 
ding, uit de Takken zypelt, door uicdrooging 
bruin wordende en van een fcherpe famentrek- 
kende Smaak , is onder de Winkelmiddelen 

bekend , als verdunnende en Zweetdryvende : 
welke laatfte hoedanigheid ook aan de Besfen 
toegefchreeven wordt, door BoyrLéus. An- 
deren verzekeren , dat zy van boven en onde: 

ren een fterke Ontlasting maaken , en pryzei 
dezelven daarom tegen de Koortfen aan. Zy 

groeie 

(*) Dottarum Hedera pramia frontium. HoRAT. Libr. I. ed. 1: 

(Ì) Vino vendihijs non opus est Juspen/ä Hederâ, 

(1) Lascivis Hederis ambitiofior. HORAT. Libr, I. od. 36; 

ZL 
KH. DEEL, IVe STUHe 

AClims hd op. 
Dad 
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II, pgroeijen aan Trosjes, gelyken naar Jeneverbese 
ArDesle fen, zyn zwart van Kleur, en zuur van Smaak, 
Hoorp- Van het Gevogelte worden zy zeer bemind, 
STUK, en , doordien hetzelve de Zaaden met én 

Afgang loost , op plaatfen , daar men ’t minst 
verwagten zou, gezaaid en voortgeplant. 

m (2) Klimeop met vyfvoudige ovaale getande 
need Bladen. 

ramde Deze ‚ Onder den naam van Vyfbladige 
en Kanadafche Klim-op bekend , en door Cor- 

NUTUS afgebeeid, is een klimmend Rankge-_ 
was , dat de Winter- Koude van onze Gewes- 

ten wel verdraagt, ToURNEFORT heeft ’er 

den naam van Klimmende Pyfbladige Wyngaard 
van Kanada, aan gegeven, Zy draagt aan haare 
Ranken , die wel by Muuren opklauteren , 
doch niet daar in booren , en bruinrood van 

Kleur zyn , Trosjes van Knopjes als kleine 
. Aalbesfen, die in ons Klimaat zig zelden ope. 

nen. Bovendien heeft zy Klaauwieren , die 
haar door zekere Lymige kleeving tot aan- 
hechting dienen , mids dat men de Ranken van 
Jongs af laat begaan, en dan klimt zy zo hoog , 
byna, als de uitgeftrektheid is van den Muur of 
van den Boom, van het Latwerk of de Schute 

| ting, 

(42) Hedera Fol, quinatis ovatis ferratis. Horte. Chf. 74, 
ROYEN Lurdbat. 223. GRON, Wirg. 24. Vitis Hederacea In- 

dica. SraPEL Theatr. 364. Hedera quinquefolia Canadenfs, 

CORN. Canad, 99, T. zoo. Helix MriTcH, Gene 30e 
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ting, waar aan zy flaat. Tot bekleeding van mt, 
Muuren en Prieelen , is derhalve dit Gewas FpzEL, 
zeer dienftig. Zie hier de deelen der Vrugt- food 
maaking „ door den Heer SCHREBER waare ld it 
genomen. hee 

‚‚ De Kelk is zeer kort, {tomp getand , aan 
ss de tippen rood : de Bloemblaadjes zyn lang- 
ss werpig {lomp , aan de ‘Lippen gewelfd en 
3 groen. De Klier van den Ontvanger, hoo- 
> ger dan de Kelk , omringt het Vrugtbegin- 

s zel met eenige Tandjes. De Meeldraadjes 
zyn dun en een weinig korter dan de Bloem- 

„ krans, Een Styl is ’er, van de zelfde langte 3; 
waar van het Vrugtbeginzel, dat vierzaadig 

ss is, het onderfte gedeelte uiemaakt. In fom- 
z> mige Bloemen ís het getal der Bloemblaads 
s jes vier, in anderen vyf” Zy draagt, vol- 

gens HERMANNUSs ronde Besfen als die der 
gewoone Klyf , waar in PtukeNETtus 
veele Zaaden gevonden heeft, zo Ray vers 

haalt. Volgens MircHeLtus zyn de Man- 

netjes van de Wyfjes- Bloemen afgezonderds 
Het Gewas komt ook voor, in Virginie, 

Vrrris. Wyngaard, 

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt, 
volgens den Ridder , zyn, dat de Bloemblaadjoë 
aan de Tippen famenkleeven en dus verflen= 
zende afvallen, of door de Meeldraadjes weg- 
geftooten worden , zo anderen aanmerken: als 

La Ook 
it. DEEL, IV. STUR, 
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ook, dat het geen Styl heeft maar een Vrugt- 
beginzel binnen de Bloem, het welk eene vyfe 
zaadige Befie wordt, 

Agt Soorten komen ‘er thans in voor, waar 
van de eerfte alleen den gewoonen Wyngaard , 
met deszelfs. Verfcheidenheden , behelst : als 
volgt, 

(1) Wyngaard met gekwabde , uitgefneeden , 
naakte Bladen. 

Deeze is onder de. Gemaatigde Lugtftreek , 
in alle de vier Wereldsdeelen , thuis, zo Lin- 

Naus aanmerkt; doch , of dezelve daar alom 

natuurlyk zy ‚ komt by my grootelyks in be- 
denken., Men weet , dat ’er een tyd is ge= 
weest, toen hy eerst in Gallie of ’t hedendaage 

fche Vrankryk geplant werdt, In Paleftina be- 
vondt hy zig al vroeg, en de Wyn was ‘er, 

zo ten opzigt van zynen Smaak als van zyne 
Kragten, bekend, Na den Zondvloed plantte 
Noach een Wyngaard, hy dronk van den Wyn 
en wierde dronken, De Dogters van Loth 

gaven haaren Vader Wyn tedrinken, om hem 

dus te brengen tot het voldoen van haare 
Bloed- 

(1) Vitis Fofiis lobatis finuatis nudis. Syse. Nar. XII. Cen. 
281, P. 184, Ver. XIII, Gen. 284. p‚ 203. Vitis Fol. palma 

to -angulatis. Here. Cliff. 74. Hert. Ups. so. Mart. Med, 

97. GRON. Virg. 144. ROYEN Lugdbat. 222. Vitis Vinifera. 

C. B, Pin. 299. TOURN, Jeff. 613. B, Vitis Corinthiaca f, 

apyrena. j. B, HE, U. Pp. 72. SCHMID, Je, Plant, ad. Tak. 
Vil. 



PEREN TAN BR A 955 

Bloedfchandige lust. Dat onder de Israëlieten, UT. 

vervolgens , het drinken van Weyn en Most le 

vry gemeen was, leeren ons de Wetten OE EIObsE 
bepaalinge daar omtrent gemaakt. Zy moeftenSTUE 
de naleezing hunner Wyngaarden aan de Ar- tg 
men overlaaten, Een byfter groote ‘Tros Druid 

ven werdt, als de Gezegende Vrugt van Ka- 

naan, door de Befpieders mede gebragt. Om 
kort te gaan , daar wordt in de Heilige Bla. 

deren van geen Geboomte mooglyk zo veel 

gewag gemaakt als van den Wyngaard, wiens 
Sap gezegd wordt God en de Menfchen te 
vervrolyken. 

Waarfchynlyk zal derhalve de Wyngaard uit 
het Beloofde Land in Italie en verder langs 
de Middellandfche Zee in Spanje en Portugal, 
of ook Noordwaards door Europa, in vervolg 
van tyd, voortgeplant zyn, en van daar over- 
gevoerd in Amerika, en aan de Kaap; terwyl 
dezelve Oostwaards door Afie ook tot in Chi- 
na kan zyn vermenigvuldigd. Immers wat het 
eerfte aangaat, dat de Wyngaard geen natuur- 
lyk Gewas in de middelfte deelen van Euro- 
pa zy, komt my zeer waarfchynlyk voor, uit 
de opmerking, dat de Weyn in alle bekende 
Taalen van ons Wereldsdeel , nagenoeg, den 
Hebreeuwfchen naam Pain behoudt. Hier van 
fchynt eerst het Griekfch woord Oinos , en 
daar van bet Latynfche Pinum gemaakt te 
zyn ‚ waat van het Spaanfche Fino, het Fran- 
fche Vin , het Engelfche Wine en ’t Hoog- 

Alea ___duitíche 
Il, DEEL: IV, STUKe 
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duitfche Wein , zekerlyk zyne afkomst heeft, 
De Hongaaren , evenwel , noemen den Weyn 

Bor, en het kan wel zyn , dat zo aldaar als 
op de Eilanden ín de Middellandfche Zee of 

ook aan de Kust van Barbarie en elders in 

Afrika en Afie, de Wyngaard natuurlyk groeie 
je, doch voor ’t overige denk ik , dat zo wel 
de planting van den Wypngaard als de zaaijing 
van het Koorn, den voortgang veelal gevolgd 

heeft van de uitbreiding en befchaaving van 
het Menfchelyk geflagt. 

. De W vngaard zelf worde in *t Latyn itis, 

in ’* Griekfch Mipelos, in ’t Franfch lanhe 
en in ’* Engelfch a Vine Tree „ dat is een 
Wynboom geheten. De Duietfchers noemen 

hem Weinreben of Weinftock , gelyk wy hem 

ook wel een Wyrftok. tytelen. Deeze laatfte 
gaam heeft zynen oirfprong zekerlyk daar van, 

dat men in veele deelen van. Duitfchland en 
Vrankryk een Stok van ruim eens Mans lang- 

te gebruikt , om den Wyngaard te Bader 

{tutten, of daar by op te laaten klimmen; ge= 
Iyk met de Turkfche Boonen by. ons gefchiedt s 
en dan maakt een-Plantagie van zulke W vn- 

ftokken , op bekwaame afftanden van elkander 
gepoot, eigentlyk een zogenaamden Vyngaard 

uit. Dit is echter niet. algemeen. In fommi- 

ge Landen maakt men ’er, door middel van 
dwars- Latten , Prieelen of Gaanderyën van, 

en onze eigen ‘Oogen leeren ons, dat het Ge= 

was zig fchikt naar alle Omftandigheden. In 
É Pro. 
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Provence en andere Zuidelyke Landen , daar HL 

de Zonnefchyn alles doordringt, laat men den EAR 
Wyngaard op zig zelve, als wanneer de Stam Hoorp- 

gelden meer dan een Elle hoog wordt, en de°TUEe 
Ranken kruipen ‘langs den Grond, wordende sad 
de ouden flegts wat weg gefneeden, om voor 

de jongen plaats te maaken. In Italie beplant 
men de Koorn- Akkers , vry digt, met ryën van 
Boomen ,laatende by ieder Stam doorgaans een 
Wyngaard oploopen , die zyne Ranken van 

den eenen op den anderen Boom uitfpreidt : 
waar door men van een zelfde Stuk Lands 
driederley Oogst , van Koorn , Wyn en Hout 
of Boomvrugten, bekomt (*). In Piemont en 
een gedeelte van Spanje , leidt men ook de 
Wyngaarden by de Boomen op, zo wel als in 

Georgie en Armenie. Op de Kilanden in de 
Middellandfche Zee , daar dezelven veelal in de 
fchuinte. van Steenige Bergen en Heuvelen 
groeijen, legt men by ’ planten altoos een groo- 
ten Steen op ieder Stek ; zo wel , om den 

Wortel voor ’t branden van de Zon te bedek- 
ken, als om de weinige Aarde, die ‘er op den 
Steenigen Grond is, voor *t wegfpoelen door 

de Slagregens te beveiligen; gelyk zulks, vol- 
gens v IRGILIUS, reeds oudtyds de gewoon- 

te ware (Ì). t Gee 

(*) Ut Vites Arboribus applicit , inferiores apprehendendo. 

Ramos, in cacumina evadunt. QUINT. Libr, I, Cap‚ 2. Ul» 

misque adjungere Vites. VIRG 
(}) Hoe effufos munimen ad Imbres; Hoc ubi hiulca Gej 

Andit Canis zftifer Arva. Georg. 2, 

L4 
IL, DEEL: IV. STUKe 
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‚HL ’t Gewas is te bekend , om daar van eene 
A5 Drie befchryving te doen, doch hoe zwak ook van 
Bs: Ranken, en hoe dun van Stam, dit Geboomte 
STUK, jn onze EAP doorgaans voorkome, be-= 
ee rekt hetzelve door den Ouderdom eene zwaar- 

te, die de groote Boomen tart. PLINIus 
verhaalt Wonderen dien aangaande , welke ge- 

Joofbaar zyn , dewyl men voor zeker weet , 
dat de Groote Deuren aan den ingang van de 
Domkerk ‚te Ravenna, gemaakt zyn van Wyn- 
gaard - Planken ‚ waar onder fommigen wel 
twaalf Voeten lang. Hy getuigt „ dat ’er een 

Beeld van Jupiter gehouwen was uit éénen 
Wyngaard- Stam, en fpreekt van een Tempel 
van Juno, door Kolommen daar van onder- 

fchraagd. Hier uit blykt dan ’ dat de Wyn- 
gaatd , in de Levant, wel Stammen hebben 
moet van een of twee Voeten dikte. Zyn 

Hout is ongemeen vast en duurzaam (5): ook 
fraay van Kleur: zo dat men zig ten hoogfte 
verwonderen mag over de vergelyking, vrelke 
daar van door den Profeet EsecHiër ge= 
maakt is, als ware het tot T: mmerhout gantfch 
BabeEw ant (H>. Moog! yk zal daár gezien 

worden op de Ranken en Takken , die men 
Jaarlyks wegfinyt en verbrandt , zonder de 

Stammen ; die te waardig zyn, aan te raaken. 

Wy 
(*) Nee est Ligno ulli aternior vatura, PrLiN. ut infra, 

(1) EsecH. XV. Vers 2-6. Zoud het deugen tot een Stuk 

Werks > V. 4. Waarfchynlyk zal het toen nog niet in gebruik 

wer 

zyn geweest, 
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Wy hebben er, hier te Lande, zo dik als IL 
een Arm of Been, en over de honderd Jaaren {FPEFLe 
oud. Dat zy zig byna onbepaald met hunne Hoorp= 
Ranken uitbreiden , is ons ook bekend, Ge-*TUEe 

WW yna 
zegde Autheur verhaalt , dat zy te Romessard 

de Olmeboomen ten ende uidliepen , en dat 
er, in de Voorhoven van Livia, een Gaande- 
ry was, tot een openbaare Wandelplaats ver- 

{trekkende , Prieelswyze gedekt door éénen 
Wyngaard , die meer dan agt Ankers Most 
uitleverde (*). 

‚, DeMocrITuS alleen, zegt Prinius, heeft, Verfchein 
: enhedens 

3, gemeend dat de Soorten van Wyngaarden tel. 
‚, baar waren, voorgeevende dat hy alle die van 

> Griekenland kende. Anderen hebben dezelven 
», ontelbaar en oneindig verklaard,’ welk nader 

>, blyken zal uitde Wynen , die byna zo verfchil. 
‚… lende zyn als de Landen, waar men zeteelt. 

De Landaart wel is waar, kon, gelyk met 
meer Vrugten plaats heeft, uit een zelfde 
Soort van Wwynftok verfchillende Wynen, in 
hoedanigheid , kragt en Geur , voortbrengen 3 

doch de verfcheidenheid, niettemin , van die \ 
Geboomte is , ten aanzien van de Vrugten , 
ongemeen groot. Tir Lius merkt aan, dat 

men in de nabuurfchap van Pifa meer dan twee- 

hon- 

> C*) Eadem duodenis Mufti Amphoris fecuuda. Hitt. Nat. 
Linn. XIV. Cap. 1, Een Romeinfche Amphora was , vól. 
gens ARBUTHNOTH, een Maat van ruim zeven Engelfche 
Gallons, en deeze houden ieder omtrent drie Mengelen am. 
fterdamfe Maar. 

Z5 
IT, DEEL, IV, Srug, 
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honderd Soorten vindt, Behalve .de Kleur, die 

ANDES de Druiven in Witte, Paarfche of. Blaaowe. en 

Hoorp- Bonte, onderfcheidt , komt ook de grootte en 
STUK, 

Wya. 
gaard. 

figuur, de Vleezigheid en Sappigheid, de Geur 
of Kruiderigheid , zoet en rinsheid, als mede 

het vroeger of laater aanrypen in. aanmerking, 

Onder de Witten heeft de Vroege vander Laan; 

die door eenen Rentmeefter van, Rhynland dee- 

zes naams. it „Zaad is voortgeteeld , en de 
Paarldruif den voorrang ; onder de meed 
de Frankendaalder , van Frankenthall afkomtftig, 

de Frontignac, Katelonier en Muskadellen , waar 
van men ook Witten heeft. die, wel getypt 

zynde, by fommigen de Geurigften geacht wor- 
den: onder alle Druiven, Doch in deezen komt 

het Klimaat grootelyks in aanmerking, en‚ of 
de Druiven in Stookkasfen worden uitgebroeid , 
dan in de open Lugt geteeld, als wanneer de 
gemeene Witte, best ryp wordende , in fom- 
mige Jaaren de beten zyn. De Frankendaal- 
ders inzonderheid ontbreekt het dikwils hier 
aan; doch men kan derzelver aanrvping , door 

het uitknippen van de mecfte Druiven aan een 
Tros ‚ bevorderen ; waar door men fomtyds 

zodanige Druiven bk ‚ Van meer dan een 

Rhynlandfchen Duim in middellyn. Ook dient 
daar toe het wegplukken der overtollige Bla- 
den , die de Zonnefchyn belemmeren. Wat 

voor *t overige de behandeling der Wyngaar- 

den betreft , daar van zal ik, als buiten myn 

beftek , niet ípreeken. 
Geen 
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Geen Gewas , mooglyk , is ’er, dat tot een Il 
zo algemeenen dienst ftrekte voor het Menfche- ArDëte 
lyk Geflagt, buiten 't Koorn, De verwoefting oden 

der Wynftokken was een voornaame Plaag „ “TOE 
die de ftraffende Hand van God de Eg GEM 
naaten niet alleen , maar ook de Israëlietenpe prut. 

overkomen deedt: daar het , in tegendeel, als tarsnen. 
een groote Zegen aan Gods Volk beloofd 
werdt , dat zy Wyngaarden zouden kunnen 
planten „ onder dezelven in Vrede zitten, en 
derzelver Wyn drinken (*). Wie plant een 
Weyngaard ende en eet niet van zyne Vrugt, 
vraagt de Apostel (+) ? Dus zyn de Druiven 
ook, het gene eerst in aanmerking Komt tot 

gebruik , en deeze hebben eene verkoelende 
doch tevens verkwikkende hoedanigheid, hoe- 

wel zy, in te groote menigte gegeten, Win- 

den, Kolyk en Buikloop kunnen veroirzaaken. 
De zoeten doen zulks minder dan de zuure , 
en de onrype of wrange zyn van eene Stop- 
pende hoedanigheid, De Rafynen , in ’ Latyn 

Pasfule of Uve pasfe genaamd, die door uit- 
drooging in Provence, Languedok., Spanje en 

Italie, van de Druiven gemaakt worden, ver= 
zagten den Hoest, verfterken de Maag, tem- 

peren den overvloed van Gal en laxeeren maa- 

tiglyk; inzonderheid die uit Syrie of van Smyr- 

na komen, welke de besten zyn, byna zonder 

cenie 

€ 

(*) Amos IX, Vv. I4e 

(Ì) I. Cor. IX, Ve 7e 

H.DEEL, IVe STUI 
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eenige fcherpheid, Hier mede heeft de Most, 
die het uitgeperfte Sap der Druiven is, verfch 
zynde, veel overeenkomst; doch het begin det 
Gisting geeft ’er andere hoedanigheden aan , 
welke deszelfs gebruik dikwils onveilig maaken. 
Van den Most werdt, door afkooking tot een 
derde, oudtyds een foort van Syroop gemaakt, 
die men Sapa noemde , of Gezooden Wyn , 
anders Defrutum ; doch dic is thans weinig in 
gebruik. Men zoude zulks kunnen doen, om 
het Sap der Druiven den geheelen Winter 
over te bewaaren , gelyk dat der Aalbesfen. 

Uitperfing Tot het uitperfen van den Most waren van 
van den 
Mest, ouds , gelyk nog heden, zekere Perskuipen in 

gebruik. NeHEMIA zag in Juda eenigen 
die Perfen traden op den Sabbath. Waarom 
zyt Gy rood aan Uw Gewaad en Uwe Klee- 

deren als eenes die in de Wynperfe treedt 2 

wordt zinnebeeldig door de Kerk aan ’s We- 

relds Heiland gevraagd (*). Hier uit blykt , 

dat de Druiven , onder de Oofterlingen , oud- 
tyds, in de Pers getreden werden, en buiten 
twyfel diende dit om ze te kneuzen ; dewyl het 

Sap , door een enkele Draay-Pers , anders niet wel 

te krygen Zou zyn uit zulke Vleezige Drui- 
ven, als men in die Landen heeft. De Druiven 
die waterig en zeer Sappig zyn, gelyk in 

Vrankryk en aan den Rhyn, geeven zelfs, op 

elkander in de Kuip gefmeeten , door de en- 
é kele 

(*) Jrs. LX. Varan 
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‘ kele drukking eenig Sap uit, dat den edelften UL 
Most en besten -Wyn uitlevert : verder geeft ARDEN 
de eerfte perfing den gemeenen, en de laatfte Hoorp- 
den flegten, wrangen Wyn. Uit de Pers laat ee 
menze door een Kraan loopen in een Bak of Dad 

Kuip ‚en daar uic#wordt de Most in Vaten , 

Potten of Flesfchen gefchept , om te bewaaren 

of te laaten giften. Hier op wordt gezinfpeeld , 
wanneer Joër zegt, de Perfe is vol en de 
Perskuipen loopen over (*), en Haccar 
noemt het een Wynbak , daar men den Wyn, 
van de Pers, uit fchepte (}). 

Deeze manier van uitperfinge van het Drui- 
ven- Sap, in de Oofterfche Landen, wordt zeer 

opgehelderd door het Berigt van den vermaars 
den KAEMPFER, die het maaken van dien 

uitmuntenden Wyn te Sjiras in Perfie , waar 

van men veele duizenden Kasfen Jaarlyks naar 

Europa , inzonderheid naar Engeland en Por- 
tugal , plagt te voeren „ aldus befchryft. Toc 
de uitperfing dient een Steenen Bak, agt Voe- 

ten in ’ vierkant en vier Voeten diep, als 
waar in agttienduizend Hollandfche Ponden Drui- 

ven gedaan en te gelyk van vyf Mannen gee 
treden kunnen worden , terwyl het Druiven- 

Sap door een Gat uitloopt in een laager ge- 
plaatste Kuip, en daar uit wordt hetzelve ge- 

fchept in zekere Aarden Potten , van. boven 
naauw , 

(*) JoeL III. v. 13e 

(T) Haes. IL ve 17. 

TI, DEEL, IV, STUMe 
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naauw; die zo groot zyn, dat zy ieder by de 

vierhonderd Ponden Sap bevatten. Onder dit 
Sap mengt men van den Draf of Droesfem uit 
den Persbak , hetwelke tot Gest dient: men 

dekt de Potten toe en houdtze warm, laatende 

dagelyks van de Werkluy , met de bloote Ar- 

men , den Droesfem daar ondeft roeren : dus 

ontftaat, zegt hy, eene Gisting, welke in agt- 
tien of twintig Dagen is voleindigd : dan giet 
men deezen nieuwen Weyn door een Teems; 
en doet denzelven in zuivere Potten of Vaten ; 

gedekt met een Strooijen Hordje , als wanneer 
dezelve , nog dertig of veertig Dagen {til ge- 
ftaan hebbende , zynen voortrcffelyken Geur , 
Smaak en Kragt bekomt (*). 

Den Oceaan zou ik fchynen te willen uit- 
putten ; indien ik ondernam alle de byzondere 

Soorten van Wynen, welken ‘er op den Aard- 
bodem gemaakt worden, op te tellen (+). Men 
weet ‚dat femmigen in Rinsheid , anderen in 

Zoetbeid , eenigen in Geur, anderen in Kragt 
en Geeftigheid , uitmunten. De Rynífche of 
Moefel- Wynen , de Franfche, Portugalfche ; 

Spaanfche „ Italfaanfche , Griekfche , Hongari- 
fche , Perfifche „ Kaapfche, maaken zo veele 
Hoofdfoorten uit, met een menigte veranderin- 

gen. Onder alle die Hoofdfoorten worden eeni. 
gen de uitmuntend{ten geacht : gelyk in Duitfch- 

land 

(*) Amon. Exetict. p. 373. 

(tf) Frinius zegt, dat ‘er, in zyn Leeftyd, ros Geflagten 
en wel eens zo veel Soorten van Wyn gevonden werden, 
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land de Nekkar- , in Vrankryk de Hermitagie-, IL, 
in Spanje de Kanary - Seck , in Italie de Na- Acorn 
pelfche en Toskaanfche, in Hongarie de Tokai Hoor= 
jer in Perfie die-van Sjiras, aan de Kaap de Kon-“TUE- 
{tantias Wyn, boven anderen gepreezen wordt. Oden. 
De Romeinen hadden ook hunne uitmunten rati- 

de-en edele Wynen. », Dien van Surrentum wafcke. 
‚ hebben de Ouden den besten geacht, die 
s‚ van laater tyd den Albanum of Falernum „” 
zegt PrLrNius , doch hy merkt ’er by aan, 
dat de uitmuntendheid veel afhangt van ieders « 
fmaak , als ook van de Oudheid van den Wyn. 
In dit laatíte moest wederom eene bepaaling 
zyn. De Falernifche was noch nieuw , noch 
oud , voor ’t Lighaam gezond , maar maatig 
belegen zynde5 welk tydperk aanvang nam met 
het vyftiende Jaar. Dien van Sorrento, op de 
Kust, in ’t Ryk van Napels, keurde hy beter; 
doch die van Sezze , in de Kerkelyke Staat , 
was kragtiger dan deeze , en minder hoofdig 

dan die van Falernum , thans Civita Caftellana 
genaamd , in St. Pieters Erfdeel. Omftreeks 
Monte Fiascone , by ’t Meir van Bolfena, een 

weinig van daar ten Noordwesten, valt Wyn, 

wegens zyne voortreffelykheid Vino dest ge 
naamd., Hier aan zou zekere Duitfcher , van 

wien hy dien naam kreeg, zig op eenmaal dood 

gezoopen hebben, In ’t Napelfche vallen niet- 
temin de beste Wynen van Italie, en onder 
deeze aan den voet of in de fchuinte van den 
Berg Vefuvius nog de edelfte, Men teelt daar 

drie. 
IE. DEEL, IVe STUK, 
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Ul. driederley Wynen , van dien aart; een zoges 
AFDEEL: naamde Vino Graco of Griekfche , een Goud: 
Hoorp- geelen Moskadelle- Wyn, en een Rooden ;, wat 

STUK. _onbetaamelyk Lachryma Chrifti genoemd wor- 
AE dende ; waar van de Echte zelden te vinden is 

dan in de Kelders van den Koning. 
Levant. Onder de Wynen van de Levant, zyn di 
En van Kandia, Skio en Lesbos, van ouds beroemd, 

en de Moskadelle Wyn van Tenedos behaags 
de TouRNEFoRT ongemeen. Hy verhefte 
ze nogthans niet boven de eigentlyke Griekfche 
en Napelfe Wynen. Men maaktze in de gant- 
{che Archipel , zo hy befchryft, op een zeer 
eenvoudige manier, leder heeft in zyn Wyns 
gaard een Steenen Bak , met Sement beftree= 

ken , dien men met Druiven opvult, en, na 
dat dezelven ’er twee of drie Dagen in gelest 
hebben , worden zy met Steenen gekneusd; het 

Sap , dat door een Gat in een Kuip loopt , 
welke laager flaat , doet men in Lederen Zak- 
ken , en brengt het dus naar de Stad of naar 
een andere plaats , waar die Most in Vaten 
of Steenen Kruiken uitgeftort wordt, omze 
te laaten gisten of werken. Men werpt ‘er; 
inmiddels , drie of vier Handen vol fyne 

Kalk in, en doet 'er ook wel Water by ; naar 

en eifch, 
Franfchen Het zy; nu, de Druiven, gelyk in: Vrank: 

DE ryk, door middel van een Pers uitgedruke; of 
door Menfchen getreden worden , gelyk in Per. 
fiez of met de Handen gekneusd, gelykin de 
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Levant : het komt alles op *t zelfde uit, Even- IM, _ 
wel valt daar in op te merken , dat de kundig. ÁTPEAL, 
fte behandeling, gelyk in alles, ook hier de Hoorpe 
beste uitwerking doet. Zo men de Druiven STUK. 
van de Steelen plukt, eer men die in de Perse eig 
kuip werpt , dan beneemt men den Wyn ze. 57 
kere fcherpheid„ welke hem minder aangenaam 
zou maaken, Het eerst uitloopende Sap en de 
volgende wel van elkander af te zonderen , 
maakt dat men Soorten bekomt van Wynen. 
Dus leveren zelfs de donker blaauwe Drui. 
ven eerst een Witten, dan een bleekrooden , en 
eindelyk een donker rooden Wyn uit. Maar 
het voornaamfte is de vermenging van verfchei. 
derley Soorten van Druiven onder malkander , 
geevende de eene Soort de Rinsheid, een an- 
dere den Geur , een andere de Zoetheid en 
Kragt aan den Wyn. De trap van deeze ver. 
menging „ alleen door Ondervinding te ontdek. 
ken, heeft zekere Wynen van Vrankryk byna 
tot de volmaaktheid gebragt , van de beste Kaap- 
fe Wynen, 
De Gisting behoort ook wel in acht genomen 

te worden , om een goeden Weyn te bekomen f 
waar van men, door overhadling, Brandepyn 
{tookt. De Droesfem of de uitgeperfte Draf 
levert , met Wyn , door een tweede Gistíng , 
Azyn uit , dien men echter gemeenlyk hier te 
Lande van Bier of Mout bereidt, Bovendien 
verfchaft de Wyn den zo bekenden Wynjteen, 
die als een Korst zig aan de Vaten zet, zynde De 

Aa ae 
Me, DEEL: IVe STUe E nk 
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naar de hoedanigheid der Wynen , wit, bleek 
of rood van Kleur. 

De Wyr is het uitmuntenfte, tot verlterking 
van het Lighaam en verheuginge van den Geest; 

dat men ‘op den Aardbodem heeft, en door de 
Zeevaart , zo/wel als door den Koophandel , 

wordt dezelvé aan alle befchaafde Natiën van 
de Wereld toegebragt. “ Een klein gedeelte ech- 
ter van onze mede- Menfchen kan het flegts ge= 
beuren dien te drinken, en van deeze wordt hy 
dikwils tot walgens toe verflonden. Hier uit 
blykt , dat hy geenszins onder-de noodige Lee 
vensbehoeften te tellen zy. De Weyn is een 

Spotter , zegt SALOMO, en die hem bemint 
zal niet ryk worden. Het blykt dat men van 
ouds zig al in deszelfs gebruik te buiten gegaan 
heeft , en zig daar aan vol gezoopen. Doch, 
behalve de Dronkenfchap, die den Menfch tot 
een Beest maakt , is het zeker, dat-zelfs een 

maatig gebruik van louteren , zwaaren , Geeftie 
gen Wyn, het Bloed verhit, de Driften opwekt 
en het Verftand eenigermaate benevelt, Van 
ouds heeft men die eigenfchap reeds in de Wyn 
erkend (*) ‚ en zy heerfcht nog meer in de’ 
Brandewyn en andere gedeftilleerde Wateren of 
liever Geeften , die iemand zyn weezentlyken toe- 
ftand vergeeten (+), niet alleen , maar hem 
ook tot kwaade bedryven doen overflaan. Wagt 

U, 

(*) Sic quoque in Proverbium cesfit , Sapientiam Vino obum- 
brari. PLIN. 

(Ì) SPREUK, XXXL. V. 62 7e 
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U, zegt daarom Purus, voor de Dronken- II 
lis, welke een Wortel is. van alle boosheid: ** rid 

maar hy beval TrmorHeus het: gebruikHoorp- 

van Wyn, inpl&âts van Water, tot verfterking"* 5 
aan. Ook heeft men van ouds al bevonden aard. 
dat Water met Wyn gemengd een zeer goede 
verfrisfchende Drank ware , zelfs dienftig in 
heete Koortfen en in die gefteldheid van het 

Bloed, welke naar Rocting neigt, doch inzon- 
derheid , om dezelve te voorkomen. Dus wordt 
de Wyn in de warme Klimaaten meest gedron: 
ken : terwyl ook de getemperdheid aan veele 
Franfche Wynen , niet zonder eigen belang 4 
door de Verkoopers toegebragt , dezelven in 
ons Klimaat veilig, zelfs tot verheuging ; drinke 

baar miaäkt. Ja dat men, by gelegenheid, nú 

en dan eehs daar van een Roes drinke , heeft 
de Ondervinding geleerd voor fommige Mens 

fchen niet ongezond te zyn: hoewel men dit 
zekerlyk niet als een volfttekt vereifchte ter 
Gezondheid kan aanmerken. (*). 

De Azyn heeft een regt tegengeftelde hoes pe avan 

danigheid. Dezelve is uitermaate verkoelende 
en verfrisfchende , en derhalve dienftig om de 
werhittinge van het Bloed te doen bedaaren , 
het beginzel van bederf daar in weg te hee- 
men , en ftilt zelfs; in fommige Gevallen, de 

Dron- 

(*) Nec Venieris nec tu Vini capìaris amore: Uno nem: 

pe modo, , Vina Verusgue nocent. Cic. de Seneifass, 

EN Aaz 
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370 VYLFMANNIGE HEESTERS. 

Dronkenfchap. Ook dient hy tot opwekking 
van de Levens-Geeften in Flaauwtens, zelfs 

door den enkelen Reuk. Men heeft fommigen, 
die door kwaade, Zwavelige, Dampen verftike 
of verfmoord waren, daar door zien bekomen. 

Tegen de Pest wordt de Azyn, of deszelfs 
Damp , als een Behoedmiddel aangepreezen. 
Voorts dient hy tot Bloedftemping, zelfs op 
de Borften gelegd in te fterke Vloeijingen. 
Men gebruikt hem, gelyk bekend is, zeer nut- 
tig in de Saufen, inzonderheid by ligt vergang- 
lyke Spyzen , Vleefch en Vifch. Het menig- 
vuldig gebruik daar van , nogthans, benadeelt 

de Gezondheid niet minder, dan het misbruik 
van den Wyn of Sterken Drank, Het kan de 
Kinderen allen fleur beneemen en de Vrouws- 

perfoonen doen kwynen, die 'er aan overgegen 
ven zyn „ inzonderheid , wanneer zy tevens 
niet dan zwaar vertecrbaare , zuurachtige , Spy- 

zen nuttigen, Om die reden is de Azyn het 
kragtigfte Middel , tot wegneeming van de 

overtollige Vetheid, Het Verjuis of Sap van 
onrype Druiven-is nog fchadelyker , wanneer 

men het veel gebruikt. De-Droesfem of. Moer 

van den Weyn ‚ warm van de Gisting op de 
pynlyke deelen gelegd , wordt als een Middel 
tegen de Jichtpynen aangepreezen. | 

De Wynfteen, een Korst die aan de Vaten, 
inzonderheid van de Rynfche en Moefelwy- 
nen, groeit, is eigentlyk het Zuure Zout van 
’‚ Druiven « Sap , door de Gistinge «tot een 

groo 
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grooten ‘trap van fynheid gebragt. Dezelve , UT 

komt in kragten veel met den Azyn overeen, ke 

dech is meer laxeerende, verdunnende en Pis- Hoorne 

dryvende, By andere Purgeermiddelen gee 
mengd, tempert ‘hy of verfterkt derzelver wer= aard, 
king, Door ’t Vuur verandert hy in een an- 
der: en geheel tegenttrydig Zout , geevende 
door Destillatie een zeer doordringende Olie 

uit, die-men te vergeefs zou zoeken in de 

Druiven of in de Wyn. 
Dit zo kort als mooglyk van den gewoonen 

Wynftok in ’t algemeen gezegd hebbende, 
moet ik nog aanmerken , dat de paarfche of 
blaauwe Druiven in haare Schillen een famen- 

trekkend Sap hebben, ’t welk de Kleur geeft 
aan fommige Roode Wynen, en dezelven ook 
eenigermaate. Samentrekkende. maakt. . Zodanige 
Weynen , nu, zyn meer verfterkende , en daar- 

om dienftiger voor de Gezondheid in Koele 
Klimaaten gelyk dat van onze Provinciën: ’t welk 
mooglyk de reden zyn zal , dat het drinken 
van Rooden Weyn hier zodanig is doorgedron- 
gen, dat men fomtyds zelfs de Wynen konftig 
kleurt. Voorts verfchillen de Zoete Wynen;, 

gelyk de Spaanfche, ongemeen van de Rinfche 
en Moefelwynen , die in heete Klimaaten, en 

zelfs by ons in een heet Saizoen, veel dien- 
ftigef dan de Roode zyn. De Zoete Spaan- 
fche , Malvefey genaamd , lezwaaren ’t Hoofd , 
indien men ’er wat veel van drinkt, zo wel als 

Aa 3 de 
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de Portugalfche door hunne Geeftigheid. Zy 
worden van ‘half gedroogde Druiven of byna- 
van Razynen gemaakt , en dit geeft ’er der 
gedagte Zoetheid aan. Maar bovendien zyn. 
er blaauwe Druiven , klein van Tros en Besfen : 

die een zeer zoet en tevens kleutend Sap heb- 
ben „ deswege Wyntint - Druiven ‚ naar het 
Franíche Win de teint, genaamd, van welken. 

een Wyn gemaakt wordt van dien naam, on- 

gemeen lekker en verfterkende, inzonderheid 

in groote VerzwakKingen heilzaam. 
De Druiven > zegt BOERHAAVE,; hébbiek 

meest vier Korrels en ScHMIDEL ) zo wel 
als HALLER C PE {chryven ‘er maar vier aan 

toe „ hoewel Linneus dit Geflagt vyfzaax 
dig felt. Dikwils komen ’er zelfs niet meer 

dan drie of twee in voor. Van ‘ouds voeren 
deeze Druifkorrels den naam van Gigarta of 

_Arilli , en dezelven zyn uit het gebruik der 
__Razynen genoeg bekend. Men vindtze in allerley 

Druiven, uitgenomen in die van den Wynftok > 
waar van de by ons zo bekende Korenten ge- 

maakt worden, deswegen Uve apyrene en Uva 

Corinthiaca genaamd , naar de Stad Corinthus 

of Korinthe ‚ van waar zy eerst haar ‘afkorast 

hebben gehad, Tege nwoordig vallen Zy Op 

ver= 

(*) Germen intus fovet primordia Arillorum , quorum + 

femper quatuor , nunguam Oe) nobis fe ebtulerunt- 

kle Plast, p sn 

(Ĳ) Bacca erraprener, HALL. Helv, 
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verfcheide Griekfe Eilanden, aan. de: Vefretiaa- IL 

nen onderhoorig, „en leveren zo veel uit „dat ÂF kn 
die Republiek uit de Belasting daar op gelegd, Hoorn: — 
zo men wil , haare gewoone. Zeemagt -onder-STUEe 
houden kan. De Wynftok, waar aan. zy. groêi- gaart 
jen, verfchilt van den gewoonen weinig , dan 

dat hy de Bladen wat grooter en de “Trosfen 
veel kleiner heeft, beladen met. Druifjes , die 

naauwlyks grooter zyn dan Vlierbesfen, > Deeze 
Druifjes, van de Steelen afgepluktzynde, droo- 
gen ligt , en Worden dan, tot verzendinge, in 

Vaten geftampt of getreden, waar dóor zy tot 

een Koek famengroeijen , die met geweld moet 
los gekrabd worden ; gelyk men dit hier, by 
t overkomen. dikwils ziet. “Dus vallen zy al- 

toos zwart ; maar de vermaarde Epgelfchmran, 
TANCRED ROBINSON, hadt in Italie Wit- 

te Krenten gezien. Nu gaaik over tot de an- 
dere Soorten van.dit Geflagt. 

(2) Wyngaard met Hartvormige gelande, Yan — IL 
onderen ruige Bladen en 1rosdraagende nn 

Klaauwieren. Oostindi. 
ee fche, 

„Aan de Vaste Kust van Indie groeit ook- wel 

de 

(2) Pitis Fol. cordatis dentatis fubtus villofis > Cirrhis ra- 

cemiferis. FL. Zeyl. 99, Vitis fylweftris Indica Acinis rotundis. 

Raj. Dendr, 67. Scembra Valli. Hort, Mal. VII. p. ri. T, 

6. Vitis Folio Cucurbita five non finuato. BURM. Zeyl, 230. 

Burm. El. Ind, p. 62, 

Aa 4 
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de Gewoone Wyngaard, doch op Malabar valt 
een Wilde , die men ‘er Aapedruiven noemt, 

waarfchynlyk om dat zig de Aapen voornas- 
melyk daar op vergasten, Dit is een Gewas met 

dunne Houtige Ranken , geevende tot de Knoo- 
pen lang gefteelde Bladen uit, van de gemelde 

figuur , zynde van boven Wollig , van one 
deren glanzig groen, De Bloemen komen Trose 

„wyze op. dikke Steelen voort, met Klaauwie- 

ren: zy zyn eenbladig , in vyven verdeeld 
tood van Kleur , met vyf-Meeldraadjes en in 

* midden een rood Knopje. De Vrugten, die 
naar Druiven gelyken, volkomen rond , worden 
door de rypheid zwart, en bevatten ook maar 
vier Zaadkorrels. ’t Gewas, dat men aldaar 

Scembra - Valli noemt, is altyd groen, met 
‘Bloem en Vrugt beladen, 

Uu. 
Wiis 

Labrusca, 
Ameri 

kaanfche. 

(3) Wyngaard met Hartvormige „ byna drie- 
kwabbige , getande, van onderen Wollige 

Bladen. 

Hier wordt de Wyngaard met getande Klim- 
op Bladen , van PruMIER , bedoeld , die 

overeenkomftig fchynt te zyn met den Wilden 

Vire 

(3) Witis Fol. cord. fubtrilobis dentatis fubtus tomentofis. 

1bid. Vitis Hedere folio ferrato. PLuM. Je. 259. f. 2. Vitis 
Hederze folio ferrato. PLUM. Je. 259. f. 2. Vitis fylveftris 

Virginiana. C. B. Pig. 299. V. Winifera fylv. Am. PLUKe 
Phys. 249. f. 1. Vitis frutu mincre rubra acerba, SLOANe 

Fam. z71, Hit. 1, p. zot FT. 2100 6 4e 
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Wirginifchen Wyngaard van C. Bauminus., Ik D 
olgers CLAYTON draagt dezelve weinig ind: 

pâarfche Druiven aan een ros , die zeer Hoorns 
groot zyn, van een flinkenden Reuk en on-*TU%e 
aangenaamen Smaak , dik van Schil, Men noemt. 

ze Wosfen- Druiven, gelyk de volgende, 

(4) Wyngaard met Hartvormige, Zaagswys’ iv. 
Vitis getande , wederzyds naakte Bladen. Praline. 

AE Vosfen- 
„Tot deeze Soort fchynt my veeleer de aanspruivens 
gehaalde van SLOANE, een Westindifche 
Wyngaard , met eene kleine roode ‚ wrange 
rugt, te behooren: want die Autheur betrekt 

‘er zelfs toe, den Wynítok van Ovrepo, 

aan groote Boomen oploopende , met zwarte 
Druiven van een aangenaamen Smaak, en in 
algemeen allerley Westindifche Druiven , van 
de Autheuren gemeld , die waarfchynlyk flegts 
door de Wildheid wrang zyn. Hy merkt aan, 
dat dezelve een Stam heeft van dikte als eens 
Menfchen Been , komende in manier van Groei- 

jing volmaakt met den Europifchen Wvyngaard 
overeen , maar flegts Druifjes draagende van 
grootte als Aalbesfen 5 ’t welk met den voor» 
gaanden Virginifchen in ’t geheel niet ftrookt. 
Ray , ondertusfchen ‚ meent , dat zy de zelf. 

den zyn. Van den uit hem aangehaalden , 

/ met 

(4) Vitis Fol. cordatis , dentato- ferratis , utrinque nudis. 

Jbid, Vitis Vulpina dia Virginiana nigra. PLUK. „Alm, 392. 

Vitis Aceris folio. RAy. Dendr. 68. - 

Aa s 
II. DEEL. IV. STUK, 
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UI. met Bladen van Efchdoorn , hadt. hy flegts een 
AFDEEL. groog Blad gezien. 
Hoorp- OE EICME LE), te 
sruxi = (5) Wyngaard met drievoudige Bladen , die 
Dn rondachtig_ en Zaagswyze geland ZE 

Vitis 

ide Het Raazende Koorts Blad vanRumrarus 

ge. is reeds thuis gebragt tot het Bofchtouw Cis. 
*BL 248 Jus *, en men is niet verzekerd, of de Bloe- 

| men in de aangehaalde van Pr TIiveEr, door 
Rav, vier dan vyfbladig zyn. De Heer N. 

L. BurmANNuUs heeft een Gewas afge= 

beeld , dat zyn Ed. uit Indie, onder den Ma- 
leitfchen naam Galing Galing , bekomen hade, 
niet veel verfchillende, zo ’t fchynt, van dee- 
ze Soort. 

\ 

vr. (6) Wyngaard met vyfvoudige Bladen , die 
Vitis . an 

facarsofa. fyn gefnipperd 2e 

Snippe 8 
| 

Ban 0 Deeze IS 3 onder den naam van Wyngaard 

met gefnipperde Bladen van Kanada, door Cor- 
NuTus befckreeven en afgebeeld.” J. BA GET 
Nus noemt hem Wyngaard met Seldrie- Bla. 
den , en hadt hem nergens dan te Befancon 

gezien , werwaards men denzelven zeide over- 

ge 
(s) Witis Fol ternatis, Foliolis fubrotundis ferratis. Ibid. 

Vitis peavine doorica Peciverii. Ray. Dendr, 68. Burm. FL 
dnd.p 63. 

(6) Vitis Fol. quinatis , Foliolis multifis. zbid, Hort. Clif: 
74. ROYEN Lugdbat. 223. SGHMIR. lcon. Tab. VII. Vitis 

Jaciniatis foliis. CORN, Canad. 182, T. 1833, Vitis Apii folio. 
J B. if. IL. p. 73. TOUANK. Fafi. 613. 
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gebragt té zyn uit Hongarie, De Heer Scnmr- IE 

DEL heeft hem zeer fraay in: Afbeelding ge- AFDERLo, 
bragt , en de gefteldheid van de punten der Hoorn: [ 
Klaauwieren aangetoond. Hy verfchilt in Bloem’ "vier 
en Vrugt van de gewoone Wyngaarden weinig „ 

zo Mun TiNe aanmerkt, die: hem de Virgie 

nifche: noemt „en anderen de Cretifche: des 
het misfchien eene Verfcheidenheid: zal. zyn; 

uiesher Zaad van den Europifchen geteeld, 
LINN&us laat derhalve, met reden, de plaats 

der af komst onzeker, 

C7) Wyngaard met dubbeld verdeelde Bladen, Poe 

de Zydblaadjes gevind. Arborea. 
He 2 Pererfeliee 

Bladige, 
Een klimmende Virginifche Heefter met Pe- He 

terfelie - Bladen , die Klaauwieren heeft, van 

PLUKENETIUS afgebeeld ‚, maakt deeze 
Soort uit, welke overeenkomt met den Karo- 

Jinifchen Wyngaard , die dergelyke Bladen heeft, 

en Trosfen draagt van paarfchachtige Druiven ; 
in de Verhandelingen van de Bononifche So= 
cieteit befchreeven. De Woonplaats fchynt 
derhalve zo wel in Karolina te zyn als in Vire 
ginie. 

(8) Wya 
(7) Pitis Fol. fupradecompofitis Foliolis lateralibus pinna- 

tis. 1bid. Vitis Carolinia Foliis Apii. AE, Bonon, II. p. 2. p. 

365. T. 24. Frutex fcandens Perrofelini folio, Virginianus 
Claviculis.donatus, Prum, Mant. 35. T. 412. £. 2, 

IL, DEEL, IV, Stu, 
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Hil, (8) Wyngaard mét zevenvoudige Byormig 
en effenrandige Bladen. 

lek Deeze thans bykomende Soort is een Oost 
vir, indifch Rank- Gewas, veel naar de Vyfbladige 

KnidhiL Klim - op gelykende , dat gevingerde Bladen 
Ja. heeft, en aan het end der Ranken Trosfen 
pladige, draagt, uit verfcheide enkelde Wollige Aairen 

famengefteld, van kleine, ongefteelde Bloemp- 

jes, Kranswyze geplaatst. Deeze hebben den 

Kelk vyftandig , vyf Meeldraadjes-en een ftom- 
pen Stempel; de Bloemblaadjes aan de tippen 

_… famenkleevende , van onderen zig losmaakende. - 
— Het kon derhalve niet behooren tot het Bofch- 

„touw „ noch tot de Klyf , maar alleenlyk tot dit 
| Geagt. 

CL ALT OIN LA. 

De Geflagtnaam ftrekt ter vereeringe van den 
Kruidkundigen Heer, Doktor CLAYTON, die 
uit Virginie een menigte gedroogde Planten, 
met derzelver befchryvingen, aan den ouden 
Heer J. Fr. GroNovrus heeft toegezonden, 

Een tweekleppige Kelk , een vyfbladige Bloem 
met vyf Meeldraadjes en den Stempel in drieën 
gedeeld : een driekleppig Zaadhuisje datin ééne 
Holligheid drie Zaaden bevat ; maakt de Ken. 
merken uit. ‘Twee Soorten,die tot de Kruiden 

behooren ‚ Zyn daar van eld geweest , 
waar. 

(s) Witis Foliis feptenatis ovatis integerrimis, Syst, Nat 

Vig. XII, Jdant. 2530 
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waar thans een Derde , die ‘er veel overeen- IL 

komst mede heeft , is bygevoegd , onder den le an 

Tytel van | Hoorp- 
…_ STUK 

(3) Claytonia met een opgeregte Boomachtige ur. 
Claytonia 

St Ens. Polle. 
Car: Qs 

Deeze, van de Kaap afkomftig , was te voo-porfelein- 

ren „Anacampferos met Wigvormige gepaarde"®o"» 
Bladen getyteld , en door DiLrENrus af. 

gebeeld , onder den naam van Crasfula, die 
Boomachtig is, in de geftalte van Porfelein: 
dus ook door onzen Ridder naderhand geplaatst 
in het Geflagt van Crasfula , dat verfcheide 
dikbladige Kaapfche Plantgewasfen bevat, One 
langs heeft zyn Ed., na dat het Gewas in een 
Tuin te Venetie gebloeid hadt, de befchry- 

ving der Teeldeelen van den Heer TURRA 
ontvangen, waar uit blykt, dat hetzelve naast 

behoore tot dit Geflagt. Ten opzigt van het 

Zaadhuisje alleen is geen volkomen zekerheid, 
dewyl het geen rype Vrugt heeft voortgebragt , 
zynde het Vrugtbeginzel Eyvormig en drie- 
hoekig. 

Onder myne Kaapíche Planten (*) een Taka 
ú je 

(3) Claytonia Caule arboreo eretto. Syst. Nat. Veg. XIIIe 
Pe 204» Mant. zir. Crasfula Portulacaria, Sp. Plant, II. pa 

496, Anacampfëros Caule Arboreo, Foliis Cuneiformibus op= 
pofitis. Morr. Cliff. 207. Hort. Ups. 147, Craslula Pottulaca 

facie arborescens. DiLL. Elth. rzo. T. ror. f/ 120. 
(*) Deeze Verzamelingiheb ik , van de Kaap overgebrage 

zynde, bytyd en wylen gekogte | 

1, DEEL IV, STUK; 
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je vindende, ’t welk in de Teeldeelen van aks 
ÄFDEEL je andere tot nog toe door Linnmus geop: 
Hooën: perde Geflagten fchynt te verfchillen , en naast 
STUK. hier thuis behoort; zo heb ik goed gevonden ; 

daar aan den naam te geeven van 

PoaEr:t, AUS Tak. 

De verdienften var den Hoog geleerden Heet 
PALLAS; zo in de opheldering van de Na- 
tuurlyke Hiftorie in ’t algemeen , als van de 
Kruidkunde in ’t byzonder, naar waarde te bes 
fchryven ‚ gaat buiten myn beftek. Het gené 
zyn Ed. ten opzigt van de Zee-Gewasfen uit- 
gevoerd heeft, ís uit myne zo menigvuldige 

aanhaalingen ‚ van zyn Werk, gebleeken (* 
Van het gene de Planten aangaät, ftrekt de 
befchryving van zyn Ed. Hetstocht door ver= 
fcheide Gewesten van Afie ‚ ten voorbeelde: 

Sedert zvne terugkomst en verblyf als Hooglee: 

raarte Petersburg mag men met reden een vere 
dere voortzetting van zynen loffelyken arbeid 
verwagten , én het kwam my voor , billyk te 
zvn ‚ zyn Beeld hier, onder de Mannen van 
naam in de Kruidkunde , een Standplaats toe té 
eigenen, | 
De Kenmerken zyn: een Kelk in vyven 

verdeeld, een vyfbladige Bloem ; de Meeldraad- 
jes by uitftek lang , zo wel als de Styl, dië 
Gn is , ftaande gp een RRA Vrugtbe- 

pin- 

(*) Zie het IT. D. XVIL. STUK van deeze Nat. Hiftorie, 
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ginzel, dat uit vyf Haâuwtjes of Hokjes is fa- UL _ 
ÁFDEËL. 

mengefteld, | v. 
Volgens het gene zig in myn Takje , dat Hoors 

naar ’t Leven ob de nevensgaande Plaat ver- STUK. 

toond wordt , openbaart, hecft dit Gewas de he 
Bladen  Spatelvormig ovaal , aan ’t end een 

weinig uitgegulpt, effenrandig, glad, met cene 

van onderen uitpuilende middelrib en evenwy- 

dige dwars of zyd-Ribben, Ik vind ze over: 

al niet alleen fterk geaderd , maar ook dooft-= 
zaaid met dergelyke doorfchynende Olie - Blaas. 
jes of Kliertjes, als ’er in de Bladen van Wyns= 
ruit zig vertoonen. Deeze Bladen zyn gefteeld;, 
en komen tegenover elkander, of gepaard , aan 
een Scheutje voort , dat kantig is , geevende 

uit derzelver Oxelen , en verder daar boven ; 

gepaarde Bloemfteelen uit, die met elkander 

eene groote Tros maaken, leder Steel verdeelt 

zig doorgaans in drieën, en deeze fomtyds we- 
derom in tweeën , zo dat fonimigen van deeze 

Trosjes drie , anderen vier of vyfbloemig zyn. 

De Bloemen zyn groot , gelyk uit de natuur- 

tuurlyke Afbeelding van het Takje met zynen 

Tros, in Fig. 1, blykt, en by A ziet men 
eene Bloem , die in Afmeetingen verdubbeld 
is. Hier openbaart zig de zonderlinge gefteld. 

heid; hebbende deeze Bloem een ruuwen Kelk, 
die in vyven verdeeld is, met een Steeltje 

van een half Duim langte , waar binnen het 
Honigbakje eene verhevenheid , als een Voet- 
fluk , uitmaakt , aan en rondom hetwelke de 

vyf 
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vyf - Bloembladen , ieder ongevaar een Duim 
lang , zyn ingeplant. Deeze hebben eene Lan- 
cetvormige figuur , en zyn aan beide zyden, 
doch wel meest lang het midden heen, van bo- 

ven ‚ met eene digte Wolligheid , als Vilt , 

bezet, geelachtig bleek van Kleur, Zy fprei- 
den zig uit. Daar boven, op den rand van ’t 
Honigbakje , zyn de vyf Meeldraadjes geplant 

veel langer dan de Bloembladen , hebbende 

zeer groote ‚en regt ‘T'ongachtige Meelknopjes (*). 
Tusfchen dezelven komen zekere Wrattige Blaad- 
jes voort , die het Honigbakje rondom fluiten, 

omtingende het Zrugtbeginzel , dat gefteeld is, 
en eenen dunnen Styl draagt van wat minder 

langte dan de Meeldraadjes , gekroond met eenen 

ftompen Stempel. Dit Vrugtbeginzel, in fommie 
ge Bloemen reeds merkelyk uitgezet, beftaat , 
gelyk hetzelve by B , vergroot zynde, is ver= 

toond , baarblykelyk uit vyf Haauwtjes, ieder 
met een geknopt Puntje , en van binnen hol. 

Van buiten zyn dezelven vol van ruige Puistjes, 
in ’t midden open, en daar een foort van Styl 

tje of Tongetje hebbende „ zo dat het zig laat 
aanzien , of dit wel een Vrugt mogt: worden van 

buiten met Vleefchheuveltjes begroeid, 
Ver- 

(*) De Meelknopjes niet alleen , maar zelfs de Meeldraad- 

Jes, waren in de meefte Bloemen afgevallen of afgebroken; 

zo dat veelen derzelven alleenlyk het Vrugtbeginzel en den 
Styl hadden, en ommige Bloemen zyn , zo tot onderzoek als 

om de Afbeelding niet te belemmeren, afgefneeden ; gelyk 
men dit in Plaat zier voorgelteld. 
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Verder is my van dit Gewas niets bekend, 
dan dat hét , als gezegd is, van de Kaap de 

ui 
Ardekt; 

Goede ‚Hope zyne afkomst heeft en tot de Hoolt 
Heefter- of Boomachtigen behoort. Het TakjësTuE: 

naâmelyk , daar het gemelde Scheutje op ge- 
groeid wäs , i rond enh Houtig , met eenen 

roodachtigen Bast, waar aan verfcheïide Tekens 
van afgevallen ‘Bladen , echter niet volmaakt 

tegenover elkander, voorkomen. Een gedeel. 

te van een zeer dun Schyfje, daar af gefneee 
den, is,om gedagte Houtige zelfftandigheid na- 
der te betoogen . hier by C, fterk vergroot 
zynde , voorgefteld ; het welk men, ten dieh 
opzigte , met de verfchillende Soorten van 
Houte , in ’t voorgaande Stuk op PLAAT 
XVI. vertoond , kan vergelyken , en dus daar 
over oordeel vellen; 

HELICO NIA 

De Kenmerken zyn, een algemeene Bloeme 
fteng, in byzondere vetdeeld; geen Kelk; eer 
driebladige Bloetmi met een tweebladig Honig- 
bakje, en een driezaadig Vrugthuisje: 
De eenigfte Soort van dit Geflagt is thans 

vàn dat der Banannen of Pifang afgezonderd (1) Heliconië 
3 Bihai. 

al. Tafelblad; 

5) Heliconia. Syst, Nar, Weg. XIIL. Gen. 1297. Pp. 204. 
Mant. 211. Mula Bihai. Syst. Nat. XII. p. 667. Sp. Plane, 

il. p. 1477. Bihai amplisfimis Foliis, PLuM: Zen, 59. Folium 

Menfätium. RUMPH, Amb. V. p. 141: T. 62. £, ò. BROWRS 
Fam, 364. gi 

Bk 
U: DeFt. IV. Stuit, 



386  VyYrFMANNIGE HEESTERs. 

EB 
Arpa, 

Ebo 
STUK, 

| 
/ 
alwaar zy als de Moeder der anderen was aan- 

gemerkt, Een groote verandering, inderdaad, 
wegens de driezaadige Vrugt alleen. En fchynt 
dezelve dan geenszins de Moeder van de Ba- 
nanoen te kunnen zyn. De Bihat van Amerie 
ka, ondertusfchen , door PLUMIER in Af- 

beelding gebragt , heeft zes Meeldraadjes en 
eene veelzaadige Vrugt. Het Tafelblad van 
RumeHrus is een Struik van agt of tien 
Voeten hoog ste, die uit den Stoel Bladen uit- 

geeft van drie of vier Voeten lang en rykelyk 
een Voet breed , met aanmerkelyke dwars - Rib- 
ben getekend, en ftaande op Steelen van by 
de twee Voeten lang , een Vinger dik, Geutse 
wyze uitgegroefd, De Vrugten merkt hy aan 
dat naar de Schepzels of Vrugtbeginzels van 
de Pifang gelyken. Dewyl de Wortel Bolach- 
tig is of uit Schillen als een Uijen famenge- 

{teld , zo zou men dit misfchien cot de Bol. 
een betrekken kunnen 
De Rauwolfias Carisfa, Cerbera, bevoorens 

KI. Donder de Boomen befchreeven * ORE met 
IL. St. bl. 
x67 ‚ENZ. elkander in die eigenfchap Bee ‚ dat de 

Bloemen „ voor de ontluiking , als in één gee 

draaid zyn. Zulks heeft ook plaats in de Gardenia 
en eenige volgende Plantgewasfen, die deswe- 
gen tot den Natuurlyken Rang van Contorte 

f zie behooren zouden T. 
D. 1. ST. 

bladz. 176. GARDENIA 

De Geflagtnaam is door den Heer ErLrs, 

ter 
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ter eere van den Kruidkundigen Heer Doktor IIs, 
GARDEN , in Karolina, ontworpen, en door ee Pe 

Linne us goedgekeurd. Hoorns 
STUKe „Behalve een Trechterswyze Bloem, boven ’ 

Vrugtbeginzel , de Slippen van den Kelk Degen- 
vormig eh overendftaande , heeft dit Geflagt een 
opgeregten tweekwabbigen Styl , en de Vrugt 
is een veelzäadige Befie, 

De eenigfte Soort, hier van bekend (1), D, io 

maakt een ongemeen fchoonen Bloemheefter Je in 

uit; die zo wel een Inboorling fchynt te ZI 

van de Kaap als van Oostindie, Men noemt= 
ze; volgens RumpepHius , Catsjopiri, zynde 
van Batavia op Amboina gebragt, en aldaar tot 

fieraad der Hoven , en wegens den aangenaa- 
men Reuk , gehouden wordende, Hy befchryfe 

het als een Struik van omtrent eens Mans lang- 
te hoog, met verfcheide Stammen opfchieten- 

de, hebbende kromme Takken, aan ’ end met 
eenige Bladeren bezet , die fpitsachtig ovaal 
zyn, draagende witte Bloemen , als Roosjes, 

Sommigen noemen het Kaapfe Fasmyn, en on- 
der dien naam was een Plantfoen daar van in 

Ens 

(1) Gardenia. Syst. Nat. XII. Gen, 202. Pp. 180. Wig, 

XIII. Gen. 296.p. 208. ELL. Phil, Trans. VOL. LI. p. 392. T. 

23. ERRET. Pil. T. 15: E. N. C. 1761. p. 333 Catsjopiris 

RUMPH. Amb. VIL. p. 26. Te 14. f, 2, Jasmisxum Foliis lan- 

ceolatis oppofitis intezerrimis, MiLL. Jc. T. 180. Note, Jasmie 

num Zeylanicum folio oblongo , Flore albo-pleno odoratisfi. 

mo. BURM. Zeyl. 129, T, 59. q. Nandi Ervatam. Horés 
Mal, hinc differt: vid Linn. Mant. alt, p,‚ 345, 

ze | Bb s 
NM, DEEL, IVa STUK, 
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Engeland overgebragt, ’t welk gelegenheid 
gegeven heeft om dit betoverend fchoone 
Gewas zodanig te vermenigvuldigen , dat de 
Hovenier GorpDoN , door middel van vier 
Stekken daar van, zig oordeelde een voordeel 

te kunnen doen van vyfduizend Guldens. Hy 
bood , naamelyk , de Planten te koop aan , 

voor vyf Guinjes het ftuk. Dit dient om van 
de waardy te oordeelen. De vermaarde EnrEr 
heeft ’er een zeer fraaije Afbeelding van ge= 

maakt, en uitgegeven onder den naam van Fas- 

myn met dubbelde Bloemen, die uit Lederach- 
tige Blaadjes famengefteld zyn ; doch de Heer 
Linneus , onder zyne gedroogde Planten een 
Takje vindende met enkelde Bloemen , zo bleek , 
dat het geen Jasmyn ware , en daar uit zyn de 
voorgedagte Kenmerken afgeleid ; berustende 
de hoedanigheid van de Vrugt alleenlyk op die 
‚van het Vrugtbeginzel. Dit alles is door den 
Heer Eurrs in Plaat vertoond. 

NERIUM. Oleander. | 

Eeú Pypachtige Bloem, in vyven gedeeld, 
die in baar Mond als een gefcheurd Kroontje 
heeft, en in ’t midden een Vrugtbeginzel , 
dat eene Vrugt wordt, welke beftaat uit twee 
Scheedachtige regtapftaande Zaadhuisjes, met 

gepluisde Zaaden , maakt de byzonder Ken- 
merken uit, | 

In dit Geflagt kien | vier Soorten voor , 

oe volgt. 

(2) Ole- 
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(1) Oleander met fimal Lancetvormige drie-, Ul 
voudige Bladen en gekroonde Bloemen. zi di 

Hoorp- 
De Gewoone Oleander, in Europa gemeen » sTux. 

doch waarfchynlyk uit Oostindie afkomftig , zr. 
wordt hier bedoeld, Dezelve maakt in ons ppi” 
Wereldsdeel een byzonder Sieraad der Bloem-Gewoone. 
hoven uit; maar verdraagt de Winterkoude 

niet van ons Klimaat , veel min van dat der 
Noordelyke deelen. In Spanje en. Italie groeit: 
hy in de vaste Grond, Men noemt hem, in 
*t algemeen „ Oleander , hoewel de Franfchen; 
’er den naam aan geeven van Laurier. Rofe ; 

met den Griekfchen Rhododaphme overcenkom- 
flig , of Rof/agine. Het Gewas , naamelyk , 

dat fomtyds eens Mans langte bereikt , draagt …… 
Roosachtige- Bloemen , en de Bladen, die het 

aan. de Steelen. heeft, gelyken ecnigermaate 
naar Laurierbladen , doch zyn langer en nage. 
noeg overal even breed, Men heeft ‘er met 
roode en met witte , als ook met ‘enkelde en 
met. dubbelde Bloemen. Voorts wordt hier 
thuis gebragt de Smalbladige Indifche Olecan- 

ders 

(1) Nerium Fol. fineari-lanceolatis teenis ‚ Corollis coro- 

natis. Syst, Nat, XII. Gen. 294. p. 189. Weg. XIII. Gen. 297. 
p. 209. Hort. Cliff. 76, Ups. 53. Fl. Zeyl. rog. R. Lugdbat. 

«rz. Nerium &c. C. B. Pin, 464. BURM. Zeyl. 166. BURM. 

Fl, Ind. 67 Rhododendrum, Dop. Pempt. 351. B, Nere 

Ind, anguftifolium , Flor. odoratis fimplicibus. HERM. Lugdb, 

447s Jc. 448. y, Ner. Ind. latifol, Floribus plenis odoratise 

fimis. Ibid. p, 447. Ice 449. 

Bb 2 
IL. DEEL, CIV, STUKe 
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der, met .enkelde welriekende Bloemen ,„ van 

HEuMANNUS afgebeeld, dië zegt, dát dee- 

ze doór den Ed. Heer van Rarrve in 

Nederland overgebragt zy. Ook, ‘betrekt men 

thans hier toe de Breedbladige Indifche met du- 

belde welriekende Bloemen van dien zelfden Aum 

theur , welke in de iloven op Ceylon en. in 

Oostindie om den aapgenaamen Reuk wordt 

aangekweekt „en door den Ed,Heer Brv em 

NING eerst in zyn Tuin en vervolgens dus 

jn Europa is ingevoerd , zo ,HERMANNUS 

aanmerkt. | 

(2) Oleander met Lancetswyze gepaarde Bla- 

den; de Takken regt. ke 

Een Gewas , dat door den Hoogleeraar J. 

BurMANnNus, onder de Ceylonfche Planten , 

in Afbeelding gebragt is en genoemd Klein 
Boomachtig Apocynum , met Oleander - Bloem , 

maakt deeze Soort uit. Zyn Ed. hadt reeds 

aangemerkt , dat hetzelve tot dit Geflagt bee 

hoorde, De Steelen zyn rond en donker paarfch , 

de Bladen byna als die der Myrthen. De Bloe- 

inen hebben den Meeldraadjes. Het Zaadhuis- 

je fchynt een enkel Scheedje te zyn; ‚niet 

id gelyk in de anderen. dubbeld gety e anderen od 

(2) Nertuim Fol. lanceolatis orbofit's , Ramis vreêtis. 

Did Amen. dead. IV. p. "zee. Arecynum, grbôrescens Ner 

zij fore minus. BUAM. Eey, 23. Terize f. 2. BURM, ie 
bud, ik RE ARE ED 4 / on erik 
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(3) Oleander met Lancetswys’ ovaale Blaa-' HI, 

den, de Takken wyd gemikt, v 
Hoorps 

Hier van heeft de zelfde Hoogleeraar , onder snjr, 
den naam van Jndifche Wilde Reukelooze 4- Ru 

J Nerians pocynum ‚ die Haauwen draagt met gepluisde 75 
Zaaden en groote witte Bloemen ‚ Sewag goesa. 

] 4 5 W 
maakt. Het is! een Boompje met dikke rimpe= mise. 
lige Takken, dat insgelyks op Ceylon groeit, 
wordende aldaar Jdda of Iddaghas genoemd , 
volgens HERMANNUS. 

(4) Oleander met fpits ovaale gefleelde Bladen.” Di 
bi 

antidyfene 
De Heer BURMANNUs noemt dit Indie 

Oleander, met fimalle regtopftaande lange deb enige, 
belde Haauwen, Walidda genaamd by de Cey- 
loneezen. Volgens HERMANNUS zou het 

de Codaga- Pala zyn van Malabar, waar van 

de Bast der Wortelen als een onverbeterlyk 

Middel tegen allerley Soort van Buikloop, en 

het Zaad tegen Koortfen , aangepreezen wordt (*). 

De Bast van den Conesfs= Boom van Kormandel, 

naar 

(3) Nerium Fol. lanceolato - ovatis » Ramis divaricatis, Jhid. 

FJ. Zeyl, re9, Apoc. Zeyl. Ind. frutescens Nerii flore candidis- 

fimo. HERM. Par. 40. Apoc. Ind, fylv, inodorum Siliquofam. 
BuRM. Zeyl. p. 25. BURM. Fl. Ind. p. 67, 

(4) Nerium Fol. ovatis acuminatis petiolatis. Jbid. Fl, Zeyl. 

107. Mat. Med. 102. Codaga- Pala, Hort. Mal. 1. P. 85.0 E: 

47. Nerium Ind. Siliquis anguftis ere@is , longis geminis, 
BURM. Zeyl. 167. Te 77. BuRM. Fl. Ind, pe 68e 

C*) GEOFER. Mfat. Med, Tom. U, pe 108. 

Bb 4 
IT. DEEL. 1V, STUK, 
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naar deezen gelykende , was door den Hooglee. 
“raar Morro, te Edenburg , tot Geneezing 

van een hardnekkigen isop met een. goeden 
uitflag ingegeven (f). De Haauwen van dit 
Boompje zyn uitermaate lang. 

E c'n 1 Tes. Roos- Winde. 

De Geflagtnaam is niet van het bekende, 
Kruid Echium , noch ook van de Adders, 
daar men deezen gemeenlyk van afieide, oire 

fpronklyk « maar van het Griekfche Woord 
Eye, dat wel in de eerfte en eenvoudigfte zin 
Hebben ‚ maar ook Houden, Vatten, Vasthou-= 

den, betekent (Ll), en op deeze Plantgewasfen. 
alleenlyk daarom is toegepast, dat dezelven an- 

deren omflingeren. Zeer veelen hebben dit 
wel gemeen , doch die eigenfchap:munt uit in: 
deeze, en daarom-heb ik ze Roos- Winde ges 

tyteld, De Bloem , naamclyk, is Trechtervor-, 
mig, en gelykt; in fommige Soorten , naar die 
van, de Oleander welke men Laurier, - Roos 

noemt , maar hecft de gezegde Franje niet in 

de. Mond of Keel, De Vrugt beftaat insgelyks 
uit twee lange regte Haauwen, welken gepluise 
de Zaaden bevatten. Voorts hebben zy in de 

eerfte opflag iets, ’t welk haar van andere Plan- 
ten onderfcheide, Strani: d Ge 

(E)-44. Edinburg. Tom. IL. Art. 4. 

Gij Ext Eyxos, Teneére Haftam. HOMERUS. Ect Lr 

dxeras dranias, JoB. 2. V. 3 Sept. Perfione, Hy houde 
gog vas aan zyne opregtigheid, 
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% Getal der Soorten is thans zodanig ver- lil, 
groot , dat men ’er elf in vindt, allen uit de AEDe 
Indiën afkomftig , waar van ik de twee laat- Hoorp- 
ften , als tot de Boomen behoorende , reeds £TUKe 

befchreeven heb (*). 

(a) Roos - Winde met dubbelde Bloemfteel- of 
° „oDil8s 

LJESe bifiora. 
T weebloe- 

De Heer JacQuin geeft van deeze, gelyk mige. 

van veele anderen, welken zyn Ed, in de Weste 

indiën waargenomen hadt, een zeer fraaije 
Afbeelding, Het was een Takkige Melkgeee 

vende Heefter , beklimmende de Boomen tot 

meer dan twintig Voeten hoogte, die de Bla- 

den ovaal hadt met een klein puntje, drie Dui« 

men lang ; de Bloemen zeer groot en fraay ; 
Wit met een geelen Keel. De Franfchen noem= 

den het Liane Mangle of Mangles Klyf, Het 
groeide op de overftroomende Zeekusten der 
meefte Karibifche Eilanden ‚ Onder de Wore 

telboomen , enz. PrumreRr heeft dit Gewas 

Klimmende Hondendood , met witte Oleander- 

Bloemen , getyteld. 

(2) Roos. 

(*) Zie myn IL. DrErs IL, Stug, bladz. 184. enz. 
(1) Echites Pedunculis bifloris. Syst. Nat. Xil. Gen. 295. 

Pp. 190. Weg. XIII. Gên. 299. p. zo9. JACQ. Amer, Hif?. 30, 

T. 21. Apocynum fcandens Flore Nerii albo. Pum, „Amers 
82, T. 96. | 

Bb 5 
is Drrz, IV, STUKe 
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HL (2) Roos- Winde met getroste Bloemfteeltjes 
ArDEELe 5 en fpits ovaale Bladen. 
Hoorp- 
df: Deeze , omftreeks Karthagena door zyn Ed. 

zj waargenomen , draagt ‘Trosfen „van: ongevaar 

Zringuare zestien Bloemen, die groenachtig en grootzyns 
uiaris. 
Vyfhoeki- met eenen geelachtigen zoom , den rand van 

ge de Pyp vyfhoekig en wit hebbende, Het Ge- 
was heeft geen Melk. Hy hadt de Vrugt niet 
gezien. 

Un (3) Roos- Winde met getroste Bloemfteeltjes 
— Suhercta. \ j ber pen KS en fromp ovaalachtige gefpitfbe Bladen. — 

he de. „ k « oP Tot deeze , welke zyn Ed, op Jamaika en 
St. Domingo overvloedig waargenomen hadt , 
wordt de regtopftaande Heefterachtige Honden- 
dood , met een zeer groote en ongemeen fraaie 

je geele Bloem, van SLOANE, thuis gebragt, 
Dit Gewas, dat Heefterachtig en vol Melk- 

achtig Sap is, komt in de Kreupelbosfchen tien 
Voeten , op drooge Velden drie of fomtyds 
ook maar één Voet hoog voor, De Ranken 
klimmen wel , maar winden naauwlyks, kruíi- 

„pende, zo zy geen Steunzel vinden, langs den 
Grond. Eenige groote geele Bloemen, die zeer 

fraay doch van buiten ruig zyn, komen aan 
Veelbloemige Steeltjes voor. 

(4) Roose 

(2) Echites Pedunculis Racemofis , Foliis obovatis acumí- 

natis. bide JAcQ. Amer. Hift, 32, T. 25. 

_ (3) Echites Pedunculis Racemofis, Foliis fubovatis obtu6s 
saucronatis. Jhid, JAcQ. Amer. Hift. 32. T. 26. 
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(4) Roos- Winde met getroste Bloemfteelifes 
‚en ovaale uitgerande gefpitfte Bladen. Art ven; 

Om dat de Zaadhuisjes aan de tippen fa- Nae 

menkleeven , voert zy deezen bynaam by den jv, 
Heer JacQuinN, die het Gewas, op St. oplet uringe, 
mingo , met Heefterachtige. windende Steelen. Aange- 

vondt „ draagende Kleine witte Bloemen, Dede 
Hoogleeraar N. L. BuRMANNus heeft een 

dergelyke Soort , doch die de Bladen niet uit= 

gerand heeft , van Oostindie afkomtftig, in ’t 
licht gebragt, 

(5) Roos - Winde met byna petroste Bloeme _ v. 

fleeltjes en Lanceivormige gefpitfte Bladen, 7 °r*ft 
* Knobbelis 

. Ë, 
Deeze, op Jamaika waargenomen, heeft van® 

de gefteldheid der Haauwen den bynaam. De 
geheele Plant, die Heefterachtig is met win- 
dende Ranken, is met een Lyrmerig Melkach= 
tig Sap gevuld, 

(6) Roos- Winde met Kroondraagende Bloem- vr. 

fleeltjes, lomp ovaale gefbitfle Bladen engere 
windende Steelen, 

Dit 

(4) Echites Redunculis Racemofis, Fol. ovatis emarginatis, 

acuminatis. ibid, JAcQ. Amer. Hift, 31, T. 25. BuRM. HF. 

ded. p. 68. T. 27. £.L 
(s) Echites Pedunculisfubracemofis , Fol. lanceolatis acumi- 

natis. lbid, Echites torofa, JAcQ, Amer. Hift. 33.T 27. Nee 

rium Sarmentofum &c, BROWN. Jam. IV. p. 181. T, 16. 
fox 
(6) Echites Pedunculis umbellatis , Fol, ovatis, obtufis , 

Mie 

i. DEEL, IV: STU%e 
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dit laatfle is ’er bygevoeg gd, om deeze vâa 
de Derde Soort, waar mede zy veel overeen- 
komst heeft , te onderfcheiden. Men vindt ze by 

verfcheide- Autheuren befchreeven en afgebeeld, 
Dezelve gaf den vermaarden. Doktor. BRowe 

NE aanleiding , om-het Geflagt wan Echitess 
dat naderhand met zo veele Soorten „ door 

den Heer JACQUIiN, vermeerderd is, te onter 
werpen. … Zy heeft. taaije windende- Steelen, „ 

Vil. 
Trifda. 

Driedeeli= 

8 

die om laag Houtig en rouw, boven groen » 

rend en glad zyn, waar tnede die Gewas, dat 

vol is vân. een Lymerig Waterig Sap , de 
Boomen tot vyftien Voeten hoogte omflingert, 
even als onze Winde, De Bladen zyn drie of 
vier Duimen lang; de Bloemen-groot en-groen- 
achtig met een witten Rand, 

(7) Roos- Winde met driedeelige veelbloemi- 
ge Steeltjes, de Bladen langwerpig ovaal 
gefpitst. 

Gedagte Heer vondt dit Gewas, om (trede 

Karthagena, ook met Heefterachtige windende 
Stee- 

mucronatis, Caule volubili. Zbid,- JacQ: “Amêr.-Hift. go T. 

z2. Periploca alia. PruM. Ic. 216. -f. 20 Echites fcandens &c. 

BROWN. Fam. 1. p. 182. -Apocynuim fcamdens majus Folio 

fubrotundo. SLOAN, Fam. 85. Hift. LUPI. Tst. hea, 

Apocynum feandens Felto cordato, Flore albo, CAT. Car. Te 

P. T.'s3 SEL. Wog. III. Deel. ps 13. To 16. 
(7) Eehites Pedunculis trifidis multifloris, Foliis ovato- ob- 

longis acuminatis. Jbid, JaCcQ. Amer. Hfl, 31. T. 24. BJA 
FE Ind. p. 68. 
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Steelen , wel twaalf Voeten hoog by de Boo- UE 

men Bfelinieicndd ‚ met groote , fraaije Bloe- ARR an 
men verfierd. Een Javaanfche is hier door den Hoorp- 

Heer N. L. BuRrMANNuUs t’huis gebragt,  S*UEe 

(8) Roos- Winde met getuilde Trosfen, uit- vur. 
puilende Meeldraadjes en Lancetswys Gilis 
ovaale Bladen, 

Deeze , door. den Heer JACQUIN op St. 

Domingo waargenomen, beklimt de Boomen 
fomtyds tot twintig Voeten hoogte , zynde vol van 
een Melkacht:g Sap. Zy heeft de Bladen maar 

twee Duimen lang; de sen. klein en rood, 

aan getuilde Trosten. De Ingezetenen noem- 
den het Gewas Gras de Galle of Schurft-Vet- 

tigheid, waar van de reden hem niet bekend 
geworden was. 

(9) Roos - Winde met korte Aairen in de, IX. 
Oxelen „uitpuilende Meeldraadjes en ovaal- tien 
achtige Bladen. 

a 

Deeze is eene der zonderlingfte Soorten , niet 

minder Melkachtig dan de anderen, beklim- 
mende de Boomen in digte Bosfchen , by Kar- 
thagena , tot over de zestig Voeten hoogte. 
De Stengen waren Houtig , een Duim dik, 
omwindende als Ranken, hier en daar Takjes 

uit 

(3) Echites Racemis Corymbofis , Stamin.; eminentibus , 

Foliis lanceolatos ovatis, dhid. JAcQ. Amer. Hij?. 34, T. zoe 

(9) Echites Spicis Axillaribus brevibus, Staminibus eminena 
tibus , Fol. fubovatis, Zbid, JAcQ, Amer. Hijt, 34. T. 29e 
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uitgeevende van anderhalf Voet lang , met Bla: ul, 
AFDEEL. den van een half Voet; de Bloemen menig: 
Hoorp- vuldig, klein, Aairswyze in de Oxels der Bladen 
STUK, geplaatst.’ De Vrugt hadt zyn Ed. niet ge- 

es zien, want zy misdroegen altemaal, 

Nog twee Soorten van dit Geflagt zyn door 
den Heer N. L. BuRMANNUS opgegeven ; 
welken LiNNeus niet fchynt erkend te hebe 
ben. De eene is een Gedoornde Heefter , 

van twintig Voeten hoog, Vrugten als een 

Kers draagende ; en derhalve , zo in Gewas , 

als in dit opzigt, grootelyks van de Roos- 

“Winden verfchil ide ‚ Carandas by Rume 
PHiuvs genaamd: de andere is een klein Hee- 
ftertje dat beter gelykt „ met Penningkruids= 
Bladen (*). De Kenmerken der Vrugtmaaking 

zullen dezelven , waarfchynlyk , hier hebben t’huis 
gebragt. 

_Na het befchryven der Beitvisen ‚ Onder 
de Vyfmannige Hecfters , gaa ik thans tot de 
T wEEWYVIGEN , van de zelfde Klasfe , 

over. Het eerfte Geflagt, dat hier voorkomt ; 

heet | | 

PERGULARIA Luiffelbloem. 

# Deeze Geflagtmaam is af komftig van de Luif. 
Pergularia , | fels s 
glabra. 
Gladde, (*) Echites fpinofa & Echites Nummularia. BuRm. Fl. Ind, 

p‚ 69. T. 28. f. Ir 

(1) ed Foliis ovatis glabris. Syst. Nat. XII. Gen. 

1253. p. 191. Veg, XIII. pe 212. Flos Pergulanus. KUMP, 

„ib. V. Pe ste Te 29. £, >. ri 
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fels , Afdakken of Prieelen , over welken de HL 

eerfte Soort, volgens Rumeuius, geleid SFDEEL 
wordt , welke door den Heer N. L. B ur- Hoorn. 

MANNUS, als een nieuw Geflagt, voorgefteld *TUK 
was onder den naaf van Fallaris , dat in Ker- ben, 

merken naauwlyks van de Rondeletia fcheen te 
verfchillen. In het Gewas, door my , hièr 

voor „, bladz. 195 , 196 , befchreeven , waar 

van een Blad, benevens de Bloemtros en Bloem, 
in Fig. r , op Plaat XX , in Afbeelding is 

gebragt , heb ik den Styl niet dubbeld maar 
enkeld gevonden , en dat het Honigbakje met 
vyf Pylswyze Punten de Teeldeelen omringe, 
gelyk in de Kenmerken gezegd wordt , kan 
ieder oordeelen uit de vergroote Afbeelding 
van zulk een Punt , daar de Meelknopjes bui= 
ten aan gehecht zyn, welke ik derhalve voor 
een Stamen houde, als ftaande op een zelfde 
Steeltje. 

In de tweede Soort, tot welke de Asclepias mn. 
met Hartvormige Bladen , van den Heer N.L, Welegee 
BURMANNUS , betrokken wordt, komt, vol- 

gens deszelfs Afbeelding, een geheel andere 
gefteldheid van de Bloem en Teeldeelen voor. 
ForsKAOL vondt dezelve in Arabie , een 
ronde , windende Steng hebbende, die Wollig 
was, met gepaarde, gefteelde , fpits Hartvor- 

| mie 

uik 

(2) Pergularia Foliis cordatis tomentofis, lbid, Bant. sz. 
Asclepias cordata, Burm, Pl. Ind, p. 72. T. 27. fa zo 

… Île DEELe IVe STUK» 
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UL. mige, effenrandige, gladde Bladen , uit wief 
Arnell, Oxelen gefteelde Kroontjes voortkwamen ; van 

Hoorp- Bloempjes , welke naar die der Kalmia gelees 
STUK. ken, In de Tuinen van Upfal bevond: zig 

| “dit Gewas, 

N De Periploca , Cynanchum, Apocynum „ As- 
clepias en Svapelia, heb ik, fchoon daar onder 
Heefters voorkomen , best geoordeeld in hun 

geheel tot de befchryving der Kruiden te be- 
waaren , om die Plantgewasfen niet van elkander 

af te zonderen, en gaa dus over tot de | 

LER CON TAS 

Een nieuw Geflagt, waar toe de Afrikaan- 
fche Heefter , naarhet Vosfeftaart »Kruid ges 
lykende , met Bladen en Aair van Coris, en 
witte Bloemen, van HERMANNUS opgege: 
ven, is t'huis gebragt. 

Het heeft, in een vierbladige Kelk , vyf Bloems 
blaadjes , die het Vrugtbeginzel bevatten, en 
aan den Grondíteun met een Kuiltje , welk 

tot Honigbakje ftrekt, ingedrukt zyn: de Vrugt 

js een Zaadhuisje met twee Holligheden, 
4 De ecnigfte Soort (1), op Waterige Bergen 

Linconia aan de Kaap groeijende , is een Heefter met 

lopers Takken als Roedjes, die door de Lidtekens 
Geftaarttesder afgevalle Bladen ongelyk zyn, even als in 

de Denneboom, weinig, in getal en van bepaal= 
de 

Cx} Linconia. Syst, Nat. Veg. XIII. Geh, 1208. ps 215. Coris 

dis folio & {picâ Frutex Alopecuroides, Florealbo. HERM. Afrs 7: 
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Den tàHparh A 

de langte :.de. Bladen verftrooid , by Kransjes ui, 

van vyven of zesfen , eenigermaate gefteeld, Ee 

{mal , driekantig , ftyf , glade cen Duim lang , Hoorn: 

aan de hoeken rúuw , de bovenfte.op zyde STUK, 
gehaaird: komende de Blaersen. aan de enden 
der Takjes , op zyde, óngefteeld , voort, van 
langte als de Bladen, 

Die Soorten van Herniaria , Chenopodium , 
Salfola en Anabafis, welke Heefterachtig Zyù , 
zal ik, wegens haate kleinte (*), én om de 

“ eenpaarigheid der Geflagten niet te fchenden » 
—ook tot de befchryving der Kruiden fpâaren. 

PHYLYLLISG 

Onder de Kroontjes -draagende Plantgewas- 
fen (Umbellifere), die in ’t algemeen vyf Meel: 
draadjes en twee Stylen of Stampers hebberi, 
en vyfbladig zyn „ komen weinige. Heefters 

voor. De eerfte Soort van dit Geflagt (1) í. 
wordt by WALTHERUS een Kroontjesdraa- „in, 
gende Boom, die haar het Bupleyrum zweemt, Kanariches 
geheten. DILLENIUs noemtze Heefterach- 
tige Valerianella van de Kanarifche Eilanden, 

fin 
(*) De Salfola Arbuscula van den Heêr Parzas , by voor- 

beeld , hoe Boomachtig ook , groeit volgens zyn Ed. maar 

een Voet hoog. 

(2) Phyllis Scipulie dentatis. Syst. Nat. XII. Gen. 3a0; 
p. 201. Vig. XII. Geh. 323. p. 223. ROVEN Jiugdbar. 925 

Yalerianella Canarienfis frutescens Simpla nobla dia. DiLr, 

Elth. 405. T. 299. f. 386, Buplevroides qe Arbor, Umbelii 
fera. WALTi. Hori, mi. T e 6e 

Ge | 
Fl. DEEL, Iv, STUK Kijk 

‘ Ks 
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fimpla nobla getyteld, en zegt dat het Gewas, 
in Bloem en Vrugtmaaking, veel naar de ge- 
woone Valerianelfa gelykt , doch overblyvend 
is en Heefterachtig , meest één of anderhalf 
Elle hoog groeijende3 de Bladen zyn effen en 
glimmende ; de Bloemen komen verfpreid aan 
*t end van de Takken voort: de Plant is zon. 
der Reuk 5 de Bladen zyn famentrekkende. 

De tweede Soort van dice Geflagt , alleen 
door ongedoornde Stoppeltjes onderfcheiden (2) 
waar van de Ridder de Bloemen niet gezien 
hadt , uit Indie afkomftig, is thans weg ge- 
laten. 

De andere Kroontjesdraagende , die Heefter- . 
achtig zyn , gelyk in het Geflagt van Buple- 
yrum en Bubon voorkomen fa kunnen , wegens 

de gelykheid van Geftalte, en om dat’er meer 
van dergelyke hoogte zyn, wegens de Hout- 

achtigheid der Stengen alleen , niet van de 
Kruiden afgezonderd worden. 

Ik gaa derhalve tot de DRIEWYvIGEN, 
dat is die drie Stampers of Stempels hebben , 
onder de Vyfmannigen over; als 

R m u s, Sumack. 

Van de Kenmerken van dit Geflagt heb ik 
reeds omftandig gefproken (*), er daar van de 

Vyf- 

(2) Phyllis Stipulis integertimis, Royen Lugdbat. 92e 
(*) Ik voeg ‘er alleen by, hoe ik my grootelyks verwon- 

de- 
( 

\ hd 
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Vyfde en vyf volgende Soorten befchreeven 5 IL 

de overigen zal ik hier voorfteiten, | AED ESE 

Hoorn» 
mé, Sumack met gevinde , flompachtig getan- Tu 

de , ovaale , van onderen WWollige Bladen. 
Rhu vei 

ariâ. 

Deeze groeit in de Zuidelyke deelen van Europis 
Europa, als ook in Paleftinaen Klein Afie. By er 
den Arabifchen naam Sumach , dien men in ’t 
Tealiaanfch Somacco, in ’t Spaanfch Sumaque uit- 
fpreekt , is zy meest bekend, doch de Duit- 
fchers noemen het Gewas Gerberbaum , Om 
dat men daar van gebruik maakt tot Leertou« 
wing. Jaarlyks worden de Scheuten of Uit- 

loopers, die het in menigte gelyk de Hazelaars 
uitgeeft , by den Grond afgehakt, gedroogd , 
fyn. gemalen, en dan gebruikt tot bereiding van 
het Spaanfch Leer. Zie daar de reden , dat 
men het Rhus Coriariorum noemt. Het Zaad 
wordt in de Oofterfche Landen in de Winkels 
verkogt en gebruikt tot Hartfterking en om de 

Spyzen een Geur te geeven : weshalve het 
Rhus 

deren moet, dat LINNWMus in Gen. Plant, daar van zegt: 

Bet Wrugtbeginzel is rond, van grootte als de Bloem. Dit kome 

met de Afbeeldingen geenszins overeen. 
(1) Rhus Fol, pinnatis obtufiascule (err. svati: {ubtus 

villofis. Syst. Nat. Xl, Gen. 566 p. 217. Veg. XIII. Gen. 

369. p. 242. Rhus Fol, pinnatis ferratis. Hort. Cliff. &e &c. 

Rhus folio Ulmi. C. B. Pin. 414. TOURNE. Inf?. 1x. BOERH. 

Lugdbat. 11, p. 229. DOD. Pempt, 779, Rhus Obforiorum 8 

‚ Coriariorum PARK. Zheatr. 1450. 

Ce 2 

Í 

U. DEEL, IV, STUK, 
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Rhus Obfoniorum heet of Colinarium. De 
Ben Verwers maaken ook gebruik van het Zaad: 
Hoorp- 
STUK. 

_Sumack. 

des men het zou kunnen noemen Rhus Tinêto- 
rium : doch de gewoone naam, in ’t Engelfch , 
Franfch en Hollandfch, is Sumach of Sumack. 

* Gewas is doorgaans Heefterachtig 4 -eens 
Mans langte hoog, maar wordt, in goede Gron- 
den, wel een Boom. De kleine Takjes heb- 
ben eene ruuwe Schors, inzonderheid naar bo- 

ven. De Bladen, als die van de Ypen of Ol- 
men diep getand , groeijen met hun negenen, 
elven of meer, aan eene Rib, die roodachtig - 
is, De Bloempjes welke wit zyn , naar die 

van, Vlier gelykende, komen by digte Trosfen 
voort; en daar op volgt een Vrugt als *t Zaad 

der Linfen , roodachtig met een Huidje, dat 

zuurachtig is van Smaak ‚en vervolgens ver- 

droogt 5 des het eigentlyke Zaad, ’t welk men 

Sumack noemt, veel kleiner is , omtrent als 

dat der Plompen , en ongelyk van Kleur, 

Dit geheele Gewas, dat den naam zou heb- 

ben om dat het tegen Vloeijingen dient, heeft 
een zeer famentrekkende hoedanigheid , eh is 
derhalve tegen den Rooden of Bloedloop en an« 

dere te groote Ontlastingen „ aangeptreezen ; 
hoewel fommigen ’t inwendig gebruik daar van 
gevaarlyk achten. ’t Gedroogde Zaad is, in 
dien opzigte „op ver naa zo goed niet , zeid 
BOERHAAvE, als de verfche Befiën, 

| (2) Su- 
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(2) Sumack met Lancetvormige fcherp-getan- UL 
F de Winbladen , die van onderen Wollig “tE, 

zjn. Hoorpes 
STUKe 

Deeze Soort, in de Tuinen gemeen, volgens 11. 
Linneus, verfchilt in verfcheide opzigten Tre. 
van de voorgaande ‚ niet alleen , maar ook , Virginie 

fche. 
vande Vierde Soort. De Takken zyn van ruigte 
en Kleur gelyk het nieuwe Herts - Gewey » 

waar van de bynaam , hoewel men het ge- 
‘woonlyk de Virginifche Swmach noemt. Bav- 
HINUs , dezelve befchryvende, zegt , dat het 
een Boompje:is , grooter dan de gemeene; 
‘hebbende de Bladen fpitfer, groener, zagter en 
veel grooter, zo dat ieder Vinblad wel vyf of 
zes Duimen lang valt. Men telt ’er nooit 
minder dan tien , maar wel tot by de twintig 
toe , aan éénen Bladfteel, De Aair of Zaad- 
Tros is ook veel grooter dan in de gewoone 
Smack, de afkomst uit Virginie, 

(3) Sumack met ovaale fpits getande Winbla- _unt. 
den, die van onderen Wollig zyn. B 

Javaan= 
Deeze , van OszecK in China waargeno. che. 

men ; En onze Ridder van Java ontvangen 

hebben , dewyl hy dezelve Favaanfche tytelt, 
(4) Su- 

(2) Rhus Fol. pinn. lanceol. argute ferratis, fnbtus tomen= 

tofis. Am. Acad, IV, p. 311. Rhus Virg. C. B. Pin. 517. 

PiLL. Elih. 253. 

(2) Rhus Fol, pinn. ovat, acumin. ferratis, {ubtus tomen 

tofs. Syst. Nat. XII, Weg, XII. ie 

Cc 3 
3, DEELe IV, sruss 
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Rhus 
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dige. 
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(4) Sumack met Lancetvormige , Zaagswys 
getande WVinbladen , die wederzyds kaal 
zn. 

De Smalbladige Sumach van BAUHINUS; 
in Brafil groeijende , en door de fmalbladig- 
heid byna alleen van de gewoone verfchillen- 
de ; wordt hier thuis gebragt. De Virgini- 
fche van dien aart heeft de Aaif zo digt niet; 
als de Europifche, De Heer Kar m vondt 
deeze Soort zeer algemeen in Penfylvanie ; 
groeijende aldaar in de Heggen , aan de kan- 
ten der Bouwlanden en op braak leggende 
Akkers ; van zelf zeer fterk : want de Vogels, 
die de Besfen gaarn eeten , verftrooijen het 
Zaäd ; daar in vervat, alom. Zy zyn zuur 
en ftrekken ook voor de Kinderen. tot ver= 
fnapering , tood van Kleur , en kunnen tot 
Verwen van Stoffen gebruikt worden, Deeze 

Besfen blyven anders , zegt hy, den geheelen 
Winter aan de Boomen, niettegenftaande die 

al vröeg in de Herfst hunne Bladeren, na dat 
dezelwen eerst rood geworden zyn, laaten val- 
len. Zy worden ’er zelden hooger dan tuss 

fchen de drie en vier Ellen. In het doorfny- 

den 

(4) Rhus Fol. pinnat. ferr. lanceol. üttingue nudís. Kars: 

Ïé. IL. p. 211. Rhus Fol. pinnatis ferratis. GRON. Virg. 148 ; 

Coto. Now. 63. Rh. Virg. paniculâ fparfa &c. Dirt. Elth, 
323. T. 243. f. 314. CATESB. Car. I!L. T. 4. Rhus anguftie 

folium. C‚ B. Pin. â1g, Sumach anguttifolium. B4UH, Prodfs 

ifès BURS, XXIÌ. 77e 

$ 
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den bevondt hy den Stam gevuld met een _ IL 
overvloedig Merg , even als in de Vlierboo. be 

‚men, doch hetzelve was week en bruin, Mid- Hoorp- 
delerwyl kwam uit denzelven , tusfchen - den*TUK. 
Bast en het Hout, een geel Sap te voorfchyn. 
Op ‘t Vuur gelegd , wilde het Hout zeer wel 
branden. | 

(rr) Sumack met drievoudige Bladen, die xr. 

fpits ovaal en Zaagswyjze getand zyn BCe 
de Bloemfteeltjes Wollig. „Ceylon. 

CC. 

Op ’t Eiland Ceylon, alwaar deeze groeit , 
fchynt zy Cobbée genoemd te worden. De 
Bloemen ‘komen ‘Aairswyze , of als Katten , 

voort, en de Besfen zyn zwart, volgens Her- 
MANNUS. De Bladen zyn drie of vyfvoudig, 
fpits ovaal, Zaagswyze getand en taamelyk 
groot, de Bloemen zeer klein en menigvuldig, 

(12) Sumack met drievoudige Bladen , die vr, 

eenigermaate gefteeld , Ruitachtig gehoekt be Sap 
Omentg- 

en van onderen Wollig zyn. Sum. 
Wollige, 

De 

(11) Rhus Fol, ternatis , Fol. ovatis acuminatis ferratis , 

Pedunculis tomentofis. Sysz. Nar. XI5. Veg. Kil. Rhois trifo- 

liate Fruiex &c. Per. Aus, 678. Ray. Dendr. 53. Kobbz, 

Fl. Zeyl. aar. 

(12) Rhus Fol. ternatis fubpetiolatis , rhombe's angulas 
tis, fabtus tomentofis, Hort. Clif. 111, Vir, Cliff. 25. ROYEN 

Lugdhat. 244. Khus Afr. trifoliatum majus, Fol, obtufis et 

incifis ‚ hirfutie pubescentibus. PLUK, Abm. 319. T. 219.f. 6. Vis 

tex trifolia minor Indica {@rrata. COMM. Mort, Il. p. 179. Te 92. 

Cc4 
EI, DEEL, IV, STUKe 
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UL De aangehaalde komen altemaal met getande 
AFDEEL: Bladen voor; doch aangezien ’er zo aanmerkee 
Hoorp- lyke Verfcheidenheden onder de Kaapfche Su: 

mack zyn, als de Hoogleeraar J. Bur M A n- 

Nus meldt , mag ik hier toe ook dat Kaapfe 
Gewas betrekken , waar van ik verfcheide Tak- 
jes heb , zynde de Bladen van hetzelve lang 
gefteeld , en wel drievoudig , doch geheel ef- 
fenrandig. Hetzelve is aan de Bladen niet 
alleen , maar ook aan de ‘Takken, Bloemfteel- 
tjes en in ’t geheel, uitermaate ruig of bezet 
met eene rosachtige Wolligheid „ en fchynt dus 
zekerlyk tot deeze Soort te behooren, 

xiuz. « (13) Sumack met drievoudige gefleelde ‚ fmat 
Abus si N mirafifs: Lancetvormige effenrandige , van onderen 

bium, Woltige Bladen. 
Smalhbla- 

dige. Deeze, ook aan de Kaap groeijende, verfchilt 

door de fmalheid haarer Bladen grootelyks; 

alzo dezelven naar Rosmaryn- Bladen gelyken , 
en dus de Bloem- en Vrugtmaaking allee het 
Gewas tot dit Geflagt betrekt. Hetzelve 

R groeit op Steenachtige plaatfen aan de Kaap, 
twee Voeten hoog ,en draagt groene welrie, 

kende Bloempjes. 

(24) Su» 

(13) Ahaus Fol. tern. Fol. petiolatis „ fineari - lanceolatis;, 

integerrimis „ fubtus tomentofis. Hort. Cif. Iii. ROYEN 

Lugdbat, 2440 Rhus Aftic. trifol, majus &c. PLUK. Alm, 319, 

ú. 210. £. 6, Rhus ‘Fruticofum , Fol. trifidis hnearibus ace 

gmimatis, BURM. Afr‚2sa, E. 5ie É: 1e 
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_(14) Sumack met dridvondige Bladen „die on- 

gefteeld , Lancetvormig en glad zjn. 

‚ Deeze insgelyks, zo wel als cok de volgen- 
de, een Kaapfch Gewas, verfchilt daar wan 

weinig , dan door de figuur der Bladen , en 

STUK, 

levigatunr, 
dat het de Bloempjes aan een zeer lange dun- Gladde, 
ne Aair heeft, 

15) Sumack , met drievoudige Bladen, die 
ongefteeld Wigvormig englad zyn. pas. 

_Deeze is onder den naam van Breed -driee de, 
bladige Boomachtige Sumack , onder de Afri- 

kaanfche Planten , door den Hoogleeraar J. 
BURMANNUS afgebeeld, omtrent welke 

zyn.Ed. van de gedagte Verfcheidenheden , 
waar van men Zer. wel tien in de Hortús Me- 
dicus alhier hadt, gewag maakt, Deeze heeft 
dikwils een Stam van Mans langte hoog; en 
de Bladen , altoos drie by elkander op een Steel. 
tje voorkomende , zyn, aan byzondere Boomen, 
yan zeer verfchillende figuuren. 

(16) Sumack met enkelde Spatelvormige Bla- 
den. 

; ‘ On- Es 

(24) Rhus Fol. tern, Foliolis fesilibus Lanceolâtis levibus, 
Sp.-Plant,. App. 1672. 

(Es) Rhus Fol. tern. Foliolis fesfilibus Cuneiformibus lEvi- 
bus, Wir, Clif. 25. Horte. Cliff. vir. Hort. Ups. 63. Roven 
Lugdbat, 243; Rhus Aft. trifol. minus glabrum. PLUK, Al. 
319. T. 219, f. 9. Rh. arboreum trifol. tatifol, BURM. Afr. 
252, T. 91, £, 2. Vitex erifolia minor Indica votundifolia. 
Comm.’ Horel, p. 18r. f. 03. 

(16) Rhus Fol, fimplicibus obovatis, Syst, Nat, Xll, Weg, 
Bies Min XIII 

MH. DerL; IV. STUK 

Verwloof, À 
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ul. Onder den naam van Coccygria is deeze ge- 

a Delle meenlyk bekend, wordende in Vrankryk Fuftet 
Hoorp= en in Ooftenryk Farblaub , dat is Verwloof „ 
STUK. geheten. Crus Ius vondtze in het Gebergte 
Verwlof.Ly Baden , een weinig boven de Wyngaarden; 

groeijen , en hadtze ook omftreeks Avignon 

gezien. LiNNAus zegt, dat de Groeyplaats 
is in Lombardie , aan den voet der Apennyn- 
fche Bergen en in Karniolie. Zyn Ed, kon 
‘er Provence bygevoegd hebben , alwaar dit 

Gewas , volgens GAR IDE L,gemeen is, ,‚, Men 
» vindt hetzelve ook in Dauphiné , alwaar de 
„ Ingezetenen het Rhu noemen , gebruikende 
> den Bast tot Leertouwing , en daarom heb- 
„‚ ben fommigen dit voor de Rhus Coriaria 
‚, gehouden. Die van Grenoble gebruiken de 
‚ Bladen en Toppen om Linnen of Doek 
> zwart te kleuren, daar men Kasfen van maakt 

‚‚ voor de Vrouwen, om -haare Kleederen te 
bewaaren voor Vuiligheid en Stof, De Sa- 

voijaarden verkoopen. den geheelen Boom, 
of de groote Takken , na dat zy ‘er den 
Bast afgenomen hebben , en noemen dat 
Hout Fuftet, waar van men zig bedient om 
Laken geel te verwen , en het is ook geel 
van Kleur. Die aan den voet der Apenny- 

| > nen 

XIII, Cotinus Fol. obverfe ovatis. Hort. Cliff. 111. ROYEN 
Lugdbat. 243. GRON. Orient. 92. Cotinus Coriaria. Dop. 
Pempt, 789. Cocconilea five Coccygria. C. B, Pin. 415. LOB. 

Je. 99. TOURNF, Inf?. 609. BOERH. Lugdhat, 228, CLUS. Pann. 

Pp. 93. IC bona. SCOP. Carn, 323je 
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» nen noemen het Rosfolo ; die naby den cop , 
3, woonen ‚ heeten het Scotano, en, als zy ie- 

UI. 
TDEELe 
Vi 

> mand. affchilderen willen, die de Geelzugt | Hoorne 

» heeft, dan zeggen zy „ dat hy geeler is dan 
sb die Hout (*).”’ Het blykt hier uit ; dat «dic 
Gewas niet alleen aan den voet, maar op dat 

Gebergte zelf groeit, zo wel als op de Bergen 

van Dauphiné; beminnende Steenachtige plaat: 
fen, die befchut zyn , en tevens niet te hoog, 
noch met Sneeuw bedekt, 

TourNeFoRT merkt aan, dat de Cocey= 
gria, in de middelfte deelen van Vrankryk , geen 
ryp Zaad geeft. BorRrHaavr bepaalt de 
Vrugt , als rond zynde , en in een harde on- 
deelbaare Dop een driehoekig Zaad bevattende, 
Doktor Scororr bevondt het, in Karniolie , 
een knoopigen laagen Heefter , doch elders 
groeit het wel tot drie of vier Ellen hoogte, 

‚> De Bladen (zegt zyn Ed.) zyn glad en ftyf; 
» effenrandig en rondachtig , met doorfchynende 

» Witte Randen, Aan ’tend der Takken groeit 
> een Pluim , met gevederde roode Draaden 
», of Vezelen en gladde Steeltjes” Sommigen 
hebben die ruigte aangezien voor de Bloemen, 

maar dezelve is flegts een uitgroeizel van de 
Steeltjes , die de Vrugten of Besfen draagen. 
» De Bloem is in % eerst als een Druiftros, 
») van donkergroene Kleur, zegt DarecHame, 

»> EN 

(*) Hi, des Plant, de Lyon, Tom. I. p. 163. 

IE, DEEE, IV, STUKe 

« 

Zerwloofs 



III. 
AFDEEL: 

Vv. 

Hoor p- 
STUK. 
Werwloof. 

A13 VYFMANNIGE HEESTERS) 

s en opent zig eindelyk als een Waaijer , ver» 
+, dwynende in eene fyne Haairigheid , welke 
‚> Diet kwaalyk naar de Pluimen, die men op 
> de Helmen der Soldaaten nl: te fteeken , 
„… gelykt , en in het Dons van deeze Pluimen 
‚‚ komen zwarte Zaadkorrels voor , van eene 
> Hartvormige figuur. De Befie is , volgens 
den eerstgemelden , glad, famengedrukt, gely= 
kende naar een Peultje van ’t Herders Tasche 

Kruid, wanneer dat Peultje doorgefneeden was 

re (1). 
dr geheele Gewas is van een famentrekkene 
de hoedanigheid. Men maakt van de Bladen 

een afkookzel, dat tot zuivering der Zweeren 
van Mond en Keel, als ook van de Natuurly- 
ke deelen , uitmuntende is. In Gorgeldranken 
dient het Zaad op gelyke manier als- dat van 
de Smack. Men heeft getwyfeld; of het de 
Cotinus van PrinNius wel kon zyn, alzo dee 

zelve, volgens hem, rood verwt; maar dit is, 
ten opzigt van de Wortelen, waar bevonden , 

als ook van den Bast, die een bruinroode of 

paarfche Kleur uitgeeft. 

VIBURNUM, Viorne, 

pee het gewoone Gewas , ’t welk a, 
zen naam voert, zyn in dit Geflagt ook ans 
deren van eene geheel verfchillende Geftalte, 

5 

_(*) Bacca glabra compresfa , filiculam Burfa Paftoris, per 
medinm quafi disfe&am, referens, For, Carn, p. 323. 

_ 

Pe 
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gelyk de Laurier: Tinus en Gelderfe Roos'be- II, | 

greepen ; wegens de overeenkomst der Kenmer- hi Se 
ken, die in een vyfdeelige Kelk en Bloem be- Hoorp« 

Ban: en eene éénzaadige Befie. STUK. 

* Getal der Soorten is daarom negen , waar 

Onder zes voorkomen , die haar Natuurlyke 
Groeyplaats hebben in Noord - Amerika, 

(1) Viorne met oyaale effenrandige Bladen,de 1. 
ZOUT ALAS 

Takmaakingen der Aderen van onderen rinus. 
Laurus Haairig geklierd. dl 

Dit Gewas is onder den naam van Laurus 
Tinus; in ’t Fránfch Laurier- Tin, by ons 
bekend , doch men noemt het in ’t Latyn flegts 
Tinus of Laurus fylveftris , dat is „ Wilde 
Laurier. Deszelfs natuurlyke Groeyplaats is 
in Portugal, Spanje en Italie. Crus1ius heeft 
drie Soorten van Tinus waargenomen , waar 

van de eerfte een Heefter was , zegt hy, van 

grootte als de Wyfjes Kornoelje- Boom, met 
vierkante Takkige Ryzen, hebbende de Bladen 

altoos gepaard ,-ovaalachtig , donkergroen en 
glad. Aan de toppen der Takken droeg het. 

zelve Kroontjes van vyfbladige witte welrje- 
ken. 

(2) Viburnum Foliis integerrimis ovatis, Ramificationibus- 

Venarum fubtus villofo glandulofis, Syst. Nat. XII. Cen. 367. 

Pp. 218. Weg. XIII. Gen, 370e p. 243. Hort, Ups. 69. SAUv. 

AMonsp. 136. GOUAN Monsp. 221. Tinus. Hort, Cliff. ros. 

„Crus. Rar. 80, Hift. 1. p. 49. Laurus Tinus five fylveftris 

@rium generum, C. B. Pin, 461. J. B. His, III. pe 4180 

TOURNF. Jn/?. 607. 

Ne DEEL» IV, STUKo 
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u. 
AFDEEL. 

v. 

Hoorp: 
STUK. 

Laurus- 

Tinus, 

kende Bloempjes , waar op Besfen volgden, 
wat langer dan die der Myrthen , platter, hoes 

kig en van eene zeer fchoon blaauwe Kleur, 

Lecze groeide op Steenachtige plaatfen. De 
tweede, van de zelfde hoogte, hadt de Tak- 
ken met eene groenachtig roode Schors bes 
kleed; de Bladen wat fmaller en meer geaderd; 

de Bloemen paarfchachtig en niet zo welriee 

kende ; de Vrugt kleiner , ronder en zwarter. 

Deeze was hem niet zo menigvuldig voorges 

komen. De Portugeezen noemden de eerfte 

Uva de Perro, de andere Follado en de Span- 
jaarden Durillo. De derde Soort , kleiner en 
Boomachtig ‚ hadt hy allereerst in de Neder- 
landfche “Tuinen gezien. Deeze is uit Italie 
afkomftig en groeit ook omftreeks Montpellier 

in Provence. MuntrTiNe zegt, dat hy ’er vyf 

veranderlyke Soorten. van kende „ door. ’t Loof 
verfchillende, waar onder eene van Kandia en 

eene Portugaalfche , die van veelen Sanguinino 
genoemd. werdt , wegens de Bloedroode: door 
de Bladen loopende Aderen, In ons Klimaat 

verdraagen zy de Winterkoude niet, en moe- 
ten daarom in Potten of Bakken gehouden en 

binnenshuis lugtig geplaatst, en wel bezorgd 
worden tegen íterke Vorst, Zy maaken fier- 
lyke Bloemboompjes uit, en dit is het meefte 
nut, dat men ’er van heeft, BOERHAAVE 

zegt dat de Besfen Venynig zyn, ten minfte 
van eene zo fcherpe hoedanigheid, dat zy de 
Keel branden , wanneer men ze inneemt; des 

| hy 
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hy het inwendig gebruik daar van afraadde ‚HL 
ÄFDEE 

niettegenftaande door dezelven de Waterzugt “ie 
fomtyds genezen wate. iden 

STUK, 

(2) Viorne mes offenrandige Lancetswys’ oyaa= u. 
Viburnuns le Bladen, med 
Naaktblog= 

Deeze voert dien bynaam, om dat de Kroon-migc, 

tjes geen bekleedzel hebben, gelyk in de voor- 

gaande Soort. Zy groeit natuurlyk in Virgi- 
nie , heeft de Bladen rondachtig , de Besfen 
donker paarfch, met een plat Steentje. 

(3) Viorne met rondachtige , Zaagswys’ ge- ee 
tande, gladde Bladen, gn: 

Pruimbla- 

De Heer Cravron heeft deeze in Virgi. dige. 
nie waargenomen, als een Boompje met Pruim- 

boom - Bladen , de Bloemen in Kroontjes, de 
Besfen donkerpaarfch , langwerpig , met een hard 

platachtig Steentje , wordende aldaar gegeten, 
Hier toe behoort de Pruimbladige Virginifche 
Mispel van PLUKENETIUS , met eene 

zwattachtige Vrugt, welke de Kanadafche glad- 
de Viorne is van VAILLANT, | 

(4) Vi 
(2) Piburnum Fol. integerrimis lanceolato-ovatis, lóid. Ti- 

nus Foliis ovatis &c, GRON. Virg, 33, 46 Opulus aquatica 

dc. CLAYT. N. 64, 

G) Viburnum Fol. (ubrotundis crenato-ferratis glabris. bid, 

GRON, Virg. 33, 46. Vib, Canadenfe glabrum. VAILL, Jens, 

de 1722. p. zoo. Mespilus Prunifolia Virg. non fpinofa, PLUK. 
„Alm, 249. Te 46, f. 2, 

‚M. DEEL, IV, STUK: 
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UL _ (4) Viorne met Eyronde , Zaagswys’ getans 
'ÂFDEEL, Vv. de, geplooide Bladen. 
Hoorp- 
STUK. Ook deeze heeft haar De Groeyplaats 

iv. in Virginie. 
Dentatun, 

dn (5) Viorne met Hartvormige, getande ‚ in 
Ì % Ld ke 

vins derde , van onderen Wi ollige Bladen. 
Lantana. 7 
Europifche Dit Gewas voert gemeenlyk den naam van- 

Viorne. pipgrnum of Lantana , welke laatfte naam 
van de taaiheid van deszelfs Takken afkomftig 
zal zyn, waarop VirerLtus reeds ‘gezins 
fpeeld heeft , wanneer ‚hy van Rome fprak (*). 
De Franfché naam is Wiorne of Blanche. Pu- 
tain ; ook Mausfaine , Riorte en Hardeau: de 
Epgelfche Wayfaring - Tree of the pliant Mea- 
ly- Tree, dat is, de buigzaame Meelige Boom, 
en de Hoogduitfche Meelbaum- of Meelboom , 

‘om dat de Bladen zig als met Meel beftooven 
vertoonen. De Groeyplaacs is in Kleijige Heg. 
gen der Zuidelyke deelen- van Europa » gelyk 

LiNN&us zegt, niet alleen , maar ook in 
Ooftenryk en andere deelen’ van Duitfchland’, 
daar men het Schlingbaum noemt, dat is Slin- 

ger. 

(4) Viburnum Fol, ovafis, dentato-fetratis plicatis, Jóid, 
Jaca. Hort. T. 36. 

Cs) Viburnum Fol, cordatis ferratis Venofis, (ubtus tomen- 
gofis. 1bid, Hort, Cliff. Vir. &c, &c, Lantana. Dop, Pempt, 78 ES 

Viburnum vulgo. C.B. Pin, 249, TOURNF. Jnf?, 607, BOERHe 

‘Lugdbat, :1. 224. HALL. Helv.p. 4670 dl 

(*) Verum hee tantum alias inter caput extulit Urbes , 

Quantum lenta folene í inter Viburna Cupresfi, But, Eclsg. Te 
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gerboom. In Switzerland is het, volgens den HL 
Heer HALLER, niet Bn en wordt al. AFDE 
daar een Heefter van zes Voeten hoogte : ja Haan 
het groeit zelfs in de middelfte deelen van Vrank-°T9E- 

ryk en in Engeland , op de zelfde manier, in ’ 77% 
wilde, volgens MerrerT. Ook verdraagt het, 
in onze Nederlanden, alle de Ongemakken van 
het Winter-Saizoen , zelfs buiten {taande , zo 

MunNrTIiNeG aantckent, 
Het is een Boomachtige Heeftter , die fom- 

tyds vry groot wordt, met een digte Kroon 

van Bladen, welke Hartvormig ovaal zyn, ine 

zonderheid van onderen met een wit Poeijer 
befprengd, zo wel als de Takken of Ryzen, die 
geer voos of vol Merg zyn , gelyk mede het 

Hout. Zy gelyken wel wat naar Olmen - Bla- 
den, maar zyn breeder, zeer ruig, en worden 
tegen ’t afvallen roodachtig , gelyk die der 
Peereboomen. De Bloemen komen, even als 
in de Tinus , by Kroontjes voort, en zyn wit 

van Kleur , eenbladig , Klokvormig „ in vyven 
gedeeld , met vyf regtopftaande Meeldraadjes 
doch. hebben in plaats van Styl een Klier zegt 

Doktor ScorProrI, wordende het Vrugtbe- 

ginzel, dat in de Kelk vervat is, een Eyronde 

Befie , eerst geelachtig , dan rood en eindelyk 

zwart, met de Puntjes van den Kelk gekroond , 

en een enkelen Zaadkorrel bevattende, Deeze 
Besfen worden , op fommige plaatfen , in Duitfch- 

land gegeten. De Bladen zyn famentrekken- 

de: in Loog gekookt maaken zy het Hoofd. 

Dd haait 
Ue DEEL, IV, STUK. 
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IL haair zwart : van de Wortelen wordt Vogellym 
EFDEEL ï Â yv. * gemaakt, Meest echter wordt dit Gewas, we= 

Hoorp. gens het fieraad der Bloemen , in de Tuinen 

STUK gchouden. 

VI. iorne 7 pom (6)-Viorne met gekwabde Bladen en effene 
Acerifo- Bladfteelen, 
liu. 

gygenke De Bladen van deeze gelyken naar die van den 
Efchdoorn , waar van de bynaam is ontleend. 
* Gewas komt in Virginie voor, en zou, door 
de gezegde bepaaling , van de volgende Soort 
verfchillen. 

VII (7) Viorne met gekwabde Bladen en geklierde 

Gedefdle Bladfteelen. 
Roos. 

Deeze , gemeenlyk- by den {naam van Gel- 

derfche Roos bekend , groeit zelfs in de koude 
deelen van Europa, tot in Sweeden , natuurlyk, 
in vogtige Landsdouwen, In Gelderland is dee 
zelve gemeen „ waar van zy den naam heeft , 
doch komt ook in het Stigt, in Overysfel en 
Vriesland , overvloedig voor. De Franfche naam 

is 

(6} Viburnum Foliis lobatis , Petiolis levibus. Zid, Opulus. 

GRON. Virg: 47 
(7) Viburnum Foliis lobatis, Petiolis glandulofs. lid, Opu- 

lus. Hort. Cliff. 109, Fl. Sue, 249 , 264. ROYEN Lugebat, 

243. Sambucus aquatica fl. fimplici, CG, B. Pin. 456. Sambu- 

cus palufris Don. Pempr, 846.®. Sambucus aq. Flore glo- 
bofo pleno. C. B. Pin. 456, LoB. Je. zor. HALL. Helv. 464. 

Scoe. Carn. 272, BOERH,' Lugdbat, z24. VAILE. Alem: at 

57220 P. 27 1e 
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js Obier, de Duitfche Waldtholder en Hirfche IN, 

holder ‚ de Neerduitfche Schwelkenhout zegt Do- dd en 
_DONéUs 5 doch wy noemen die met enkelde Hoorp- 
Bloemen gemeenlyk Watervlier, de Engelfchen °TUEe 
Water- Elder, met den Latynfchen naam Sam- 
bucus aquatica overeenkomftig. De Sweeden 
noemenze , onder anderen „ Olwoon en Fogel- 

baer , dat is Vogelbezie, in fchoonen Ularoon, 
enz, 

Het is een Heefter van ruim zes Voeten 
hoogte (*), met verfcheide Stengen opíchieten- 
de, hebbende voos , witachtig Hout. De Bla- 
den gelyken eenigefmaate naar die van den Wyn- 
gaard , of liever naar die van den Akhornboom, 
loopende in drie breede punten of Kwabben uit 
die getand zyn. Twee paar Klieren zitten door- 
gaans op de Bladfteeltjes en aan derzelver Wor- 
tel twee paar Tandjes , die fomtyds ieder ook 
een Kliertje draagen, De Bloemen komen by 
Kroontjes of Zonnefchermen voort, als die van 
de Vlier , en zyn ook, niet onaangenaam maar 
flap van Reuk , wit van Kleur, Die aan den 
rand van ’t Kroontje zyn grooter en onvrugtbaar. 
Hier op volgen Besfen , die ryp wordende rood 

| Zyn; 

(*) Op vyf of zes Ellen vindt men by RAjus uit J. BAu- 

MINUS, en by deezen Zom.l. p. s52, de hoogte bepaald en 

de dikte van den Stam, zo , dat men dien met de Hand pas 

omvatten kan: doch nooit heb ik ze van die hoogte en dike 

te gezien. Doponéus zegt, dar dezelve veel laager blyft dan 

de Vlier. HALLER bepaalt de hoogte op 6 Voeten, 

Dd 2 
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zyn, of gevlakt , met een Wynachtig bitter 
“Sap, walgelyk van Smaak ; des men daar van 
tot een Braakmiddel gebruik kan maaken, 

De gewoone „ met dubbelde Bloemen, zoge- 
paamd, heeft dezelven Balswyze vergaard „ en 
daarom noemt men ze Sneeuwballen of Balroo- 
zens in onze Previncie gemeenlyk Gelderfche 
Roos, als gezegd is. Deeze draagt geen Vrugt, 
en wordt alleenlyk tot verfiering der ‘Tuinen , of 
Wallen van Plantagiën , nagehouden. Men heeft 

ook met paarfche Bloemen daar van gezien. 
VAILLANTs dit Gewas befchryvende , 

„merkt aan, dat TouRNEFORT ten opzigt van 

VIT. 

de Bloemen , zo wel van ’% zelve als van de 
Laurier - Tinus en Viorne , hier in heeft mis ge- 
had, dat hy dezelven ftelde doorboord te wor- 
den van den top des Kelks; daar de Buis, zegt 
hy , van den Eijerftok (of de Styl van het Vrugt- 
beginzel , gelyk wy zeggen zouden.) zulks doet : 

doch dewyl die Kruidkenner den geheelen Kelk 
nam voor het Vrugtbeginzel , hetwelk dezelve 
ook weezentlyk is: (want hy blyft en maakt niet 
het bekleedzel , maar een gedeelte van de Vrugt 
uit ,„) zo is die aanmerking, inderdaad, van wei- 
nig belang, 

(8) Viorne met fpits Eyronde gekartelde glad- 
Viburnum de Bladen, de Steeltjes gezoomd hebbende, 
Lentago. 

Kanada 
fche, 

| j In 

(3) Pihurnum Fel. ferrulatis ovatis , acuminatis, glabris, 

Petiolis marginatis. Zbid, 
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In Kanada groeit deeze, volgens Karm, IH. _ 

welke de Takken neerhangende heeft en dikke “EE 
Bladen, die glad zyn, met zeer kleine Tak. oord 
jes, de Steeltjes overlangs gezoomd. De End-°7tÉ 
Knop is Elsvormig, van onderen uitzwellende. 

(9), Viorne met Eyronde getande gladde Bla- Ean ied 
den, de Steeltjes ongeklierd , gekield, „Kleinbla- 

8 ige, 

Deeze, insgelyks afkomftig uit Noord-Ame- 3 8 y o 

rika, is een Boompje, dat zeer naar de Casfine 

gelykt. Men vindt het Casfine met Lancetsw ys’ 
Eyronde Bladen door den Heer Mirren getytelds 
doch de onderfte Bladen zyn ftomp ovaal, de ) D 
middelften Eyrond , en de bovenften Lancete 

vormig. Zen 
S/S: TIN E: 

Dit Geflagt heeft den Kelk cok in vyven 

gedeeld , maar de Bloem is vyfbladig , en de 

Vrugt eene Befie met drie Zaaden. Thans koe 
men ‘er vier Soorten ín voor, meest van de 
Kaap afkomftig, als volst. 

(1) Casfine met gefteelde , Zaagenye EAN rome 
de, Capenfis, 

Kaapíche, 
(5) Viburnum Fol. ovatis crenatis glabris, Petiolis eglandu- 

latis carinatis. Zbid, Viburnum Phillyreg folio. Dumam. Arbr. HI. 
p- 350. Casfine Foliis ovato-lanceolatis 8&c. MiLr. Di. T, 
ar en de 

(1) Casfine Fol, petiolatis ferratis ovatis obtufis , Ramulis 
tetragonis. Syst, Nat, Weg. XII. Gen, 371. P. 243. Mant. 220. 
Gelaftrus Fol. fubrot, dent. Burm. Afr. 239. T. 85. Celaftrus 
Theophr. CLUs, App. 2, Phillyrea Capenfis Celaftri folio, 
DiLL. Elth, 313. T. 236. f. 305. SEB. 1, T. Ko ip HRG 

Dd s 
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de , ftompe Bladen , de Takjes vier- 
kantig. 

Hier toe wordt dat Gewas betrokken, ’t welk 

men by den Heer J. BURMANNUs zeer fraay 

afgebeeld vindt onder den naam van Celaftrus 

met rondachtige getande Bladen, de Bloem en 
Vrugt Trosachtig. Het is, zegt zyn Ed. , een 
fierlyke Boom, die Bladen heeft van vier Dui- 
men lang en drie Duimen breed , en ronde 
ftomp driekantige Besfen draagt , welke drie 
bruinroode Steentjes bevatten. DILLENIUS 
merkte het als een Soort van Phillyrea aan, 
Waarfchynlyk zal de grootte veel naar de 
Groeyplaats verfchillen. 

(2) Casfine met gefteelde , Zaagswys’ getande, 
ovaale , fpitsachtige Bladen, de Takjes aan 
beide zyden fcherp. 

Deeze wordt thans van de Kaapfche, door 
die bepaaling , onderfcheiden (+). Het is dat 

Gewas , welk PrLUKENETIUS noemt een 

Boompje „ dat grootelyks naar de echte Casfine 
gelykt, welke door my reeds , onder den naam 

van 

(2) Casfine Fol. petiolatis ferratis, ell, acutiusculis, Ram, 
ancipitibus. Jbid, Casfine Fol, oblongis ferratis. Syst, Nat, XII, 

Gen. 368. p. zi9. MILL. Jc. 33. f. 1. Casfine verw perquam 

fimilis Arbuscula &c. PLUK, Mant. 40. r 

(ft) Hier door vervalt de Aanmerking, in Syst. Nat. Ed, 

XII. p. 219 , gemaakt , dat in de Europifche Tuinen de Bladen an- 

ders ‚dan in het zelfde Gewas aande Kaap , zouden zyn, 

idee 



PEN TA ND RI 8 423 

van Prinos, is befchreeven*, Deszelfs Bladen Ml _ 
zyn uitermaate bitter , en het wordt van de ATEN 
Engelfchen , in Karolina, daar het valt, Caffio- Hoorn. 
berry - Bush getyteld, STUK, 

* II. D. 
(3) Casfine met ongefteelde Zaagswys’ getan- ne ka 

de , langwerpig Hartvormige Bladen, de 
Takken vierkant. Casfins 

Deere 
Hartbladi= 

Dit laatfte onderfcheidt deeze voornaamelyk È 
van de voorgaande , en de ongefteeldheid der 

Bladen van de eerfte Soort; doch , waarhet den 

bynaam van bekomen heeft , is duifter, Het 
is een Kaapfch Gewas, dat de Bladen van ag- 
teren uitgegulpt heeft ‚ met verheven Aderen , 
blinkend glad en veel duidelyker getand : de Tak- 
jes wederzyds met Sleuven ; de Bloemfteeltjes 
komen uit de Oxelen voort; zy zyn Draadach- 

tig, de helft korter dan de Bieden en dikwils | 
driebloemig. | 

(4) Casfine met ongefteelde , effentandige, vv. 
ftomp ovaale, Lederachtige Bladen, Horne 

Deeze verfchilt, volgens de aantekening van SeyCbladi- 
den Heer N. L, BURMANNUS, in de grootte“ 

en 

(3) Casfine Fol. fesfilibus , ferrato - dentatis , cordato- ob- 

longis , Ramulis quadrangulis. Jfant. 220. 

(4) Casfine Fol. fesGl, integerrimis ebovatis Coriaceis, Syst, 

Nat. Maurocenia. H. Cliff. Io8. Frangula fempervirens 8ec, 

Dir. Elth. 146. T. rar. f, 147. Cerêfus Capenfis &c, PET. 

Gaz. T. 57. f. 4. Cer. Africana, Fol, plerumque in {ygamo 

finuatis. Fx. rubto. PLUK. Alm. 49, T. 153. f. 2. 

Dd a 
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én breedte der Bladen zeer. Men vindtze;, by 
Arpzel, PerErivEr , Kaapfe Kerfeboom getyteld , met 
Hoorp 

STUKe 

€ 
Sambucus 
Ebulus. 

Leage, 

roode Vrugten en byna ftompe Bladen. Pru- 
KENETrus merkt aan, dat de Bladen, meeste 

al, aan het top-end uitgefneeden zyn. Van 
DrrreNius worde het Gewas Altyd groene 
Wuilboom ‚ met rondachtige ftyve Bladen, ge- 
noemt. Het behoort ook tot de Afrikeanfche 
Planten. 

SAMBUCUs. Vlier. 

De Bloemen zyn , in dit Geflagt, zo wel als 

de Kelk, eenbladig, in vyven gedeeld, en bo= 
ven het Vrugtbeginzel geplaatst , dat eene drie- 
zaadige Befie wordt. 

Vier Soorten komen ?er in voor, welken ik, 

wegens de overeenkomst van ’ Gewas, allen 
hier zal befchryven. 

(a) Vlier , die Kruidig is , met driedeelige 
Kreontjes en Bladerige Stoppeltjes. 

Men noemt deeze in-ons Land, alwaar dezele 
ve in fommige Provintiën niet ongemeen is, 
Hadig of Laage Viier , met den Hoogduitfchen 
naam Attig of Nieder- Holder overeenkomttig, 

8e 

(1) Sambueus Cymis trifidis , Stipulis foliaceis, Caule here 

‘baceo. Syst. Nat. XII. Gen. 369. p. 219. Veg. XIII. Geg. 

372. Pe 244. Samb. Caule Herbaceo fimplici. Wir. Clif. Fle 

Succ. &c, Samb. humilis f. Ebulus. C‚ B. Pin. 456. Ebulus, 
Fuctis, Hi. 65, B, Samb. hum. {, Ebulus laciniatis folits, 

C. B. Pin. 456. 
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gelyk de Engelfchen haar- ook Dwarf - Elder Hi, 

heeten. De Franfche naam Yeble is zekerlykA PEEL: 

van den Latynfchen Ebulus, die wederom vanHoorp- 

se Griekfch Euboulos afgeleid wordt, overeen.*TUEe 

komftig. De Groeyplaats is door geheel Euro- Kn 

pa, aan de kanten van Wateren , Beeken en 

Rivieren. Men geeft ’er in Karniolie den naam 

van Hebath aan, in Sweeden dien van Sommar- 

Hyll, dat is Zomer- Vlier. 
Van de gewoone Vlier verfchilt zy byna ale 

leen in hoogte en minder Houtigheid van Ges 
was, bereikende zelden de langte van een 

Menfích. De Stengen, die zy voortbrengt, zy 
Kruidig en vergaan des Winters ; doch hoekig 
en met verfcheide Knoopen, even als de jonge 

Scheuten van den Vlierboom. De Bladen zyn 
ook gevind, maar fmaller; de Bloemen groeijen 

aan Kroontjes , zyn. wit van Kleur , en worden 

gevolgd van zwartachtig roode Besfen, Aangaan- 
de de bevrugting van hetzelve heb ik elders een 

byzondere Waarneeming medegedeeld *, KILD. 

Dit Gewas heeft een fterker Reuk dan sa, 
Vlier, ja zo fterk , dat fommigen het daarom | 
voor Vergiftig hebben gehouden. De Konferf 

van de Besfen, niettemin, is op veele plaatfen 

in algemeen gebruik 5 dewyl zy, verfch zynde, 

zagtelyk Afgang maakt, en oud zynde onder de 
Oplosfende Middelen geteld wordt. De middel- 

{te Bast , inzonderheid die der Wortelen, zet 

het Water fterker af, dan de middelfte Bast der s 
Dd 5 Tak- 

TE. DEEL IV, STUK. 



Ii. 

Är vEkOlie 5 

426 VYFMANNIGE HEESTERS: 

Takken van den Vlierboom, De Bladen zyn vol 
welke , daar uit geperst zynde , fterk door 

Hoorp- Braaken , Afgang en Waterloozing , werkt , 
STUKe 

_. 
Sanbucus 

wordende flegts tot de Gifte van een Scrupel 
ingegeven, en de Bast, in Water gekookt, tot 

niet boven een Loot Gewigt. Het inwendig 
gebruik vereifcht voorzigtigheid, Uitwendig 
dienen de Bladen tot een Pap cf Stooving, die 
zeer oplosfende is, Het Sap der Besfen , zo 
wel als dat der Bladen, is zeer bitter, De Wor- 

tels. en Zaaden , zo wel als die, komen in de 

famenftelling van verfcheide Winkel-Middelen, 

(2) Vlier, die Heefterachtig is , met yyfdee- 
Canadenfise lige Kroontjes , de Bladen byna dubbeld 
en PED DE | 

In Kanada is deeze door den Heer KALM 
waargenomen ‚ die als een middelflag uitmaakt 
tusfchen de voorgaande en volgende Soort, ko- 

mende in Gedaante met beiden overeen , maar 
de Bladen, die gevind zyn, hebben alle de Vine 

blaadjes ronder , en de agterften drievoudig. Het 

is cen Heefterachtig Gewas , dat echter ook 

doorgaans in de Winter vergaat. Draadachtige 
Stoppeltjes , die geknot zyn, heeft het, even 
als de Vlierboom , en niet tot Blaadjes. uitgee 

breid, gelyk de Laage Vlier, 

(3) Vlier, 

(2) Sambucus Cymis ‘quinque- partitis, Fol, fubbipinnatis , 
Caule Frutescente. Syst, Nat, uts. 
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(3) Vlier, die Boomachtig is, met vyfdeelige 1m, 
Kroontjes. AFDEEL,. 

Van dit bekende Gewas , niet minder alge- Ta 
meen door geheel Europa, zal ik niet uitvoerig 
fpreeken. De Latynfchen naam is Sambucus „Sambucus 
de Franfche Sureau, de Engelfche Elder of APE 

der - Tree , de Hoogduitfche Holder of Hollunder= 

Baum. In Sweeden noemt men het Flaeder ‚in 
Schonen Hyll , in Gothland Fulbom. Wy gee- 

ven ’er den naam van Zlaarboom of Zlierboom 

aan. De Groeyplaats is niet alleen in Duicfch- 
land, zo LiNNAUus zegt, maar door ons ge. 

heele Wereldsdeel , en zelfs ook in Japan, zo 

zyn Ed, aantekent, | 8 
De Vlierboom is zeer gewillig in ’t groeijen, 

kunnende overal van enkele afgefneeden Take 
ken, die men in den Grond fteekt, voortge- 

teeld worden , en maakende dan in ’t kort een 

Haag of Bofchje uit, Op luuwe, befchaduw- 

de ,-vogtige plaatfen groeit hy fterkst; doch 

op hooge Gronden is het Hout en de Vrugten 

beter. Dikwils krygt hy „ door opfnoeijing , een 
Boomachtigen Stam, van een Voet dikte, en 
bereikt dan ook wel de hoogte van zestien of 

Cwin- 

(3) Sambuecns Cymis quinquepartitis , Caule Arboreo. Ibid, S. 

Caule perenni ramofo. Hort. Cliff. 109. ROYEN Lugdhas. 243. 

Flor. Sutc. 250 , 265. Mat, Med, 148. S. Fr. in umbella nigro. 

item viridi „ iten laciniatis foliis. C. B. Pin. 456. Don. Pempt. 

345, TOURNF. Inff. 606. HALL, Helv. 466, GOUAN,. Jfonsp. 

222. SCOP. Carz. 270. &c, &c. 

Ie DEEL, IV: STUKo 
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twintig Voeten. De jonge Takken zyn altoos 

AFOEEE. van binnen voos , met een wit Merg gevuld, 
Hoorv- doch dit vergroeit allengs, gelyk in de Wyn- 

STUK, 

Vlier, 
gaard; zo dat het Hout, van den dikken Stam ; 
hard en taay is, geelachtig van Kleur. De 

Schors is vol baríften, Afchgraauw , gelyk die 
der Takken , doch daar onder zit een groene 

Bast, dien men de Middelfte noemt, De Bla- 
den, die langwerpig en fcherp getand zyn; zit- 

ten by paaren , doorgaans vyf of zeven, aan 

een dikke Rib, zynde groen van Kleur en 

zwaar van Reuk: de Bloemen maaken breede, 

platte , ronde Kroontjes uit : zy zyn wit en 

aangenaam van Reuk : de Besfen eerst groen 
en door de rypheid zwart , zeer fappig, bevate 
ten drie Zaadkorreltjes. Men vindt ’er, waat 

van de Besfen groenachtig of bleekgeel blyven, 
doch deeze zyn flegter. Ook is van den Vlier= 

beom , zo wel als van de Laage Vlier, eene 
aanmerkelyke Verfcheidenheid , met gefnipper- 
de Bladen, bekend. 

De Konferf , die van.het Sap der Besfen , 

met Suiker , wordt gekookt, is een zeer goed 

Zweetmiddel , en dient ook in groote veelheid; 

en naar behooren gebruikt, om een zagten Af. 
gang te maaken. Dit zelfde doende Bloemen , 
verfch zynde, dochgedroogd dient het Aftrek= 
zel daar van om de Doorwaafeming te bevore 
deren. De jonge Spruiten en Knoppen, als 

Salade gegeten, zyn ook laxeerende, zo wel 
als 
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als het Zaad. Hier uit blykt, dat deeze Boom, IL 

vry algemeene Geneesmiddelen voor deer ORE 

zondheid uitlevert. Of hy dus cok in ftaat zy Hoorp:- 

om het Leven der Menfchen te verlangen nahe 

ze een hoogen Ouderdom te doen bereiken , 

gelyk fommigen fchryven, is zo zeker niet, 
In de Geneeskunde worden de Besfen , naar 

den Griekfchen naam des Booms, Grana Ates 

geheten, Men heeft ’er ook een Vlier- Azyn, 
die geer verfrisfchende is, zo wel als het gedes- 

tilleerde Water ‘van Vlierbloemen. Maar bo- 

venal en van de meefte uitwerking is de mid- 

delfte Bast (Cortex medianus), welke echter zo 
geweldig niet werkt, als die van den Hadig 
of Laage Vlier , kunnende het uitgeperfte Sap 

daar van tot een half of geheel Once , van 

Volwasfenen , worden ingenomen, Aan den 
Stam groeit eene Gom, van eene famentrekken= 

de hoedanigheid. 

(4) Vlier, die Boomachtig is en famengeftelde tv. 
Sambucus 

Eyronde Trosfen draagt. Racemofs. 
Berg- vlier. 

De byzondere gefteldheid der Bloemen, die 
by Trosfen groeijen, onderfcheidt deeze Soort, 
welke haare Groeyplaats op de Bergen. der Zui- 
delyke deelen van Europa heeft; weshalve men 
ze, met LOBEL, niet ten onregte Berg-V'lier 

mag 

(4) Sambucus Racemis compofitis ovatis , Caule arboreo. Zbid, 

ROYEN Lugdbat. 243, Sambucus racemofa rubra. C‚ Be Zine 

456. GOUAN, HALL. &c. LoB. Jeon, Ile ps 163. 

M.DEsL, IV. STW 
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UI, mag hoemen. Zy komt ook op de Bergen van 

ndr den Elfaz en in Switzerland voor , alwaar de 
Hoorpe Heer HALLER dezelve als een Boompje van 
STUK.- vier Voeten hoog vondt, in gedaante weinig 

van de gewoone Vlier verfchillende „ maar de 
Bloempjes en Vrugten aan ge-aairde ‘Trosfen 

hebbende. De Bladfteelen en Aders der Bladen, 

als ook de Besfen, zyn rood, 
Rn 

ST APH YLE A. Pimpernoote, 

De Kenmerken zyn: een vyfdeelige Kelk 3 
vyf Bloemblaadjes: de Vrugten vergaarde Blaas- 
jes, die twee Zaaden bevatten , welke rond 
zyn met een Lidteken, | 
Twee Soorten komen ’er van voor, als volgt. 

D (x) Pimpernoote met gevinde Bladen, 
Stapbylea 

peraie By den Griekfchen naam , Staplsylodendron ; 
welke een Druivenboom betekent, is dit Ge. 

was-byna zo bekend, als by den Neerduitfchen: 
Pimpernoote , die van het Hoogduitfch zyn af- 

komst fchynt te hebben. In ’ Franfch worden 
de Vrugten of Zaaden Bagenaudes a Paterno- 
flre, en het Gewas zelf Nez coupé getyteld , 

om dat de ronde Zaadkorrels of Nootjes, die 
Steenachtig hard zyn , naar Paternoster- Kraa- 
len eenigszins gelykende, als een Bakkesje met 

| een 

(1) Staphylea Fol. pinnatis. Syst. Net. XII, Gen, 371. p‚ 

219. Weg. XIII. Gen. 374. Pp. 244. ROYEN Lugdbat. 436. 

Staphylodendron. ToURNF, Jn/?. 616, DALECH. Hif?. 1o2, 

Piftachia fylveftris, C. B, Pin, gor, 
/ 
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een afgefneeden Neus vertoonen. De Engel- HL 

{chen noemen het the Bladder - Nut- Tree of de dt en 
Blaas- Neoten Boom ; gelyk Fragus hem Nux Hoorns 
Veficaria getyteld hadt, en Darecnamp°tök 
Baguenaudier , doch die naam komt eigentlyk „272 
de Lombardife Linzen toe. Deeze laatfte noemt 
hem in ’t Franfch ook Arbre du Ratfin , dat is 
Druivenboom. 

Gewas , dat in de Zuidelyke deelen van 
Europa wild groeit , is in onze Tuinen bekend 
en verdraagt de Winterkoude, Het blyft aldaar 
een Boompje , wit van Schors en groen van 

Hout, met veel Merg, de Bladen als die van 
Vlier of Esfchen hebbende, doch zonder Reuk 
en donker groen. De Bloemen komen aan han- 
gende ‘Trosjes voort, en beftaan uit vyf Blaad- 
jes, veel kleiner dan de verdeelingen van den 
Kelk , waar binnen zy als een Kroesje op een 

Schenkbord zig vertoonen. Zy zyn witachtig , 
met witte Meeldraadjes en een dubbelen Styl, 
volgens Ray. De Heer HALLER, die het 
in Switzerland vondt , zegt dat in het midden 

van. de Bloem als twee Peultjes zyn , welken in 
de gezegde Blaasachtige Vrugt , die echter ook 
wel driehokkig is, veranderen. De Pitten van 

de Nootjes, daar men dikwils Roozekranfen van 
maakt, zyn eetbaar , doch wat walgelyk. Dee- 

ze Nootjes gelyken zo. zeer naar eens Menfchen 
Hoofd in ’% klein ‚ dat men ’er met weinig moei. 

te Bekkeneeltjes van {nyden kan. In den Elfaz , 
omftreeks Weenen in Duitfchland, en in En- 

Se- 
II, DEEL. IV, STUK, 
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_ HI. geland , groeie deeze Blaasnooten - Boom ook ; 

AFDEEL zo ’ fchynt, in ’t wilde, maakende fomtyds 

Hoorp- Boompjes van tien Voeten hoogte. 
STUK. 

IL. (2) Pimpernoote met drievoudige Bladen. 

Starbylea 
, 

ee Behalve de voorgaande is ’er een Virginifche 

ge. * Pimpernooten - Boom bekend , met drie Bladen 

aan een Steel, en de Vrugt in drieën verdeel 

hebbende + welken de Engelfchen te Nieuw 

Jork , volgens COLDEN , Bladdernut, dat is 

Blaasnoot , noemen. Deeze verdraagt, volgens 

MuNtiNe, ook onze Winterkoude, zonder 

hinder, doch een kleinere, ook dricbladig en 

geer fchoon van Gewas, in % Jaar 1656, door 

den vermaarden Engelfchman TRADESCANT 3 

uit Amerika overgebragt, was teerder , en moest 

des Winters in huis gezet worden. Van deeze 

js my niets meer bekend (*). 

T ACM AR TE Xe: Lametilch.. 

Een vyfdeelige Kelk en vyfbladige Bloem , 

waar op een Zaadhuisje volgt, dat driekleppig 

is met ééne Holligheid , bevattende gepluisde 

Zaaden ; maakt de byzondere Kenmerken uit 

van dit Geflagt ‚ waar in twee Soorten , beiden 

Europifche Gewasíen, vervat Zyn. 

(2) Ta- 

(2) Stapbylea Fol. ternatis. Ibid. Corvo. Novtb. 62. GRON. 

Virg. 34, 47. HERM. Lugdb. 230. Piftachia Virginica fylve- 

fris erifolia. Moris. Bles. 295- 

(*) Staphylodendron trifoliatum minus. MUNT. Ray. Hif. 

p. 1919. 



PNT ACN DOOR HA AI. 

(1) Tamarifch met vyfmannige Bloemen, II, 
ÁFDeEEL, 

Men heeft deeze, die in Italie, Vrankryk en _ Ve 
Spanje, doch meest, zo ’ íchynt , omftreeks rukte 
Narbonne en Montpellier in Languedok, aan 4, « 
den Zeekant groeit, door de fynheid der Bladen ans 
onderfcheiden gehad „ maar het verfchil der Franche. 
Meeldraadjes in getal maakt een vaster Kenmerk 
uit. Doorgaans valt deeze Heefterachtig , doch 

wordt. fomtyds ook wel een taamelyke Boom, 

De Blaadjes zyn zeer fyn, als die van Heide of 
Cypresfen, witachtig groen; de Bloemen komen 
Aaïrswyze aan de enden der Takjes voorts zy 
zyn klein , van buiten paarfch met vyf Mecl- 
draadjes en daar op volgt een Wollig Zaad , door 
den Wind verftuivende , even als ’t Zaad der 

Wilgen en Popelieren, Hier volgen aanftonds 
weder Bloemen op, des dit Gewas wel driemaal 
’s Jaars bloeit. Des Winters verliest het zyne 
Blaadjes ‚ zelfs in Spanje , zo CLusrus aans 
tekent, die ‘er Boomen van gezien hadt, zo 
dik „ dat menze naauwlyks kon omvademen. Bo- 

ven Madrit was een groote Vlakte vol van zoe 
danige. Tamarifch - Boomen, Het groeit ook 

in Griekenland, in Afie aan de Kaspifche Zee, 

| | en, 

(1) Tamarix Floribus pentandris. Syst. Nat, XIT. Gen. 3720 
p. 219, Veg, XIII. Gen. 375. p. 244. Hort. Cliff, 111, Roven 
Lugdbat. 436. SAUV. Monsp. 45. GOUAN Mons. 429. HORT. 

Ups. 96. Mat. Med. 154. Tamaux altera Folio tenuiore 

Gallica. C: B. Pin. 485. Log. Icon. II, 218. Myrica fylveftris 

ptitmma. Crus. Flisp. 104, Je. ros. 

Ke 
IL. DEEL, IV. STUK, 
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En HL en overvloedig in Perfie, op drooge, dorre Vele 
Piet den, in een zoute Grond, 

Hoorp- ; à 
STUKe (2) Tamarifch met tienmannige Bloemen. 

IL e 
sramarie Deeze Soort maakt den gewoonen Tamarifche 

Sema, boom uit, die gemeen is in Duitfchland , op de 
Daitfche. Zandige Oevers en Eilandjes of Ondiepten ; 

welke met hoog Water onder loopen, zo in de 
Rhyn, als in de Donau en andere Rivieren, of 

aan de kanten van Moerasfen. In alle Taalen 

van Europa , byna, voert dezelve een naam ; 
die met den Latynfchen Tamariscus ftrookt 
doch Crusrus heeft deeze , zo wel als de 

voorige, onder den naam van Myrica befchree- 
ven en afgebeeld , noemende de andere de 
Spaanfche of Franíche , en deeze de Ooften- 
rykfe. Hy merkt aan, dat dezelve veel kleiner 
is, nooit Boomachtig, gelyk die; hebbende de 

Takken dikker en de Blaadjes grover. „, Alle 
ns eht ‚ (zegt hy») brengt dezelve nieuwe 

‚ Scheuten voort, van een Elle lang , die groen 
9» Zyn, loopende meest aller. uit in zekere Aair, 
9, van een Handpalm of een half Voet lang, uit 
9, Bloemen beftaande , die paarfchachtig wit 

es Zyn, van vyf Blaadjes , grooter dan die der 

s Franfche, en daar ze volgen langwerpige ge. 

s> Ípite 

(2) Tamarix Flor. decandris, Ibid, Hort. Cliff. 111. ROYEN 

Lugdbat. 436. SCOP. Carn. 320, HALL. Heiv, 419. MAPP. Alsa 

299. Tamarix Fruticofa Fol. crasfiore five Germanica. C. Be 

Pin. 485. LOB. Icon. Ile pe 218, Myrica Pannonica, CLU S. 
Paans pe 27. Jeon. 29e 
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5 Ípitfte Kelkjes , die gaapende een gepluisd , HE, 
„, Zaad, als dat der Wilgen, vertoonen.” Dok- ARDA 
tor ScoPor1I nam waar , dat het getal der Hoorp- 

Meeldraadjes verfchillende is, en dat de Bloem” *®* 
drie Stempels heeft zonder Styl. De Hoog: rijs 
leeraar DE GorTER vondt’er gemeenlyk tien, 
op twee ryën, van onderen famengegroeid , en 
een Stampertje in drieën gefneeden „ dar zig als 
een Pluimpje vertoont (*). 

De Bast der Wortelen van den Tamarifch- 
boom is hedendaags in de Apotheeken bekend 

en zo wel in Aftrekzel als Afkookzel in gebruik 

als een Middel, dat de Veerkragt der Vaste 

deelen van ons Lighaam verfterkt en dus de Ont- 

lastingen der Vogten bevordert , inzonderheid 

door de Waterloozing.: Tot de meefte fleepen- 

de Kwaalen , daar geen Verftopping in de Inge- 
wanden of Verteering van dezelven plaats heeft, 

js hetzelve dienftig. „Men wil dat ’er de Milt 

door verkleind worde, Sommigen daen deezen 

Bast of het Loof , in plaats van Hoppe, in den 

Brouwketel, Men heeft het gebruik des Houts 

ook in Bloedzuiverende Dranken aangepreezen : 

anderen verhaalen, dat door +en ‘angduurig ge= 
bruik van het Afkookzel vanitiet Hout en den 

Bast 

(*) Zie zyn Ed. onderzoek , of de zogenaamde Heyde in 

de WWildernisfen en in de WWveftyne ‚daar de Propheet JEREe 

MIAs> Kaps XVII. v, 6, en Kap. XLVIII, v. 6. van fpreekt , 

nier veeleer een Soort van Fwmarischhoom zy. Werhand, der 

Holl, Maatfch. XV. DEEL, bladze 126 3 NZ, 

Ee a 
Ie. DEEL. IVe STURe 
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HI. Bast met Krenten , warm ingenomen , de Schurft 
dn genezen worde, Voor ’t overige is dit Gewas, 

nioës: als naauwlyks eenig Voedzel verfchaitfende aan 

STUK. _Menfch of Beest, van ouds een zinnebeeld gee 
weest van Ongeluk en Vervloekinge. 

Gallen __ Dat de Tamarifchboom fotirfdss even als de 
draagende. Eiken, met Galnooten beladen zy, zodânig, 

dat de Takken ’er byna door breeken , verhaalt 
BerrroNius, en zegt, dat dezelve in 'Eltoreg 
op Aardige of Zandige, op vogtige of drooge 
plaatfen , by Bofchjes voortkomt. Hy hadt ’er 
groote Boomen van gezien, en die Galnooten, 
oudtyds in de Geneeskunde van veel gebruik , 
werden Chermafel genoemd by de Arabieren, 
Dit fchynt de Tamme Tamarifch-van D1os- 
CORIDES te zyn, welken die Autheur verze- 

kert in Egypte en Syrie te groeijen, wordende 
mooglyk om zyne Galnooten aldaar aange- 
kweekt. De gemelde Heer D. Dr GORTERS 
houdt dezelve voor eene Verfcheidenheid- van 
den Franfchen Tamarifch, die byde Arabieren 
Thar fe en by de Ingezetenen Atle geheten wordt ; 
welken naam zy. „ook, volgens ALPINUS, by 

de Egyptenaarert voert. En dit Gewas zou 
dan door- ’t Hekfeeufch woord Araar , dat in 
de Heilige Schrift Heyde vertaald is , bedoeld 
worden; zo zyn Ed, oordeelt (*). 

XYLOPHYLL A Houtenblad. 

De! Kenmerken hier van beftaan in een vyfe 

____dee- 

(*) De Ethiopifche Tamarilch is de Brania lanugino/a « zie 

hier voor bladz, 330. 
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deelige gekleurde Kelk, zonder Bloemblaadjes, UI 
met drie gefcheurde Stempels, en een driehok. ATDEELe 
kig Zaadhuisje met dubbelde Zaaden, Hoorp- 

STUKe 

(1) Houtenblad met fmalle Bladen en vier 
hoekige Takken. ma 

Deeze Oostindifehe is door RumrHius’ A anebss 
befchreeven , die’ zegt , dat dezelve alleen opdige. 

het hooge; koude, Steenachtige Gebergte van 
%x& Eiland Ceram groeit. Het is een Heefter- 
achtig Boompje, den Stam naauwlyks een Arm 
dik hebbende , doch van een hard en vast 
Hout, in’ veele Takken uitgefpreid, waar van 
de Hoofdtakjes naauwlyks een Vinger dik en 
rond‘zyn. Het bovenfte verdeelt zig in vere 
fcheide {malle Bladeren , van byna anderhalf 
Voet lang , en omtrent een halven Vinger breed, 
aan de kanten ingekeept, Zodanige Bladen groei. 

jen Waaijerswyze aan een ander Blad, hetwel« 

Ke in een Houtachtig Takje. verandert. De 
Vrugten komen uit de Keepen der Bladen voort „ 
gelykende naar Laurier = Boontjes, en bevatten- 

de een Pit , die aangenaam van Smaak is , als 
de Hazelnooten. Het fchynt derhalve een ander 
Gewas te zyn , dat onze Ridder heeft onder. 
zogt , of mooglyk het Mannetje „ geevende 
Bloemen tot de Keepjes der Bladen uit. 

(2) Hou 

(1) MXylopbyila Fol. linearibus Ransis tetragonis, Syst. Nat, 
Wig. KIIL. Gen, 1299. p. 244. Mant. 221, Xylophyllos Cerae 

mica, RUMPH. Amb, VIl. p. 19. T. 12 

Ee 3 
U. DEFL. IV. STUKe 
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HIL : 
Anda (2) Houtenblad met Lanceivormige Bladen 

v. en ronde Takken. 
Hoorp- he 
STUK. Deeze is uit het Geflagt van Phyllanthus 

1. thans hier overgebragt , en maakt die zeldzaa- 
Xylepbylla , 
latifoia, me Westindifche Plant uit, door verfcheidene 
bij alde, afgebeeld , tot welke de voorgaande bevoorens 

was betrokken. De gezegde naam was ’er aan 

gegeven ‚ om dat zy haare Bloemen voortbrengt 

uit de hoeken, die de Tandjes der Bladen maa- 
ken: doch dit heeft maar by de punten der Blas 

den plaats , gelyk men in de. Afbeelding ‘daar 
van by SEBA en by anderen, als ook in de 
Operibaare Kruidtuinen , «aan het groeijend 
Gewas zelf , kan zien, De Bladen, die aan 
een Heefterachtige Steng grocijen, zyn dik en 
ftyf , krom Lancetvormig ; licht groer van 
Kleur , doch gelyken. weinig naar die van Va-= 
ren „ volgens ’t gene men uit de benaaming van 
PruKENeTrus vermoeden zou. „ Voor 

9 weinige. Jaaren,-fchryft de Heer N, L, Bure 

> MANNUS ; is van decze Soort, uit Vrankryk, 
„eene Verfcheidenheid ín onzen Tuin over- 
ss gebragt , welke veel tederer is , hebbende 

| de 

(2) Xylopbylla Fol, Lanceolatis , Ramis teretibus, Jbide 
Pliyllanthus epiphyllanthus. Syst..Nat. XII. Gen. 1oso. pe 

620. Phyll. fol. latioribus utrinque acum. apicem verfus cre. 

nâtis. BROWN. Jam. 138. Horte, Clif. 439. ROYEN Lurdh, 

zoo. Phyllanthus Amer. Planta, Flor. e fing. Fol. crenis pto= 

ferens. COMM. Hort. I. p. 199. T. 1o2. SEB. Kah. IL. p. 21, 

T. 13. f. 2e CATESB, Car. II. T. p. 260 Filicifolia Hemionitidi 

affinis &c. PLUK. Alm. 154. T° 247. f. 4. KT. 36. £‚ 7. 
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5, de Steng en Bladen roodachtig en zeerglad, If. 
> met rosfe Aderen” De Groeyplaats is in An 
Zuid- Amerika en op de Westindifche Eilan- Hoorp- 
den, STUKs 

Alzo de Vierwyvigen ; onder de Vyfmanni- 
ge Planten , geen Heefters opleveren , gaa ik 

tot de Vyfwyvigen over. Daar onder heb ik 
het Geflagt van Aralia, wat de Boomachtigen 
aangaat , ‘reeds befchreeven; de overige Soor- 

ten behooren tot-de Kruiden. Het Geflagt 
van Barrera is thans vernietigd, De Statice , 
Linum , Crasfula , bevatten wel eenige Soor- 
ten , die Heefterachtig zyn, doch deeze kune 
nen niet gevoeglyk van de anderen afgezonderd 
worden. Dus blyft nog maar één Geflagt, in 
deeze Klasfe, te befchryven over, genaamd 

MAHERNIA. 

Een vyftandige Kelk met vyf Bloemblaadjes: 
en vyf Honigbakjes, die Hartvormig zyn, on- 
der de Draadjes geplaatst, en eene vyfhokkige 
Vrugt, maaken de byzondere Kenmerken uit. 
Twee Soorten , beide Kaapfche. Gewasfen , 

komen ‘er in voor, als volgt. 
(1) Mahernia met gekranfte fmalle Bladen, da 

Aherniâ 

Deeze Soort heeft eene Heefterachtige Steng verziciita: 
met Draadachtige Takken, die uitgefpreid zyn; kanis: 
de Bladen aan Kransjes , dikwils van agt totdige. 

tien, 

(1x) Mabhernia Fol. verticillatis linearibus. Syst. Nar, XII, 
Gen. 1255. pe 227, Weg. XIII. p. 253. Mante 59, 

Ee 4 
Il, DEEL, IV, STUKe 
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UL tien , {mal , naauwlyks verdeeld ofVinachtig. 
AFDEEL: De Bloemen. zyn geel en komen meest twee 
Hoorp- op een Steeltje, gelyk in de Hermannia, voort. 
STUK. KON 

IL (2) Mahernia met driedeelig gevinde Bladen. 
Mahernia 

pinnatea __Deeze is te vooren Gevinde Hermannia ge- 

he a noemd geweest, doch, om dat de Honigbakjes 
afgezonderd zyn, rde zy thans. hier- betrok= 

ken. BoERHAAVE noemde ze Heefterach- 
tige Hermannia, met fyn gefnipperde Bladen 
en eenen rooden Steel, PLUKEN ETIUSgeeft 
kleine Bladen „als van Hertshoorn, aan derge- 

Iyken Heefter, dien hy afbeeldt, en CoMME- 
LYN noemt hem Afrikaanfche  Blaasdraagende 
Ketmia , met Kruisbezie- Bladen „ die eene ge. 

draaide Zwavelkleurige Bloem heeft: Het Loof 
van deeze verfchilt aanmerkelyk. De Steng is 
rond en oneffen , maakende in onze Kruidtui- 

nen fomtyds een. Boompje , van vyf Voeten 
hoogte: de Blaadjes zyn groen en :in verfchei. 

de Slippen verdeeld: de Bloemen komen, twee. 
by elkander, op een lang Steeltje, uitde Oxels 

der Bladen voort; en hangen nederwaards, by- 
na als die der Akeliijen, ‘Zwavelkleurig, en_de 

Vrugt, 

(2) Mabernia Fol. tripartito - pinnatifidis. Ibid. Hermannia 

pinnata. Sp. Plant. 943. Herm. Fol. tripartitis medië pinnati- 

fidâ. Hort. Clif. 342. ROYEN Lugdbat. 348. Hermanna fru= 
tescens , Folio multifido tenui. BOERH. Lugdb. IE, Ps 273. 

Ketmia Afr. Veficaria Uva crispe foliis. COMM. Rar. 7. T. 

7, Cikoides Frutex JEthiopicus êc. FLUK, Mant, so. T. 

344. É£. 3e 
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al 

Vrugt , in een Blaasachtige Kelk verholen, is, IL 
in vyf Holligheden verdeeld, met kleine Zaad- "°4Le 
jes. Zelden komt dezelve tot rypheid in ons Hoorns 
Klimaat. STUK. 

MO OE DST UK. 

Befchryving van de HEESTERS, wier Bloe- 
men zes Meeldraadjes hebben, deswegen Ze s- 

MANNIGE genaamd , waar van de Yucca’s,- 
het. Rotting- Gewas , en de Berberisfen , de 
bekendfte zyn. 

Ì | eerfte Geflagt, dathier voorkomt, voert. 
den naaam van 

Y ussc. Cas 

Het zelve behoort tot de Eenwyvigen van 
deeze Klasfe , dat is, die maar één Styl of 
Stempel hebben. De Bloem is wyd Klokvor- 
mig, zonder Styl: de Vrugt driehokkig. Het 
bevat de vier volgende Soorten, 

(1) Yucca met, geheel effenrandige Degenvor- 
: Tuce 

mige Bladen. ed 
Pragtige, 

sl Geflagt heeft onze Ridder den Ameri. 

kaan- 

(2) Yucca Foliis integerrimis. Syst. Nat, Kil. Gen. 405. Pp. 

248. Weg. XIII. Gen. 429. p. 277. Wir, Cliff: 29. Hort, Cliff: 

130. Mort. Ups. 83. ROYEN Lugdbat. 29. Yucca Fol. Aloës. C. 

B, Pin, or BARR. Rar. 7o. T. 1194, Cordyline Fol. pungen- 

tibus integerrimis, ROYEN Zuedbhat. 22, 

Ees 
Ile DEEL IVe STUKe 
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kaanfchen en weezentlyk Barbaarfchen naam , 
AFDEEL. die naauwlyks voor ons uit te fpreeken is, laa- 
HiödrB. ten behouden. En deeze naam fchynt eigente 
STUK. 

Lucca. 
lyk , by overdragt , van dat Gewas , anders 

Manihot genaamd, ’t welk het gewoone Brood 
der Amerikaanen uitlevert (*) , op deeze toe- 

gepast te zyn. Zy fpreeken ’t zelve als Hyju= 
ca uit. De tegenwoordige Soort voert den by- 
naam wegens haare Pragtige Vertooning, Men 
vindt dezelve Yucca met Aloë - Bladen getyteld 
van C. BaurriNus. Uit een knobbeligen 
Wortel van zelfftandigheid als een Raap, maar 
harder en vol Sap, dat zoet van Smaak is , 
komt een Kroonswyze Stoel van Degenvormi- 
ge Bladen voort , fomtyds een Elle lang, ftyf 
en fpits , altoos groen , uit welker midden, in 
fommige Jaaren , een Steng fchiet van drie Voce 
ten hoog , die Houtig is en ftevig, Pieramie 

daalswyze bezet met kleine Takjes , waar aan 

witte Klokvormige Bloemen hangen , van bui- 

ten roodachtig, doch waar op, in onze Gewes- 
ten geen Zaad volgt; maar in Provence, daar 

men ’t Gewas in de Vaste Grond laat overwin- 
teren , brengt het ryp Zaad voort. Door het 
affnyden der Bladen krygt hetzelve een blyven- 
den Stam, van aanmerkelyke hoogte: weshalve 
het zekerlyk behoort tot de Heefterachtige Plan- 
ten. Men heeft ’er geen nuttigheid van, buiten 

het 

(*) Hezelve zal men vervolgens in ’t Geflagt van jatro- 
pha befchreeven vinden. Sommigen hebben het met deeze 

verward, Zie BouRH. Hifl, Plant, Lond, 1731. p. 606, 
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het Sieraad. Zonderling is’t, dat eén dergelyk IL 
- 8 ÁFDEEL, « 

Gewas uit Kanada overgebragt ware in den 

Farnefiaanfchen Tuin , zo Arpus verhaalt ,„Hoorps 

die ’er de Bloemen van afbeeldt ; doch deeze°TU# 

hadden éénen wel duidelyken Styl en vy£ dikke 

Meeldraadjes. Het bragt zelfs te Rome geen 

Zaad voort (*). 

(2) Yucca met gekartelde Lancetvormige Bla. _ 1 
Lucca 

den. | | Aloifolia. 
| Aloëbladie 

De Gekartelde Bladen onderfcheiden deeze „8% 
welke Boomachtig is, volgens CoMMELYNs 

die dezelve noemt Aloë met Bladen van Yucca. 
De Stam heeft, zo dra hy uit den Grond 
voortkomt, zegt hy , reeds anderhalf Voet dikte , 
en daar onder wel derdhalven Voet, en meer 3 

wordende eens Mars langte hoog , en aan ’ 
boven - end Bladen uitgeevende, langer dan twee- 
Voeten , aan beide enden fmal, twee Duimen 

op ’t breedfte, 

(3) Yucca met gekartelde knikkende Bladen. _ rm. 
Vucca 

„ Draconise 
Dee Draak, 

(*) Rar. Plant, Hort. Farn. Rom. 1625. en 
(2) Tucca Fol, crenulatis ftrictis. Ibid, Yucca arborescens, 

Fol, rigidioribus rebis ferratis, DiLr, Elth. 435. T. 323. Ff. 

416. Aloë Yuccz fol. caulescens. PLUK. Alm. 19. T. 256. À 

4. Aloë Amer. vucce folio , Arborescens. Comm, Prel, 

64. T. 14, 

(3) Tucca Foliis crenatis nutantibus, Ibid, Yucca Draconis 

folio ferrato. Dir, Elth. uts. Comm. Prel a2,67. T. 16, 

Draconi Arbori affinis Americana, C- B. Pin. so6. Cord, fol. 

pung. crenatis. ROYEN Zugdb, 22, 

IN. DEEL, IV, STUK: 
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IL Deeze gelykt, wat de Bladen aangaat, veel 

AED naar den Draakboom , en is, gelyk de voor- 
Hoorp- gaande , een Westindifch Gewas. C oM ME- 
STUKe _ryN noemthet Amerikaanfche Aloë met Zaags- 

wys’ getande « Draakbooms - Bladen. Een 

s> groote dikke knobbelige Wortel (zegt hy) 
9, brengt een Plant voort „ hooger dan drie 
ss Voeten , welke uit Bladen beftaat van twee 
s, Voeten lang , naauwlyks een Duim breed , en 

», Allengs in een fpitfe Punt uitloopende , ’t welk 
s, hun van de Bladen des Draakbooms onder. 
9, fcheidt.” De Bladen, merkt hy aan, {taan 
overend, doch fommigen zyn in de Afbeelding 
knikkende voorgefteld, Hy dagt of deeze ook 
de Aloë met Yucca- Bladen van SLOANE, 
welke van de Engelfchen op Jamaika Siükgrasf, 

datis Zyde- Gras, genoemd wordt, mogte zyn, 
doch dit fchynt tot de volgende te behoo- 
ren. 

iv. (4) Yucca met Zaagswys’ Vezelige Bladea, 
Tucca en i 

flamentve __Deeze, die in Virginie groeit, heeft de Bla- 

edes den Lancetvormig gefpitst, effenrandig en aan 
den Rand Vezelig , volgens den Heer Gro- 
Novius. Een zeer fraaije Afbeelding is door 
TrrEw aan ’t licht gegeven van dit Gewas , 
“* welk in de Kruidtuin van COLLINSON , 

te Londen , een Bloemfteng , van by de vyf 
Voe- 

(4) Tucca Fol. ferrato- filamentofis, Ibid, GRON. Virg. 15ze 

TREW. EHRET. T. 37. MOR. Hif?. ll, 'p, 419 , Yucca Virginige 

na , Fol per marginem apprime filatis. PLUK, Alm. 396. 
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Voeten hoog, heeft voortgebragt. CraYTON II, 
zegt , dat het in Virginie op de Zandige Oe- AE alat 
vers der Rivieren groeit, Van deeze of de Hoorpe 
eerfte Soort verhaalt MuNTING, dat hy aan° TUE. 
den Bloemfteng van eene Plant, in zyne Tuin 

groeijende , in den jaare 1648 geteld hadt, 
driehonderd-vierenzestig Bloemen ; witachtig van 
Kleur, doch zonder eenige Reuk, aan bruinroo- 
de Steelen hangende, en, gelyk de Bloemen die 

men Kievits- Kijeren noemt , van onderen zig 
open doende , hebbende de minfte daar van 
de grootte van een Hoender = Ey. 

ALroë, 

Schoon het Geflagt der Aloë ook eenige 
Heefterachtige Soorten uitlevert , zal ik, om 
dat de meeften de geftalte van Kruiden en vce= 
Jen geen blyvende Steng hebben, dezelven tot 
de befchryving der Kruiden fpaaren. Wy komen 
dan tot de 

C ALA MU s, Rotting- Gewas, 

Waar van de Kenmerken zyn, een zesbladi- 
ge Kelk zonder Bloemkrans, de zes Meeldraad- 

jes en den Styl bevattende, terwyl het Vrugt- 

beginzel een drooge eenzaadige Vrugt uicle. 
vert, die naar een Appeltje gelykt, met Schub- 
ben agterwaards bekleed. | 

Tot eene zelfde Soort (1) betrekt onze Rid- , 
der Catarus 

Rotang, 
Ostine (2) Calamus, Syst. Nat. Xlle Gen, 433. p. 250, Vet. il 

XLI. 
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der alle de Verfcheidenheden van Rosting-Riet , 
welke by RuMmeurus afgebeeld zyn, en onder 
den naam van Roitang voorgefteld als Heefters 
of Struik- Gewasfen van meer of minder hoog- 

te en verfchillende gedaante. Dus fpreekt die 
Autheur van een zwart , van een wit, van een 

Teenachtig en van een Zweepachtig of Ruiters 
Palm- Riet ; wordende deeze laatíte naam daar 

op toegepast , om dat zy in Gewas naar de 
Palmboomen gelyken , en de eerfte voert by 
hem , deswegen, den naam van Kalappus-Rot- 
tang „ als naar den Kokosboom zweemende ;, 
hoewel dezelve meer overeenkomst met den 
Sagoe- of Meelboom heeft, die door my om= 

“ij. D.ftandig is befchreevenk, Dezelve wordt van 
1. STUK , 
bladz, 182. 

RumrPmrus Olus Calappoides getyteld ,‚ om 

dat hy een eetbaare Struik, naar den Kool der 
Kokosboomen gelykende, uitlevert, | 
De Rottang, in ’t algemeen , zegt hy , is 

een Doornachtig Gewas, geevende uit den Wor 
tel eerst als een Bosfchagie van jonge Palmboomp- 

jes, die in een kring ftaan , aan de Rugzyde ge- 

doornd , en Bladen uitgeeven, welke zig als ge= 
| vind 

XIII. Gen. 436. p. 279. Arundo Nucifera Rotang dia &c. 

PLUK. Alm. 53. Arundo Rotang dia. Prs. Mant. 488. A« 

rundo Zeylanica fpinofisfima major &c. BURM* Zeyl. 36. Fl, 

Zeyl. 463. Fruêtus Cannz de Benghala. C. B. Pin. 4os. Tsieru 

Tsiurei. Horrt. Mal. XII. p. 121. T. 64, 65. Palmjuncus Ca= 

lapparius; niger; albus; verus; Viminalis; Equestris ; Zalac- 

ca; Draco, RUMPH, dm}, Ve p. 83) &ce Te 515% BURM. 

Fl, Ind, Pe 34e 



EEE KAN DR: IT Ae A47 

vind vertoonen „ doch ieder op zig zelf naar bek 
de Bladen van Riet gelyken. Uit het midden vr, 
van dit Bofchje fchiet een Hoorn , van wel Hoorne 

Creer TUK,. 
twaalf Voeten lang, eer die zig in Takken Rortinge 

verdeelt, Deeze Eon geeft dikwils twee of Gewas. Kn 
drie Ryzen uiet, van een Duim dik en van 
ongelooflyke langte , fomtyds tot honderd en 
meer Vademen , ja in fommige Landen heeft 

menze twee- of driehonderd Vademen lang ge- 
meten. Zy zyn in Leden, van één, twee of 
drie Voeten, verdeeld, en uit ieder Lid komt 

een gebladerd ‘Takje voort, dat met Doornen 
bezet is. Men noemtze Touwen;, om dat de 
Boomen daar door als aan elkander gebonden, 
ja zodanig famengevlogten worden , dat men 

den eenen dikwils zonder den anderen , of zon- 
der dit Touw af te kappen , niet kan vellen, 
Het maakt niet minder verwarring in de Bos- 
fchen „dan de andere Bofchtouwen, waar van 
voorheen gefproken is *, en wegens de Door- sniadz, 
nen, die ’er aan zyn; blyft men ’er overal met 145 
de Kleederen in hangen , of kwetst zig deerlyk aan 
den naakten Huid. Behalve de Doornen hebe 
ben fommige Soorten Haakjes aan de Bladdraa- 
gende Takken , die de fcheuring en kwetzuur 
nog veel erger maaken, Als het Touw afgekapt 

wordt , ftroomt ’er , met eenig geruis , een 
drinkbaar Water uit, dat tot laafenis verftrekt 

in drooge Wildernisfen. Het is met een ruige 
Huid of Wollige Schors bekleed „ waar onder 
de Rottang verborgen zit, die daar uit gehaald 

Le DEEla IV, STUE» ii 
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HL in ’t eerst kleverig is , doch door fchuuren droog 
AFDEEL. wordt en handelbakr. 
Hoorp= _ Uit den naam moet men niet del » dat dit 
STUK. _Gewasalonze Handrottingen uitlevere, De bes- 
insha Een komen van Malakka , Siam of elders aan de 

Kust van Indie, en zyn Uitloop@rs „ zo men 
wil, van eene Soort van Bamboezen, mooglyk 

behoorende tot die , welke van my reeds bez 
tip. fchreevenis t. Het Wilde Boomriet , Bulu Swan- 

Wade seg) genaamd , levert door zyne kruipende Take 
en of Wortelen, in Japan en China, zekere 

Geknobbelde Handrottingen uit, zegt Ru me 

prius. Dat Rotting- Riet, ’t welk her: 

waards in omgedraaide Bosfen overgebragt ; 
en aan ftukken gefneeden doorgaans tot het uit 

kloppen van de Vloer- Matten gebruikt wordt, 
is zekerlyk van dit Rotting « Gewas afkoms 
ftig. Verfcheide van de dunfte Soorten wor- 
den door de Indiaanen tot allerley Vlegt- en 
Bindwerk gebruikt. 

verfehit Die hy de Kalappus - Rottang noemt, dient 
Wgrieven. Echter daar toe niet, maar men eet daar van de 

toppen ‚ even als van den Koolboom of: Pale 

miet, en de Vrugten, die aan Trosfen groeijen, 
kunnen, by gebrek van Areeknooten , met Betel 
gekaauwd worden. De Zwarte deugt weinig , 
doch de Witte is tot allerley Vlegtwerk zeer 
bekwaam, leverende Stokken uit van twee Vin- 
geren dik, welke men ten dien einde aan Rie- 
men fnydt en verder zo dun fplyt als men wil; 
waar van dat Werk gemaakt wofdt, dat men 

Aa en 
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gefpleeten Rotting doemt, Het Touw heeft. UL 
geen Doornen ‚ maar is met een dergelyken AF deb 
Huid bekleed, en in ’t eerst kleverig van bui- Be 

ten. Van de gene, welke hy de Echte Rot- “TEE 
tang tytelt, zo de Arakaníche als de Palam- 
bangfche , wordt in Indie veel gebruik gemaakt 
tot Handrottingen of Wandelftokken , maar de 
Leden vallen niet boven een Voer lang. De 
Chineezen vlegten ’er ouwen van, zo tot An- 

kers, als om hunne Vaartuigen vast te binden 

en de Vifchfuiken neder te laaten, ‘Tot aller- 
ley Bindwerk , niettemin , is het zogenaamde 

Teenen Palmriet dienftigst, dat naauwlyk dikker 
js dan een Pennefchaft, vallende op Java en de 
naby gelegene Eilanden, Hier van worden doot 
de Javaanen, Matten , Manden , Korven en al- 

lerley Huisraad , Stoelen en Blinden voor de 
Venfter- Raarnen , ook ‘Touwen en wat dies 

meer is, met veel Konst vervaardigd. Het Rui 
sers- Palm- Riet heeft het dunfte Touw van al. 

len , hoewel weinig dunner dan hee laatstge= 

melde. Men gebruikt het, te Paard zittende, 
in plaats van een Karwas, als ook om de Slaa« 

ven en Kinderen te kastyden , in plaats van 

een Zweep: waar toe alleeniyk het agter-end 
genomen wordt, zynde het overige mede tot 
bind- en Vlegtwerk dienftig, Van deeze laat. 
ften komen aanmetkelyke veranderingen voor; 
en de Vrugten zyn in fommigen niet grootet 
dan Erwten, doch anders van dergelyk Knooe 
pige gefchubde geftalte. 

FE De 
il, DEEL. IV. STUKe 
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UL De Zalack «Struik, eindelyk , is een Gewas 

ASDEEL, van de zelfde gedaante, maar dat geen Touw 
Hood voortbrengt , donker groen van Loof. Hier 
TEN aan komen Vrugten , van. grootte als Oranje 
struik, Appelen, die cok een gefchubden Bolfter heb- 

ben , waar binnen drie Zaadkorrels als Snap- 
haan- Kogels , zittende in een zeer aangenaam 
rins Vleefch , dat de Maag verfterkt ven zeer 
gezond op de Zee- Reizen is. Hier van wor- 
den geheele Potten ingepekeld; doch op lange 

„Reizen verliest het zyn aangenaamen Smaak ; 
hoedanigen Crusius hier in Holland geproefd 
hadt, welke ingelegd uit Oostindie overgebragt 
waren. Ik heb zodanig eene Vrugt van deeze 
of ecn andere Rottang - Soort. 

Praaken. Tot dit Geflagt wordt betrokken dat Palm- 
Bloeds Riet, hetwelke insgelyks de Gom, die men 
Palmriet. } 

Draakenbloed noemt „ uitlevert, deswegen Pal- 

mi-Funcus Draco van Rumeruys getyteld. Ik 

* zie heb daar van reeds eenig gewag gemaakt *, en 

Ero zal hier de befchryving kortelyk mede dla 
blade 229. welke KAEMPFER van dit Gewas geeft , dat 

hem in Oostindie voorgekomen was (*). ‚‚ Het 
de Bie op ’t hoogst drie Vademen hoog, zyn. 
‚de overal bezet met lange , dunne, bruine 

‚ Doornen. De Stam iseen Arm dik, en be- 

Dn ” ftaat uit in elkander fchietende Stukken „ die 
„een wit Merg, dat eetbaar is ; better 
5 ‚ Het Loof gelykt naar Palmbooms* Bladen , 

»/ van 

(*) Aman, Exot. p. ssz2 
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ss van zes Voeten lang, wier Steel gedoornd HL 

„> isen de Vinbladen Rietachtig.« De Vrugten “Si 
ss komen by Trosfen voort „ die uit kleine Hoorp- 
s Trosjes famengefteld: zyn, en aan het Steel”* be 
ss tje de overblyfzelfs van eene zesbladige 
> Bloem vertoonen. Zy zyn rondachtig , groo- 

> ter dan een Hazelnoot , netjes gefchubd , 
ss en dus naar Pynappeltjes gelykende, bruine 

, rood van Kleur, bevattende een Vleezig 
ss bolletje , dat ongemeen famentrekkende is. 
> Een zeer gebrekkelyke Afbeelding is, onder 
ss den naam van Palma- Pinus, door J. Ba v- 
ss HINUS van deeze Vrugt- Tros gegeven, 

> zo wel als door BonrTrus, die geen van 

„, beiden het gebruik daar van hebben gewe- 
ss ten (*). Deeze Vrugten legt men op. een 
„ Roofter boven een groot Aarden Vat, dat 
„, half vol Water is , en , hetzelve toegedekt 

‚… op ’t Vuur gezet hebbende, werkt de Waa- 
‚fem van ’t kookende Water zodanig op de 
„, Vrugt , dat de Bloedroode Kleur daar uit. 
> zweet en afgefchraapt in Rietblad gedaan, 
„ wordt hetzelve toegebonden , waar door de-’ 
„‚ zelve droogt. Anderen kooken de gezegde 
„> Vrugten en laaten het Afkookzel uitdampen.” 
Op de een of andere manier wordt dat gene 
vervaardigd , ’c welk wy dus onder den naam van 

… Draas 

(*) Men vindt een dergelyke Tros uit LOBEL overgenomen 

in de Nederduitfche Uitgaave van 't Werk van Doponéus , 
bì. 1399, waar aan,ook de naam van Palma- Pinus gegeven 

wordt. Ef o 

IE. DEEL, IV, STUK, 



II. 
Aaen L. 

Hoor: 
STUKa 

452 ZESMANNIGE HerEsSTERS, 

Draakenbloed in Bolletjes, of in Druppen, uit 
Oostindie bekomen : maar een andere Soort, in 

Kluiten of Klompen , die onzuiverer is, valt 
ook in Westindie (}). | 
Wy hebben gezien, dat de Vrugten van het 

Rotting- Gewas in ’t algemeen famentrekkende 
zyn, en dus komt dit niet onwaarfchynlyk voor. 
De befchryving echter , welke Rumeurius 
geeft van de manier , op welke men de drie= 
derley Soorten van Djerenang, gelyk in Oost- 
indie heet Draakenbloed genoemd wordt , be- 
reidt , is hier van aanmerkelyk verfchillende, 
De Vrugt, zegt hy, van deeze Soort van Rot- 

tang, is aan haare Pit met deeze Gom bes 
groeid, welke door kneuzen, roeren en fchud- 
den , daar af geholpen, en door Vuur of war- 
me Handen week gemaakt, tot Bolletjes wordt 

gekneed, die men dan in Bladen bindt , gelyk 
wy ze ontvangen. Dit is het beste Draaken- 
bloed. Voorts worden de gezegde Pitten, die 
nog vol rood Sap zyn, door malkander ge- 

ftampt : dan kookt menze in Water , en de 
bovendryvende Harstachtige Stoffe maakt men 
Koekjes van , omtrent een Handpalm groot , 
zynde de tweede Soort. Het overige flampt 
men tot een Koek, die het gemeene Draaken- 

bloed uitlevert. Het meefte en beste valt op 
Sumatraas Oostkust en aan de Zuidzyde van 

Bor- 

(1) Zie het voorg. II, STUK, bladz, 229 en het LII, STUK , 
bladz, 167. 
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Borneo. Ook komen van die flag van Palm- EL 

riet, zegt hy, veel fraaijer Handftokken, dan HERE 

van de anderen, met Leden van twee of drie Hoorp- 

Voeten , een Pink dik , en van Kleur eenpaa- “79E 

rig bleekgeel, welke echter de eigentlyke Rot: 

tingen niet zyn. 

BerRBERIS Berberisfe. 

Een zesbladige Kelk en zes Bloemblaadjes ;, 
die aan de Nagels twee Klieren hebben ; geen 
Styl en eene tweezaadige Befie, maakt de by- 
zondere Kenmerken uit, van dit Geflagt, het 
welk twee Soorten , beiden in Europa groei: 

jende , heeft, 

(1) Berberisfe met getroste Bloemfteeltjes. Ren 
erderzb 

is di er i vulgaris. „Zeer gemeen is dit Heefter - Gewas , door 5arn, 
ons gantfche Wereldsdeel en in ’t Ooften, Den 

Latynfchen naam Berberis behoudt het in onze 
Taal en in de Engelfche: maar de Tcaliaanen 

noemen het Crespino , de Spanjaarden Espino, 

de Franfchen Zpine Vinette of Wynachtige 
Doorn ; de Sweeden Surtorn, dat is Zuur- 

doorn; de Duitfchers Saurach, Erbfeil en Pais- 
felbeer ; wy geeven ’er ook den naam van Sau/e- 
boom of Zuùrboom aan, 

In 

C1) Berberis Pedunculis Racemofis. Syst. Nat. XII. Gen, 

438. p. 252. Veg. XMII. Gen, 442. ps 282. GRON. Orient, 

zo. Berberis fpinis triplicibus. Hort. Cliff. 1a2. FL. Suec, 290, 

311. ROYEN Lugdhat, 438. HALL. Helv. 424* B. Dumetoruin. 

C.B. Pin, 454. Berb, vulgaris f, Crespinus, CAM. Epit, 86, 

EE 3 
II. DEEL, IV, STUK, 
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In ’t wilde groeit dit Gewas in Kreupelbofch 
en Heggen , zeer Heefterachtig : in de Tuinen 

maakt het een Boompje uit, dat men door 
befnoeijing in die geftalte houdt , bereikende 
wel de hoogte van ‘zes Voeten. Het heeft 
een Afchgraauwe Schors, aan de Takken, die 

broofch zyn , bezet met driedubbelde, twee- 
dubbelde’ of ook met enkelde Doornen. Een 

zonderlinge verandering der Bladeren in Door- 

nen, heeft onze Ridder daar in opgemerkt (*). 
De Bladen zyn dun, Spatelvormig, aan den 
rand bezet met fleppe Doorntjes: de Bloemen 
komen by Trosjes voort en zyn van eene geel- 
achtige Kleur , met groene Stampertjes , zwaar 

van Reuk, Hier volgen langwerpige Besfen 
op, die rood zyn, een zeer zuur Sap bevat- 

tende „ waar van het Gewas den gedagten naam 

heeft, Somtyds vindt men dezelven zonder 

Zaaden , en dit houden fommigen voor een 

byzondere Soort ; doch anderen merken aan, 
dat het daar Hee is als met de Druiven , 

die ook in zeer heete Zomers wel zonder 
Korrels voorkomên. Anderen, ín tegendeel , 
zeggen „ dat ‘de ‘Berberis zonder Korrels for: | 
tyds ‚ door een kragtigen Groey , Korrels krygt, 
t welk men, om de aangenaamheid , zoekt te 
beletten, | 

Deêze Besfen , of het uitgeperfte Sap; de 
Syroop: én andere betfeidzelen daat van » Zyn 

toë 

() 59e Plant. U. P. 47 Zo 
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tot verkoeling in Heete Ziekten , Blutskoort- HL 
fen, ja zelfs in de Pest, van ongemeenen dienst , “yr 

te meer , dewyl zy tevens eenigermaate Hart- Hobros 
fterkende zyn of famentrekkende; weshalve zy° TUE 
ook in de Roode Loop veilig gebruikt kunnen Berberis. 
worden, Het gebrek van Limoenen , Sinaase 
Appelen en Aalbesfen , kunnen zy, derhalve , 
vervullen; niet alleen, maar hebben een fyner 
Zuur , dat zig inzonderheid in het Esfentieele 
Zout daar van openbaart. Voorts dienen zy 
tot het maaken van Wyn , Azyn en andere 
Huishoudelyke dingen , gelyk in Sweeden veel 
plaats heeft (*). Zelfs worden ’er de Bladen, 
die ook zuurachtig zyn, als Salade gegeten. Het 
Afkookzel van den Bast , maakt door Mond- 
fpoeling, zegt men, de Tanden vast. Het Hout 
is bleekgeel „met veel Merg:, doch dat der 
Wortelen hoog geel , zo ‘wel als de Bast, 
wordende daar van het Afkookzel tegen de 
Geeluw aangepreezen. Men gebruikt denzel- 

ven om eene geele Kleur te geeven aan het 

Garen, als ook aan Turkfch Leder; dat ’er een 
Glans door krygt, Om alle deeze nuttigheden 
noemt men het, als naar den Granaatboom 

gelykende, in Vrankryk de Zdele Doorn. Men 
verzekert, dat allerley Soort van Boomen; die 

Vrugten met Steenen of Pitten draagen, daar 
| B 

(*) Zie het Vertoog over de nuttigheid van den Berberis- 

fe-Boom in de Huishouding. Srocxu. erh, XI, Band, 1754. 

Pp. 64 

| Ff 4 
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A II. op ge-ent kunnen worden. De Berberisfen 
FDEELe 5 . | vi. zelf kan men op Haagedoorn enten (*). 

Hoorp- 
STUK. 

tiers _ Deeze Soort , de Kandiafche met Palmbladen Berberis 

Crerica. van TOURNEFORT getyteld, fchynt overeen 
can te komen met het Lycium Creticum van AL- 

PINUS, die herzelve befchryft als een Boom 
van Mans langte , op de Gebergten van dat 
Eiland groeijende, fterk gedoornd , met Bladen 

als van de Palm doch fmaller , by vieren o£ 

vyven famengevaegd, voortkomende uit de 
Knobbels der Takken , by den wortel der Door- 
nen, die ook driedubbeld zyn. De Bloemen 
kwamen , twee of drie in *t getal, op, enkelde 
Steeltjes voort en dus waren de Steeltjes niet 
eenbloemig. Op dezelven volgden langwerpige 
zwarte Besfen, van grootte als Peper , van een 
famentrekkende , eerst zoet dan bicteren Smaak, 

„ 

(2) Berberisfe met enkelde Bloemfteeltjes. 

. Í \ 

LorAN THUS. Riemenbloem, 

De Bloem is in dit Gellagt verdeeld in zes 

Slippen ‚ naar opgerolde Riemen gelykende , 
waar van het den naam beeft, en de Rand van 

de Bloem maákt een klein Kelkje uit, dat. het 

Vrugtbeginzel kroant » komende de Meeldraad- 

jes; 

(*) La hav kade Rustigute Paris 1740. Tom, I. po 

138. 

(2) Berbpris Pedunculis unifloris. Jbid. B. Cretica Buxi folio. 

TOURNE. Cor. 42. B. Alpina Cretica. C. B. Pin. as4. Lycium 

ECreticum. Are. Exot. Te zo, Lycium e Candia, PON. Js. 137. 
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jes, waar van drie korter dan de anderen zyn,, HL 
5 FDEILé 

aan den Wortel der Bloemblaadjes voort, en“ vr ci 

de Vrugt is een Befie met één Zaad. Hoorpe 
+ Getal der Soorten van dit Geflagt vind ik°*U# 

thans tot negen vergroot, waar onder ééne Eu- 
ropifche , als volgt. 

(2) Riemenbloem met eenbloemige vergaarde, T 
4 î Lovranthut 

Steelijes en Spatelvormige Bladen, Scurrula. 
| Chinee- 

_ Dit Gewas bevoorens een Geflagt uitgemaakt fchee 
hebbende onder den naam van Scurrula , voert 

hetzelve thans daar van den bynaam. Het ís 

een Heefter , die als de Marentakken op de 
Boomen in China groeit , hebbende de Bladen 
gefteeld , tegen elkander- over , effenrandig , 

glad , aan de eene zyde wat breeder , en in 
derzelver Oxelen van drie tot zes Bloemen , 

elk op zyn eigen Steeltje, 
zee 

(2) Riemenbloem met eenigermaate Takkige nm. 
America= geljke Trosfen, en Eyvormige Bladene „, 

| Ameri- 
Deeze, in de Bosfchen op ’t Gebergte vankaanche, 

% 

(1) Loranthus Pedunculis unifloris tongettis, Fol, obovatis. 
Spyse. Nat. XII. Gen. 439. p. 252. Weg. XIII. Gen. 443. Pe 
282. Scurrula. Sp. Plant. 1, p. rro. Viscum Vitici innascens. 
GAM. Las. 3. N. 36. Per. Gea, T. 63, f. 8. 

(2) Loranthus Racemis fubramofis zqua!ihus, Fol, ovatis. 

Amen. Acad, V. p. 396. Le Americanus. Sp. Plant. 1 p. 331. 
Jacq. Amer. Hift. 97. T. 67. L. Racemofùus FI. coccineo , 
Baccis nigris. VAILL, Afeme 1722. Pp. 274. PLUM. Gen, 1 Ie. 

166, f. 1, Scurrula parafitica 8ec. BROWN. Fam, 197, 

Pf s 
4 
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’t Biland Martenique, door den Heer JaeQuin 
waargenomen ‚ iseen Heefterachtig, Takkig , 

broofch Gewas , hetwelk op de Takken der 
hoogfte Boomen groeit, gelyk de- Marentakken 

“vast daar in geworteld. Wanneer een Tak is 

afgekapt , daar het aan ’t end op zit, zo-wordt 
den volgenden Dag reeds het geheele Gewas 
flap, eh fterft weldra: waar uit blykt, dat 
hetzelve door de beweegende Vogten van den 
Boom gevoed. worde, ; „De- Bladen-waren dik 
en glad, ongeaderd, gefteeld „ van cene ovaal= 
achtige figuur, doch aan -den-rand-altemaal als 
afgeknaagd en-uitgebeëten : mooglyk „zo zyn 
Ed. oordeelt, om dat het aan ftetke wryving 

door ’t geweld der Winden ,zeer is bloot ge- 
fteld, Uit de Oxels der Bladen.en aan de Top- 
pen kwamen Takkige Trosfen- voort, met me- 
nigvuldige , zeer fraaije , hoogroode „ hangende 

Bloemen, van anderhalf Duim lang, de gezeg- 
de Kenmerken hebbende, en beftaande uit zes 
Bloemblaadjes , doch die zig als eenblâdig ver- 
toonen , maakende een lange. Bloempyp uit. De 

Besfen moeten zwart zyn , volgens PLUMIER. 

oC 3) Riemenbloem met enkelde Trosfen en on. 

regelimaatige Bloemen. 

De 

(3). Loranthus Rac. fimplicibus „ Flor. irregularibus. LOEFL. 

Tin. 187. Amen. Acad. V. p. 396. N. 38. Scurrula parafiri- 

ca. Fol. majoribus &c. BROWN. Jam. 197. Viscum latior. êc 

fubrot. Foliis „ Fl. purpureo. SLOAN. Jam. 168. Hift. II. p. — 

92. T, 200, f. 2. Ra}. Dendr. 52? 
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De Heer LorFLing nam deeze aan de ML 
Vaste, Kust van Zuid - Amerika. waar en de" * 

zelve groeit ook op Jamaika, zynde mooglyk Hoorn. 
de Marentakken van SLoANE met breede°TUE 
rondachtige Bladen en paarfche Bloemen. De 
Heer JACcQuiN vondt ’er op St. Domingo 
eene , met zeer eenvoudige Trosfen , die hy 

afbeeldt, doch de Bloemen daar van waren re- 

gelmaatig. 

(4) Riemenbloem met de Bloemen tot Hoofd- IV. 
Lonicerots 

jes vergaard. des. 
| | | Mala. … 

Deeze, als naar de Kamperfolie ‘gelykende”®itiehe. 
voorgefteld , groeit op gelyke manier aan: de 
Boomen op Malabar , alwaar menze, Ztty- Can- 
ni, in ’t Neerduitfch -Prikhout noemt. Op 
Ceylon valt zy ook, zynde Marentakken met 
Pypachtige Bloemen en langwerpige roode 
Vrugten „ van. den Heer -J. BURMANNUS 

getyteld. De Bladen zyn Lancetswys’ ovaal, 
gefteeld, dik, effenrandig: de Bloemen Bonen 
in een gemeen Omwindfel , met haar drieën ki ' 

vieren of vyven voort, zynde geel van Kleur. 

(5) Rie- 

(4) Loranthus Flor. aggregato-capitatis. Jbid, Lonicera Pe- 

dunc. multifloris 8e, FZ. Zeyl. 83. Periclymenum farretum, 
Perfice fol. Maderaspatanum, PLUK. Alm. 287. T. 212. f. 5e 

Itty - Canni. Hort,. Mal, Vil, p. ss. T. 29, RA]. Dendr, 32. 
BURM. Zeyl. 229. BuRM. ÈU Ind, 34. 

II, DEEL, IV. STUK, 
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Us (5) Riemenbloem met driedeelige Trosfen , 
vi. driekantige Steeltjes en gelyke Bloemen. 

De Heer LorrrLiNG nam deeze op de 
v, Boomen in Kumana , aan de Vaste Kust van 

Stelis. Zuid- Amerika , waar , en hadt ’er den naam 
Kumana- : ; ° 

che, van Stelis, die niets dan Marentakken betekent , 

als een bynaam aan gegeven. Drie Bloemen 
komen in dezelve by elkander voort , geelache 
tig groen zynde , met zeer kleine Blikjes, ea 
het onderfte van den Stengis een groote Knobbel. 

VL (6) Riemenbloem met zeer eenvoudige Tros- 
Uniflorus. 
Eenbloe- Jen. 

mige. 
Deeze is de voorgemelde , welke de Heer 

JAcQuiN op St. Domingo vondt, door zyn 
Ed. afgebeeld, hebbende de Steeltjes der Tros- 
fen ieder een klein reukeloos Bloempje en de 
Vrugten waren zwarte langwerpige Besfen , wee 

derzyds plat, met een lymerig Melkfappig 
Vleefch. 

vir. (7) Riemenbloem met enkelde end -Trasfen en 
ee iden “tweehuizige Bloemen. 

Europi- rk je 

fche. 
eeze heeft die zelfde Heer in de Eiken- 

Bosfchen van Ooftenryk gemeen bevonden te 

zyn; 

Cs) Loranthus Racemis trichotomis , Pedunculis trigonis, 

Floribus equrlidus. LorrL. !t. 187. 

(6) Loranthus Racemis fimplicisfimis. JAcQ. Amer. Hift, 

98, T. 69. 

(7) Loranthus Racemis fimplicibus terminalibus. JACQ. 

Aufir. Te 3e 
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zyh en dezelve omftandig befchreeven. Zy UL 
groeit zo wel op de hoogfte als de laagfte STDEELS 
Takken, dikwils ter hoogte van vier Voeten , Foorpe 

hebbende de Steng fomtyds dikker dan een °TUK 
Duim , de Takken gegaffeld en als met Ge- 
wrichten famengevoegd , bruin van Schors ;, 
aan ’t end groen , in een ‘Trosje uitloopendes 
De Bladen zyn Spatelvormig , gefteeld , gepaard. 
Sommige Planten draagen Mannetjes of on« 
vrugtbaare , anderen Wyfjes- Bloemen , waar 
Besfen op volgen , die een Zaadkorrel bevate 
ten, wiens Top reeds het Worteltje fchynt te 
draagen van de toekomende Plant, gelyk in 
meer Soorten van dit Geflagt plaats heeft, 

(8) Riemenbloem met enkelde Trosfen , vyf- vir. 
deelige Bloemen en overhoekfe gefleelde „A0 
Bladen. Vyfmanni- 

ge. 

Dit is een Oostindifche Heefter, met Lau- 
riere Bladen , uit wier Oxelen Trosfen voorko- 
men van Bloemen ; ter helft in vyven gefhee. 
den, met vyf Meeldraadjes , die korter dan de 
Meelknopjes zyn. 

(9) Riemenbloem met vierhoekige Aairen. rx. 
Spicatus. 

Deeze Westindifche is een Heefterachtig Ge Ge aairde. 
was , welks Wortel zig om de Takken der 

Boo. 

(3) Loranthus Racemis finpl. Flor, quïnquefidis, Fal, al. 
ternis petiolatis. Mant. 63. 

(9) Loranthus Spicis quadrangularibus, Jacq. Amer. Hi. 
97. T. 68. 

II. DEEL. IV, STuz, 
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nl. Boomen vlecht, en dan langs dezelven tot 

Aan eene aanmerkelyke langte voordoopt , geevende 

Hoorp- Takken uit die ae en broofch zyn , met 
STUK ftompe gefteelde Bladen „ van zeer verfchillen- 
Ame de’ figuur ; langwerpig , rondachtig of ftomp 

ovaal, Uit ‚de Oxelen komen dikke vierhoe- 

kige Aairen voort; van kleine, roode Bloem. 

pjes „ waar op Besfen volgen , die groen zyn 
met een-roode tip , een Melkachtig Lym be- 
vattende, 

Eet. Er Ap 
A 

De Geflagtnaam is ter eere van ‘den geleer- 
den Heer Doktor Hriur, door zyne Kruid- 
kundige Werken als anders zeer vermaard , van 
den Heer JAcQurin ontworpen 
Een Kelk in zesfen gedeeld, zo. wel als de 

Bloem, die by uitftek lang is , boven het Vrugt- 

beginzel , dat eene twechokkige Befie met veen 
le Zaaden wordt , maakt de Kenmerken uite 

L De eenigfte Soort (1) , ook in de Westin- 
Hee diën door gedagten Heer waargenomen , is een 
en Heefter , die op Boomen en oude Muuren 

groeit. Dezelve heeft ronde. Steelen „die over- 
al Vezelige Wortels uitgeeven; Rie Bladen, 
wederzyds gefpitst, gefteeld, gepaard , var drie 
Duimen, en Bloemen, die aan ’t end der Tak- 

jes enkeld goon ‚ een half Voct lang , 
on. 

(1x) Hillia. Syst. Nat. XII. Gen. N40, Pe 253. Vegs XIII, 
Gen. 444. Pp. 283. JacQ; Amer, Hijt, o6. T. 66, 

Mer 
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pngefteeld , geelachtig wie van Kleur. Deeze HL . 

Bloemen beftaan uit een dunne Cylindrifche APEL, 
Pyp, welke zig aan ’t end Sterswyze uitbreidt Hoorn. 
met zés Puntige Slippen , hebbende de Meel- STUK 
knopjes in de Keel. Geen rype Vrugt hade 
hy ‘er aan gevonden. : 4 

APR APH AM IS, 

Onder de Iweewyvigen, datis die twee 
Stylen of Stempels hebben , in deeze Klasfe, 
voert het eenigfte - Geflagt , dat Heefterachtig 
is, deezen naam. De overige Kenmerken zyn: 
een tweebladige Kelk en twee Bloemblaadjes , 

die uitgegulpt zyn : geknopte Stempels : een 
enkeld Zaad, 

Twee Soorten komen ‘er in voor, de eene 

uit Afla, de andere uit Afrika afkomttig, 

(1) Atraphaxis met gedoornde Takken. 
/ 7 der EE 

De Griekfche naam der Melde is toegepast zis. 
op een Gewas, dat TourNEFORT genoemde “oom- 
heeft Orientaalfche Atriplex , een gedoornde 
Heefter , met eene fchoone Bloem. Dit komt 
met de gezegde Kenmerken overeen. Dir- 
LENIUS heeft ’er eene Afbeelding van ge- 
geven.. De Groeyplaats is in Medie, by de 

Stad 

(1) Atraphaxis Ramis fpinofis. Syst. Nat. XIl. Gen 
444. P. 253. Vig. XIII. Gen, 449. P. 284. Hore. Cliff. 138, 
ROYEN Zugdhat, 409. Artiplex Orientalis Frutex aculeatus ’ 
Flore pulchro. TOURNF. Cor. 38. BUXB, Cent, In Pe 19e T. 
30. DIiLL. Elth. 47. Ks 40, f. 47e 

Me, DEELe ÏVe STUG 
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Stad Hanfen , op Zandige plaatfen aan de Rt. 
« vieren; zegt onze Ridder, 

(2) Artraphaxis , die ongedoornd is. 

Een Afrikaanfch kruipend Boompje, dat dé 
Bladen op zyde gekruld heeft, tot de Polygona 
thuis gebragt , insgelyks by DirLenius 
voorkomende , maakt deeze Soort uit, tot 
welke LiNNmUs betrekt , het Gegolfde Po- 

Iygonum van de Kaap , door Bererius be- 
fchreeven. De Kelk is in vieren gedeeld, met 
Eyronde holle Slippen. Het heeft geetie Bloem- 
blaadjes in ’t geheel , maar, zo wel äls de’ an- 

dere Soort , zes Meeldraadjes, die Lancetvor- 

mig zyn, met rondachtige dubbelde Knopjes: 

een zeer korten , dikken „ gegaffelden Sevl , 

met twee rondachtige Stempels. Het Zaad; 
dat in de Kelk aanrypt , is enkeld, Eyrond , 
wederzyds plat » fpits, donker paarfch. De 
Hoofd - Kenmerken komen derhalve overeen. 
Het Gewas beftaat uit verfcheide Heefterach= 
tige Steelen , naauwlyks een Voet lang , van 
onderen kaal , in ’t midden bezet met ftomp 
ovaale , gefteelde, gladde Blaadjes, die aan de 
kanten gegolfd zyn, et boven korte Takjes 4 
overshands, uitgeevende. De Blaadjes worden 
naar boven allengs grooter, een halven Nagel 

| lang. 

(2) Afraphaxis inermis. 1bid. Fol. undulatis. H. Cfr: 137. 
ROVEN Lugdbat, 4og. Arbuscula Afric. repens , Folio ad lates 

râ ctispo; ad Pelygona relata, DiILL. Elth. 36, T. 32. £. 36, 

Polygonum undulatum, BERG. Cap, 1356 
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fang. De Bloemen , ín Aairen vergaard, zyn 
door fpits ovaale Blikjes onderfcheiden. Aan 

jeder Knoop van de Takjes komen Vliezige 

IT. 
AFDEET:; 

Hoorp: 

Stoppeltjes , en zulks bevestigde , dagt de Heer *TUKe 
Be RGIUS, dat dit Plantje tot het Varkens. 

Gras behoort, al ware zulks uit de Bloemen 
niet Biarbiykelyk 

Fr AGELLAR TA Zweep-Riet. 

Onder de Driewyvigen van decze Klasfe komt 
dit Geflagt hier alleen in aanmerking , welke 
Kenmerken zyn een zesdeelige Kelk , zonder 
Bloemkrans en de Vrugt eene eenzaadige Befie, 

De eenigfte Soort valt in Oostindie (1) en 
voert in 't Maleitfch deh naam van Rottang 
Utan of Wilde Rotting , in 't Malabaarfch 
Panambu- Valli , wordende van Rot 

Glad Palmriet getyteld: Het heeft met de 

andere Rotangs of Palmrieten , zegt hy, nog- 

thans niets gemeen dan het Touw , ’t welk 

echtef niet Houtig , maar Biesachtig en groen 
is, en dus tot Zweepen dienftiger dan tot Rot. 
tingen , waar van het ook den naam heeft, Het 

is een Vinger dik of minder , grofdraadig , 
zeer 

G) Flagellaria. Syst, Wat. XII, Gen. 445. p. 25â. Peg. 
KIL. Gen. 45e. Pe 286. Fl Zeyl. 133. Am. Acad. Ip. 3985 

OsB. It: 276. Palmjuncus levis. Rummen. Amb. V.p. 12de To 

«9. Ff. z. Panambu - Valli. Herr. Aal, VIl. p. 99. T. 53, 

RA]. Suppl. 573. Lachtyma Jobi Gramineis Foliis, Beams 

Zeyl. 138, BURM. FJ. Ind, 35. 

Gg 
Íl, Dáek 1V,ISTUË, 

1. 4 

Flagellar:8 
Indica. 

Oostist- 
difche, 
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zeer taay , zonder Doornen of eigentlyke Le: 
den , en met Bladen bezet, die met hunne 

Steelen het Touw omvatten, en dus hetzelve 

als in Leden verdeelen. Deeze Bladen zyn 
Lancetvormig ‚ by den Steel breedst, en loo- 
pen puntig uit, maakende de middel- Rib daar 
aan een Klaauwier , gelyk in weinige andere 
Planten plaats heeft, waar mede het zig: vaste 
houdt. Het Bloeizel komt aan regelmaatige 
Trosfen voort, gelyk ín de Ligufter, beftaan= 
de uit kleine wicte Bloempjes, waar van eeni= 

gen Besfen, wat grooter dan Peperkorrels , 

uitleveren. ’t Gewas kruipt door de ruigte of 
klimt by Boomen op, wordende meest aan den 
Zeekant gevonden en ook tot Vlecht- of Bind- 
werk gebruikt. 

PETIVERIA: 

Onder de Vierwyvigen komt dit Geflagt voor , 
hetwelke den Kelk vierbladig heeft , zonder 

Bloemkrans , en een enkel Zaad , met omge: 

boogene Baardjes gekroond. 
Twee Soorten , beïden Westindifche, s Zyn daar 

in opgetekend, paamelyk 

(1) Petiveria met zesmannige Blonen. 
Periveria | De 

Alliacta. - 

ge. 
Lookachti- (1) Petiveria Floribus hexandris. saat Nat. XII. Gen srt. 

p. 257. Weg. XIII. Gen. 459. P--288, More. Clif. rar. Ups. 

gr. AEF. Stockholm. 1744. p. 237. T. 7. Pet. Foliis oblonge= 

ovatise BROWN. Jam, 274. Verbenze aur Scorodonie affinis 

anomala &c, SLOAN. Fam, 64. Hifl, I. p. 172. RA]. Suppl. 
237. TREW. Ehret. 33. T. 67e 
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De ‘fterke Lookreuk en Smaak , die in dit Ml. 

Gewas heerfcht , geeft ’er den bynaam aan, RDE 
Dezelve maakt het Vleefch der Runderen, die Hoorbs 

‘er van gegeten hebben, in de Westindiën „TOE, 
alwaar het groeit, oneetbaar. PruMmier 

heeft ’er den Geflagtnaam , ter eere van den 
vermaarden PrTiveERr;, weleer Apotheker te 
Londen „ die. de. Natuurlyke Hiftorie met de 
Afbeeldingen van zo veele zéldzaame Voor. 

werpen veriykt heeft, aan gegeven, Uit Zaad, 
dat nu tuïm dertig. Jaaren geleeden te Upfal 

gezaaid werdt , kwam een. Gewas voort, dat 
onze kidder. in Afbeelding gebragt heeft en 
omftandig befchreeven. De Steng , van dikte 
als eene ‘Penneíchaft, was twee Ellen hoog , 
met eenige Lancetswys’ ovaale Bladen, effen- 
randig, wederzyds groen, met Ribben en korte 

Steelen, De bovenfte Takjes zyn allen Aairs- 
wyze bezet met Bloemen „en krom, doch , na 
dat de Bloemen uitgebloeid zyn, worden zy , 
van onderen af, allengs regt. Zy zitten onge- 
fteeld , ver van elkander , aan de Takjes, en 

beftaan uit vier langwerpige Bloemblaadjes, wit 

en flyf , niet afvallende , wordende groen en 

hard (*). ’% Getal der Meeldraadjes, van dikte 
als 

(*) Dus hadt LinNmus het Gewas , in de Srokbolmft Var- 

handelingen op ’t jaar 1744, befchreeven. Thans zegt zyn Ed, 

dat het geen Bloemblaadjes , maar een vierbladige Kelk heeft. 

Men begrypt ligt, dat deeze Rloemblaadjes dus den Kelk uit- 
maaken, 

Gs 2 
II, DEEL IV, STUK: 
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UI. als Paardehazir s is zes, de helft korter dan de 

ArDEM.Bloem zynde en met vier regte geele, fpitfe 
Hóbis: Meelknopjes voorzien, Het Vrugtbeginzel is 

STUK. rond, Haairig, en heeft vier Stylen: het Zaad- 
huisje, naar dat van het Herders Tafch Kruid 
gelykende , heeft van boven vier Haakswyze 
Baardjes en bevat een enkelen Zaadkorrel, 

IL. (2) Petiveria met agtmannige Bloemen. 
Petiveria 

hetman Op Martenique en de andere Karibifche Ei- 
ge. landen vondt de Heer JACQUIN een Hee 

fterachtig Gewas van drie Voeten hoog, naar 
de voorgaande Soort, die in de Openbaare 

Kruidhoven thans vry algemeen is , zodanig 
gelykende , dat zyn Ed. ’er naauwlyks eenig 
verfchil in vondt, uitgenomen dat de Blöemen 

beftendig agt Meeldraadjes hadden, en dat het 
Penfeelachtig Lighaam „ by het Vrugtbeginzel 
zittende, zegt hy , in deeze rood was, in de 

andere wit. Dezelve bloeide byna het gantfche 
Jaar. | 

Onder de Zevenmannigen geen Heefters voor- 

komende , zo gaa ik tot de volgende Klasfe over. 

VIE. HOOFD- 

(2) Petiueria Floribus o&andris. Jbid. Petiv, Solani foliis 
Localis fpinois, ELUM, Gen, so, Je, 219. JACQ: Amer, Hit. 
rol, 
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IE, 
Bs roes 

VIL 
VIE! HOOFD STUK; Hoorp- 

STUK. 
Befchryving van de Heesters, wier Bloemen 

agt Meeldraadjes hebben, deswegen AGT- 

MANNIGE genaamd, 

ee de verdeeling der Agtmannige Planten 
in Rangen heb ik reeds omftandig ge- 

fproken *, De Rang der Eenwyvigen , dat is *II. D. 
die den Styl of Stempel enkeld hebben „ le- ee, 
vert de meefte Heefters uit, als volgt, 

EESEESGICEINER 

OSBECKIA 

De Geflagtnaam van dit Gewas ftrekt ter 
eere van den Sweedfchen Heer OssrcK, die, 
naar Oostindie gereisd tot nieuwe Onrtdekkin- 

_gen in de Natuurlyke Hiftorie , de Kruidkunde 
daar door niet weinig bevoordeeld heeft. 

De Kenmerken beftaan in een vierdeelige 
Kelk , welke de Slippen door een gehaaird 

Schubbetje onderfcheiden heeft , en eene vier- 
bladige Bloem , met fnuitige Meelknopjes 3 
zynde de Vrugt vierhokkig , in het geknotte 
Pypje van den Kelk vervat, 
De eenigfte Soort (1), hier van voorko- 

mene Oi: 18 
Chine zen fis, 

(1) Osbeckia. Syst, Nat. XII. Gen. 46ze p. 263. Vog. rik geeen 
Gel 1467. 8 z0s. OSB. DE. 213 T. 2e Echinophóra Made. 

raspatana &c. PLUK. Alm. 132. T, 173. f. 4. Kadali Mad, 
minus , Capfulís pilofis, RAJ. Suppl. App. 236. 

Ges 
EI, DEKLe IVe STUKS 
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„Uk mende, is een Gewas, dat in China groeit , 

ARDA en aldaar Goudroozen-Veder genoemd wordt ,_ 
Hoor zo gedagte Heer taantekent. Het heeft eenen 

STUEe _ Houcigen Wortel , die fomtyds een menigte 
van St eelen uitste. welke vierkant en zeer 

dun zyn, zelden meer dan een half Elle lang , 
dikwils met verfcheide Takjes bezet , welke aan 

’t end doorgaans twee Bloemen hebben, met 
vier Bladen omringd, die aan de Takjes en Steng 
gepaard zyn , Lancetvormig , ongevaar een 

Duim lang. De Meeldraadjes zyn korter dan 
de Bloemblaadjes. ‘Het Zaadhufsje bevat veele 

kleine Zaadjes, die , met een Vergrootglas be- 

zien; naar opgerolde Wormpjes' gelyken. 
Het Loof van dit Gewas, zegt hy , ver- 

koopt men, als een Geneesmiddel , in de Chi- 
neefche Apotheeken.- Het wordt , met oude 
Kuli- Thee vermengd zynde , gekookt en dat _ 
Afkookzel tegen Kolykpynen gedronken, In 
Verftuikingen en Gezwellen gebruikt men het 
tot Stoovingen. 

GAUR A 

Een vierdeelige Kelk , die Pypachtig is; een 
Vierbladige Bloem „ naar de bovenzyde zig 
verheffende : de ‘Vrugt een vietrhoekige Noot , 
mer Één Zaad , maakt de byzondere Kenmer= 
ken uit. | 

1 De eenigfte Soort (1)» hier voorkomen- 
AAT de } 

/ 
d 

(s) Gaarde Syst, Nat, Xil, Gen. 465. Pe 264e Wig. XIII. 

Gen. 
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de-, groeit in. Virginie en Penfylvanie, Lin- HI 
Naus kreeg dezelve, uit overgezonden Zaa- LEAR 

den, te Upfal op, en in het tweede Jaar ver- Hoorp- 

hief de Steng „die „ongevaar een Vinger dikSTUKe 
was , zig tot ‚bykans vier Ellen hoogte, fchiee 
tende vervolgens Takken uit , welke zig om 
hoog in kleine Takjes verdeelden, De Bladen, 
daar de Steel en Takken rykelyk mede bezet 
waren ‚hadden omtrent de langte en-breedte 
van eens Menfchen Vinger, zynde Lancetvor- 

mig, aan beide enden fpits, kaal zonder glans, 

aan den rand eenigszins uitgegulpt. Aan *t end 

van de- Takken kwamen Bloemtrosjes, voort ; 
van roode Bloemen , wier Blaadjes allen ope 
waards waren gekeerd , ftaande boven de agt 
Meeldraadjes en den Styl, zynde dezelven al- 
len. nederwaards geboogen , en de Stempel in 
vieren gedeeld. … De- Vrugt was: klein „ vier» 

hoekig „ aan beide enden fpits. ’t Gewas bloei: 

de zeer laat in de Herfst , eene cigenfchap 
veelen Amerikaanfche. Planten: gemeen , gelyk 

men dit in de Viírginifche Afters waarneemt, 

j à OMBRETUM. 

Een viertandige Klokvormige Kelk, honen 
het. Vrugtbeginzel , de vier Bloemblaadjes- in- 

2e 

Gen. 470..p. 296. Am. Acad, III. p. 26. AE. Stochholme 1756. 

Pe 222. T. 8. Lyfimachia Chamznerio, fimilis Floridana, Fos 

liis nigris punêis, Capfulis Sc. PLUK. Amalth. 139. T. 428a 
Ee Zh 

Gg4 
KE: DEELe IV, STU%a 

\ 
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HI. geplant hebbende en agt zeer lange Meeldraad. 
AFDE: jes: het Zaad aan de vier kanten gevleugeld ; 
Hoorp. maakt de byzondere Kenmerken. 
STUK, Twee Soorten , beiden Westindifche Plante 

gewasfen, komen in dit Geflagt voor, 

L (1) Combretum met losfe Aairen. 
Consbretums was: 

eh De Heer LorrLiNe nam dit Gewas in 
zige. Zuid Amerika waar, en bevondt het een klime 

mende Heefter te zyn , gelyk de Heer Ja c- 
QUIN hetzelve insgelyks op St, Domingo 
vondt , hebbende ovaale , gefpitfte Bladen, 
fomtyds ftomp met een puntje en losfe regtop- 
ftaande Aairen , van drie Duimen lang ; be- 
ftaande uit kleine Bloenipjes. 

IL (2) Combretum met eenzydige Aairen. 
Cembreturs 

idee Deeze, volgens den laatstgemelden , in het 
ge. © Kreupelbofch by Karthagena groeiïjende;, is een 

Boompje van twaalf Voeten hoogte , met zeer 
lange , ronde Ranken, op de nabuurige Boo- 
men nederleggende, en dergelyke Bladen, van 
vier Duimen langte. De Aair ftrekt zig wa- 
terpas uit, doch heeft de Bloempjes allen op- 

waards gekeerd , die geelachtig zyn met roode 

Meelkpopjes , gelykende dus, door haare lange 
Meel« 

(1) Combrersom Spicie laxis. Syst. Nat. XII. Gen 467. p 265. 

Weg. XIII. Gen. 475. p. 297. LOEFL. Îfin. 308 Combretum 
Flor. oâtandris , Spicis laxis fecundis. JACQ. Amer. Hif, rog. 

@Gaura fruticofafcandens , Foliis oppofitis. LoEFL. Itin. 248, 
(2) Combretum Spicis fecundis. 1bid. Jacq; Amer, Eft, Lo3. 
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Meeldraadjes, naar eene Kam of Kuif van ge, HE 

fponnen Glas. De Takken gebroken en de “hj 

Bladen met de Handen gewreeven zynde „Hoorn. 

geeven een zeer onaangenaamen Reuk of Stank, *T?% 

GRI SLE A. 

De Kenmerken, ten opzigt van de Teeldee- 

len der Bloem , komen nagenoeg met die van 
t voorgaande Geflagt over een , maar de Vrugt 
is hier een Klootrond Zaadhuisje, dat in ééne 

holligheid veele Zaaden bevat, 

De eenigfte Soort van dit Geflagt (1), voert T. 
| Grifleg 
insgelyks den bynaam van Eenzydige. Volgens feeunda. 
LorrLing is de Steng Heetterachtig, twee ven 
of drie Vademen hoog , met weinige Takken 

en Lancetvormige Bladen , van drie Duimen 
lang ; zynde de Bloemen allen opwaards. ge- 
boogen, en in digte Tuiltjes, tegenover elkan. 

der , gefchikt. De meeften hebben den Kelk 

viertandig en de Bloem vierbladig , met agt 
Meeldraadjes, maar in het zelfde Tuiltje komen 
ook wel Bloemen voor, die vyfbladig zyn, 
met tien Meeldraadjes , hebbende een vyftan- 
digen Kelk, welke Bloedrood is , doch de Bloem , 
voor ’t overige, fchoon hoogrood. De Groey- 
plaats was in Zuid - Amerika. 

LAWSONIA. 

Een 

(2) Griflea. Syst. Nat. XII, Gen. 463. p. 265. Veg, XIII, 

Gen, 474. Pe 297. Hort, Cliff. 146. LOEFL. Jtin, 245, 

Gg 5 
IT, DEEL, IV. STUK» 
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048 Een vierdeelige Kelk, vier. Bloemblaadjes en 
vir, Vier paar Meeldraadjes, met een enkelen Styl, 

Hoorp- wordende het Vrugtbeginzel een vierhokkige 
STUK. veelzaadige Vrugt: zulks maakt. de. Kenmerken 

uit van dit Geflagt, waar aan twee Soorten 

toegefchreeven zyn, als volgt, 

r. (2) Lawfonia met ongedoornde Takken. 
Lawfonia f 
al Hier wordt bedoeld de Cyprus of Alcanna 

nge 
doornde, der Arabieten „ welker befchryving „-door de 

Afbeelding van ALPiNus, in zulk een dui 
fterheid is gebragt en tot zo veel twist onder 

de Aucheuren gelegenheid gegeven heeft. Men 
kan een uitvoerig Hoofddeel , daar over, vine 

den in ’t Werk van RumrPuius, uit wiens 
Afbeelding blykt , dat men in ’t geheel niet 
moet letten op die van ALPINUS, een. Ge- 
was „ onder den naam van ZEgyptifchen Ligu- 

fler, Elhanne genaamd , of Alcanna-van Avr- 
CENNA » voorftellende , dat gevinde. Bladen 

heeft, VeEsSLINGIUS, inderdaad, ‘heeft den 

misflag van den Tekenaar, ten. dien opzigte , 
reeds aangeweezen ‚ en uitde Afbeelding. van 
Rauworr blykt ‚, dat die. Bladen. niet, aan 

ge- 
(1) Lawfonia Ramis inermibus. Syst, Nat. XII. Gen. 477. 

p. 267. Veg. XIII. Gen. 482. p. 300. Fl, Zeyl. 135. GRON. Or. 

47. Liguftrum Zzyptiacùm latifolium. C. B. Pin. 476. Alhen- 

mafive Henna Arabum. WALTH. Hort. 3. T. 4, Pontaletfche, 

Hort. Mal. IV‚p. 117. T. 57. Alcanna Arabum. BELL. Jrin, 

25. Cyprus, Henna, Alcanna. RAUW. Jfin. 6o, T. 60, CLUS. 

Exot, ad Bell, p. 135. ALBIN. digypt. 47. 

, 
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_ gemeene Bladfteelen maar aande Takjes groei- HL 
jen, ’t welk mede door die van RumPniu sn 
bevestigd wordt (*). Hoorp= 

Ten opzigt ‘van de'figuur deezer Bladen *TUX 
fchynt echter; naar den Landaart, een aanmer. “is 
kelyk verfchil te zyn , waar van C, BAUuHT- 
Nus een Breedbladige en een Smalbladige Egyp- 
bifche Ligufter, beiden tot dit Geflagt behoo- 

rende, gemaakt heeft. De Egyptifche, meene 
de daarom de geleerde Casr. HOFMANNUS, 
hadt de Bladen fmaller, de Syrifche-breeder , 
doch. beiden.…naar Olyfbladen gelykende „ zo 
wel als die. van de. Ligufter (4). «Grootelyks 

verfchilt dit van de Afbeelding, waar mede. 

men dit Gewas, by WEINMANNsy getfagt 
heeft uit té. drukken „ geevende ter den naam 
van. de Ligufter aan ; terwyl zy nog het een, 
noch het andere voorftelt GE). 

BELLONtus, verhaalt, dat hy in :% jaar. 

1547» den 29 Oktober , des avonds uit Kairo ge. 
pe gaan 

(*) Hoe ligt daar omtrent eene verwarring plaats kan hehs 

ben , blykt uit de Afbeelding van de gewoone Lizufter, by 

LOBEL en Dononéus, daar de Bladen zig ook als gevind 

vertoonen „ {Choon zy „gelyk iedereen weet, enkeld aan 

de Takjes groeijen. l 

CT) Liguflrums noftrum Folia Oke haber , unde Olivella 

Iralis dicitur; haber & Cyprus Bec, De Med, Ofie. p. 351. 

(1) Alcanna major latifolia. Froësne. Beinholtz. Dit ftaat 
‘er onder, op Plaat N. 22. Het laatfte is de- Hoogduitfche 

naam van onze Ligufters het andere zal de Franíche naam 

Troësne willen zyn: dach noch met deeze , noch mer de ë 

Alcanna , heeft dat Gewas eenige de minfte overeenkomst. 

IL, Oer, IV STUK, 
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gaan en te Mesqueda , een vierde Mvl van 
daar , overnagt hebbende , ’smorgens , voor dat 

het licht was, uitging. Hy hadt het Land 
van Egypte, ’ welk door den Nyl overftroomd 
was , ter flinkerhand , en zag vervolgens de 

Dorpen daar in, op hooge plaatfen, tus- 
fchen Bosfchen van Dadelboomen leggende, 
„ Loen namen wy , zegt hy , den Heefter 
s» waar , Alcanna genaamd, dien zy vlytig 
> touwen , maakende daar van fierlyke Hak- 

2, bofchjes. De Latynfche Overzetters der 

» Arabieren hebben gemeend , dat het de Li- 
s> gufter der Latynen was; maar zy bedriegen 
> zig: het zyn verfchillende Heefters. De 
s, Alcanna groeit tot de hoogte van den Gra- 
s naatboom op; doch, by den Grond afgekapt 
‚> wordende , brengt. zy flegts Ryzen voort, 
> als de Wilgen. Veel voordeel brengt zy de 
‚‚ Ingezetenen van Egypte aan , die haare droo- 

„‚ ge Bladen tot een Poeijer wryven, dat geel 

‚ verwt. Op dit Poeijer legt zulk een Bee 
„> lasting in alle Landen, die onder ’t Gebied 
„> van den Turkfchen Keizer ftaan, dat des- 
„, zelfs Schatkist meer dan agttienduizend Du- 
‚, kaaten daar van trekt. ’t Is, naamelyk , een 
„ vaste gewoonte, datalle Vrouwen de Handen, 
„ Voeten en een gedeelte van ’t Hoofdhaair 
„ daar mede rood of geel, de Mannen hunne 
‚… Nagels met dit Poeijer rood maaken : woorts, 
…, Aluin ’er by gedaan hebbende , kleuren zy 
„ daar mede het Haair der Kinderen van beider. 

» ley 
® 
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» ley Sexe, als ook de Maanen, Pooten en Ille _ 
s Staarten , der Paarden. De Vrouwen van AFDEELà 
9 dat Land meenen dat het haar zeer fraay Hoorp- 
>, ftaat , het Lighaam, van den Navel reder-STUE 
, waards en ook een gedeelte der Dyën, daar nen: 
‚> mede geel te verwen; doende zulks zo dra 

> zy uit het Bad komen ; om dat alsdan de 

‘3, Kleur dieper indringt in de Huid. Het ge. 

5, bruik van dit Poeijer, daar toe, is zo alge- 
> meen , dat het niet alleen door geheel Tur- 
> kye , maar ook door Wallachie , Bosnie, en 
> tot in Rusland gevoerd worde, Alzo het 
s> Volk , derhalve , het niet ontbeeren kan , 

> brengt noodwendig deszelfs Vertiering een 
ss groote Schatting op, en ’t gebeurt dikwils, 
> dat Schepen van Alexandrie, daar mede al- 

3) leen beladen , te Konftantinopolen komende 
‚, op ftaande voet uitverkogt zyn ” (#). 
VesLIiNGIUS is een weinig byzonderer 

in dit opzigt. Hy zegt „ dat de Bloemen en 
‚‚ Bolletjes als van Vlier, gewildst zyn by het 

‚ Vrouwvolk , wordende met Korven vol in 
s> de Badftooyen gebragt , alwaar zy den gee 

35 heee 

(*) P. BerLoNin Obs. Libr. IT, Cap, 74 Agter dit Hoofde 
ftuk heeft de vermaarde C,‚ Crusrus de befchryving en Af= 

beelding der „Alcanna, door R Auw oLrr,gevoegd, fchry ven- 

de agter het laatfte misfchien eigenhandig in myn Exemplaar 
van zyne Exeticas Hoe Scholium conferendum cum PROSPERI 
ALPINI Capite in Libro de Plantis Agyptiacis & aliguid de 
differenti feribendams, nam TROSPERI loon prorfus diverfa est 
sb hae noflrò, Conf. ejus Posthuma sp. 110: 

Ile DEEL, IV STUK, 
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pe ‚, heelen Dag , als uitzinnig , haar Vel en de 

Soa U Liefchen zitten te wryven. ‚Met het Af- 

Hoorp: , kookzel der Bladen maaken zy het Haair 
STUKe __ vast, en houden ’t Ongediert van ’t Hoofd. 

herte ‚ Daar mede tekenen zy ook de Nagels haa- 

„‚ ter Vingeren , halfmaanswyze Oranje = kleur 
„of hooger Vuurig rood : het- welk zy zig 
„> inbeelden tot niet minder fieraad te ftrekken , 

„, dan oudtyds de halfmaanswyze Schoenen voor 
‚ de Romeinfche Raadsheeren waren (+). 

IL. (2) Lawfonia met gedoornde Takken. 
Lawfonia 

He Tot deeze Soort , welke , zo onze Ridder 
de. aanmerkt , zeer naby komt aan de voorgaande , 

en mooglyk door in ’t wilde groeijen, alleen 
daar van verfchillen zou, wordt van zyn Ed., 
niettemin , die van RumrPHrus thuis gee 

bragt , Welke men in Oostindie zorgvuldig in 

de Hoven kweekt, en die, welke de fchrandere 

HAssELQuIsT, in het midden dezer Eeuw; 

in Egypte waargenomen heeft: een Gewas van 

Mans langte , met dunne Takjes aan de Sten- 
gen, die in een ftekelige Punt uidiepen , de 
Bladen Lancetvormig en helder u: : TFros- 

wy- 

(T) 5. VESLING. Obferv. in Libr, P. ArLptni de Plant, 

MEgypti. p. 16 
(2) Lawfonia Ramis {pinofis. Ibid, Fl Zeyl. 134, HASSELQ. 

It. 464. Rhamnus Malabaricus, PLUK. Alm. 38. p. 220. f. I. 

Mail- Anfchi. Hert. Mal. 1. p. 73. T. 40. Cyptus. RUMPH, 

Amb. IV. ps 42. T, 17. Alcanne Sp. Zeyl. Manithondi diëta, 

BURM,. Zeyl. 9 , 142, Burm. MJ. Ind, p. 3 
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wyze Bloempjes , vierbladig en metagt Meel- HL 
draadjes , gelyk in de Kenmerken is gezegds IDEE 
bloeijende hetzelve, in Egypte ‚ van het begin Hoorp- 
van Mey töt het end van July agtervolgelyk „STUK. 
met Beele Bloemen, die witte Draadjes en feame- 
bruine Knopjes hadden , in een groene Kelk, 
Deezs Bloemen hadden, gedroogd zynde , een 
zeer fterken Reuk , voor beproefde Meisjes. 
onverdraaglyk (f). De Arabifche naam was 
Chenna. — Aangaande het gebruik fpreekt hy 

dus, 
‚> De Bladen , tot een fyn Poeijer gemaakt, 

„> worden met een genoegzaame veelheid van 
„> kookend Water tot een Deeg gekneed, dat 

s, men op de Nagels der Handen en Voeten 
s, bindt , laatende het een Nagt daar op blye 

ss ven , waar door die Deelen een Goudgeele 

„> Kleur bekomen, zo bevallig voor de Oofter- 
ss lingen. Deeze Kleur houdt drie of vier 
> Weeken ftand , voor dat men dezelve behoeft 

Hp, EC, VErDIeUWEn, …… “ETS van een zo oud we. 

ss bruik in Egypte, dat ik de Nagels der Mo- 
s, miën zelfs daar mede gekleurd heb waarge- 

„ nomen. Men voert dit Pocijer jaatlyks ín 

ss Zulk een menigte uit Egypte, dat de bezit- 

2» ting van eene Plantagie, daar van, een Ryk- 

5, dom kan genoemd worden,” 
Uit dit aliès blykt, dat hier het zelfde Ge: 

was 

"_(f) Flor. ficcati odorem fpargunt fragrantem , qe a defla. 
gatis tolerari non potest, Ztin, p, so4, 

U. Deer, IV, Sum. 
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was als voorheen bedoeld worde , *t welk mooglyk 4 
even als eenige anderen, nu eens Stekelig voors 
komt dan niet , en misfchien hangt de Steke- 
ligheid wel dáar van af , dat men het tot 
Boompjes laat groeijen , terwyl het aan de Ry- 

zen , die uit den afgekapten Stoel fchieten;, 
geen ‚Doornen draagt. Dit zoude onze Ridder 
bedoelen kunnen, wanneer hy van de voorgaan- 
de zegt, dat dezelve misfchien door de behan- 
deling zagter van aart gemaakt zy (*), 

t Gebruik , om zig een gedeelte van het 
Lighaam, ja zelfs de Armen en Beenen , meer 
of min, met het Poeijer van de Alcanna- Bla- 
den roodachtig geel te verwen; is by allé 
Oofterlingen , zo Turken als Perfiaanen , ge- 
meen, zegt RuMrPurtus, doch de Indiaanen, 
die het niet behoeven tot Kleuring van de 
Huid , verwen alleenlyk daar mede de Nagels 
rood, en dit mogen geer Slaaven of Slaavinnen 
doen , wordende anders ftreng geftraft, De 
Maleitfe Vrouwen houden ook veel van de 
Bloemen in t Haair te draagen, op de Slaap- 
fteden te ftrooijen , en by het Linnen te lege 
gen, ’t welk daar van cen goeden Reuk be- 

komt. Sommigen zyn ’er, evenwel, waar aan 
de Geur van deeze Bloemen niet behaagt, 
Men wil, dat de Bruid in ’t Hoogelied de- 
zelven bedoele , wanneer zy haaren Liefften eeù 

Tros 

(*) Affinis maxime fequenti, ut forte culturÂ micior fata, 
rp, Plant, pe 49e 
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Tros van Cyprus noemt, in de Wyngaarden of _ Ills 
Lusthoven van Eúgeddi (*), aen. 

Nergens , ondertusfchen, vind ik gewag van HooFp- 
het gebruik der Wortelen van dit Gewas: dan STUK. 
dat de Arabieren van dezelven , gebrand zyn- flans. 
de, hun Spodium zouden maaken, zo A vr- 
CENNA fchryft; en dit menze in Indie gebruikt 
om te blanketten. De meefte Autheuren (zelfs 

TRILLERUS) houden voor den Alkanna- 

Wortel , die rood verwer, den Wortel van het 

Kruid Anchufa genaamd of Osfe- Tonge in 
Provence of Languedok groeijende. LINNA&US, 
niettemin, geeft Winkelmiddelen van den Wor 
tel der Lawfonia op (4). Pommer fpreekt ale 

_leenlyk van de geele of roode Kleur, die door 
de Oofterlingen uit de Bladen gehaald wordt , 
om hun Lighaam te kleuren , en zegt dat-zy 
uit de Besfen een zeer welriekende Olie per- 
fen, genaamd Olie van Cyprus, tot verzagting 
der Zenuwen zeer bekwaam. Zie hier, wat 
Prinius daar van fchryft. , De Cyprus „ 
„in Egypte , is een Boom, met Bladen van 
„> den Jobenboom en Koriander - Zaad , hebbene 
„„ de witte welriekende Bloemen. Decze wore 
„den in Olie gekookt en uitgeperst, welke 

» MER 

(*) HooGrr. Kap. 1. V. 14. 
(Ì) Alcanne vere Radix: Ung. rubr. potabile: Tintturz 

rubra: Decoâa rubra. Mar. Med, doch dit was in ’t jaar 

1749 : naderhand is HassELQuIsST iu Egypte geweest en melde 

niets van het gebruik of vertiering der Wortclen, 

H h 
IL, DEEL, IV, STUK, 
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HI. men dan Olie van Cyprus noemt. De Prys 
AEN », daar van is vyf Ponden. De beste komt van 
Hoorp-  Canopica, zynde aan de Oevers van den Nyl 
STUK, geteeld; die daar aan volgt van Askalon uit 
Akara. _ Tudea ; de derde van ’t Eiland Cyprus, in 

s> zoetheid van Reuk uitmuntende, Sommigen 
zeggen , dat dit een Boom is, dien men in 

s Ïtalie Liguftrum noemt.” Men weet eche= 
ter, dat dezelve daar van aanmerkelyk verfchil- 

lende zy , fchoon in eenige opzigten wat gee 
Iykende (*). 

CLAUSEN: A 

Dit is een nieuw Geflagt, van den Hooglee. 
raar N. L. BuRMANNUSs voorgefteld , naar 
een Javaanfchen Heefter , waar van zyn Ed. 

de eenigfte Soort den bynaam van Uitgeholde 

r. geeft (1), om dat de Meeldraadjes , van onde. 

retsen verbreed, van binnen uitgehold zyn. *% 
Viegehol- Gewas heeft overhoekfe gevinde Bladen; de 
ae Vinblaadjes zyn gefteeld , langwerpig ovaal, 

’_naauwlyks gekarteld , Wollig , met gepluimde 
Trosfen : de Kelk is eenbladig , viertandig, 

_platachtig en kort: de Bloem beftaat uit vier 
rondachtige ongefteelde Blaadjes : * getal der 
Meeldraadjes is agt , die Elsvormig zyn en 
korter dan de Bloem , {taande rondom hee 
Vrugtbeginzel en het Honigbakje uitmaakende, 

met 

(*) Zie C‚ HOEFMANN. de Med, Office. utfupre. 

(1) Claufena, Burm. Fl. Jud. p. 37. 
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met rondachtige draaijende Meelknopjes. Het Pere: 
Vrugtbeginzel is rond: de Styl Cylindrifch , re 

korter dan de Meeldraadjes, met een enkelden Hoorp- 
Stempel. Van het Zaadhuisje of Zaad was 
niets bekend, 

V aAcct1inriu Mm. Bofchbesfen, 

De Kenmerken hier van zyn , eene eenblas 
dige Bloem met agt Meeldraadjes in den Kelk 
ingeplant , die het Vrugtbeginzel bevat , met 
eenen enkelen Styl, wordende een Vierhokkige 
vecelzaadige Befie, 

Van dit Geflagt komen twaalf Soorten voor; 
waar onder de negen eerften de Bladen jaarlyks 
afwerpen „ de drie laacften altoos groen blyven, 
Meer dan de helft groeijen in Noord- Amerika, 
vier in ons Wereldsdeel , en ééne Soort in 

Klein Afie, 

Ci) Bofchbesfen met éénbloemige Steeltjes , 
Zaagswys’ getande Eyronde Bladen en éen 
hoekige Steng. 

De 

(1) Vaecinium Pedunculis unifioris , Foliis ferratis ovatis de. 

eiduis, Caule angulato, Sysf. Nat. XII. Gen, 473. P. 267. 

STUKe 

ten 
Alyrtilles. 

Biaau we 

besfen. 

Weg. XIII. Gen. 423. p. 300. Fl, Lapp. 143. Fl. Suec. 313 En 

333. Mat. Med, 184. Hort. Cliff. 148, ROVEN Luedbat. 235. 

HALL. Helv. 419. Vitis dea Fol. oblongis cren. Fr. nigricane 

te, C. B. Pin. 470. Myrtillus Germanica & Vitis Idza. DA« 
LECH. Hifl, 191, 192. Vitis Idea five Myrtillus 1. Tas, Jeón, 

1073, mihi III, B. 303. TOURN. Znff. 603. 

Hha 
II. DEEL, IV, STUKe 
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UI, De benaaming van Bofchbesfen , die onder ane 

ÄFDEEL. deren aan dit Gewas gegeven wordt, heb ik, 
Hoorvo- om dat dezelve vry algemeen is ten opzigt van 

STUK. de andere Soorten, tot een Geflagtnaam ge- 
bef” bruikt. Men noemt het, in ons Land, ook 

Kraakelbesfen of Poftelbesfen „doch meest Blaauw- 

besfen , wegens de Kleur van de Vrugt, waar 

mede de Sweedfche naam Blaobaer ftrookt. De 
Franfchen noemen het Mirelle, de Engelfchen 
Bilberries , de Duitfchers Heydelbeeren, Het 
groeit overvloedig in donkere Bostchen der 

Noordelyke en middelfte deelen van Europa 5 
doch bemint meest de hooge, drooge Heijen en 
Bergen; gelyk men het dus by ons op de Velu= 
we, in Vriesland , Overysfel, en inzonderheid 

naar den kant van Brabant, aantreft. In Swit= 

zerland , evenwel , is het ook niet zeldzaam: 
het komt in Provence en Ooftenryk voor : ja 

Doktor Scororr zegt, dat het in Karniolie 

groeit in alle Bosfchen; daar men de Vrugt Ba- 

raunitze noemt. | 
Het is een Heefter, die fomtyds een Voet, 

fomtyds een Elle hoog voorkomt , naar de Groey- 
plaats , hebbende de Takken regtopftaande en 
vierkantig , zo wel als de Steng , of diep ge- 
ftreept , met uitfteekende zoomen. De Bladen 
zyn fpits Eyrond , aan de kanten met fcherpe 

‚ Tandjes, van boven glad ‚dun en fterk geaderd, 

__van grootte omtrent als die der Myrthen. De 
Afbeeldingen van LoBrer en Doponéus 
drukken de Geftalte taamelyk uit, doch die van 

Ca. 
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CAMERARIUS, in ’t Kort Begrip van Mar- 

THIOoLUs, js beter,en die van TABERNAMON- 

HL 
ÄFDEEL 

VII. 

TANUS de volmaakfte. De Bloemen komen als Hoorp* 

Klokjes voort, zegt die Autheur , hangende aan ° 
Steeltjes tusfchen de Bladen en zyn roodachtig; ; 

met hoog geele Meelknopjes. Hier op volgen 

de Besfen , wier gedaarte en grootte iedereen 

bekend is 5 alzo zy dikwils te koop worden 
aangebooden , onder den naam van Blaauwbes. 
fen 3 zynde laf zoet van Smaak met eenige 
rinsheid , en geevende de Vingers en Lippen, 
onder ’t behandelen en eeten , eene donker 

blaauwe Kleur. 

Deeze Besfen , hoe weinig ook by ons, die 
beter Vrugten hebben, in achting , zvn by het 
Landvolk , dat de Hey- en Bergachtige Strece 

ken bewoont , door geheel Europa, een Vers 

fhapering. De Laplanders mengenze onder den 
Room van hunne Rendieren- Melk, en vullen 

daar mede de Maag of Darmen van geflagte 
Beeften , hangende die dan in de Rook, het- 
welk eene Kaas - Beuling wordt , zynde de 
voornaamfte Lekkerny van dat Volk (*). De 
Herders gebruiken deeze Besfen , overal , tot 
Voedzel , hetwelke , wanneer zy ’er Brood of 

Vleefch en Spek by hebben, voor hun niet one 

gezond is, en tot Dorstlesfchinge tevens ftrekt, 

maar 

(*) Ik heb hunne Levensmanier , ten dien opzigte , om- 

ftandig befchreeven in het 1. DEELS Il. STUK van deeze 
Nat. Hiflorie, bladz. 124, 

Hh 3 
IE. DEEL. IV, Srux. 

TUK, 

Blaauwe, 
esfen. 
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HL maar in ’t algemeen zyn deeze Besfen , veel 
AFDEEL. 

vii. gegeten, de Maag bezwaarende en de Darmen 
Hoorp- opproppende , door haare famentrekkende hoes 
STUK. __danigheid , welke ’er een naam aan gegeven heeft 
ri in de Geneeskunde (*). Zy zyn het, eigenslyk, 

die men Bacce Moyrtilli noemt ; hoewel daar 

voor , veelal , de gedroogde Besfen der Myr- 
then , als kragtiger zyrde , gebruikt worden, 
Voornaame befchryvers der Drogeryën , gelyk 

PoMeET enLEMERY, verwarrenze daar mee 
de. Men maakt ‘er een Syroop van, die tegen 
Borstkwaalen en het Scheurbuik gepreezen wordt , 
maar voornaamelyk dient tot een Stoppend mid- 
del, De Verwers gebruikenze , fomtyds , als 
ook de Schilders , wegens de fchoone blaauwe 
Kleur, welke men ‘er met Alvin en Galnooten 
uit weet te trekken, Van deeze Besfen word: ; 

in Vrankryk , gebruik gemaakt om den Roo- 

den Wyn te kleuren. Voor ’t overige ftrek= 
ken zy den Berk - Bofch- en Veldhoenderen, 
Faifanten „ Patryzen en ander Gevogelte, tot 
Aas ({). 

it. (2) Bofchbesfen met enkelde éénbloemige Steel- 
Waccinium 

Sramineum. bjes 3 
Meeldraa- 

dige. (*) Lethalem ex eorum Deco@o Alvi conftipationem habent 
Breslavienfes ; 1722. O&. HALE, Helv, 

(t) Pit fchyar Primus te bedoelen , wanneer hy, zegt: 

ltem Waccinia , Italie in aucuptis fata, Gallie etiam vero 

purpurea; tingendì caufâ , ad Servitiorum Vefles. _Libr. XVI 

Gap. 18. 

(2) Paecinium Pedunc. folie. unifloris, Anth. Cor. longioe 

zibus Fol. oblongis integerrimis. Ib, Vaccinium Stam. Corolla 

long. 
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tjes, de Meelknopjes uitfteekende, de Bla- MIL 
den langwerpig ongekarteld, Sn 

De langte der Mannelyke Teeldeelen geef Hoorn. 

den bynaam aan deeze Soort, welke in Ame- 
rika natuurlyk groeit , en aldaar van de Engel- 
fchen Goofeberries , dat is Kruisbesfen, geheten 

wordt. Het is een Heefter , die de Bladen 

byna als der Laurieren, en groote Klokvormige 
Bloemen heeft , met tien Meeldraadjes, zynde 
de Styl langer dan de Bloem, 

(3) Bofchbesfen met eenblnemige Steeltjes, de IL 
Bladen effenrandig , flomp ovaal en glad. run. Uligino 

| Warere 
Op vogtige plaatfen, in de Gebergten vanbesfen. 

Lapland ‚ komt deeze, volgens onzen Ridder, 

voor; en de Heer HALLER vondt ’er geheele 

Heijen mede begroeid in Switzerland. Beiden 
beoogen die Soort , welke de Blaadjes byna 
rond en van onderen witachtig heeft, en als 
de Tweede Vitis Idea afgebeeld is by Cr v- 

sius en TABERNAMONTANUS, Deeze, 
zo wel als de eerfte , komt onder den naam van 

| Myre 

long. GRON. Pirg. 43. Vitis Idea Americana longo mucr. fo- 

Îio &c. PLUK, Alm. 331. T. 339. f. 3. 

(3) Vaccinium Pedunc. unifloris , Fol. integ. obovatis obtufis 

levibus. Ibid, Vacc. Fol. ov. integ. deciduis. Fl Suec, S12s 

332. Vacc. Fol. annuis integerrimis. Fl, Lapp. 143. HALL. 

Helv. 414. Vitis Idza Fol, fubrotundis exalbidis, C. B. Pin, 
470. Vitis Idea o. Crus, Hif. 1. p. 61, 62. TAB. III, B, 
p. 303. OED. Dan. 23 1e 

Hh 4 
U. DEEL, IV STUK 
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Myriüllus by de Autheuren voor, en zou de 
Groote zyn , daar niettemin gedagte Heer 
HALLER ’er flegts de hoogte van een Voet 
aan geeft , en Linnaus het maar cen Hee-= 
flertje noemt. Misfchien maakt de Groeys 
plaats , gelyk ik aangemerkt heb, hier in een 
aanmerkelyk verfchil. De Besfen Zyn zwarte 

achtig en eetbaar, doch weinige komen ’er van 
voort, zegt de Heer HALLER, die groote 

Velden daar van gezien hadt met verflenzende 

Bloemen , zonder Vrugt. En Lapland werden 
de. Besfen van deeze Soort, die blaauw waren 
met een wit Merg, lat en Waterig van Smaak, 
weinig geacht vande Ingezetenen. CLusrus, 

integendeel , die ze in OCoftepryk met veel 

Vrugten beladen vondt , zegt dat zy van het 

Bergvolk Fagerbeer, dat is Jaagers- Besfen gee 
noemd werden , om dat de Jaagers dezelven 

gaarn aten, en CAMERARIUS verhaalt, dat 

dezelven in het Erts- Gebergte den naam van 

Trinckelbeer hadden, dewyl het overvloedig gee 

bruik deezer Besfen iemand als dronken maake 

te. In Sweeden noemt menze Otter- Besfen. 
De jonge Blaadjes zyn van onderen gehaaird, 

(4) Bofchbesfen met enkelde Bloemfteeltjes en 
effenrandige, Eyronde, van onderen Wol. 
Vige Bladen, 

In 

(4) Vaccinium Pedunc. fimplicibus , Fel, integerrimis ova- 

tis fubtus tomentofis. 



Orte nek Hp Ri A 480 

In Penfylvanie kwam deeze voor, volgens IL 
KaLM, cen Heefter zynde met twee of drie FDEELe 
Bloemen aan de enden-der Takken; de Bloem. Hoorn- 

fteeltjes vergaard, zeer kort, zonder om-”*®E 

windzel, 

Cs) Bofchbesfen met geheel enkelde éénbloemige ns 
Steelijes , de Bladen Eyrond , gefpitst „run. 

/ ï Spitsbla » 
glad en effenrandig. dige. 

Deeze, insgelyks in Noord- Amerika groeie 

jende, was een Heefter met ronde , blaauwach- 

tige Takjes , de Bladen op gefleufde Steeltjes 

en de Bloemfteeltjes een weinig korter dan de 
Bladen, 

(6) Bofchbesfen met getuilde Eyronde Bloee_ VL 
men, de Bladen langwerpig gefpitst effen-po 
randig. Geruilde, 

De Groeyplaats is de zelfde van deezen 

Heefter, dien KArM ook waarnam , brengen- 

de uit een Knopachtig omwindzel ongefteelde 
Tuiltjes voort, van Cylindrifch Eyronde Bloe. 

men , langer dan in de overigen , met tien 
Meeldraadjes. 

(7) Bofchbesfen met Draadige gebladerde vr. 
Frondofum. 

Tros Bladerige, 

(5) Vaccinium Pedunc. fimplicisfimis unifloris , Fol. ovatis 
maucronatis, g'abris, integerrimis. 

(6) Vaccinium Flor. Carymbofis , ovatis , Fol, eblengis 
acuminatis integerrimis. 

(7) Vaccinium Racemis Filiformibus folicfis , Foliis oblongis 

Hh s in 
Ïl. DEEL. IV, STUKe 
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UI. Trosfen en langwerpige effenrandig: Bla- 
AFDEEL. den 

VII. K 

Hog Deeze komt ook in Noord - Amerika voor. 

De Heer CLAYTON zegt dat het een Heefter 
is met witte Bloemen, hebbende tien zeer kor- 

te Meeldraadjes, doch wier Knopjes twee dun- 

ne gekrulde Vezeltjes uitgeeven, die zig aan ’ 
end in twee of drie zeer fyne Haairtjes verdee- 
len, welke als tot geleiding fchynen te dienen 

van het Goudkleurige Stuifmeel. De Vrugt is 
een groote „ ronde , genavelde Befie, met agt 
holligheden , wordende door de rypheid flaauw 
rood , en bevattende eenige Beenige Zaaden, 
De Bloemfteeltjes zyn , bovendien, met eenige 

Draadachtige Blikjes voorzien. 

Ee (8) Bofchbesfen met bloote Trosfen, een Hee- 

Ligu- Jfterachtige Steng en gekartelde langwer- 
ee pige Bladen. 
achtige. 3 

Deeze, wederom door den Heer KALM in 

Penfylvanie waargenomen , heeft de gezegde 

Blikjes of Blaadjes en waarfchynlyk ook die 

Draadjes niet ‚ waar door zy gemakkelyk van 
de anderen onderfcheiden wordt. 

4 (9) Bofchbesfen met Trosachtige Bloemen , 
Artofta- Ze- 

pb vlos. 

6 oa integertim’s, Vacc. Fol. ovatis integris deciduis, Racemis folio- 
CRE. 

fis. GRON. Wirg. 155 9 59. 

(8) Wacciniun Racemis nudis, Caule Fruticofo, Foliis cre- 

nulatis oblongis, 

(5) Vaccinium Flor, Racemoíis , Fol. crenulatis ovatis acu- 

tis» 
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gekartelde Eyronde fpitfe Bladen en eene IL 
Boomachtige Steng. Ar DEE 

Deeze is veel grooter dan eenige andere wan 40e 
dit Geflagt. TourNerorT vondt dezelve 
aan de Kust der Zwarte Zee , by Tripoli in 
Klein Alie, én gaf ’er de Afbeelding van „, 
merkende aan, dat zy waarfchynlyk de Beeren= 
Druif, Arktoftaphylos , in ’t Latyn Uva Urf: , 
is, van GALENUS. Het was een Heefter 

van Mans langte, met een Stam zo dik als een 
Arm , en dus Boomachtig. De Bloemen nam 
hy zeer naauwkeurig waar : dezelven kwamen 
met die der andere Soorten in figuur overeen, 
zynde Klokvormig , met tien Meeldraadjes 5 
doch de Vrugten hadt hy flegts groen gezien, 
zynde omtrent een derde Duims lang, van bo- 

ven als met een ingedrukt Naveltje en zuurach- 

tig van Smaak. De Bladen geleeken zeer naar 

die der Kerfen- of Mispelboomen. 

(10) Bofchbesfen met knikkende ende Trosfen, Xx. 
Vitis I&2ao 

de vosfe- 
_ Besfen, 

tis» Caule Arboreo. Vitis Idaa Orient. maxima , Ceraf folio, 
Fiore variegato. TOURNF. Cor. 42. Itin, 11, Pp. 223. Lev, 

Reize. II. D. bl. 88. Afb B. Vitis Idea Cappadocica maxima, 
Mespili folio. TOURNF. Cor. 42. 

(ro) Vaccinium Racemis terminalibus nutantibus ‚ Fol. obo. 
vatis revoluris integerrimis {ubtus puntatis. Vacc. Fol. ob. 
vere ovatis perennantibus Fl, Lapp. 14s. Fl Succ, 34 
334. Mat, Med, 185. Hort. Clif. 148. R. Lusdbhat. 239. 
HALL. Helv. 414. Gorr. Geir. 81. Vitis Idea Fol. (ubro- 
tundis non crenatis , Baccis rubris, C. B, Pin. 470, OED. 
Dan, T. 40. 

Ie DEEL. IV, STUK 
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de Bladen ftomp ovaal, omgekruld , effen- 
randig , van onderen geftippeld. 

Deeze Soort voert den bynaam van Vitis 
Idea, welke aan de eerst befchreevene Euro- 
pifche Bofchbesfen ook dikwils gegeven wordt , 
en by TouRNEFORT niet alleen, maar ook 
by anderen, tot een Geflagtnaam is gebruikt , 
om de Verfcheidenheden te bevatten. Dus 

beeldt Crusius een Eerfte, Tweede, Dera 

de, en TABERNEMONTANUS ook een 

Vierde Vitis Idea af. Die benaaming fchynt 
van den Berg Ida afkomftig, hoewel T oumr- 

NEFORT op dien van Kandie geene zodanige 
Gewasfen aantrof. Deeze Soort valt door gee 
heel Europa , inzonderheid op hooge, dorre, 
Bergachtige Gronden en in drooge Bosfchagien. 
Men vindtze ook by ons op de Veluwe , alwaar 

de Boeren ’er den naam aan geeven van Vos/e- 

Besfen. Anders noemen wy ze Roode Krakel- 

besfen , en in Duitfchland voeren deeze mede 
den naam van Heidelbeeren „ waarfchynlyk om 
det zy op Heijen groeijen , of als onder ’t Gewas 
van de Heide. De Engelfchen geeven ’er ook „ 
zo wel als den Blaauwbesfen , den naam van 

Bilberries of Whortleberries aan, met onder- 

fcheiding van de Kleur , en de Franfchen noe. 
menze, zo wel als die , Mirelle. By de Duit- 

fchers worden deeze , in ’t byzonder, Stein- 

beerlein geheten , om dat zy veel op Steenige 
plaatfen voortkomen, in Sweeden Lingon. 

% Gee 
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Gewas ‘verfchilt in grootte, insgelyks „LIL 
naar zyne Groeyplaats zeer, C AMER A- Ee 

RIUSs , die ‘er een zeer goede Afbeel.Hoorp- 

ding van geeft , noemt het een klein Heeftert- jn 
je en Scorarr geeft ’er kruipende Steelen ‚, jk 
aan, ’t welk nader met de Afbeelding van Do- 
Donéus ftrookt, maar La NN us namin Lap- 
land, daar dit het allergemeenfte Kruid is in 

de Zandige Bosfchen , op een zeer hoogen 
Berg eene Verfcheidenheid hier van waar, wel« 
ke regtop en twee of driemaal zo hoog groei- 
de als anders, dus in Geftalte zeer verfchillen- 

de, doch zynde niettemin, zegt zyn Ed, , vol« 

ftrekt de zelfde Soort , welke gemeenlyk maar 

een Span hoog groeit. 
De Bladen gelyken naar die van Palm, doch 

zyn wat grooter: het heeft, aan ’t end van de 
Takjes, witte of bleekroode Bloempjes , van 

Klokswyze figuur , aan knikkende ‘Trosjes ver. 

gaard , en daar op volgen Besfen , die als een 
Gekroond Naveltje van boven hebben, ryp 
zynde rood van Kleur. De Smaak derzelven 
wordt van fommigen gepreezen, van anderen 
gelaakt. Zy zullen ook op de eene plaats moog- 

lyk beter dan op de andere vallen , naar den 
Grond en Zonnefchyn , die zy hebben. Zy 
zyn zuur, verkoelende en famentrekkende , wor- 

dende de Geley, daar van met Suiker gemaakt, 

tot verfrisfching in heete Ziekten aangepreezen. 
De Laplanders eeten ze zegt LiNN&us, en 
mengenze ook dikwils onder hunne Kaas - Beu- 

RN line 
Me DEEL, IV, STUK) 
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UI lingen. Die van Westerbothnie gebruikenze 

REL. niet alleen in de Keuken , maar zenden ook 
Hoorp- jaarlyks , in de Herfst, een groote menigte 
STUK. van deeze Besfen naar Stokholm, alwaar men 

Ge Bes ge als Kappers of Augurkjes inlegt, om by ge- 
braden Vleefch te eeten. Van de Bladen wordt 
het Aftrekzel als Thee , dat bitter is, in de 

Opper - Paltz veel tegen Zinkingen gebruikt, 
Sommigen pryzen ’t gebruik der Besfen tegen 
*t Scheurbuik aan. Men kan ze ’s Winters in 

de Noordelyke Landen met Loof en al onder 
de Sneeuw vinden; want het Gewas blyft altyd 
groen, en dus ftrekt hetzelve tot Voorraad ten 
dienfte van de Bofch- en Veldhoenderen , en 
ander Wild, in ’t koude Saizoen,. 

ee XL oh) BPofchbesfen met effenrandige, omgekrul- 
accuniù 

Oxycoocus. de, Eyronde Bladen en kruipende Draad. 
ien achtige , naakte Takjes. 

Van dit Gewas heeft TOURNE FOR T een 
byzonder Geflagt gemaakt, onder den naam van 
Oxycoccus , welke op de Zuurheid der Besfen 
zinfpeelt, De Heer HaArreERr onderfcheide 
het ook, doordien de Bloem zo diep in vieren 
gedeeld is, dat dezelve eindelyk, zig omkrul- 

| len- 

(rr) Vaccinium Fol. integerrimis revolutis ovatis, Caulibus 

repentibus Filiformibus nudis. lbid, Fl, Lapp. ras. Fl, Succ. 
315, 335. Mat. Med, 136. Vitis Idza paluftris. G. B. Pin. 

471. Vaccinia paluftria. Dop. Pempt, 770, LOB, Zcon. 1o9. 

Orp. Dan. zo, Oxycoccus. TOURNF, Jnf?, 665. HALL. Hetw 

413. 
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lende , in vier deelen fplyt , en daarom heeft, EL. 

TouRNEFORT ‘er een veelbladige Bloem end 

aan toegefchreeven , waar over hy van onzen Hoorp- 

Ridder zo gehekeld is geworden. Doponus Te 

en anderen noemen het WVaccinia paluftria pn. 

om dat het alleenlyk in Moerasfige Gronden 

groeit , en, dewyl het meest voorkomt in de 

Veenen, zo heeten de onzen het Veenbesfen , 

of Kroofen , als een Kroos- Gewas ; de Duite 

fchers Mosbeeren , de Engelfchen Moorberries , 

de Franfchen Canneberge. Het valt ook in 

Sweeden , alwaar men het Tranbaer , en in Lap- 
land, daar men het Ladich noemt, 

* Is een Plantje , dat met zyne Vezelacf- 
tige Worteltjes door de boven-korst van den 
Veenigen of Mosachtigen Grond kruipt , en 
Houtige Takjes uitgeeft , dun bezet met byna 

- ovaale gefpitfte Blaadjes, aan den rand omgee 
kruld , van onderen grys, niet flap. Aan het 

end der Takjes komen een, twee of drie, Steels 
tjes voort, ieder een DE Bloem draagende , 
als gezegd is, in t midden met agt Meeldraad- 
jes » die Safmaangeele Topjes hebben, welke 

met den Styl zig tot een Kegelachtige Punt, 
in ’t midden van de Bloem, famenvoegen. De 

Besfen , door de rypheid rood, of geel met 
‚paarfche Stippen, hebben een Kroontje en zyn 

vierzaadig. Door de overmaatige zuurheid zyn, 

dezelven byna oneetbaar , doch worden {ome 
tyds gebruikt van de Zilverfmeden , om het 
Zilver ‘wit te maaken ‚en kunnen, in dit op= 

zigt, 

Teenbêsa 

1. DEEL. IV. STUK. 
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“UL zigt, ook, buiten twyfel , dienen om den Glané 
AFDEEL. van ’t Koper ; in * fchuuren, op te helderen. 
Hoorp- Het Sap daar van , gekookt en met Suiker tot 
STUK. een Syroop gemaakt, is van gelyk gebruik als 

de Geley der Vosfebesfen. 

xm. _ (22) Bofchbesfen met effenrandige omgekrulde 
Vaccinium Eyronde Bladen , en kruipende Draadach- 
bispiaulum. 1 î eN: 
Stekelige. tige flekelige Takjes. 

Deeze Soort , in Noord- Amerika groeijen- 
de , zegt onze Ridder , komt met de voor- 

gaande overeen „ dan dat zy in alle opzigten 
grooter is en de Stengetjes met Stekelige Schub- 
ben bekleed heeft. KaArMm noemtze Ameri- 

* Brom. kaanfche Braamen *, en zegt dat de Besfen 

bere geer naar de Sweedfche Brummelen (*) gely- 
ken, wordende van de Engelfchen Cranberries , 

van de Sweeden Tranbaer , en van de Franfchen 

Atopa , dat een Indiaanfche naam is, geheter, 

Men brengt dezelven, laat in de Herfst, over- 

vloe- 

(12) Vaccinium Fol. integerrimis revolutis ovaris, Caulibus 
repentibus Filiformibus hispidis, KALM. tin. III. p. 37, 48. 

| Vitis Idza palu@ris Americana , oblongis fplendentibus foliis „ 

Fruêtu grandiore rubro, plutimis intus Acinis referto, Pruk. 
Alm. 392. T. 320. f. 6. Vitis Idea paluftris Virginiana k 

Frutu majore. Ray. Hif?. 685, An Vitis Idea humilior Fol. 

Arbuti, Fruêtua minorc, Seminibus plurimis ininimis repleto. 

‘Crarr. apud GRONOvIUM. p. 60. 
(:*) Dewyl die met onze Braamen overeenkomen, zo 

begryp ik niet, hoe zy dan naar de Veenbesfen gelyken 

kunnen. 
* 
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vloedig op de Markten te Philadelphia; zy wor-_ UT 
den byna eveneens gekookt als de Vosfebesfen AFDEEIË 
in Sweeden , en vervolgens , des Winters , in Hoorp- 
Taarten en ander Gebak gebruikt; hoewel zy „TUE 
tegens haare zuurte, veel Suiker neemen. Een 
menigte van deeze Besfen, ingelegd, wordt zo 
wel naar Europa als naar de Westindifche Eie 
landen verzonden, 

Er tca, Heide, 

De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een 
vierbladige Kelk en de Bloem in vieren ge. 
deeld: de Meeldraadjes in den Kelk ingeplant: 
de Meelknopjes in tweeën gefpleeten ; het 
Zaadhuisje een Doosje met vier Holiigheden. 
De Verfcheidenheid der inlandfche of Euro. 

pifche , maar inzonderheid die der uitheemfche 
Heiden , is ongemeen groot, Op ’t Zuid- end 
van Afrika fchynen zy het menigvuldigfte te 
groeijen van den geheelen Aardbodem. Sw ra 

verhaal , dat hy meer dan honderd en dertig 
Soorten van Afrikaanfche Heide, (waarfchyne 
lyk van de Kaap afkomttig ,) bezeten hadt, die 
allen in Blad en Bloem verfchillende waren. 
Het blykt nogthans, dat die groote Verzamelaar 
veele Gewasfen , wegens ’t uiterlyk aanzien 5 
voor Heide gehouden heeft , welken men thans, 
met tfeden , daar van onderfcheidt, Evenwel 
is ’t getal der bekende Soorten groot, Lin. 
Naus hadt er, met de Europifchen te fa 

| li __meg, 
Il. DEEL, ÌV, STUK, k 
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men , zevenendertig opgemaakt uit de ryke Vers 
zameling van OLDENLANDs welke aan zyn 
Ed. , door den Hoog-geleerden Heer J. Bum- 
MANNUS, om te bezien was toegezonden (*): 
maar naderhand zyn hier zo veel nieuwe Kaap= 
fche bygekomen , dat het getal der Soorten te- 
genwoordig tot zestig, is gebragt. | bo 

Veel moeijelykheid , ondertusfchen ; heeft on- 

zen Ridder de Soortelyke verdeeling van dit zo 
gemeene en verachte Gewas, gegeven. De 
onderfcheiding door de Bladen, eerst van zyn 
Ed. ‚op de gewoone manier ‚ gebruikt, door de 
menigte. wel haast vervallende , ondekte men 
een naauwkeuriger weg, door middel van het 
fynfte Teeldeel der Bloemen, de Meelknopjes. 
(C-Anthere) naamelyk , wier Geftalte- in byzon= 
dere Soorten van Heide aanmerkelyk verfchilde, 
Sommigen hadden twee Baardjes „anderen wa- 

ten ongebaard , flemp en uitgegulpt:-hiet door 
werden de Heiden in twee Rangen “onderfcheie 

den, waar van de eerfte tien , de andere ze- 
ventien Soorten begreep ({). Vervolgens wer- 
den zy, naar dat de Meelknopjes tweehoornig , 
of enkeld ftomp en uitgegulpt zyn, in twee Ran- 
ger. onderfcheiden , de een. van tien, de ander 
van twee: en- dertig Soorten (4). Maar deeze 
verdeeling , wederom , of te Ongelyk, of niet 

| | See 

(*) Vid. sp. Plant. Ed, 1762. p. 5og. 
CH) lid, p. sor-so8. 

(1) Syst. Ae Ed, XII, Stockh, 1767, P. 46%. 
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genoegzaam naauwkeurig voorgekomen zynde, HL _ 
vindt men thans dit Geflagt gefplitst in vier Venen 
Hoofdverdeelingen 3 waar van de eerfte is der Horos 

genen die gebaarde Meelknopjes , de tweede TU 
der genen die dezelven gekamd hebben ; de Zn 
derde , die dezelven zonder Baardjes of Tandjes 
en ingeflooten , de vierde die dezelven dus en 
witfteekende hebben , buiten de Bloem. Naar 
dat de Bladen enkeld of drie- vier- en meer- 
voudig zyn , worden de Onderdeelingen. oce 
maakt (*),'gelyk men hier agtereenvolgelyk 
kan zien. Ik zal, om niet te zeer uit te wei« 
den, van de byzondere Soorten weinig zeggen; 
dewyl de bepaalingen tot onderfcheiding meee 
ftendeels voldoen , maar het met de Afbeelding 
van drie myner Kaapfche Soorten , benevens 
die van de gezegde verfchillendheid der Meel- 
knopjes ‚ hoe klein en fyne Werktuigen ook ; 

trachten op te helderen. 

1. Met gebaarde Meelknopies. 

(a) Heide met geb, Meelkn. de Bloempjes Kloks- 1. 

Wy- vuizaris. 
‘„emeene 

(*) Syst. Nat. Pig. Ed X!IU Gotting. 1774. pag 3or, &c, HEY. 

(z) Erica Antheris Ariftatis , Coroilis campanulartis, (uee 

‚_gualibus , Calycibus duplicaris, Fol. oppofitis fagittaris. Syst, 

Nat. XII. Gen. 479. pe 268. Veg. XIII. Gen. 484. p. 301. Erie 

ca Foliis quadrifariam imbricatis &c. Horre. Cliff. 146 Fl, 

Sue. 300, 336. A. Luedb 442. HALL. Helv. 419. {OURNEe 

Inft. 6o2. Fl. Lapp. rat. GoRT. Beig 111. Erica vuaigaris 

glabra & hirfuta. C. B. Pin. 485. Erica vulgais &c, RAJ. 

Angl, ILL. p. 471. Eute 

kas, Tia 
MH, Deez, IV, STUK» 
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Heide. 

Soo AGTMANNIGE HEESTERS, 

wyze , byna egaal „ de Kelken dubbelds 

de Blaadjes Pylvormig tegenover elkan= 
der. 

Dit is de Gemeene Heide, die door geheel 
Europa op drooge , dorre Zandvlakten groeit. 
Men noemtze in ’t Latyn Erica , van ’t Griekfch 
afkomftig en overgebleeven in de Italiaanfche 
Taal; in ’t Spaanfch Brego of Queiro; in ’ 
Franfch Bruyere, in ’t Engelfch Heath of Ling s 
in de Sweedfche Taal Liung of Lyng , in 
Gothland Graune: doch de Duitfchers geeven 
er > in ’t algemeen , den naam van Heiden 

aan. 
Uit menigvuldige bruinroode Wortelen , die 

zeer taay zyn, fchiet dit Gewas veele Houtige 
Stengen , van dergelyke Kleur, zeer Takkig en 

niet minder taay. De Hoogte, tot welke die 

zig verheffen , is zeer ongelyk; dikwils maar 

een Voet, zelden meer dan een Elle, doch in 

de Noordelyke Bergachtige deelen van Enge- 
land hadt Rav het twee Ellen hoog gezien, 
De Takjes zyn kruislings, met fmalle Blaad- 
jes ‚ Schubswyze bekleed, even als in de Cy- 

presfen en Tamarifch, schik iedereen in onze 
gewoone Hey kan zien „zo wel alsde Bloemen „ 
Aairswyze vergaard aan ’t boven-end der Take 
jes, en dikwils zig nog aan onze Hey - Bezems 

bevindende, paarfch van Kleur. Derzelver ges 
_ftalte befchryft de Heer HALLER dus, 
4 De eerfte of buitenfte Kelk is klein, groen , 

| » Viefs 
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9, Vierbladig; de tweede, gekleurd, beftaat uit rr; 
„> vier ovaale Blaadjes , die nooit open gaan of AFDEEL, 

| VII 
s gaapen. De Bloem byna vierbladig, diep Hoorpe 
ss in vieren gedeeld, is kleiner dan de binnen-srTux. 

> Kelk. Agt Meeldraadjes, korter dan de Heide. 

5 Bloem , met Pylswyze Toppen , en twee 

> regte Plaatjes , van derzelver begin ncerdaa- 

ss lende , ftaan rondom den Styl, gelyk in de 

‚, Vosfebesfen. De Vrugt, die rond ís , van 
», boven plat , met agt Streepen, en viertan- 
ss dig , rypt aan binnen de Bloem. De Styl 
9) is enkeld , aan ’t end dikker. Welk een 
» verfchil wan deeze Kenmerken met die van 

2 MacNoLius, VAILLANT, RurrPius 
„en LinNeus?” 

Ik kan niet zien , dat dit zo wyd verfchilt 
van de gedagte Kenmerken van dit Geflagt. 
Doktor ScororLr merkt aan , dat de Meel. 

knopjes res zyn , van langte als het kromme 

Draadje ‚ van onderen in twee fpitfe witachtie 
ge Borftels , die voorwaards ftrekken, uitloo- 
pende. De Styl, zegt zyn Ed,, is paarfch , van 
langte als de Kelk, 

Behalve het algemeene gebruik der Hey toe 
Bezems , Boenders en dergelyke Tuig , waar 
toe de Ruige, die van fommigen onderfcheiden 
wordt, zo wel als de Gladde dienen kan , heeft 
dit Gewas ook , zo fommigen willen , in de 
Geneeskonst zyne nuttigheden. Dat het Af. 

kookzel van Hey den Steen inde Blaas vergrui- 
Iig zen 

IT, DEEL, IV, STUKe 
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So2 AGTMANNIGE HEESTERS, 

zen zou kunnen , gelyk MATTHIOLUS vere 
zekert , gaat boven alle geloof ; maar dat 

het gedeftilleerde Water van de Bloemen de 

Ontfteeking der Oogen wegneemen kan , en 
de Olie , daar die in getrokken zyn, de 
Huidkwaalen van ’t Aangezigt geneezen, heeft 

piets tegenftrydigs in. Op fommige plaacfen 
wordt de Hey, in plaats van Hoppe, tot 
het Bier brouwen gebruikt. Voor de Honige 

byën trekken de Bloemen tot een onuit- 

putbaare Voorraadfchuur. Ook verfchaft het 
Loof Voeder aan het Vee. Men kan de Hey; 
in plaats van Hout , branden : in Schotland 

dient zy , met Stroo onder Kley gekneed; tot 
het maaken van Muuren 5 als ook tot vulling 
van Matrasfen om op te flaapen , maakende ;, 
door haare opdroogende hoedanigheid, eene gee 

zonde Legerftee , veel in de Bovenlanden ge- 

bruikelvk. Maar, voor ’t overige, is dit Kruid 
een zo groote Landplaag in Switzerland, Fin« 
landen elders, dat ’er een Spreekwoord onder 
* Landvolk daar ter plaats is , hoe eindelyk 
twee Plantgewasfen den geheelen Aardbodem 
vervullen en vernielen zullen , de Heide naa- 

melyk en de Tabak ; zekerlyk hadden zy ’er 
de Thee bygedaan, indien zy die gekend had. 

den, zegt onze Ridder. Zouden zy dan aldaar 

het middel niet weeten, om van onvrugtbaare 

Hey Gronden vrugtbaar Land te maaken , door 

die af te branden , naamelyk5 gelyk men hier 
op de Veluw doet ? 

Ne 
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Nu volgen zeven. Soorten, van de Kaap der HIL 
Goede Hope , of uit Afrika afkomftig : te On 
weeten. Hoorp* 

ST UKe 
(2) Heide met gebaarde Meelknopjes;de Bloe- 

men fpits Eyrond , famengehoopt , geel ir 
van Kieur; de Blaadjes fmal en tegenover “cede 
elkander, 

a. Met gebaarde Meelknopjes en drievou- 
dige Blaadjes. 

(29) Heide met —— — Blaasachtige Eyronde not 
Bloemen , die enkeld zyn , met den Styljn “* 
daar binnen beflooten, gaaat 

Dit is een hooge Heefter, wiens Bloem , naar 

die der Alkekengi gelykende , de grootte van 
een Eikel heeft. 

(4) Heide met — — de Bloemen Eyrond, _ rv. 
den Styl binnen en fpitfe Kelken , getrost. „Aser 

Uirfpruie 
Deeze heeft Biesachtige Takken, die aan ’ttende, 

end wederom een Aair uitgeeven. 

(5) Heide met — —- de Bloemen Slyme- vw. 
ri pmke, 

Slyimerige, 

(zy Erica Anth. Arift, Cor. ovatis acuminatis , Flor. luteis 
congeftis „Fol. opp. linearibus. ZZant, 234. Aft. 

(2) Erica Fol. ternis , Cor. ovat. infl, Stylo 
inclufa, Flor, folicariise Ame, Acad. VI. Aft. 

(4) Erica Cor. ovar. Stylo inclufo , Cal. 
acutis , Flor, racemofis, Mant. 232. Afr. 

(5) Erica Cor. fubglobofis mucofis 

Stylo inclufo, Mant, 232, Afro 

li 4 
Il. DEEL, IVY. STUK 



504, AGTMANNIGE HEESTERS, 

HIL, rig Bolrond, den Styl inge 3 jen 4 6 - Styl ingeflooten hek 
VI. ende, 

Hoorv.- 
STUK, Tot deeze Soort wordt betrokken de Yzera 

Heide. Kleurige van Bereius, dus wegens de Kleur 
der Bloemen getyteld , niettegenftaande dezelve 
viervoudige Blaadjes had, Hier heeft zy van 
de Slymigheid der Bloemen den bynaam. De 
Blaadjes zyn fmal , klein en kort, tegen de 
Takjes aangedrukt. 

gap Naast voegt hier die Soort van Kaapfche Hei- 
ri XXI. de uit myne Verzameling , welke ik den by- 

Fig. Ee naam van Pulchella of Sierlyke geef, om dat 
zy in fchoonheid, zo van Blad, als Bloem en 
Kleuren , boven veele anderen uitmunt, Een 

Takje daar van is in Fig, 1, op de nevens- 
gaande FraAT XXIIl , naar ’t leven afge- 
beeld. Myu geheele Tak is ongevaar een Voet 

lang , rond en roodachtig Afchgraauw, verdee- 
lende zig in zwiepige Takjes en deeze in dune 
ner Rysjes ‚, die roodachtig zyn en als ’t ware 

uit veele Leedjes beftaan, gelyk zig in de one 
gebladerde openbaart. Die dunne roode Ryse 

jes zyn digt bezet met gladde Blaadjes , als te- 
gen den Steel aangeplakt , iets korter dan de 

Leedjes , drie in de omtrek van het Takje , 

ongefteeld, De figuur van deeze Blaadjes is 

ovaalachtig , vertoonende zig byna als een 
Tarwe- Graantje, met een Sleufje op de Rug, 
die eenigermaate rond verheven is, en de ane 

dere zyde, tegen het Takje aan, vlak of zelfs 
UK 





2 Deel, PNA eaf 
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ingeboogen. De Kleur derzelven is geelachtig II, 
groen. Tusfchen deeze Blaadjes komen de AE 
Bloempjes uit ieder Leedje voort , die eene Hoorpe« 
Aair famenftellen , welke dit Gewas niet wei- STUK. 

nig verfiert, leder Bloempje heeft een aan- nE rd 
merkelyk Steeltje : het is Eyrondachtig, met 
een Kelk van vier Blaadjes , die hoog purper- 
rood zyn „ bevattende een éénbladige Vleefch= 
kleurige Bloem , met een klein, in vieren ge- 
deeld , Mondje, Hier binnen zyn de deelen 

der. Vrugtmaaking, een paaríche Styl met een 
grootkoppigen Stempel, die geel is, benevens 
de Meelknopjes , op hunne Meeldraadjes zit- 
tende , vervat; gelyk men die Deelen by A „door 
fterke Vergrooting , ziet afgebeeld , om dus dui- 
delyk te doen blyken, dat de Eyronde Meelknop- 

jes met twee Baardjes zyn voorzien; het welk 

insgelyks in de Bloemen der Gewoone Heide, 

daar men hier Bezems van maakt , plaats heeft; 
doch de kleinheid van deeze Knopjes als een 
Zandje maakt , dat men zulks naauwlyks kan 

nagaan, dan met een Vergrootglas of Mikrose 
koop. 

Weinig, beken ik, verfchilt deeze in de 
meefte opzigten van de befchryving , welke onze 
Ridder van de Mucofa of Bererus van de 
‘Ferrea geeft ; maar zo veel echter, dat ik ze 
niet tot die zelfde Soort heb kunnen betrek- 
ken. 

lis (6) Hei. 
[le DEEz, IV, Stuge 
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UL. (6) Heide met geb. Meelknopjes driev. Blaadjes 
ArFDEEL. Gn en Klokswyze Bloemen „met omgeboogen Kel- 
Hoor p- ken, den Styl ingeflooten. 
STUKe 

ES VL. Deeze naar gedagten Heer gebynaamd door 
ergianâs Bergiaan-den Ridder , is een ruig Heeftertje van twee 

fche. Voeten hoog , met fmalle Blaadjes , die een 
weinig gehaaird zyn , hebbende aan ’t end der 

Takjes open Bloempjes , paarfch van Kleur. 

(7) Heide met — — Klokswyze Bloemen 
Pee dun gezaaid, den Styl bede en leg- 
Hurkende. gende Takjes. 

(8) Heide met — —- Klokswyze Bloemen , 
Pin aan Kroontjes ‚ den Styl ingeflooten heb- 
Pildraagen- bende. 
de, 

(o) Heide met — —- Klokswyze Bloemen, 

virid- die verflrooid zyn, den Styl ingeflooten. 
urpured. 

Groenpaarr Deeze Soort van Heide is in Portugal , door 
Cr usrus, waargenomen , en maakt zyne Der- 

| de 

(6) Erica Anth, Arift, Fol. ternis Cor. campanulatis, Stv= 
lo inclufo , Cal, reflexis. Mant. 235. Aft. 

(7) Erica Cor. camp. Stylo incl. Flor. 

taris , Caule depresfo, Mant, 230. Afr. 

(s) Erica Cor. camp. Stylo incl, Flor, 

umbellatis. Afr. 

(s) Erica Cor, camp. Stylo incl. Flor, 

fparfis. Erica major Fl. ex herbaceo purpureis, C. B. Pin. 435 

Erica Coris folio tertia. Crus, Hij? I. p. 42. Hisp. xix. Ic, 

1i2e Eute. b 
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de, met Bladen van Coris, uit. Hy fchryft HL 
?er viervoudige Blaadjes aan toe, dat eene Ver- 
fcheidenheid is van deeze Soort, volgens L : N- Hoorpe 

N&Uus. Zy groeit , onder de Heiden, caame= *TUKe 
lyk hoog en Heefterachtig , zynde boven Lisfas 
bon en aan de Taag gemeen , alwaar zy in ’t 

midden van den Winter bloeit. Het Loof is 
van eene famentrekkende hoedanigheid. Van 
deeze worden , volgens GARIDEL, de meefte 

Bezems gemaakt die men te Aix in Provence 
verkoopt. 

(10) Heide met Klokswyze Bloe- _g, 
men , die ruig zjn, den Styl ingeflootene Fentaphyl- 

Deeze, gelyk de beide valsends ‚ zyn weder- Vytbad 

Om Kaapífche. Brererius heeft deeze Kruik 
achtfg geheten, wegens de figuur der Bloemen, 
en daar toe de gene, welke onze Ridder bevoos 

rens 'yfbladig genoemd hadt, betrokken. 

(11) zi 

den St Dn eflooten en driebloemige, on- Nigrita. 
Zwartache 

gefteelde , Schubachtige Kelken. tige. 

De zwartheid der Meelknopjes in de witte 

f Bloe: 

(ro) Erica Anth. Arift. Fol. ternis, Cor. camp. Style incl, 

Flor. pubescentibus, Erica Urceolaris. BERG. Cap. zo7. 
Afr. SEB. Kab. I, T 21. f. 2. 

(11) Erica Car. camp‚ Styl, incl. Cal, 

i mhbricatis , tmfloris, fesûlibus. Aant, 65. BuRM, Prodr. 11. 

Erica Lericina. BERG. Cap. 94. Eric, Aft. Fol. Corios minore 

El, albo. SEB, Kab. II, P. 24e T. 9. f, 7e Ate 

IL, DEEL, IVa STUKe 
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UI Bloemen , geeft ’er den bynaam aan. BER- 
BEE Grus hadize Lorkachtige getyteld , alzo het 

vii. Loof eenigszins zweemt naar dat van den Lor- 
STUK. _kenboom. De Blaadjes , zegt hy, zyn fmal 

en kort, van boven plat , van onderen rond , 
met een Sleufje, glad en gefteeld, uitgebreid, 
drie by elkander, 

XII (12) Heide met — —— Kloksyyze Bloe- 
Shete men, den Styl uitfleekende , de Blaadjes 
EE zeer vlak. 

Deeze heeft de Blaadjes ovaal, fpits, aan 
de kanten gehaaird, en op een vry grooten af- 
ftand Kranswyze om den Steel geplaatst , ’ 
welk dezelve duidelyk van alle de voorgaanden 
onderfcheidt , en te regt den bynaam geeft. Pre 
TIVER heeft de Blaadjes by die der Veenbesfen 
vergeleeken , en de Takjes zyn ook nederhur- 

kende, de Bloemen Violet, 

xii. _ (13) Heide met — —- Klokswyze Bloemen 
Beoparia, en eenuitfteekende Stempel „als een Schildje. 

Deeze Soort van Heide is ín geheel Spanje, 
Portugal en de Zuidelyke deelen van Vrankryk, 
zeer gemeen, zo Crusius aanmerkt , wor- 
dende , zegt hy, in die wyd uitgeftrekte Woe» 

fte- 

(12! Erica Anth. Arift, Fol. ternis , Cor. camp. Stylo ex= 

ferto, Fol. patentisfimis. BERG. Cap. roo. PLUK. Mant. 69. 

EV BEP vb STA 

(13) Erica- Cor. camp. fligmate exferto 
peltato. Erica Coris folio quarta. CLUS, Hift. IE. az: Hispo 

Ait, IC, 113 Eure 
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flenyên en ongebouwde Landen boven Bour-, le 
deaux, naauwlyks eenig ânder Heefter- Gewas Aran 
gezien. Zy groeit op tot twee Ellen en fom-Hoorp : 
tyds meer hoogte , hebbende broofch Hout en°T®Ee 
kleine dunne Blaadjes, die ligt afvallen. De- 
zelve is evenwel , zo hy aanmerkt , tot het 
maaken van Bezems zeer bekwaam. 

(14) Heide met — —- Klokswyze Bloe- 5 hels 
e 8 TOOTEZe 

men met een uitfteekende Styl, de TakjesBoomach- 
tige 

ETS. It 

Onder alle de Soorten wan Hey is deeze moog- 
Iyk de hoogfte 5; weshalve zy , niet onbillyk, 
den bynaam van Boomachtige voert. Cr u- 
sIus, by wien het de Eerfte is, zegt dat de- 
zelve fomtyds hooger dan eens Mans langte 
groeit 5 dat zy zeer Heefterachtig is, hard van 
Hout, uit den rooden zwartachtig , met kleine, 

korte Blaadjes , die by vieren om de Takken 

geplaatst zyn „ van een zeer famentrekkende 
Smaak: dat de Bloemen Troswyze het boven- 
fte der Takken beflaan, zo dat men dikwils de 

grootfte Takken, ter langte van een Voet, 
daar mede beladen ziet 5 zynde deeze Bloemen 
hol als een Bekertje , langwerpig , welriekende , 

fchoon wit ‚ of naar die der Lelietjes van den 
Dale gelykende, 

oi Deeze 

(14) Erica Anth. Artift, Fol. ternis Cor, camp. Stylo exfer- 

to ‚ Ramulis incanis. Erica Coris folio prima. CLus. Hift. 1. 

Hisp. 108. IC. 109, Eur, Erica maxima alba, C, B. Pin, 425. 
Gort. Belg. 1120 

EI. DEELe IVe STUKS 
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_ HL _Deeze groote Soort van Heide hadt die vere 
ARD maarde Man in de Woeftynen van Portugal , 
Hoorp- tusfchen Lisfabon en Conimbra, als ook aan 

STUKe __de Taag gevonden , bloeijende aldaar in Novem- 
ber en December, Men vindtze ook, volgens 
GERARD» in Bosfchen aan de Zeekust van 
Provence. Volgens CoMMELYN valt dezelve 
op de Veluwe op verfcheide plaatfen, en veel 
omtrent Harderwyk. 

b. Met gebaarde Meelknopjes en viervou- 
dige Blaadjes. 

xv. (15) Heide met — —- die Borfte'ig zyn; 
en vig de Bloemen bolrond, den Styl ingeflooten 
Splinterigee met een dubbelen Stempel. 

Deeze , van de Kaap afkomftig, is Veele 
kroontjes draagende getyteld van- den Heer 

Brererus, om dat de Bloemen veel Kransjes 

om de Takjes maaken : ten minfte wordt- die 

tot deeze Soort betrokken , niettegenftaande ik 

daar in niet gemeld vind van eenen dubbelen 
Stempel ‚ zynde de onderfte rondachtig , de boe 
venfte in vieren gedeeld, zo LinN&us aan- 
tekent. De Kelk is korter dan de Bloem die 

paarfch is, en groen, de Blaadjes zeer fmal en 
tegen de Takjes aangedrukt , die Draadach- 

tig 

(xs) Erica Anth. Arift. Fol quaternís, Setaceis , Cor, globo- 

fis , Stylo irclufo , Stigmate duplicato. Jant, Ee Erica mulr- 

bellifera. BERG, Cap. Io, Affa 
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tig dun en fplinterig voorkomen , waat van de IL 
ArDEELe 

bynaam, 8 VII. 
| OOrD- 

(16) Heide met — — Álokswyze Bloe-sruz, 
men, den Styl ingeflooten , de Kelken op „E 
de kant gehaaird. Wedee: 

mikte. 
Tot deeze Kaapfche Heide wordt de Wyde 

gemikte van BerGrus thuis gebragt. De 
Blaadjes zyn eenigermaate Stekelig of ruig; de 
Bloemen komen by losfe Kroontjes aan de top- 

pen van de Takjes voort. 

(17) Heide met — — - Eyronde Bloemen, ZV, 
zot Hoofdjes vergaard , den Styl ingefloo- Dop-miei. 
ten, de Blaadjes ruig. de, 

Tot deeze Soort wordt de uit den rooden 

zwartachtige Bezem- Heide van BAURHINUS 

betrokken , welke de basterd - Heide of Te- 

tralix van Rurerus zou zyn, daar HALLER 
een byzonder Geflagt van gemaakt heeft. De 
ruigte der Steeltjes en Bladen, de vergaaring en 

gedaante der Bloemen , onderfcheidtze genoeg. 
zaam van de voorgemelde Soorten, ’t Is een 

laag 

(x6) Erica Anth. Arift, Fol, quat. Cor. Campanulatis , Stylo 
inclufo , Calycibus ciliatis. Jant, 230. Er. (ubdivaricata. 

BERG. Cap. 114. Afro 

(17) Erica mmm Cor. ovatis, Stylo incluù, Flor. 
capitatis , Fol, ciliatis, Er. Fol. fubul, ciliatis quaternis &c. 

Hort. Cliff. zag. Fl, Suec. 310 ,337. R. Lugdbat, 442, Tetrae 
lixe HALL. Helv. 413. Ruep. Jen. 31. Erica ex rubro nigri- 

eans Scoparia, C‚ B. Pin, 436. GORT. Belg. 112. 

Kle DEEIn IV. STUK: 
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ML Jaag Gewasje, zelden een Voet hoog, en diks 
AFDEEL: 

vir. wils neerhurkend voorkomende onder de andere 
Hoorp- Heiden , of alleen op Moerasfige plaatfen en 
STUK vogtige Heygronden door geheel Europa, én 

zelfs in onze Provinciën , alwaar menze, vol- 
gens den Hoogleeraar pe Gorte Rs ‘Dop: 

Heide of Fyne Heide noemt, 

XVIII. 
Se 

5 / J 

B (18) Heide met — —  Eyronde Bloemen, 

Ru gbioe- die ongefteeld op zyde zitten, den Styl 

ti ingeflooten , de Blaadjes ruuw. 

Hier is ook de Kleinbloemige t’huis gebragt „die 

bevoorens een byzondere Soort uitmaakte. Dee 
ze en de negen volgende, wederom, zyn vande 
Kaap afkomftig. 

xix. (19) Heide met — — lange Bl die 

kee ongefteeld zyn den Sryl ingeflooten hebbende 

56 Van deeze Soort , die van anderen Genever- 

bladig genoemd wordt , zyn de Bloemen Rol. 

rond, en tweemaal zo lang als de Bladen ; Aairs- 

wyze vergaard , hangende nederwaards , hoogrood 

van Kleur, Bn 

nett (20) Heide met — —- groote Bloemen , den 
mige. Styl witfleekende., De 

(15) Erica Anth. Arift Fol. quat. Cor. ovatis, Stylo inclufo, 
Fol. fcabris, Flor. fesfilibus lateralibus. Erica parviflora. Sp, 
Plant. so6 Afr. 

(ro) Erica —— Cor. grosfis, Stylo inclufo , Flor. 

fesfilibus. rin Tuniperi Fl, purpureo oblongo.BuxB. Cent. 

IV. p. 25. T. 41342. Er. Afr. arborescens Fl. carneo. BARTA, 

Heafn. Il. p. 57. Obs. 24e BERG. Cap. ros. Afr. 

(zo) Erich — — Cor. grosfis, Stylo exferto, Mant, 

234. Aft, 
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De Bloemen van deeze zyn Eyrondachtig , Hr, 
een Duim groot, Bloedrood, zo wel als de ete 
Kelk, die zeer kort is en de AS van den Hoorp. 
Ei dekenden Styl, als een Knopje, vierhoekig: STUK, 
de Blaadjes Elsvormig {mal digt en ruuw, 

(1) Heide miet — — Eyronde Bloemen XXI. 

die famengehoöpt zjn, den Styl uitfteeken- wotlige. 

de , de Bladen Wollig. 

IL, Met gekamde Meelknopjes én drievou: 
dige Blaadjes. 

(22) Heide met — — de Bloemen rond xx. 
, Ni „ 5 « 5 Trifloras à K lokvormig ; aan ’tend der Takken, den Driebloe- 

Sryl ingeflooten, | mige, 

Deeze fchynt van de Driebloemige van Be r- 
Grus te verfchillen. Zy heeft de Takken en 
Steeltjes ruig, de Bloemen van langte als de 

Kelk. 

(23) Heide met — — de Bloemen 5 KKT 
Klokvormig Sn » den Styl ingeflooten, Beecars. 

Befieackis 
de Blaadjes Schubachtig geplaatst. tige. 

| (24) Hei- 
(21) Erica Anth. Arift. Fol, quat, Cor.’óv. Stylo exferto , Fol, 

‘pubescentibus, Floribus congeftis, Er. fol. lineari- anislen ternis 
&c. Hort. CUf. 143. Af. 

(22) Erica Anth. Cristatis , Fol. ternis, Cot, ket 

panulatis, Stylo inclufo , Flör. termminalibùs. Sp. Plant, sof, 

Âft. 
(23) Erica == Cot. gldbofö = campanülatis tettis5 

Styloinciu®, Fel. inbricatis Mant, 233, Erica Aftië, glabed 

fraticola , Arbuti Flore, Sz. Kab.1. p. 32. T. rf. 3. Aff; 

Kk 
iis DEEL IV, Stuk. 
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1, (24) Heide met — —- de Bloemen Ey- 
ee: rond gedekt , den Styl ingeflooten , den 
Hoorp. stempel in vieren gedeeld, 
STUKe ’ 

xxiv. (25) Heide met — — de Blóemen Eyrond 
Canis met Tolachtige Kelken , aan Kroontjes , 

XXV. den Styl ingeflooten , met een geknopten 

wedilgr Stempel. | 

xxvr, _ (26) Heide met — —- de Bloemen fpits 
Articula- Eyrond, den Styl ingeflooten ; den Kelk, 

ate die gekleurd is, langer dan de Bloem. 

XXVII. (27) ‘Heide inet — — de Bloemen Eyrond, 
Calycina. “den Styl ingeflooten „ de Kelken- Raderach- 

ES tig uitgebreid. 

Hier wordt de Graphalodes van BERrcrus 
thuis gebragt , in welker befchryvirgik echter 
geen gewag gemaakt vind van die hoedanigheid 
der Kelken , noch ook niet, dat de Blaadjes 

driëkant zyn, ‘de Blikjes overhoêks , de Stem- 
DEE 

(za) EricaAnth, Crift. Fol, tern. Cors ovatis teétis, Stylo in= 

clufo, Stigmate quadripartito. BERG. Cap. 119. Er. Af. tenuie 
folia Unedonis flore. PLUK, Jlant. 68. T. 346. É. ir. Aft. 

(25) Erica —— Cor. ovatis , Stylo inclufo , Calycie 

bus turbinatis , Flor. umbellatis , Stigm. capitato, BERG; Cap, 

108. Erica Capenfis , Coridis folio, Flore rubello. Per. Gaz, 

p. 7. T. 3. f. 7. Afr, 
(26) Erica ‘== Cor. ovatis acuminatis , Stylo in= 

clufo Calyce colorato longiore, Syst. Nat. XIl.-pe 269e 
Alant. 65. Afr, 

(27) Erica —m —— Cor, ovatis , Stylo inclufo ‚ Calycie 

bus patentisfimais rotatis, Erica Gnaphalodes, BERG, Cap. 119 
Af. 
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pel ftomp , gelyk thans gezegd wordt van deeze Île 

Soort. Eran 

(28) Heide met — —- de Bloemen Ey-Hoorp- 
rond, den Styl byna uitfteekende „ met een" 

geknopten Stempel, EA 

ë Afchgraau= 
De Laage Heide met een Afchgraauwe Schors we. RA 

en Aardbefie- Booms Bloemen , van-C, BA u- 
HINUS, maakt deeze Soort uit, welke van 

de Kleur haaren bynaam heeft. Dezelve groeit 
in de middelfte deelen van Europa en in ’% 
Ooften ; zegt onze Ridder. Menigvuldig kome 

zy voor, in Engeland , volgens RAy: men 

vindtze op onze Heijen , buiten Utrecht en 

‚ Naarden. Het is de Zesde van Crusrus 8 
welke die Kruidkenner zo in Engeland boven 
Windfor, als in Vrankryk boven Parys , en in 
Spanje ‚ waargenomen hadt , geevende: maar te- 

dere Rysjes tot den Wortel uit , zonder eenige 
Steng, en de Bloemen fchoon donker paarfch en 
groot hebbende , even als die van zyne Vyfde 
Soort , welke. Heefterachtiger.was „ en omtrent 

een Elle hoog, in Portugal boven Lisfabon ge- 
‚meen, GeraRrD wil, in zyn befchryving der 

Planten 

(23) Erica Anth. Crift, Fol. tern, Cor. ov. Stylo (ubexferto , 

Stigmate capitato. Oep, Dan. T. 33. Erica humilis Cortice 
cinereo, AÄrbuti Flore, C. B. Pin. 486,-Erica Coris folio, (extra, 

“Crus. Hij. I. p. 47. Hisp. IC. pe 116, GER. Prov, 237. GORT. 

oBelg. rr2s BErica ternis per intervalla Ramulis.-C. B: Pin, 
“486. Erica Corís folio quinea. Crus. Pann, Iep. 115. 

Kk 2 

II, DEEL, IVe STUKe 
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„HL Planten van Provence, dat de eerstgemelde 
bnn flegts een Verfcheidenheid zy van deeze „wel- 
Hoorp- ke te vooren’ door de drievoudigheid der Tak- 
STUK. _ jes onderfcheiden werdt. Men zegt thans, dat 

de Bloemen blaauwachtig zyn in deeze. Soort. 

XXIX. _ (29) Heide met — —- Klokswyze kleine 
En Bloempjes , den Styl uiifteekendes 
Gepluim- die, 10 | | | 
de. Dit is wederom een Kaapfche , tot welke de 

Duizendbloemige van Bererius betrokken 
“wordt , een laag Heeftertje , dat de Blaadjes 
Ímal en ftomp , van boven plat, var onderen 

rond heeft, Schubswyze op zes ryën geplaatst ; 
de Blóempids klein'en kort gefteeld , tot een 

Cylinder famengehoopt , Afchgraauw van Kleur, 

DE (3o) Heide met —- — de Bloemen Rol- 
Zuidelsi rond ; den Styl ben ze rans Zuidelyke, « 

uitgefpreid. 

In Spanje’ is deeze waargenomen door Ar r- 
STROEMER. De Bloemen warten byna onge- 

fteeld, driemaal zo lang als de Kelk, met grys- 
achtige Slippen , den Styl geknopt hebbende en 
de Meeldraadjes met twee Baardjes gekamd , 

ingeflooten, in tweeën gedeeld. 

b. Met gekamde Meelknopjes en vier- 

voudige Blaadjes. 
(31) Hei- 

„(25) Erica Anth. Crift, Fol, tern_ Cor. campanul. Stylo 

exferto ‚Flor. minutis. Erica milleflora, BERG. Cap. 96. Afte 

(3e) Erica — — Cor. Gylindr, Stylo exferto , Fol, 
patentibus, Jant, 231, Afrs 
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‚-(gt) Heide met — —- de Bloemen opge. ML 
blazen Eyrond, byna enkeld, den Styl in- hete 
geflooten hebbende, __Hoords 

! STUK. 

Deeze heeft de Bloemen Lymerig en van, xxxr. 
Ph yf/odes,. 

grootte als een Erwt, waar van de bynaam. Zy Erwtbloes 

is, zo wel als de zeven volgende Soorten, van 8% 

de Kaap af komftig. 

C 32) Heide met — —-de Bloemen Eyrond, xxxu. 
ongefteeld , zydelings geplaatst. in 

ik Ruigbladi- 
Deeze , van Berrtus ontleend, heeft de ge. 

Blaadjes als Spiraalswyze om de ‘Takjes ver- ee 
ftrooid, gelyk in de Lycopodium, zo dat de. 

zelven moeielyk te tellen zyn, zegt de Ridder. 
In alle opzigten , byna, behoort tot deeze 
Soort dat Kaapfche Hey- Gewas, waar van ik 
een Tak heb, omtrent een Voet lang , die rond 

en Houtig is , donker paarfch van Kleur , met 
Lidtekens, zig in drie dunnere en deeze weder. 
om in dunner ‘Takjes verdeelende , welke digt 

begroeid zyn met tropjes van vier of vyf {malle 
rondachtige Blaadjes, donker groen van Kleur, 
ftomp en krom, uitgefpreid ‚ bezet met dunne 

| witte 

€31) Erica Anth. Crist, Fol, quaternis, Cor. ovatis inflatis, 

Stylo inclufo » Flor. fubfolitariis, BERG. Cap. 1oï. Aft. 

(32) Erica Cor. ovatis , Flor. feslibus laterali- 

bus, Erica Empetrifolia, Bere. Cap. 120. Erica Africana, 

Cor. folio pilofa , Flosc, minutis purp. inter Ramos disper- 

fis, PLUK. Mant. 68. Aft, 

Kk a 
II. DEEL, IV. STUK, ï 
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witte Haairtjes, Tusíchen dezelven, aan de 
toppen der Takjes, komen de Bloemen Aairs- _ 
wyze voort , zynde byna ongefteeld , Eyrond 
of Bolrondachtig , paarfchachtig rood , bevat- 
tende den Styl en Meelknopjes , die onder Fig. 
a op Praar XXII, welke de naauwkeurie 
ge Afbeelding van een Takje daar van is , by 
Letter B, door Vergrooting zyn afgetekend : 

‚waar uit zig de hoedanigheid der Gekamde 

XXX. 
Tenuifolia. 
Punbladi- 

Ze 

Meelknopjes, die. als, tweearmig in deeze 
Zyn, ten duidelykfte openbaart. Ook is een 
Blaadje, op de zelfde manier, daar nevens ge- 
voegd , om de ruigte der Blaadjes , die ook op 
den Kelk plaats heeft, te vertoonen. 

III. Met ongebaarde ingeflootene Meelknopjes. 

(33) Heide met — — de Blaadjes gepaard, 
de Blóem en Kelk Bloedrood. 

Tot deeze Soort wordt door Linne us een 

andere van SEBA betrokken, dan door Be zr 

GIUSs, die ook de gladde van HERMANN Us 
met kleine fraay paarfche Bloempjes, welke tot 
Hoofdjes vergaard zyn, hier thuis gebragt heeft , 
dat met geen van beiden ftrookt, De Kleur der 
Bloemen ftrekt tot een voornaame onderfcheiding. 

(a) Met drievoudige Blaadjes, 

(34) Hei 
‘ (33) Erica Anth, muticis inclufis , Cor. Calyceque Sangai- 

neis ‚Fol. oppolitis. BERG. Cap. 116. Erica Aft, altera, Fol. 

minutisfimo, SEB. Keb. Ip. 117. Tab. 73. f, 6. Afz, 
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(34) Heide met — — — de Bloemen Il 
langwerpig fpits Eyrond, over de eene zys dn 
de getrost. et __Hoorp- 

STUKe 

(35) Heide met — — —- de Bloemen by xxxiv. 
drieën door een gemeenen Kelk gedekt en „Arms 
ongefteeld. mige. 

Tot deeze Soort wordt, behalve de Spumofa spunefs. 
van Bereius, ook de Scariofa van dien zelf„Schuimigt. 
den Autheur betrokken : want deeze twee ko. 

men in ’t hoofdzaakelyke nagenoeg overeen: 
de Styl alleenlyk is in de eerfte ingeflooten , 
in de andere uitfteekende, ’t welk een byzon. 

der aanzien geeft. De Kelk wordt gezegd 
Schubachtig te zyn en Bloedkleurig: de Bloe- 
men Klokvormig en geelachtig ; met een zeer 
langen, knikkenden Styl, 

Hier moet ik de befchryving laaten volgen Splendida, 

van een derden Tak myner Kaapfche Heiden , PE“ 
die ik de Glanzige noem , om dat zy een Ber 
Glans heeft op het Loof , zynde in Fig, 3, 
op Praar XXIII, afgebeeld. Dezelve, 
naamelyk , heeft de Meelknopjes ftomp of on- 

gebaard en ongekamd; zy zyn binnen de Bloem 

beflooten ; de Blaadjes zyn drievoudig of aan 

drie- 

(34) Erica Anth. mut. incl. Fol. ternis , Cor, ovatis , ob- 

longis acutis , Racemis{ecundis, Afante 231. Alt. 

(35) Erica — —— Cor. ternis Calyce communi 

obteêtis ; Stylo exferto. BERG. Cap. 103. Erica fcariofa. BERG. 

Cap. 1o2. Erica Aft. Fol. Gorios minore, Fl, Albo, Sem. Kab, 
U, pe 11. T. 9, f. 7. Aft. 

| Kk 4 
Il. DEEL. IV, STUK, 
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[IL drieën Kranswyze om de Takjes geplaatst, en 

gien de Bloempjes komen by drieër. in een gemee- 
Hoorp- ne Kelk voort. Dat de Bloemen gepluimd 
STUK. _ zyn, niet zydelings getrost , onderfcheidtze van 
de naastvoorgaande „ dat de Blaadjes drievoudig 

zyn van de Dunbladige , en dat de gemeene. 
Kelk niet Schubachtig maar Bladerig is, van 
de laatfte Soort. Gezweegen nog de Kleur der 

Bloemen , die zeer bleek roodachtig zyn. De 
Stengen zyn denker bruin , rond en taamelyk” 
dik, hebbende myn geheele Tak ongevaar een 
Voet langte. Daar aan komen de Takjes ‚ meest 
boven „ Tropswyze by malkander - voort , zig 
wederom in kleiner verdeelende , die altemaal 
met gladde groene. Blaadjes , by drieën digt 
Kranswyze ‚ en eenigermaate, Schubachtig , be- 
groeid zyn. De langte der Blaadjes is okdidane 

een tiende Duims; de figuur gelyk men om 
laag, by C, A ertaand ziet ; alwaar ook de dub- 

belde Meelknopjes , benevens de Styl, met 
fterke Vergrooting getekend, voorkomen. De 
Bloemkrans is gaapende en van grootte als de 

eigen Kelk, beftaande de gemeene Kelk uit 
vier kleine in ’ kruis geplaatfte Blaadjes » van 

_ Kleur als het Loof. 

(36) Heide met —r — — de Bloemen, XXXVL. 
Capitata. On. 
Kuigkop- in 

pige. (36) Erica Anth. mut. incl. Fol tern, Cor. te@tis Calyce la- 
nj Flor. fesfì libus , Anth, mediocribus. BERG. Cap. 54 

N. 4. SEB, Rab. I. p. 30. T. zo, f. 1. Erica Carnea Prom, 

zons. Spe PerIV. Gaz. V, Te 2. £ 10, Af, 
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ongefteeld en met een Wolligen Kelk ge Rn | 
dekt „, de- Meelknopjes middelmaatig, VIL, 

ds : Hoorns 

Hier is de Bloem in vieren ten halve ge-STUKe 
deeld, ftomp , niet langer dan de Kelk: de 

Meelknopjes byna met den Rand gelyk; 
de Styl uitfteekende. Men vindt by SERA, 
onder den naam van Afrikaanfche Heide met 
een Wollige geelgroene Kelk, de Afbeelding ; 
waar uit blykt , hoe zeer de Soort van de 

voorgaanden verfchille, 

(37) Heide met — — —- de Bloeien XXXVIL 
Klokvormig en langer dan de Kelk, die ge-, acnag 
kleurd is; den Styl uitfleekende, ‚ de Meel Zwart. 

noppige. 
knopjes middelmaatig. 

De. zwartheid der Meelknopjes , die ook met 
den Rand van de Bloem gelyk komen, geeft 
den bynaam aan deeze Soort, wier Kelk Bloed- 
kleurig is, breeder dan lang. | 

(38) Heide met — — — de Bloemen xxxvim. 
Eyrond Klokvormie ‚ den Styl winfteekens f/"*bioie. 

de , den Stempel Dechtirachti. se mache 
a ige, 

(39) Hei- 

(37) Erica Anth. mut, incl. Fol, tern, Cor. campanulatis, 

Cal. colorato tongioribus , Stylo exferto, Anth. mediocribus. 
Mant. 222. Afr. 

(33) Erica Ba == Cor. ovato « campanulatis , 
Stylo exferto , Stigmate infundibuliformi, Mant, 66. PLUK, 
Pbyt, 47. É. 14. Afr. ak 

Kk 5 
Ile DEEL, IV, STUKé 
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Ale (39) Heide met — —- — groote Eyron- 
one de Bloemen, den Styl uitfleekende , de 

Hoorp- Trosfen over ééne zyde. 
STUKe 

xxxix. Met reden verwondert zig RAv, hoe BA ue 
ge. HINUS deeze de Engelfche heeft kunnen noe- 

men , terwyl dezelve , zyns weetens , nergens 
in Engeland gevonden werdt. Zy groeit, vol 
gens CLuslus, in Portugal, byna een Elle hoog , 
zynde Heefterachtig met dunne Takjes, waar 
aan de Blaadjes drievoudig groeijen, maar bree= 
der dan in andere Soorten , van onderen wit- 
achtig , op. de kanten Haairig. en famentrekken- 
de. van Smaak. De Bloemen, die groot en Be- 

kerachtig zyn, komen ook by drieën , Krans-= 
wyze , aan de enden der ‘Fakjes voort. Op 
Zandige plaatfen , omftreeks Lisfabon , was 
deeze niet ongemeen. Thans volgen wederom 

vyftien Kaapfche Hey - Soorten. 

b. Met viervoudige Blaadjes. 

*t (4o) Heide met —— —  —- gronte geknod. 
Tubifora. fte Bloemen, den Styl ingeflooten , de 
ee Blaadjes een weinig gehaaird, 

Dee- 

(39) Erica Anth. mut. incl. Fol, tern. Cor. ovatis grosfis, Sty!e 
exferto, Racemis fecundis. Erica hirfuta Anglica. C. B. Pin. 
486. Erica duodecima. Crus. Hijt. I. pe 46. Oîava. isp. 

Pp. 119. RAJ- Hift. 1716. Eur. 

(40) Erica —= Fol, quaternis , fubciliatis , Cor, 

clavatis grosfis , Stylo inclufs. Er. fpicata, Floribus ob- 
longis »e carneo purpureis. PLUK. Mant. 67, 346. f, 9. Erie 

ca Aft. frutescens, SEB, Kah. I. T. zo. É. 4. Afr. 
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Deeze Heefter groeit aan de Kaap wel twee ML 
| u -… „ÁFDEELe Ellen hoog en draagt zeer groote Pypachtige ‘vn, 

Bloemen , die Wollig zyn, komende de Styl Hoorp- 
byna met den rand gelyk , die in Lancetvor-°TUÉ 
mige Slippen is verdeeld, De Meeldraadjes 
fteeken by Sr BA aanmerkelyk buiten de Bloem, 
en de Blaadjes worden Fiaairig genoemd, zyn- 
de zeer kort en fyn. 

(41) Heide met — —- —- groote geknod- Ker. 
fte Bloemen , den Styl ingeflooten , de gcomtloc: 
Blaadjes glad, mige, 

Deeze komt de voorige zeer naby , doch 
heeft de Bloemen ruig , met Ímaller Slippen; 
de Takken Haairig en de Bladen glad, 

(42) Heide met — —- —- groote gee xr. 
_knodfte Bloemen > den Styl ingeflooten , de Ll 
Kelken ruig. | mige. 

Ongemeen fchoon vertoont zig deeze Kaap- 
fche Heide, wegens haare groote nederhangen- 
de Scharlakenroode Bloemen , met lange uit- 

fteekende Meeldraadjes van die zelfde Kleur, 

(43) Heide met — —— —- grooïe geknod- err 
fte Cerinthois 

des. 
(41) Erica Anth. mut. incl. Fol, quat. glabris, Coroll. clav. erb â 

grosfis, Stylo inclufo, Er, Africana. SrB. Rab, II. T. 19. f, s. Afr, ORG: 
(42) Erica Cor. clav. grosfis, Stylo in. 

clufo , Calycibus hic{utis. Eric. Aftic angaftifolia ge. Ray. 
Dendr, 98. SEB. Kab. Ie T. 21. f.4. Aft. 

(43) Erica =— Cor, clay, grosíis , Stigmare 

ine 
il, DEEL, 1V, Srum, 
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UI. fte Bloemen , en eenen igiethn gekruis 
AFDEEL. 

vi. fien Stempel. 
Hoorp- kl : 
STUK, Om dat de Bloemen naar die van *t Kruid s 

Cerinthe genaamd „ gelyken, heeft deeze dien 

bynaam. BreyN geeft ’er de Afbeelding van 
en houdtze voor de Koningin van de Kaap- 
fche Heiden , als onder die allen in fchoonheid 

uitmuntende. De Bloemen , paarfchagtig rood 
van Kleur , zyn aan Hoofdjes vergaard op de 
toppen van de Takjes, en Wollig , hebbende 
den Kelk als verdubbeld. ’t Gewas is Heefters 
achtig , met vry breede ruuwe Bladeren. 

xriv. (44) Heide miët 2e me Trompetachtige 

ee gebondelde Bloemen , den Bie RE 
BIE vo hebbende. 

‘In deeze ftaan de Bloemen ordre zy breie 
den zig aan den rand in vier Hartvormige 
Slippen uit , die van onderen rood , van boven 

wit zyn, anders cok op de zelfde manier aan 
Hoofdjes vergaard. 

xiv. (45) Heide met — — — fpits Klokvore 
Cubica, . Hi X 

Vierkantie mige „Bloemen 9 en Styl ingeflooten 9 de 

ge. Kelken vierkantig hebvende, 
(46) Hei- 

clufo cruciato. Erica Coris folio hispido, Cerinthoides , Afti- 

cena. BREYN Cent. 25. T. 13. SEB. Rab. ET. 22, Te ABE 

Tad En 6 ALD 

(44) Erica Anth, mut. incl. Fol, quat, Cor, Hypocraterie 
formibus fasciculatis, Stylo inclafo. Mant. 66. Af. 

(4s) Erica Cor. Campanulatis acutis s 

Stylo inclafo , Calycibus tetragonis. Mant, 233. Afro 
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(46) Heide met — — — EyrondTrech- IH. 
terachtige Bloemen, den Styl ingeflooten en “TOneLe 
getande Kelken. Hoorp- 

STUK. 
(47) Heide met — —- —- Klokvormige xrvr. 

Lymerige Bloemen, die getrost zyn, den De 

Styl ingeflooten. “Tandige. 
XLViI. 

(48) Heide met —- —- —— Bolronde Bloe- ie en 

men, die den Styl ingeflooten hebben en nf 
de Kelken eenigermaate gefchubd, Granula- 

Lú. 
Korrelige. (49) Heide Met — — —- langwerpig Ey- sar 

ronde Bloemen, die hes den Top fa- Comofá. 
mengehoopt zyn, met den Styl ingeflooten, ne 

De Bloemen van deeze gelyken naar die van 
de vierendertigfte , en de voorgaande naar de 
vyftiende Soort. 

IV. Met ongebaarde uitfteekende Meelknopjes. 

a. Met drievoudige Blaadjes. 

(so) Heide met — — —— de Bloemen Rol- 1. 
Dlubenetit. rond, den Styl uitfteekende , enkelde Kele siutenerie, 

ken en zeer lange Meelknopjes. 
(51) Hei- 

(46) Erica Anth. mut, incl, Fol, quat. Cor. ovato-infundibuli 
formibus, Stylo inclufo, Cal. denticulatis. Jfant. 229. Aft. 

(47) Erica Cor. Camp. glutinofis Stylo 

inclufo, Flor. racemofìs. Mant. 231. Aft,. 
(43) Erica Cor. Globofis , styl. incl. Cal. 

fub- imbricatis. Mane. 234. Af. 

(49) Erica —— ——— Cor. ovato- oblongis ‚ Stylo 
inclufo, Flor. infra Caul. apicem congeftis. Mant, 234. Aft. 

(so) Erica Anth. mut, exfertis , Fol, ternis, Gor, cylindr. 
str: 

U. DEEL, IV, STUK, 
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HL (51) Heide met — —— == de Bloemen 
TEL Spits , den Styl uitfteekende , gefchubde 

Hoorp= Kelken en zeer lange Meelknopjess 
STUK. 

kt Deeze twee verfchiilen weinig in Geftalte , 
benee, maar bovendien zyn de Bloemen ín deeze geel 

en fcherp in viefen gedeeld; in de andere rood 

en flaauw verdeeld; terwyl ook deeze de Blaade 
jes op elkander leggende , niet afftandig heeft , 
gelyk de andere. 

Lit. (52) Heide met mm _—— — de Bliian 

Are Rolrond , den Styl uitfteekende , de Takken 
tis. Wollig. 

In deeze zyn de Bloemen verfpreid; de Kelk 
is zeer klein 3 de Styl Haairachtig. 

LI. (53) Heide met —_ —- —- de Bloemen 

he met een Wolligen Kelk gedekt , hier en 
pige. daar verftrooid , den: Styl. uitfteekende. 

De Welriekende Afrikaanfche Heefter van 

SE 

Stylo exferto ; Gal. fimplicibus ; Anth. longisfimisPLUK. Mant. 
45. T. 344. Éf. 6. SEB. Kab. 11. T.-zser fo 5 veAfr. 

(s1) Anth. mut. exfertis, Fol. ternis, Cor. acutis, Styla 

exferto , Calycibus imbricatis , Antheris longisfimis. MZant. 
235. Erica Plukenetii. BERG: 91, Afr. 7 

(sz) Erica Cor. Cylinde, Stylo exferto , 
Ramis tomentofis, Mant. 229, Afr. 

(53) Erica _— Cor. “têltis Calyce lanato , 
Stylo exferto , Floribus fpalhs-"Sp s. Sp. Plant. N. rs. Erioëëphalus 
Bruniades Ericeformis &c. PLUK. Mant, 69. T, 347 f. Ge 

Frutex Africanus aromaticus, SB. Kab. II. T. 63, f. 7. Er. 

Prom. B. Spei , Fl. albis , ‘Stammibus rulitis, Per, Gaz, V. 

T. ze,‚f. 9. Afte 



O c T A ND RI A 527 

Sena wordt hier thuis gebragt, hebbende de UL 
Bloempjes van een aangenaamen Reuk , doch ÎTP5iL 
de Blaadjes niet Haairig gelyk zy zig in dieHoorb- 
van PrLUKENET vertoonen. De Kelken ST? 
maaken, in beiden, Wollige Knopjes, die van 
binnen hol zyn en de Bloempjes bevatten , 
welke , in die van PETIVER, wit waren met 

roode- Meeldraadjes. | 

B: 54) Heide met — mm —e de Bloemen riv. 

Klokvormig „met een gefchubden Kelk; den mbjiare. 
Styl uitfreekende, dige. 

Ten opzigt van het Loof komt deeze zeer na- 
by aan de Laricina van BERGIUS, doch de fie 
guur der Meelknopjes zal ze daar van onder- 

fcheiden. De Bloemen ftaan zydelings , zyn 
wit en binnen den Kelk vervat. 

(55) Heide met — —… —- de Bloemen rv. 

Klokvormig „ den Styl witfteekende en haha 
Naaldswyze Bladen. 

In Spanje heeft de Heer LorrriNg dee- 
ze Soort van Hey waargenomen , een Heefter- 
tje met korte gladde , Naaldswyze Blaadjes , 

by 
(54) Erica Anth, mut, exfertis , Fol tetnis „Cor. Campa- 

nulatis, Cal, imbricatis, Stylo exferto, Sp. Plant, N. 12. Eri= 
ca quinquangularis. BERG, Cap. 117. Erica Zthiopica incana, 
Foliolis Laricis in modum confertis &c, PLUK. Alant. 68. De 
346. f. 13. Afts 

DK BEPA oet Cor. Catmpanalatis , ‘Stylo 
exferto, Fol. acerofis, Sp. Plant, Ne 2.'Er: Fol. acerofis gia- 
bris ternis, LOEFL. Je, 138. Eur. 

He DEEL. IVe STUK» 
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_ UL by drieën geplaatst. De Bloemen waren blaauw: 
tg achtig; komende by Kransjes voort „ en de 
Hoorp- Meelknopjes hadden „ van onderen, een knob: 
STUK, _belige Staart. . 

b. Met vier- of meervoudige Blaadjes. 
LVL (56) Heide met mn de Bloemen 

ene Klokvormig , verftrooids den Si} uitfleee 
Paar{chach- kende. 
tige. 

Deeze ; in de Kridelshe deelen va Europa 
vallende, maakt de Zevende van Crusrius ; 

met Bladen van Coris ; uit; en de hurkende 
bleek paarfche van Bavarinus, De Kelk ís 
Elsvormig ; de Bloemen zyn Rolrond ; de Meel- 
knopjes diep gefpleeten ;-de Bladen drie of 
viervoudig, maar aan de topjes vyfvoudig, zo 
de Heer SEG urEr, te Verona; waargenomen 
heeft. Zy- groeit op veele « Zandige: Plaatfen 

van Portugal, kómende de Besfen: daar van, in 
de Maanden Seles en Oktober, te. Lisfa- 
bon op de Matkt te koop, die een Snoepery 
woor ’t Vrouwvolk en de Kinderen zyn. Men 

geeft deeze Besfen ook aan Luiden die een 

heete Koorts hebben, tot Dorstlesfchinge , zo 
CLusrus aantekent: 

(57) Hei- 

(s6) Erica Anth. mut. exfertis, fol, quaternis. Cot, Caa- 
panulatis , Stylo exferto, Flor. fparfis. Sp. Plant. N. ro. Eri- 
ca procumbens dilate purpurea. C‚ B. Pin, 436, Erica Coris 

folio feptinia. Crus. Hil. 1. pe 43. Hisp, pe 117. Eure 
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(57) Heide met de Bloe- Ul 
FDEZLe 

men Klokvormig , enkeld; den Styl uitftee- e vig 

STUK 
Deeze groeit in Afrika en komt ookby Thou- rvi. 

loufe, in Vrankryk, voor, zegt onze Ridder , „agens 
waar van de bynaam. Ze gelykt naar de vols de. 
gende Soort, 

(58) Heide met mmm de Bloe- rvi. 
men langwerpig „ over ééne zyde , den St Herhacea, 

„Kruidige, 
uitfteekende. 

Deeze is, volgens zyn Ed. , de Winter. Plants 

van de zelfde Soort als de Voorjaars - Plant, 
zynde de Vleezige Heide ,„ door den Heer Jac= 
QUIN in Ooftenryk waargenomen: mooglyk de 
eerfte der Pannonifche van Cr us1ius, welke 
Besfen draagt, met Vleezige Bladen. 

(59) Heide met voyfvoudige 
Blaadjes ‚ de Bloemen Rolrond, verfpreid , Maitifrora, 

Ì Veelbloe. den Styl uitfteekende, mie, 

Dee. 

(s7) Erica Anth, mut. exfertis , Fol. quaternis , Cor. Campa- 

nulatis , Stylo ezferto , Floribus folitariis. Jant, 230. Aft. 

(55) Erica —n a Cor. oblongis, Stylo exferto , 

Flor. fecundis. Erica procumbens herbacea, C. B. Pin, 436. 

Sp. Plant. N. 3, B, Er. Carnea, Sp. Plante N. 14. Jacq. 

Auf?r, T. 32, Eur. 

(s9) Erica Fol. quinis, Cor. cylind, Stylo eze 

ferto „ Flor. fparlis, Sp. Plant, N. 13. Erica Fol. Corios mul. 

tiflara, J. B. Hiff. Ie p. 356. RAy. Argl. III, p. 471. TOURNE. 

Inf?, 6o2. GORT. Belg. N. 333. Erica Juniperifolia denfe fru- 
L Ì tie 

Il. DEEL. IV. STUK. 
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„UL _ Deeze fchynt in Provence byzonder gemeef 
ien te zyn, wordende de Bloemen, daar van, diks 
Hoorp- wils in de Tuilen gedaan , wegens haare fraay= 
STUK. _ heid; zo de Heet GARr IDEL aantekent. Rav 

vondt in Engeland eene Genever- of Denn- 

bladerige Heide, met veele Bloemen, waar van 

deeze Soort den bynaam voert, Een Dennbla- 
dige Kaapfche is hier voor befchreeven, ’t Is 
een digt Heefter- Gewas, van taamelyke hooge 
te, met dunne Blaadjes, tropswyze by malkan- 
der gevoegd , en aan de toppen met veele 
Bloemen beladen. Crustus heeft buiten 
twyfel van deeze, als een andere Soort zyner 
Tweede Corisbladige , in * Land omftreeks 
Narbonne gemeen , waar van MATTHIO- 
LUS, waarfchynlyk , de Afbeelding. gegeven 
hadt , gefproken. | Een 

WE (6o) Heide met —__ viervoudie 

AAR ge witgebreide Blaadjes , Eyronde Bloe- 
‚ Middel. men, die verfpreid zyn en een uitfteekende 
jandfche. Styl adv es 

Deeze heeft de Takken wit en hoekig, de 
Bladen komen meest by vieren voort; de Bloe« 

men 

ticans Narbonenfis LoB. Hif?. 620. GARID. dix, 160. T. 324 

SAUV. Monsp. 46. GOUAN, Monsp. 195. GERARD. Prov. 438. 

(60) Erica Anth, mut. exfertis , Fol. quaternis patenti- 

bus, Coroliis ovatis , Stylo exferto, Flor. {parfis. Mant. 229. 

Erica maxima purpurascens longtoribusfoliis. C. B. Pin. 485. 

E. Fol. Corios quaternis, Flore purpurascente. J. B. Hifl. Ie p. 

356. Erica Coris Folio fecunda. Crus Hit. I. P. 42. Hisp. 

pe zzoe Conin, Jd, Holle pe 344 | 
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| men zyn niet Rolrond , maar volfttekt Eyrond, IL _ 

zegt LINN us; waar door hy deeze, op de APE 
Gebergten van Ooftenryk vallende , van deHoor+: 
voorgaande onderfcheidt. De Tweede van°TUre 
Crussus, hier thuis gebragt , in Portugal 

groeijende, hadt byna eens Mans langte. Of 

het deeze dan de voorgaande zy , die men 
op de Veluwe en buiten Utrecht aantreft, ftaat 
nog te onderzoeken. 

OPHIR A. 

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt , behalve 
de agt Meeldraadjes en één Stempel, zyn, een 

tweekleppig Omwindzel , drie Bloemen bevat- 
tende, welke vierbladig zyn , boven het Vrugt- 

beginzel , dat eene Befie wordt met ééne Hol. 
ligheid. 
De eenigfte Soort (1) is door den Hoog- 1. 

leeraar BuRrMANNUS opgegeven , als pe 
regtopftaande Afrikaanfche Heefter, welke de | 
Bladen gepaard en fmal Eyrondachtig heeft, 
de Bloemen zydelings , ongefteeld, Onze Ridder 
merkt aan, dat zy véel naar de Grubbia van 

Bererius gelykt. 

DAPHNE. 

Een Bloemachtige , egaal ín vieren gedeelde 

Kelk, die verwelkt ; en de agt Meeldraadjes 

jnfluit, wordende het Vrugtbeginzel cene één- 

zaa- 

(1) Ophira. Syst. Nat. Wig. Kill, Gem. 1304. p. 307 

Ll 

Te DEELe IVe STUKe @ 
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„ Il zaadige Befie: dit maakt , met den enkelden 
An ke Styl, de Kenmerken uit. 
Hoorp- Diet Geflagt bevat dertien Soorten; waar on= 
STUK der agt die de Bloemen zydelings en vyf die 

dezelven aan de toppen der Stengen of Stam. 
metjes hebben. Ver de meeften zyn Europie 
{che Gewasfen. 

Daphne (1) Daphne met ongefteeide Bloemen, drie by 

Mezereum, elkander aan de Steng , en Lancetvormige 
Daane afvallende Bladen, 

Onder den naam van Peperboompje is dit 
Gewas, wegens den heeten. Smaak zyner Bes- 
fen ‚by ons bekend. In Duicfchland geeft men 
‘er, gemeenlyk , den Griekfchen naam Meze- 

réon aan, of noemt het Chamelea, om dat het 

eenigermaate naar den Olyfboom zweemt. De 
natuurlyke Groeyplaats is zo wel in de Zuide- 

Iyke als in de Noordelyke deelen van Europa, 

In Provence, Karniolie , Duitfchland , Lapland, 

Sweeden en Switzerland , treft men het op de 

Bergen en in de Bosfchen aan: doch in Enge. 

land wordt het, gelyk in orze Provinciën , 

tot Sieraad in de Hoven gehouden. 
' Het 

(1) Daphne Flor. fesfilibus ternis Caulinis , Fol. lanceolatis 
deciduis. Syst. Nat, XII. Gen. 480. p. 271. Weg. XIII. 
Gen. 485. p. 307, Fl. Lapp. Succ. Mat, Med, Hort, Chfrz 

R. Lugdbat. zor. Laureola Folio deciduo f, Laureola famina. 

C. B, Pin, 462, Chamelzga Germanica, Dop. Pempt. 364, 

Dop. Purg. ps 130, Daphnoides Cau. Epit. 937, SCOP Carn, 

273, GER, Prov, 443. Thymelza Lauri folio deciduo, five 

Laureola foemina, TOURN. Znf?, sos. HALL, Helv, 138. 
& 
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Het is een Boompje of Heefter , doorgaans II, 

een Blle of ook wel twee Ellen hoog wor- en 

dende , met ronde Stengen en Takken, die Hoorp- 
zeer taay zyn, hebbende een witachtige Schors , STUK. 

waar onder een groene Bast met eenige Wol- 

ligheid , bedekkende een wit Hout. De Bla- 
den gelyken taamelyk naar die van den Lau- 

rierboom, doch zyn kleiner , en daarom wordt 

het dikwils Laureola genoemd of Laurus pu= 

anila, en misfchien heeft, om die reden, onze 

Ridder den naam van Daphne, welke volmaakt 
de Griekfche naam is van den Laurierboom , 

aan dit Geflagt gegeven (*). TOURNEFORT 

noemde deeze Soort Thymelaa met afvallende 
Laurierbladen of Woyfjes Laureola, om dezelve 
dus van het zogenaamde Zwarte Peperboompje;, 
‘dat men Mannetjes Laureola heette, te on- 
derfcheiden. De Bloemen die Aairswyze, in 

vroege Voorjaar, voorde Bladen, ontluiken, 

hebben een zeer aangenaamen Reuk en verfie= 

ren dus , als Eerftelingen van de Lente, een 
Bloemtuin ongemeen, Men vindt ’er, van 

deeze Soort, met witte Bloemen , die men 

Witte, en met roodachtige Bloemen, die men 

Roode Peperboompjes tytelt; maar het grootfte 

werfchil beftaat in de Kleur der Besfen , welke 

aan de eerften volkomen geel , aan de laatften 
hoog. 

(*) Nomen (Thymelaa) displicuit Linnzo; fed Grecum est, 

innocentius [quam] Daphne , que verisfima Laurusest, HALL, 

1193 

IE. DEELo IV, STUKe 
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UL. hoogrood voorkomen. In het Gewas heeft 
AFDEEL, ook eenig verfchil plaats, dewyl de Witte veel 
Hoorp- fterker opfchieten en zig minder gemakkelyk 
STUK. _ toc fraaije Bloemboompjes laaten maaken. 
DeBesfen Men wil dat de Besfen van deeze Peper- 

gersamd boompjes , die door ’t droogen zwart worden , 
Gridia, het in de Apotheeken , ten minfte in de Sim. 

plicie- Kastjes , bekende Cvcco- Gridium uitleve- 

ren. De Besfen zyn ongemeen heet en byna 
vergiftig fcherp , brandende den Keel zodanig ; 
dat hier door eene byna onlefchbaare droogte 
en dorst verwekt wordt : weshalve fommige 
Duitfchers dit Gewas Kellerhals heeten. De- 
wyl een enkele Befie , ingeflokt , zulks vere 

Oirzaaken kan , zo blykt, hoe gevaarlyk het in 
de Bosfchen moet zyn, deeze Besfen te vin- 
den, voor Menfchen door Dorst afgemat, en 
dat men , in de ‘Tuinen, niet te veel voorzorg 

kan draagen , om de Kinderen van deeze Bese 
fen, die fchoon voor ’t oog zyn, af te houden. 
Voorts leveren zy een zeer fterk Purgeermid- 
del uit, Waterige Vogten met geweld ontlas- 
tende, en kunnen derhalve , door weeking in 
Azyn verbeterd, ín fommige hardnekkige Kwaa- 
len , by zeer kleine Giften, gebruikt worden 5 
doch veiligst zal men ’er zig van onthouden, 
De Kwakzalvers geeven ‘er fomtyds drie Kor- 
tels van in, tegen de Waterzugt. De Boeren 
in Sweeden maaken ‘er een grappig gebruik 
van, ftoppende het een of ander Kreng vol 
met decze Besfen , om de Wolven en Vosfen 

| te 
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te vergeeven, De naam is daar van afkomttig, Us 
dat men zig verbeeld heeft , dat zy de Grana bd 
Gnidia of Cnidia van HippocRATESs en de Hoorùs 
oude Grieken mogten zyn ; doch hier van is STUS: 
geene zekerheid, 

(2) Daphne met ongeft. Oxel- Bloemen , Lancet-_ ri. 
vormige Bladen en zeer eenvoudige Stengen. Oane 

De naam van TJymelaa, welke door Tour- 
NEFORT en anderen tot een Geflagtnaam gebruikt 
was, om een menigte van dergelyke Gewasfen 
te bevatten, geeft onze Ridder aan deeze Soort, 
welke het eigentlyke Gewas niet is van dien 
naam. C‚, Baum IiNus heeft dezelve befchteee 
ven onder den naam van Sanamunda, welke aan 
verfcheiderley Planten is gegeven, wegens ecne 
Geneezende en zuiverende kragt : waar van ik 
in deeze niets verneem. GERARD geeft ’er 

de Afbeelding van , waar uit blykt , dat het 
gladde Blaadjes , als van de Polygala, heeft, en 

dat de Groeyplaats is in Provence. Volgens Js 
BAUuHIiNus fchynt het ook te groeijen in Lan- 
guedok en in Spanje (*). aak 

Ö (2*) Daphne 

(2) Daphne Flor. fesfil. axillaribus ; Fol. lanceolatis. Cau 
Îibus fimplicisfimis, D. Flor. tetrandris. SAuv. Monsp. s6. 
Thymelxa Fol. Polygalse glabris. C. B. Pin. 463 Thymelza 

Alpina glabra &c. PLUK, Alm. 366. T. 229. f. 2, Sanamunda 

viridis vel glabra, B. Prodr. 160. J. B. Hift. 1. p. 592. 

GOUAN Monsp. 196, GARID. Aix. 460, GERe Prov. 4425 

enig. fans. 

_(*) Habitat in Hispania Ey Monspelii in Horto Det, hecft 

Ll 4 Lins 
MN, DEEL, ÌV, STUKs 
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mi C2*) Daphne met ongeft. zydele vergaarde Bloe- 
ÄFDEEL vir. men ‚ fmal Lancetvormige Bladen en een 
Hoorp« Wollige Steng. 
STUK. 

ES Deeze , in Ooftenryk groeijende volgens den 
wollige, Heer JACQUIN , fchynt van de voorgaande 

te verfchillen , doch komt dezelve zeer naby; 
en daarom is zy hier geplaatst, 

IL (3) Daphne met ongeft. zydel. enkelde Bloemen 

Re en Lancetvormige , gehaaîrde „platte , ver- 

gaarde Bladen. 

In Portugal groeit deeze , volgens TouRrNE- 
FORT, en in Spanje volgens AL TSTROE MERs 
een Heefter zynde met overhoekfe Takken , 
die uit de Oxels der Bladen rondom kleine 
Bladerige Takjes uitgeeft, zodat het Gewas zig 
als gekranst vertoont, 

iv. (4) Daphne met ongeft. vergaarde Oxel-Bloe- 
erartonrai- men, de Bladen Eyrond „ wederzyds ruig ; 

AE en geaderd, 
ge. Dic 

LINNZEUS in Spec. Plant. doch , behalve de zonderlingheid van 

die uitdrukking , is het uit GARIDELEN GERARD ge- 

noegzaam blykbaar , dat dit Gewas in't wilde groeit op 

verfcheide plaatfen van Provence. 

(2*) Daphne Flor. fesfil. later. aggregatis, Fol. lanccolatoe 

linearibus , Caule pubescente. Mant. 66. 

(3) Daphne Flor. fesfil. later, folitariis, Fol. lanc. planis „ 

ciliatis, pilofis, confertis, Thymel. villofa minor Eufitanica , 

Polygoni folio. TOURNF. Jrfi. 594. 

(4) Daphne Flor, fesfil, aggr. Axillaribus ‚Fol, ovatis utrin- 

k que 
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Dit Gewas, omftreeks Marfeille, in de Wyn- II, 

gaarden, den naam voerende van Raitonndalre Ari. 
heeft et Bladen „ zo zagt als Fluweel Hoorns 
en groeit ook aan de Zee -Kust van Proven-”TUK. 
de’, SEN Corfica en Sardinie, volgens Da= 
LECHAMP , die ‘er naauwlyks de hoogte van een 
Voet aan geeft. De Bloempjes komen Trops- 

wyze uit de Oxels der Bladen voort , welke naar 

die van Wynruit of van Myrthen gelyken, 
en het draagt Besfen , niet minder heet en fcherp 
en van dergelyken aart, als die der Peperboom- 
pjes. Van fommigen is het Groote Sefamoi- 
des genoemd g geweest, 

C 5) Daphne met ongeft. verg. zydelingfe Bloe- _ V- 
men en Lancetvormige flompachtige Bla-Aipildies 
den, die van onderen Wollig zyn. 

Deeze is, onder den naam van Alpifche gry- 
ze Chamelea, by LoBer afgebeeld , en by 

GESsSNERUS onder dien van Daphnoides, wel. 

ke 

que pubescentibus nervofis, GRON, Or. 125. Th. Fol. candi- 

cantibus & Serici inftar mollibus, C‚ B. Pin, 463. Tartonzaire 

Galloprovincie Masfilienfium, LoB. Jc. 371, Sefamoides ac 

jus multorum. DAL. Mijl. 1669. 

(s) Daphne Flor, festil, aggr. lateralibus, Fol, lanceol. ob- 
tufiusculis, fubtus tomentofis, Daphnoides Fol, fupinis hirfae 
tis. GESN. Fasc. 6. T. 3. f. 7. Chameiza pumila faxatilis 5 

fore pallido, BARR. Jc. 234, Thym, Cantabr, Juniperifolia, 

TOURNE. Jr. s9s. HALL. Helv. 187. SAuv. Monsp. 57, 

Chamelza Alpina folio incano, C. B. Pin, 462. Cham. Alpina 

incana, LOB. Je. 370. B, Cham. Sabaudica &c. Raj. Hijl, 1588. 

Ehym. incana. PLUK, „Alm. 366. T. 229, f. 3, 

Ll 5 
1e DEEEn LV STUK, 
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ke de Bladen van onderen ruig heeft. ’t Gee 
was groeit zo wel in de Switzerfche Gebergten ; 
als in die van Italie en Ooftenryk. De Savois 
fche Chamelea , die als een Byfoort aangemerkt 
wordt , heeft het Hout zeer broofch, en be- 

reikt niet meer dan anderhalf Voet hoogte, 
Ten opzigt van de ruigte der Bladen is naar 
den Ouderdom en Groeyplaats een aanmerkelyk 
verfchil , zynde de jongen Wollig en de ouden 

kaal. | 

(6) Daphne met vyfbloemige Osvel- Trosfen ; 
de Bladen Lancetvormig glad, 

Dit is het zogenaamde Zwarte Peperbooms 
pje , dat dien naam zo wel hebben kan wegens 
de donkergroene Kleur der Bladen, als wegens 

de zwartheid der Besfen. De natuurlyke Groey- 
plaats van hetzelve is niet in de Noordelyke;, 
maar in de middelfte deelen van Europa, op de 
Bergen en in de Wildernisfen van Engeland , 
Vrankryk , Switzerland , Duitfchland , in ’t byzon« 

der aan den Rhyn en Moefel en aan’t Meir van 
Geneve. Het voert, zo wel als de eerfte Soort ; 
den naam van Laureola of Daphnoides , en is 

mede , in de Winkels , by den naam van Mezeréon 
bekend 3; doch dit voert, in ’t byzonder, in ’c 

Ens 

(6) Daphno Racemis axill, quinquefioris, Fol. lanceolatis 
glahris. Hort. Cliff. Ups. Gre, Mar. Med, SAUV. Mlonsp. GOUAN. 

GER. &c. Laureola fempervirens flore viridi, quibusdam Laus 
reola mase Ce B. Pin. 462. TOURNF. Jr/?. 595. DOD, Pempt, 

365. d 
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Engelfch den naam van Dwarf - Laurel of Spur- Is 
ge- Laurel , in *t Hoogduitích dien van Zei- Ke 
landt, in ’t lranfch Laureole male of Mannetjes Hoorp- 
Laureola. In ’t wilde wordt het wel twee EI-STUXe 
len en hooger, hebbende mede ronde Takken 
en eene wicte Schors, met dikke Laurierachti- 

ge donker groene Bladen , die zelfs door den 
ítrengften Vorst niet afvallen , noch fchade 1y- 
den5 des het de Hoven met een altoos groe= 
nend Loof verfiert , en een fraay Boompje 
maakt, niettegenftaande de bevaliigheid der 
Bloemen , die geen Reuk hebben , gering is. 

’t Geheele Gewas heeft een zeer fcherp Sap, 
en de Besfen zyn niet minder gevaarlyk, dan 
die van de andere Laureola; doch van deeze 
is meest de Bast in gebruik tot een Schroeie 

jend of Brandmiddel , en de Bladen hebben ín 
Stooving of Pappen , als een oplosfend , ver- 
dryvend , verwarmend Middel, in Jichtpynen 
uit Koude ontftaan, eenigen naam. 

(7) Daphne met zydelingfe tweebloemige Steel- VIL 
ij 7 5 Pontica, ijes, de Bladen Lancetvormig Eyrond Belt 

TouRNErForT nam deeze op zynen Reise 
togt in de Levant waar , een Heefter zynde 
van omtrent twee Voeten hoog, met zeer taai- 

je 

(7) Dapbne Pedunc. lateralibus bifloris , Fol. lanceolato- 
ovatis. Thymelga Pontica Citrei foliis. TOURNF. Lein. IIe To 

Pp. 180, 

U, DEEL, IVa, STUKe 
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UI. je Takken en Bladen als van den Citroenbooms 

A De Bloemen waren ten minfte zo groot als die 
Hoorps der enkelde Hyacinthen , van een aangenaamen 
STUK, _Reuk, geel van Kleur, De Vrugt was nog 

‚_ groen en onryp, doch het geheele Gewas hade 
eenen fcherpen Smaak, gelyk de gewoone Pe- 
perboompjes. 

VIII. (8) Daphne met een gefteeld Bloemhoofdje aan 
dn tend der Takken, en gepaarde , langwere 

Sche, pig Eyronde , gladde Bladen, 

Dit is een klein Heeftertje, door den Heer 

OsBrEecK in China waargenomen , aan ’t end 
van zyne Takken tropjes draagende van zes ; 
zeven of agt, ongefteelde Bloemen. 

IX. (o) Daphne met ongefteelde Bloemlioofdjes aan 

Ken ’$ end der Takken, en Lancetvormige kaa- 

Peper. le gefpitfte Bladen. 

Deeze Soort wil het Cneorum van MA T- 

rTHIroLUS zyn. Het is een Plantgewas, veel 

naar de Thymeleza gelykende, dat in Switzer- 

land, Hongarie en op de Pyreneefche Bergen; 

als ook in Languedok valt. Men vindt het 
inS= 

cs) Daphne Capitulo terminali pedunculato ‚ Fol. oppofitis 

oblongo = ovatis glabris. OsB. Jt, 246. BURM. Fl, Ind. p. 

ië 9) Daphne Flor. fascicul, terminalibus fesfilibus, Fol. lane 

cealatis nudis mucronatis. Daphne humifufa &c. SAUV. Monsp. 

57. Thymelza minor f. Daphnoides Alpinum. GESN. Fasc, 

s. T. 3. £. 6. Th. affinis facie externâ. G.B. Pin. 463. Cnco- 

rum. MATTH,. Hifi. 46. 
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insgelyks in Provence, volgens GERARD,die HIL 
ÁFDEEL; 

de Alpifche Vlafchblaadige Thymelea , van wr.” 

TOURNEFORT , met zeer welriekende paar- Hoorps 

{che Bloemen , daar toe betrekt. STUK, 

_ (ao) Daphne, met een endelingfe Bloempluim , rd 

en fmal Lancetvormige gefpitfte Bladen. Thymelza, 

Deeze maakt eigentlyk de Thymelea der Au: 

theuren uit, hoewel zy door den naam van 

Thymelea met Bladen van 7 lafch onderfchei- 

den wordt, In Spanje en Italie, doch inzon- 

derheid in Languedok en Provence , is zy gee 

meen , wordende aldaar Cante -Perdris of Ga- 

rou genoemd. Het is een Heefter die fomtyds 

een Duim dik en een Elle hoog wordt, veel 

dunne Rysjes uitgeevende, welke met geduurig 

groenende Bladen , als die van Vlafch , maar 

grooter ; breeder en aan ’t end een Puntje heb- 

bende, bezet zyn. Aan ’t end der Rysjes komen 

Eluimen van Bloemen voort, byna als die der 

Olyfboomen, waar op Vrugten volgen als Myr- 

the -Besfen , doch wat langer , in x eerst groen, 

jn de rypheid Koraalrood , vol van een Sappig 

Vleefch, met een enkelen Zaadkorrel, die on- 

der een zwart Huidje een wit Merg, dat zeer 

fcherp 

(1o) Daphne Paniculâ terminali , Foliis lineari - lanceolatis 

acuminatis, GER. Prov. 444. GOUAN Monsp. 196, SAUV. 

Monsp. 56. GUETT. Stamp. 2. p. 427. Thymelza Foliis Lini. 

C. B. Pin, 463. Thymelga Monspeliaca. J. B. Hit. 1. p. 

sor. Thymelza. Crus. Hiff. I. p. 87. Hisp, 172. DOD, purg. 

127. Hift. des Plant. Lyon. T. 2, p. 813 

HI, DEEL: IVe STUKe 
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fcberp ís , bevat. De Wortel is Houtig en 
hard ‚ ia tedere Plantjes van figuur als een Ra- 
dys, en met een dikke Schors bekleed, welke 
zeer taay is, gelyk het geheele Gewas, | 

Deus befchryft CLusrus deeze Soort, wel- 

ke de cude Kruidkundigen vastgefteld hebben 
de Plant te zyn, waar van HiPPoCRATES 
het Zaad , onder den naam van Grana Grnidia 
of Cnidia , tot een Purgeermiddel gebruikte. 

Dit Zaad is zeer heet en fcherp , doch’ het 
Vleefch der Besfen niet, naar welken het 

Pluimgediert zeer gretig is ; zo dat menze, 
in Spanje, even als by ons de Lyfterbesfen „ om 
Vogels te vangen met behulp van Lymftokjes 

gebruikt, ’t Geheele Gewas is van eene brane 
dende hoedanigheid, De Bladen zyn wel , met 
de noodige bereidingen en tempering door mid 
del van Azyn of Olie, tot een Purgeermiddel 

gebruikt geweêst, maar de hedendaagfche Prak. 
tizyns ‚ zelfs in Provence , onthouden ‘er zig 
van. De Verwers gebruiken het om de Stoffen” 

te verwen ; want het Afkookzel van Garou 

maakt dezelven geel, en dan worden zy, door 
middel van het blaauw der Weede of Indigo, 
groen gekleurd, | 

De Wortel van dit Gewas wordt by ’t Ge- 
meens in Vrankryk , genoemd le Bois pour les 
Creilles of Hout voor de Ooren, om dat men 
dikwils een ftukje van deszelfs Bast agter de 
Ooren plaatst , tot het maaken van een Etter- 
dragt, Sommigen fteeken zelfs maar een Ve= 

zele 
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zeltje daar van in de Gaatjes der Oorlellen, en _ MI 
op de een of andere manier ontftaat daar door en 
een groote ontlasting van Vogten , tot genee- Hoorp: 
zing van zeete , loopende Oogen „ dien(tig,“TUKe 

Hier van maakte R1v1ér r,indergelyke Kwaae 
len, gebruik (*). Sedert eenigen tyd heeft men 
een Stukje van deezen Bast , een Nagt in Azyn 
geweekt zynde, aan den Armge-appliceerd om 
Etterdragt te maaken , tot verligting van de ge- 

nen, die met langduurige Borstkwaalen gekweld 
zyn. Wy hebben daar van raamelyk goede uit= 

werkingen , in deeze Stad, gezien. Die Schors 
heeft van binnen zekere fyne Haairigheid en 
deswegen noemt men mooglyk , in ’t Hoog» 
duitfch , dit Gewas Seidelbast. De gedagte 
Haairigheid en taaiheid van den Bast, hebben by- 

na alle de Soorten van dit Geflagt gemeen. 

(rx) Daphne met endelingfe gefteelde Bloemen, Xi: 
en verftrooïde , fmalle, uitgebreide gefbit- klapte 
fte Bladen. 

Hier toe is betrokken de Wollige T'hymelza 
met Hoofdjes en zeer kleine fpitfe, digt aan 
malkander geplaatfte Blaadjes, van den Hoog- 
leeraar J.BURMANNUSs onder de Kaapfe Plan- 
ten befchreeven en afgebeeld ; maar, alzo de 

Bloe- 

(*) GARIDBL ‚des Plant. d'Aix. p. 462. 

(11) Daphne Flor. termin. pedunculatis , Fol, {parfis lineari- 
bus patentibus mucronatis. Thym. capitata lanuginofa , Foliis 
creberrimis muctonatis. BURM. fr. 134, T. 49. fo Ee 

IK. DESLe IV, STUKe 
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u. Bloemen daar van duidelyk gekelkt zyn, fchynt 
de dezelve naauwlyks tot dit Geflagt te kunnen be- 
Hoorp hooren. 
STUKe 

xi. _ (r2} Daphne met dubbelde ongefteelde End- 
Oe bloemen „ de Bladen Lancetswys’ ovaal en 
ge. glad. | 

Deeze Soort, die de Steng Heefterachtig en 
famengefteld heeft, is ‘door SCREBER, als 
in ’t Ooften groeijende, afgebeeld. 

Dir Riesa, 

Een Bloemachtige , Pypige, ongelyk aan den 
rand gedeelde Kelk, waar de Meeldraadjes bui- 
ten fleeken , met een enkelen Styl; wordende 
het Vrugtbeginzel een eenzaadige Befie : dit 
maakt de Kenmerken uit (*). he, 

1. De eenigfte Soort (1) groeit aan de Oevers 

sebas. der Rivieren en Moerasfen in Noord - Amerika, 
Leder- voerende daarom, niet eigen, den bynaam van 

te Paluftris, De Sweeden en Eogelfchen in Nieuw 
Jer- 

(12) Daphne Flor. geminis terminalibus fesfilibus , Fol, el- 

liptico - lanceolatis glabris. Jant. 66. | 

C*) Van dit zo wel als van *t voorgaande Geflagt wordt inde 

befchryving gezegd Calyx nullus ‚en in de optelling, aan ’t 

hoofd der Klasfe: Calyx guadrifidus Corollinus « van °t voori- 

ge Corolla Corollacea en van dit Geflagt Calyx elimbis Coroili- 

NnUSs 

(1) Dirca, Amen. Acad. IL. p. 12. T. L. f. 7. KALM. 

Hin. III. p. 88, 113. Du HAM: Arbr. I. T. zz. Thymelza 

Flor. albis , primo Vere erumpentibus, Fol. oblongis acumina- 

eis, Viminibus et Cortice valde tenacibus, GRON. Virg. 155« 
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Jerfey noemdenhet Muizen Hout „iest. KALM; HL 
doch die te Albany woofden- Ledêrhout: de. ATPEEL 
wyl de Bast zo taay als Leer is, By de Fran= Hoorg» 
fchen, in Kanada, heette het Bois de Plomb ,°TUE : 
dat is Loodhout „ wegens de zagtheid van het 
Hout. De Indiaanen plagten van dem Baâst 
Korfjes, Koordjes en andere dingen, te maa- 
ken; De Europeaänen gebruiken denzelven s 

even als den Linden Bast, onr allés re binden, 
in plaats van Touw. Waarfchynlyk zal meù 

‘er de Rysjes, even als die der Bindwilgen 
hier te lande, ook “bezigen : ‘want ‘het Gewas 
is zo taay, dat men de Takken: naauwlyks- 
kan, bteeken: Het blyft een Heefter, naauw- 
lyks eens Mans langte bereikende smet lange 

_fpitfe Bläden, welke veel naar de gewoone Pe- 
perboompjes gelykt, drie rieethangende Bloem- 
pjes voortbrengende uit ieder Kop. Door de 

taaiheid van den Bast kómt hy Ook niet de Thy- 
meléaas overeen , doch of hy daar mede ten op: 
zigt van de feheipheid der Sappen ftrooke, vind 
ik niet gemeld, 

G NIDIA 

Hier zyn de Kenmerken: een Trechterswyze 
in vieren. gedeelde Kelk, met vier Bloemblaad= 
jes-daar ingeplant : de Meeldraadjes agt en de 
Styt enkeld , áls’ vooren : de Vrugt een enkel 
Befie « achtig Zaad. 

Zes Soorten , altermaal van de Kaap, komen 
Ser in voor ; als. volgt, 

| Mm (1) Goie 
1. DEEL, IV, STUKe 
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ILL (1) Gnidia met verftrooide Jmalle Bladen; by 
En de Bloemen gekranst. 
Hoorp- | | 
STUK. De Ethiopifche Valerianelle met Rosmaryne 
ol Bladen, by SrBaA afgebeeld, en de Afrikaane 

Pinifolia, Íche Rapunculus van den Heer J. BurRMAN- 
he NUS, geeven een denkbeeld van dit Gewas, 

t welk een Heefter is met tedere , hoekige , 

paarfchachtige Takken, bezet met lange , fmal- 
le, fpitfe Bladeren , die aan ’tend der. Takken 

een Hoofdje maaken van veele kleine Blaad- 

jes, ’t welk de Bloemen uitgeeft. 

II. (2) Goidia met Elsvormige, driekante, fpitfe 
sar Bladen „ aan °t end geftraalde ongefteelde 

Hoofdjes ‚ met Lancetvormige Blikjes: 

Deeze ruuwe Heefter heeft de Bloemhoofd- 
jes geftraald , de Bloempjes van buiten Wollig s 

_ den rand van den Kelk van binnen glad: vier 
Bloemblaadjes kleiner dan de Kelk en Haairig : 
van de Meeldraadjes vier uitfteekende en vier 
in het Pypje der Bloem. 

(3) Goi- 

(1) Gridia Fol. fparfis linearibus , Florafibus Rirdatidtis. 
Syst. Nat, XII. Gen. 482, P. 272. Veg. XIII, Gen. 487. p. 

308, Jant. 375, BERG. Cap, 122. Valerianoides ZEthiopice 
frutescens. SEB. Kab.:1l. Te 32 f. se Rapunculus Aft, Fol, 
nervofis linearibus , Floribus Argenteis non galeatis, BURM, 

Afr, 112, T. 4e fe 3e 

(2) Gridia Fol, fubul, triq. acutis ,Capit, terminalibus fesfili- 
bus radiatis , Bracteis lanceolatise Mant, 67 BURM. Prodr, 12, 
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(3) Gridia met alle de Blaadjes fpits enfinal; Ui: 
de Bloempjes ongefteeld , aan ’t end der AFDEEN 
Takken. HoorDs 

STUK. 

_Dit Heeftettje heeft Stengen vân een half 
Voet lang , oneffen door de Lidtekens der af- Badr 

“gevallen Blaadjes , welke fmal, fpits en glad” 5 
zyn: de Bloemen komen uit het Wollige Top: 

“je det Takjes voort, zynde tot Hoofdjes vers 

gaard , kaal en geel van Kleur ; met lange fpitfe 
Bloemblaadjes: de Meeldraadjes even als in de 
voorgaande Soort, In die van Bererus; hier 
aangehaald , waren de Bloempjes groen ; de Stem: 

pels geknot en overal met Stekels bezet, een 
wonderlyke byzonderheid in dit Geflagt , welke 
ik ook in de myne waarneem: 

(4) Gnidia met verftrooide Blaadjes , die lang- 
werpig ovaal, aan den rand ruuw zjn. ie 

De Toöppen der Takjes zyn hier Wollig ‚ ge- 

lyk in de andere Soorten ; de bovenfíte Bladen 
eenigermaate ruig: de Bloembláadjes klein en 

uitgetand: vier Meeldraadjes uitfteekende, vier 
in de Keel; de Stempel geknopt, ruig of zeer 
fyn gedoornd. 

(5) Gni- 

(3) Gridia Fol. omn. linearibus acutis , Flor. terminalibus 
Hesfilibus. Mant. 67, BURM, Prodr. 12, Gnidia viridis, Bega. 
Cap. 125. Thymelza Fol. Pasferinz. BREYN. Cént. 1o, T. 6. 

C4) Gridia Fol, fparfis ovato=oblongis glabris » margiae 

fcabris. Gnidia pubescens, BERG. Cap, 124. 

Mm 2 ps 
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UI, (5) Gnidia met Eyronde Wollige Bladen , de 
er Bloemblaadjes by vieren , de Steng ruig ; 
Hoorps de Bloem met agt Borftels gekroond. 
STUK. 

v. De Keel van de Bloem is hier bezet met 

api agt dunne fmâlle Schubbetjes , welke BE RGIUS 
achtige, voor het Honigbakje gehouden heeft, maakende 

van de zodanigen , onder den naam van Neétan- 

dre, een nieuw: Geflagt , en betrekkende daar 
toe de Päsferina Sericea van onzen Ridder, dus 
genaamd ‚om dat de Thymelea Sericea van den 
Heer BurRMANNUS; welke als geheel Flue 
weelachtig is daar toe betrokken was. Deeze 
heeft de Bladen taamelyk breed , ovaal , kruis- 

lings’ gepaatd. ; en «de Bloemen naar die van de 
Jasmyn gelykende, zeer dun van Pypje, zo ge- 

dagte Hoogleeraar aanmerkt. | 

vi, (6) Gnidia met Lancetvotmige Beije; ie 
Zen gen elkander over. 

en Hier betrekt de Ridder zyne Pasfsrina leyie 
gata, tot- welke de Thymeléa met platte fpitfe 
Bladen, diede Topjes en Bloemen paarfch heeft, 
ook van den. Heer Bur MANNus afgebeeld , 
was thuis gebragt. De Bladen zyn hier als die 

der 

(s) Gridia Fol. ovatis tomentofis , Floralibus quaternis , 

Caule hirfato , Flor, coronÂâ Setis oto, Pasferina Sericea, Spe 

Plant. s13. Neêtandra Sericea. BERG. Cap. 131. 
(6) Gnidia Fol. oppofitis lanceolatis. Aant. 375. Thymelea 

Afric. Sanamunde prioris CluGi facie, PLUK. Alm. 367. T. 323e 

f. 7. B. Pasferina levigata. Sp, Plant. 513. Thymelza Fol, 

planis acutis, Com, & Flor, purpe BURM. «lft. 137. Te 49, Ée se 
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det Myrthen , doch kleiner , glad en groen , Pnt 
wordende aan ’t end der Takjes paarfch, ge- ran 
lyk de Bloemen, die zig Fluweelachtig vertoo- Hoors- 

nen. Door aankweeking in de Tuinen kryge “TPE 
deeze Bloemblaadjes, zegt LINNZUs, 

PASSERIN A, 

Een Bloemachtige Kelk, die egaal in vieren 
gedeeld is, met de Meeldraadjes op het Pypje 
geplaatst, gevolgd van een Zaad dat cen Bast 
heeft; maakt de byzondere Kenmerken uit. 

’t Getal der Soorten is tegenwoordig zes, ale 
zo 'er twee of drie zyn uitgemonfterd ; ; als 

(a) Pasferina met lange fimalle, verhevenronde ep is 
in vier ryên op elkander leggende Bladen; Filiformis. 

de Takken Wollig. | en 

De Wolligheid der Takjes is zeer blykbaar 
in deeze Soort, welke de Bladen fmal en over-= 

langs geftreept heeft, zynde in de befchryving 
der Planten van den Cliffortfchen Tuin afge- 
beeld. | 

. : En Ir. (e) Pasferina met WVleezige Bladen „van bui Hirfuta, 
ten glad; de Stengen Wollig. ei Ruige. 

(1) Pasferina Fol. linearibus convexis, quadrifariam imbri= 

catis, Ramis tomentofis, Syst. Nat. XII. Gen. 484. P. 273e 

Weg. XII. Gen, 489. p. 309. Pasf, Fol. linearibus. Hort. 

Clif 246. T. rr. Roven Lugdbat. 208. Thym. Achiop, 

fruticofa , Foliis in longum ftriatis &c, PLUK. Alm. 130. 

(2) Pasferina Fol. carnofis extus glabris , Caulibus tomen-= 

tofis, Thym., tom, Fol. Sedi minozis, C‚ B. Pin, 461. Sanax 

Mm 3 mans 
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KE ol Hier aan worden Blaadjes als-in het Kleine 
vii.  Huislook toegefchreeven , en het zal de Derde 

Hoorp- Sanamunda zyn van CrLusrus, die tot meer 
STUEe dan een Elle hoogte opfchiet, groeïjende door 

geheel Spanje, als cok op dorre Steenige plaat= 

fen , aan de Zeekust en elders in Provence, 

Zy is, door haare Wolligheid, ongemeen ruig 
en van eene dergelyke Purgeerende en brans 
dende hoedanigheid als de Thymeléa en Pee 
perboompjes. 

I (3) Pasferina met Jmalle , eftene, byna oplage 

ideen j gende Bladen en Kloovronde Bloempjes. 

ted Deeze , een Kaapfche Heefter van grootte 
als de eerfte Soort , komt in gedaante zoda- 
nig met de Heide overeen, dat menze, in de 
eerfte opflag, daar voor houden zou. De Take 
jes zyn Wollig; de Blaadjes kort, langwerpig 
ovaal en Vleezig 3 de Bloemen komen , onge 

fteeld, aan de ‘Toppen der Takjes voort, heb- 
bende een gekleurde, gezwollen Bloempyp , 
gelyk als de Heide, byna Bolrond, De ' Zaar 
den zyn Eyvormig » Zwart en glinfterende, 

gi (4) Pasferina met finale gladde Bladen en 
Gapitata. __ _ Wollige gefteelde Bloemhoofdjes. 
Geknopté. ú Dee: 

munda Tertia. CLus, Hifl I. p. 85. Hisp. p‚ 178. BREYNe 
Cent, T, 19. Selz moides parvum Dalechampii. J. B, Hit. IL. 

Pp: 595» 

(3) Pasftrina Fol, linearibus lavibus fubimbricatis, Corole 
lis globofie. Jfant. 236. BumM. Prodr. 12, 

(4) Pasftrina Eel, linear, glabris , Capitulis pedunculatis , 

toe 



OENE ER ACN ODIRETIË . SEP 

_ Deeze Soort, door den Heer J. BURMAN- HL 

Nus onder den naam van Thymeléa afgebeeld ,“* rn 
heeft aan de enden der Takken ronde gefteel. Hoorp- 
de , Wollige Knoppen, bevattende ieder veeleSTUE 
ongefteelde Bloempjes, die zestien Meeldraad- 

jes boven de Keel hebben , waar van de agt 
bipneníten zonder Meelknopjes. 

(5) Pasferina met Lancetvormige , eeniger- _ V. 
7 Ciliata, mâate gehaairde , opftaande Bladen, de aehaairde, 

Takken naakt. 

Deeze , van den Heer J. BuRMANNUS 
zeer wel in Afbeelding gebragt , onder den naam 
van Thymeléa met langwerpige , fpitfe,aan den 
rand gehaairde Blaadjes, zou de Eerfte Sana- 

munda zyn van Crusrus, welke gemeen is 
in Spanje, wordende van het Landvolk aldaar 
Mierda- Cruz, wegens haare Purgeerende hoe. 
danigheid, geheten, Hier mede komt, in ge. 
ftalte , de Afrikaanfche Heide met Bladen als 

| van 

tomentofis, Pasf. FOL, laneeolato « linearibus glabris, Flor. ca- 
pitatis , Receptacnlo incrasfâto, Am. Aead, VI. Afr, 16. 
Thym. Fol. linearibus alternis , Flor, ex uno pediculo copio- 

fis. BURM. Afr. 133. T, 48 fe 3e Thym. Capitata. BERG. 
Cap. 127. 

(s) Pasferina Fol, lanceolatis , fubciliatis , ereêtis, Ramis 

nudis. Pasfer. Fol. Lanceolatis. Horrt. Cliff. 146. R. Lugd. 

bat. 208. GRON. Or. 126. Th. Fol, Chamelze , minoribus 

hirfutis. C. B. Pin. 463. Th. Fol, oblongis acutis ad oras 

fimbriatis, BURM. fr. 129. T. 47. f. 2, Sanamunda prima. 
Crus. Hift. 1. p. 88. Erica Afr. Rusci folio, SEB, Zab. IJ. 

pe 15° T. 13 £, 9. BERG. Cap. 126. 

Mm 4 
Ile DEEL. IV, STUKe 

\ 
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Ul van de Stekende. Palm , by SrBA; overeen; 
Aaen Dus ‚zou dit Gewas zo wel in Spanje voor- 

Hoorp- komen als aan de Kaap , en tevens op. den 
STUK, 

VI. 
Uniftera, 
Eenbloe- 
Sige, 

Berg Libanon in het Ooften „volgens de waars 
neemingen van RAUWOLFIUS, 

(6) Pasferina met gepaarde Jmalle Blaadjes; 
de Bloemen aan t end en enkeld 5 de Take 
ken glad. | 

Onder deeze erde worden hier twee by-_ 
zondere Afbeeldingen van den Hoogleeraar J. 
BurRMANNus betrokken, welken Berorus 
als Verfcheidenheden aanmerkt. De éénbloece 
migheid maakt ‘het voornaamfte Kenmerk uit. 
LiNnNeus zegt: de Bloemen zyn blaauw 

> en hebben agt Meeldraadjes aan de Keel; 
39 terwyl op den bodem der Blocm de blyken 

9 van agt Meelknopjes verholen dh 

LACHNE A. 

Een Bloemachtige Kelk, die ongelyk in viee 
ven gedeeld is,en de Meeldraadjes uitfteeken- 

de heeft , wordende het Vrugtbeginzel een Zaad, 
dat naar een Befie gelykt: maakt de byzondee 
re Kenmerken uit van dit Geflagt, ’ welk twee 

Soorten , beiden Kaapfe, bevat, als volgt. 
(1) Lach- 

(6) Pasferina Fol. linearibus oppofitis , Fleribus terminali- 
bus folitariis , Ramis glabris. BERG. ci 128, Thym, Fol. 
triquetris , cruciatim oppoÁitis &c. BURM. Afr. T. 48. f, 2. 

‘Thym, vamofa linearibus foliis anguftis &c, lid, T. 48, 
fx cel 
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re Kenmerken uit van dic Geflagt , ’t welk III, 

twee Soorten, beiden Kaapfe , bevat „als volgt, ate 

(a) Lachnéa met enkelde Wollige- Hoofdjes , ne 
UK. 

de Bladen viervoudig opleggende, , 

Deeze heeft de Blaadjes driekantig en bul- Lachita 
E ha= 

tig; de Koppen , aan ’t end der Takjes, beren 

eene witte Wolligheid omringd, Enkelkop- 
pige. 

(2) Lachnéa met famengehoopte Hoofdjes, de mn. 

Bladen los en luchtig. eren 

Hier wordt thuis gebragt de Afrikaanfch uele 

Thymeléa, met Bladen van Polium, doch fmal- 

ler; de Bloemen in Hoofdjes op de toppen der 
Takjes famengehoopt ; zynde deeze door BREYN 
afgebeeld en aangemerkt veel naar de Derde 
Sanamunda van CrLusius te gelyken. 

BAECKE A. 

Een vyfbladige Bloem, vervat in een {reche 
terachtige vyftandige Kelk , boven het Vrugte 

beginzel, dat eene Befie wordt met vier Hol. 
ligheden , die gekroond is: dit maakt de by- 

zondere Kenmerken uit. 

De 

(1) Lachnéa Capitulis folitariis lanatis, Fol, guadrifarian 

imbricatis, Syst. Nat, XII. Gen, 485. p. 273. Weg. XIII 

Gen, 490. p. 310. 

Cz) Lachnéa Capit, confertis, Fol. laxis. Ibid, Thym. Aft. 

Folii anguftioribus Foliis. PLUK. SÁaxnt. 179. Ray. Dendr, 

54. Sanzmunde tertie Clufii affinis, Polit folio. BREYN» 
Cent, 18. Te 7e" 

Mms 
IL DEEL. IV, STUK, 
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De eenigfte Soort (1), die haaren Geflagt- 
naam heeft van den Heer Barck, Lyf- Arts 
van den Koning van Sweeden , is door den 

Heer OsBEcK in China waargenomen als een 
Heeftertje , dat ongevaar een Vierendeel Elle 

frutescense hoog wordt , naar de Averoon gelykende en 
Chinee- 

che. van een aangehaamen Reuk, De Takken van 
hetzelve zyn als Roedjes , met enkelde korte 

Zytakjes ‚ hebbende gepaarde, {malle, gladde, 
fpitfe Blaadjes, en enkele Bloemen , op Steel- 
tjes, in derzelver Oxelen. De agt Meeldraad- 

jes , waar van zes gepaard en twee enkeld ;, 
zeer kort en geboogen , hebben kleine ovaal 
achtige Meelknopjes, Het Vrugtbeginzel is 
rond : de Styl Draadvormig korter dan de 
Bloem ; de Stempel geknopt. De Chineezen 
noemen het Tjong -ma, en het dient om droog 

in de Kasfen te leggen , bewaarende de Klee- 
deren voor de Mot. 

Van de Eenwyvigen gaa ik tot de Tweewy- 

vigen in deeze Klasfe over; waar onder eerst 
voorkomt 

SCHMIEDELIA. 

Een Geflagt, naar den vermaarden Erlängfen 
Hoogleeraar SCHMIEDEL getyteld, dat den 
Kelk tweebladig , de Bìoem vierbladig heeft , 

en de beide Vrugtbeginzels op Voetjes {taande , 
die 

(1) Baeckea. Syst. Nat. XII. Gen, 436 p. 274. Vig. XIX. 

Gen. 491. p. 310. OSB. Jtin. pe 231. Tab, Ie 
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die langer dan de Bloem zyn, bevat maar ééne Il, 
Soort (1), welke op Java groeit , en aldaar ÄFDEEL. 
Klinting Birou geheten wordt van de Indiaanen , Hoorp. 
zynde onder den naam van U/ubis door den°TUXe 
Hoogleeraar N. L. BuRMANNuUs afgebeeld. spmritis 

Het is een Boomgewas , naar den Vergift. heete. 

boom gelykende , dat bogtige Takken en drie- he 
voudige Bladen heeft, de enkelde Blaadjes fpits 
Eyrond, een weinig uitgegulpt , of eenigermaa- 
te getand, brengende uit derzelver Oxelen en- 
kelde Trosfen voort , waar van de Bloempjes 

Kranswyze tuit een middelpunt fpreiden, De 
Bloemen zyn van de gezegde gedaante en Teel- 

deelen, doch de Vrugt is nog onbekend. 

GALEN IA, 

Een vierdeelige Kelk, zonder Bloem, de agt 

Meeldraadjes bevattende en den dubbelen S:yl, 
waar van ‘het Vrugtbeginzel een rondachtig , 
tweehokkig , tweezaadig Huisje wordt, zyn de 

Kenmerken van dit Geflagt, ’t welk naar den 
ouden GALENUS is getyteld, 

De eenigfte Soort (r) van hetzelve , een 7 
Afri. Geknie 

Africana, 

(1) Schmiedelia, Syst. Nat. XII. Jfant. 67, 514. Vig, KIL B 

Gen. 1259e Pe 310, Ufubis triphylla. BuRM. F/. Ind, p. 89. 

Merszuf. r, 

(1) Galenia. Syst. Nat. XII, Gen. 487. p. 274, Pog. 

XIII. Gen. 492. p. 310. Hort. Cliff. ïso. R. Lucdbar. 

zo9. Sherardia. PONT, Ep. 14. Kali lignofum, Flore musco= 
fo , Rosmarini folioe Bocc. Afus. 150. T. 11os Atriplex 
Africana lignofà frutescens , Rosm. fol. TILL, Pis, zo, Ta 

15e 
IL, DEEL, IV. Stuxe 
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„UL Afrikaanfche Heefter , is onder den naam van 

AFDE Houtige Kali, met een Mosachtige Bloem en 
Hoorp- Rosmaryn- Bladen, door Boc cone afgebeeld, 
STUK. Men vindtze door Trru rus: Heefterachtige 

Afrikaanfe Houtige Melde, met Rosmaryns 

Bladen getyteld. BoERHAAVE noemde ze 
een Afrikaanfe Heefter, met dunne Rosmaryn- 

Bladen , de Bloem en Vrugt van Ganzevoet 
hebbende , en POoNTEDERA hadize SHE- 

RARDIA geboekftaafd. d | 
Het ís een woest Heeftergewasje, in de gee 

ftalte van de Tetragonia , maar in alles veel 
kleiner en over *t geheel flaauw getepeld: de 
Steng rond , met hier en daar een dun terug 
geboogen Borfteltje: de Bladen gepaard, fmal, 
ongefteeld, overblyvende: de Bloemen ook ons 
gefteeld , wit, in een gegaffelde Pluim. 

WEINMANNI A 

In dit Geflagt, dat naar den bekenden 
WEINMANN, die een uitvoerig Werk van 
gekleurde Afbeeldingen der Kruiden uitgegeven 
heeft , getyteld is , beftaat de Bloem zo wel 
als de Kelk uit vier Blaadjes en het Zaadhuisje 
is tweehokkig met twee Snuitjes. 

L. De eenigite Soort (1), die den bynaam van 
PV einman- 
nia pinnâ- | Ge. 

ta. 
Gevinde, 15. Frut. Afr. Fol, Rosm. ten. Fl, & FruGtu Chenopadii, ROERH. 

Lugdbhat 11. p. 267. 

(1) Weinmannia. Syst, Nat. XII, Gen. 488. p. 274. Vig. 

XIII. Gen. 493. p. 310. Windmannia Fruticofa &c. BROWN. 
Jam. zize 
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Gevinde voert; is op ’t Eiland St. Cruz Hiks jn 

waargenomen door den beroemden Doktor Brow= “yi 
NE. Het iseen Heefterachtig Boompje, met Hoorns 
gepaarde Takken en gevinde Bladen, die denSTöEe 
gemeenen Steel gevleugeld hebben; de Vinbla= 
den klein , Spatelvormig , van elf tot dertien 
in getal; eenigermaate gehakkeld of getand, en 
tusfchen de paaren der Bladen komen enkelde 
Stoppelcjes voort, van grootte als de Bladen , 
die afvallen, De Takken geeven aan ’t end 
‘Trosfen uit, die regtopftaan , uit menigvuldige 
witte Bloempjes famengefteld , wier Kelkblaad= 

jes ook wit zyn; de Bloembleadjes Lancetvor- 
mig, driemaal zo lang; de Meeldraadjes eens 

zo lang als de Bloem. Het Vrugtbeginzel Ey= 
rond, met twee Draadachtige Stylen, die ge- 
knopte Stempels hebben, 

Onder de Driewyvigen van deeze Klasfe is het 
eenigfte Geflagt, dat Heefters oplevert , genaamd 

EAD ELT Noda. 

Een vierbladige Bloem en vierbladige Kelk , 
een Honigbakje dat uit vier ongelyke Blaadjes 
beftaat : een Vrugt van drie platachtige, Vliee 

zige famengegroeide Huisjes: dit maakt de -by- 
zondere Kenmerken uit, terwyl de Soorten , op 

één naa altemaal Westindifche , thans in getal 
verdubbeld zyn, als volgt. 

(1) Paullinia met drievoudige Bladen, de Stee- z. 
«… Paullinie len en Steng gedoornd. _ Dit rrsn 

8 € es . . En N . Oostindie 

(2) Paullinia Foliis ternatis, Retiolis Cauleque aculeatis.fche, 

Sy5E, 
MM. DEEL, IVe STUKs 
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Dit Gewas, op Ceylon groeijende , is doof 
den Heer J. BuRMANNUS, onder den naam 
van Driebladige gedrornde Chamielea, met Aairs: 
wyze Bloemen , in Afbeelding gebragt en be- 

fchreeven. Het voert aldaar den naam van 
Kudhumeris , en fchynt overeen te komen met 
de Kaka- Toddaly van Malabar, een gedoornde 
Driebladige Heefter, welke Besfen draagt. De 
Bladen hebben niet alleen de Steelen , maar 

zelfs de middel- Rib gedoornd: zy zyn Eyrond 
met een Punt , dik; glad, en groen , zwaar van 

Reuk of ftinkende , zo wel als de Bloemen , 
die wit zyn, beftaande uit vyf Blaadjes en vyf 
Meeldraadjes hebbende, met roodachtige Top- 

jes. Dit getal heeft ook in de Afbeelding van 
de Ceylonfche plaats , en gedagte Hoogleeraat 
merkt aan, dat de Vmigt gemeenlyk wel drie- 

doch fomtyds ook vier of vyfhokkig is,  De- 

zelve heeft de gedaante van een Befie, eerst 

groen dan bruinachtig of geel , welke in een 

zoet Vleefch Zaaden bevat , die Peperachtig 
heet en fcherp zyn. Deeze hoedanigheid heeft 

ook in de Wortel en Bladen’ plaats „ daat 
men in Smeering, Stooving of Pappen , gebruik 

van maakt, om ‘vergaaringen van koude Slymes 

le 

Syst, Nat. XIl, Gen. 402: pe 277. Pig. XIII. Gen. 497. p. 
314. Fl, Zeyl. 113. Chamelea trifolia aculeata , Flor. fpicatis. 
BUEM. Zeyl. 53. T. 24. Frutex baccifer Indicus fpinofus &c. 
PLUK. „Alm. zoz. p. 95, f. 5. Ray. Hil. 1612, Kaka-Tod- 

daly. Hort. Mal, V‚ p‚ 81. Te ar. BURM. Fl, Ind, Ps 

go. JACQ. Obs, Ile p. 1x T, 62. fr. 
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tige Vogten, in ’s Meníchen Lighaam, te ver- IL 
dryven en te doen verflaan. COMMELYN er 

tekent aan , dat men dit Gewas , onder de Hoorp- 
Nederlanders ‚ op Malabar , Praatjes noemt :STUKe 
mooglyk om de zelfde reden, als wy vervole 
gens een ander Gewas , door RuMPHIius, 

dus genoeind zullen vinden, 

(2) Paullinia met drievoudige Bladen, de U. 

Steeltjes naakt , de Bladen bangverpig lonen. 

ovaal. 

Dit is een klimmend Rankgewas met Klaau= 

wieren „ door PruMirr in Zuid- Amerika 
waargenomen en afgebeeld. Het valt ook ;, 
volgens den Heer N. L. BURMANNUS, in 
Oostindie, 

(3) Paullinia ses drievvudige Bladen , de vr. 

Steelijes naakt, het middelfke Blad Spa- Nede. 
Knoopige. 

telvormig. u 

(4) Paullinia met drievoudige Bladen, de Steele rv. 
Cururs. tjes gezoomd. dake 

(5) Paul. 

(2) Paullinia Fol, ternatis, Pet. nudis, Foliolis ovato =obe 
longis. Hort. Cliff, 152. Seriana fcandens triphylla & racemo- 
fa. PLuM. Gen. 34. Te. 113. f. 2e JACQ. T. 61. É 2. 

(3) Paullinia Fol, tern, Petiol, nudis, Foliolo medio obo- 

vato, JACQ. T. 62, f. 3, 
(4) Paullinia Fol, tern, Petiolis marginatis. Hor. Clhiff. 

I5Ie Cururu fcandens triphylla, PLUM, Gan, 34e Loe Erie Lo 
a. JAcas T. 61, Éf. 4. 

EK. DEEL, IVe STUKo 
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HL (6) Paullinia met dubb. driev. Bläden, alle dé 
ii ie steeltjes gezoomd , de Steng gedoornd. 
Hoorp: 
STUK. De twee laatften zyn beiden klimmende 

w. _Rankgewasfen, door PruMmier in Zuid- Ames 
Desdeerd: vika, waargenomen; de volgende „door den hi 
fche, __ JACQUIN; in de Westindiën, 

vr. (6) Paullinia met dubbe, driev, Bladen, alie 
penn de Steeltjes gevoomd, de Steng ongedoornds 
Karthage- A wd ken 

ien (7) Paullinia met dubb. driev. Bladen , alle 

Enid. de kleine Steeltjes hikante de Takken 
Karibifche; gedoornd, 

vor, © (8) Paullinia met dubb. driey. Bladen, alle de 
Curasfavi: kleine Steeltjes gedimd, de vet onge 

Kurasfi- doornds 
fche. FE EEN ie ed 

ix. Co) Paullinia met dubb. driev. Bladen, het 
Bea middelfte Steclije add. de overigen 
Barbadi- naakt, 

fche, 

(fo) Paul: 

(s} Paullinia Fol. biternatis ; Petialis omme marginatis ; 

Caule aculeato. JACQ. T, 6r. É 5. 

(6) Paullinia Fol. bitern, Pet, omnib, Ben s Caule 

inermi. JACQ, T 62afs 6, 

(7) Paullinia Fol, bitern. Petiolulis omn. marginatis ‚ Ramis 
aculeatis, JACQ, T, 62. f, 7. he 

(2) Paullinia Fol. bitern, Petiolulis omn. marginatis , Ra- 

mis inermibus, Jacq. T. 61. f. 38. Hors, Clif. Isa. Cururu 

fcandens enneaphylla, PLum, Je. zite f.,te Cordis Indi folio 
& facie, PLUK, Alm, 120. T. 168, £ 6. 

(9) ‘Pauilinia Fol, bitern. Petiolo intermedio marginato, 

reliquis nudis. JAGQ, T, 62e f. 9. 
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(ro) Paullinia met driedubbeld driey. Bladen, UL 
de kleine Steeltjes naakt. Ae 

Door den Heer JaAcQurN zyn de Bladen hd 
van deeze Soort , zo wel als vanalle anderen, x, 

by elkander in Afbeelding gebragt, gelyk men £25p/#- 
deeze ook by PL vu MIER vertoond vindt veelbladie 
onder den naam van Heefterachtige Weelbla.®“ 
dige , Trosdraagende Seriana , zynde door hem 
in Zuid- Amerika waargenomen. Door Pr u- 
KENET is deeze, zo wel als de voorgaande, 
onder den naam van Cor- Indum bladige Hee- 

fter voorgefteld 5; groeijende deeze laatfte ook 
op ’t Eiland van Porto Rico. 

(rr) Paullinia met driedubbelddrievoudige Bla= _ xt. 
Trizernae 

den, de kleine Steeltjes gezoomd, En 
Dubb. 

Deeze, door dien zelfden Heer, op St, Doe driebladi. 
mingo, in de Bosfchen waargenomen, is een“ 
Heefterachtig Gewas , dat by de Boomen op- 

klimt tot twintig Voeten hoogte, De Takken 
zyn rond , glad , gevoord , lang en buigzaam: 

de Bladen beftaan uit driedubbelde Bladfteelen, 
ieder met drie Blaadjes , welke fpits en onge. 
fteeld zyn , boven ’t midden onegaal Zaagswyze 
getand, de zydelingfen rondachtig , het uiterfte 

eens \ 

(ro) Paullinia Fol, triteenatis , petiolulis nudis, Seriana 

fut, PLUMe Ze. 112, Cordis Indi folio &c, PLUK, T. 168, 

f‚ 5. JACQ. T. 61. Éf. Toe 
(x1) Paullinia Fol. triternatis, Periolulis marginatis. JACQ. 

Amer. Hifke Tro, Te 180. £ 32. Obs. T, 62. f. IT. 

Nn 
IT. DEEL IV. STUK. 
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HIL, eens zo groot en van agteren fimalst, Uit der- 
AFDEEL. 

iben, Duimen lang , met omtrent vyftig Bloemen. 
STUK, Deeze Trosfen zyn tot twee Duimen langte 

naakt , en verdeelen zig dan in dricën, gee- 
vende naamelyk twee gladde platte Klaauwie- 
ren uit , van twee Duimen langte, Ieder Steel- 
tje van dezelven draagt gemeenlyk vier Bloe- 

men, die zeer kort gefteeld zyn, klein, wit- 
achtig ‚ met cen vuil witten Kelk. Decze 

Bloemen beftaan uit vier Blaadjes, twee nader 

aan „-twee verder van elkander. ‘Zy hebben 
ieder twee Honigbakjes ; het buitenfte beftaan- 

de uit vier langwerpige , holronde, witte Blaad- 

jes , die aan de Tippen geel zyn, regtop 
{taan , en dus in de eerfte opflag naar Meel- 
draadjes gelyken , in het onderfte der Bloeme 

blaadies ingeplant : het andere uit vier ftompe 
ronde, Klierachtige Lighaampjes , geplaatst tus- 
fchen de Bloemblaadjes en Meeldraadjes. Dee- 

ze laatften beflaan een ledige plaats, en zyn in- 
geplant in bet eigen Kasje van ’ Vrugtbegin- 
zel. Hun getal is agt: zy zyn Elsvormig , 

ruig » niet langer dan de Bloemblaadjes, en heb- 
ben ovaale opleggende Meelknopjes. Drie Vrugt 
beginzels zyn ’er, ieder met een Draadachtigen 
regtopftaanden Styl , half zo lang als de Meel- 

araadjes. Deeze hebben enkelde ftompe Stem- 
pels. De Vrugt hadt zyn Ed, niet gezien. 

(12) Pau- 

zelver Oxelen komen Trosfen voort, van vier 
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(12) Paullinia met gevinde Bladen; de Steel- 4} OL 
tjes gezoomd, de Vinbladen glanzig. “TW 

Hoorp- « 
Hier toe behoort de Woyfbladige Clematis van Eon 

PruMmier, die Trosfen draagt van driezaadige Xi. 

hoogroode Vrugten , als ook de Hartvormige niet {ina 
Blaazige Erwten van SLOANE „op Jamaika groei- ge. 

jende, een Gewas met taaije Ranken , dat zig 
om de Boomen flingert , en aan ’t end der 

Takken Aairen draagt van geelachtig witte 
Bloempjes , waar op Vrugten volgen van Hart- 
vormige figuur, Deeze bevatten, in een hoog- 
roode Schil , welke aan dricën open fplyt , een 
witte Mergachtige zelfftandigheid , en daar in 
twee Zaaden als Turkfche Boontjes , die bruin 

zyn met een zwarte Vlak, In ’t Water gefmee 
ten ‚ worden ‘er de Visfchen door gedood, 

(13) Paullinia met gevinde Bladen en gezoormn- _ xII. 
Tomentofg 

de Sieeltjes; de Winblaadjes Wollig. Wollige. 

(14) Paullinia met dubbeld gevinde Bladen en _xw. 
gezoomde Steeltjes , de onderften vyf, de eh 

Verfchil. bovenften driebladig. pj, blade. 

(12) Paullinia Fol. pinnatis , Petiolis mârginatis, Foltolis 

nitidis. Hors. Clif. sa. R. Lugdb, 464. Clemati® pentaphylla 

&c, PLUM. Amer. 76. T, 91. Pifum cordatum non Vefica« 

rium. SLOAN. Jam, ïli, Cururu- Ape. Pis, Bras, 1140 

Raj. Hift. 1347. 

(13) Paullinia Fol, pinnatis, Pet, marginatis > Foliolis to- 

mentofis. JAcQq T. 61.f, 13. 

(za) Paullinia Fol. fapradecompofitis , Petiolis marginatis » 
infmis pinnatis, reliquis ternatis, JAcq. T, 62. f, 14. 
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564  AGTMANNIGE HEESTERS. 

Alle de Verfcheidenheden der Bladen van de 
Paullinia „ heeft de Heer JACQUIN op twee 
Plaaten in zyne Waarnemingen aan ’t licht 
gebragt. 
Thans de Agtmannige Heefters” befinieevén 

hebbende , gaa ik in ’ volgende STuK, tot 
de Tienmannigen, datis, die tien Meeldraadjes 
hebben, over. 
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DRUKFEILEN, 
Ld 

Bladz. 44. Aant. Lees Anthere. 

mmm 62, Reg. IG, ‚_…_ Baccifere, 
mmm 12e — — IS- —— Scabiofa. 
mn 3/0 — Je —= Uitmuntendfte, 

De PLAATEN zyn dus ingevoegd: 

Praar XVIII tegenover Bladz. ar 
. «AIK, —_—_—_ —_ 99 
eee KK a ee 195 

se. KX oa GUI 
ber ede D, 0:40 | PE menen ennen 38r 

„3 ee KIL, mmm a 503 
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