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nl INHOUD VAN DIT STUK,
é' tStüHè' j,£j^j)£ AFD E ELING.

Dé heester $
VUL Hooi^DST. Befchryving van de Hee-

sters , wier Bloemen tien Meeldraad-

jes hebhen 5 deswegen Decandria of

TiENMANNiGE genaamd^ tot welke dé

Casfia 5 Ruta en veele anderen beho9'

,

ren, l Bladz. *

IX. HooFDST. BefcJiryving van de TwaaIf-
MANNIGE Heesters , Dodecandria ,

dus wegens' hei getal der Meeldraadjes ,

dat meer dan tien of minder dan

twintig 5 en veeltyds twaalf is , genaamd, f. ^mmn 1 ^4

X, HooFDST. BefcJiryving van de Hee-
sters, die TwiNTIGMAKNIGE, IcO-

fandria , wegetis het getal der MeeU ]

draadjes^ geheten worden^ tot welken

die Gewasfen , welken men Toorts-

planten noemt 5 als oók dé Granaat - Ap-

pelen , Röozen , Myrten , en ver-

fcheide anderen, betrokken zyn. *-— 14^^

'XI. HooFDST. Bèfchryving van de Veel-

MANNiGE Heesters , Polyandria ,

dus wegens het onbepaald getal van

Meeldraadjes genaamd ; waar onder

. de verfcheide èoorten van Kappers,

Ciflus en in 't byzonder dé Tüèé-

hoom 3 voorkomen. >» - 22^
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Xïl. HöOFDbT. Befihryving van de Twee-
MAGTiGE Heesters ^ Didynamia ,

dus genaamd^ om dat 23/, van de vier .

Meeldraadjes 5 twee langer, twee kor-

ter hebben ; gelyk onder anderen de La-

vendel :, Kruizemunt en dergelyken;die

tot de Gekranfle of Lipbloeniige he-

hooreUy en veele Uitheemfchen y waar

in het zelfde plaats heeft, Bladz. 27^

XIII. HooFDsr. Befchryving van de En-

KELBROEDERIGE HeESTERS , Mona-

delphia , dus genaamd , om dat de

Meeldraadjes in derzelver Bloemen fa-

mengegroeid zyn , of uit één Grond-

ftuk voortkomen; gelyk dit plaats heeft

in de Geraniums, Malva's en ande-

ren. —— 355

XIV. HoofdST. Befchryving van de Hee-

sters , wier Meeldraadjes uit twee

Grondftukken voortkomen ^ deswegen

Duebelbroederige , Diadelphiage»

naamd; tot welken hyna allede Vlin-

derbloemige Plantgewasfen betrokken

zyn, ' ' 422

XV. HooFDST. Befchryving van de Veel-

BROEpERiGE Heesters , Polyadcl-

phia, in wier Bloemen de Meeldraad-

jes tot verfeheide Lighaamen famen*

gevoegd zyn\ die als de Foetftiikken

daar van uitmaaken. mmmm ^62
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AANWYZING DER PLAAtEN;
en der Bladzyden,

alwaar de Figuuren aangeJtaald of hefchreeven worden^

Plaat XXÏV. Afbeelding van
TiEisxviANKiGE Hecflcr?. tegenover Bladz. 7

Fïg. 1,1)6 Sophorahiflora , een
fraay Kaaps Bloemgc-
was. . . bL S

Xett. A. Drie Vrugtballetjes

of Nooten van den Gui-
landina ofBonduc-Boom
uit Wes tindie, . IL 45— 2. De Chaicaspcmicnlata of
Camuneng van 't Eiland

Java in Oostindie. W. 57

Plaat XXV, Afbeelding van
Tien- en Twintigmanni-
GE Heesters,

^

Fig. I. Een Kaapfch Gewas
naar de Ctmonia of Oo-

fterdykia eenigszins ge-

lykende. . . hl. 106
Lett. A. De Styl en Meel-

knopjes van hetzelve

zeer fterk vergroot. bL 107
Fig. 2. Een fmalbladige Myr-

tus van de Kaap. /;/. 179
Lett. B. Een Blommetje daar

van , met flerke Ver-
grooting, afgebeeld, bh 180

Plaat XXVI. Afbeelding van
Veelmannige en twee-
MAGTiGE Heefters.

Fig, I, Een Takje van den u^y-

Jsfa Boom of Vifch-

IQS

275

¥
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^. dooder , uit Opstindle , .. .

^-

'' met Bloem eii ^Vriïgt. H. 27S
Lett. A. De Kelk afzon-

dcrlyk , om de vier Sty-

len of Stampers aan te

wyzen. . bL —

^

Ftg. !2. Een Vrugtdraagend.

Takje of Tros van het

Oostindifche Gewas ,

Volkameria /errata ge^

naamd, met het Blad. f?/. 337»

Plaat XXVII. Afbeelding van
TwEEMAGTiGË en Enkêl-
BROEDERiGE Heefters. tegenover Bladz. 549

Fig. I. Een Takje van eeo Kaap-

fen Heefter met zyne
Zaadhuisjes naar den
Kuifchboom gelykende. Z^/. 350.

Flg. s, Een Takje van de

Genda-Poura uit Qost-
indie, welker Zaad ^-
helmofch heet. hl. 416

fig. 3, Een Tuiltjè of Vrugt-
Tros van de Abrus of
Weeg - Boontjes , uit

China gebragt. hl. 436'„

Lett. A. Twee grooter Zaa-

den van den Weegkor-

rels of Koraalboom. hl. 438V

Plaat XXVIII. Afbeelding van
DüBBELBROEDERlGE He(>
Iters. ,

Fig. I. Een Kaapfch Gewas,
Folygala Empetrifolia

door my genaamd. hl. 433.
Lett. A. Wyst aan het Zaad-

huisje in de twee groote
Kelkblaadjes vervat; d

hetze-lve kleiner enon-
volkomener : e de ovê-'

™ ™ 433

ti'



ïige Kelkblaadjes'cndca

Kiel van het Bloempje ,

met zyiie Baardjes , den
Styl doorlaatende , dic

by d zig duidelyker ea
fterk vergroot vertoont

inet de agt Meeldraad-
jes en derzelver lang-

werpige Meelknopjes.

By e is de vyfbladige

Kelk zeer flerk ver-

groot, met de overige

Bloemblaadjes, de Kiel

weggenomen zynde ,

voor 't Oog gebragt.

]^ig, 2. Een Soort van Aspa*

lathus , die ik Peduncu-

lata getyteld heb, van

de Kaap. U. 475»

Lett. B. Wyst een vergroot

Bloempje aan , van dit

Gewas , welks Haairige

Kelk meer vergroot

voorkomt by/, met den
Styl en de tisnMeeldraad-

jes , die hier altemaal tot

één Lighaam famenge-

voegd zyn , gelyk zy zig

by g openbaaren, zyn-

de derzelver Meelknop-
jes aldaar ookzigtbaar,

zo wel als de geknopte
Stempel. By h is de
Kiel , met zyne twee dun-
ne Nageltjes of Steel-

tjes van aanhechting

,

ook zeer vergroot zyn-
de, voorgefteld.

Lett. C. vertoont het Zaad-
huisje of Haauwtje wat
grooter dan natuurlyk.

De Haairigheid is hier zo
fyn , dat men die niet '

overal heeft kunnen af-

beelden o

'^ 4 Plaat



Plaat XXIX. Afbeelding van
DöBBELBRO£DERlGE HcC-
'fters» . , tegenovu Bladz. 49^

Bg* I. Een Tak van de Li-
-paria Villofa van de

' Kaap , zynde een zeer
fraay Zilverkleurig Ge-
•was , met een fyne
Wolligheid.

11^ 5^^
I.ett. A. vertoont de Bloem

,

en h y c y d, e haare
Blaadjes : ƒ den Kelk,
die zeer ruig is en de
Meeldraadjes daar in

vervat, die by ^ en ^
nader zyn aangewee-
zen ; gelyk ook de Styl

en het Vrugtbeginzel

by i , zeer vergroot zyn-

de. Dit alles Isbreeder
verklaard op .

hl. 50S.

Fig. 2, Een Tak van den
Kaapfen Heeflcr , ge-

naamd Pforalea aculeatccll. 549-

Lett, B. vertoont den Kelk,
en voorts wyzen de klei-

ne Lettertjes de deelen

van de Bloem aan en het

Vrugtbeginzel j zynde
by i ook een Slip van
den Kelk en by k een
Blaadje van het Gewas
met flerke Vergrooting
voorgefteld , om de
Klieracbtige Stippen , ,

die'zig daarop bevinden

,

duideiyk aan te toonen

;

gelyk men dit alles om-
ftandii; kan leezeij op bl. 550,

BE-



BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
BERDE AFDEELING.

De heesters.

Vlil. HOOFDSTUK.
Sefchr'jnng van de Heesters, ^Wer Bloemen

tien Meeldraadjes hebben ^ deswegen Decan-
DRiA of TiENMANNiGE genaamd , tof

welken de Casfla , Ruta m vesle anderen be»

hoeren»

#^^•§•^^11 het voorgaande Stuk zyn de Agt-

^ ^ '^ mannigen befchreeven : de Negen*

^ -* ^ mannigen leveren geen Heeilers

^^•è-è-^:?- uk: des begin ik dit Stuk met de

Tienmannigen , van wier algemeene Verdeeling

reeds gefproken is. Het eerfte Geflagt, in die

Klasfe voorkoinende 3 heet

S o P H o R A.

Een vyftandige Kelk , aan de bovenzyde bul-

tig , bevat een Vlinderbloem , die de Vleugels



2 TïENMANNIGE HEESTERS»

in. zo laDg heeft als de Vlag. 't Getal der MeeT*

^^vm!"* draadjes is tien , allen van elkander afgezon-

HooFD- derd , 't welk deeze en de volgende Soort
STUK.

^2j^ ^g andere Vlinderbloem - Planten onder^
^Eenwr

fcheidt. De Styl is enkeld ; de Vrugt een

Peul.

Thans zyn twaalf Soorten , uit de drie ande-

re Wereldsdeelen afkomitig , in dit Geflagt

begreepen, naamelyk

T. (i} Sophora met gevinde Bladen , de Blaad*

Jifpe7J jes talryk , ruig^ langwerpig; de Steng

^^^^'
Deeze bevondt zig in de ClifFortfche Tuin 5

zynde onder den naam van Zoethout , met

knoopige als gewrichte Peukjes, door Bux-
B A u M afgebeeld en befchreeven . T o u R n e •

FORT hadtze Orientaalfch Ervum , dat over-

blyft 5 Vosfeflaartachtig , met een zeer lange

Vrugt 5 geheten. De Groeyplaats is in de Oos-

terfche Landen.

II. (^) Sophora met gevinde Bladen , de Blaad'

Tomentofa, jg^ talvik . TondacUig en Wollig.
woiijgc. V -^ ' ^

De

(i) Sophora Fol. pinnatis , FolloIIs numerofis villofis ob-

longis, Caule Herbaceo. Syst* Nat. XII. Gen. 503. p. 287»

Veg. Xlir. Gen. 508. p. 32J. Sophora. Hon. Oif. 156. Er-

vum Oriëntale Alopecuroides perenne, Fruélu longislimo»

TOOTINF. Cor. 27. DiLL. Elth. 1^6. Glycyrrhiza Siliquis

nodofis, quafi artlculatis. BtïXB. Cent^ III. p. 2;. T. 45.

(2) Sophora Fol. pinnatis, Foliolis numerofis fubrotundls

foraentofis. Soph. tom, fol. fubrotundis. Fl, 2eyl^ itfj» In-

4&«



D fe Ö A K Ö R i 'iS: S

De Woliigheid der Bladen maakt dit Gewas W.

geheel Zilverkleurig , en het is tot de Colu-^y^fj^^*"

tea's betrokken geweest door Hermannu s ,Hoofd-

die aanmerkt, dat het een Heefter van Maiis^^^^*

langte hoog wordt , de Bloemen Aairswyze ver-„;^,
^"''^^'

gaard hebbende , Welke naar die van Brem ge-

lyken ^ en waar öp dergelyke Peukjes volgen

als in de voorgaande Soorr. Het komt over-

vloedig in de Kreupelbosfchen , aan de Zee-

Kust van 't Eiland Ceylon , voor^ zynde vaa

ten fcherpefl , bitteren , vyalgelyken Smaak. Dat

het in de ClifFortfche Tuinbefchryving IndigO'*

phora genoemd was, i^ niet óm dat het de In-

digo zou voortbrengen , maar, óm dat het tot

dien Geflagtnaam betrokken werdt.

(3) Sophora met gevinde Bladen^ de Blaadjes tir.

talryk en eenigermaate Hartvormig* n"'
^'''^'

Westindi-

Deeze , door E 11 r e t te Londen getekend ,rchg.

is door Trew zeer Herlyk in Afbeelding ge-

bragt» Men betrekt 'er toe de Ongedoornde

iiaar den Koraalboom gelykende Heefier van

Sloane met Bladen als die der Ësfcheboo*

meti, doch ronder, de Bladen en Takjes ruig:

als

digopliora Foi. tomentofis. Hert, Cliff* 4S7. Colutea Zeilani»

ca Argentea tota. Us.Rm^ Lugdh . 169. T. i7i»B-AJ. Hifi. 1720,

(i) SophorA Fol. pnmatis, Fol. numerofis fubcordatis. Ga»

léga fruticofa &c. Brown. Jam, 289, T. 31. f. i. Coralla-

dendron Fol. Pfeudo - Acaciae. ?i.um. Sp, 21. Ie, 10 1, Arbori

Coral affinis non fpinofa. Sloan. Jam, 14.4. //(/?, IL p. 4».

T. 107. f. 3. Sophöra arborea &c. Trew. £^?"«. p. 27. T. 59,

A 2
II. DtÈL, V. StUK»



Eenvjy-

^ TlENMANKieE MëESTEÊS.

in« als ook de Heefterachtige Galega van Biiowme;

viif
^' ^^^^ deeze Westindifche verfchik , zo onze

Hoofd- Ridder aanmerkt , zeer weinig van de voor-
STUK. gaande Soort , dan dat de Bladen veel minder

en naauwlyks van onderen eenigermaate Wollig

zyn.

IV. (4) Sophora met gevinde Bladen^ de Blaadjes

KTiche
talryky Lancetvormig y van onderen JVol-

lig , de Steng Heefterachtig*

Deeze, aan de Kaap groeijende, iseenHee-

iler in de Jongheid Wollig , doch ouder wor-

dende kaal , hebbende aan ieder Bladfteel drie-

en -twintig Blaadjes, en aan 't end der Takken

een Tros van witte omgekromde Bloemen , wier

Meeldraadjes als met Fluweel doorweven zyn ,

en de Vrugt is een platachtige Wollige Haauw

,

bevattende van drie tot zes zeer harde Zaaden.

v./ ' (5) Sophora met gevinde Bladen; de Blaadjes

fap?Sê, menigvuldig , ovaal en glad ; de Steng

Boomachtig.

Deeze valt in Japan , en heeft van zeven

tot elf Eyronde, dunne, wederzyds gladde Vin-

blaadjes , de onderflen een weinig kleiner en

kleine Trosfen van witte Bloemen.

C6) So-

(4; Sopbora'BoX. piHiiatis, Fol. numeroCs lanceohtis fubtus

tomcntofis , Caule fmticofo, M*nt, 67, Sophora Oroboidest

BkrG. Cap. 142»

{$) Sophora Fol. pinnatis , Follolis plurimis ovatis gUbliSj

Csiule aiboieo* Mmu <s« iSURM, FU lnd% 93%



Dêcandria. 5

(6) Sophora met gevinde Bladen; de Blaadjes 11%

zeven in getal en glad.
^^vm.^*

Een Chineefch Heeflertje met fmalle Senne-jTüK.

Blaadjes , en een geknoopte Haauw , die een
y^^

lanofe Snuit heeft, van Plu ke net , wordt Hepta^

hier betrokken , zo wel als de Bortflruik vanzeveabu-

R u M p H I u s , Anticholerica , dus genaamd , om ^^2^*

dat dezelve een gezegend Middel uitlevert ,

tot ftuiting van gevaarlyke Galbraakingen. De*

zelve isvry gemeen op Java en de Oostindi-

fche Eilanden daaromltreeks , als ook op ds

Molukkes, groeijende aan het Strand ter hoog-

te van den gemeenen Ligufter , doch de Stam

Icrygt wel de dikte van een 'sMenfchen Arm
of Been. De Takken zyn Wollig, de Blaad-

jes ovaal , de Bloemen geel , de Vrugten knoo-

pige Haauwen , naar die van den Koraalboom

gelykende , en Zaaden als Erwten bevattende»

die een bitteren Smaak hebben, zo wel als het

geheele Gewas. De Ternataaten noemen 't

zelve het opperde Geneesmiddel, als tegen drie

aldaar zeer gevaarlyke Kwaaien, het Bort, de

Pleuris en Venyn, dienftig zynde.

(7) Sophora met drievoudige ongejieelde Bla- vir.

den, de Blaadjes fmal ÏTl^ciH'

Hier'^se.

(6) Sophora Fol. pInnatJs , FoIioUs fèptenis glabris. t^l,Ze\l,

167. Fruticulus Slnenfis &c. Pluk. ^maltk. ig. T. 451. f.

ïo? Anticholerica. RUMPH. Amh. l^^ p. co^ T. z%,

(7) SophoraFoLtexams resfilibus , Foliolis linearibus. Sers.

lU ï>EEfc ^Y, Stuk.



é TiENMANNIGE HEESTERS,

llï» Hier wordt zo wel de Bremachtige als de

^^vmJ'* Walftrooachtige van Bergius, beiden aan

Hoofd- de Kaap der Goede Hope vallende , t'huis ge-
sTUK.

j^j.ggj.^ j^Q ggj^g j^egfj. Plükenet onder

üi^^r^^' ^en naam van Kaapfche Driebladigen Brem
met Rosmaryn - Bladen ; de andere onder dien

van Afrikaanfche Brem met fmalle hangende

Blaadjes , VQorgefleld en afgebeeld. De Kiel

van de Bloem is wederzyds gehoornd.

vtiT.^ (8) Sophora met drievoudige * byna ongefteek

iuiddykê»- de , gladde SWen , en Degenvormigs

Stoppeltjes.^

Deeze heeft een Kruidige leggende Steng;

de Bladen zyn langwerpig Wigvormig : de

Groeyplaats is in Karolina.

IX.
^ (p) Sophora met drievoudige hyna o^efleelde

vliwendcV Bladen; de Blaadjes Jiomp ovaal en glad

^

de Stoppeltjes zeer klein.

Men heeft deeze voor de Indigo -Plant uit-

gegeven . doch de Ondervinding leerde, vol-

gens Clayton , dat 'er de Indigo niet van

te

Cap. 140 /B. Sophori Gallioides. Berg. Cap, 141. Genifta

Rosraarini folio triphyllos. Pluk. Phyt, 413. f. 5. Genifta

dlfz. fol. Gallii. Old, jlfr. 31.

(8) Stphora Fel. tematis lubfcsfiUbus glabris, Stipulis En-

üformibus. Mant, 578,

(9} 2$phora Fel. ternatis fubfesfilibus , Foliolis obovatisgla-

bris , Stipulis minatis. Mant. 377* Geon* Virg. é^^. Cytifus

procumbens Amer. &c. qui Anil fuppeditat. Pluk. >Alm, 125,

T. «6t f. Z. EHEET« T» I, f. 3,





jjecl. Plaat xxiv.





Deel, Pi

^



D E C A N D R I a; 7

ce maaken ware» Het is een Gewas , naar het III-

Spartium gelykende, driebladig en takkig, met^^^^fj^J*

kleine rondachtige Zeegroene Blaadjes ; de Sten-Hoofd-:

gen glad en geelachtig, taay, tot aan het end^^"^'

van Juiy kaal; de Bloemen geel,- de Vrugt^;;^*"*'^"

eene zwartachtig bruine , korte , gezwollene

Haauw , welke twee of drie ^slierachtige Zaa-

den bevat. De Wortel, die overblyft, geeft

in 't Voorjaar Scheuten als Spargies uit. Het
wordt van de" Engelfchen , in Virginie , Wilde

Indigo geheten.

(lo) Sophora met drievoudige gefteelde Bla- x.

dm^ de Blaadjes ovaal en glad ^ de Stop- -^f^^

feitjes kort en eenigermaate Elsvormig,

Deeze, te vooren Crotalaria genoemd ge-

weest , heeft een hooge purperroode Steng :

de Vinbladen zyn anderhalf Duim lang. 't Ge-

was heeft hangende Trosfen van witte Bloe-

men , die een Voet lang zyn. De Groeiplaats

is in Karolina.

("ii) Sophora met drievoudige gefteelde Bla- xr.

ïj den , de Blaadjes Haairig en ovaal. LupSactf'

Deeze , op Kamtfchatka door D e m i d o f f"^^*

ge-

f lo) Sophora Fol. ternatis petiolatis , ellipticis glabris; Stl-

•ulis fubfubulatis brevibus. Sytt. Veg, XIIÏ« Crotalaria alba.

Sp. Plant. 1006. Mant. 440. Anonis Caroliniana perennis.

MART. Ctnu T. 44.

(ii) Soplara Fol. técnatis petiolatis , Foliolis ovalibus pi*

lojSs. Soph. Fol» ternatis $pica verticillata, Am» Assdt lU

'•
'"•

A 4



TiEKMANNIGE HEE$T?Rt*

llf. geyondeo , heeft een gekranfte Aair en Stpp?

^^vm^* P^^^J^^ ^° groot als de Bladen ; 't welk deeze

HooFJD* Plant zonderling maakt. De Vlag is , gelyk

STUK. in de rneefte Soorten van dit Geflagt, naauw-

v£?^^' lyjcs zo groot of zelfs kleiner dan de VleU'

gejs 9 en de Kiel tweebladig. Men heeft 'er

eene , die de Stoppeltjes rondacbtig en flomp ;

een andere die dezelven langwerpig en fpit$

heefjp, waargepomen.

XII» (12) Sophora met enkelde Bladen»
Bift»ra,

Enkeibia. Dee^e Soort zou de Bladen nu ronder dan

^i. XXIV. langwerpiger , nu Wollig d^n glad hebben , doch ,

^^* '• dat dezelven enkeld zyn , onderfcheidtze ge-

noegzaam van de anderen. Ook zyn de Steel-

tjes fomtyds eenbloemig , gelyk in het aange-

haalde Takje door S e b A afgebeeld , naast over-

eenkomende met de mynen van de Kaap ont-

vangen , alwaar zy haare Groeiplaats heeft. Een
gedeelte van één derzelven is hier in Plaat ge.-

bragt, om de Geflalte naaawkeurig tevertoonen»

Hier in openbaaren zig, behalve de Bladen, die

ecnigszins Wollig zyn , ook de Bloemknoppen

zagt als Fluweel ; terwyl de purperblaauwe

Kleur der Bloemen nog ftand houdt in myne
ge»

f ia) Saphdr,* Fol. fi^nplicibus. Jilihh Soph. rötundifolia

:

^omentofa , glabra. Berg. Cap. 13 s , 139. Crotolaria Fol.

fimplicibus ovatis &c. Ihrt. Cliff, 357. R. Lugdbau 374.

potal. Atboï Africa.na Styracis folio, molli , incano, PLUK»
Alm, lai. T, \%$. f. 2. Genifta atborcscens Afric. HEfi^f,

lu;Jht. 270. T. 271. Seb. Kab, II, T. 99*^» 3. M/its^
©eni^a Cap. Bons S;>ei. BRE?i^. CV. T. 29,

'•



Decandria. 9

gedroogde Exomplaaren van dit Gewas, het- KI»

welk door Hermannüs, met de Bloem en vin^^^'

het korte rondachtige Zaadhuisje , is in Plaat Hoofd-

gebragt , onder den naam van Boomachtige^'^^^'

Afrikaanfche Brem , met een hlaauwe Bloem.nzaf"^^^'

Decze behoort zekerlyk tot die Verfcheiden-

heid, welke Bergiüs de Wollige tytelt, en

die van Breyn, welke de Bladen 2;eer pun^»

tig, dik en glad heeft, byna als der Myrthen,

tot de Gladde van B e r g j u s ; zynde in deeze

de Takjes zeer hoekig en fommige Steekjes

tweebloemig^ De Vlag is hier, zo wel als in

de Zevende Soort , groot en breed , gelyk ik

dit ook bevind in de mynen. In die van Breyn
waren de Bloemen Goudgeel, de Zaadhuisjes

lang en plat, gelyk de Haauwen van de Brem;

zo dat men mag denken , of dezelve geen by-

zondere Soort zy , gelyk Bergiüs met re-

den vermoedt. Tot deeze laatfle behoort ze-

kerlyk dat Takje, uit Zaad van Afrika, naar

dat van Brem gelykende geteeld, 't welk door

Bartholinus in Afbeelding is gebragt (*^.

Immers wegens de Bloemen , Zaadhuisjes of

Peukjes en het Zaad , alleen , als ook wegens

de Hoekige Takjes , h dit Gewas door fommi-

gen tot de Brem betrokken.

ANAGYRI5.
Een Vlinderbloem , . welke de Vlag regt en

zo

f*) Arbor Afiicana iiHquofa Genif^s fcmine, BARTH. Haf»,

II. OBS. 131, p. 347.

As
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III. ZO wel als de Vleugels korter dan de Kiel

"^Tm.^ heeft ; terwyl de tien Meeldraadjes ook van

Hoofd» elkander afgezonderd zyn , met een enkelden
STUK.

gj.yi ^ ^ie een Haauw voortbrengt , maakt de

Kenmerken uit,

I. De eenigfte Soort (i) is een zeer bekend

ff^tldl"^
Gewas , groeijende op de Bergen der Zuidelyke

Stinkende, deelen van Europa. Immers het komt niet

alleen voor, in Italië, Sicilië en Spanje; maar

ook in Languedok en Provence. 3, Tour*
3, NE fort hadt ons een Boompje, daar van,

,, gebragt van een kleinen Heuvel , die by Ar-

55 les is 5 waar Clusius dit Gewas badt

3, waargenomen I (zegt Garidel,) om het*

„ zelve te planten in de Tuin van den Heer

„ DE B E A u M o N T 5 alwaar men het een lan-

3, gen tyd heeft gehouden." Hasselquist
heeftze zelfs by Smyrna in klein Afie, op laa-

ge plaatfen , groeijende gevonden. Bauhi-
F ü s wil , dat het de Jlnagyris der Ouden zy.

Gedagte Clusius befchryft hetzelve als een

Boompje, zelden hooger dan eens Mans langte;

hoewel hy het ook tweemaal zo hoog gezien

hadt ; Heeilerachtig met veele Takken , die

met eene zwartachcig groene Schors bekleed

zyn,

(i) Anagyris. Syst, Nat, XIT. Gen. 504. p. 2S7. yig.Xm,

Gen. 509. p. 325. Clus. Hi/i. i. p. 93. Hisp. p. 188.

Iton. Anagyris floribus lateralibus. R. Lugdhat. 371. An^gyiis

f<Ktida. C. B. Pin. 391. DOD. Pempt. yis- TOURNF. Injl,

tffj. Anag. vera foetida. J. BAUH» Hifi, I, 2. p. 354.
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^yn, geevende Takjes uit, met Bladen als m»

Water -Drieblad, van boven bleek groen, van vnT^*

onderen wit , en Bloemen naar die van Brem , Hoofd-

in Kleur meer dan in figuur, gelykende,- waar^^^f'

op Peulen volgen van een Vinger lang tnnm,

een Duim breed , met drie , vier of meer ,

Nierachtige Boontjes , eerst wit , dan paarfch

en eindelyk zwartachtig blaauw van Kleur,

Dit Gewas heeft tot zonderlinge Spreek-

woorden aanleiding gegeven door zynen Stank,

die onverdraaglyk is, wanneer het Loofgefchud

of vertreden wordt. Men zeid' , om die reden

,

Roer de Jnagyris niet (*) : even als men in

ons Land aanbeveelt, den Drek ongeroerd te

ïaaten , en met de zelfde betekenis. Evenwel

zyn 'er , die beweeren , dat het Gewas , zelfs

in 't voorbygaan, zo geweldig flinkt, dat men
'er Hoofdpyn van kryge. Dit zal van plaatfen

daar het overvloedig groeit, gelyk in Spanje,

te verdaan zyn. De Ouden verzekerden, dat

het Zaad , gekaauwd zynde , een geweldig

Braakmiddel uitlevere.

Baühinia.

Van dit Geflagt , welks naam ter eere van

die twee voortreffelyke Broeders , weergalooze

Verzamelaars van de benaamlngen der Planten

en

(t) Anagyrin ne moveas. Ebasm» Ma^. CkH,

IJ. oi^TLLf v^ Stok*
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^
III. en befchryvers derzelven^ J. en C. Bauai-

'^^vm^* Nüs , ontleend is, zyn de Kenmerken , toen

Hoofd- ik de vier laatfle Soorten onder de Boomen
sTüK. befchreef , uitvoerig medegedeeld *. Thans

1*
stuk' ,^^y^^" ^^S ^^ ^^^^ eerften te befchryven over, als

biadz. 370»

I, (ï) Bauhinia met een Klaauwierdraagende
Bauhinia

g^Q^^g^
jcandenst *-*

Khramen-
j^g^^e SooFt fchynt ZO wel in Amerika als

in Afia te huisvesten. Loefling namze in

Kumana waar en de Naga -Mu-Falli van Ma-

labar, een Heefter, met Ranken van een Duim
dik 5 die zig Slangswyze om de Takken van

Boomen winden , wordt daar toe betrokken.

Zy zitten 'er zo vast aan , dat menze 'er niet

af kan krygen. Hier mede komt overeen hec

To72ge ' Blad van R u m p h i u s , die ten opzigt

van de Bladen aanmerkt , dat dezelven naar

verdeelde Tongen gelyken ; weshalve de Predi-

kanten dikwils daar van gebruik maakten om
de fig-uur der verdeelde Tongen van het Pink-

Iter • Vuur aan de Indiaanen af te fchetzen.

Deeze verdeeling der Bladen maakt mede een

Kenmerk van de Bauhiniaas uit. Zy behoort

tot de Bofchtouwen > en draagt groote platte

liaauwen , waar in Zaaden , als Dubbeltjes ,

met

(i) Baubittia Caule drrhifero. Syst. Nas. XII. Gen. so6^

p. 2S8. Kf^. XIII. Gen. 511. p. 326. LOEFL. Jtin. 218. Clema-

tis Indlca &c. KAj. Supp-, 3^?. Folium LinguK. Rümph.

Amb. V. p. 1. T. I. Na^a-Mu-Valli, Hort, Mal. VIII. p^

57. T. 2$>. BüRM, Fl, Ind^ p. 54.
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met een Zilveren Rand. Weinig gebruik wordt III;

^er van gemaakt.
^'^^^f^^

(2) Bauhinia mst een gedmrnde Steng. stuk?^"

In plaats van Klaauwieren is deeze met me- ^^ujeata^

cigvuldige Doornen begaafd , zynde een Hee- cedoom»

Her van Mans langte , welken de Heer J a c-

Q u I N omftreeks Karthagena 3 in de Westin-

diën 5 in 't Kreupelbofch waarnam. Dezelve

hadt de Bladen rondachtig en tweekwabbig ;

de Bloemen groot , onaangenaam van Reuk ,

met witte Bloemblaadjes , vyf in getal en tien

Meeldraadjes , de Vrugt eene langwerpige platte

Haauw , met dergelyke Zaaden.

(3) Bauhinia met Eyronde Bladen 9 wier \ii.

Kwabhen wyd van elkander zyn,
ihvaricM.

Die omftandigheid onderfcheidt deeze , wel- bige,^^^

"

ke niet gedoomd is , een Amerikaanfche Hee-

iter 5 met grootere en als tweehoornige Bladen

,

door Plumier afgebeeld , tot welke die

andere van M i l l e r , met Hartvormig ovaale

Bladen , welke zeer lange evenwydige Kwabben
hebben , als eene Verfcheidenheid is betrokken.

(^) Bau.

(2) Bauhinia Caule aculeato. Hdrt. Cliff, is 6, T. 14,

ROYEN Lugdhat* 463. LOEFL, //. 219» Bauhinia aculeata ,

Polio rotundo & emarginato. Plum» Gen» 23. /«-'-. 44. f. i..

jAcq. Amer, Hi/I, p, 119* T. 177. U z»

(s) Bauhinia Foliis ovatis, Lobis divarlcatis. Baah'nJa Fo-

liis quinquenervüs &c. Hort. CHff. is 6^ T. 15. R, Lugdbat^

464* Bauh» non aculeata , Folio ampliori & bicorni, Plum.

Gin, 23. Ie, 44, f* 2, ^, Bauhinia Fol»'^ovato • cordads , LobIs

Jongisfirais parallelis. miU.. ^i^* T» éi*

£1. T)i,LU Vt STUK»
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Uu ^4-) Bauhinia met Eyronde Bladen ^ de Kwatf*

Afdeel. ben evenwydig,
VIII.

Hoofd- ya^ ^gg^e Soort, niettemin ^ ook uk Ame-
STUK»

^^ rika afkomltig , maakt zulks de Kenmerken

tinguiata. uit. Zy heeft zig, zo wel als de twee voor-
Gehoefde,

g^^^^^^ inde KüfFortfche Tujn bevonden.

C A S S I A.

Êen vyfbladige onregelmaatige Bloem, met

éenen vyfbladigen Kelk, maaken "de byzonde-

re Kenmerken uit* Van de Meelknopjes zyn

de bovenfte drie onvrugtbaar, de onderlte drie

Snuitig. De Vrugt is een Haauw^

Dit Geflagt is zeer ryk in Soorteri, alzo 'er

dertig in gevonden worden , waar onder wel

veelen flegts Jaarlykfe Gewasfen zyn; doch

om de overeenkomst zal ik ze allen hier be-

fchryven. De zes laatften heeft Linn^éus,
wegens de menigvuldigheid der Vinblaadjes ,

van de anderen , die hy bennet noemt , ondet^

den naam van Chamcecrijlce afgezonderde

1. (i) Casfia mtt êénpaarige Bladen en Hartvof-

diphyUa. "^^^g Lancetswyze StoppeltjeSé

öiTe. Dit is een Indifche Heefier, met ceü ronde

Steng, twee ftompe,gefteelde, halfronde Blaad*

jes,

(4) Bauhinia Follis ovatis Lobis parallells, Syst, Net. Bau-
hinia Fol. ovatis oWangis read linea bifidis. Hort, Clif. 157.;

(i) Casfia Foliis conjugatis Stipulis cordato - lanceolaris.

S-jit, Nat, XII. Gen, 509. p..Z88. Veg. XIIL Gen. SH. f.

32«. BüRM, Fl, Ini^ p, 9^.
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jes , die geftreept zyn , hebbende aan een kort ^I^-

Steekje , zynde de geheele Takken met de Stop- ^vuf^'

peltjes bedekt. Hoofd-
STUK

(2) Casfia met tweepaarige Spatelvormige ^*

Blaadjes en tusfchen de agterjlen twee Ah/ut.

ElsvQrmige KUertjes. {chij^^^^

Een Haairig Gewas , dat vierbladige Senna^

met een platte ruige Baauw en eene Goud-

kleurig Bloedroode Bloem
, getyteld is door den

Hoogleeraar J. Bürmannüs, is de Egypti-

fche naar den Lotus gelykende van Bauhi-
N u s , welke by A l p i n u s den naam van Ah-

fu$ voert. Het is zeer laag en groeit ook in

Oostindie.

(3J Casfia met tweepaarige langwerpig Ey- -„ ,

ronde ge/pit[ie Blaadjes, een langwerpige ^'"i^^^a.

Klier tusfchen de agterften , en onder Cc^^^

de Steekjes flaauw drietandige Doornen,

Op Jamaika groeit deeze Soort , een Hee-
ller met eenigermaate Wollige Takken , bren-

gende uit de Oxels der Bladen yle Bloemtros-

fen voort.

(O Cas.

(2) Casfia FoU bijugis obovatis,G!and. duabus fubuladsin,

ter infima. Fl. ^eyl. 14.3» Senna quadrifolia &c. Burm. Zsyi,

siz. T. 97. ïiURM. FL Ind. p. 95. Senna exigua Maderaspata-

na. Pluk. ^Im» 341* T. <Jo, f. i. Loto affiais ^gypc. C. B.

Fin. 332. Abfus. Alp. -^gypt, 9j,

(3) Casfia Fol. bijugis , ov. oblong» acum. Glanduld obl. 'm,

ter infima, Spinis fubpetiolaribus obfoletis tridentatis. Am^
Acad, V. p. 397. LOETL, Itin* 2 32. Casfia viminea Sec.

BROWN. Jam, 223.

II. OS£L. V. STVK«
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^^^«
f4) Casfia met driepaarige Blaadjes , etn

VI il.

'

Steelkliertje en gehaairde [pits Hartvor*

Hoofd- fy^ige Stoppeltjes,
STUK.

^v. Een hurkend Heeftertje , drie of vier Voeten

M^abaar- höog , op Zandige plaatfen aan de Kust van
fche, Malabar voorkomende, heeft Draadachtige Tak-

jes en korte Bladfteeltjes , wordende de Blaad-

jes op Venynige Beetcn ge - appliceerd.

t' (5-J Casfia met driepaarige Spatelvormige Blaad"

ceyion- jes ^ de buitenjien grootst, en tusfchen de
^^^^'

vier onder/ten een Elsvormige Klier.

Van deeze is de Steng regtopftaande, niee

zeer Houtig , ruuw wegens de Lidtekens der

Takken , die zig zeer uitbreiden. Men vindt

'er, door verfcheide Autheuren, de Afbeelding

van gegeven ; inzonderheid van die met krom-

me Haauwen, Tala genoemd by de Ceylonee»

zen, volgens Hermannus, doch de alge*

meene naam , by de Indiaanen , is Tora , waar

van

f4) Caijta Tol. trijugiï , Gland. petiolari , Stip. ciliatts

,

cord. acmninatis. Casfia f. Senna fputia tetraphylla atbores-

eens &c. Amm* Her^. 603. N, 35 ? Tagera Hort. Mal. il.

p. 103. T. s2?RAJ. Hiji* 1743 ? BUIIM» FL Ind,p. 95.

(s) Casfta Fol. trijugis obovatis , cxterioribus majoribtis

,

Glandala fubülat^ intcc inferiora» Mant. 37$, R, Lugdbat^

468. FL Zeyl. i;2. Hort, Ups. loo, MiLL. Di^, T. 8i.

Casfia Siliqu^ qaadrangalari* DILI.» Elth. 72. T. 53. f. 73.

)8. Casfia humilis Siliquis Foeni gratci, Plum« Spec. is. T. y&»

f. 2. Senna Oriencalis hexaphylla. Herm. Lugdkat. ssj-^luk*

^Im. 342. Galega Indica minor he^aphyllos Amirjanni» Raj.

Hiji, 91U BüRM. Fl. Ind. p, pj»
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Van het den bynaam draagt. Plukenetius III»'
,

noemt het Öostindifche zesbladige Senna , mee ^^^^^^^

lange ^kromme Haauwen , en , zo het de Laage Hoofd-

Casfia, met Fenegnekbladen , ook is van Plü-^^ük.

M ï È R , dan zou deéze Sobrt ih de beide In-

dien huisvesten.

Q6) Casfia met driepaarige Spateïvormïge glad- .
vr..

'

de Bladen , de bmnenjien ronder en klei- rh^'^''^'^

ner^ met een ronde Klier daar tusfchen^y^^^^^^"

geplaatst*

Deeze Indifehe is Boomachtig en zeer glad

,

hebbende rondachtige Haauwen , taay van Schil 5 ;

met een dubbeld rond Hokje.

(f) Casfia met driepaarige ^ gerond Eyvormi- vn.

ge^ uitgerande^ gelyke Blaadjes.
Emargin»^

Van deeze , die op de Karibifche Eilanden dc"^

valt, zyn door StoANÈ de Afbeeldingen ge-

geven 5 zeggende , dat het een Gewas is , '*t welk

veele Ryzen van een Vinger dik , ter hoogte

van zes Voeten , uitfehiet , draagende Haauwtjes

van anderhalf Duim of langer ^ van binnen een

pur-

(6) Casjta Fol. trijugis öbovatis glabris, inter. roiundior*

minoribus , Glandula interjefti globofa. Hort. CUf. i5j>.

Hort. Ups. 100. R. Lugdbat. 468. Casfia hesaphylla Siliqua

bicapfulari. PLUM. Sp, i8. T. 7Ö. f. i, BuRM. Fl. Ind,

{j) Casfia Fol. trijugis ovatis rotundatïs emarginatis sequsr-

libus. Hort. Clif, is(). R» Lugdhat. 407. Casfia minor fruti-

cofa hexaphylla Sennae foliis. Sloan, Jam, 146, Hijl, II, p^

44, T« ISO. Raj. Dendr, iio,

B
U. DEWU V« Stuk*
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III. purgeerend Merg bevattende , als de Pyp - Kas-

y^f^'ÜQi en de Bladen werden aldaar even als de

Hoofd- Senncbladen gebruikt.
SÏUE.

VUT. (8) Casiïa met driepaarige Eyronde ftompach'

%i^f^^' ^c Stinkende Casfia met Sennebladen van

DiLLENius van Kuba ; de kleine Kruidige

Senne , die Itompbladig is , doorgaans zesbla-

dig , van S l o A n e op Jamaika gevonden ,

wordt hier bygevoegd het Hoenderkruid van

R u M p H 1 u s 5 dus genaamd , om dat hetzelve

op Ambon tegen de Snotterigheid der Hoen-

deren gebruikt wordt , zynde een Boomachtig

Heeilertje, met Haauwtjes van een Pink lang,

een Pypefteel dik^ waar in kleine Zaaden.

j^ (9) Casfia met vierpaarige , Lancetswys' Ey*

Faicata. Toude , ügterwaavds omgekromde Blaad»

^igcr j^^9 en ^^w Klkrtje aan het onderjte der

Steekjes*

Van ' déeze Soort , uit Amerika afkomfiig ,

bevondt zig eene Plant in de KlifFortfche

Tuin.

(8) Caifta^ol, trijugis oboratis obtufiuscalis, Casfia foetida ,

PoU Senn. Itallcjc. Dill. Eltb, 71. T. 6i, f. 72. Scnna mi-

nor hctbacea , pleruraquc hexaphylla , folio obtufo^ Sloar»

Jam^ 148. Hiji^ II. p. 47. T* i8o» f. 5 ? Gallinaria rotun-

difolia. RUMPH. Ambt V. p* zJ3. T, 5>7»f. 2. BURM* FUIni»

p. 95.

(9) Casfta Fol. qiiadrijugi» ovato - lanceolatis , retrorfuiai

falcatisy GianduU baseos ^et^lomm, iü;r/, CUf^ iS9m
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(lo) Casfia met vyfpaarige Lancetswys* Ey- Ui*

mide Blaadjes^ ruuw van Rand ^ de buU ^^^f^*
tenjlen grootst ; met een Kliertje onder aan Hoofd -

deSteeltjes.
«tuk*

Deeze is, onder den naam van Westindifche^jf^"^^'^'

Senna, die den Stank van Heulfap heeft, met westlndi*

gefpitfte rondachtige Blaadjes ^ glad zynde ;
^

^*

door CoMMELYN in de befchr^/virlg van den

Amfterdamfchen Tuin , afgebeeld. Het Ge-

was , van Jamaika afkomÜig, had t een Steng

van anderhalf Voet hoog, met vyfpaarige Bla-

den in de jongheid , en maar driepaarigen in

de volwasfenheid. De Kliertjes der Bladfleelea

zyn paarfch.

(ii'jXlasüci 7net vyfpaarige, Lancetswys* Êy- xl_

^ronde ,
gladde Blaadjes , en een Kliertje ^uT.

onder aan de Steekjes. pUthaau^

Deeze , door de platheid van haare Haauwen

uitmuntende 3 is van Plümier in Zuid-Ame-

rika ontdekt,

f 12) Casfia inet vyfpaarige fpits Eyronde xin

gladde Blaadjes y de Steekjes ongeklierd, y^q^f^'
DitPyp-Kas^Ms»

fio) Casfia Fol. qnmqaejüg;!s ovato - lanceolatls , rajygine

fcabiis ; exterioribus majoribus
; glandula bafeos ïetiolorum.

Hort. 'Cliff* 159. R. Lugdbat, 467. Senna Occidentalis Odoï«

Ópii vitofo afec. CoMM. Hort^ I. p. gu T, 26.

('.!) Casfia FoU quinqucjugis ovato» lanceolatls giabn's

,

Glandula bafèos pètiolomm. Pi^ur-l. Ie. 77. K, Lugdhat, 4é8.

(iz) Casfta Fol, quinquejugis ovatU'SCumhiatis ,
glabris^
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ÏII. Dit is het Gewas, dac de gewoone Winkel-
^

vi^f.^'
Kasfie , of Purgeerende Casjia der Apotheeken

,

Hoofd- uitlevert. Hetzelve groeit zo wel in Oost- en
STUK* Westindie, als in Egypte, Ethiopië en Syrië,
Eenwyvt'

wordendc ons de meede van Alexandrie of el-

ders uit de Levant , toegebra?t. Men noemtze

daarom Casjïa Alexandrina , Casjia Mgyptiaca ,

en Casfia folutiva of nigra ; door welke benaa-

mingen, inzonderheid, deeze van de Casjia lig-

nea of Hout • Kasfie , te vooren door my reeds

• lï- ^« bcfchreeven * ^ onderfcheiden wordt. Sederc

bladzij 28 eenigen tyd 5 evenwel ," is ook uit Westindie

een menigte van dergelyke Pyp . Kasfie in

Vrankryk, aangebragt, doch veel flegter,zegc

Geoffroy. Monardez verzekert , dac

die van St. Domingo en Porto Rico iramer zo

goed is als de Egyptifche ('^), In Oostindie

vak deeze Drogery , niet minder dan de Le-

vantfche in hoedanigheid.

Egypti 'c Gewas , dat dezelve voortbrengt , is door
^ ^' Alpïnus afgebeeld en befchreeven. „ De

„ Casjia fiftula, zegthy, welke de Egyptenaa-

„ ren Chaiarxambar heeten , is een Boom , die

„ in Stam , Takken en Bladen , veel gelykt

„ naar den Nooteboom , doch de Bladen zyn

j, talryker , tien aan eenen Bladlteel , die eens zo

„ lang

Petiolis eglandulatis. F/. 2tyl. 149. Mat. Med. 199, HlS-

fELC^ Uin. 468 , 507. Casfia Fiftala Alexandrina. C. B. PU,

4C5. CoMM Hort, I. 215. T. 110. Casfia Fiftula. RUMFH,

Amh. II p. 83. T. 2T. Conna. Hort. MaL I. p. 37. T* ZU
() Ap. Clüs. in Ex$tms, p. 332,
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5, lang ïs als in de Nooteboomen en aan 't end IH.

„gedoomd. Hy draagt Goudkleurige Bloe-
^''^^fj^*

„ men , als die der Violieren , maar veel groo- Hoofd-

5, ter en talryker , hangende aan Trosfen ne-^*^"^*

,, derwaards. In 't midden heeft ieder Bloem „i^""''^^'

3, veele Draadjes , gelyk de Roozen , waar van

5, allengs dikke Haauwen voortkomen, dieregc

3, en rond zyn, van dikte als een Rotting, de

3, grootllen byna twee Ellen lang. Een ge-

3, heel Jaar hebben deeze Haauwen noodig ,

„ om aan te groeijen en ryp te worden: wanc

3, de Egyptenaaren zamelen niet in , dan in 't

35 midden van den Zomer, wanneer men reeds

33 wederom een menigte jonge Scheedjes aan de

3, Boomen ziet , die in Juny by Kairo en Ale-

5, xandrie in Bloem ftaan. Van die kleine

,3 Haauwtjes, verfch en groen, gekookt en in

„ Suiker gekonfyt , wordt een groote menigte

,3 buitenslands verzonden."

Veslingius merkt aan , dat de Casfia-

Boom veel kleiner dan een Ockernooten - Boom
is 5 en fraaijer , inzonderheid als hy bloeit , ko»

mende veel op laage plaatfen , aan den Zeekant

,

in Egypte voort , alzo hy de vogti^heid be*

mint. Dus vondt ook Hasselquist naby

het Kanaal , dat het Nyl water naar Alexandrie

leidt, op een vrugtbaar Land, tusfchen deDa-
delboomen eenigen, wier Stammen van twee

tot drie Span dik en twaalf Voeten lang wa*

ren , doorgaans bogtig en glad van Schors. Zy
biociden *er de geheele Mey • maand, Deeze

,

B 3 in
IL Deel. V. Stuk,
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lïl. in 't ArabiTch genaamd Hiarfchiamher , hadt

'vni^'
^^^^ ^^^^ P^^'^ Bladen aan een Steel, die aaa

Hoofd- de Punt uitgegulpt waren ; doch een ander ,
STUIT» Söpher genaamd , welken hy in de Tuinen te Kai?
Eenvjyvi'

^^ y^Qi^^t , hadt vyf paaren van gefpitlte Blaad*

jes , wordende dezelven, van de agterften tot

de voorden , allengs grooter. Een derde , ge-

naamd Ketfchtay hadt zes paaren van Lancets-

wys ovaale Blaadjes , de buitenden kleiner;

maar deeze kwam zeer weinig in de Tuinen van

Egypte voor^ wordende gezegd de Vrugtvoi te

hebben van een dikachtig wit Sap. De Groey-

plaats van deezen laatHen was in Ar,abie en Indie.

javaanfchc. R ö M p H i u s beichryft hem » onder den naam

van Trommeljlok - Boom , die de grootte en fi-

guur, in Oostindie, byna van een Nooteboom

heeft, en Bladen van vyf of zeven paaren aan

een Steel , ovaalachdg 5 voor fpits, doorgaans

vyf Duimen lang. De Bloemen , zegt hy , be-

Haan uit vyf geele Blaadjes 3 ongelyk geboogen

,

en bevatter> veele Draadjes , met graauwe Knop-

jes, lleckende vier buiten de Bloem uit, entus-

fchen dezelven komt het Vrugtbeginzel voort,

dat, gelyk hy wel aanmerkt,, maar enkeld is in

ééne Bloem. De Pypen , die men, zegt hy,

in Indie Trommelftokken noemt f=^) , hebben

de langte van twee Voeten! en de dikte van

een

(^) Dee^e naam i"s niet alleen van de figuur , maar ook van

bet rammelend geraas dat zy > ryp zynde en hard , door dea

Wind aan de Boomen maaken, 't welk Menfchsii en Beeflea

yerfchiiklïen doet g afkomfii^»
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een Duim , zynde dezelven een langen tyd UI.

groen , en zo zagt dat men ze buigen kan , ryp '^^ym.^*

wordende eerst bruin en eindelyk zwartachtig. Hoofd-

Op Java groeit deeze natuurlyk in de Bosfchen ,^^"^*

wordende aldaar Caju Radja geheten, ma.^''^^'^'

De Cünna van Malabar, welke ook eene Pyp. Maia-

Kasfle is , heeft den Stam fomtyds zo groot ,
^''^^^^'^^'^'

dat een Man denzelven naauwlyks kan omva-

dcmen. De Schors of Bast is Afchgraauw ea

famentrekkende. De Bladen beftaan uit vyf

paaren , met een oneffen Blad aan 't end , en

zy loopen fpits uit, zynde taamelyk dik ea

glad. De Bloemen komen aan Risten , van

twee Spannen lang, voort, gelykende naar die,

welke men Hemel - Sleutels noemt : zy zyngeel

en bevatten tien Meeldraadjes , waar van drie

langer 3 buiten de Bloem uitfteekende ^ de ande-

ren korter 3 allen met bruinachtige Topjes. Aan

de Haauwen wordt , op de dikte van een Duim

,

ook de langte van twee Ellen toegefchree-

vcn (f%
De Hoogleeraar Burmannus heeft, on-Komnmm

der andere gekleurde Aftekeningen van de Kust^^'^^^'^-

van Koromandel , ook eene onder den naam

van Caju Conne ontvangen, welke zekerlyk toe

de Casfiaas behoort , doch van de gemelden in

een
i
ge opzigten verfchilt. 't Getal der Vin-

blaadjes is wel doorgaans tien, maar de Stop-

pel-

(t) De Ellen zyn op vecic plaatfen konti dm de onsgnï»

lomtyds maar anderhalf Voet lang.

B 4
IL Deel. V» Stuk»
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in. peltjes ^yn hier taamelyk zigtbaar , terwyl zy
' Thl^' zig in deeze Soort, zo de Ridder zegt, naauw-
Hoofd- lyks openbaaren. Ook heeft de Haauw een

^^^^* geheel andere figuur, meer naar Trommelftok-

•^igeT'"^ ken gelykende; doch gezegde Hoog]eera^ merkt

aan , dat 'er een groot verfchil is onder de

Kasfie-Boomen en deeze fchynt tot geen ande-

re Soort betrokken te kunnen worden.

De Fyp - Kasfie heeft in de behandeling meer

oplettendheid noodig , dan veele andere Dro-

gery9n. Dewyl het Merg der Haauwen, waar

inde Zaaden zitten, alleen gebruikt wordt, en

hetzelve van eenen ligt bederfiykcn aart is , zo

wordt , met reden , naauwkeurig gelet op des-

zelfs deugd. En, om goed te blyven, moeten

de Scheedei;! geflooten zyn ; terwyl men uit-

wendig aan dezelven geen verfchil ontdekken

kan. De Egyptenaaren verwierpen die , waar

in de Zaaden , by *t fchudden , niqt rammel-

den , zegt A L p I N u s ; alzo zy oordeelden , dat

de zulken door te groote vogtigheid bedorven

waren. Zy bewaarden ze dikvyils veertig Jaa-

ren lang, in Pakhuizen of Kelders opgeflapeld,

en dezelven moeften vier of vyf AJaanden oud

zyn , eer men ze gebruikte. De Europifche Dro-

giften verwerpen hedendaags die rammelen , en

a^tenze, hoe frisfcher menze krygt, hoe beter.

By 't openen van de Scheeden moet het Merg
zwart , dik , vet en zoet , geenszins zuur of

foefehimmeld zyn. Zie hier hoe H a s s e l Q u i s T.

bevond , dat men 'er hedendaags in Egypêe

Biedc te werk gaato j^ Pe,
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5, De Haauw of Pyp worde, nog niet vol- III.

,, komen ryp zynde, geplukt, en in een digt^^^j*^,^^^^

3,
geflooten Huis gebragt , daar menze op een Hoofd.

5, Bedding van Palmbladen en Stroo, die een*"^"*^'

5, half Voet hoog is , Itapelt , fluitende dan ook^-^^'^'^^*'

3, de Deur , en de twee volgende Dagen den

„ Stapel met Water befprengende. Dus veertig

„ Dagen op een Hoop gelaten zynde , zyn de

„ Haauwen volkomen zwart. Anderen begraa-

„ venze in Kuilen, in 't Zand; doch, die op

5^ op deeze manier bereid wordt ^ is niets

,5 waardig."

Zonderling is 't, datDioscoR i DES,HIP-
pocRATES en andere Grieken , niets geweten

of gemeld hebben aangaande 't gebruik van die

Geneesmiddel , hetwelke , door de Arabieren

ingevoerd , thans zo algemeen bekend is door

de geheele Wereld. Het Merg , verfch uit de

Scheeden gehaald, is een ongemeen zagt Pur-

geermiddel, dat de Hitte der Vogten tempert,

en dus veilig gebruikt kan worden in allerjey

Heete Ziekten en algemeene of byzondere Ont-

fleekingen, Voor de Kwaaien van de Nieren

en Waterblaas wordt hetzelve , van veelen ,

zeer gepreezen. ïn heete Landen , daar de

Lighaamen zeer uitgedroogd zyn , en in zoda-

nige Geftellen , is het dienftig^t , hebbende fom-

migen aldaar de gewoonte van , tot Gezond-

heid, dagelyks voor het Middagmaal een Le-

pel vol te gebruiken van dit Merg. In koude

Klimaat^n of Saizoenen en ilymigc Lighaamen

,

B 5 is

IL Deel. V< Stuk.
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lïl. is dit Purgeermiddel op zig zelf te Hap en te

^Tm ^ veel verkoelende ; doch door byvoegicg van

Hoofd- anderen kan het overal gebruikt v/orden , en
STUK. bevordert dan derzelver werking , gelyk die

• f^^^^'van de Rhabarber, ongemeen. De Konferf der

Bloemen , als ook de ingelegde jonge Haauwen

,

zyn nog zagter purgeerende*

xiiit (13) Casfia met vyfpaarige^ Eyr012de ^ eeni^

Afom^ria^
g^rjwflaife WolUge Bladen , de Steeltjes

Geaippei- rond en ongeklierd,

In Amerika groeit deeze volgens den Heer

J A c Q u I N, Onze Ridder heeftze met de Steng

Mans langte hoog gehad, Houtig, Afchgraauw

en zeer Takkig : de Bladfleekjes met Roest-

kleurige Stippen befprengd : de Bladen weder-

zyds groen en zagt op 't gevoel: de Takken

bezet met Elsvormige Stoppeltjes. In de Ko-

ninglyke Tuin 3 te Upfal , hadtze nog niet ge-

bloeid.

XIV. (14) Casfia met vyfpaarige ongeklierde Bla--

piiofa, j^^^ /^^/^ Hartvormige gefpitjie Stoppel^

tjcs ; de Steng dim en Haairg,

Decze , op Jamaika door B r o w n e waarge-

nomen , is een Heeüertje met regtcpftaande

Tak,

f13) Casjla Fol. quinquejugis ovatis , fubtomentofis , Petio-

lis teretibus eglandulatls. jMant. 6Z^

(14} Casfia Fol, quinquejugis eglandulatis , Stip. femicor»

datis acurainatis, Caule firido pilofb. Casfia fuffruticofa erec-

tahirfuta, Florlbus fingulaiibus ad alas, Brown. y^w, 225.
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Takken , die overal zeer ruig zyn door veele HL
Haairtjes ; de Bladen glad hebbende ; twee^^^j^J^^'

Bloemen by elkander en langwerpige platteHoofd.

Haauwen draagende. 't Getal der Meeldraad»^'^'^^^*

jes is hier vyf.

f15) Casfia met zespaarige Eyrondachtige ^v-

bladen, de Steelijes ongeklierd, senne*.

Onder deeze bepaaling komt thans het Gewas
voor y dat de gewoone Senne -Bladen draagt ,

welks natuurlyke Groeyplaats , zo wel als die der

Pyp-Kasfie, in Egypte of Arabie is , hoewel

het ook voorkomt in Italië. Gemeenlyk , ech-

ter 5 wordt de Egyptifche , Syrifche of Oofler-

fche Senna, in 't algemeen, als de beste, van

die, welke men Italiaanfche noemt, onderfchei*

den. Dat de eerfte de Bladen langwerpiger en

fpitfer, de laatfle flomper en ronder heeft, is

zeer blykbaar iiic de Afbeeldingen van beiden ,

by MoRisoN en Tab ERNiSMONT anus.
Lob EL en DoDONéus hebben fiegts de

Italiaanfche , welke van Sloane ook in een

Tuin , Op Jamaika , in de Westindien , waar-

genomen vverdt ; hoedanig eene door den

Heer

(15) Casjsa Fol. fejugis fuhovatis , 'Patiolis eglandulari?»

C, Folils trijugis, <]|uadrijugisque fubovatis. Hort. CUJ.isp*

Mat. uMed: 200. R. Lugdbat. 463, Scnna Alcxandrina f. Fol.

acutis. C« B. Pin^ 397« Mob;s, Hifi. II. p. 201. S. 2. F.

24. f. 1. yS. Stnv.z Italica i. Fol. o'jtufls. C. B» Pin. 397^

MoRis. Ihid. f. 2« senna utïaque, TAB, Senn:i/DoD. Pcmpi,

^^I. TOURNF. /«/?. öl§.
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in. Heer N. L. Bürmannüs, waarfchynlyk uit

^""vm.^' Oostindie of uit Perüe , in Afbeelding is ge.

Hoofd bragt.

STUK.
i^gj. (Jevvas is Heefterachtig , met Houtige

^,;f/''^'-^' Stengen , twee Ellen hoog, die taaije Takjes

uitgeeven met Stoppeltjes , Qvershands bezet

met dunne Bladiteekjes , van vier , vyf of zes

paar Bladen of Blaadjes , naar die van 't Zoet-

hout gelykende , bleek groen , korter dan een

Duim. De Bloemen komen aan 't end der

Takjes by Risten voort , zynde Roosachtig ,

geel van Kleur , met paarfche Aderen , en daar

op volgen langwerpig ovaale , Zeisfenvormige
,

zeer platte Haauwtjes, die men dikwils onder

de Sennebladen vindt , bevattende Zaaden als

Druifkorreltjes.

Met de Alexandrycfche komt overeen die

van Sidon of Seyde , in 't Franfch genaamd

Sennê de Seyde , wegens de afkomst , of

5^7272^ de h Falie , uit hoofde van een Schat-

ting 5 door ÓQn Grooten Heer op deeze Dro-

gery gelegd. Die van Tripoli , Senné de Tripoli

genaamd , heeft de Blaadjes breeder en itomper,

ruuw op 't gevoel. Bovendien komt 'er fom-

tyds ook een Mochafe Senna voor , welke ,

wederom 3 de Bladen langer , fmaller en fpic-

fer heeft : maar deeze laatften, zo wel als de

Italiaan fche , zyn veel flapper van werking en

dus van minder v/aarde.

De S.enne - Bladen zyn een Purgeermiddel

,

van een geheel anderea aart dan het Merg der

Pyp.
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Pyp.Kasfie. In Heete Ziekten , Ontfleekin- IIT.

gen en bederf der Ingewanden, of Borstkwaa- ^\Jlf^^
len , ais ook in zwaare Bloed(loningen , kan Hoofd-

menze niet veilig gebruiken , om dat hunne s"^"^^-

Purgeerende kragt in fcherpe , Harstachtige„;^f''^^^'

deelen beftaat. Voor 't overige verfchafFen zy

een zeer gereed en weinig kostbaar Middel 5dat,

door byvoeging van verzagtende, verkoelende

dingen ,
geheel onfchadelyk wordt gemaakt. De

Haauwtjes , die eertyds in meer aehting dan de

Bladen waren , worden thans , zo wel als de

Steekjes, voor menze in 't Water werpt, daai?

uit gezogt. Het Poeijer is, doordien het meer

Krimpingen maakt, zo goed niet als het Afkook-

zei, of Aftrekzel liever: want zy verliezen door

flerk en lang kooken veel van hunne kragt. Bo-

vendien komen zy in veele famengeflelde Win-
kelmiddelen.

(i6) Casfia met zespaarige langwerpige "gladde ^v^-

Bladen , de agterjteii kleiner en een ElS'hifioTa.^

vormig Kliertje tufchen de alleragter/ten -.^^^^^^^

met tweebloemige Eloemftcdtjes,

(17) Casfia met xespaarige Eyronde gefpitfts xvtl
Wollige Bladen, nir/uta,

Dee- ^"'^^•

0«) Casfia Fol. fejugis oblonglusc. glahris, fnfer* mlnori-

bus. Gland. fububta inter infiiua , Pediceliis bifloris. Hort,

Cliff. 159 Casf. biflora. Am^ Acad. 5. p. 397. Casfia frutico-

fa &c. BROWN Jam, zii. Casfia minor arborcscens, Siliquis

planis articulatis, Plum. Sp. 18. Ie 78. f» i.

(17) C^i/*a Fol. fejugis ovatis acuminatis lanatls. Hort^ CHjf.

159*
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in# Deeze groeit , zo wel als de voorgaande , iri

^y^f^^'Amerika. Zy lieeft den Stank van Heulfap en

Hoofd- komt oafc in het Loof met de Tiende Soort

STUK* overeen, To urnefort heeftze Amerikaan-

^^enwy-f^l^Q Hinkende Casfia, met grootere ruige Bla-

den^ getyteld,
•*»

XVIII. Qi^) Casfia met zevenpaarige Bladen^ yyfmaiu

KrubcS. ^^^^ Bloemen en Draadachtige leggende

Kruidige Stengen»

Deeze 5 op Jamaika door B r o w n e waar-

genomen 5 heeft de Blaadjes fmal en geflreept

en in de Oxelen enkelde Bloemlleekjes ; de

Takken bezet met Elsvormige Stoppeltjes: de

Haauwtjes van eene Kuitachtige figuur.

xïx. r^P) Casfia met zevenpaarige LancetswjTié
Ltgtijirina, Bladen , de uiterften kleinsteen een Kliert-
Ligütter-

»

achtige. je onder aan de Steelt]es*

On.

ïjp. R. Lugdbaf. ^6j. CasGa Araer. foetida ^ fol. ampliori-

bus villofis. TOURNF. /«/?. 619. Senna Occidentalis , odore

Opil virofo Hebm. Lugdb» $$6,

{1%) Casfia Fol. feptemjugis , Floribus pcntandris, Caulibus

Filiformihus proftratis Hcrbaceis. Casfia Herbacea teau'sfïma

procumbeus, Floribus llngularibus ad Alas. BnowN. Jam,

325.

C19) Casfia Fol. feptemjugis lanceolatls , extlmis valmiU

bus, Glandula bafeos petiolorum. Atant, 378. Hort. CU/f,

159. Hort. Ups» loO, GRoN. l^irg. 47. R. Lugdbat, -j.67.

Casfia Liguftri folio. Plum. Sp. 10. DilL. ii7/i, 350. T<

3-59. f» 5 38. Casfiia Bahameafis &c. Mart. Cjjj/. t. ii.
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Onder den Daam van Casjïa tuet Ligufter - Bla- Ui.

den vindt men deeze door D i l l e n i u s afge-^^^^^j^^'

beeld. Zy groeit op de Bahama's • Eilanden 5Hoofd«

als ook in Virginie , en heeft breede Haauwen ,stuk.

die door de rypheid zwart worden , met een .^'"»^<ry-'

zwartacbtig groen Zaad. De Bladen komen in

Purgeerende kragt , volgens Clayton3 met

de gewoone Senne - Bladen OYereen.

f20) Casiia met agtpaarige langwerpig ovaaïe xk.

Bladen , de uiterften kleinst ; de Steeltjes^X^^^^i,

ongeklierd en uitgebreide Stoppeltjes, ^®*

Van P L u M I E R is eene Amerikaanfche wil-

de Hinkende Casfia opgegeven , die gevleugelde

Haauwen heeft , en deeze fchynt overeen te

komen met het Gewas dat Merian in Af-

beelding gebragt heeft , onder den naam van

Zoete » Boonen - Boom , zeggende dat dezelve groot

is en groeit in de Bosfchen van Zuid- Amerika,

draagende lange Haauwen , waar binnen zwarte

Boontjes leggen in een zoet wit Merg. Vol-

gens haare Afbeelding zouden de Bladen maar

driepaarig zyn. tiet Daiiworms • Boompje van

RuMPHiüs, dat hier toe betrokken wordt

,

hadt Bladüeelen van anderhalf of twee Voeten

lang,

(20) Cas^a Fol. oélojugis , ovali * oblongis , exterloribus

minotibus, Petiolis eg'andulatis , Stipulis pamlis. Mant. 378.

Hert, Cliff. i;8. Ups. 100. R. Lugdbat, ^67. Casfia fylves^

tris foetida, Siliquls alatis» Tltjivi. Sp, 18. Faba dulcis, MeR*
Sur^ T. 58. Herpetica, RümPH. Amb. VII. p. J5. T. iS^

BüRM. Fl. Ind. p. 56.

U, Desl. V* sruxf
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IIT. lang , Geutachtig uitgehold , met tv/aalf paaren

vni^*
Bladen ^ van vier tot zes Duimen lang, aan

Hoofd- ieder zyde én eeti aan 't end: dus in 't geheel
STUK. vyfentwintig Bladen. In de Afbeelding, even-

ww/'^^^" wel 3 komcnze geheel anders, en op 't hoog-

fle agtpaarig voor , zonder end - Blad* De
Vrugten zyn .lange vierkante Hauwen van vyf

Duimen , met vier Vleugels op de kanten.

Dit, zegt hy , voertin 't Maleitfchden naam
van Dauii Curap , dat is Schurftblad, om dat

nièn met de gewreeven Bladen , aldaar , de In-

diaanfcbe Curap, een Puiftlge Huidkwaal, ge-

neest. Men noemt het gemeenlyk Daun Coe-

pan , om dat de Bladen naar een Japanfche

Maat , Coepan genaamd , gelyken. In de Apo-

theek , te Batavia , worden de groene Bla^

den , in een Mortier gewreeven en met ver-

fche Klapper - Olie tot een Zalf gemaakt zyn-

de , tot verdryving van roode Vlakken , aller-

ley Zeer en Ruidigheid , met vrugt gebruikt.

1 cgcn 't Scheurbuik zynze ook dienflig. Het

vevfche Sap geeft een roode Kleur aan blaauw

Papier,

By de uit Java gezondene was aangetekend,

zegt de Heer N. L. Burmannüs, dat het

een Jaarlykfch Gewas is, groeijende zes Voe-

ten hoog. Linn^eus meldt thans dien aan-

gaande ^ dat de Steng dik, doch Kruidig is ,

met half Hartvormige Stoppeltjes ; de Blad-

fleekjes geelachtig en diep gefleufd , met van

zestien toe twintig Bladen , die ongeklierd'

zyn.
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Eyn, doch twee zeer korte Borfleltjes hebben , Ifï^

wac van elkander afo ^vm!^'

C2ï) Casfia met agtpaarige ^ langwerpig Ey-^^j^^^'

ronde > gelyke Bladen , die een Klier heb- xxl
hen ónder aan de SteeltjeSó .f'^f-^^'y.

ca.

Dit is niet een tWeejaarig maar éénjaarig M*3ryia!i4*

hoog Gewas , "met Goudkleurige Bloemen /^^^^°

volgens Clayton> die hetzelve in Virginie

waargenomen heeFt. Plükenetius noemt

het Basterd - Senne ^ die röndbladig is ^ met ruige

Haauwerib Het is door den Heer Martyn,
onder den naam van Marylandfche Casfia^ met

langwerpige Vinblaadjes en een omgeboogen

Bloemkelk, afgebeeld,

e22) Casfia met negenpaarige langwerpige ^^^^ .

Bladen , tusfchen de agterjten een Els- Tenuhfh.

vormige Klier. Dunpeaii-

De ongemeene dunte van de Haauwen, en-
'

derfcheidt deeze j, óaq een Heefier 13 5 by de

Havana groeijende-,

(23) Gas-

(21) Casfia Fol. oftojugls ova'co * oblongis , xqualibus , Glan»

d'üli bafeos petiolorum. Fiort, Clijf. Ups, &c. Casfia Mimofe

foliis, Siliqui hirfura. Dill, Êlth, 351. t. 260. £ 339.C3S=

Ha Marylandica. MAkr. Ce>it. T. Sciina fpuria Virginiana,

PLUM. Alm. 342. GHON- Virg^ 6$.

(22) Casfia Fól. : novemjugis obtongls', Glandda Subulad

intec ïnfima. R, Lugdh. 4755. Senaa fyuih frurescevTs Siliquis /

tciitiisfimis» HOüST. Mi/,

c
lU DSEL. V* svm
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III. (23) Casfia mit tknpaange Lancetvormigs

vmf
*

-S/fl^efz., onder aan een langwerpige Klier,

stvk!^ Deeze Soort voert den bynaam van Sophe-

XXIII. ra , een Egyptifch Gewas , raar de Galega

spftsWadi.
g^^y^^^^^ 5 ^^^^ A L P I N u s afgebeeld

, en door

^c, C A M E R A R I u s ondcf den Indiaanfchen naam

Hoxocoquomaclit befchreeven ; doch daar is

een aanmerkelyk verfchil tusfchen die beiden

en de Afbeelding van de Twintigbladige Sen*

na van Ceylon 3 door den Heer J. B ü r m a n-

K u s aan 't licht gegeven , welke de zelfde

fthynt te zyn met de eerfle Soort van Hoen-

derkruid by Rümphïus, behoorende de an-

dere tot onze A^tfle Soort , hier voorbefchree*

ven. De fpitsbladigheid onderfcheidt deeze

genoegzaam van de meefte anderen.

Ji^^Fi' ^^^^ Casfla met twaalfpaarige Stompe gefpiU

ta._
^ fte Bladen 9 en veele Elsvormige Klieren^

de StGppeltjes JNierachtig en gehaard.

(25^ Cas-

ffi3) Caifia Fol. decemjugis lanceolatis, Glandala barcoa

oblongi. Fl. Zfjl. ISO. Senna vigintifoha Siliq. teietibus*

BuRM. Ze-jU 213. T. $>8. Galegx affinis Sophera ds^a. C#

B. Fm. 3 J'S. Gallinaria acutifolia. Ruajph. Amb. V. p. 283.

T. 97, f. I. Ponnam* Tongera. Htrt» Mal. lU p. 10 1* T»

J2» BüSM» Fl. Ind* p. 91'

C14) Céiifia Fol. duodecira - jugts obtuds mucxonatis ,

Ciland. fubulatis pluribus , Stip. Renif. barbatis. Fl. ^eyl^

i$U Se;ina fpuxia Madci;asp»ana &c. fi.us. jUm^ 34i* T*

5H. f. f»

Geoorde»
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(2$) Caslia met twaalfpaarige langwerpige Hï.

Stompe gladde Bladen en geens Klieren. ^n^L

Deeze Soort , onder den Latynfchen bynaanig^uj^^

van Javaanfche , is de Brafiliaanfche Pyp - Kas-^ ^^v.

/^e, of Westindifche , alzo men dezelve ook>^^?"*^'«*

op Jamaika Vindt , alwaar het een gemeene fchc»

Boom is aan de Oevers van Beeken. Men
heetze 'er ïïorfe Casjia , dat is Paarden- , of

Wilde Kasfie. Sloane noemt dezelve de

tweede Soort van Zwarte of Pyp - Kaslie : want

de andere of Gewöone is aldaar ^ zegt hy, ook

gemeen* Aan den Zee-Boefem , Cid de Sac

genaamd, van het Eiland Sint Domingo, zegE

R0CHEFORT3 ziet men geheele Vlakten , van

groote uitgeltrektheid ^ welke met geen aïadere

Boomeii bedekt zyn , dan met die van deeze

iaatfle , welken hy meent van daar door Zaad

op dé andere Eilanden overgebragt te zyn.

De Brafiliaanfche of Wilde onderfcheidt zig

genoegzaam door het Loof en de Vrugten. De
gewoone Pyp*Kasljc Boom heeft

, gelyk wy
gezien hebben 3 maar tien of een weinig meer

Vinbladen ^ deeze heeft 'er twintig of vieren*

twintig aan ééneh Steel, Browne noemtze

Ca§-

(zs) Casfta Pol. duodfidm -JujjisobL obtufis glabris^ Gl^d.

hulla. C, Fift. Javanica Fl. carneo. COiVyvi» H^rt l, p» 217.

T. nu C. Fol. plurimls oblongis &c. Beown» Joim. 223.

Casfia Fift. BraiUiaaa. C. B» Fin. 403, Tourn. /k/?, 619,

Casfia nigra f. Fiftulofa fecunda. SLOMik Jam» 14$, l^Ji^ U^,

p« 44. BüRM» Fl. Ind. p. ^j,

C a

II. DEEL» V, STUS,

i
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lil. Casfia met veele langwerpige Bladen , een rood-

^vm^^* ^^^^^^8^ Bloem en zeer groote dikke Haauwen

,

Hoofd, met drie Ribben, ik heb een ftuk van zulk
STUK. geng Haauw , dat anderhalf Duim breed en één

^.^''''^^" Duim dik is, dus in de doorfnyding ovaal,

waar aan die drie Ribben, twee by elkander

aan 'de eene zyde , zig zeer duidelyk, dikket

dan Pypefleelen , overlangs , vertoonen , niet

alleen; maar door haare grove dwafs • Aderen

,

even als Takjes maakende, die zig met elkan-

der vereenigen, zeer zonderling en van de ge-

woone Pyp - Kasfie , die ook de Haauw veel

ronder heeft , verfchillende zyn. De Wanden
van de Haauw, de middelfchotten , en alles,

is ook veel grover ; de Kleur van buiten nicc

zwart maar graauwachtig bruin*

Buiten twyfel is het deeze, waar van Bueyn

de Afbeelding geeft onder den naam van Era-

filiaanfche P yp - Kasfie met eene roodachtige

Bloem (*). 't Getal der Vinbladen heeft de-

zelve 5 wel is waar , niet meer dan twintig , doch

dit valt ongelyk (tJ« Die Autheur merkt aan,

dat het een ongemeen fchoone Boom is , in

Brafil groeijende , zo ten opzigt van de Bladen

als van de Bloemen , welken kleiner dan in de

Egyp-

f*j Casila fiftula Bralïliani Flore incarnato. Cent. I. T«2i.

(t) De Hoog'eeraar N, L. Bdrmannus maakt zelfs»

op dee^e Soort, van eene Malabaarfc, uit het Kruidboek van

Gascin gewag, die veertienpairigc Bladen heeft, langwerpig

gefoir^t , eens ca groot als ia da figuur van dea bciocoidcfl
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Egyptifche zyn , doch ook vyf bladig , met III»

Meeldraadjes 5 zwaar getopt, de drie onderften ^ y^^j^^'*

eens zo lang als de boveniten (*j. Vv^at deHooFo*

Haauw aangaat , dezelve , zegt hy , van die ü-^tuk.

guur en grootte, als zy door Lob el en Piso .
^'^''sr

is afgebeeld , wordt van M a r c g r a a f be-

Ichreeven als twee Voeten lang en vyf Vingeren

dik zynde ; (doch dit zal men in den omtrek

moeten verdaan,) en een weinig omgekromd , als

een Poolfe Sabel. Dezelve fpreekt ook van

drie Ribben als aangelymde Peezen , pverlangs,

en zegt dat de doorfnyding ovaal is
, gelyk in de

myne plaats heeft. Zyn Ed. vcrgelykt den buiten-

Bast by de Schors van een Boom ; moetende de

Haauw met een Hamer aan Hukken geflagen

worden , om het Merg te bekomen , dat in

Celletjes , van een Pennefchaft wyd , tusfchen de

middelfchotten vervat is, waar in een Zaadkor-

rel legt , van grootte en figuur als een Aman-

del, in een harde Dop een witte Boornachtige

Kern bevattende.

Van het Merg deezer Wilde Pyp • Kasfie

hadt Marcgraaf gezegd , dat hetzelve ook

wel zwart is , maar bitter van Smaak en famer-

trekkende. P i s o zegt , dat de onrype wel van

dien aart, doch de rype Haauwen Purgeerende

^yn. Lob EL 5 dq Haauw van deeze Brafili-

aan-

T (*) Welke gebrekkelyke Afbeeld'mgcn , van deeze ea de
^

andere Casfiaas , in hst Kruidboek van WeïnmANN Plaat

N. 340, 341. voorkomen j is hier uit Zonneklaar»

Cs
II» DEFX. V. STUK»
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in. aanfche Pyp^Kasfie befchryvende
, getufgt daB

^^vin^.^*
één Once van derzelver Merg fterker Afgang

Hoofd- maakt , dan twee Oneen van de gewoone Le-
sTüïc. vantfche Casfia ; 't welk Baühinus> in zy-

v}geT^^' rie FifiaXi ook aangetekend heeft (*J. Waar-

fcbynJyk voert zy daarom, by de Engelfchen

,

den naani van Puarden - Casjta ; (als kon men
een Paard zelf daar door doen afgaan ,) en 't is

blykbaar dat Johnston zeer gemist heeft

,

met deeze Brafiliaanfche Cavsfia van de Pur-

geermiddelen af te zonderen (f).

XXVI. (^26) Casfia rmt veelpaarige Bladen, een ge-

grind-'"

'

fteeld Kliertje aan de Bladfteelen en Be-
Gekuifde. genvormige Stoppeltfes,

Een Jaarlyks Heeilerachtig zeer fraay Bloem-

gewas , op Jamaika 5 Barbados en in Virginie

groeijende , is door zyne fmalle Blaadjes , die

het echter maar twintig aan een Bladfteel heeft

,

van de anderen ligt te onderfcheiden. Het be-

hoort onder de zes Soorten , welken onzen

Ridder Chamcemjlc^^ als laage Paauwen - Kuif-

Plan-

C^) "De Iierosmde Tournefout hadt deeze Purgeerenée

kragt der Brafiliaanfche Pyp-Kasfie zelf, in PortugsI , ondec-

vonden. 5^e zyn Werk de la Mat. Mei. Paris 17 17. OOcx-

vo. Livr. I* p. II.

(1^ Dezei'/c noemende Casfia. FiJluU non purgans Brafim

Iknfis, Hijl^ Nm. de ArboribuS. Libr. VU. Cap. 2. Art. 2.

p. 384.

(z6} Casfia Fol, muJlijugis , Gland. Petiolf pedicellata,

Stipulis Enfiformihus. Hort. Ups. lor. Casf. Fol. plur. pa-

tiui^n linearibtaSj Stip. fubulads. Hart» CUff, icS, Gron. T'^'^g"
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Planten 5 noemr. De twee bovcnfte Bloembbad- ^^I*

jes zyn hier met een paarfche Vlak getekend en ^vnt^*

-de Meelknopjes rood. Hoofd-
stuit.

(27) Casfia met vEelpaarige veelkUerige Bla xxvii.

den en Elsvormige Stoppeltjes.
Gunduk-

„ * r, 7 ,. Gekhcrdc»

Deeze door B r e y n in Afbeelding gebrast

,

finder den naam van Amerikaanfche Laage Paau»

wenkuifi is een Gewas met HeeflerachtigeStee*

len of Takjes , meest naakt 5 de Blaadjes Lan-

cetvormig , by vecle Paarcn aan een Steekje 5

tusfchen ieder Paar een gedeeld Kliertje heb-

bende. Uit de Oxels der Bladfleelen komen

dubbelde, eenbloemige , Bloemdeeltjes voort,

die korter zyn , en daar op volgen platachtige

Peukjes. De Bloemen zyn meest zcsmannig

met twee zeer lange Meelknopjes,

(28J Casfia Tjut veelpaarige fmalle Blaadjes , ^JJfï!"

die een flaauwe Klier onder aan de Steel- des^

tjes hebben , eii Borjielachtige Stoppeltjes.\i^\{^2c^

Op Ceylon groeit deeze, die tot de Mimo-
fa's is betrokken geweest , om dat zy naar de-

zelven gelykt. Zy heeft de Bladileeltjes on-

ge-

47. Casfia fuffruticora ereóla &c. BroWW. Jam. 21$^ Cha-

m-.xriffca Pavonis major. Comm. Hort. I. p. 53. T. 37.

(zj) Casfia Fol. raiiltijugis multiglandulatis , Stfpulatis ^

fubulatis. Chamxcrifta Pavonis Amer. Siliqua maltiplici. BEavN.

Cmt. p. 66, T 24.

(28) Casfta Fol. mulrijugis linearibus , GlanduU bafeos

J?etiolorutu ob(bleta , Stipuüs fetac^is. Fi, 2^iyL i;4.

G 4
II, DEEL. V. STUK.
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IIÏ. geklierd; de Steng nieü bogtig; de Stoppeltj&s

'

vifi!^ ' Lancetvormig met een Borftel bepaald,

§TUK« (.^9) Casfia met veelpaarige Blaadjes ^ de Stop*

xxïx. peltjes half Hartvormig,

f^sfige- Door de enkelde Haauwen wordt deieze., ook

door B R E Y N afgebeeld , van de voorgaande

Geklierde ligt onderfcheiden» Men heeftzé

Westindifche Basterd - Senna genoemd gehad-.

De afkomst is uit Brafil,

^"xx- (30) Casiia met veelpaarige Blaadjes , vyfinan-'

l'fkende. ^^è^ Bloemen en een opgeregte Steng.

Deeze heeft haar bynaam van de byna ge*

flooten Bloemen , die zeer klein zyn in de Vir-

ginifche , Basterd - Senna genaamd, byPLU-
K E N E T I ys 5 tot welke betrokken wordt een

PJantje op Ambon groeijende , 't welk Rum-
p H I u s de Droevige blyde tytelt , om dat het

,

heel lierlyk. opgefchooten , tegen den avond , of

door 't uittrekken, aandonds verflenst. Het is

in de befchryving van den KliiFortfchen TuiQ

afgebeeld o

(31) Cas.

(29) Ca%fia Foi.mHltijugisSripufisdimldiato -cordatis* Sen-

sa fpuria OccldentaUs &c. Herm, Lu^ihat. 558. Si.oA.1^* Jam,

150. Raj. SuppU -ii, ChanL-^crifta Pavonis Brafiliapa S.iiiqu-4

iingulari. ERIIYN Cent. 6a- T. 23.

f30) Casj^a Fohmuhijugh , Flor. pentandds , Gaule erec-

to. C CaVcibus acLUls. Hort. Clif, 497. T. 3<5. Hert, Ups,

3,0 T, Setina fpuria Yirginisna , Mimofx foliis. Pluk. u4lm, 341.

T. 314. f. ^. Amoesia moefti. RuMPH. ^mk VI. p, 347^ T^

f7. ij, I. BURM. Fl. Ind.^ p. 5)!?,
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fQl) Casfia met veelpaari^o Bloemen ^ de Tak- Hï.

jes 7teerleggende, viir.

HOOFD-
Een Kruidig Plantje , dat op dorre droogesTUK^

Velden vm Virgin ie waargenomen is , met Bla- xxxi.

den van Mimofa als het voorigc ; de Bloemen ^^^jV

klein , de Haauwtjes fmal en plat hebbende ,
^'^'''^"'^^*

maakt deeze laatfle Soort uit.

PoiNCiANA. Faauwe-Kuif.

Dit Geflagt heeft den Kelk en de Bloem 20

wel vyfbladig, als hetvoorige, maar hier is een

bovenst Bloemblaadje grootst: de Meeldraadjes

zyn lang , allen vrugtbaar en de Vrugt is een

Haauw of Peul

Drie Soorten, altemaal Indifche, komen ia die

Geflagt voor, als volgt.

( I ) Paauwe - kuif met enkelde Doorens , de j.

Blaadjes uitgegulpt,
i,ff'*f^^^

De V\^csti^difche Paauwe -Kuif, deeze Soortri^»
^

uitmaakende , die op Zandige drooge plaatfcn

van Kurasfau zeer gemeen is , volgen? den Heer

Jacqüin, wordt door zyn Ed. befchreeven

als

(31) Cas/ta Fol. multijngis , Canle prnciimbente. Casfia

Ameiirana procumbens Hedid.ce^» A&. Pet roj), T. XI. Ch^mx»
cxifta Mariani Flore i-ninore. Pet. Sicc^ 2+3, N. 40.

(i) Po:n:ianc Aculeïs foh'tariis , Foliolis emarginaiis. Syst^

Nat. Xir. Gen. 510. p. 290, f^g XII f. Gen. 515. p. 32S>

Tac(^ Amer^ zo. Hifi^ p. 123. Acacia gioiioft jamaicenfis

èic. Plus. Alm, ƒ
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HL als een regtflammig , Takkig , oraanzienlyk

^Yif/^' Boompje , fomtyds hooger dan vyfentv/intig Voc-

Hoor-D' ten, met een zwarte Schors en gedoomde Tak-

STUK.
]^QY^ . (^ Bladen tweepaarig , met nitgerande 9

^
£Mzy;y-

gladdo , meer of min Hartvormige , dikvvjls

wanfialtige Blaadjes : komende veclblocmige

Steekjes uit de Knobbeltjes der Takken voorr.

De Bloemen zyn geel , Reukeloos en m.aar half

zo groot als in de volgende Soort.

iT. (2) Paauwe - Kuif met dubbelde Doomm*
Pukherri-

""zcer
J^eeze onderfcheiding gebruikt Linn^us

fchoone» om het Gewas te bepaalen , veaar van de be-

roemde ToTJiiKEFORT een Geflagt maakte

onder den naam van Foinciana^ naar den Heer
DE Po I N

c

I , diestyds intendant der Franfche

Eilanden van Amerika. Hy gaf 'er den naam

aan , van Poinciana met een overfchoone Bloem,

Op de Karibifche Eilanden groeit hetzelve , vol-

gens den Heer J a c q u i n , een zeer fchoone

Heefier zynde van agt Voeten hoog , die wel

Doornen aan de oude , doch zelden aan de jonge

Takken heeft , en dikwils geheel daar van ont-

bloot is. De Bloemen zyn heerlyk van Kleur,

Saffraan- en Menie -rood, doch walgelyk van

Smaak

(z) PcMciana Aculeis gemini?. Hort. Ups. ror. Poinciana

IFloie pukherrimo. TouRNf. /«/?. 619» Acac. Orleat. glorlo-

fa. Pluk. j4lm 5. Flos P^vonis. MïR Sur^ T, 45* RaJ.

JHiJi. 98 1. Slo,\n. Hiji, !! p. 49. Ftutex Pavonlnus, üve

Cr'fta Pavonis. BruyN". Cent» 61. T, 22, Ihtt. Mal. VI, T.

I. RUMPH. Jtmh^ IV. p. 53- T* 20. ROYEN Lugdhat^ 466.
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.^maak en Reuk» De Franfcben noemen het la IIT.

Foinciade of ook Parades - Bloemen, Het on- ^'^^^j^^^*

rype Zaad ceten de Kinders en Wilden raauw;HooFD-

maar de Bloemen , als Thee getrokken , hebben stuk.

een openende kragt , en worden gezegd Koorts „-j^^^""^^'

verdryvendc te zyn. M e r i a n getuigt , dat

het Zaad van de Paauwe- Bloemen te Suriname

van de Slaavinnen gebruikt wordt, omdeVrugt

af te dry ven.

Hier toe behoort zeker!yk de Ambonfche

Eeefter, welke Bp^eynius zo ficrlyk in Af-

beelding gebragt heeft 5 onder den naam van

Paauwe - Heelter of Paauwe - Kuif , zeggende

dat die vyf JEUen hoog groeit, en deeze komt

niet alleen met de Ceylonfche , welke ook der-

gelyken naam draagt, en met de Malabaarfe ,

Tfietti - Mandaru , die de HoUandei's aldaar

Paauwejlaarten heeten , overeen ; maar buiten

twyfel behoort tot de zelfde Soort de Paauvrni*

kuif van Rumphius , gemeenlyk in Oostin-

die de Paauwe -Bloem genaamd , wegens de

Kuif vgn Meeldraadjes , die uit de Bloemen

opwaards fleekt , of Chineefche Bloem ^ om dac

'er de Chineezen groote Liefhebbers van zyn,

hebbende het Gewas van de Vaste Kust van

Afic , alwaar het overal beonflen de Ganges

groeit, op de Eilwinden overgebrngt. Defchoon-

heid der Bloemen , immers, die Goudgeel era

rood zyn , s'avonds niet toegaande , en ver-

fcheide Dagen in wezen blyvende , welke 'er

(Je Chineezen 5 op Bruiloften en Gastmaalen

,

de
IT. Deel. V* Stuk,- .



44- TiENMANKIGE HEESTERS,

HL de Huizen en Kamers mede verficren dcedt

;

yj^j[^' ftrookc geenszins mee de voorgaande Soort: , en de

Hoofd- menigte van Vinblaadjes, wel tien- of elf paar
STUK.

2^j^ ggj^ gj.^^j groeijende , die , volgens de Af-

vigt^^' bcelding , ook geenszins uitgegulpt of uitgcrand

zyn, doet 'er dezel'ee grootelyks van verfchil-

len.

ïH- f3) Paauwe-Kuif die ongedoornd is.

Gevi^uge--
jy^^^Q ^ q^ Ceylon waargenomen , is voor-

heen als overeenkomflig met de voorgaande

aangemerkt geweest , en het fchynt nog twy-

felachtig of de Doornen , die dikwils aan een

zelfde Gewas ontbreeken , genoegzaam zyn ,

om de eene Soort van de andere af te zonde-

ren,

GUILANDINA.
Van dit Geflagt zyn de Kenmerken reeds

opgegeven , toen ik de twee laatfte Soorten,

* II, D. die Boomen zyn , befchreef '^ ; des gaa ik nu

w.-^s'f'
tot de anderen over, als

j (1) Guilandina die gedoomd is ^ de Finhlaad'
G'^:/^W/- jQs Eyro7td , met enkelde Doornen.

Bal'c^ies- EcR
Süuik.

(3) PotKCtana Caule inermu yim. Acad. IV. p. 313. CerA-.,

I4Ö. P. foU hipinnatis , Fol. o^aro.oblongis , Caule inermf.

lioTt^ Clif^ 158 Fl. Ze-jL 159. Crifta Pavonis Flore elegan-

tïsflme variegato. BuRM. Ze-jl. 79. Fl. JrJ* 9%.

(ï) CuiiarJlna aculeata , Pinnis ovatis. Folio!, aculeis fo-

Utariis. Syst, Nat, Xll. Gen, 512. p. 291. f^eg. XIIL Gen,

517»
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Ëen Geflagt van Planten , door Plu mi er UL
Êonduc getyteld , volgens den Amerikaanfchen ^™j^*

naam , komc overeen met de Balletjes • Struik Hoofd*

van R ü M p H I u s , een Doornachtig Gewas ,
^'^"^•

dat de Stranden van fommigen der Molukkifche^^.^'"*'^^'

Eilanden op eenige plaatfen ontoeganglyk maakr.

De Stam is dikwils een Arm dik, en breidt

zig zydewaards uit raet llyve Takken ^ die fom-

tyds langs den Grond kruipen , hier en daar zig

wat verheffende , en aan de dunne Rysjes met

haakige Doornen 3 byna gelyk de Eglan tieren ,

doch yl bezet. Aan deeze Rysjes komen de

Bladen by vyf , zes of zeven paaren voort, drie

of vier Duimen lang zynde en half zo breed ^

en aan hunnen oirfprong een krom Haakje heb-

bende. Zy fluiten zig by nagt onder den Steel

famen,^ gelykerwys de Tamarinden en andere

llaapende Plantgewasfen. Uit het end der Tak-

ken komen gebaarde Trosfen voort van Bloe-

men , wier Blaadjes agterom geboogen zyn ,

en op welken platachtige Haauwen volgen van

drie of vier Duimen lang en twee Duimen

breed , digt bezet met Happe dunne Stekeltjes ^

die echter , door den Ouderdom , aan de bruine

droo-

517. p. 329. Hort, Ciiffl 15S, Eoaduc vr.lgaie majus poIy«

phyllura. Plum. Gin» %$. Acacia gloriola , Lenriscl folio

&c. Pluk, Alm. 4« T. z, f. 2. Lobus eclunatus. Sloane»

jAm. 14+. Hifi' Z' p. 40* Fmtex Glübulomm. RoMPH. .^«>K

V. p. 89. T. 48. C^falpinia ac^kis isciurvis , foüoiis cvaiis*



^6 TlENMAKNlGE HEESÏËRié

lil. drooge Haauwen redelyk flyf en prikkelende,

vm^* <^öchniec kwetzende zyn. Binnen dceze Haauwen

Hoofd- zitten twee , drie of vier , rondachtige Zaadcn
STUK» Qf jsjooten j fommigen van grootte als Knik*
Êenvjyvi-

^^^^ ^ anderen kleii^er , onder een Houtigen

Dop een bittere Kern bevattende» Deeze noemt

men Klitsjis en gemeenlyk Klktjes ^ wordende

daar van in Indie toe zeker Spel , dat men
Tsjoncka heet 3 dikwils gebruik gemaakt.

Uit deeze befchryving van Rumphius
blykt, dat iiier mede overeenkomt de Stekelige

Haauw van S l o a n e , afkomflig van het Ge«»

was, dat men op Jamaika de Geele Knikker *

boom noemt , om dat de Nooten geel zyn

;

doch of tot deeze dan tot de volgende Soort

de Stekelige Haauw van Clusius behoore ,

is duiiter.

n» (^^ Guilandina die gedoomd is y de Vinhlaad'

Monducetu, j^s -lan^werpis: Eirond , met dubbelde
Üroote '^

Ballerjes. DöOruen.

Lett. a/ Tot deeze tweede Soort van Bonduc, welke

Plu MIER de kleine genoemd heeft, wordt

be-

(2) Cuilaadma aculeata , Pinnis obloiigo » ovatïs > Foliol.

Aculeis geminis* Uid. Fl. ^eyl, i$6. Hort. Ups. loi. Bon-

duc viilgare minus polyphyllum, Pjlüm, Gen, 25. Crifta Ps-

vonis j Glycyrrhizaï folio , luinor repens fpinofisfima &c. Breyï^

Frodr, III, App. 3 3. T. 28. Globuli majoies. Rumph. -4a«//.

V. p» 92. T. 49. t I. Lobus Gchinatus Fr. cxQo. Sloam.

ttts. Carettu Hort^ MaU II. p« is. T. 2i. EURM. F/, Ind.



Decandkïa, 4*7

betrokken de kleine kruipende zeer (lerk ge- UL
doomde Patrwen- Kuif van B rey n, met zeer Afdij:el,

VIII '

kleine geele ge-aairde Bloemen , zeer breede Hoofd»

Stekelige Haauwen en een rond Afchgraauw stuk.

Zaad. De gedoomde Haauw van Sloane Monog^.

met langere Bladen en cene blaauwe Vrugt » ko*
*^^^*

mende van den Afchgraauwen Knikkerboom , die

gemeen is op de Velden van Jamaika, hoort

hier ook t'huis ; zo wel als de Groote- Balle-

tjes Struik van Rümphius, die Doornschci-

ger dan de andere is , brengende Haauwen voort

van een Vinger lang en twee Duim breed , mcc

grooter Nooten of Balletjes daar in.,

Van deeze Balletjes getuigt R u m p r i u s

,

dat dezelven regt Afchgraauw , fommigen blaauw-

achtig, ook eenigcn naar liet zwarte trekken-

de, glad, blinkende en Steenhard zyn, van fi-

guur uit den ronden wat langwerpig en aan

de zyden ingedrukt. Onder een menigte vi:n

dergelyke Balletjes , die ik bezit, vind ik zo-

danige verfcheidenheid van Kleur en figuur

,

zynde fommigen langwerpig Eyrond , fommigen

plat of Knolrond ; eenigen grooter , anderen

kleiner dan Hazelnooten , met flaauwe Kringe-

tjes getekend en een bruin plekje van aanhech-

ting hebbende. Twee van de grootfle Afch-

graauwe en een kleine geelachtige zyn hier op

Plaat XXIV , by Letter A , in Afbeelding

gebragt , waar uit derzelver verfchillende ge-

ftalte blykt. Ik heb ook een aanzienlyke Vrugt<-

Tros van dit Gewas , in niyne Verzameling,

met
lU Deel. Vt iiv^
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ill. met zeven Haauwen beladen, aan welken nog

^^^^^^vmeer Haauwen zyn geweest , gelyk uit de

Hoofd- afgebroken Steelen blykt , en aan liet Takje
STUK. vertoonen zig j naar 't fchynt, de merktekens

vigeT'^^'^^^ afgeworpen Doorntjes, waar mede het bo-

venfte digt is bezet. De Kleur van deeze Haau-

wen is graauwachtig, bruin en zy zyn digt bezet

met rosfe Dooriatjes*
IIT.

B^fdf.'
(^3) Guilandina die den Stam ongedoornd heeft

^

praatjes. de Bladen en gemeenen Bladfleel , van on*

deren , met dubbelde Stekels bezet,

RüMPHius zegt 5 dat men den zonderlingen

uaam van Praatjes der Bosfclien geeft aan der-

gelyke Struiken als de voorgemelden ; 't zy om
dat men, in dezelven vervvard raakende , niet

met geweld , maar met geduld zig kan ontwar*

ren , als wanneer al het vloeken , tieren ofraazen

,

niet helpt ; 't zy , gelyk ik eer zou denken , om
dat die Gewasferi geen het minde nnt doen

met al het Geraas , dat de rammelende Nooten
in de Haauwen maaken,* even zo min als yde-

Ie Praat of Beuzelaarye. Dfe laatst befcbree-

vene noemt men de Groote Praatjes , en deeze

tegenwoordige de Kleine Praatjes derBosfchen;

zynde wel het kleinfte in Gewas van de drie,

doch het haatelykfte. Het flingert zig door

al-

{%) Guilandina Caulc inermi , Foliis Petiolo primario fuU-

üis Aculeis geminis. Nugae Sylvarutn, RUMPH. AmL V. p.

94. T, f o. BüRM, FU Ind, p, $9,
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allerley ruigte heen met zyne dunne Ranken , IIÏ.'

die by den oirfprong der Bladfteelen , van on- ^^^^^^^*

deren , overal twee Haakjes hebben , waar me- Hoofb-

de het zig vasthecht aan de Kleederen of in den *'^^^*

naakten Huid. De Blaadjes zyn fpits Eyrond
y^f^^''*^^'

omtrent een Lid van een Duim lang , by vier

,

vyf of zes paaren groeijende : de Bloemen , fchoon

geel, maaken fierlyke Trosfen of Aairen en de

Vrugten gelykcn wel naar die van de voorgaande

Soorten , maar zyn veel kleiner en geheel onge-

doornd , langwerpige Boontjes bevattende. Jn

de Strand - Soort hebben de Bloemen een liefFe-

lyken Reuk. De Land - Soort is yler van Loof

en niet minder kwetzende.

R ü T A. Wynruit.

Een vyfdeelige Kelk , de Bloemblaadjes hol

;

tien Meeldraadjes en een enkele Styl : het Kasje

met tien Honigftippen omringd : doch in fom-

migen alles vier en agt : met een gekwabd Zaad-

huisje : maakt de Kenmerken uit.

Dit Gellagt bevat vier Soorten , als volgt

(i^ Wynruit met famengeflelde Bladen ^ de

zydelingfe Bloemen in vieren gedseld. Rut/t.

(i) Ruta Müs diecompoiitis » Ploribus lateralibus quadd-

fidis. Syst. Nat* Xlï. Gen» 517. p. 293. Veg. XIIL Gen.

523. p» 331. Hort. Clïff. Ups. Mat. Mei. R. Lugibat. 461.

Ruta fylv. major. C. B. Pin. 3 35. MoR. Hij}. II. p. 507. S.

5. T, 14. f. 3. /3, Ruta Hortenfis altera. C.B. Pin. 53^.

RAI» Hijl, 874. y Ruta Hortenus latifolia» C, B. Pm, 356.

D ^«^

U» Ï>UU V* STUK*
.
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III. Dit Gewas is door geheel &jropa gemeen 5

^^vm.'^^" groeit in 't wilde, op drooge dorre plaat-

HooFD- fcn, zo in de Zuidelyke deelen als in Barba-

STüK.
Yie, Het is , onder den naam van Peeganon ^

.

^^''^^' aan de Grieken bekend geweest; hoewel zy

het ook Rutce noemden, waar van de Latyn-

fche naam RuU zynen oirfprong heeft , welken

men in de meelte Taaien van ons Wereldsdeel

navolgt. Dus noemen het de Italiaanen Ruta^

de Spaanfchen Ruda , de Franfchen en Engel-

fcben Rue , de Duitfchers Raute en wy Ruite

of Wynruit.

Volgens Co R DUS is het een Heefier, die

een Stam of Steng maakt van één of twee

Ellen hoog , een Vinger dik, Afchgraauw van

Kleur, in veele Takken verdeeld, welke *s Voor-

jaars veele groene Takjes uitgecven, waar aan

de Bladen en Bloemen groeijen. Maar , ei-

gentlyk gefproken , komen van dit Gewas aan-

merkelyke Verfcheidenheden voor , die de hoog-.

te onbepaald doen zyn. Men heeft eene

Breedhladigs of Gemeene , die hier te Lande

zeer wel voort wil, en den Vorst zelfs in de

open Grond verdraagt : eene Portugaal/che

Ruite , veel flerker van Reuk , doch zeer te-

der , moetende des Winters in Huis gezet wor-

den en eene Smalhladig9 Ruite , die men ge-

meen-

Ruia gravoDlens Hortenfii. DOD. Pempt, 1 if . S, Ruta Hort«

htifoUa Axbusculae iimilis. BoxBH. Lugdb, I. p. 260. Ruta

Afiicant maxima. Scmwer* Hort^ 2+. f. Ruta fylveftris mi»

mu C» S, Pin. 33^t CAM. Epie^ 4^;. poD* Pmp* iz».
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meenlyk Berg-Ruite noemt 5 welke 's Win- III-

ters, in deeze Gewesten, nooit overgehouden ^^y^j^'

kan worden ^ wat moeite men ook daar toe Hoofo •

aanwende, zegt Munt ing. s^"^-

Deeze zal, waarfchynlyk, de Bergruite zynj^j-^^*"-^^'

,waar van C l u s i u s meldt , dat bet een laag Berg-

Gewasis, „ verfcheide Stengen uit den Wor-^^'^^'

3, tel fchietende , in zyn geheel van een zeer

3, zwaaren Reuk en zo fcherp , dat hy het door

3, driedubbelde Handfchocnen aan de Handen

33 dikwils gevoeld hadt, verwekkende hetzelve,

„ wanneer iemand met de Hand, daar hy het

33 mede afgeplukt hadt , flegts zyn Aangezigt

,3 wreef $ daar in op flaande voet een hevige

5, Ontfleeking , gelyk Dioscorides zeer

3, wel gefchreeven heeft." Camerariüs
onderfcheidt dezelve 3 doordien zy naar de ge-

meene Tamme Wynruit, in Stengen, Takicen,

Bladen , Bloemen en Kroontjes , wel gelykt 3

doch het Loof veel dunner of fmaller heeft ,

maar den Stam , in tegendeel , dikker en Houtig.

De Heer H aller hadt uit Italië en Provence

een zodanige Rui te bekomen 3 welke door Ges-

NERüs op den Pilatus - Berg in Switzerland ge-

vonden zou zyn , en d'iQ hy aldus befchryft,

3, De Steng is Takkig ^ twee Voeten hoog

:

53 de Bladen zyn blaauwachtig groen 3 fyner

3, dan in de Gewoone verdeeld, met de uiter-

„ fte Slipjes der Bladen niet rond maar zeer

,3 fmal, liniaal: de Bloemen ineen kort® Aair^

3, kleiner dan die van de Tuinruite^ uit deo

D 2 „ gee.
ïl, DiEU V, STUK»
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in»
i, geelcn groen , volgens Clusius, en ins-

^vm.^'Sj gelyks met gefronfte Blaadjes, zo Magno-
Hoofd- ^^ l i u s aantekent."
STUK.

jj^ jg Hof-Ruite zys ds Blaadjes bynarond^

vjieT'^^' i" ^e Wilde Ruite fmaller en Lancetvormig

of Liniaal. Ten opzigt van de Bloemen ko-

men zy overeen , dat de meeften beftaan uit

vier holle Blaadjes , op de kanten als met Fran-

je, en agt Meeldraadjes , in welker zonderlinge

ipeeling , tot een bewys van de Minnaary der

Planten, iedereen zig gemakkelyk kan verlusti-.

'''Zie 't gen, gelyk ik dit omftandig befchreeven heb*.

stuk'
^' ^^^ Vrugtbeginzel , daar binnen, of deszelfs

feiad5. pp. Kasje, heeft onderaan agt Stippen, die altoos

met Honi^, als een foort van Balfem, bevog-

tigd zyn. De Vrugt is rondachtig met vier'

Itompe toppen , en beftaat dus als uit vier fa-

mengevoegde Huisjes , door een Kruiswys'

middelfehot verdeeld , en veefe zwarte Zaadjes

bevattende.

Aangezien Hippocrates meer dan der-

tig maaien van de Wynruit in zyne Werken
fpreekt, en dezelve inzonderheid voor de Kwaa-

ien van de beminnelyke Sexe aanpryst, zo mag

men onderftellen , dat dit Gewas oudtyds vaa

veel gebruik geweest zy in de Geneeskunde.

DioscoRiDEs, ondertusfchen , verhaalt

,

'^

dat het , te veel ingenomen zynde , van eene

doodelyke uitwerking zy. De zwaare Reuk

,

zekerlyk , en de ongemeene bitterheid van

Smaak, die 'er in heerfcht, wyzen een over-

vloed
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vloed van fcherpe Olie in dit Kruid aan , waar IIL

van men de Vergaarplaatfen zeer duidclyk in de
^f^^*

Blaadjes , tegen den Dag gehouden , kan be- Hoofd-

fchouwen. De vlugge Geest j hier in vervat ,
^^"^^•

maakt een üerke prikkeling der Zenuwen yJa^^^^'

verdunnende de Slyinige , dikke , koude Vog-

ten en de fchadelyke dikwils door 'c Zweet

uitdryvende. Uit- en inwendig is hieroin hec

Loof der Wynruit, in veele Gevallen, een

voortrefFelyk hulpmiddel. In 't algemeen wordt

hetzelve aangemerkt een byzonder Tegengift

te zyn van de Pest en ingenomen Vergiften

,

die een Flaauwte of Hartvang vcroirzaaken ,

gelyk de mecften doen (*J , en hier mede

heeft de byzondere kragt van dit Kruid , in

de Vrouw- en Vryiler - Ziekten of Moeder-

kwaaien 5 zo genaamd , veei overeenkomst.

Merk hier uit , wat de reden zy, dat hetzelve

in Mannen en Vrouwen eene tegeiifirydige

uitwerking hebben kan (f). V^anneer de Men*
fchen door Zwaarmoedigheid als betoverd zyn,

zal dit Middel dikwils hun tot herftelling bren-

gen. In allerley Kwaaien , daar de kragt der

Natuur tot uitwerping van ongedelde Stoften

door de Zweetgaten moet geholpen worden
,

gelyk de Kinderziekte , Mazelen en dergelykcn

,

is het , maatig gebruikt zynde , voortrefFelyk.

Men

(*) Salvia cum Kiita , faciunt tibi Pocula tuta» Schd,

Salem.

(f) P. facit caftum, inccndirque libidinemV: Eadsm,

Ds
11. Deel, V* Stuk»
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tn. Men trekt de Bladen als Thee, en den Damp

^Tm.^' ^^^^ ^^^ '^ morgens in de Oogen ontvangende

,

Hoofd- wordt het Gezigt hier door verfterkt en opge-
^"^^^^ helderd , volgens het oude Spreekwoord C*).

^i^f^^'Het dient ook tegen de Vallende Ziekte ,

Hoofd- en andere Stuipachtige Kwaaien. Het
gedeflilleerde Water en de Olie , daar van , wor-

den meest inwendig voorgefchreeven. Het
Aftrekzel van de Bladen in Azyn of Wyn ,

met Brandewyn en' Zout geappliceerd op
zwaare Ontileekingen of beginnende Verlter-

vingen , is een der kragtigfte Middelen om
dezelveïï te doen verflaan , en zonder Verette-

ring te geneezen: even als dit door de opleg-

ging van het Kruid , op de Gezwellen van Vrou-

wen Borllen, plaats heeft. Men kan het, zon-

der gevaar, uitwendig tot afwending gebruiken,

in de allerheetfte Ziekten, Het Zaad wordt als

een Middel tegen de Wormen aangepreezen.

TI. (*) Wynruit met meerder famengejlelde Bla^

Aieppifche. Alle de verfcheidenheden van Wynruit, die

de Bladen uit verfcheide Steekjes met Bladen

famengefteld hebben , zyn door den Ridder tot

de zelfde Soort betrokken geweest. Thans

wordt

(*) Nobilis est Ruta
,
quia Lumina reddk acuta.

(2) Jluta Fol. fupcadecompofltis , Petalis ciliatis. Mant. 69,

Ruta Cha'cpenfis latifolia, Petalis Vülis fcatentibus. TouRNF.

ïnft. ZS7- Eadeia angultifolia. MOBis, Hiji, U, p. s©8. S.

5. T. 31, f. ?.



D E C A N D R I A. 55

wordt aJs een nieuwe voorgefleld de Aleppifclie III.

van ToüRNEFORT 5 die de Bloemblaadjes '^^^^^^^

vol Haairtjes heeft en breedbladig is, waar toe Hoofd*.

de Ridder, als eene verfcheidenheid , de Smal-^TUK.

bladige Aleppifche ^ met dergelyke BlGembIaad-„/^*"W-

jes, van Morison, betrekt, Hellende de

Groeyplaats in Afrika; doch AIcppo legt in Sy-

rië. 5, Zy geiykt zeer naar de Sterkruikende
,

3, fzegt zyn Ed.) , en is daar van voortgeteeld»

35 De eerde Bloemen zyn in vyven , de anderen

5, in vieren gedeeld: de Bloemblaadjes bolrond,

5, aan den rand gegolfd , gelyk in de gemelde,

5, maar aan den rand gehaaird. De Steng is

5, hooger en de Kwabben van het Zaadhuisje

53 zyn fpits, ftomp. De andere veifchilt door

3, de Bloemblaadjes langer genageld te hebben

,

35 en de Kwabben der Zaadhuisjes niet zo ver

5» van elkander af ,
gelyk men in de Tuin vaa

35 Upfal waargenomen heeft»"

Met reden zou men dan ook van de eeffle uiysfipt*

Soort mogen afzonderen , die Berg- Wynruit'^^'^/^-

met flz/to/^ §m«^5 fmalle Bladen, de Bloemen Tche.

Aairswyze over de eene zyde , de Aairen met

van elkander wykende Trosfen ; welke de Heer

L o E F L I N (i op de Begraafplaats der Proteflan*

ten te Lisfabon , reeds verdord zynde , gevon-

den hadt en omftandig befchryft, aanmerkende,

,, dat het Zaadhuisje in dezelve meer vierkwab-

.5 big is, met de toppen Stomp gerond; terwyl

53 de Gemeene , zegt hy , die ook op de Ber-

, gen by Lisfabon groeit , het Zaadhuisje alleen

-

D 4 ,, lyk
II. D£IU V. StuK«
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TLh ,5 lyk aan den top in vieren verdeeld en fpits

Afdeeu
^^ heeft . zynde de Stippen op hetzelve , io

Hoofd- sj deeze Lisfabonfche , ook zigtbaarer." L in-

stuk» isijEUS fchynt dezelve met de Bergruite van
Menvjyvi' c L ü s I u s overeenkomftig te achten , doch dan

zal het niet zyn met de kleine , hier voor be-

fchreeven ^ maar met de groote Portugaalfche >

daar M u n t i n g van meldt.

ITT. (3) Wynruit met drievoudige ongefieelds Bh'
Patavina. ,

Paduafchc. ^^^^•

Deeze is door den Kruidkundigen Heer Ivli-

CHELius , op een Berg by Arqua , niet ver van

Padua in Lombardie , overvloedig groeijende

gevonden , en tot een byzonder Geflagt ge-

maakt onder den naam van Basterd • TFynruit^^

Zy verfchik in de deelen der Vrugtmaaking

alleen , doordien zy een vlak vyfbladige Bloem

heeft 5 zonder Franje of Haairigheid. De Bladen

zyn Lancetvormig , komende by drieën uit de

Steng voort , gelyk men in zyne Afbeelding

kan zien.

TV. (4>) Wynruit imt Lancetvormige onverdeelde

jinifoun. Bladen»
vlafchbla-

dige.
In

(z) Ruta FoUis ternads feifllibus. Pfeudo - Ruta ratavina

trifolia^ Fl. luteis umhdlatis, MICH. Gen. 22. T. 19.

(4) Kuta Foüis lanceolatis indivills. Syst^ Veg. XIII. R.

foliis fiEoplicibus folitariis. Hart. Clif. 146. R. fylveftris Li-

nifolia Hispanica. Bocc, Mus. II. p. 8z. T. 73. BARR. Icon.

ÏI86. ^. Rüta raontana foliis integrls fubtotundfs. Büxb.

Cent. II. p. 30. T. 2?, R, Orientalis , Linari« folio , flom

parvo. TOUSNï. Cor^ 19.
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In Spanje , als ook in Jtalie en in de Oofter- Ilïé.

fche Landen, is eene dergely.ke Soort van Wyu-'^^^^f^*

ruit waargenomen. Z^^ heeft de zyd - Takken Hoofd-

van de Pluim gegaffeld , driebloemig , met de^'^'^^-

middelfle Bloem ongedeeld. De Bloemblaad^^^.^^^"»

jes zyn onverdeeld , gelyk in de voorige^ De
Meeldraadjes , aan den Wortel Haairig, beilui-

ten digc het Zaadkasje , dat doojboord is met

Honiggaatjes. De Vrugt heeft verhevene Stip-

pen, zegt onze Ridder,

C H A L C A S.

Een vyfdeelige Kelk , een Klokswyze Bloem

uit genagelde Blaadjes beftaande, en een Stem"

pel als een Wrattig floofdjc ; maaken daar van

de Kenmerken uit.

De eenigfle Soort, hier van bekend (i}, on- j,

der deezen Geflagtnaam eerst voorgelleld door ^f'
"'^''^

den Hoogleeraar N. L. B u r m a n n u s , worde caaia-

in Oostindie gemeenlyk Camuneng genaamd of
"^"^*

Daun Cammuni > waar van gemeld wordt , dat

het een Heefier zy , wel twintig Voeten hoog

groeijende, dien men in de Tuinen houdt, we-

gens zyne lieflyke Bloemen , en ook aldaar tot

Haagen , waarfchynlyk gclyk onzen Ligufler ,

gebruikt. By Rumphius komt de AfbeeU

ding voor van die Gewas , door hem ondcr-

fchei-

fi) Chaica?. Syst. Nat. XÏI. Gen. 1261. p. 293. Mmt.

6i, Veg. XIII. Gen. 1261. p* 331. Bl/RM, Fl, Ind. lo^

RUMPH, Amb. V. p. 26. T- 17-

Dj
n. DEEL. V. ST«K.
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1I-. fcheiden wordende in een Ambonfch Camuneng

,

'^^vm.^*
dat een ikptakkige Heefter is, en een Javaanfch,

Hoofd- hetwelke een fierlyk Boompje wordt , van hoog-
^'^^^^*

te als een Granaatboora , met een disite Kroon

,

^ij,c. ' en zeer welriekende Bloemen , die des avonds

een geheelen Tuin, waar in zy Haan, met haa-

ren Reuk vervullen. De Bladen zyn een weinig

bytende op de Tong, gelyk Limoenbladen. De
Anibonfche wordt meest geacht wegens de fraai-

heid van het Hout, dat fierlyk gevlamd is, geel

met zwartachtjge of bruinroode Plekken , digt

en zwaar als Palmhout en dus tot allerley Draai-

jers Werk bekwaam : dewyl men 'er (lukken

van krygt , die eenige Duimen dik zyn.

pl. XXIV. Van dit Gewas , en wel van het gedagte Ja-

vaanfche , een Takje ^ dat door den meergemelden

Richter medegebragt was, zigin de Verzameling

van den Hoogleeraar Bonn bevindende, geef ik

daar van , om dat de gedeldheid van de Bloem

zig aan hetzelve zeer fraay vertoont, alhier de

Afbeelding in Fig. 2. op Plaat XX iV. Men
ziet daar in , het getal en de grootte der Vin-

blaacijes , vyf aan een Steel ; als ook de Spits-

heid der Verdcelingen van den Kelk , en hoe

van de tien Meeldraadjcs vyf korter dan de an*

deren zyn , hebbende geen ronde maar als dub-

belde of Beursachtige Meelknopjes. Daar on-

der komt het uitgezette Vrugtbeginzel , dat eene

Befie wordt , na het afvallen van de Bloem

te voorfchyn.

MüR*

i*>.
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M U II R A Y A. ,
IIÏ*

Afdeel*.

ïn Kelk en Bloem komt dit Geflagt, i^aar ^^'^^^^^^

den Hoogleeraar Müuray te Gottingen ge-sTus»

tyteld , met het voorgaande overeen , maar heeft Monsgy-

het Vrugtbeginzel meteen Honigbakjc omringd
j"""**

en de Besfen ecnzaadig.

De eenigde Soort Qi) , ook in Oostindie '^ i.

groeijende , is een kleine Boom met een v^iitQnfl'^.Z^

Bast 5 de Bladen famengefteld hebbende uit ze- vrecaidc,

ven gefteelde , gladde , üomp ovaalachtige Vin-

blaadjes , en verfchilt , zo L i N N ^ u s aan-

merkt , zeer veel van de Camuneng voorgemeld.

Zou het ook de Japanfche , by Rumphiüs
insgelyks afgebeeld , kunnen zyn ?

Zygophyllum. Dubbelblad.

Van dit Geflagt zyn de Kenmerken reeds op-

gegeven 3 toen ik de Soort, die een Boom is

,

befchreef *. Thans zal ik drie Heefterachtigen ^^ ^^ j,^^

van de Kaap voorflellen, fpaarende de overigen i[-
stuk,

tot de belchryving der Kruiden.

C5) Dubbelblad met gepaarde , hyna gefleelde ^
Bladen^ diejtomp Eirond zyn; ds Steng ^ygsph^-

Heejtera.cjittg^ yana.
Eenvierbladi^

(i) Mus:ra:a. Syst, Nap» Xlt. Mant. 563, Murrnya, ^yn.

Nai^ yfg. XIII. Gen. 13^1, p, 331» Rumph. Amb. V. ïab.

XVJII. ¥ig. 2 ?

{$) Zygophyllum Fol. conjug.itis fuhpctiola^is , FoIIoL obo-

vatis , Caule fruticofo. 5j'ir« Nat. XII. Gen. 524.. p. 295.

IX, Deel» \% stux»
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IIL
Afdeel,

VÏÏI.

Hoofd-
stuk",

Ecnvjy-

VI-

Sei/U;fo-

lium .

fieeide.

Een Afrikaanfche Heefter met Porfelein-BIa-

den, twee uit een kort Steekje, wordt onder

deezen bynaam , die van Syrifche afkomst fc'nynt

te zyn , tot dit Geflagt betrokken. Zy is door

den Hoogleeraar J. B o r m a n n u s in Afbeel-

ding gebragc , onder den naam van drie- en

vierbludige Fahago , met eene vierbladige Bloem

en eene Vrugt , die vier Vliezige hoeken heeft

,

Zyn Ed. verhaalt, dat dezelve op de Zand-Dui.

nen , by de Kaap aan Zee , vier Voeten hoog

groeit, komende de Bladen by tropjes van drie

of vier uit de kanten der Takken voort , met

zekere Doornachtigc Stoppeltjes daar onder.

Zy zyn flomp Eyrond , dat is , hebben het

breedite van de Eyvormige figuur uitwaards.

De vierbladigheid der Bloemen en de Vliezige

Zaadhüi5jes onderfcheidtze van de anderen,

(cj Dubbelblad met ongefleelde Bladen , die

Lan-

feg. X!II. Gtn. 5 3 o. p, 3? 3. Mant. 379. Fabago triph, &
te'-raph. Fl. tctfc-petaio , Fr, membranaceo quadrangularl.

BuRM. Afr. p. 7. T. 3. f' 2,. Fabago Cnp. frutesccns niajor.

D>'i-L. Elih. ïi-i.. T. ii(). f. 141. Planta Afr. frutescens &c.

ILUK Am.nih, 173. T. 429. f. 4.

(6) 2:-;^r.phyllum Pol. CO nju g» fesfiUbus, Foliolis lanceolato-»

ovalibiis, n-;..rgine icabris , Cau'e fnuïcofo. Hort Cliff. 160.

P.. Lügdhat* 4<5o, Fabago Capenfis ftuf. mfnor. Dill. Eltk,.

242 T. iiö, f* 14-. Fabago htimilis quadrifolia glabra 5cC,

jfï.-n Fab. Florc Inteo &c. EüRm, ^/r. T. 2 & 3. f. i.

Fab. Aft arborescens, Fl fu!phmeo Fiudlu rorundo. Comm
^^r. p. 10. T. 10.
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Lancetvormig ovaal , aan den Rand ruuw m^
zyn; de Steng Hsefterachtig, Afdeel,

Tot deeze wordt, behalve de Laage Vier-^^^^^

hladige Jfrikaanfche , met witachtige Bloemen
^^^^^

en ronde Viugcen van gedagten Hoogleeraar 3«/«.

ook t'huis gebragt deszelfs Fahago met geele

Bloemen en eene gelletifde fpits langwerpige

Vrugt , als eene verfcheidenhcid aangemerkt

zynde. Beiden komen zy ook op Zandige

plaatfen aan de Kaap voort» De Steng is hoe-

kig: de Bloemfteeltjes enkeld , langer dan de

Bladen , en de Bloemblaadjes zyn gekarteld»

zegt LiNNiEus. Dit laat/Ie, echter, vindt

men in de Afbeeldingen , zelfs in die van

CoMMELYN, welke de Bloem zeer groot

vertoont, geenszins aangeweezen. Deeze geeft

'er de hoogte van drie of vier Voeten aan en

zegt, dat de Vrugt rond is, plat als een Kaas

en vyfhokkig, bevattende vyf platte Zaaden.

(7^ Dubbelbad met ongefteelde fmalle Bladen ^ vir,

die Vleezig z'yn ^ van boven plat; ^^Gedo'^nd.

Steng Heejkrachtig,

Deeze Kaapfche Heefter fchiet, volgens den

gameiden Hoogleeraar , eene regte , ronde,

gladde, bruine Steng, welke zig in veele Tak-

ken

(7) ^yzophyllum Fol. conjugatis fesfilibus, Foliolis lineari-

bus, Carnofis fupra planis; Caule Pruticofo, Mant, 3S0. Fa-

bago tenuifolia fpinofa , Fru^u romudo, Surmi Jfr, p. 5»

T. 2. f. 2.

IL Deel. Y, Stuk»
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lil. ken verdeelt ^ met Blaadjes die zeer fmal en

^v^u!^*P™^^S zy^ y tweepaarcn tegen elkander over

,

Hoofd- groen en glad. De Bloemen zyn vyfbladig ,
geel;

^'^^'^'
de Vrugt is rond en plat , vyfhokkig gelyk in

vigeT'^^ de andere Soorten.

\ H E I S T E R I A.

De Geilagtnaam is den vermaarden Hei-

ster , wylen Hoogleeraar der Genees- en

Heelkunde niet alleen , maar ook der Kruidkun-

de , in welke hy ook aanmerkelyk gearbeid

*z^eii.D.heeft*, toegewyd.

I STUK , j^g Kenmerken , behalven die van tien Meel-
bladz. 201.

, , r^ , , , 1

draadjes en een enkelen Styl te hebben, zyn,

een vyfbladige Bloem met eenen vyfdeeligen

Kelk 5 die vergroot zynde en gekleurd tot een

bekleedzel {Irekt van de Vrugt.

^
De eenigfte Soort (i) is door den HeerjAc*

Hw/eri* QUïN, die den gezegden Geilagtnaam overge-

^Ho"og- dragen heei^'t , in de Westindiën, en welaan
roode. Beeken in digte Bosfchen, op 't Eiland Marte-

nique, waargenomen* Uit zyne Afbeelding is

't blykbaar, dat dezelve als Laurierbladen heeft,

doch het ii, een gantfch niet fraaije Takkige

Boom , zegt hy , van twintig Voeten hoog.

Met reden mogt dezelve dan van my onder de

Boomen befchreeven zyn geweest. ,, De In-

j5 ge-

(i) Keifteria. Syit. Nat. XII. G«n. 533. p. 297. T^eg. XIIU

Gen. sis* p. sje.jAcq; ^mr*mji, p. 125. T. si.
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,
gezetenen noemen hem , fzegt zyn Ed.), HL

r, Bois Perdrix , dat is Tortelduiven - Boom /'^^f^
„ om dat dienaar de Vrugten zeer gretig zyn".HooFD-

De Bloemen die klein, op Steekjes, ia de^"^^^-

Oxels der Bladen voortkomen , hebben een „,•^5'"'''^^'

klein ,
groen Kelkje , dat in de Vrugt hoogrood

wordt, meteen zeergrooten uitgebreiden Rand

,

geevende den bynaam aan deeze Soort. Die

zeldzaame Vrugt , een Eyronde ftompe Noot

bevattende , heeft zyn Ed. in Plaat vertoond.

Q u J s Q u A L I s. Warftruik.

De byzondere Kenmerken van dit Geflage

zyn , een vyfdeelige Draadachtige Kelk; vyf

Bloemblaadjes, een vyfhoekige Vrugt.

De Geflagtnaam, door Rümphius ver- ^^^^.^

zonnen om de wonderlyke veranderlykheid vauincuca.^

dit Gewas uit te drukken, is door den Ridderfche?""
^'

behouden en met den bynaam Indica toegepast

op eene Soort Qi), tot welke zyn Ed. zo wel

de ruige of Wollige als de Gladde QuisqualiSy

die beiden door den Heer N. L, Burman-
Nus in Afbeelding gebragt zyn, betrekt. Van

deezen waren zy door de plaatzing der Bloem-

fleeltjes , overhoeks , of tegenover malkander,

onderfcheiden. Die van Rümphius is een

Gewas, dat eerst als een klein Boompje uit den

Grond

(i) Quisqualls. Sya. Nat. XII, Gen, jh« P» ^97* ^i*.

XIII» Gen. 5 39» ? 3 3^. RUMPH. Am^. V. p. 71. T. 38»

BURM. Pi, Ini» p. 104, pubescens» T, 35. f. ^* glabra. T*

a8. f. 2.

II, DEU. V« SXUSt
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in. Grond fchiet , doch vervolgens llingerende of

^^vm^ liever kruipende Ranken voortbrengt, gelyk de

Hoofd Bofchtouwen ; aan welken de Bladen anders ge-
STUK»

piaacst zyn , dan aan de gezegde Boómachtige

vi^eT""^' Scheuten» Zy hebben eene ovaalachtige ge-

fpitite figuur en zyn eiFenrandig. Aan 't end

der Ranken komen Bloemfteeltjes voort , die

uit een trop Schubbetjes of Blikjes Bloemen

uitgeeven , naar die der Thymelasa gelykende

,

met eenen Draadachtigen van buiten ruigen

Kelk. 't Gewas groeit op verfcheidene der

Eilanden van Oostindie, wordende te Batavia,

in 't Portugeefch , Catappa de Mato geheten.

De Vrugten , die van grootte als Eikels zyn,

in Bosjes by een hangende , vallen ryp zynde

van zelf af, en bevatten dan een Pit, zo zoen

als een Hazelnoot ; maar , onryp zynde , fmaa-

ken zy wat Radysachtig , en zyn dan voor

een goed Middel bekend, om de Kinderen in

te geeven tegen de Wormen ; de rype heb-

ben 5 in grooter veelheid , de zelfde , en in

fommige Menfchen zeer byzondere uitwerkin-

gen.

D A 1 s.

De Bloemen , in dit Geflagt in vier of vyven

verdeeld , hebben een vierbladig Omwindzel en

de Vrugt is eene éénzaadige Befie,

Twee Soorten komen 'er in voor, een Kaap-

fche en een Oostindjfche , als volgt.

rO Dais
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tl) Dais met Bloemen die tienmannïg zyn, .
li^»

m vyven gedeeld. viii.

Hoofd*
Deeze heeft de Bladen gepaard , flomp ovaal ^ jxuk»

efFenrandig ,
glad en gefteeld ; de Bloemen aan i.

't end der Takken Bondelswyze vergaard
, con^foUai

Wollig, met een Knopachtig, vierkleppig Om-^^apfche:.

Windzei. In geflalte komt zy de Pasferinaas

naby.

(aj Dais met Bloemen du agtmannig zyn , ir.

in vieren gedeeld. o&f»1U
Oostindi-

De Heer N. L. Burmannus heeft een fche.

Afbeelding van deeze, die op Java groeit, ge-

geven, in welke nogthans de Bloemen in vy«

ven gedeeld Voorkomen. Het vierbladig Om-
vvindzel vah de Bloemtrós is aldaar z'eer blyk«

baar. De Bladen zyn gepaard , Lancetvormlg

ovaal, gefpitst , gefteeld en glad, zo wel als de

Bloemen, die agt Meeldraadjes boven hetPyp*

je hebben , langer dan de rand van de BloeiHé

K A L M I A»

Één Tï'ompctswyze Bloem , die den rand

van onderen vyfhoornig heeft, in een vyfdee-

iigc Kelk , welke een vyfhokkig Zaadhuisje

wordt, zyn de byzondere Kenmerken van dit

Ge.

(i) I>ais Florlhus quinqucfidis » decaudris. Syst, Nat, XIÏ<,

Gen. szs» p. 297. J^eg' XIII. Gtïi. 54°. P- 3 36.

(2) Dais Floribus qiiadrifidis, oikm^m* Mmt^ 69, BüRMi^

FL Ind. p. 104. T. 32» f, 2»

È
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III. Gellagc , welks naam ter vereericg llrekt van

^^vni^'^^o Sweedfchen Heer Kalm , door wien de

Hoofd- Natuurlyke Hiftorie van Noord - Amerika zo
STUK. yqqI jg opgeluifterd.

Het bevat twee Soorten , beiden aldaar huis-

vestende, naamelyk.

X. (i) Kalmia met Eyronde Bladen; de Trcsfen

iaü/fit
endsUngs.

^B«edbia-
j^.j. Qg^33 groeit nattiurlyk in verfcheide

Provinciën van Noord - Amerika. Door Plü-
K E N E T en C A ï E s B Y waren 'er Afbeeldin-

gen van gegeven , doch die aanmerkelyk ver-

beterd zyn door Ehret, van wien ook het

maakzel der Bloemen ten naauwkeurigfte is af-

getekend. Kalm, wiens naam onze Ridder

goedgevonden heeft daar mede te vereeren ,

zegt dat men het overvloedig vondt in Penfyl*

vanie, alwaar de Sweeden het Lepelboom noem-'

den , om dat de Wilden , weleer in dat Land

gewoond hebbende , daar van hunne Lepels

plagten te maaken. De Engelfchen noemden

het Laurel , om dat de Bladen eenigszins naar

die van den Laurierboom gelyken. Zy be-

minnen een laagen vogtigen Grond , en be»

hou-

fi) Kalmia Foliis oratls Corymbis terminalibus. Sy^t, Nat,

XII. Ccn. 5 37. p. 298. P^eg. XIIU Gen. ^47, p. 337- -^ra,

Acad, III. p. IJ. Kalm. Itin, II, p. 475. III. p. 16?. GSON.
Virg. 6$. Chamsc - Daphne Foliis Tini, Cat. Carol. II. p,

T, 9«. Lediim Flotibus bullatls confertis in fummis Caulibu»,

Trew. Ehret, T. 38. f. i. Ciftus Chamaerododendios Ma-

liaaa Lautifolia 5cc* Ilum» Alm^ ^q, T. 379. f. 6*
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houden zelfs in de Winter hun Loof , waar HL
door zy van de andere Boomen der Bosfcha* '^™^^'

giën gemakkelyk te onderfeheiden zyn, In 'cHoofo-»

laatst van Mey begonnen zy te bloeijen , en^^"^«

dan overtroffen zy in fchoonheid , door ^Q „^^^'"^^^^

grootè Trbsfen van hóogroode Bloemen j die

naar Scbenkbordjes gelyken , byna alle andere

Gewasfen. Door de Zonnefchyn, echter, ver-

bleeken die wel dra en worden eindelyk byna

geheel wit; Ook vallen de Bloe^nen Ibmtyds

Roozekleur. Op een ige plaatfen heeft men

'er de gewoonte, van op Kerstyd en tJieuw-

jaarisdag de Kerken met het Loof te veriieren;

Het is 3 bndertusfchen , voor Schaapen en Kal*

vers 5 die 'er van eeten , even als de Taxis

hier te Lande ^ dikwils doodelyk. Voor de

Herten 3 in tegendeti , (Irekken de Bladen

's Winters , wanneer dezelveü geen andere

Groente vinden , tot Voedzel : zonder dat hun

Vleefch de Menfchen kwaalyk bekomt. Ook
worden dezelven van zekere Berkhoenders ge-

geten. Het Hout is zeer hard en glad 3 wor*

dende deswegen tot Asfen in Katrollen j of

ook tot Wevers - Spoelen en Wieldraaijers-

Werk , in plaats van Palmboom Hout gebriiïkt.

Het valt fchoon geel met eenige Straalswyze

iStrcepeo; Sommigen verzekerden, dat, wan-

neer by Zomer eens brand ontftond in de Bos-

fchen, het Loof daar van niet aangetast wérde* _.

Ë 2 (a) Kü'^
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111. (2) Kalmia met Lancetvormige Bladen ^ de

AfdeeU Trosfen op zyde.

HooFD' Deeze, op de zelfde plaatfen voorkomende ,

^^Ti* verfchilt bovendien door de kleinheid derBloe-

JCaimd nien en Bladen van de voorgaande. Zy wordt
anguj}ifo.

^.^^ minder fchadelyk geacht te zyn voor het

Smalbladi. Wolvee
ge.

L E D U M.

Dit Geflagt heeft een vyfdeeligen Kelk , eene

vlakke vyfdeelige Bloem , en een vyfhokkig

Zaadhuisje, dat van onderen gaapt.

ï. De eenigfle Soort (ij is een Heefter, die in

Ledum Moerasfige Poelen der Noordelyke deelen van

Moerasfige. Europa , volgens den Ridder , groeit , doch

niettemin ook bekend is in andere Landen.

C A M E R. A R I u s , dic 'cr , onder den naam

van Wilde Rosmaryn ^ eene Afbeelding van

geeft , zegt , dat het groeit op Moerasfige

plaatfen in Poolen en Bohème. Het fchynt

ook die Plant te zyn, welke Clusiüs uit

Si-

(1) Kalmia Folüs lanceolatis , Corymbfe lateralibus. 2htd.

TreW, Uid. f. 2. Chatnx - Daphne fetupervrirens. Cat, Cai-^

III. p. 17. T. 17. f. I. Ciftus fenapervirens Liurifolia dcc.

Pluk. Alm, 106, T. 161. f. 3. Anonyma. Cold. JVöVf*. 100.

(i; Ladum. Syst. Nat. XII. Gen. 538. p. 299. ^eg, XIII,

Gen. 54<5' p. 3 37» Fl. Lapp. i^o» Ledum FoL linearibus
,

fubtus hirfutis , Flor. corymbofis. F/. Suec, N. 341 , 352,

Ciftus Ledon Fol. Rosraarini fcrrugine's. C, B. Fin, ^6j^
Lcdum Sikfiacum. Clus. Pam. 68. Ledum FoU Rorismarini

alt. Lob. Ison. II, 124, Rosmaiinum fylycftrc, CABf. Eph^

546.
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Silezie ontvangen hadt , en derhalve voorltelt III.

onder den naam van Silezifck Ledum , aldaar yf^^'

zeer gemeen. Het was een Heeiter met Hou- Hoofd-

tige Stengen, fomtyds een Elle hoog, die zig^"^'^^*

in veele Takjes uitbreidden , de dunften met ,^<'^o&y^

zekere rosfe Woiligheid bekleed , hebbende

lange fmaile Bladen , grooter dan die van de

Rosmaryn, doch ook aangenaam van Reuk en

fcherp van Smaak. De Bloemen, Troswyze

op Steekjes aan de enden der Takjes voort-

komende , beftonden uit vyf witte Blaadjes ,

met tien Meeldraadjes en in 't midden een

Styl , zynde de Vrugt een vyfhokkig Zaad-

huisje, ros van Kleur, De Steekjes, met de

Bloemen overcnd ftaande , boogen zig met de

Vrugten om ; des de gaaping van het Zaadhuis-

je alsdan naar boven was gekeerd.

Dit geheele Gewas, in bloem ftaande, hadt

een zo Herken Reuk , dat het tegen de Motten

by de Klcederen gelegd v/erdt , zoM a t t 11 1 o-^

LUS verhaak. Het Afkookzel wordt in Swee-

den gebruikt om de Luizen der Runderen en

Varkens te verdryven ; het Loof tegen de

Wandluizen; geeVende de Olie, daar van door

neerdruiping gehaald , den Reuk aan 't Rusfifch

Leder , zegt L i n N ^ n s. Zyn Ed. voegt daar

by , dat het in plaats van Hoppe in 't Bier ge-

daan fchrikkelyke Hoofdpyn veroirzaakt , die^

nende wederom het Gededilleerde Water, uit-

wendig , tegen dat Ongemak, Men wil dat

het Kruid , tot een Bad gebruikt , van grooten

E 3 diensE
U. DEIL» V. STUK»
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III. dienst bevonden zou zyn tegen de famentrek*
Afdeel.

i^jjjgr (3er Gewrichten. De Sweeden noemen hetvm. *

Hoofd- Squatram , in West - Gothland Lummer ; de
STUK. Dukkhe^s Kuh^Rust.
Eenwy"

'^^^* R H O D O D E N D R O N. Roozelaar.

Een vyfdeelige Kelk , de Bloem byna Trech-

terachtig en van den Styl afgeboogen Meel-

draadjes , benevens een vyfhokkige Vrugt

,

niaaken de byzondere Kenmerken uit.

Zes Soorten , meest Europifche Plantgewas»

fen, komen in dit Geflagt voor, als volgt.

7- (i) Roozelaar met gladde van onderen Schurft

dronferru-. tlgs Bladen 3 de Bloemen Trechterachtig*
gineum.

Roestkicu. Om dat men den Oleander Rhododendron ,
^'^ * dat is Roozeboom , in 't Franfch Laurier-Rofe of

Rooze - Laurier noemt , geef ik aan dit Ge-

ilagt , welks Griekfche naam niet gemakkelyk

uit te fpreeken is , den naam van Roozelaar.

De vermaarde Tournefort hadt den naam

van Chamcerhododendros , die zo veel zegt als

Laa-

fi) RhododendroK Foliis glahris fublus Leproos, CoroIIis

infundibuliformibus. Syst» Nat. XII. Gen. 539. p. jpp. f^eg

^III. Gen. 548- p. 3 37- JAC(^ Oh. I. p. 26. T. 16. Azalea

macalis fenugineis. Sauv. Monsp. sj. Ledum Alpinuiu, ¥o\,

fcirea rubigine nigrJc, C. B. PU. 468. Raj. Hi/i., 1005, Le-

dum foluï glabris Flore tubulo(b, HA Li.. Helv. 417* Ledi

Alpini genus alterura. Clus. Paan. 75 , Chainxiododendros

Alpina glabra. Toübnf. /«/?. 6©4. Ch* montana AiJobrogum

Lentiscifülia, Lob» Icon, aöö. Evonyiiïas Theophrasd, Dal.
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Laage Oleander, van Lobel overgenomen., m,

en daar van ook een Geflagt geformeerd , waar
^^y^ï^f.^'

van dit mede de eerfte Soort is. Zy komt Hoofd-

voor op de Alpen van SwitzerlandjOoflGnryk,^"^"^*

vSavoije en de Pyreneen. De Heer H aller „;^'"'*^^'*

befchryft het als een kromtakkige Heefier van

één of twee Ellen hoog ,. de Bladen aan de

toppen digt by elkander, droog en hard, ovaal

aan beide enden fpits, van onderen ros en met

bruine vSdppen befprengd hebbende. De Bloe-

men , die by Trosfen uit de toppen voortko-

men , zyn hoogrood met geele Vlakjes, Pyp-

achtig met den rand in vyven gedeeld, maa^

kende een zeer fraaije Roosachtige vertooning.

Van de Meeldraadjes zyn vyf langer, vyf kor»

ter. De Vrugt is pieramidaal , vyfhoekig , in

vyf hokjes verdeeld , die veele Zaaden bevat-

ten. ScHEucHZER heeft aan deeze en de

derde Soort veele Galletjes waargenomen (*),

De Keer Jacquin geeft een zeer fraaije

Afbeelding van dit Gewas , dat hy op de

hooge Bergen van Ooftenryk niet ongemeen

vondt. Op de hoogde toppen , aan den rand

der Kloven met Sneeuw gevuld, groeide het

onder de laage Pynboom - Bofchjes , beminnen-

de in de fchuinte der Alpen fleile vogtige met
Mos of Gras begroeide Rotfen , breidende zig

al-

() Met reden merkt de Heer Halliir aan , dat de ^za-

iea, door LiNNiEOs op de Laplandfche llergen gevonden, van,

deeze verfchilt; zie bladz;. if i , liier voor,

E4
II. DEEL. V. STUK»
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III. aldaar uit éénen Storf dikwils zeer wyd uit 5

^vliL^' ^^y^ ^^ ^^^^^^ Takjes, op den Grond leggen-

Hoofd- de, zeer ligt Wortel fchieten. Hierom kan
STUK. rnen het Gewas, fchoon de Pen -Wortelj niet

vigeT^'^' ^igt ts rukken is uit de Spieeten der Rotfen

,

gemakkelyk in de Tuinen overbrengen , daar

het echter niet veeF tier heeft en weinig Bloe-

men voortbrengt. Zyn Ed, meent, dat die

Roestkleurige Schurft der Blaadjes , van onderen

met zwarte Vlakjes , door den Ouderdom ver-

oirzaakt worde ; als zynde d^ jonge Blaadjes

aan beide zyden groen,

iT. (2) Roozelaar met gladde wederzyds kaah

murfJut, Bladen^ de Bloemen Raderachtig.

De Heer Amman heeft deeze fchoone Soort,

de Rusfifche Velden in Afie verfierende, hem
door den Heer Gmelin in Aftekening van

Irkut toegezonden , in Plaat gebragr. Uit de

befchryving blykt , dat dezelve, uit een knob-

beligen Wortel , verfcheidc Ryzen fchiet van

een Elle tot eens Mans iangte hoog, die in 't

midden Takjes maaken , zynde verder , tot aan den

top , ieder met een of twee Bloemen verfierd,

Zy wordt ook , onder den naam van Groeu'

landfch Ledim , afgebeeld door O e d e r ü s ,

en

(%) Rhoiodendron Fol. glabris uti'inqiie nudis , Corollis ro-

tatis, eh. Fol. glabro majusculo ampla Flore Rofeo. Amm_.

ïiuth, 18 1. T* 27. Anciromsda Fol. ovatls utrinque punftaris,

Gmel* Sih. IV. p. 124. Lcdiiiti Groenland cutn. Oed. Dan^

r. 567.
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en befchreeven , als hebbende een naakte Steng , Hl,

die getakt is, aan den top Bladcrig, met ge-'^^^fi^^*'

Heelde Bladen , langwerpig van boven kaal, Hoofd-

v>'ederzyds digt , en van onderen zeer digt,^'^'^^

Roestkleurig geilippeld zynde ; de BlGenien^,,.
ƒ'"''^^"

Violet, grooter dan de Bladen, met uitgebreide

Meeldraadjes , zo lang als de Bloem en eenen

Bloedkleurigen Styl. Zonderling is 't, dat de

Kiisfen , in Daurie woonende , deeze Styltjes

gebruiken zouden om de Visfchen dronken te

maaken , gelyk men aan Messerschmid
hadt verhaald. Ook hadt die zelfde Autheur

^.angetekend , hoe een Priefler der Tanguten

hem zeid' , dat dit Gewas, in hunne Heilige

Taal Sfurnak genaamd , tot Reuk - Offers aan

de Afgoden , in Tangut , zeer veel gebezigd

werd e.

(3) Roozelaar met kade op de kant gehaair- iii

hirfut:

Ruige

de Bladen en Trechterachtige Bloemen. fir/Ju^,

Deeze Soort v/ordü van de Herders Alproo-

ten of Bergroqzen genoemd , volgens C l u-

s I CT s , die 'er den naam van Lediiin Alpinum
aan geeft , komende overeen met de Alp - Bal-

fem-

(3) RhododsndrcK Fol. cÜ. nudis , Ck-o!':s Infundi^mlï-

formibus. Ledum Fol. ghbr« ciJiatis, Flore tubulofo. Haix.
Helv» 41 s. Ledam Alpinmn httuitum. C. B. Pin. 468.

Raj. Hifi. 1005» Ledutis Alpinum. Glus. PaKn. 73, Ie.' 74.

Bilfamum Alpinum Gesneri. Lob. Ie* 3 «7. Chsm. Afpma
Viiiofa. TOURNï. Inji, 604»

E 5
Ut DS.FL, V» STUK, .
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ÏII. femboompjes van Lob el , dus genaamd we-

^^viif^*
gens den voortrefFelyken Reuk, In beide op-

HooFD- zigten is deeze Heefter een Juweel der Berg-

STUK. Woeftynen. Hy groeit , zo wel als de eerftc

^^.Ee«w>- Soort , op de toppen der Alpen en Bergen van

Qoftenryk , dodi^ komt een weinig zeldzaamcr

voor 5 hebbende veel met dezelve gemeen ;

dan de Bloemen zyn kleiner en bleeker, meest

Vleerchkleurig , zo de Heer Hallei^ aante-

kent.

j^ (4) Roozelaar met gehaairde Bladen en Ra-
Rhedsd. derachti^e Bloemen^

Laage. In laagheid van Gewas verfchilt deeze meest

van de voorgaande , als een Heeflertje zynde

van naauwlyks een half Voet hoog, met veele

dunne Takjes als Heide , die zeer digt bezet

zyn met Blaadjes als der Myrthen , op de kan»

ten gehaaird ; de Bloemen taamelyk groot, en

zig als vyfbladig vertoonende. G l u s i u s vondt

deeze op de toppen der hooge Bergen van

Ooftenr^k , en zy groeit ook in 't Saltzburg-

fche , alwaar M i c h E l i u s , die 'er mede een

Afbeelding van geeft , haar met Bloetnen be-

laden 3 nevens den gemcenen Weg, by Rei-

chen-

(4) Rhdodfniren FoL ciüatis , Corollis rotatis. Ledixm foL

Serpy'li nd margines CJlü inftar pilofis, MiCH« Gen, zis- T*

ïo5. Chamsciftus hirfuta. G. B. Pin. 466. Chamaeciftus Myf*

tifoilus* Clüs. Fann. 6$. Ie. 64. Cift. pumilus Montis Baldi.

J. B. Hi/i, II. p» 19. ÜlAj. Hi/i* loos. Cift. Chama:rod0(j[^

&c. Pluk. Alm. 106. T. 23. f, 4»
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chenthall, gevonden heeft in de Maand Augus- III.

tus , en in zyn Tuin overgebragt , in welke zy ^^^^^^»

twee Jaaren lang gegroeid heefc en niet alleen Hoofd»

Bloemen , maar ook Vrugten voortgebragt, 't^^"^*

welk C LUS JUS vrugteloos hadc onderno- „^•^'^^'**'^^-"

men.

Dit flag van Gewasfen , naamelyk , 't welk

in de fpleeten van hemelhooge Rotfen en als

in een eeuwigduurende Winterkoude groeit ,

is moeielyker aan een zagten Grond en ge*

maatigde Lugtftreek te gewennen , dan de

meefte Oost- en Westindifcbe Planten. Men
is niet in ftaat, om 'er een dergelyke Groey-

plaats aan te bezorgen , en dit maakt , dat wy
deeze zeldzaamheden van ons eigen Wereldsdeel

in onze openbaare en byzondere Kruidhoven,

hoe keurig ook , en hoe uitvoerig van alles

voorzien , niet leevend kunnen befchouwen*

(5) Roozelaar met glanzige 9 Lancetvormige ^ v.

weder%yds gladde Bladen en endelifigfe^^^f'^^^-iGu/12,

Bloemtrosfen^ Levonu
fclie»

Aan de Kust der Zwarte Zee , by Trebi-

zonde, nam de vermaarde Toürnefort
deeze zo wel als een ander Plantgewas, dat hy

mede tot dit Geflagt betrokken heeft , doch

tot de Azalea behoort * , waar. De hoogte * ^^-^

""'hiervoor.

(s) Rhodoirndron Fol. njcidis lanceolatis utrIriC|ue glabris ,

I(.aceinis terminalibus. Ch. Pontica raaximn , LauroceruG fo-

lio. TOURNF. Cor. 42. It. II. p. 89 > 99*

lU Deel» V» Stuk*
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III^ was omtrent zes Voeten , de Stam zo dik als

Yiijj"
eens Mans Been , met een gryze Schors ; het

Hoofd- Hout wit en broofch ; de Takken digt , en
STUK.

^3jj jg Toppen alleen met Bladen als die van

^ifeT'^^'
<^en Laurierkers begroeid , van aanzienlyke

grootte , V7aar binnen Trosfen voortkwamen

van wel twintig of dertig Bloemen , ieder op

een Steel van meer dan' een Voet lang , zyn*

de de Bloemen anderhalf Duim breed, meest

blaauwachtig paarfch , fommigen bleeker, an-

deren geheel wit , doch altemaal met geele

Stippen, zeer kleverig eer zy ontlooken, heb-

bende een aangenaamen Geur , die fchielyk

verdween. Dit Gewas werdt voor fchadelyk

gehouden ; weshalve het van deeze Soort nog

minder te verwonderen was, dat de Honig op

derzelvcr Bloemen door de Byën vergaderd,

zodanig eene bedwelming onder de Soldaaten

van het Perfiaanfche Leger, als gemeld is , kon

veroirzaaken.

Men vindt dit deeze Soort ook, volgens A l t-

STROEMER, by Gibraltar , op vogtige be-

fchaduwde plaatfen , en dus wordt daar van

door den Ridder gezegd : „ de Bladen zyn

5, als van den Laurierkers , niet afvallende ,

„ fpits , met korte gladde Steelen : de End-

3, Tros heeft de langte der Voetjes of Bla«

„ den 5 met overhoekfe , naakte, Voetfteelen:

„ de Kelk is zeer klein : de Bloem Klokvor-

5, mig , van grootte als die des Oleanders
,

„ paarfch:
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3^ paarfch : de Meeldraadjes , van den Styl af- lïï.

a, geboogen, hebben de langte van de Bloem."
'^^^jjf^'*

C6) Roozelaar met glanzige , ovaale , Jiompe , stuk.

geaderde Bladen , die een fpitfen omgeboo' vi.

gen Rand hebben , en éénbloemige Steel- ^^Ji°J^i[

tjes. Virgini-
•'

fche.

Deeze F'irginifche is aldaar twintig Voeten

hoog waargenomen , zo dat zy te regt den

Latynfchen bynaam voert, D i l l e n i u s

,

evenwel , merkt aan , dat zy met de voorgaan-

de Soort overeenkomftig is. De Steekjes ^

naamelyk 3 zyn wel éénbloemig , maar maaken

door hunne vergaaring ook end - Trosfen uit:

de Bladen als die van den Citroenboom, we-

derzyds glad, byna een Span lang. Collin-
soN noemt dit Gewas Berg - Laureola of

Chamserhododendros van Penfylvanie. Ande-

ren geeven 'er Bladen van den Laurierkers

aan ; dat weinig verfchilt. De Bloemen zyn ^

volgens Clayton, fchoon rood; de Bladen

zeer dik en glad , van onderen Roestkleurig

,

volgens Mille R. 't Gewas blyft altoos groen

en groeit op de Berg-Rotfen in Noord -Ame-

rika» A N-

(6) Rhododendron Fol. nit. oval. dbtufis venofïs, margine

acuto reflexo , Pediinc. unifloris. Ledum LauroccraS fol. Am.

Acad,. IL p. 200. Kalmia Fol. lanceolato - ovatis &c. MiLL»

B'iU. T. 2Z5. Chamasrodod. Laurifolia fempervirens , FL
buUatis , corymbofis. CAT*. Car, IIL p. T. 17, Azalea

Flor. pulcherr. ipeciofïs rubns« Cj-AYT* N, 832, Gron»

II» Deii.. V. Sw:^
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ill. Androm EDAé
Afdeel,

viiï. Zekere Planten 5 die in de eerfte opllag
Hoofd- groocelyks naar de Heide gel yken, en op even

*^^wwY- ^^ zelfde piaatfen voortkomen , zyn^ wegens

vige, de verfchillendheid der Teeldeelen, daar van

afgefcheideOa Ra jus en Michelius wü-

denze onder den naam van Ledum begrypen

;

B ü X B A üM noemdeze Chamcedaphns en Foliï'

folia; Hei STER Ericoides en Dïlleniüs
Ericonia^ Toürnefort begreepze, mee

Rüdef/ck en Petïver^ onder 't Geflagt

van Erica of Heide , waar van zy echter |

wegens de verdeeling van den Kelk , dé Bloem

en 't Zaadhuisje , in vyven , en wegens het

getal der Meeldraadjes , behoorden afgezonderd

te wordett, zo Linn^üs oordeelt ^ die, dat

zonderling is , zo veel overeenkomst tusfcheii

dit Gewas en de bekende Maagd der Fabel-

Hillorie vcndt , dat hy 'er den naam van An-

dremeda aan toegeëigend heeft (*).

Dit Geflagt j Welks Kenmerken, behalve de

figuur der Bloemen, (die echter in allen niet

Eyrond is , met den Mond in vyveii gedeeld ,)

met die van 't voorgaande overeenkomen ^ be-

vat thans twaalf Soorten , meest Europiiche

Êü Virginifche Gewasfeli, ak volgt.

(O An.

f*) Si Ovjdio j fabulam de Andromeda cönfcribena , hac

anre Oculos fiusfet Planta , vix melius quadrarent attributai

qui more Poëtieo ex hutnili tiiraulo pjcoduxlsfei; Olymputa.
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(l) Andromeda 7net enkelde zydelingfe Bloemt lïl,

fieeltjes en KloksMrfze Bloemen; de Blaad- y^^^^

jes gepaard , opleggende ^ftomp ^ omgekruld, Hoofd-
stub:.

Maar eenmaal v/as deeze Soort den Ridder i.

in de Laplandfche Gebergten, en wel in 'tmid^f^f^^Zlf

den van den Nagt , (zo men 't Nagt mag noe- yierhoc-

men , zegt zyn Ed., wanneer de Zon boven de
*^^'

Kimmen is, eii zo Iterk fchynt, dac haar Straa*

len 't Gezigt belemmeren , 't welk tevens door

de fterke Schaduwen van het laage Schynzel

als beneveld is O voorgekomen. Op zekere

plaats , vier Uuren gaans ten Noordwesten van

't Gebergte Wallivari , in 't Dillrikt van Lu-

la , groeide dezelve in groote menigte , doch

was meest in 't Zaad gefchooten, zo dat hy

daar aan flegts een enkeld Bloempje vondt.

't Gewas zweemt veel naar Heide , geeven-

de tot een Houtigen Wortel veele dunne Sten-

getjes uit, ongevaar twee Voeten hoog, die in

Takjes verdeeld zyn , veel dikker door de

Blaadjes van een half Duim lang , dezelven

Schubswyze bekleedende. Jn 't eerst meende

zyn Ed^ dat dezelven driekantig ; doch be-

vondt-

(i) Andromeda Ped. fbÜÉarHs lateralibus, Cor. campanula-

tls, Fo4. oppoCtls irabricatis obtufis rcvolHtis^ Syit» Nat»

XII» Gen. 540. p* 299' yeg* XUI. Gen. 549. p, 338. kndu
Fol, quadrifariam imbricatis , obtufis* FL Sfuec* iz?. Andr.

Fol. triquetre ïinbric. obtufis, cifAlis florcns. Fl» Lap^^ i<j<s,

T. I. f. 4. I^ort» Clif, m,

lU DESLeV, STUS%
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III. vondczd naderhand vierkantig geplaatst te zyn;

^^vm!'' Hier uit komen enkelde Steekjes voort, Draad-

Booi D- achtig dun , een Duimbreed lang , met een
sTuri. knikkend Bloempje , dat Klokvormig is , wit,

<t»%fr^^' in vyven gefneeden en zeer naar die der Lelie-

tjes van den Dalegelykende ^ met ecnen Vleefch-

felcurigen Kelk en tien geelachtige Meelknop-

jes , omringende een v7it Styltje , dat een wei-

nig kofter was daii de Bloem, nog overblyven-

de op een Zaadhuisje van ronde figuur, vyf-

hokkig, in de ''Kelk vervat.

II. (2) Aüdromeda mei enkelde endelingfe Bloem-

'n'^^ZTJei'^ fi^^^^j^^ y ^^ Bloempjes Klokswyze ; de

Mosachti- Blaadjes Elsvormig en digt geplaatst.

Een der gemeenfïe Plantjes in de Lapland^,

fche Alpen is deeze Soort , welke bloeijende

een zeer fchoone vertooning maakt, doch an-

ders naauwlyks van de gemeene Mos is te on-

derfcheiden. Het heeft naauwlyks de hoogte

van een Span , doch is niettemin Heeflerach-

tig 5 bekleed met zeer fmalle Blaadjes als Naal-

den, hebbende insgelyks Klokvormige Bloem-

pjes en ronde Zaadhuisjes. De Meelknopjes,

zyn in deeze Soort gebaarde

rs) An-

(i) Andrêmeda Ped. folitarüs termmalibus , CoroII, campa-

nulatis , Fol. confertis fubulatis. OïD. Dan. T» 10. Andr.

Fol. Aciformibus confcitis, FU Lfipf>, 165, T. 1. f^ 3. Ff,

Sm, 337 3 33J.

ge»
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(2) Andromeda met vergaarde Bloemjieeltjes Hï»

en Eyvormige Bloemen; verfpreide
^ fmal- y^fj^^

Ie 5 fiompe , platte Blaadjes^ Hoofd*
STUK.

Deeze groeit ook overal in de Laplandfche jj^^

Gebergten 5 van waar dezelve door R udbe ck ^amUé^

aan Pet i ver bezorgd was, zynde nader-

hand, zo wel als de voorgaande, in Noorwe-

gen gevonden, en insgelyks door Oederus
afgebeeld* Onze Ridder , naamelyk , heeft

deeze drie Soorten allereerst waargenomen, en

zeer naauwkeurig in Plaat doen brengen. De
tegenwoordige is van de beide voorgaanden

grootelyks , zo in Gewas , als in Blad ett

Bloem , verfchillende. De Stengetjes , die ruuW

en bruin zyn 5 groeijen fomtyds een Voet hoog^

De Blaadjes zyn ongevaar een Lyn breed, een

halve Nagel lang , en flaan byna in den winkel-

haak aan de Takjes , elkander geenszins bedek-

kende 5 maar byna als in het Empetrum , glad

en groen. Van twee tot vyf Bloemlteekjes

komen uit de enden der Takjes voort, zynd©

Draadachtig , een Duim lang , ieder met een

enkel Bloempje , dat eene Eyvormige iïguuf

heeft en hoog blaauw is , met eenen paarfchen

Kelk , zynde het Mondje famengctrokken , mee

eenen

(3) M^rmeda Ped* aggregatls, Corollis ovatis, Fol. fpar*

Hs linearibus obtufls planis. Oed. Dan. $7- P^- ^^PP' ^^^*

T. I. f. 5. i^/. Suec, 3 3JJ, 35+. Hort. Cliff. i6u Androfiitf.

da rarior Norvegica Burfer. Amcen. Acai. I. p. 33*. Erici

folio Abietis Plore Atbuti. BUXb. Cm, IV, p. 2^» "ï*»!!*

F
M. Deel V. Stuk.
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nt. cenen vyfdeeligen Rand, en de Vrugt een vyf-

^^vm^* hoekig Zaadhuisje , met het Styltje ook daar

Hoofd- op. Dat topje , daar in 't eene Jaar de Bloem-
STUK. pjes uitkomen , fchiet Takjes in 't volgende

. ^^'*'^J'" Jaar. De Meelicnopjes zyn hier ongebaard.

BuXBAUM heeft dit Gewas, onder den naam

van Heide mep Dennebooms - Bladen en Aard-

beziebooms- Bloemen 5 voorgefteld/

5V. C4) Andromeda met vergaarde Bloemjieeltjes

M^rima. Q^ Cylindrifche Bloemen ^ de Bladen over"

ft^

"'

hoeks y Eyrond en onverdeeld.

Een Marylands Boompje , met kortere Paa-

penhouts Bladen , die bleek groen zyn, bren-

gende uit een zelfde Knoopje verfcheide Aard-

beziebooms Bloempjes voort , die Aairswyze

over den eenen kant uitbotten , van P l u k E-

KETius in Afbeelding gebragt, maakt deeze

Soort uit, welke de Meelknopjes als laatst ge-

meld en de Bloemen Rolrond Klokvormig heefr;

De Bloemen zyn groot en wit van Kleur ; de

Bladen Lederachtig en glinftcrende, de Zaad-

huisjes vyflioekig en aan 't end gaapende, zo

men nader in Virginie, alwaar het ook groeit,

waargenomen heeft.

(5) Ad.

<4) Andrómeds fed» «ggtegat»», Cor- cyllnddcis, Fol. alter-

ttis ovatls integerrimis. Arbuscula Mariana, brevloribus Evo-

ftymi folüs &c. Pluk» Mant^ 25. T. 442. Andromeda FoIHs

«vatU &c. Gron. yirg* 49 » 6^t
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("5) Andromeda weif vergaarde Bloemjleeltjes ^^

era Eyronde Bloemen , de Bladen over- "^^mf^*

hoeks 5 Lancetvormig sn omgekruld. Hoofx>
STÜK,

Dnder den naam van Rosmarynbladïge Heide y.

is deeze voorgefteld door Plukenet, maar
^^^^,^^(^;,

BuxBAUM noemtze Poliifolia* Zy komt in biadige»

de Veenige Moerasfen der Noordclyke dcelen

van Europa, Lapland, Sweeden, Noorwegen,

niet alleen , maar ook in die van Switzerland

en elders voor ; 7xlfs in Engeland , volgens

R A Y 5 die het Moeras - Ledum van ^yn Land

noemt. Het is de Ericoides van H e i s T e r
;;

de Ledoides van anderen. Hall er noemt

het een regtopflaande Heefier , van een Elle

hoog. LiNNiEUs vondt hetzelve door geheel

Lapland en Sweeden , zelfs in de Gebergten

,

op vogtige plaatfen, in de Bosfchen met veele,

doch anders dikwils met maar eene Bloem aan

een Stengetje , welke door haare fchoonheid van

Kleur de meefle anderen van dien oord overtrof*

De Meelknopjes zyn in deeze , volgens Oede*
R u s ,, gebaard o

(6) Aö-

Cs) JïndroMda. Ped. ' aggregatls , Coroll. ovatis , FoU al-

ternis lanceolatis revolutis, Andr. Fol* alt. lanceoL raargi*

ue rcflexis* FL Lapp. 163. T. 1. f. 2. Fl. Suec. 33;, 353.

Borï. Cllff. I63, R. Liigdh, 4-<^o» HALL. Helv. 416» Opusc^

140. Poliifolia, BUXB. A£i. Petr. II. p, 345. Cent, V. p, 28.

T. 49i f. I* Vitis Idaeae affiïits ÜED* Dan, T. 54, Erie*

humilis Rcsmarini folio. Pluk. Almé 13«. T, 175. f. Sb

F a

n.DË1vL> V«STUK»
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III. (6) Andromeda met getuilde Bloemen ^ ovaale

^
m^.^'

-5/^^5« en neerleggende Stengen.

STUK. Deeze, door den Heer Gmelin in de be-

yj^ fchryving der Planten van Siberië afgebeeld ,

liryantha. groeit in Kamtfchatka , onder het Empetrum ,

'op de Rotfen , by dikke plaggen gelyk de

Wilde Thym , hebbende veelbloemige Steel-

tjes. De Meeïknopjes zitten loodregt aan de

Rug der Meeldraadjes vast.

VII. (7) Andromeda met Jiellende Trosjes , vier-

telhnd' deelige Eyronde Bloemen en overhoekfe

^«t^e» Lancetvormige omgekrulde Bladen,

Deeze , die te vooren , met reden , door den

Ridder tot de Heiden betrokken was^ worde

thans, om dat de uitwendige Geftalte veel naar

die van de Vyfde Soort zweemt , hier t'huis

gebragt , niettegenilaande het getal, in de dee-

len der Vrugtmaaking , volmaakt met de Hei-

de (Irookt. De Kelk is vierbladig, de Bloem

in vieren gedeeld met agt Meeldraadjes ; hec

Zaadhuisje vierhokkig en vierkleppig. En,
dewyl dit getal , van vieren en vyven , het

eenig-

(6) Andromeda Flor. corymbofis , Foliis ellipticis , Caale

proftrato. Mant^ 23 8» Bryanthiis. Gmel, Sib. IV« p» i3 3»

T. 57. f- 3.

(7) Andromda Racemis fecundls , Flor» quadrifidis ovatis,

Fol. alternis lanceolatis revolutis» Syst. Veg. XIII. Erica Ra-

cemo tcrminali, Foliis alternis, fubtus tomentofis, 5^. Plant»

509. Erica Cantabrica , Flore maxime , Fol. Myrthi fubtus

incanis, Tournf. /«/?. 603. Erica Cv» Dabeoci Hibernis*

RAJ. Dtndr. 984
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eenigfte onderfcheidend Kenmerk van de Ge- HL

Aagten van Erica en Andromeda uitmaakt , niet ™^^*

alleen , maar ook verfcheide Soorten van dit Hoofd-

Geflagt zodanig naar Heide gelyken , dat men- ^'^^^^

ze 'er naauwlyks van onderfcheiden kan; zo is„,.^'^*"*''^'^"'

deeze overbrenging zonderling.

Men vindt dit Gewas op zekere Bergen van

Ierland 3 in een Veengrond. Het heeft Hee-

flerachtige, Haairige, RoestkleurigeStengetjes,

die aan 't end enkelde Trosfen uitgeeven ^ van

eenbloemige Steekjes , met Violetkleurige Cy-

lindrifch Eyronde Bloemen , eens zo groot als

die van de Rosmarynbladige. De Meeldraadjes

zyn wit , de Meelknopjes bruin , Pylvormig ^

ongebaard, aan den top geknot, met twee Gaa-

tjes, De Styl, die Draadachtig is, van langce

als de Bloem , heeft een ftompen Stempel,

(8) Andromeda met hellende Trosfen ^ deBla- ^;,,j

den liniaal met eene kleverige Haairig-^'-^f''':^'

fiSia, Kaapfche, \

Hier wordt dus t'huis gebragt de Lymerige

Heide van de Kaap , door B e r c i u s befchree-

ven i Welke het Loof byna als dat van een Soort

van Zonnedaauw heeft , waar van de bynaam
ontleend is. Het getal komt , in de deelen der

Vrugtmaaking , fomtyds de Heide nader, zegt

de Heer Mürray en de Meelknopjes zyn

gebaard. (g) Aa-

(t) Andromeda Racenais fecundis, PoJ. linearibus pilofis vi-

fcidis. Mant. 239. Erica glutinofa. Berg. Cap, 55, Cham^s»

ciftus Roris Solis folüs, P£TI7^ Mus. Z2. T. 161,

IL Deel. V» Stu«u
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IIT, f.y) Aadroineda met naakte ^ gepluimde y luU

vf/i!"
^e?2ie Trosjes ,, ^« Rdroniachtige Bloem-

HooFo- /!/^->"5 '^^ Bladen overhoeks , langr>'erpig en
sTui^- gekurteld.

PanicuiO' fio) Andromeda y;;^? hellende Trosjes , rf?V

Gepiuim- Blikjes hebben , éfe Bloemen bultig Rol*
^^'

fend 5 i^^ ^'/^i/^ö overhoeks langwerpig
,

R^mo/a, ^^^t Tandjes.

Gecro te.

XI. (ii) Andromeda met hellende naakte Trosjes.^

Boomach-* ^^ Bloenuu rondachtig Eyyormig,

Deeze drie Soorten vallen in Noord -Ame-.

rika, en verfchillen zeer in grootte van de an*

deren, inzonderheid deeze laatlle, welke Boom»

achtig is ,
ja van den Heer C l a y t o n ge-

noemd worde een Boom met kleine witte Bloe-

men, als Bekerachiig , naakt, Aairswyze over

de eene zyde gelcbikt , de Bladen langwerpig

geipitst ° het Zaadhuisje klein , Kegelvormig,

in vyven gedeeld. Het Afkookzel dcezer Bla»

den , die zuur zyn , merkt zyn Ed, aan tot ver-

jcüeÜpg en dorsileslcliinge in cle Hitte van de

Koorts

(<)) jSndromsda Rac. f^c. raid;s p?niculat!sj Goroli. fubcy-

ündr, Fol, akexnis ohlougls crciulatis. Frutex Fol. ferratis

&r. Catesb» Car. lU p. T. 43» Vitis Idxa Aiijet. Pl.UK.

^iiVff, _3PI« GRON. Vir^^. 66,

(loj Andromeda Rac. ^Qc. Bra'^eatis, Cor. globofo-cylin-

dricis , Fol. alfcrnis oblougis fcrntis.

•

e 11^ Andromeda Kac. fee. nudis, Corollis rotundo- ovstis.

^clioaiedi Arboiea &c. Gron. f^irg^ 67, Frutex Fol, obloar

gis acmninatiSjFIoiibus fpicatls uuo V^rfu dispoiltis. C4T..(^^ir,

ï, p, T. 72' S$|,iGM* F&^, nu D. bl. 3(ï» ?i. XI,U,
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Koorts te dienen. Men noemt het deswegen UI,

de Zuuringboom , die , volgens C A t e s b y , ^^^J^f^^

wel een Stam krygt van een half Voet dikHooFD-

en twintig Voeten hoog. stuk.

(12) Andromeda met hellende Tros/en ^ die xii.

Bladerig %'^n y de Bloemen Rolrondachtig ^ f̂^'^^^

de Bladen overhoeks y Jtomp Lancetvor- ^^^^^^

mig , geftippeld.
^^ ^

Volgens den Ridder zou deeze zo wel in Vir.

ginie en Kanada , als in Siberië en Rusland
,

huisvesten. Het is een Heefier met Leder-

achtige Bladen , van gezegde figuur , die de

Trosfen uit byzondere Takjes uitgeeft , met

ovaale Blaadjes , de Bloempjes gefleeld voort-

komende uit derzelver Oxelen , die den Kelk

bedekt hebben met twee Blaadjes, Zy knik-

ken over eene zyde. De Meeldraadjes hebben

langwerpige Meelknopjes , in tweeen gedeeld en

ongebaard.

Nog drie andere Soorten van Andromeda ,

in Noord-Amerika groeijende, zyn , volgens de

Berigten van den Heer Clayton, door den

Heer Groi^oviüs opgegeven. De eeiae ,

uit

(ii) Andromeda Racem. fecundis foliacejs, CoroII. fubcy-

lindricis , Fol. alternis, laiiceolads , obtiiiis pun^atis. Fl. Suee,

II. N. 357. Gort. FL Ingr» 64. Ciftus Ledon. f. Andronag-

4a Fl, monopetalis ,
parvis albis tubuloiis , fpicatim &c. Gbon.

yirg» 21 ? Cliama: - Daphne. BUXB» A&^ Fetr. I. p, 2^u T,

S. f. I. Gmel. Silft IV. p, 119.

F4
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^n. uit de Westelyke deden , in de Winter, aan

^Jf^- denzelven gezonden , fcheen veel naar deeze

Hoofd- laatfte Soort te gelyken : de andere , ' op de
sTuir. toppen der Bergen groeijende , hadt eeneroow-

xr^^r^^^^ de Schors: de derde, met wyde fpitfe Kelken,

wordt van hem de Roodkmp - JjQQni geheten (*J^

E P 1 G M A.

De uitwendige Kelk is in ëx'Gd]j\^ drie-

bladig , de inwendige in vyven Verdeeld : de

Bloem Trompetachtig: het Zaadhuisje metvyf

Holh'gheden.

I. De eenigfte Soort (i) is een kruipend Hee-

f//'^'^'^ fier - Gewas , altyd groen, op drooge dorre'

Krujpeiidc. Gronden van Virginie en Kanada, inde Pyn-

boom - Eosfchen , groeijende. De Takken van

hetzelve zyn rond , met rosfe Haairtjes bezaaid ,

en overhoeks bezet met Flartvormige , Leder-

achtige 5 eitenrandige , gefteelde Bladen, Het

bloeit in 't vroege Voorjaar, geevende , aan 'c

end der Takken , Trosfen uit van Bloemfteel-

t]es, met Pypachtige Vleefchkleurige Bloemen,

die den rand in vier of vyf Slippen verdeeld

hebben. Mitchel heeft hier van een nieuw

Gcflagt, onder den naam van Memecylum, gcr

maakc;

G U A L -.

(*) Gnon. FL Vlrg, Lugdh. ijóz. p. Ö7,

{\) Ep'gxa» 5j'i?» Nat, XII. Gen, 541. p. 300» Tef_. XIII*

Gen. 5 5°. p» 3 39* >ï'»« Acad. 11!. p* 17. Memec/um,

21ÏTGH. Cm. 13, Arbiuiis Fol. ovatis integrls, Gbon Virg^

«j.9: 67. Pyrolas affiiiis repqis fxuticofa Sec. TLUK. Alm, 309.,

1*9 107. f, I. RAJ. Suj>pL 5P6.

i
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GUALTHERIA. UU
Afdeel^

Dit Geflagt heeft ook een dubbelden Kelk , vin.

den buitenften tweebladig , den binnenften ing^^^^^'

vyven gedeeld, de Bloem is Eyrond. Het Ho-
^^^^^

nigbakje heeft tien Punten. De Vrugt is een'«*«.

vyfbokkig Zaadhuisje , beldeed met den bin-

nenften Kelk in een Befie veranderd.

De eenigfle Soort (i) door den Heer Kalm l

op dergelyke plaatfen van Kanada waargeno^^"^^^^^;

men , alwaar het van de Wilden Pollom gehe-^^^^^^'^^-

ten wordt , heeft den gedagten Geflagtnaam "^ ^^'" ^'

naar den Franfchen Geneesheer Gualthïer,
aldaar gewoond hebbende , en in de Kruidkunde

zeer ervaren , bekomen. De Sweeden , zegt

Kalm ^ noemen het Thebiiske , om dat zy het Af-

trekzel der Bladen in plaats van Thee drinken»

Het heeft naauwlyks meer dan een Span hoog-

te, is Takkig en altyd groen, met ovaalachtigc

Blaadjes, die glad zyn met fpitfe Tandjes; ko-

mende de Bloemen eckeld uit de Oxelen voort

,

aan Steeltjes hangende en wit van Kleur. De
Yrugt is een roode Befie.

A R B ü T u s.

De figuur der Bloem, die Eyrond of liever

Bel.

fi) Gualthen'a, Syst^ Nat. JU. Gen. 54a p» 300, F7g.

XIll, Gen. 55 ï. p- 3 39. ^w. -Acad. III. p. 14. Du Ham.
^rh. Iv, p. 28<J. T. 113- Vitis Idaa CanadenfïS Pyrolje folio»

Toi'RNF. /»/. 60$. Anonyma Pedunculis aïcuatis. COLD,

JNüveb. 98»

F 5
II» DlEL. V. STUK*
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lil. Belvormig is , maakt een voornaam Kenmerk

^^vm^* van dit Geflagt uit , maar in dit opzigt ver-

HooFD. fchilt zy weinig van die der Andromeda of
STUK. Heide , ja zelfs weinig of niet van de Bloem
^Eenwy-^^^

Bofclibesfen^. Hier is het getal der Meel-

'>' /^öi-«.draadjes tien , en de Bloem aan den Mond in

uium vyven gefneeden ^ van onderen doorfchynen-

de C*) : de Vrugt een Beile met vyf Hollig.

heden , in de Kelk aanrypende , terwyl in ds

Bofchbesfen diQ Kelk zelf de Befie wordt:.

Vyf of vier Soorten komen in dit Geflagt

voor , meest in Europa en Noord - Amerika

huisvestende 5 als vülgc»

I. (i) Arbucus , met gladde Zaagswys getande

Unfdo!*^"^ Bladen^ en veelzaadige Bes/en.

Europi-

fche. In de Bosfchen , zo der Zaidclyke deelcn

van

e*) Ctrölla ovata : ore hafs. pell&cid^ vindt men in Syst»

Nat^ Ed. XII: het welk de Heer Murray, hoe onverftaan-

baar ook, In Syst^ Nat. Vfg» Ed. XIïI« flegcs nagefchreeven

heeft, zonder te letten , dat daar het woord quinquefid$

ontbrak, en dat het moest zyn Ore qa'inquefido ^ Baft pelluci-

dxi gelyk men in de Optelh'ng van de Kenmerken aan 't

Hoofd der Klasfe , Cor. ovata , Baft diaphana heeft» De

Bafis is immers regt het tegengcftelde van den Mond. A Pac-

einio differt Fru^u intra Florem , eoque perpetuo qulnquefido ,

C&ynpmiformi ^ zegt de Keer HAller.

(i) Arbutus Caule Arhoreo , foL glabris ferratis , Bacds

polyspermis. Syst^ Nat^ XII. Gen. 543« p- 30o, Veg, XIII»

Gzn. SS2.» p. 3 39» J-Iort. Cliff^ 163. R. Lugdbat. 440. SAWV»

Monsp. S9' GOUAN Monsp. 207. GeR. Prov» 43p. GrON^

Oriënt. 137. Arbutus folio lerrato. C. B. Pin^ 460* MiLL.

i);5» T» 48. f. I , a. Arbutus» Cam, Epit^ j6S. DODt

Pempt, 804. RAJ. HiJÏ^ IS76*
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van Europa, als der Westelyke deelen van UI.

Ierland , en in de Levant , komt deeze Soort
^^yj^f^*

voor 5 welke in 't Italiaanfch jdlbaro , in 'c Spaanfch Hoofö-

Mandronho i in 't Franfch Arboufier , goi^itW^^^-
wordr. In de Noordelyke deelen van Europa^, ^'"'^'^''^y"'

voert hy , in 't Hoogduitfch , den naam van

Erdbeerbaiitn ) dat is Aardbefle-Boonij 'c welk

de Engelfchen met Strawberry - Tree navol*

gen.

Schoon dezelve , in Griekenland , fomtyds

een Boom wordt, naar het getuigenis vanEEL-

LON lüs^blyft hy doorgaans maar laag en Hee-

fterachtig , groeijende op de manier der Kwee-

Boomen. De Stam en Takken zyn bogtigmet

een ruuwe Schors : de Bladen als die van den

Laurierboom ^ op de kanten fcherp getand , dik

,

groen, aan de enden paarfchachtig: d.e Eloem-

pjes vi^it van Kleur en aangcnaaoi van Reuk 5

komen aan Risten voort , en daar op volgen de

Vrugten , naar Aardbefien gelykende , maar

grooter , volkomen rond , ruuw van buiten ^ ryp

zynde fchcon rood en in vyf Holligheden vee-

Ie Zaadjes bevattende , niet grooter dan

Geerst (*J.

Deze Vrugt fchynt Unedo van P l i n i u s

genoemd te zyn , 't Vv^eik daar van afgeleid

wordt
j

(*) Bacca peiyspsrm^, tuherculïs Semnum exasperat£y zege

LiaNmus , door overuaafting : want het zyn geenszins de

Zaadjes dte deeze Vr^gtea ruuv/ maaken , gelyk uit de fraaije

Afbeelding van Touiinefort , als anders , geiioe^aaam blykt.

lï. Deej.. V. Stüs*
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Afde'el ^^^^^9 ^^t men 'er, wegens de wrangheid, maar

VIII. eene Befie van zou kunnen eeten. Dit moet dan
Hoofd- 2ien op de onrypeVrugc: want anders is dezelve

Emwy- ^-^^^ » ^^^h tevens laf ^ byna als de Lyfterbes-

'Sfi£e. fen
, gelyk zy ook tot Aas flrekt voor dergelyk

Gevogelte. Zelfs kan de Landaart en Grond

daar in een aanmerkelyk verfchil maaken , ge*

lyk men dit aan fommige Peeren, en Haagap-

pelen, ziet. Hoe zou men anders de Bladen,

Bast en Vrugten , als een Stoppend Middel , te-

gen den Buikloop kunnen aangepreezen vinden.

Zo dikwils ik van die Vrugten gegeten heb,

maakten zy my Pyn in de Maag , zegt J. Bau-

HiNus , maar Clusius getuigt , dat hy 'er

veelen van , zonder eenig hinder, genuttigd heeft,

zynde dezelven zo aangenaam als Aardbefiën;

hoewel niet zonder wrangheid en van een by-

zonderen Smaak. Te Padua komen zy op de

Markt te koop , en worden 'er , van 't Gemeen

,

niet minder gretig gegeten , dan in Spanje.

A. (A) Arbutus met gladde effenrandige en ge*

filchtT kartelde Bladen , de Bes/en veelzaadig.

Het verfchil tusfchen deeze en de voorgaande

is naauwlyks genoeg , om 'er een byzondere

Soort

(A) Arhutus Caule Arboreo FoK glabris integerrlmis ferra-

tisque , Baccis polyspermis. Andrachne frutescens, Spica erec-

ta, Fül. ovat. integerrimis & ferratis. IHRET, Phil, Trans,

Vol. LVII. p. 11+. T. ^, opt.
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Soort van te maaken ; weshalve zy ook thans III.

van het getal is uitgemonfterd. De keurlyke^^yfj^^*

Afbeelding van den Heer Ehreï toont niet-HooFo-

tcmin een weezentlyk verfchil aan. Behalve ^"^^^^

dat de Bladen maar weinig en veelen in 't ge- „,•jf
'"'''^^"

heel niet getand zyn , hangen de Trosfen ook

zodanig niet , en hebben ruige Steeltjes, met

eene aanmerkelyke Lymerigheid. Uit Zaad,

dat van Aleppo , nu ruim twintig Jaar gelee-

den, door Doktor R u s s e l overgezonden was,

is deeze te Londen geteeld en door het enten

op den gemeeoen Aardbeiie - Boom wat veran-

derd. Die Doktor fchreef ; dat de Schors van

den Stam en de dikile Takken , eenige Maanden

in 't Jaar, heerlyk Karmozyn - rood was; gelyk

men de jonge Takjes in die uit Zaad geteeld

ook bevondt te zyn. De Heer Ehret heeft-

ze onder den naam van Andrachne befchreeven.

(2) Arbutus met hurkende Stengen ^ de Bladen u,

Eyrond eenigermaate getand , de Bloemen ^^^^^^^^^

verfpreid^ de Besfen veehaadig,

Deeze is , onder den naam van Akadifche

Vosfe - Besfen 5 met Bladen van Alaternus, door

T o u 11 N E F o u T voorgefteld.

(3J Arbutus met hurkende Stengen y de Bladen jjj-

gerimpeld en Zaagswyze getande ^ipin»^
j3gg^AlpiIche.j

(2) Arbutus Caulibus procutnbentibus. Fol, ovatfs fublerra-

tis. Flor. fparlïs , Baccis polylperiuis, Vitis Idaea Acadienfis

Foliis Alaterni. TouRN. /«/?. 605?.

(3) Arbutus Caul. procumb. Fol. rugofis ferratis. Fï. Lapp,

II. Debju V. STUK»
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III. Deeze groeit niet alleen op de Bergen van

^viif^*
^spland, maar op de Switferfche Alpen en ia

HooFD^ Siberië ; ja, zo het fchynt, ook in Lngeland.
sTüK, 2y heeft Stengen van een Voet lang en ge-

i^^Tuy.
i^gg]jg witachtige Bladen , met zwarte of blaau»

we Besfen, welke, ("zo het deeerfle Vitis Idaea

van C L u s I u s is , door hem op den top van

Schneülben of Sneeuw -Alp 5 boven Newberg^

waargenomen O Vrugten draagt , die fomtyds

de grootte hebben van Kerfen, niet onaange-

naam van Smaak, De Laplanders agten ze

weinig en noemenze Kraaijen- Besfen.

ïv. (4) Arbutus met hurkende Stengen en gehed
Uva Ur/i.

, 7 r>r T

Beeren» ongckartclde Blaaen*
druif.

Het Gewas 5 dat Clusius onderden naam

van Uva Urji of Beerendruif afgebeeld , en

waar van Tournefort das een byzonder

Geflagt gemaakt heefc, komt in Switzerland en

in de Noordelyke deelen van Europa , niet al-

leen, maar ook in de Gebergten van Langue-

dok, Provence en zelfs in Spanje, voor. Al-

daar

Suic» H. CUf, R. Lugdbat. 440. HALL. Helv, 415. Oed.

Dan. 73. Vitis Idssa Fol. oblongis albicantibus, C. B. Piu.

470. vitis Id^ea I. Clus* Hijl, U p. 61. Pann. p» 77, 78.

(4) Arbutus Caul. procumb. Fol. integerrimis, Fl. Lapp^

i6a. T. 6, f, 3. Fl. Sue:. IL CUf. 5cc, Mat, Med. 211.

HALL» Helv, 415. Uva ürfi Cl^is. ////?. I. p, 63» Bisp,

p. 79 Icon optima. iteni»LOB. Icon. ^66. & O1.D. Dan. T, 33.

Radix Idaea putata & Uva Urfi» J» B. Hiji. I. p. 524» Arba-

tus Noveboracenfibus Bearberry, Cold. Nêveé, 104.
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daar was het een Heeflertje , met buigzaame Hï.

Takjes 5 ongevaar een Voet lang, op den Grond ^y^^f*

leggende , en Bladen als die van den Aardbefie- Hoofd*

Boom 5 doch naar 't end breeder of Spatelvormig,^"^"^*

zynde niet getand. Het is door geheel Lap-«;v/''^'^'^

land en Sweeden zeer gemeen , groeijende op

de droogde dorre Zandvelden , en aldaar Meel-

bes/en genoemd wordende. Sommigen hebben

het aangezien voor een Soort van Vosfebes-

fen (F'itis Idcea^) daar het in geüaite weinig

van verfchilt K De Bladen zyn wat langer of « zie

langwerpiger, zo de Heer H aller aan-^^^^^*
'^^^^

merkt , en de Bloemen komen by Trosjes uic

de Toppen der Takjes voort. Lïi^njeus
heeft bevonden , dat de Stengen van een tot

drie Voeten lang zyn , en , de jonge inzonder-

heid, rood van Schors: het Loof, altyd groen

^

beltondt uit Eyronde Blaadjes , den rand omge-

boogen hebbende en byna Wollig: aan 't end

der Takken kwamen enkelde Trosjes voort

,

van twee tot agt Bloemen , elk op haar eigen

Steekje, met een Scimbbetje onder ieder Bloem.

De Kelk v/as zeer klein , in vyven gedeeld,

ftomp , flandhoudende , paarfchachtig : de Bloan

Eyvormig , wit , met een vyftandigen, omge-

boogen , ftompen , Vleefchkleurigen , Mond

:

'c getal der Meeldraadjes tien , de Meelknopjes

tweeborftelig : het Vrugtbeginzel Eyvormig ;

de Styl langer dan de Meeldraadjes; de Stem-

pel (lomp ; de Vrugt een ronde gladde Beüe

met een droog Vleefch, Of
II. DEEL, V. $TUK»
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III. Of deeze Plant de Beerendruif van Gal e-

^^^j^^^^ N ü s zy , gelyk Clusius zig verbeelde, is

Hoofd- geene zekerheid. Sommigen houden daar voor
STUK. ggjj fQQj.j. y^Q Mispelboom * ; anderen wat an«

^;^^"^-^" ders f. Galenus zegt, dat dezelve een

Zie laag Heefterachtig Gewas is, in Pontus of Klein

STiac
^^* -^^^ groeijende met Bladen van Memecylon ,

biadz. 6o3.draagende een ronde , roode , op den Smaak

voor biadLwrange Vrugt. De Besfen van deeze Soort
^^^' zyn inderdaad van eene famentrekkende hoeda-

nigheid , en komen uit dien hoofde onder de

Geneesmiddelen in aanmerking. Zy worden in

Sweeden nooit gegeten zegt onze Ridder; maar

het Kruid verzamelt men in menigte in de Noor-

delyke deelen , en voert het naar Stokholm

,

alwaar het , als de Smak , gebruikt wordt van

de Leertouwers. Sommigen willen , dat het

de Idcea radix van Dioscorides zou zyn

,

waar aan een flerke Samentrekkende kragt toe-

gefchreeven wordt C*).

In deeze beide Soorten zyn de Besfen niet

veelzaadig, gelyk de Vrugten van den Aardbe-

fie - Boom , maar bevatten alleenlyk vyf Zaad-

korrels. Het fchynt dat de laatfle de zelfde

zy, welke men in Nieuw Jork Bearberry , dat

is Beerenbesfen , volgens Colden, tytelt.

C L E T H R A.

De Kelk in vyven gedeeld , met vyf Bloem-

blaad-

; () DALECH. Hi/t. des Plantes Lyon i<i5* Livr. 31.

Chap. 3^.
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blaadjes een driedeéligen Stempel en een Zaad- ^^p^]!*-

^

huisje dat driekleppig is , mee drie holligheden , viii.'

maakt de byzondcre Kenmerken uit. Hoofd-
. STUK

Maar ééne Soort is van dit Geflagt , tot
^

nog toe , met zekerheid bekend (i)y die men ciet&ra

door C A T E s B Y afgebeeld vindt ^ zeggende
, Ei»biaij£c*

dat het een Heefler^is met Bladen als der Haag-

appelboomen , welke op vogtige plaatfen van

Caroh'na of Virginie in 't Water groeit. Hy
voegt 'er by , dat dezelve ook het Klimaat van

Engeland in de vrye Lugt verdraagt. De Hoog-

leeraar Burmannüs heeft dit Gewas op

zyn Ed. Buitenplaats , onder veele andere zeld-

zaam voorkomende Planten , in de vaste Grond ^

alwaar ik het Bloeijende gevonden heb , en my
een Takje met Bloemen daar van door zyn E J*

is' medegedeeld*

De bynaam is ontleend van P Luk ene*
T 1 n s , die het Amerikaanfche Elsbladige noemt ^

zynde dit mooglyk eene verfcheidenbeid : v/anc

de Bladen gelyken , in het gemelde ^ naar die

der Elzen weinig. Het is, volgens den Heeif

Gronovius 5, in Virginie een taamelyk

5, hooge Boom met ronde Takken , de Bladen

j, fpits Lancetvormig
, gedeeld , de bo\en[len

5, bree-

fi) Clethra. Syst. Nat. XIL Gen. 544- ?• 3oi. ^<r. XUU .

Gen. 5 5 ?• P' 3+0. Gron. f^irg. 47, 67' Du HAM. Arbr.

I. p. 176. T. 71. MiLLKR Ie. 281. Alnifolia Amerlcana fèr-

rat^ ^c. Pluk. Alm. is. T. 215* f. i. Catesb. Car. h T#
66. SFL. f^og. ir. Ban^. Pi. 42.

G
Ih DEiL. V. stm.
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ni. „ breeder en fchcrp getand, de onderfl:en,[die

^^vm!" '> ^^^^^ "^^^ ^^^^^ Bladen zweemen ,] ftomp

Een
vigt

Hoofd* 3, Eyrond , doch ook met Tandjes. Aan 't

*'^^^'
5, end der Takken komen losfe Aairen voort,

'^^'
S9 naauwlyks een Span lang , van onge-

35 fteelde Bloemen , ieder gevat in een Elsvor-

5, mig Stoppeltje en met een gryzen Kelk ge-

5, wapend". Het Zaadhuisje is, volgens Clay-
TON , vyfhoekig, droog, gevuld met zeer klei-

ne , dunne Zaadjes. Cletbra is de Griekfche

naam van den Klzeboom.

S A M Y o A.

Een vyfdeelige gekleurde Kelk , zonder Bloem-

blaadjes ; maar een Honigbakje in tienen ge-

deeld, het Vrugtbeginzel omringende: het Zaad-

huisje van binnen Befie - achtig , driekleppig met

é^ne Holligheid , waar in de Zaaden nestelen.

Dus zyn de byzondere Kenmerken voorgedra-

gen.

Vyf Soorten, altemaal Westindifche Planten

5

komen in dit Geflagt voor, als volgt.

I- (i) Samyda met tienmannige Bloemenen Lan-

parv^lra. cBtswys* Eyronde , wederzyds gladde Blar
Kieinbioc- j^„. Van
mige.

(i) Samyia Floribus decandris , Foliis orato - oblongis,

utriiique glabris. Syst. Nat^ XII. Gen, 547, p* 301. r'-pf. XIII.

Gen. 543. p. 340. Samyda parviflora. Loefl. //. z6q. Samy-

da Fol» ovatis &c. Brown. Jam» X17. Cafearia Flor. decan-

dris. jACq; Amer. 21. Hiji. 133. T. 8j* Arbor Baccifera Fcrf.

oblongis &c, Sloan. Jam^ 17J. Hiji^ II, p. io8, T. »ii.

f. a. Raj. Dendr, 75.
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Van Sloank wordt deeze een Besfendraa- Hï»

gcnde Boom genoemd , doch de Heer J a c q ü ï n vmf'"

zegt dat het een Boompje is van vyftien Voe- Hoofd*

ten hoogte ^ waar van zyn Ed^ een Takje af-"^^^*^'

beeldt , hebbende hetzelve tot een nieuw Ge-,;,-^.
*"'*^^"

flagt , van Cafearia , betrotken. De Takken

zyn dun en niet gedoomd , de Bladen als ge-

zegd is, Zaagswyze getand 5 gedeeld, een Duini

lang, aan de jonge groene Takjes. Vergaarde

cenblocmigc Steekjes komen aan de oude Bla»

derlooze Takken voort , met een menigte van

witte Bloempjes. Volgens Sloane is de

Vfugt zeer klein en Safrraankleudg. 't Geta!

der MeeldraaJjes is tien*

(2) Sam^^da met agtiimnnige Bloemen^ en Hart- n.

vormige gladde Bladen, GUnzigt*.

De Bladen zyti in deeze Soort flaauw ge?-,

karteld, eti uit de Oxels komen dunne Bloem-

trosfen voort* Het is mede een Boompje van

vyftien Voeten volgens Jacquin, 't welk

zyn Ed. in het Kreupelbofeh by Karthagenal

ireel hadt aangetroffen*

(3) Samyda met agtmannige Bloemen en gé- in,

doomde Takkm. Dit W._^_

(i) San^da Flor. ü£landris, Foliis cordatJs gl ibris, Cafesria

nttid.ï inetmis Fl« ot^andris. jACQ^ u4wer. lH/i, 132. Sattiycfï

fol. niridis cordati's &c. IJROWN. Jam. 117. T. 2J. f.' 3.

(5) Samyda Flor. cw^andris, RamisTpinofis. Caftariaacu'éa^i

Flor« oftandris. |ACQ^ Amer 21. Hiji^ 133. Guidonia Aurafféil

fbliis aculeata. Plum. Gen. 4.. Ie. 147. f, ï.

G 3
U. DEEU V. STÜR.



ïoo Tienmannige Heesters.

in. Dit is een Boompje van zeven Voeten , vol-

-^^y^jj^^'gens dien zelfden Heer , waar van de oude

Hoofd- Takken hier en daar met Doornen zyn gewa-
sTüK. pend, de Bladen Eyrond fpits, anderhalfDuim
,^^'''^y

]^x)g ,
geevende omtrent twaalf zeer kort een-

bloemige Steekjes uit ieder Oxel ; zo dat de

jonge Takken als geheel bedekt zyn met Bloe-

men wit van Kleur , de Kelkjes uit den paar-

fchcn groen , een Pap bevattende die Oranje-

kleur verwt. Plet was zyn Ed. menigvuldig

op St. Domingo voorgekomen,

jv. (4) Samyda met twaalfmannige Bloemen^ de

Puheictns. Bladen flomp ovaals van onderen Wollig,

De Samyda met ruige Eyronde Bladen, de

Bloemen aan tropjes geplaatst , van B r o w n e ,

komt hier bedenkelyk t'huis , zo wel als de

Befiedraagende Heefter met efFenrandige lang-

werpige Bladen en vyfbladige bleekgeele zeer

welriekende Bloemen', van Sloane op Ja-

maika waargenomen. De Vrugten van deezen

laatden werden 'er Cloven - Berries , dat is Na-

gel -Besfen, getyteld.

V. (f) Samyda met twaalfmannige Bloemen^ de

Serrulata^ JJ/^,
Gekartel-

tïs* (4) Samyda Flor. dodecandris , Foliis obovratis fahtas tomen-

tofis. Samyda Fol. ovatis villofis &c. Brown. j^am, 218 ?

Frutcx Baccifer folio oblonjo inregro, Flore psntapetalo ,

pallide luteo, odoratiifimo» Sloan. ^am. 173. Hi/l, II. p,

109 ? Raj. Dendr, -js?

(s) Samyda Flor. dodecandris, Foliis ovato-oblongis fèr-

ruhtis, Samyda Flor. dodecandris. jAcc^, yimtr, 21. Hijf,

132.
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Bladen lansiwerpïs: Eyrond en fyn 2ekar- ï*^*

^ ,,
ö J^ o ^ ^ o

OPDEEL-
teld, VUL

- , . ^, Hoofd-
Dit is een Heeflertje van twee of drie Voe- stuk,

ten hoog volgens den Heer Jacqïun, die Menogy

hetzelve op St, Domingo hadt gevonden De"'"**

Guidonia met Olmen - Bladen en een Sneeuw.

Wicte Roosachtige Bloem , van Pater Plu-

mi i r , wordt hier t'huis gcbragt. Het zonder-

linge Honigbakje , dat zig als een Bekertje ver-

toont, maakt het voornaamfle Kenmerk uit van

dit Geflagt.

De Tweewyvigen onder de Tienmannige

Plant • Gewasfen , dat is die tien Meeldrsadjes

en twee Stylen of Stempels hebben , leveren

ook eenige Heefiers uit, als

R o Y E N É.

Een Geflagt , dat benoemd is ter Eere van

den beroemden Leidfchen Hoogleeraar den Heer

Adr. van Royen 5 die de Kruidkunde , zo

door zyne Onderwyzingen , als anders , ook niet

weinig h§eft voortgezet.

De overige Kenmerken zyn ; een Bekerachti-

ge Kelk ; een éénbladige Bloem , met een om-

gcboogen rand; een eenhokkig vierkleppig Zaad-

huisje.

Het behelst thans vier Soorten 5 altemaa!

van

132. Guidonia Ulmi Tolio, Flore rofeo niveo, FLUMt Gm^

f* Ie, 146- f. 2,.

G3
n, D££L. V. Stuk.
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IIJ. van de Kaap afkom (tig , doch in de Open-

^^/^m^" baare Kruidhoven overgebragt; naamclyk

$TUK»
^ fi) Royena met Eyronde ruuwachtige Bladen^

p \ ^^ Deeze maakt in de Hortus Medicus alhier

lucida.^ een Takkig Booi-ngewas uit , van ruim zes
,

.

^iizige.
y^gj.gj^ hoogte, doch bereikt anders fomtyds

wel de grootte van den l.aurierboom. De
Schors is Afchgraauw ; de Bladen zyn fpits

pvaal , omgekromd , twee Duim lang en een

Duim breed , van boven glar.zig donker groen

,

van onderen helder groen , digt bezet met een

menigte van zwarte Stipjes. Of dit laatfle nar

tuurlyk zy, dan toevallig, kan ik niet verzeke-

ren. Het bloeit jaarlyks met fraaije paarfche

Bloempjes , doch draagt hier geen Vrugt , die

volgens C o M M £ L Y N , welke het Gewas uit

Zaad van de Klmp geteeld hadt, rond is, met

vier driehoekige Steentjes.

11. C^) Royena met Lancetvormige gladde Bladen.

Royena

iij^r.1 Yjjj^ deeze Soort is 't Gewas , in de Hortus

alhier 5 wel zeven Voeten hoog : de Blaadjes

zyn

(i) Royena Tol. ovatis firahriusculis, Syst. Nat. XTT. Gen.

.J50. p. 302. f^eg. KUL Geil. Jjj. p. 541- WcrZ. Clif. 149J

R. Luzdb.it. ^41. Stnphy'odendroa Afr. fempervirens , Fol,

i^Iendenribus. Cqmm. Hort. I. p. 187. T. 90. Staph. Afr.

folio fingulan* lucido. Hfrm. Pur. T. 232. Piftacia African:^.

fjLUK. ^Im, 29g. T» 63. f- 4- T. 317. f. 5

(z) Royena Fol. lanceoJüiis glabris. R. Lugdhat. 441, Hort,

P'tff. 149. Br.RG. C/ï/). 144. Virfs 'dnea >Ethicpica , Buxi rai-

||ori§ folio, Floribas sibij. Co.mm, //pri. I. p. 125. T» 65.

Vi-



D K C A N D R I A. 10^

zyn de helft fraaller , taamelyk flyf doch regt ÏH.

en glad in vergelykirg met de volgende : de ^^^^jf^
Bloempjes veel kleiner en niet onaangenaam van FIoofd-

Reuk. In de Afbeelding van Commelyn ^"^^^^

gelyken zy meer naar die van Palm , dan in de
'^^^'^'

tegenwoordig hier leevende. Hy hadt *er een

yitis Idcea van gemaakt , naar welke Plant zy

in Bladerloof zweemt. Bergius befchryft

deeze Soort omftandig.

(3) Royena met Lancetvormige ruige Bladen. vi.

De Blaadjes zyn in deeze Soort zo Lancet» hh/utT

vormig niet , als in de voorgaande , en meer ^"'S««

ovaalachtig; ook zeer weinig naar die van Ros-

maryn gelykende , geelachtig groen , aan beide

zyden Wollig of met een zagt Dons bezet en

flap met veele Adertjes. Zy bloeit ook hier te

Lande.

(4J Royena met langwerpig Hartvormigs van ïv.

onderen Wollige Bladen, ^ïihfa*
Wciligc,

Deeze gelykt naar de eerfle Soort ^ m^iar

heeft de Takken ruig : de Bladen zyn langwer-

pig

Vitis Idaea vEthiopica Myrthi foliis, Flosciilis dependentibus.

Pluk. Alm. 391. T. 321. f. 4.

(3) i^o)'*»-^ Fol. lanceolatis hlrfutfs R» Z/«g^^, 441. Arbutus

Fol. lanceol. &c. Hort. Cllff. ifii. Staphylod. Afr. lol. lanu-

ginofo Rosmarini latiore. BOERH. Lugdb. II. 'p. 235,

(4j Royena Fol. cordatis oblongis, fubtus tomentoGs, Sya^

Veg. xni. Royena Fol. ovato - lanceolatj* fcabrij. Hirhi^ Öi»

denl. BORM. Fl. Cap, Prodr,

G4
II* DESL, V* STUSf
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III* pig ovaal, van agtercn Hartvormig, van onde-,

^^vHi.^' ren Wollig, fbmpachtig , met korte ruige Stetl-

HooFD- tjes. De Bloemen in de Ox^Ien , enkeld ,

•T"*^' knikkende , hebben ook ruige Steekjes , nlec

JgT'""^' langer dan de Bloem, Oncjer den Kelk zitten

twee fpits ovaale , ruige , afvallende piikjes.

Het fchynt die te zyn, waar van onlangs een

Takje aangebragt was , met flomp ovaale ruu-

we Bladen , en Besfen in de Oxelen, volgens

den Heer N. L, B u R m a n N u s. Maar , hoe

kan een Gewas met eene Befie - achtige Vrugt

^ tot dit Geilagt behooren? Een dergelyke thans

in de Hortus zig bevindende , heeft Bladen als

van den Lrairier • Kers Boom , Lancetvormig

pvaal , van onderen Wollig maar niet ruuw

,

dik en üyf , wel vyf Duim lang en by de

twee Duimen breed.

11 Y D R A N G E A,

Een vyfbladige Bloem , een vyfdeelige Kelk

boven het Vrugtbeginzel , dat een tweehokkig,

tweefnuidg , rondom bcfnceden Zaadhuisje

wordt, zyn de byzondere Kenmerken van die

Geflagt.

T. De eenigde Soort (ij, in Virginie huisves-

Uy(ir'''n?,ea tcndc , is ecn Hceder , niet zeer hoog van

cer.s. Stam, met vierhoekige Takken, Hartvormige
Bpomach-
pge. bC-

(i) Hydrange». Syst. Nat, XII. Gen. 551. p. 302. J^^f.

XIïI. Gen. 557. p. 341. DU HAM. Arh4 J, p. i^g. T. liü





z Deel, PLAAT XXV.
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gefpitde , Zaagswys' getande, gladde Bladen, ^^^'

de bovenden Eyrond. De Takken loopen uit ^vm.'"'

in een trop van gepaarde Steekjes , die langer ^ïoofd-

dan de tusfchenwydte der Bladlleelen, zeer me-^'^''^^*

nigvuldig , verfcheide maaien verdeeld , een dig- ^'iy"''^'

te Tuil maaken , van kleine witte welriekende

Bloempjes. Het Zaadhuisje , dat in twee hol-

ligheden vol is van kleine Zaadjes , heeft twee

kromme Hoorntjes. 's Winters verliest dit Ge-

was zync Takjes, Van deszelfs figuur zal de

Geflagtnaam , een Water - Kruik, Emmer of iets

dergelyks betekenende, afkomflig zyn. 's Win-

ters raakt dit Gewas zyne Takjes kwyt.

C ü N o N I A.

De Bloem en Kelk zyn in dit Gcflagt bei-

den vyfbladig , met de Stylcn langer dan de

Bloem. De Vrugt is een tweehokkig gefpitsc

Zaadhuisje , dat veele Zaadjes bevat.

De eenigfte Soort (i), aan de Kaap groei-

jende , is Oojierdykia genoemd geweest door CmoKia

den Hoogleeraar J. Buumaknus, ter eereicafpfche^

van de beroemde Heeren Oosterdyk, Va.

der en Zoon. Zy maakt aldaar , zo zyn Ed.

aanmerkt, een grooten Boom, die bruin coruuw

van

(O Cunonia. Syst. Nat, Xir. Gen. ssi. p- joz, reg,
XIII. Gen. ss6. p. 341. Oofterdykia Flor. fpicatis pcntapeta*
lis, FoU oblongis fubincanis lerracis. BuRM. Afr. 259. T. 96,
Arbuscula Arbuti alatis foliïs Africana. i'LUK» ^/j^. 45. T.

G 5
IL Deel. V. stuk»
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in. van Schors is, en wiens Hout, aldaar gemeen-

^^vuu" ^y^ E>sfchen • Hout geheten vvord-nJe, tot de

Hoofd- Timmeragie zeer dienfUg i? De Bladen gely-

sTü^. ken taameiyk naar die der Esfcheboamen , als

^^u'&-^jf-
^^.j^^^ paarswyze aan een Steel geplaatst, met

een oneffen Blad aan 't end , doorgaans ze-

ven in getal. Maar het byzandere, dat deeze

Eoom heeft , zyn zekere Spatelachtige
, ge-

üeelde Klieren in de Oxels der Bladen. Boven-

dien draagt hy dubbelde Aairen , naar die van

*c Vosfen- Staart Gras gelykende , geheel uit

de Bloempjes famengefteld , met zekere uitllee-

kende Puntjes , dat de Stylen zyn , rondom be-

zet, waar van vervolgens Vrugt- Aairen wor-

den, beflaande uit kleine tweehoornige Zaad-

huisjes. Het Afrikaanfch Boompje , met ge-

wiekte Aardbezie - Booms Bladen , van Plu*
KENETïus, is hiert'huisgebragt.

ti^ xxv, In verfcheide opzigten komt daar mede dat

^^' ^' Takje overeen , *t welk zig onder myne Kaapfe

Planten bevindt, hier nevens, op Plaat XXV,
afgebeeld. De Bladen zyn zeven of meerbladig

gevind , en hebben ieder op zig zelve byna een

Vinger langte, gelyk ten opzigt van de eerde

Qojierdykia door den Hoogleeraar J. B u R m a n-

Kus gemeld wordt; maar van gedagte Spatel-

achtige Klieren openbaart zig niets , of het moe-

f!cn de Lidtekens daar van zyn, die zig boven

aan het Takje vertoonen. Hier zitten de Blad-

fleelen tropswyze , van aanmerkelyke langte

,

eer zy de Bladen uitgeeven , die ongekarteld

zyn.
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zyn, byna als in de gemelde. De Bloempjes III.

komen aan Aairswyze Pluimen uit dcrzelver ^^y.^^^^'

Oxclen voort , omtrent zo als in de tweede Hoofd-

Oojterdykia , welke hier van den Ridder aarige- ^'^"^'
^

haald is ; maar volgens gezegden Fleer Bur- ^'5>'*^'*'

MANWüs Mannelyke Bloemen hadt. De
Bloempjes heb ik ten naauwkeurigfle onderzogt

,

en bevind, dat zy den Kelk in vyven gedeeld ,

en fommigen de Bloem vyfbladig hebben , uit

vyf holle Blaadjes befiaande3 waar binnen tien

langwerpige Meelknopjes , van gedaante als

een Hoarn , ongedeeld , den Styl omringen,

die pieramidaal , dik en zeer Haairig is ,* wit met

een rondachtig bruin Hoofdje als Stempel , wor-

dende van de Meelknopjes overdekt. Decze

deelen zyn hier, met fterke Vergroocing, op de

Plaat vertoond. Of dit Gewas tot de gezeg-

den behoore , dan een byzonder Gcflai^t uit-

maake, z€l door nader Waarneemingen blykcn

kunnen. Ik heb het hier, fchoon tot de Een-

wyvigen betrekkelyk , ter Proeve voorgeiteld

en kan nog dit zonderlinge daar omtrent be-

rigten, dat eenigen van de door my onderzog-

te Bloempjes zes Blaadjes hadden en niet meer

dan negen Meelknopjes (*^,

D I A N T H ü s. Anjelier.

Een Cylindrifche Kelk, dleeenbladig is, van

on-

(*j Dewyl de Stamina^ gelyk bekend is, iumtyds in Fe-

tala verandeieu , zo moet het evenwel tot de Deeandnd

behoorcn.

IL Deel, V^ Stuk,



Io8 TiENMANNIGE HlESTERS.

III« onderen met vier Schubbetjes , bevattende vyf

^Vifi!^*g^^3g^^^^ Bloemblaadjes: de Vrugt een Cylin*

Hoofd- drifch Zaadhuisje met cene Holligheid; zulks
•'^^^* zyn de byzondere Kenmerken van dit Geflagt

,

^JiT'^^"'^'
welks gewooncn naam Caryophyllus onze Rid-

der met veel oordeel , wegens de gelyknaarhig-

heid met dien van den Kruidnagelboom, Ver-

anderd heeft in den Griekfchen naam' Dian-

thus 5 op derzelver voortrefFelykheid zinfpee-

lende. :

'

'

Onder de veelc Soorten komen maar weinige

Heefters voor, naamelyk de drie laatlten , als

volgt.

xvTii. CiS) Anjelier met een Heefterachtige Steng ^

'ArhcreTz,
Elsvormige Bladen en Zaagswys' getande

loom. Bloemblaadjes»
achtige.

Deeze Soort , op 't Eiland Candia in de Mid-

déllandfche Zee groeijende, is door Alpinus
in Afbeelding gebragt , onder den naam van

Boomaclnige Wilde Anjelier , die vyfbladig is.

Hy zegt , dat dezelve op de Bergen van dat

Eiland twee Ellen hoog en hooger groeit , heb-

bende een lange , harde Steng, van een Vin-

ger dik 5 witachtig van Kleur en zeer knobbelig

,

Tak-

(i8) Diantkus Caule Fruticofo, Poliis fubulatis , PetalisSer-

ratLs. Syit/ Nat. XII. Gen. 560. p. 307. Veg. XIll. Gen.

565. p. 348. Caryophyllus Arborescens Crcticus. C.B. /»£«.

208. Prodr. 104. Betonica Coronaria Arborea Cretica. |, 1.

Hiji> UU p- 3i«. Car, Aiboieus fylvcftris. ,\l.B. Exft, 39»

T. 21.



Takken uitgeevende die zig in kleinere verdee- ïïï»

len , hebbende hier en daar troppen van fmalle ^^lu!'*

Blaadjes , en aan 't end Bloemen als Anjelier- Hoofd*

tjes, witachtig paarfch , vaneen aangenaamcn^^^^*^^^^

Reuk.

(19) Anjelier met een Heefterachtige Steng xix.

en Lancetvormige Bladen. Frutescens.

Heellet-

Het eenigfte Berigt van deeze Soort heeft«chtite.

men van den fchranderen Tournefort,
die op zynen Levantfchen Reistogt deeze fchoo-

ne Anjelier -Struik waarnam , groeijende in de

Kloven van afgryzclyke Rotfcn op 't Eiland

Serpho , van waar zy door Zaad was overge-

bragt en voortgeteeld in den Koninglyken Tuin

te Parys. Dezelve hadt een kromme Steng van

twee Voeten hoog en omtrent twee Duimen

dik , Houtig , met eene zwartachtige Schors

,

als geringd. De Takken waren ook bruin ,

doch aan 't end groenachtig , en aldaar digt be-

groeid met Spatelachtige Bladen , dik en Vlee-

zig , zo bitter als Gal De Bloemen waren

vyfbladig en volkomen Anjelierachtig , bleek

graauw met paarfche S treepen. Dezelven kwa-

men fomtyds enkeld , fomtyds by Tuiltjes

,

uit de enden der Takjes voort. Het Zaadhuis-

je geleek naar dat der Anjelieren.

C20) An-

(19) Dianthus Caule Fmticolb Fol. lanceolatis» Caryophyl.

lus Graecus Arboreus Leucoiji folio peramaro. TOURï^. Cor.

23. hin. I. p. H3. T. 9.

II. Deel. V. stuk.



IIO TiENMANNIGE HeESTERS.

IIU r^o) Anjelier met eene laag Heejlerachtigë

Afdeel. Steng , de Bladen fmal Ehvormig , de

Hoofd- Bloemblaadjes niet ingefneeden,

STUK»

^y Aan de Zeekust van Spanje is dit Gewas
Di^ntbusontdékt , dat de Bladen eenigszins de Steng

^s^eckcn- Omvattende heeft 5 zynde dezelven platachtig,

^^* fmal , gefpitst. De Bloemfteeltjes , die van

één- tot driebloemig zyn , komen uit de enden

d«r zyd- Takjes voort, hebbende de Kelk vief

Lancetswyze Schubben , en de Bloemblaadjes

zyn aan den rand niet ingefneedeHj gelyk in

de andere Anjelieren.

Banisteria,
Onder de Driewyvige Heefters komt eerst

in aanmerking dit Geflagt van klimmende Ge-

wasfen, 't welk den naam niar den Kruidkundi-

gen Banister voert. Hetzelve heeft den

Kelk in vyven gedeeld , van buiten met Ho-

niggaatjcs: de Bloemblaadjes rondachtig, gena-

geld ; en brengt dr?e Zaaden , welke Vliezig

gewiekt zyn , voort.

't Getal der Soorten, akemaal in de West-

indiën, of in Amerika huisvestende, is zeven,

als volgt,

I. fi) Banifleria met hoekig uitgegulpte BUden*
Banijieriéi

angulo/a, Dê
Hoekige.

(20) Dianthui Caulc fufFruticofo, FöI. linetri- fubulatis,

Fetalis integris. Mant. 240.

(i) Banijïeria Folüs fiaaato angulofij, S^it^ Nat. XIU
Oen.
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' De eerfle Soort is, volgens Plumieu, IH*

een Gewas, beflaande uit lange Raaken , van '^*'JJf*

weinig mr^er dikte dan een Schryfpen , die we- Hoo^d»

derom dunnere Rankjes uitgeeven, en hier aan
^"^^^^

zitten de Eladen, tegenover elkander, op lange
^'"'^^^^

Stcelen, byna een Handpalm groot. Uit der-

zelver Oxclen komen Trosjes voort of Tuil-

tjes, van zes of zeven Bloemen, die uit v\^

Lepelachtige Blaadjes bellaan. De Vrugtee

gelyken naar die van de Sciiotfche Linden en

hebben een heldere Taankleur. De Groey-

plaats was op 't Eiland DomiDika.

(2) Banifteria met Eyronde Eladen en zyde- lu

lingfe Aairen , de Zaaden overend. aZt^dti

De byzonderbeid der Bladen die Gevind zyn^

naar het Loof van de Basterd - Acacia gelyken-

de, ondericheidt deeze Soort veel meer dan de

Kleur der Bloemen , welke paarfchachtig is of

Purperkleurig. Die Pater heeft deeze in Zuid-

Amerika waargenomen.

(3) Banifleria met langwerpig Eyronde flyvi n.

Laurier-

Gen. 568. p. 314. T^eg. XIII. Gen. 573. p. iS6. Acer fcan- ^ '^ *

dens Polio angulofo. Plum. Sp. i8. Clemati's angulofo Folio

,

Aceris frudu. Plum, Amer. 77. T. 5>2. Raj. Suppl. 328.

(2) Banifteri^ Fol. ovatls, Spicislateralibus ,Seminibusere€-

tis. Ban. Fol. pinnatis &c. MiLL. Di^. Acerfcandens Pfeudo»

Ac^ci'jB folio, flore purpurascente. Plum» Sp. ig. Ze. 15.

(3) Banijferia Fol. ovato- oblongis rigidis, Racewiis termi-

nalibus. Mill. Di£I. Acer fcandens Fol. Laurinis. Sloa».
yam^ 137. Hi/i> II. p. 25» RAJ. Bcndr. 94,

/
!! Deel, v» Stuk.
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III. Bladen en Bloemtrosfen aan *t end der

^^°^f^"
Ranken.

f^uT.^' ^P '^ Eiland Jamaika kwam deeze den be*

Driewy- Yoemden Sloane voor, die fomtyds drie zc-

"'-2'* danige Zaadhuisjes , als de Europirche Efchdoorn ,

by elkander draagt, 't Gewas is , uitgenomen

wat het Blad betreft, met de voorgaanden zeer

overeenkomflig,

IV* (4) Banifteria met langwerpig Eyronde ge^
^engbaien-

j^.^jj.^ 5/ai?fï , zydcUngfe Tros/en en uit-

Citroen pebreide Zaaden,
bladi^e.

°

De Bladen van deeze onderfcheiden zig dui*

delyk van die der voorgaande Soort , niette-

genftaande 'er de Layrierbladige van P l u k e-

NET ook toe betrokken wordt. In Oostindie,

in 't byzondcr in Bengale , wordt deeze Soort

ook gevonden 3 Loo - Utan genaamd by de Ja-

vaanen.

V. (5) Banifleria met Eyronde Bladen en gega/-

,nf''^''" f'^^^ Takken.

Winde-
bladige. De

f4) BaniJierU Fol. ovato - oblongli acuminatis , RacemJs

latccalibus, feminibus patentibus. Fl. Zt-jU ij6. Acer fca»-

dens Fol. Citri , flore coeruleo fpicato. Plum. Ic 14. Acer

Eenghalenfis , Laurinis fbliis, fruftu tergemino, Pi,UK. ^Itn,

7. T. 3.^. i.BuRM. Fl. Ind. p. 106.

(5) Bamjieriü fol. ovatis , Ramis dicliotomis. Banift, Fo!,

ovatis , Rauüs dichotomis 2cc, Hort. Cllff. 169. Acer fcan-

dens ConvolvuH folio , Florc dx Aurco coccinco. Plum. Sp,

11. Ic. llt
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\ De Zaadhuisjes van deeze zyn met hunne W;
Vleugels uitwaards gekeerd. Zy was Klimmen- ^^^ni!''
de Efchdoorn met Bladen van Winde en Goud- Hoofd-

kleurig roode Bloemen , van Plumïer f^e-^^"^'

tyteld.
" ^"^>'^''-

(6) Banifleria met Eyrondachtige , van oHdC' ^h
re% Wollige , Bladen , gearmde Takken Road-

en Kroontjeswyze Bloemen,
biud^ge.

Hier wordt de Klimmende AmeHkaanfche

Triopteris , met eene groote Goudglanzige

Vrugt , van P l u k e n e t i u s , t'huis gebragt

,

zo wel als de Kleinere klimmende Efchdoorn

,

die de gedaante van Flondendood heeft, met
rondachtige Bladen, van Sloane* 't Gewas
heeft, volgens Browne, de Bladfleelen met

twee Kliertjes ; uit de Oxels komen de Bloem*

trosfen byna als Kroontjes voort , en de Zaa-

den zyn gerimpeld met ééne Wiek»

(7) Banifteria met Eyrondachtige Bladen
, ge' vu.

armde Takken , en de Zaaden ifiwaards ^^H^^^^
/maller. Des^*

(6) Banifteria FoL fubovxtis , fubtus toojentofis ^ Raraïs

brachiatis, Pedunculis umbellatis. Banift. Fol. ovatis, Ramis

ramofis &c. Hort. Cllff. 169. Banift. Fol. orbiculatis. Erown.

'Jam. 231. Acer fcandens minus , Apocyni fade. Folio fü-

brotundo. Sloan. jAm. 138» Hijli II. p. 27. T. 162. U 2.

Triopteris Americana fcandens , Frudu fulgcnte majore Auieo*

Pluk. Mant. \%s,

<7) Banifteria Fol. fubovatis , Rarais brachiatis, Seminibus

introrfum angufiioribus» Ban. Fol. fubovatis , Ramis ramofis

&c. Hort. Cli£. 169* Ban. Fol. ovatis acuminatis &c« MiLi^

Dia.

H
IL DEEL. V. Stuk.
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lïL Dewyl de Takken, in de voorgaande Soort,

^^viif.^*
ook gearmd zyn , en de Bloemen in de Vyfde

Hoofd- Goudglanzig, zo acht ik dezelven bekwaamer
STUK.

j^QQj. j^yj^g i3ynaamen onderfcheiden. Deez@

vigi?^'^'^ laatfle Soort heeft de Bloemen in losfe Aairen

,

en de Zaaden geeven inwaards geen Wiek uit*

Het is mede een klimmend Rankgewas, dat in

de Westindiën valt.

H I R iE A.

Dit Geilagt 5 door den Heer Jacqüi»
geopperd ^ is van zyn EJ. dus genoemd ter ge-

dagtenisfe van den vermaarden N, de la Hi-

R E , van wien verfcheide Natuur- en Kruid-

kundige Vertoogen, in de Verhandelingen van

de Kon. Akademie der Weetenfchappen van

Parys , aan 't licht gegeven , en van wiens Hand

de Afbeeldmgen zyn van Plantgewasfen , door

een byzondere Konst" gemaakt , vier Boekdcelen

vullende, die in de Keizerlyke Bibliotheek be-

waard worden.

Een vyfbiadige Kelk, vyf rondachtige lang

genagelde Bloemblaadjes : een Zaadhuisje be-

ftaande uit drie ronde Hokjes, die ieder twee

groote Vliezige Wieken op de Rug hebben

,

en enkelde rondachtige Zaaden bevatten: zyn

de byzondere Kenmerken (*). De

() De Heer MuKRAY geeft een driehokkig Zaadhuisje

met drie Wieken en twee Zaaden op ; doch zulks ftrydc tegen

de Opgave vaa de» Heer Jacc^in" , van wJen zyn Ed. dit

Gcftagc ontleend heeft. Linnjsüs zelf hadt gezegd, dri« twc»»

vsrickige Zaaden. Syst^ Nat^ Veg. XII.



De eenigfle Soort (i) , ^oc«* gedagten Pïeer llt

©hiftreeks Karthagena in de Wescindiën waar- ^^m^
genomen , is van zyn Ed. dus gebyiiaamd , om Hoofd^

dat hec Gewas , een Boompje dat zelden hoo»'^'^"^'

ger wordt dan vyftien Voeten j zyne Takken , mréM

die lang en taay zyn ^ naar den Grond of op '''^^^^

de byftaande Ruigte neder Iaat zakken* Het'-^oogen.

héeh een Afchgraauwe Schors. De Bladen zyn

langwerpig , om hoog een weinig breeder

,

aan beide enden fcomp , effenrandig , van on-

deren glad , van boven met een fyne Wolh'g-

heid of Dons bekleed , tusfchen de drie en zet

Duimen lang. De Bloemeri die zonder Reuk,
doch fraay

,
geel van Kleur, een Duim breed

zyn , komen aan ficrlyke Trosfen voort, Heé

bloeit in Juny ^ de Zaaden worden in Septem-

ber ryp.

T R I o ? t E R i S,

Van de drie - Wiekigheid der Zaadhuisjel

heeft dit Geflagt zynen naam. Dezelvcn, niet-

temin 5 zyn drie in gecal , en hebben ieder twee

Vleugels, welke zes Wieken ookaanhet Vrugt-

beginzel , ev'eïi öf hét Bloemblaadjes waren ^

zig vertoonen. Ieder Zaadhuisje bevat een en=

kei Zaad. De Kelk is in vyven gedeeld. Het

een en ander maakt de byzondere Kenmerkeö

uit»

fi) Hiraea. Syst, Nat, XÜ. Gen. sé9' f- B^S- ^^g- Xiïl,

Gfin. 569. p. 356. jAcq. u4nier, Hifi^ n?* T. 1760 f. 43o

H s
IL Deex- T. Stvm.
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ni. De eenigfte Soort fi) ïs een Gewas, dat op

vm.^* Jamaika zal waargenomen zyn. Hier mede
MooFD- fchynt overeen te komen de Driezaadige klim-

^^" * mende Efchdoorn van P l u m i e r mee Citroen-

Trto;>terishhóen en een kleinere Roosachtige Bloem
jAvnaicen-.^^

Zuid- Amerika groeijende. Het heeft een
^j^maika- windende Steng ; de Bladen zyn puntig Ey-

rond , en de Bloemen komen by Tuiltjes of

Kroontjes aan het opperlle van de Steng

voort.

Onder de Vyfwyvigen van deeze Klasfe is

maar één Geflagt , dat eigentlyk hier tehuis

behoort, genaamd

C o T Y L E D o N. Navelkruid.

Een vyfdeelige Kelk , een eenbladige Bloem

met vyf Honigfchubbetjes aan den Voet van

't Vrugtbeginzel , maakt de byzondere Ken-

merken , met de vyf Zaadhuisjes, uit welken

de Vrugt beftaat.

Zeven Soorten komen thans in dit Geflagt

voor , onder welken eene Europifche , als volgt.

j
(i) Navelkruid mtt rondachtige, platte^ ef*

Cotyiedtn fefirandige Bladen , en eene HeefterachtU
erbieulata» ^
Ronibla- ge öteng.
dig. De

(i) Triopterls. Sfst^ Nat, XII. Gen. 570. p. 315. ^<^.XIII.

Gen, 574. p. 356. Hort* Clif. itfp. Acer (candcns tricoccos

Fol. Citri , Flore rofèo minore. Plum Ic 9- T. 16?

( I ) CotyUdon Fol, orbiculatis , carnofis , planis , iategertimis ,

Cau-
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De meefte Soorten van dit Geflagt hebben, UI,

wegens de dikte der Bladen en manier van
y^i^^^'

groeijing, een aanmcrkelyke overeenkomst met Hoofd-

de Sedum , genaamd Huislook of Donderbaard. *^^^^*

Deeze wordt van H e r m a n n u s Afrikaan- Jj,""^"^^'

fche Heelterachtige Sedum , met rondachtige

Bladen 5 geheten, 't is een Kaapfch Gewas,

op drooge Zandige Vlakten aan de Zeekust

Heefterachtig groeijende , met eene dikke

,

witachtig groene Steng, die van onderen met

dikke rondachtige Bladen digt begroeid is ,

geevende van boven dunne Takjes uit, aan

welken Klokswyze Bloemen hangen , die zig

als uit vyf roode omgekrulde Blaadjes famen-

geftcld vertoonen, en op dezelven volgen vyf

Haauwtjes , die het Zaad bevatten. Onder de

vreemde Gewasfen in onze Tuinen is het ge-

meen.

(2) Navelkruid met Spatelvormig Lancetswy- y*

Z6 /puria^

Caule Fmticofo. Syst. Nat. XÏI. Gen. 574.. p. 315, ^^^-^dig,

Xlll. Gen. 578. P- 357- f^ort, Clif. 176. R. Lugdbnt. 454.

Cot. Afr. fïutescens incanum , otbiculatis foliis. Herm.

Luidbau S^9. T. $$i. MOKIS. Hifi. III. p. 474. S. 12. T.

7. f. 39.

(a) Cotytedtn Folt alternis Spatulatis carnofis integerumfs

,

Caule Fruticofo. Cot. Afr. frutescens , Fol. longo 6c angufto,

Plore flavesccnte» Comm. Rar. T. 23. BuR.\f. 4fr. Tab. is,

ip. f. I. & T. 22* f. 3. Cot. Afr» fol. dcpresfïs , cruciatis.

"Walth. Hort. 16. Sedum Afr. teretifolium , Flore Hcmero-

calUdis. MoRis. Hifi, III. p. 474. S, 12, T, 7, f. 40,

Hj
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llh %s Bladen , dis VUezig en effmrandig

^^vm!^' ^y^i ^^ ^^^^S Ueejterachtig.

stuk!^"
Behalve de Afiikaanfche Cotyledon met een

yyfrtjy. latig CD fmal Blad en geelachtige liloeiiien , van

^'S«* C0MMELYN5 en verfcheidene van den Hoog-

leeraar J. B u a m a n n u s in Plaat gebragc ,

wordt hier ook het Afrikaanfche Vingerhladige

Huislook van Morison betrokken. De ^teng

is zeer dik , met flompe Takken , welke aan 't

end alleen bezet zyn mee dikke , langwerpige ,

gedeelde Bladen , geevende een Aair uit van

een Voet lang , met knikkende geelachtige om-

gekrulde Bloemen , van binnen rood geflippeld.

De Meeldraadjes zyn een weinig langer dai^

de Styl en de Meelknopjes rood.

'
Tïi. (3) Navelkruid met half- KloQtronde Bladen,

riea Deeze is ook een Kaapfche, door Dille-
Halfrond' . . ,,, ...

bladig. -tïiüs in Afbeelding gebragt.

IV* C^J Navelkruid met ovaale gekartelde Bladm

'zl^'/tak. ^^ ^^^^ ge-aairde Steng,

Van den zelfden is dceze , onder den naam

van Cretifche , als van 'c Eiland Kandia afkom*

üig zynde^ meteen largvvcrpig Elad met Fran-

je, afgebteldy

(5) Na.

' (?) Cotykdan Foliis feraJgioboljs. Hor:. Cl-Jf, ijS.K, Lu^dh,

^54. Cotyicdon Capenlis , Folio femiglobato. DiJi. EiUh*

ijz. T. 95. f* III.

f4) Cotyledon Fol. ovaIi!)US cren:?t!S , Caule fpicato. Hort,

i^W' 4^^ R. Lugdhat, 454. Cotyledon Cretica Folio oblon-

|o fiiisbnato. Pill. Ehh. ii|. T. 95. F. sis.
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(5) Navelkruid met gekapt Schildvormige ,
ïil.

Zaagswys' getande overhoekfe Bladen^ een - vm.

'

Takkige Steng , de Bloemen overend. Hoofd-
stuk.

Deeze Soort is van ouds bekend onder den y.

naam van Cotyledon of Umbiliciis F'sneris , dat
^''^^|^-J^"*

is Venus- Navel. Men gaf 'er cok wel den fiuropifch.

naam van Acetabulum , met het Griekfch over-

cenkomftig , wegens de Holligheid der Bladen

aan. De Italiaanen noemen het Gewas Bellico

di Venere; de Toskaners Copert9Jole , de Span-

jaai'den Vafillos ^ de Franfchen Escudes , dewyl

de Bladen Schildvormig zyo , de Duitfchers

^ Frawen - Nabel of Nabelkraut , en de Engelfchen

Navelwort,

Tweederley vindt men het ; de eerde noemt

J. Bauhinus de. Echte, met een Knobbeli-

gen of Bol - Wortel Dit heeft M o r i s o n

Geel Huislook der Muuren , dat gcaaird is
,

met ronde geuavelde Bladen, getyteld. Som-

mi-

($) Cotyledon Fol. cucullato-peltatls, fèrrato- dencat'salter-

als, Caule ramofo, Flor. ere6i:fs» Gs\om, Or, 141, H^ir.Cliff.

39. R. Lugdhat. 454 Cot. Flore luteo , radice repente. D©-

l>.\RT Mem. 16 §. T. 73* Cor. Rad. tuberoÜ longa repenre.

MORls. PrJil. 2^7. Raj. Hij}. 1878. Umbilicus rcpens. Cam.
Epit. 858. j3, Cot. vera Rad. tuberofa.

J. B» Hijf. IIL p,

«83. Cotyledon major. C. B. Pin. 22;. Cot. Umbilicus Ve«

nèris. Clus. ////? II, p. 03. Hisp. 332. Gouan Monsp. p.

220. Ger. Prov. p. 429. TOüRN. Inji. 90. DOD. Pempt. 131.

Scdum luteum murale fpicatum. Folio unabilicato rotundo*

MORis» Hifi, III, p. 47<H S. 12. T. lo, f* 4,

H4
.

: n, BïIL, V. STUK.
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111. migen hadden verzekerd , dat het nooit voor^

vaf.^
kwam dan op oude Muuragiën , maar C l u-

Hoofd- sius nam hetzelve, in het doorreizen van
STUK. Spanje- en Portugal, niet alleen op dezelven,

vigl ' Hiaar ook op Daken , Rotfen , Aarden Wallen

en zelfs fomtyds in een vrugtbaare Grond ,

aan den Voet van Olyf en Dadelboomen
,

als ook op de Stammen van oude Kurkboo-

men, waar.

De Wortel geeft een trop Steelen uit, vaq

een Handbreed lang , die aan \ end het mid-

delpunt fchraagen van een rond hol Blad, en

tusfchen desze Steelen fchiet hy twee of drie

Stengetjes , v/elke Aairswyze bezet zyn met

groenachtige Bloempjes. Deeze Stengetjes

geeven fomtyds verfcheide Aairen uir. Het

Zaad, dat op de Bloemen volgt, in vyf Hokr

jes vervat, is klein.

In de Zuidelyke deelen van Provence vindt

men dit groote Navelkruid , volgens G e r a r d j

nevens de Muuren , maar Gar i del merkt

aan, dat het omltreeks Aix zeer gemeen is in

de Gaten van oude Muuragiën , zonder Kalk

gebouwd. De Bladen zyn door de oude Ge-

neeskundigen als ?eer verzagtende aangemerkt,

jpzonderhcid tegen Qntfteckingen , a]s ook ter

gen 't Graveel dienftig , komende , viregecs

hunne Sappigheid , daar in overeen mti de

gewoone Huislook of Donderbaard , die thans

,

In phats van dezelven 3 in de Popeljoen - Zalf

gebruikt wordt.
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De andere ^ die ook in Paleftina en in En- IIÏ.

geland zou gevonden zyn, heeft geen Bolron- '^^^^^^^*

den maar een langen kruipenden Wortel enHooFD-

gcele Bloemen. D o D a r t merkt aan , dat*'^"'^*

dezelve de Bladen gekarteld heeft, 's Vvioters^.^'"'^^^"

groen blyvende 3 maar in Mey verdorrende
,

tusfchen welken een dunne ronde Steel opftygt,

die in verfcheide Takjes , met Bloemen bela-

den , is verdeeld. Of dezelve een weezentlyk

verfchillend Gewas uitmaake van de voorge-

melde, is niet zeker.

(6) Navelkruid met verdeelde Bladm en vier vr,

deelige Bloemen. t)ostu-

De Bladen zyn in dit Gev^as zodanig ver-

deeld , dat R ü M p H I u s hetzelve de Eende-

Plant noemt , doch dit was beter gezegd Een,.

de - Poot , en hy moet hier zyn Oog gehad

hebben op een byzonder flag van Eenden ,

Duikers genaamd : want in de gewoone Eenden

is de Voetzool gewebd en onverdeeld, leder

Blad flaat op een langen dikken Steel, en is

doorgaans verdeeld in drie Lappen , welke , zo

hy

(6) Cotyledon Fol. Iiiciniatis , Flor» quadufidis. Cot. fc»L

tiifidis &c. Hort. CUf. 175. R. Lu^c^^at. 454. Cat. Afra ,

Folio crasfo lato laciniato, Flosculo Aureo. Boerh. LugS. !
p. 28S. T. Teleph. Afr. anguft. folio , Flore Auranriaco.

Fi,UK. Alm* 362,. T. 22 8. f 3. Telephiura Indicum. BONT»

Jav. 132. Planta Anatls, Rumph. AmL V. p« 275. T. p|»

liüRM. Fl. Ind. p. 10^.

lis
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III» hy aanmerkt, elk op zig zelf naar een Haane-

^^vm!' ^^'^ gelyken. Zy ftaan digt om den middel-

HooFD- Stam als een Kroon , naar fbmmige Soorten

STUK. y^^ j^qqI gelykende. 't Gewas hcefc lappige
py/wy-

sj-gj^gen 5 een Vinger of Duim dik ^ in Leden

verdeeld en veelal op den Grond leggende ,

maakende te famen een Struik die vier Voe-

ten hoog wordt. Zelden geeft het Bloem of

Zaad : maar is vol van een dergelyk Sap als

de Huislook , van dergelyken aart. Het heeft,

naamelyk, een zeer verkoelende kragt, worden-

de het Sap daar van uitwendig op het Lighaam

gcfmeerd , om Ontfteekingen te verdryven, of

ingenomen in Heete Koortfen, als wanneer het

de Hitte tot verwondering maatigt. De Bloe-

men zyn in vieren gedeeld en hebben agt

Meeldraadjes. Het groeit niet alleen in Oost-

indie , maar ook in Afrika , zo L i n n .« u s

aanmerkt ; zullende dat Gewas zyn , het welke

BoERHAAVE Afrikaanfch Navelkruid met

een dik breed gefnipperd Blad en Goudgeele

Bloempjes, getyteld heeft. De Heer Goüan
tekent aan , dat de onderlre Bladen Wigvor-

mig 5 in drieën verdeeld , de bovenfren lang-

werpig en onverdeeld zyn (*}.

.,
^^^^' (l^ Navelkruid met lan^weTpipe hyna Spil-

»*paanich, rmde Blaam ^ de Bloemen aan Tuiltjes*

Aan

e*) Cotyledon laclniata. Hort. Monsp. p» 220.

C?) Cotyledon Fol. oblongis fubteretibus , Flor. fasdculatts,

LOEïLt It, p, 77. T. I» Cotyl. maiitima Scdi folio, Flore

cxr-
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Aan de Zee -Kust van Spanje, als ook in 't HL
J^oorderdeel van Afrika of Barbarie , en 'm'^l^^f^*

de Levant, valt eene Soort van Navelkruid ,Hoofd-

die van alle anderen verfchilt, doordien deBla-^"^'"^"

den byna Rol- of Spilrond zyn. S h a w heeft ^X?^'^'^^'

dezelve Moeras - Cotykdon , met Loof van Don-

derbaard en lange roode of geele Bloemen
, gc-

tytèld. 't Js een klein Gewasje, met Vezelige

Worteltjes , hebbende een enkeld rond opge-

regt Stengetje, dat op den top Tiiiltjes draagt

van Trechterachtige Bloempjes , aan den rand

in vyven gedeeld , roodachtig, met dikke uit-

ileekende Meeldraadjes , die zeer kleine Knop-

jes hebben , en een korten Kelk. In de be-

fchryving van Loeflings Reistogt , naar

de Spaanfche Gewesten , is het afgebeeld ge-

lyk hetzelve uit overgezonden Zaad in de Ko«

ninglyk Sweedfche Akademie - Tuin te Upfal

was opgekomen , hebbende aldaar gebloeid.

Die Soorten van Sidiim^ welke Heefternch-

tig zyn, zal ik billyker in 't vervolg, rnet de

anderen , onder de Kruiden befchryven. De
Siiriana^ die fomtyds klein voorkomt, is reeds

voorgefleld onder de Boomen "K Des gaa ik *iï. d.

thans tot de Klasfe der Twaalfniannigen^i* ^"l^f
*

over.

IX. HOOFD-

carneo , fibrofa radlce. Tournp. In^. 90. CotyU terstifolit

Hisp. Sedf terecifolii folio &c. MiNiU^T. Schd^ 3. Cotyls*

(ion paluftre Sedi folio &c» ShAW. Afr. 177 * i» ?78»
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IX.

Hoofd- IX. H O O F D S T U K.
STUK*

Befchryving van de Twaalfmannige
Heesters, Dodecandria , dus wegens het

getal der Meeldraadjes , dat meer dan tien en

minder dan twintig is ^ en veeltyds twaalf ,

genaamd.

Het eerfle Geflagt , tot de Heefters be-

hoorende , dat hier voorkomt , voert

,

naar den vermaarden Italiaan Boccone , door

wien de Kruidkunde, zo wel als de Natuurlyke

Hiltorie in 't algemeen, grootelyks bevorderd

is , den naam van

B o c c o N I A*

Behalve de algemeene van deeze Klasfe zyn

deszelfs Kenmerken een tweebladige Kelk, zonder

Bloemblaadjes; de Styl in tweeën gedeeld: de

Vrugt een drooge éénzaad ige Befic.

I. De eenigfte Soort (i) is een Amerikaanfch
BfcconU Gewas , door P l u m i e r Takkige Bocconiü

Hccftec- met Wollige Bladen van Beerenklaauw gety-
achcig..

^^j^^

(i) nocconia. Sjn, Nat. XIL Gen» 591. p. 325. Feg.

Xlir. Gen. S9^' p. 3<57' Hort. CUff. 202. jAcq. Ameu Hifl.

p. 146. Bocconia ramofa Sphondylfi folio tomentofo. Flum.

Qtn, 55* Trew. E6ret T. 4. Bocconia ramofa &c. BBOWM.
Jam. 244. Chelidonium majus Arboreum foliis Quiercinis»

5LOAN. Jam. 82» Hifi, U p. i95* T. iz;, GocoxihttitU

HSRN. Mex, 158.



DoD«cAK)D»ii. lay

teld, en ook door den beroemden Triw in HL
^

Afbeelding gebragt. Men vindt hetzelve . door ^'^^^^^

S L o AN E , Groote Boomachtige Chelidonium , Hoofd* l

met Eike - Bladen , getyteld ; die wil , dat dit
s"^"^*

het Bytende Kruid van Mexiko , by Hek- ^^^'*''^^'

N A N D E z 5 ZOU zyn , hetwelke fomtyds twee

of drie Ellen hoog wierdt , hebbende Bladen als

die van Boomiraren. De Heer Jacquin,
dit Gewas op de Westindifche Eilanden aan-

treffende , bevondt het een Boompje te zyn

van negen Voeten hoog, hebbende den Stam

oneffen, hol ,
gevuld met een wit Merg, ge-

lykerwys de Vlier, en het Hout gaf een rood-

achtig Sap uit 5 zegt zyn Ed. , gclyk de Stin-

kende Gouwe. De Stam was boven in wei-

nige, ronde , broofche Takken verdeeld , mee

Vinachtig uitgefneeden Bladen , een half Voet

lang ,
gedeeld , van onderen Wollig, Aan 'c

end van ieder Tak kwam een Pluim van een

Voet lang, met menigvuldige Bloemen
, groen-

achtig van Kleur, Eyvormig zo lang de Kelk

geflooten blyft. 't Getal der Meeldraadjes

hadt hy altoos twaalf of zestien, zeer zeld-

zaam tusfchen beiden , en nooit minder of

meer bevonden. Na 't afvallen van eenigen,

zegt hy , blyven 'er vier over , welken men
in de Afbeelding van P l um i e r voor Bloem-

blaadjes heeft aangezien. Dit hadt onze Ridder

ook gedaan , gelyk de beroemde T r ew te regc

aanmerkt (*). De

(») Gen. Plant, Ed, I. & II. , zegt deeze ^ en men vindt

xuiks
II« Deel. v. Stuk*
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Ilï. De Heer Jacquïn hadt de Vrugt öiefe

Afdeel.
gj^^ien , doch , volgens de Afbeelding van den

BooFD- Heer Ehret , is die zeer aartig* Een ge-
STUK,

fteeld Vrugtbeginzel , met een Styltje en dub»

vhf!'^'^^'^' tselen Stempel gekroond ^ wordt een droog

Zaadhuisje, van grootte en figuur byna als een

Druif 5 bet Steekje en den Styl behoudende*

Door de rypheid fplyt hetzelve in twee afval-

lende Doppen 5 en dan blyft een Ring over^

die in zyn midden een glanzig zwart Zaad be-

vat, zittende op een rood Sappig Vleefchheu-

veltje , waar aan het vervolgens , uit den Ring

isakkende, gaat nederhangen.

B A s s I A*

De byzondere Kenmerken hief van zyn , een

vierbladige Kelk , een agtdeelige Bloem mét

een gezwollen Pyp , en zestien Meeldraadjes j

benevens een vyfzaadigc Pruimvrugt.

j^
Volgens het fchryven van den Heer Koe-

Basji/i ^iQ js dit Gewas (i), op ?vjalabar groeijen-

Langbia- dc , cn aldaar Illippe genaamd , een hooge
^'2«* Boom, met de enden der Takken krom, dik-

achtig en grys Wollig, De Bladen, dÏQ het

aldaar uitgeeft, zyn Eyrond Lancetvormig

j

fffenrandig , fpits , geaderd , kaal , een half

Voet lang, afvallende, met rondachtige, kortö

. . ,/. Steel*

xulks nog in Éd» f. Stock., ijsAi ï^aat in Syst. Ndt, Ecl.

XII. is het verbeterd*

(i) Basfia. Syst, Nat, Veg, XIIL C&n, 1347. p. 3<J7« Mant.

^55.
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Steekjes. Uit dcrzelver Oxelen komen van een 11!.^

tot vyf enkelde. Draadachtige, eenbloemige/^^^f^*

rcgtopftaande Steekjes voort, die na den Bloey- Hoofd-

tyd lang nederhangen (*;.
'^^^'

•' MonQgj"

B L A K E A. «^'^•

Een onderfte Kelk , die zesbladig, een ho-

vende die onverdeeld is : zes Bloemblaadjes :

een zeshokkige Veelzaadige Vrugt, maaken de

byzondere Kenmerken uit.

Deeze, op Jamalka door B r o w n E waarge- i.

nomen (i) , is een Heeiter met Iangwerpig^^«^^*f^.

Eyronde ,
gedeelde , effenrandige , gladde Le- D"cribbi.

derachtige ,
gepaarde Bladen , die van onderen

drie uitpuilende zwartachtige Ribben hebben
;

waar van de bynaam is ontleend. De Bloemen

zyn gedeeld , enkeld , tegenover elkander op

de zyden der Takjes geplaatst,

B E F A R I A.

De Kelk is hier in zevenen gedeeld , met

zeven Bloemblaadjes en veertien Meeldraadjes

:

de Vrugt een Bede met zeven Holligheden en

veele Zaaden.

DiÊ
\

(*j Dit Gcflagt in de XII. Uitgaave van het Syst, Nat*

niet gevonden wordende > heb ik ia de befchryving det

Boonïen , toen ik de Ed. XIIL Vegetahilium van den

Heer Mubbay nog niet had, niet kunnen plaatzen»

(i) Blakca, Syit. Hat, XII. Gen. $91- p. 325. Veg. XliU

Gen. 593. p. 368. BlakeaFol. eUipticis trinerviis &g« BRowii»

Jam, 3Z3. T. 3 5.

IL DE«L v. Stuk.
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IIT. Dit Gewas , waar van ook maar een enkele

^^^i^^' ^^^^^ 9 in Nieuw Spanje of Mexiko groeijen*

Hoofd- de , bekend is (i),* komt voor als een Heefter
STUK. y^j^ twaalf Voeten hoog, met rondachtige uit-

Befarta gcfprclde Takken, de Bladen digc aan elkan-

Mexfkaan
^^^' langwerpig Eyrond, üomp, efFenrandig^

fe. glanzig, van onderen Wollig , met zeer korte,

platte , Steekjes : de Bloemen meest aan 't end

der Takken , op ruige takkige Steekjes , Vleefch-

kleurig.

V A T I C A.

De Kelk is vyfdeelig, met vyf Bloemblaad-

jes en vyftien ongefteelde Meelknopjes , die

ieder vier Holligheden hebben, waar van de

binnenften kortst,

j
Dit is , zo wel als 't voorige, een nieuw.

Vatka lings ontdekt Gewas ff) , in China groeijen-

chTnec-* de , dat in Geflalte naar den Citroenboom

zweemt. Hetzelve heeft de Takken geltreepc

of hoekig en eenigermaate Wollig; de Bladen

overhoeks ,
gefteeld. Hartvormig ovaal, efFen-

randig , wederzyds glad , geaderd , een Span

lang , een Hand breed : de Bloemen komen

Pluimswyze , meest aan 't end der Takjes ; van

grootte ais die van den Citroenboom.

Ha.

(i) Befaria. Syst. Nat, Peg. XIII. Gtn^ i3io. p. 368.

Mant, 24Z»

(i) Vatica, Syit, Nat. yeg^ XIII. Q&n, ïsil, p. 3ö8«

Mant, 241.

fciie.
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H A L E S I üé ^
ïlï«

AFDEfit»
IX

Dit Geflagt, dat naarden vermaarden H a- hoof'd-

LES, door zyne Weegkunde der Plan tge- stuk.

wasfen bekend , getyteld is , heeft den Kelk ^Mmg-f

viertandig , boven het Vrugtbeginzel ; de Bloem
"'"**

jn vieren gedeeld , en de Vrugt is eene vier-

hoekige, vierzaadige. Noot (*).

Twee Soorten, beiden uit Noord- Amerika,

komen in hetzelve voor, als volgt.

fi) Halefia met Lmcetswys' Eyronde Bla^ i-

den 5 de Steelen geklierd. mrapurk^
Vierv/ieki-

Dit Gewas is door Catesby afgebeeld enS^*

befchreeven als een Heefier , in Karolina door»

gaans tien Voeten hoog wordende en dikwils

met twee of drie dunne Stammen opgroeijen-

de, hebbende Bladen als die der Peereboomen

of Vogelkérfen en witte Klokswyze Bloemen»

De Heer Ellis heeft 'er, naar die uit Zaad

in Engeland opgekomen waren , ook een Af-

beel-

{i) Zo wel in Ed, XÏIU Veg, door ^^ri Heer Mueray,

als in Ed. XII. Sy%t^ Nat, ftaat wel Nux 4 angularh z fpev

ma ; raaar in de Optelling der Geflngten , Perk. 4 fpermum
4 angulatum ; 't welk met de opgegevene Kentneiken van

ELLtS en met de befchryving beter ftrookt.

(i) Halefia Fel. lanceolató - ovatis , pctiolis gland ulofis.

Syit, Nat. XII. Gen. SD^» p. 3i6. ï^eg. XIII. Gen. 595. p.

5(59. Halefia Fruélibus raembranaceo - qaadrangulatis. ÈLLi

Fh'tl, Trans. VOL. LI. p. 531. T. 22. f. A. Frutex Padi fo-o

liis fèrratis &c. CAtESB. Car. I. T. p. 64. Seligm. FogeU

I

H. DiEt, V, Stuk,
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m. beelding van gegeven ^ met het volgende Be-

^'ArDEEL. yjgt^ 2yn Ed. dien aangaande door den Heer

Hoofd- Doktor Garden uit Karolina toegezonden.

STUK. 3, Deeze fchoone Boom groeit vry gemeen

Etn'w^-
^, langs de Oevers van Santee- Rivier, en ver-

'''^'*
5* heft zig dikwils tot de hoogte van middel-

,5 maatige Moerbefie - Boomen. Ik heb hem

5, fomtyds Zuidelyker gezien, naby de kleine

3, Waterbeeken ; maar veel kleiner dan die ,

j, welke aan Santee groeit. Zyn Hout is hard

5, en geaderd : de Bast van eene donkere

5, Kleur , met veele onregelmaatige ondiepe

, Scheuren. De Bladen zyn ovaal en fcherp

,7 gepunt, met het midden ingedrukt, groei-

jende overhoeks op korte Steelen. De Bloe-

„* men, waar van ieder Knop 'er van vier tot

„ agt of negen voortbrengt, hangen by Tros-

„ jes langs de Takken ; zynde Klokvormig en

„ volkomen zuiver Sneeuwwit. Alzo dit Ge-

5, was vroeg in 't Voorjaaf , eer de Bladen

„ uitgefprooten zyn , bloeit , en twee of drie

„ Weeken in Bloefem Haan blyft, maakt het-

'
5, zelve een allerfierlykfte .

Vertooning. Op

„ de Bloemen volgen redelyk groote vierwie-

„ kige Vrugten , die insgelyks by Trosfen han-

„ fïen, ieder vier Zaadkorrels bevattende, zeer

„ aangenaam van Smaak."

(a) Halefia m^t Eyronde Bladen , de Steelen

Haie/ia effen.
Sipterat Xiici

Tweewlc-
l^'ge« (z) Halefia Fol. ovatis , Petiolis kvibus* Halefia FüH^libus

abL's. ELL. PhiL Trans» utfupra. Fig. B,
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Hier van heeft E l l i s de Vrugt nevens HL

die der andere in Plaat vertoond , om het on* ^^^^^f-'

derfcheid aan te wyzen. Dezelve heeft twee Hoofd-

grootefpitfe Wieken tegen elkander over^ en
^'^"^'

daar tusfchen twee kleine Wiekjes. De Bla- «^^''"''^^'

den zyn zesmaal zo groot als van de voorgaan-

de Soort, en van onderen hebben zy geen de

minde Wolligheid, zegt onze Ridder, die aan-

merkte s dat dit Gewas , in de Natuurlyke

Rangfchikking , naast komt aan den Styrax-

boom.

DecüMarïa.
Dit Geflagt heeft een tienbladigen Kelk ^

boven het Vrugtbeginzel en tien Bloemblaad»

jes, maar de Vrugt is tot nog toe onbekend,

zegt de Ridder , die twyfelt , of het ook toe

de Tweehuizigen behoore.

De eenigite Soort ( i ) , die uit Afrika of van
j^

de Barbaryfche Kust afkomftig fchynt te zyn, ?^^''^^.^;^

is in de Tuin der Geneeskundigen te Helmdad ra,

naauwkeurig waargenomen door den Wel Ede- jchel

^^^*

Jen Heer Faericius, die dezelve de Clu-

Jia met geaderde Bladen meende te kunnen zyn

van L I N N^ ü s , door my reeds befchreeven * ; «^^ o;

doch dit is onmooglyL Dezelve, naamelyk jiji. stue^
^ bl, 532>.

heeft

,

(i) Decümaria. Syst^ Nat^Xlh Gen. 597. p» ii6. Veg. XIIU

Gen. 597. p. 359. Sp, Plant, 1661. Mant, 391. WiLLïCH.

Obs, 75. Tinus Florc pleno. FABR. Helmjlad Ed. I. ziSé

Clufia Fül. Venofis. Ed. !! p. j^z. Clufia minor, Teamf, ÖTigm

1 3

11. DSIï.. V. SÏOJS.
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III. heeft, volgens den Heer Jacquin, eea

Afdeel. yierbladigen Kelk en vier Bloemblaadjes ; 't welk

HOOFD' zeer tegen de Kenmerken aanloopt. Eerst hadt

STUK. Fabricius de tegenwoordige Tinus met dub-

Een.wy-
jj^l^g Bloemen geheten , en de Bladen komen

,

'''^''

inderdaad , veel met die van den gewoonen

Laurier - Tinus overeen. Zyn Ed. vondt den

Kelk in negen of tien punten verdeeld: 't ge-

tal der Bloemblaadjes van tien tot vyftien, af-

vallende , fmal , ftomp en fcheppende :
de

Meeldraadjes twaalf, dertien, twintig en meer,

wit van langte als de Bloemblaadjes , met

witte Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel was

groen, Klootrond , groot, den Kelk vervullen-

de, met een groenen, korten, dikken, ronden

Styl en een knobbeligen, breeden Stempel. Al-

le Jaaren bloeide dit Boompje , dat knoopige

kromme Takken hadt, in de Helmüadfche

Tuin, doch bragt geen Vrugten voort.

Het is een Boom, zegt Linn^us, die de

Bladen gepaard, gefteeld, ftomp Eyrond, ef-

fen , fpitsachtig , getand , de Knoppen ruig

heeft , brengende gearmde ongebladerde Tui-

len voort , van witachtige zeer welriekende

Bloemen , naar die van den Lindeboom gely-

kende, wier Kelk agt of zestien Tandjes heeft.

De Bladen, zegt zyn Ed. thans, zyn geaderd,

Lederachtig, vanagteren wyd getand. Hy heefc

geen Stoppcltjes.

P E-
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P E G A N u M. Wildruit. III.

Afdebl
Een vvfbladige Bloem, met een vyfbladigen» ^^^

r . , , r ir 11 j • T. iT Hoofd-
of in 't geheel geen Ke'lc; een dnehcllig ^stuk.

driekleppig Zaadhuisje , dat veele Zaaden be- Monosj-

vat, zyn de byzondere Kenmerken. ''''**

Twee Soorten bevat dit Gellagt 3 waar van

de eerfle wel geen Houtige Stengen heeft ,

doch wegens de andere en om dat de Tam-
me Ruite hier befchreeven is, mede in deeze

Afdeeling komt.

(ij Wildruit met fyn verdeelde Bladen. j.

By den Griekfchen naam Harmala is cenH^rmaia^

Gewas bekend, dat veelcn voor een Wilde
^^"^^*

Wynruit gehouden hebben , en daarom gebruikt

de Ridder ook den eigen naam der Wynrui-

te, Peganon , tot een Geflagtnaam. Baühi-
Nus noemt het Gewas Wilde Ruit met een

groote witte Bloem. Hetzelve groeit in de

Zuidelyke deelen van Europa , doch niet over-

al» Clusiüs, die het in Spanje, omflreeks

Madrit en elders, op de Heuvelen vondt,zegt

dat het een Heefterachtig Kruid is, veele Sten-

gen uit den Wortel voortbrengende, die zwart-

ach-

(i) Feganum Foliis multlfïd's. Syst, Nat. XII. Ge», 601,

f. 327» Veg, XIII. Gen. 601, p. 370. Hort^ Ups, 144. Gron.
Oriënt. 165. Peganum. Hort. CHf^ 206. Ups^ 144. R. Lugd-

bat, 4(51. Ruta fylveftris Flore raagno albo« C. B, Pin, 23$.

Harmala. Dod. Pempt. 121» Tourn, ƒ«/?. zsj^

I3
ïï, Dbel. Vt SiUïü,
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111. achtig groen zyn , met Bladen breeder dan die

AfDEEL. ^^Q Venkel , en omtrent als van de fmalbla^

Hoofd- dige Napellus of het Monnikskappen • Kruid ,

STUK. taay en Gommig , bitter en eenigszics bytea-

Eenwy-
^Q van Smaak, hebbende , aan de toppen der

"'^*'

Stengen en Takken, witte Bloemen van vyf

Blaadjes , en veele geele Draadjes in derzel*

ver midden ; v^aar op Zaadhuisjes volgden ,

grooter en zagter dan die van de Wynruit

,

driekantig, gevuld met zwartachtig roode, hoe-

lage, onefFene Zaaden.

De Reuk van dit geheele Gewas , zegt hy

,

was zwair en om die reden onaangenaam. In

ons Nederland gezaaid ^ bloeit het zelden en

is zeer vatbaar voor de Koude. Die van Ka-

ftilie noemden de Zaadhuisjes , daar van^ Klei-

ïie bittere Augurkjes, 8 e l l o n i u s verhaalt

,

dat het op Zandige plaatfen by Alexandrie in

Egypte groeit , en in verfcheiderley gebruik

is by de Arabieren en Turken , doch inzon-

derheid uit hoofde van eene beflendige gewoon-

te onder hun , om 's morgens zig alle Dagen

daar mede te berooken , waanende dus voor

^lle listen en laagen van den Duivel beveiligd

tö zyn : weshalve men aldaar ook , in alle

Winkels van Kruiden en Drogeryën , deeze

Plant of derzelver Zaad te koop vond. Dit

Zaad werdt , met Honig , Wyn , Saffraan , Sap

van Venkel en Hoenderen - Gal , gewreeven tot

opheldering van 'K Gezigt ^ zo D i o s c o r i-

jp.ES verhaalt,

(?) Wil*
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CftJ Wildmit met onverdeeUe Bladen» lU.
Afökeu

Deeze wordt W . iniit met enkelde over- jj^^^*^^

hoekfe Bladen van Gmelin geheten. Zy stuk.

was van Messerschmid Daurifche Berg- lu

Harmala^ die overblyü en veelfteelig is, met /;f;r^^, .

Bladen van Polygala en witte Bloemen , ge- siberifche,

noemd. Dezelve hadt een flaauwe Reuk en

eenen Grasachtlgen Smaak, Hier wordt byge-

voegd de Berg - Harmala , met Bladen van Po-

lygala en geele Bloemen , welke G m e l i n ,

in 't Gebergte aan den Mond van de Rivier

Borfa, in 't voorfte van Augustus verzameld,

onder den tytel van Scorodoprafum met Vlafch-

hladeuy dus befchryft.

5, Uit eenen Wortel komen veele dunne

„ Steekjes voort , twee Handbreedten hoog ,

„ groen , rond , met talryke Blaadjes ongefchikt

5, bezet , en van boven in eenige korte Takjes

3, uitloopende , waar van ieder een geele Bloem

,, draagt , die van buiten groenachtig is , uit

„ zes Blaadjes beflaande , welke aan 't end

35 flomp zyn, en waar op driehoekige Zaad-

5, huisjes volgen , in drie Holligheden ver-

„ deeld."

HüD-

(2) Feganum Foliis indiviüs. Harmala montana Daurlca

perennis multlcaulis , Tolygalsc foh'is , Flore albo Sc Flore

luteo. Amm. Ruth. N, 91 , 92. Ruta Foliis fimplicibBS aU

ternis, Gm£L> Siber, IV. p. 176. T* 68. f. 2,

I4
lï. DEII-, V. STUK,
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ilï' ïi U D S O N I A.
Afdeel.

Hoofd-
Dit Geflagt heefc een vyfbladigen Pypachti-

STUK. geo Kelk 3 zender Bloemkrans , met vyftien

.Efwxy^- Meeldraadjes en een enkelen Styl , waar van
^''^^* het Vrugtbeginzel een Zaadhuisje met ééne

Holligheid wordt , dat driekleppig is en drie

Zaaden bevat.

I, De eenigfle Soort fi), hier van bekend,

ilt^dll^
wordt geacht te zyn het HeyacJitig Firginifch

Heyachti- Heejtertje met kleine Bloemen en een lang-
^^' werpig in drieën verdeeld Zaadhuisje van Plu»

KEN et: weshalve ook deeze den bynaam van

Hebachtige voert. Het is een Heefter, die de

geüalte van Heide heeft , zegt onze Ridder-,

met Draadvormige verfpreide Takjes en Naalds-

wyze ruige Blaadjes. De Bloemfteeltjes , uit

Bladerige Knoppen voortkomende, zynenkeld,

langer dan de Bladen ^ met rcgtopftaande Wol-

lige Kelken.

JsT I ï i^ A R I A. Salpeter -Struik,

Een vyfbladige Bloem , de Blaadjes aan \

end gewelfd hebbende , met den Kelk in vy-

ven gedeeld en vyftien Meeldraadjes : deVrugc

een eenzaadige Belle : maakt de byzondere

Kenmerken van dit Geilagt uit.

^
De eenigfte Soort (i), aan Zout • Moerasfen

Schü'eri.

1
liberifche. ^^^ Hudfonia. Syü. Na!. XII. Mant. 74. Syst. Nat.Veg^

XIÏT. Gen. 1263. p. 370. Ericaeforniis SufFiutex Virginlanus,

rioribus exiguis &c. PlüK» Mant. 8S,

(ï) Nitraria. Syst. Nat. XIL Gen. ^o2: p, 327« ^"^^S-
^^^^*

Gen
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in Siberië groeijende , en derhalve als met Sal- UU
peter bezwangerd, werdt Cafia met een zwarte

^"^f
^^^'

Vrugt getyteld van denvermaarden Gme lin,Hoofd-

die haar befchryfc als een Heeftertje, dat zel-S^ui^

den een Elle hoog wordt , met verfcheide Uow-^-^^'"'^^^'

tige Steelen , wit van Bast : zo dat dikwils

twintig en meer Takken uit éénen Wortel zig

in .'t ronde verfpreiden , maakende dus één

Gewas een Bofchje uit. De Takken zyn by

troppen bezet met kleine Blaadjes , ongevaar

een half Duim lang, Lancetvormig , van een

zouten Smaak. De Takjes loopen aan 't end

als in Doornen uit. De Besfen hangen 'er

Troswyze, gelyk die der Nagtfchade, van vyf

tot vyftien by elkander aan , en zyn grooter

dan die der Berberisfen , van Smaak 5 zegt hy

,

zo zoet als Kerfen, De fraaije Afbeelding van

dit Gewas, door Stellerus getekend, is

door dien Kruidkenner aan 't licht gegeven.

LiNN-ffiUS hadt het bevoorens Osyris met

Itompe Bladen getyteld. Het groeit aan de

Wolga , by Astrachan en elders in Siberië,

Door Doktor Sckoeerus eerst ontdekt zyn*

de, voert het daar van den bynaam.

De fchrandere Hoogleeraar P a l l a s , op

zynen onlangfen Reistogt door de Landen om»

üreeks

Cen. 602. p. 370. j1^. Nc7j. Petrop. VII. p» 315. T. lo.

MüRR. Gott. p. 191. f. 2, Ofyris Fol* ohruiïs, Hen» Ups^

295. Gmel. Szb. II» p, 437. T» $8. Cali-ï Fruda mgr©,

Amm* Ruth. zs6t

I5
ÏI. DSEL. V. JTOX.
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lil» flreeks de Kaspifche Zee , dit Gewas ook waar-

^^^x^^* neemende , befchryft de Vrugtmaakende dee-

IIooFD- len op de volgende manier. „ Het heeft naauw-
sTüK,

^^ lyj^g eenigeü Kelk. De Bloem is vyfbladig,

•»;^r^"^"^>
wit, zeer vlak uitgebreid,- de Blaadjeslang-

„ werpig , hol , met een (lompe Huikswyze

53 tip. 't Getal der Meeldraadjes is van twaalf

„ tot vyftien , zo lang als de Bloem , met

35 langwerpige geele Meelknopjes , van onderen

„ in tweeën gedeeld. Het Vrugtbeginzel is

„ Kegelvormig , in een drietepeligen Stempel

5, uitloopende ; de Vrugt een Sappige , don-

„ kerroode Eefie, welke door aanryping zwart

3, wordt , van een Zoutachtigen Smaak , be-

yy vattende een Kegelachtig Steentje, zeeripits

3, aan *t boven- en rond aan 't onder • end ,

3, van buiten met twaalf putjes, van binnen

„ een enkele Kern bevattende, die rolrond is

,5 en geel , met een geftreept geel bekleedzel.

„ Weinige en gegaffelde Tuihjes, die als de

3, Vrugt afvalt overblyven, maaken den Hee-

„ fier Doornachtig. De Bladen zyn Sappig,

5, Zeegroen , langwerpig , van agteren dunst;

„ als zy afgevallen zyn met een bruine Stip

„ op het Lidteken van het Steekje gemerkt" (*}.

G I N o R I A. Rivier -Roos.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn: een zesdeelige Kelk en zes Bloemblaad-

jes:

(*) Pallas ReizsK. I. Deel, Anhang. p, 454»
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jes: de Vrugt een Zaadhuisje met ééne Hol- IIL

ligheid, vierkleppig , gekleurd, vecizaadig.
Afdeel*

De eenigfte Soort ( i ) maakt een Gewas Hoofd-

uit , 't welke den Heer J a c q u i N op de Zan-^"^"^*

dige Oevers der Rivieren van 't Eiland Kuba is cJnona

voorgekomen , wordende van de Ingezetenen^"'^''"^'*'

Rofa del Rio , dat is Rivier - Roos , genoemd, wcmudi

Hy hadt dit nieuwe Geflagt dus getyteld ter ""
"^*

gedagtenisfe van wylen den Markgraaf Gino^
Ri, Keizerlyk Gouverneur van Livorno, een

Heer de Natuurlyke Hiflorie zeer genegen ,

door wien met groote Kosten te Florence een

Tuin van uitheemfche Plantgewasfen is aange-

legd. Het maakt een zeer fraaijen Heefier ,

van drie of vier Voeten hoog , die zig in ron»

de Houtige Takken verdeelt ^ met fpits Lan-

cetvormige eifenrandige gladde Bladen , zeer

kort gefleeld , gepaard , anderhalf Duim lang.

Eenbloemige Steekjes komen uit de Oxelen

en aan 't end der Takken voort, met fchoone

Bloemen, byna een Duimbreed, die een roe-

den Kelk hebben en blaauw van Kleur zyn , '

uit zes Blaadjes bedaande. Twaalf Meeldraad-

jes 5 met Nierachtige Knopjes , die groot zyn

,

omringen het Vrugtbeginzel , dat een Zviadhuis-

je wordt , 't welk na het uitvallen der Zaadjes 5

met den Styl en Kelk, nog lang, als een rood-

achtige Befie, aan de Takken liaan blyfu

Dus

(ï) Ginoria. Syst. Nat. XII. Gen. 605. p, 329. P7g,XllU
Gen, 60 j. p. 37Z. jACq. 4mr, zz, Hijl^ p, i^s. T* sï»

lU DïSL. V» ST«K»
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lïl. Dus de Eenwyvigen voorgefteld hebbende
'Afdeeu ^,^^ deeze Klasfe , gaa ik over tot de Twee-

HooFD- wyvigen , waar onder het eeniglle Geflagt , hier

STUK» t'huis behoorende , den naam voert van

Heliocarpus. Zonnevrugt^

Een vierbladige Kelk , vier Bloemblaadjes
,

twee enkelde Stylen : het Zaadhuisje tweehek-

kig 5 faraengedrukt , wederzyds in de langte ge-

ilraald ; maakt de byzondere Kenmerken uit van

dit Geflagt , welks naam van de figuur der

Zaadhuisjes , die als Zonnetjes zig vertoonen,

niet oneigen is ontleend.

T* De eenigfle Soort (i) , ook in de Westin»

^us'ltZ dien zig onthoudende, waar van zy mede den

'westindi.^y"^^"^
heeft , is Boomachtige Montia met Zaags*

fche. wys getande Bladen van Abutilon en eene Tros-

achtige Vrugt , genoemd geweest van Hou-
ST0N5 en onder deesen naam in Millers
Tuinboek gebragt : doch die Autheur geeft 'er

een Trechterachtige Bloem aan, het bovenfle

in vyven gedeeld ; terwyl in de Afbeelding

van Ehret de Bloem en Kelk, beiden, zig

vierbladig vertoonen. Dat het getal der Meel-

draadjes veertien of zelfs meer is , flrydt niet

tegen de opgegevene bepaalingen van deeze

Klas^

(i; Heliocarpus. Syst, Nat. XII. Gen. 606. p. 329. f^fg,

XIll. Gen. 606. p^ 372. Hort. Cljf, 211. T. 16. Trew»

Ebret. 14. T. 45. HiLL. Hiji. Pi. 481. R. Lugdk 477.

Montia aiboiescens Arbuti folio fcrrato , Fru^u racemofb^

Houftoni. MiLi.. ^'<3F*
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Klasfe. De figuur der geflraalde Zaadhuisjes , UT.

die by trappen groeijen, is zeer aartig,
Afdeel,

De Euphorbia en Sempervivum leveren ook Hoofd»

wel veffcheide Soorten uit, die Hcefterachtig ^"^^^^

zyn , maar aangezien dezelven weinig hoogte

hebben 3 en ijiet Houtig zyn , zal ik die beide

Gefiagten tot de Kruiden betrekken , en dus

hier de Klasfe der Twaalfmannjgen ten op-

zigt van de Heellers befluiten.

X. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Heesters, die Tw i n-

TiGMANNiGE , Icofandria , wegens het ge^

tal der Meeldraadjes , geheten worden , tot

welken die Gewas/en , welken men Toorts-

planten noemt y als ook de Granaat- Appelen,

Roozen , Myrthen , en verfcheide anderen ,

letrckken zyn.

Van de onderfcheiding en Onderdeelingen

deezer Klasfe , in Eenwyvigen, Twee-,

Drie, Vyf- en Veelwyvlgen, is reeds gefpro-

ken; doch daar omtrent komt nog in aanmer-

king , dat de Meeldraadjes hier in den rand

van den Kelk ingeplant zyn. De meeften van

de gedagte Rangen leveren Heefters uit, en

daar onder komt eerst voor, het Geflagt van

C A C^

XL DEEt^ V* S1VK«
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IIL Cactus. Toortsplant.

Afdeel.
X- De Kenmerken daar van zyn; een veelbladi-

^ük!^* ge Bloem ; een Kelk die eenbladig is en ge«

Eenvjy-
^chubd , boven het Vrugtbeginzel , dat eene

vige» Befie of wceke Vrugt wordt met eene Hollig-

heid en veele Zaaden.

De vier- en c twintig Soorten, hier van voor-

komende , altemaal Amerikaanfche Heefterach-

tige Gewasfen, zyn verdeeld in vier Rangen ,

die door byzondere naamen onderfcheiden wor^

den, als volgt.

* Echiiiomelocadtu Meloen - Distels*

I. (i^ Toortsplant , die rondachtig is , gedekt

j^utpJuL '^^^^ Eyronde gebaarde Knobbels.

Gerepelde. Onder den naam van Kmbhelige of gelepelde

Meloen- Dijlel is deeze inde Openbaare Kruid-

tuinen bekend , en fchynt die te zyn, welken

de beroemde Boerhaave Kleinere Ameri-

kaanfche Melom-Diftel getyteld hadt. De Ne-

derduitfche naam is maar eene vertaaling van

den

(i) CaSas fubrotundus , tellus tuberculis ovatls barbatis.

Syst, Nat. XII. Gca. 613, p, 338. J^eg. XIII. Gen, 6ï^. p*

3 §2. Hott^ Cl'tff. 18 1. ups, 119. R, Lugdhat^ zys* Echino-

Melocaaus minor la^tescens , tuberculis H mamillis rnsjorl-

bus. Herm* Far„ \i6. T. 136. Fkoides C Meloca<aus ma-

uiillaris
, glabra , Su!ds carens , Fr» fuum «ndique fundcns.

Fluk. Alm. 148. T« 29. f. I. Ficoides f. Ficus Americana

fphsrica tiilicrculata ladescens, Flore albo» COMM» Hort, I,

p. 105. T. 55:. Bbadl. Succ, l\U p. II, T. 29» Conf. Me-

löc. minimus lanugiuofiis 65 tuberofus, Plüm. <5/>. ip» ^*»

20I. f, ï.
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den Giiekfcben Meloca6iuSi aan deeze Planten WI»

gep:even , om dac zy naar een gedoomde Me- ^^^^^^^

Jocnvrugt gelyken. Het voorzetzel JSc/wwoj Hoofd-

kan ftrekken om door verdubbeling de Stekc-^"^^^*

ligheid deezer Gewasfen, als een Egel of Pen- «z^/''^^^"'

De « Varken j cc kragtiger uit te drukken^ of

ook wegens de Egelachtige geftaite , die de-

zelven van de eigentlyke Toortsplanten on-

derfcheidt.

Deeze Soort is Amerikaanfche , Klootronds 5

geknobbelde Melkgeevende Ficoides of F'yg-

planti met een witte Bloem, van Comme-
LYN genoemd geweest. Zy heeft naauwlyks

Sleuven 3 maar is, in plaats van dien , met groote

Tepels , die Doornen draagen , bezet , en draagt

een roode , puntige Vrugt. De natuurlyke

Groeyplaats is op Rotfen en Klippen in Zuid-

Amerika.

Hier mede fchynt eenige overeenkomst te

hebben j de Zeer kleine Wollige Meloen -Diftel

of Vygplant van P l um i e r , die zagter Door-

nen heeft , en geheel beüaat uit een Klomp

van Tepelige Knobbels , aan 't boven - end met

eenige Doorntjes , in Wolligheid , gewapend ,

geevende de Bloempjes en Vrugten , waarfchyn-

Jyk, tot de enden van deeze Tepels uit.

(2) Toortsplant die rondachtig is 3 met veer» n,

tien hoeken. ^;,^^-
Dee-f«r.

Geribde,
(i) Caaus fubrotundus guatuordecim « angularus. Hort,

Cliff.

n. DsELe ¥ Stuk*
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HL Deeze is van over lang bekend, en Westin*
AfDii^U ^ifche Meloendiflel getyteld by Bauhinus,
Hoofd- die aanmerkt , dat dezelve als van een Meloen

,

STUK* Pepoen en Diftel, famengegroeid fchynt tezyn.
Sf«xyy. ^^j. (denkbeeld , echter , hy daar van gemaakc

hebbe , blykt niet. C LU s i u s , vcrhaalende ,

dat in 't jaar 1601 verfcheide zodanigcn , van

PsNA en LoBEL EchimmelocaEtos genaamd

3

met Schepen , uit vreemde Landen, in Holland

gebragt waren , twyfelde , of het ook een Vrugt

mogt zyn. ' Hy heeft 'er een, die twaalf Dui-

men lioog was , en by den Grond ecnen om-

trek van vyfentwintig Duimen hadt , doorga-

fneeden 5
- en een dikke, taaije, weeke, witte

Zelfflandigheid daar binnen gevonden , welke

ecnigszins den Smaak hadt van Kaauwoerden;

doch zonder eenige holligheid , zegt hy , of

Zaad, Om hoog gaf dit Gewas een dikke Klomp

van Wolligheid uit , zo fyn van Draad als As-

best, met eenige paarfche Doorntjes, daar bo*

ven uitfleekende , en van binnen Bloedroode

Blaasjes hebbende , met een zeer fyn Zaad,

als dat van Amaranthen , gevuld , zynde in het

bovcnlte van die Blaasjes als het overblyfzel

van een Bloempje.

Hoe de Bloemen en Vrugten als in een Wol-
ligen Kop famengehoopt worden , is door den

vcr-

Cliff. i?i. Ups. &c, Ca&us humills fubrotundus fulcatus et

coronatHS, Spinis confertii. Bkown. Jam. 23?. Melocadus

Lid, Occidentalis. G. B. Pin. 384* Echino - Mclocadlnis,

CLUS. Ex9t, T* 92. Bradl. Succ. IV. p. 9, T. 32.
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Vermaarden Tournefout zeer duidelyk Iff»

vertoond ; maar het onderde of Lighaam van ^^^^^^*

den Meloen - Diftel maakt zekerlyk den Stoel Hoofd «

uit van dit Gewas ^ als in de Aarde geworteld^^^^*

zynde of Worcelfchietende , zo M u n t i N g ^i^^^'^^'

afbeeldt. Het is , derhalve , zekerlyk eeü Plant-

gewas , van eene Meloenachtige figuur, uit-

wendig van eene groene Kleur , met veele

Ribben, en dus gefleufd, hebbende op die Rib*

ben geregelde Knobbeltjes , uit ieder van wel-

ken verfcheide Doornen Sterswyze fpreiden,

Clusius telde negen zulke Sterren van

Doorneü op elke Rib; doch het getal derzel-

ven is onzeker. In een andere vondt hy maar

elf Ribben , en op ieder Rib twaalf zulke

Knobbeltjes. Ook is de figuur van fommigea

ronder, van anderen byna pieramiedaal ; de Groey-

plaats op de Westlndiiche Eylanden en aan de

Vaste Kust van Zuid -Amerika. Zy kunnen

hier te lande niet dan met veel zorgvuldig-

heid, in Potten , voorden gehouden, en bly*

ven meest in de Brocikasfen
,
gelyk de overi-

gen van dit Geflagt, welkeil de miofle Koude

met nattïf^beid of Regen krenkt.

Drie Verfcheid enheden zyn hïer , in het

Kruidkundig Woordenboek van den Heer MiL-

LER , bygevoegd , maar van de eene J^eertienhoS'

kig is , met lange witachtige , kromme Doornen

;

de andere F'yftienhoekig met breede, zeer me-

nigvuldige , kromme Doornen ; de derde ook

K Vyf»»

lï. DEEI.* ¥ STUK»
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111. Vyftienhoekig met regte Doornen , de hoeken
AïDEEL. Spiraalswyze omgedraaid.

Hoofd- Wat deeze Planten aangaat , 't is zeker ,

STUK. (j^j. ^iq y^rj (je Eerlte Soort ver de gemeen-

vifeT'"^' ften zyn , komende dikvvils voor, op ftukken

van Rotfen of Steenen , waar op zy , zonder

eenige bevogtiging of oogfchynlyk Voedzel >

dan dat haar de Lugt toebrengt, Jaaren lang

in 't Leven blyven. Die van de andere SoorÊ

groeijen in Potten met Aarde en worden door

Afzetzels , welken zy rykelyk uitgeeven , voort-

geteeld 3 doch fterven ligt en kunnen naauwlyks

eenig Vogt verdraagen, Zy zyn hier ook uit

Zaad gewonnen 3 door den Hovenier van on-

zen Stads Tuin , den Heer Storm , die my ten

opzigt van een zeer grooten Meloen - Diflel

van deezen aart , zig thans daar in bevin-

dende , verhaalt 3 dat dezelve ^er, zo hy wel

meent te weeten, reeds dertig Jaarep geweest

is, en in die tyd mooglyk niet meer dan de

helft aangegroeid. Het Gewas heeft ongevaar

een Voet diameter en drie vierden van een

Voet hoogte , met een Kop die veertien Dui-

men hoog is en vier Duimen dik. Op het

bovenfte van deezen ruigen , fierlyk bruinen

Kop, vertoonen zig thans paarfehe Bloempjes,

De Stoel of Plant fchynt my ten minfte vier-

entwintig Ribben te hebben : in een andere 9

die kleiner is , hebbeqde den Kop naauwlyks eeo

half Voet hoog , is 't getal der Ribben 3 die

veel dikker zyn, dertien 5 en in de jonge, van



een Vuist groot , komt ook het getal der Rib- III.

ben op twaalf 5 dertien of veertien uit. Hier A^^|^l-

uit blykt , dat het getal der Ribben in een Hoofd-

zelfde ilag van deeze zonderlinge Planten 3 on-
^^'^^•

zeker is.
'

„,,f
«^^^"

* * Cerei^ angulati eredli.

Toortfen , die hoekig zyn en regtopjlaande.

(3) Toortsplant, die overend JiasLt ^ langwer-
^^'J^^

pig is en zevenhoekig, kcptaga^

nus.

f4) Toortsplant , die overend flaat , vierhoe-
hoekje

Mg is en lang^ met de hoeken fammge» iv.

drukt. Tetrago^
nus.

($) Toortsplant , die overend jiaat , zeshoe» ge.

kig is en lang , met de hoeken afjtandig. v*
HexagQ"

(6) Toortsplant, die overend Jiaat ^ byna vyf-^zèshos-

hoekig is en lang , met Geledingen. ^^'2^*

i7) Toorts- pX!;^.-
nus.

(3) Ca&us ereilius obloïigiis , feptemangularis. H»rt, CUff'^ Vyfhoi-

181. R» Lugdhat. 279. ^^%^^

{\) Cacius quadrangulaiis longus ere£liis , angulls compres»

fis. Hort, Cltjf, ï8i. U-ps. Ï15?. R. Lugdbsit. 220. C, eredas

minor, Fruóiu fpinofo j Coftarum numsro varians, Herm.
Far. ï 17.

i%) Ca&tis erebus fexanguhns longas, SDgaüs dlilandbus.

Hort. Clijf, Ups» R. Lu^db. Ceteus Surinamenfis. Eph. N.
C. III. p, 394. T. 7 ,8. C. erebus altisiiiKus Suk. HERm. Par»

iï6, Raj, Dsnir^ 2;«Cer. er. masiuius Aroericanus hexangu^'

laris, Plore albo laciiato. Ep.adl. Suqc^ I, p. i. T. i. MeioCac-

tus monoclonos Sec, I'lum. /'. 191 ?

(6) CaÜHs ercdus fiibcjuinquangulamlongus aiticulatHg, ^,
CiijJ'. isa. R. Lugdhat» 2S0,

K s
II. DeII, V, SlUK,
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Afdeel,

STUK.

VII.

Repandüs^
Gejïolfcie.

VIII.

Léinugiyto

fus.
Wollige.

IX.

PeruviU'

nus.

Peruviaau-

iche.

X.
Royene
Van

RoyeriB

Cereus.

("7) Toortsplarst , die overeiid Jiaat , lang (s

en agthoekig , met famengedrukte gegolfde

hoeken , de Boorens langer dan de Wol.

(8) ïoortsplant , die overend flaat ^ lang is

en byna negenhoekïg , de hoeken Jiomp ,

de Boorens korter dan de Wol.

(9) Toortsplaiic 3 die overend Jtaat , lang is

en byna agthoekig 3 de hoeken Jiomp»

(ld) Tüortsplant 3 die overend [laat, Gek'

dingen heeft en negenhoekig is; de Le-

den ovaalachtig ; de Boorens met de Wol

gelyk.

Deeze zonderlinge Gewasfen worden Cereus^

dat

(7} Cactus eiecius iongus ©(Sangularls , angulis compresfis

uadatis, Spmis Lana longioribus. H. Cliff, igz» R. Lugdbat^

279.. Ca(2:us er. cyiiüdr. fulcacus tenuior &c, Hrown. Jam.

Z38. Cereiis aitislimus gracilior &c. Sloan» Jam, isj.MiJi^

IT. p. 158. R. Dendr. 22* TreW- Ehret, T, 14.

(%) Caüus tttOtnn Iongus fubnovemangularis, anguli's ob«

foletis. Spinis Lana brevioribus. /f» Clijf, \%z. R. Lugdb^

279. Cer, Curasf. ere^las maximus, Fr, rubro non fpinofb ,

Laimgi'.ie flavescente. Herm. Par. T. iij.

(p) Ca&us eredus Iongus fubodangularis , angulis obtuCs,

H. Cliff'. Ups. R. Lugdb. Czdws cy\indn2LC&\xs eredus, fulca-

tus njajor , fummitate obtuCus , Aculeis confertis. Brown»

Jam, 238. Cor, er. Fr rubro non fpinofo. Herm. Par, 114.

Cereus Peruvianus (pinofus, Fr. rubro Nucis magnitudine» C.

B. Pin. 45S. Euphorbü arbof Cerei effigie. LOB. Ie. II. p. 25»

(10; Ca^us ereólus ar^icu/atus novem - angularis , Articulis

fubovatis, Spinis Lanam iaequantibus. R. Lugdh. 279. Cer, er,

gracilis fpinofisfimus öec^ BO£BH. Lugdk^h Z9i' Herm. Pan
lis»
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dat ïs Wafchkaars of Toorts -Plant , genoemd, m^
om dat veelen de gellalte van een. Flambouvy Afdeel.

hebben , of ook , zo fommigen willen , om dat
fj^jopp,

'er de Amerikaanen, wanneer zy gedroogd zyn^srüic.

als Toortfen gebruik van zouden maaken ; 't '

jf^.^ogyp

welk zekerlyk gefchieden kan. Of alle de op-^-'-'-

genoemde byzciidere Soorten zyn , is duider.

Pl -UMI ER heeft nog veelmeer Verfcheiden-

heden daar van ïn Afbeelding gebragr. Het ge-

tal der Eibben of Hoeken is hiei^ ook niet be-

itendig , geevende die vierhoekig zyn dikwils

vyfhoekige Takken uit , en aan een zelfden

Stam is met de zyd» Stengen wel verfcliil in

't getal der Hoeken, De Vierhoekige komc

van Kurasfau, en de Zeshoekige van Suriname.

De Negende voert , naar haare Groeyplaats ,

den bynaam van Peruviaanfche , hoewel een

dergelyke ook cp jamaika groeit, welke digt

bezet is met Doornen. Men heeft 'er in on-

ze Akademie- en andere Tuinen , waar uitheem-

fche Gewasfen gekoefterd worden , die dikwils

Mans langte, ja fommigen twintig Voeten hoog

zyn , en veel hooger groeijen zouden , indien

menze niet affneed,- gelyk daar van zodanigen

zig in de Hortus Medicus alhier bevinden. In de

optelling der Planten van den Leidfchen Tuin

,

zo door den voormaaligen Hoogleeraar Boeu-
n A A v E , als door d^^n nog leevenden Hoog
^;ekcrden Heer van Royen, (naar wien de
laatstgemelde, ik weet niet om wat reden, in

't byzondcr den bynaam voert,) zyn van deeze

K 3 regt*
lï. Deeu V, Stuk»
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III. regtopflaande Toortsplanten verfcheide Soorten
Afdeel. voorgefteld.

Hoofd- Wat de groeijing deezer zonderlinge Gewas-
STUK,

f^jy aangaat : daar omtrent is in 't algemeen

vigeT^^' bekend , dat zy beftaan uit enkelde of meer-

voudige dikke Stammen , bleek groen van

Kleur j die of op zyde 3 of aan den top , een

ongeregelde Kroon van dergelyke Takken heb-

ben , of zig hier en daar in Armen verdeelen

,

waar in de bepaalde of natuurlyke Groeyplaats

veel verfchil zal maaken ,• gelyk uit de Afbeel-

dingen van Plümier, die fommigen als ge-

heele Kroonboomen voorftelt , te befluiten is.

Ook is in 't algemeen waar, dat zy geene Bla-

den draagen , maar ox) de hoeken der gedagte

Stammen , die als Kantzuilen of uitgegroefde

Kolommen zig vertoonen , veelal met geftern-

de Doorens , en fomtyds ook met Wolligheid

bezet zyn. De natuurlyke dikte en langte is

ongemeen verfchillende. De Boomachtige van

Lob EL, die de Peruviaanfche heet, zou fom-

tyds de hoogte bereiken van twintig Ellen. Op
de één of andere plaats , van den Stam of Tak-

ken, geeven zy nu en dan een Bloem uit, die

groot is en veelbladerig , van eene Trechter-

achtige figuur, meer of minder uitgebreid, uit

Hartvormige of langwerpige Blaadjes , éiQ

veelvoudig op elkander leggen , beflaande en

een menigte van Meeldraadjes bevattende , in

welker midden een lange Styl uitfteekt. De
Vrugt , é\Q hier op volgt , is rondachtig of

lang-
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langwerpig , fomtyds gedoomd , fomtyds on-
J^^»

gedoomd , en van grootte , in fommige Soor- ^ ^.^
*

ten , als een Noot of Appel , in anderen als „^^°^°-

een Meloen ; van binnen vol Zaad en niet '

^^J^^

onaangenaam van Smaak. In 't midden van „ia,

den Stam is als een Stok of Staak , van Hou-

tige zelfflandigheid , vervat, welke rondom zig

een zagt doch taay Vleefch heeft , met een

lymerig Sap , dat onfchadelyk fchynt te zyn ,

gevuld.

* * * Cerei repentes, Radiculis lateralibus.

Toortfen , die kruipen , met zydelmgfe

Worteltjes.

f11) Toortsplant , die kruipt ^ en byna vyf- xr.

- - hoekifr is. ^"f^'

Dus wordt door den Ridder een foort van crootbioe.

Cerëusfen bepaald , welke uitmunt door haare ^^^^
^^*

ongemeen groote en lierlyke Bloem , voerende

daar van te regt den bynaam. By anderen

is dezelve door de Geledingen onderfcheiden

geweest. In de keurlyke Afbeelding van Ehret
,

komt

(ii) Ca&m repcns fubquinquangularis. Herm. Par. 120,

Caftus {candens , anj^ulis quinque pluribusque obtufis. Hort^

'Cl'iff'. 182. Hort^ Ups^ 121, R. Lugdbat. 280, Cereus fcan»

dens minor polygonus articularis. Mill. Icon. T. 90, Cer,

fcardens ramofuf
, pïerumque fexingularis, Fl. ingenti arque

fragranti. Trkw. Ehret. T. 31, 3^- E« N. C. 1752. Vöi..

IX. App. 124.. T. II, 12, 13. Cereus Amer. major articola-»

4US. VOLK. Heip, 1. p. T. 134.

K4
IL DiEL. V. I'SMIU
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,IIU komt dit Gewas voor , onder den naam van
Afdeel* Q^QQiQ Amerikaanfche Cerè'us met Geledingen ,

Hoofd, gemeenlyk zeshoekig , draagende een groote
STUK. Bloem. 5 welke 's avonds open gaat en 'sNagts

vkeT^^' eeoen zeer aangenaamen Geur verfpreidt. Die

Geur 5
gelyk ik thans in een ontlooken Bloem

,bevind, heeft veel van den Reuk van Benzöin,

en vervult een gebeden Kamer.

De Bloem zweemt naar de zogenaamde Zon-

nebloemen 5 als een Kelk hebbende die zig met

Goudgeele S traalen tot byna een Span in mid-

dellyn uitfpreidt , en daar binnen een Sneeuw-

witte Roos , met geel getopte Meeldraadjes

gevuld , die ten dede uit de Pyp der Bloem

^

ten deek van de kanten des Monds , voortko-

men. Gedagte Bioempyp tot den Kelk be-

hoorende , een half Voet lang , is van buiten

geribd 5 met fchubachtige Blaadjes , lange Haair-

tjes en fyne Doorntjes bezet , die de Hand prik-

kelen. Het Vrugtbeginzel , waar op die Pyp

gevestigd is, heeft eenen Styl, welks Stempel

zig als een Kwispel uitfpreidt. Dus maakt

deeze Bloera , op dit wandaltige Gewas, een

zeer pragtige en als betoverende Vertooning,

doch welke niet meer dan ééne Nagt duurt

:

alzo zy met het opgaan van de Zon verflenst.

Zo menigvuldig rJs deeze Ccrëus - Plant

bloeit 5 zo zeldzaam draagt zy Vrugten in Eu-

ropa. Wel vyfentwintig Jaaren hadt de ver-

maarde Natuurkenner , B r e y n i u s , te Dant-

gig, hec Gewas 's Jaarlyks bloeijende in zyne

Tuin
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Tuin gehad , doch zonder Vrugten , tot dat, ïïï.

m 'c jaar 1748, aan 't zelve een Vrugt, op de'^^^;^'^

Bloem volgende , verfcheen ; waar van de Afte- Hoofd-

keninp: ook door den beroemden Trew in ,^

Flaat gebragt is* Dezelve heeft de hgum als van«**^-

een Pynappel of Ananasje , bevattende , binnen

de Schil of Huid, in een vï^itte Lymerige Pap
,

een menigte van kleine Zaadjes als Druivenkor-

iels. Voorts was deeze Vrugt nog met het over-

blyfzel van de Bloempyp gekroond. De Bloem*

knoppen vertoonen zïg, eenige Dagen voor zy

open gaan , als ruige Kwastjes. Het Gewas, dac
'

uit enkel flingeragtige Ranken , van ruim een Vin-

ger dik, die hoekig zyn en met Doorn tjes bezet,

beflaat
,
geeft op zyde , hier en daar , zekere

dunne Worteltjes uit , wordende , geiyk alle

andere Cerëusfen , door afgefneeden of afge-

broken Stukken der Takken, die men in den

Grond üeekt , gemakkelyk voortgeplant. De
afkomst is van Jamaika en Vera Cruz in de

V^^estindiën.

Gedagte Afbeelding met Kleuren , door Trew
op twee Plaaten aan 't licht gegeven, is dieiiilig

om een denkbeeld te krygen van deeze ver-

wonderlyke Bloem , doch, wat de byzonderc

deelen aangaat , zo 't my toefchynt , niet zeer

naauwkeurig. 't Ovarium is, io myne doorge-

fneeden Bloemen , veel grooter , met Zaadbe-

ginzeltjes gevuld , die ieder zyn Strengetje

hebben , en het loopt door tot op den Tak

,

gelyk het doen moest , wanneer het van het

K 5 Merg
II. DEF.L. V. STUK,
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IIL Merg der Plant zou afkomftig zyn. De laagfle

A^^^^^' Meeldraadjes komen een Duim boven hetzelve

Hoofd uit de Wanden van den Kelk voort. De Styl
^"^^^

• is niet groen , maar bleekgeel , gelyk de Sta-

viffT'^^' miiia. De Franje^ aan zyn opperde gedeelte,

welke den Stempel (Stigma) uitmaakt, heeft

in 't midden zulk een verbaazend Gat niet ,

maar evenwel een zeer zigtbaar Gaatje, dat

open is en den geheelen Styl doorloopt ,

maakende een Pypje of Geutje daar binnen ,

wyd genoeg om een menigte der Bolletjes vaa

het Stuifmeel, die geen tiende deel der wyd-

te van dat Geutje beflaan , door te laaten :

waar uit dan blykt , dat de Bevrugting in fom«

n)ige Planten ook dus gefchieden kan (*J.

Het fchynt my toe, dat de Vrugt van dit

Gewas op de gedagte Plaat byna de helft klei-

ner dan natuurlyk is vertoond. Immers , in ver-

gelyking met een andere afgetekende Vrugc

van hetzelve , fchynt de Vrugt wel rykelyk

zo groot te zyn , als een der grootfle Ocker-

nooten in de Bolder, inmiddels is het te ver-

wonderen , dat de Natuur hier tot het formee-

ren van een zo kleine Vrugt een zo verbaazend

groot Bloemgeflel gebruikt, daar in zo veel an-

dere Gewasfen ,
gelyk de Ooftboomen, Me-

loenen en dcrgelyken , een klein Bloempje de

Vrugtmaaking uitvoeren kan. Het Gewas bloeic

al.

(*) Vergelyk myne Bedenkingen hierover in het II. DSEts

j

ï, Stuk , bl. $^ , en elders.
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alhier in de Hortus Jaarlyks wel flerk, doch Hï,

heeft 'er nog nooic een rype Vrugt gedragen. A^^^'^l.

HOOFD-
(12) Toortsplant , dio kruipt eii tienJioe'^TUK*

Mg is, xir.

Deeze , veel Jdeiocr van Gewas en Bloem ,2?^'^'^''""

is niet minder fraay. Men vindtze Ameri-^f^^^?^^^'

kaanfche Ficoides of zeer kleine kruipende

Toortsplanc van Plükenet gety teld ; zynde

dezelve ook door den beroemden Sloa n e op

Jamaika waargenomen , vi^elke aldaar by de Boo-

men opklimt. Zy is veel Doornachtiger en

wilder van Gewas y donker groen van Kleur

en niet zonder Geledingen, hebbende Ranken

van ruim een Vinger dik, die zeer digt bezet

zyn met tropjes van fyne Stekekjes , welke

Koperkleurig zien. Uit deexe Takken komen,

naar de behandeling , mcnigvuldiger of min-

der Bloemen voort , van een Vinger lang,

fchoon Roozerood van Kleur, die dikwils in

menigte te gel^^k dit Gewas verfieren^ bly
vende zo wel over Dag als by Nagt open,

en niet fchielyk verfleozcnde , doch zonder

Reuk. In Geflalte verfcbirien zy aanmerkelyk

van die der voorgaande Soort , als zig van bo-

ven

(ii) Ca&us repens decem - angularis. C. fcandens sngokh

decein obfolctis. H* Ups. 121. Cer. min, fcandens polygonus

,

fpinofislimas. Trew. Ehrst, T. 30, EïïRET Sel. II. f, a,

Picoides Americanum 5<c. Pluk. Alm, 143. T. 158. f» ^.

SLOAN. jam. 107. Kijl, IL p. I58,

' IL DEEL. V* SiUK»
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IIT. ven niet zo zeer uitbreidende. Dus fpreekc 'er

X. E H R E T van.

HoofD- ,^ De Kelk is uit verfcheide onregelmaatige
^'^"'^'

3, Slippen famengelleld , doch de Bloem be-

^;^<.." 5, ilaat uit twaalf reguliere Bloemblaadjes, van

55 buiten en van binnen heerlyk purperkleur.

35 Uit het midden van de Bloem komt een

5, Styl voort, die insgelyks paarfchis, metme-

35 nigvuldige Meeldraadjes omringd , wier Draad-

„ jes ook paarfch , doch de Toppen geel zyn.

35 Deeze Bloem ontluikt over* Dag en blyft

j, drie of vier Dagen open ; waar door het

55 Gewas zig van de andere Soorten van die

35 Geflagt onderfcheidt , wier Bloemen niet dan

5, by Nagt ontluiken en nooit langer dan agt of

35 tien Uuren haaren fleur behouden.*'

VVy kunnen hier byvoegen 5 dat in het Ge-

was en de Kleur der Bloemen een weinig ver-

fchil is naar de behandeling en Groeyplaats ,

brengende hetzelve fomtyds ook Vrugten voort,

die weinig grooter dan een Hazelnoot , met

een dikke Wolligheid bezet zyn , en van bin-

nen , in een geele zelfHandigheid , eenigeZaad-

jes bevatten.

-siu.
(13) Toortsplant die kruipt , ro?id is en ge-

CaHai ftreept^ zonder Doornen»
parafit'f

Een
2]ygc-A'as

(13) CiiiBus repens teres ftiiatus muticus, Caclus parafitlcus

inermis 5cc Brownt* Jat/s, 238. Opuntia minima Flagelü-

formis, Plum. Sp^ 6, k, 19J, f, z.
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Een zodanige door B r o w n e op Jamaika ï^^*

gevonden, welke als een Bygewas op Boomen ^^^^^*

groeit, en met dunne Takjes van dezelven ne- Hoofd.

derhangt , fchynt overeenkom ilig te zyn met^"^"^^'

de zeer kleine Zweepachtige Opuntia van Pa- nia,

^^^^^'

ter P L u M I E R , die Bloempjes aan 't end van

de Takjes uitgeeft , vertoonende zig de Vrug-

ten als geknotte Kegeltjes.

(14) Toortsplant, die kruipt en driehoekig is, xiv.
Ca&us tru

Dit Gewas is in de Kweekeryën van üit-l^-?"/^^^/:

heemfche Planten door geheel Europa bekend ge»

en van verfcheidene afgebeeld. Men vindt het

in een byzonder Vertoog , dat in de Switzer-

fche Verhandelingen geplaatst is , door den Heer

R I s L E il u s , van Muhlhaufen , alwaar het in

't jaar 1762 gebloeid hadt , Tdat in Europa iets

zeldzaams is ten opzigt van deeze Soort ,) om-

Handig befchreeven. Het was reeds twintig

Jaaren in een Broeihuis gekoeflerd , zonder

Bloem te geeven , maar toen , des Zomers in

de vrye Lugt geplaatst zynde , vertoonde zig

een Bloemknop , welke den ƒ September een

(14) Ca&us rcpens triangulatis. C. trIanguJarls fcandens ae*

ticulatus. Hort» Cliff> 182, Ups^ 121. R. Lugdbat, 280 C.

debilis biachiatus ajqualis triquetrus fcandens f. repens^EROWN"»

Jarn. 468. Cer, Amerfcanus triangularis rudicoflis. Eradl,

Succ» I» p. 4. T. 3. Eph. Nat. Cur. 1752 & 1754. jACC^.

Amir. Hijl* 152. ylEi, Helv. \\ p. 268, T. 2. Melücaólus

Amer. repens trigonus , ïlore albo , Frufta violacco, Pi.UM..

Icon. 199, 200 ?

Il, DElit V. STyxi
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IIL volkomen uitgefpreide Bloem wierdt^ ruim zO

Afdeel
g^.^^Qj. j,jg ^Iq y^n de Soort, welke Grootbloe-

HooFD^ mig wordt getyteld : want de middellyn der

STUK*
i^gji^ , Kroon was grooter dan een Parysfcbe

Eenwy,^^^^^
Hct Gcwas llrektc zig ter langte van

zes Voeten uit.

Het fchynt dat hier toe betrekkelyk zy , de

Amsrikaanjche Kruipende MelomdifleU van Plu -

MIER , die driehoekig is , met een witte Bloem

en Vioolkleurige Vrugt , welke van de meefle

Kruidkundigen overeenkomftig geacht werd e

met de Driehoekige Gewrichte Cereus van Her-

manNus 5 draagende een zeer aangenaame Vrugt ^

doch in verfcheide opzigten daar van verfchil-

de volgens den Hoogleeraar J. Bürman-
Nus 9 die van de Toortsplanten in 't algemeen ,

EU by de twintig Jaar geleeden, aldus fchreef.

5, De züurachtig zoete Vrugten van deeze

,5 GewasfcD , itrekken in de heete Landen van

3, Zuid -Amerika tot een ongemeene verfrfs-

5, fcbing vüor de Ingezetenen, vallende dik-

sy wils zo groot als Oranje - Appelen : zo dac

5 5 deeze Planten, hoe onbevallig en akelig ook

5, door haare Slangachtige geflalte en Doornen

,

3, wegens haare lekkere Vrugten, inzonderheid

3, in het doorreizen der Bosfchen , alwaar zy

3, aan de Boomen hangen , beminnelyk vooi'

35 de Menfchen zyn. Want alle deeze krui-

• • ,, pende Soorten , geen Steunzel vindende ,

„ loopen langs den Grond en klimmen anders

„ by
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„ by de Boomen op, in welker Bast zy zig Hï,

„ vast hechten met haare zydelingfe Wortel- ^^^^^»

„ tjes en dus Bygewasfen worden , zuigende Hoofd''

„ haar Voedzel zo wel daar uit als uit den^^"^'

„ Grond. De Wortels , naamelyk , van alle„,^f
"'^^''

„ Toortsplanten , zyn ten opzigt van de groot-

3, te zeer klein , 't welk duidelyk in de over-

„ endflaande blykt , die dikwils maar als aan

„ de Rotfen geplakt zyn met haaren Seoel ,

3, zonder aanmerkel yke Wortelen , en 'er zo

,, vast aan kleeven, dat men veeleer het Ge-

„ was fcheurt, dan het 'er af te kunnen ruk-

„ ken. Dit Gellagt van Planten fchynt der-

,, halve naauwlyks door Vezelwortel tjes zyn

35 Voedzel uit den Grond te haaien ; het welk

5, in andere Sappige Gewasfen , de Aloë , Fi-

„ coides en dergelyken, ook plaats heeft."

De Heer J a c q u i n nam in de Westin-

dien een dergelyke Soort van Toortsplantwaar^

welke de Boomen, zo wel als de Steenrotfen,

tot eene aanmerkelyke hoogte beklom en on-

gemeen lekkere Vrugten droeg, van grootte en

figuur als een Hoender -Ey, wordende deswe-

gen , op Martenique , Foïres de Chardon^ dat

is Diftel - Peeren , genoemd , en aldaar veel ge-

acht wegens haare aangenaame Rinsheid, Op
*c Eiland St. Euftathius kwam een zodanige

Toortsplant voor, die gebladerde, roode, on-

fmaakelyke , doch niettemin eetbaare Vrugten

droeg. By Karthagena , in 't Kreupelbofch aan

den Zeekant , vondt zyn Ed, eeo Gewas van

dee-
U* Deeï.. V. SXÜK,
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lil. deezeo aart , door de Ingezetenen Pitahaije ge-

'AFDEELi p^o^,j-ipj wordende, hetwelk Linn^eüs thans

Hoofd- als een byzondere Soort , met dien bynaam >

STUK* voorgedeld heeft onder de regtopftaande eü

XXIV. (24) Toortsplant , die overend Jtaat en dm-
CaBus hoekig^ is.

ge^nfche» Gedagte Heer merkt aati ^ dat dezelve in

Geüalte met de voorgaande overeenkomt, doch

zig overend houdt tot de hoogte van agt of

tien Voeten 5 maar hooger wordende het Steun-»

zei van Boomen noodig heeft , en nogthans

geen Worteltjes op zyde uitgeeft ; zo dat hei:

een van de Kruipende verfchillende Soort moest

üYD. Zy geeft by Nagt een Eloem , die zeer

fchocn is en vyitachtig, zonder Reuk, een half

Voet breed , met een Kelk van agt Duimen

lang. De Vrugt 5 die de figuur en grootte

heeft van een Hoender - Ey, is geheel hoog-

rood en glad, met eenigq Kelkblaadjes van bui-

ten bezet 5 van binnen een wit , zoet en eet-

baar Vleefch hebbende , vol van kleine zwarce

glanzige Zaadjes. „ Kortelyk zal ik hier nog

55 byvoegen , (zegt hy) dat van alle de Soor-

3, ten van Cerëusfen , welken ik in Amerika

53 gezien heb , de Vrugten eetbaar zyn, doch

33 van

f24) Ca&us ereélus tiiangukiis* JACC^. Amer. Hijl. 151,

Ficoides Americanüm f. Cereüs eredius cri/latus , Foliis Ku-

,

angularibus profunde caaaiiciilatls, PtUK. Ah^. 147. T, ta.

f. u
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i',
van weinigen maar, finaakelyk voor een Eu- III.

^, ropeaan."
^^^x!^^-

Ik moet aanmerken ^ dat men hier uit metHooFot^

oplettendheid , en de reden gebruikende , eenig^^uK.

denkbeeld kan maaken^, wat de oirzaak zy van^.^^'^'*'^^^^*^

de ondoordringlykheid der Westindifchc Bos-

fehagiën. Wanneer men by de Bofchtouwen,

waar van hier voor gefproken is , die den eenen

Boom aan den anderen ftrengelen, deeze ge-

doomde Slierten voegt , inzonderheid de Krui-

pende 5 en in acht neemt, hoe dezelven dik-

wils y by gebrek van Steunzel, digt langs den

Grond loopen , alwaar zy ten halve of geheel

met Mos en Ruigte bedekt ^yn > waar onder

wederom Slangen en ander Venynig Ongedierü

nestelen-; zo begrypt men ligt, dat zy als na-

tuurlyke Voet -Angels en Valftrikken maaken,

gevaarlyker dan die men door Konst vervaar-

digt , en befpeurt het gevolg van het doorrei-

zen of doordringen van zodanige Bosfchep ,

of Heijen en Woefte Gronden zelfs, zo lang

die niet opgeruimd zyn^ten duidelykfle. Thans

gaa ik tot de Vygplanten over*

:^ :^ ^ ^ Opuntics, Vygplanten.

(15) Vygplant met Kogelachtig ronde ^ gê". ^v
doomde Leedjes, CaBm

TT ^?WX5.

(15) CAÖui articukto prolllêr , ArricuIIs globofis fpinofis

gbmeratis. Melocaóiiis «xplurlmis glgbiüis 8(C, PtUMt /^, ï^?,

1.

n. bni. V, Stuk.
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III* Van deeze zeldzaame Soort van Vygplanten
Afdeel.

^jjj^jj. j^gjj ^Q eenigfte Afbeelding by Plu-
Hoofd- MiERj die dezelve in Zuid - Amerika hadc
STUK. waargenomen.

xvL fi6) Vygplant , met platte ovaale Leedjes ,

Gewoone. ^^^ ^^^^^ ^y^ ^^^ MpP^ Borftelige Door'

nen»

Deqze Soort maakt dat Gewas uit, 't welk
' men gemeenlyk Opuntia of Indiaanfche Vyg
noemt, zynde reeds van over lang bekend by

de Kruidkundigen. Het Gewas heeft zynen

naam van een Stad Opuns in Griekenland

,

by welke , zo Plinius fchreef , een Kruid

groeide, hetwelk Wortels fchoot uit zyne Bla-

den en dus voortkwam , zynde voor de Men-
fchen aangenaam van Smaak. De Eigenfchap

van Wortelfchieting en Groeijing heeft plaats

in dit Gewas en alle deszelfs mede - Soorten.

Het wordt anders ook Indiaanfche V'^g gehe-

ten; want , hoewel het thans in de Zuidelyke

deelen van Europa gemeen is, wordt het nog-

thans uit de INieuwe Wereld zyn afkomst ge»

rekend te hebben» Maar het verfchilt onge-

meen van die Indiaanfche Vyg , waar van The-
OPHRASTUs fpreekt j zynde een Boom , dooi:

zy-

(i6) CaUus articulato- prolifer laxus, Articulis ovatJs, Sp!«

nis Setace's„ Cadus compresfiis articulatus ramofïsfïmus &c.

Horu Cliff. Ups. Grom. Virg, R* Lugdbau 28o. Opuntia

vulgo Herbariorum.
J, B. Hift. I. p. 154» Mill. /* 19U

Ficus ^ncU^a foU<) Q^inofos l£t\^^^ majoie, C, fi« I'iru ^$%n



zyiie Wortelfchieting uic de Takken ver- IW*

maard (*;• ^'T'''
Het Gewas beftaat uit op elkander gegroei- Hoofd-^

de Stukken , die men naauwlyks Bladen noe-^^^^'

men kan, hoewel zy doch het naafle daar aan„j^/'^''^
*

komen , en heeft anders geen Stam of Tak-

ken, niettegenftaande het een Boomachtige ge-

Halte aanneemt. Men wil ook ^ dat het, uit

Zaad geteeld, fomtyds een weezentlyken Stam

bekome. Gedagte ftukken of Bladen zyn dik-

wils een Handpalm groot , ovaal en meer dan

een Vinger haaiende in dikte , gemeenlyk be-

zet met Stekeltjes. Uit deeze Bladen komt nu

en dan een Bloem , van aanzienlyke grootte ,

voort , die zig Roosachtig uitbreidt , en waar

van het onderfte gedeelte een Vrugt wordt

,

naar een Vyg gelykende en niet veel, kleiner»

Deeze Vrugten zyn van buiten groen , bevat-

tende een Vleefch dat zeer aangenaam van

Smaak is , maar het Water van de genen , die

dezelven eeten 5 Bloedrood kleurt 5 ja ook de

Handen befmet, even als de Moerbeijen. Iq

Virginie komt deeze voor , met eene Purper-

kleurige Vrugt , die men 'er Prickly - Pear

tioemt. In Spanje en op fommige Eilanden

in de Middellandfche Zee, gelyk op Minorka

in 't byzonder , wordt het Gewas tot Haagen

gebruikt 5 om de Akkers of Hoven af tefchutten.

(17) Vyg-

(p) zie het II. Deels, IIL STük van deeze Naip Hijl9*

yi?, bl. 675.

t %



1^4 TwiNTiOMANNiGE Heesters*

lil. f 1 7 ) Vygplant , die de Leedjes langwerpig

^^^J^^* ovaal heeft ^ met Borfielige Doornen.

Hoofd-
stuk. (i8J Vygplant , die de Leedjes langwerpig

.XVII. Qyaal heep ^ met Elsvormige Doornen,

Xangwer- Dceze beideil Verfchillen van de gewoo-

P'S^- ne Opuntia door de langwerpigheid der Bla-

Tml.* den , en van elkander door de gedeldheid der

Scherpe. £)oornen , welken iü deeze laatfte zeer lang ,

fcherp eri fterk zyn. Zodanig een e heeft

Sloanê in Afbeelding gebragt, als ook DiL-

LENiüs, die dezelve noemt Groote Tuna, mee

Iterke geelachtige Doornen. Men maakt 'er

op 't Eiland St. Euflathius gebruik van, toe

befchutting der Verfchanfingen (*). Tuna is de

West-

f17) Cd^ui articulato - prolifcr , Articalis ovatd • ohlongis ^

Spinis Setaceis. Cat^us Compresfus articulatus ramofas &c,

Jiort. Cliff". 18 3» Hort. Ups, 120. R. Lugdbat. 280,

(ig) CaUus articulato prolifec , Articulis ovato- obfongis^

Spinis Subulatls. Cafifcus comprcsfiis articulatus ramofus , Ar-

ticulis ovato - obloDgis , Spinis Subulatis. Hort. ClifT.. mi
Hort. Ups, 120. R, Lugdb, z%o^ Caftus brachiatus articula-

tus &c. BROWN, Jam* 237. Tuna major. Spinis validis flavi-

cantibus, Flore gilvo, DiLL. Elth 39(5. r, z'js- f» 238,

Opuntia major Folio oblongo rotundo , Spirifs longis & va*

lidisfimis Flore luteo^ Slokn, Jam. 193. Hiji^ \\. p. j^^,

T. 224. f. I.

(*) Munimmta Uriiunt in Ins. Si, Eu/iaehü, jAcq. 9x1*

Dit heeft de Hoogleeraar JMübray, in Syst, Nat. Veg. Ed.

XIII , daar agter ge»^oegd > even als oï 'er verfche'de Steden

waien op dat Eiland , alwaar men zelfs geen e'e'ne Stad heeft

,

laaax een Fort, \ welk ds Haven dekt» De Heer jAcquiN

X ha*
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Westindifche of Amerikaanfche naam van dee- ^^ï-

ze Gewasfen. ^'"f^^

(19) Vygplant , die de Leedjes langwerpig^rj^^j^^^'

0vaal en byn(i ongedoornd heeft, ^^^

Dus wordt die Soort onderfcheiden , welke/ir.

de zo bekende eochcnilje uitlevert. Di LLEj^^^^^ïgJ"^^"

N I u s noemt dezelve zagtere 'l una met eenegende.

Bloedkleurige Bloem , en S l o a n e J liergroot

-

Jie Opuntta, hebbende een grooter langwerpig

rond Blad , dat met eenige niet kwetzende

Doornen bezet is , de Bloemen rood geltreept

hebbende, Oirfpronkelyk groeit deeze in Nieuw

Spanje , alwaar zy de Voedfter van de Infekten

is , die de thans zo bekende en gebruiklyke

Verwftof, welke men Conchenilje noemt, uit-

leveren ; zynde van daar op Jamaika en ook in

Europa overgebragt. Het is , volgens Her-
na n d e z , in Tndie een Gewas , Nepal genaamd »

van ongevaar drie Ellen hoog f*j,
(aoj Vyg*

hadt ook niet gezegd, dat de Verfchanfingen uit zulk Gewas

beftonden , 't welk helachelyk zou zyn. Het dient maai als

tot Palisfaden.

(19) Caüus artlculato - prolifer, Articalis ovato-oblongia

fubinermibus. Hort, Ups, 121. Tuna mitior, Fl. Sangulnco,

Cochinillifera. DiLL. Elth, 399. T. 297. T. 3»3. Ficus Indi-

ca major lacvis f. fpiaofa , Vermiculos profereas. Pluk. Mm,
146. T. 281. f. 383. Opuntla maxima, Fol. oblongo rotun-

do majore , SpinuHs nonnuUis &C, Sloan» Jam, 194. Hiji,

II. p. 152. T« 8. f» I, z.

{*; Zie dien anngaanie het I. Deels. X. STUK. van deeze

2iatuurlykf Hijlorie , bladz. 504. : als ook de ASh^^ldmg van

L 3 de

lï. DEïL V. Stuk.
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HL (20) Vygplant , die dë Lsden Rolrondachtig
Afdeel. ^;^j i^g^fl^

$TüT^* Men noemt deeze , een van de kleinften

XX. onder de Opundaas zynde, de Kurasfaufche ,

CaUui
jj^^j. ^g Groeyplaats. Zy heeft het Gewas

Curasfavt •'

\

^

cm. Heefterachtiger dan de andere Soorten, voor-

ftufchê! gemeld; met Afchgraauwe Iterk gedoomde Tak^

ken , en bevindt zig hier te lande in de Broey-

huizen van uitheemfche Planten.

xxr. C^ï) Vygplant , iie het Loof Dtgenvormig

Sff,"*!^ plat en Zaagswyze uitgegulpt heeft,

LangMadi- Deeze bepaaling duidt de gedaante aan van

^'' cene Soort van Opuntia, gemcenlyk met Bla-

den van Hertstonge getyteld , die geheel onge-

doornd is , brengende Bloemen voort uit de

Tands-

de Inzameling deezer Infekten en Plantagiën van deeze Vyg-

plant, in Ledermullers Mikroikoopifche F"ermaak^ykheeUn.

(20) CaBus articulato - ptoÜfer , Articulis cylindrico- Ven-

tricofis compresfis. Ca£lus tereti - compresfus articulatus ranao-

fus. Hort. Clig* Ups, R. Lugdbat. 280. Opuntia minima

Americana fpinofisiima. Bradl. Sacc, I. T. 5, f. 4. Ficus

Ind. f. Opunt. CurasC minima. Comm. Hert. I. p. 107. T.

$6. "Eic, Ind. f. Op. minor caukitens Sec Pluk. Alm. 147,

T. 2SI. f. 3.

(2i> Ca^us prolifet Enfïformis coropresfiis ferrato-repan-

dus. C. Fal. EnfifcJ-raibus , obtiife ferratis. Hort. Clijf. R,

Lugdhat. 281. C. raitis minor» Broww* Jam. 237. Cexeizs

Scolopendril folio brachiato. DiLL. Elth. 73. T. ^4. f. 74^

Opuntia non fplnofa minima &c. Sloan. ^rfw, 215. Hiji. 2,

p' 159. Pbyllanthus Amer. finuofis ibiiis longis. Pluk. Alw,

29Ö. T. 247. f. j. Ficus f. Opuntia non /pinofa, Scolopcndris

foli® finuata. RAJ. l>endr. zu
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Tandswyze inkervingen der zogenaamde Bla- ÏII.

den. Hier van heeft zy den bynaam, die ech- ^^^^eu

ter doorgaans aan een geheel ander flag vanHooFD-

Planten gegeven wordt, 't Gewas heeft een^"^"^*

buigzaame ronde Steng , waar aan de gezegde
„,.^f^'''^''^*"

Bladen groeijen. Het valt in Brafil, Suriname

en verder in Zuid - Amerika , zo Linn^eüs
aanmerkt.

(22) Vygplant met een ronde Boomachtige xxii.

Steng 5 dubbelde kromne Doornen en Lan- penski**

cetswys' ovaale Bladen.
dwf'S^*'

't Gewas, dat onder den naam wan Pereskia

een byzonder Geflapt uitgemaakt heeft, is thans

tot eene Soort van het tegenwoordige gefield.

By CoMMELYN wordt hetzelve, in de be-

fchryving der vreemdfte Gewasfen van den

Amfterdamfchen Tuin , Gedoomde Amerikaan-

fche Appelboom , met Porfeleinbladen , eene ge-

bladerde Vrugt en een Nierachtig glinlterend

Zaad , getyteld. Dus is de Geftalte taamelyk

uitgedrukt: doch het Gewas valt zo Roomach-

tig niet, gelyk Flukènet aanmerkt, die

het Amerikaanfche breedbladige Porfelein noemt,

wel-

(22) CaEfus Caule tereti Arï)oreo , Ac* geminis recurvis ,

Fol. lanceolato-ovatis. //. Ups. izz. Brown. Jam. 237. Pc»

rcskia. H» Cliff. 122. R» Lugdhat. 211. DlLL, Eltb. 305. T.

227. f. 294. COMM. Horu I. T. 70. Portukca Amer. PiUK.

^Im^ 135. T. Z15. f. 6, Grosfularia fmdu raajore Arbor /pi-

nofa. Sloin. Jam* 165. Hijt, II» p. iê. Hifi. lu p. s^.Rij^

Dendr. 27.

Il4 Deel. V. Stuk.
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in. welke ^an den oirfprong der Bladen mee Wol»
Afdeeu

]jgj^gj(j t)g2et is , en fchroomelyk wegens de

Hoofd- lange Doornen. Sloane noernc het even*
STUK. ^g| ^gjj Gedoomde Boom met een grootere

vigeT'^^' Kruisbefie - Vrugt , die groenachtig wit en ge-

bladerd is. Het komt , volgens Browne ,

op Jamaika voor met Ranken , die gebladerd

zyn, hebbende dubbelde kromme Doornen en

zagte Eyvormige Bladen. De Groeyplaats is

in Amerika , op Jamaika en St. Margriet C*) %

zegt onze Ridder.

xxiiu (t3) Vygplant met een ronde Boomachtigt

TorLilci' Steng en Wigvormige ftompe Bladen,

folius.

Sgü^^**' Zeer ilerk gedoomde Opimtia ' Boom ^ met

Hartvormige Porfelein - Bladen , wordt deezs

by Plumier getyteld. Uit derzelver Af-

beelding door hem blykt, dat de Vrugten hier

met geen Bladen bezet zyn , gelyk in de voor*

gaande Soort , die alom bekend is in de open-f

baare ^Cruidhoven.

F II 5 L A P E L P H U S.

Een vier- of vyfdeelige Kelk , boven het

Vrugtbeginzel : vier of vyf Bloemblaadjes be-

vat-

(*) Dit Eiland legt aan de Kust en op den hoek van Zuld-

Amerika , omtrent in 't midden tusfchen Kutasfau en Suriname.

(23) CaEias Caule tereti Arboreo fpinofo , Fol. Cuneiformi-

bus retufis. Opuntia Arbor fpinoGsfima , Foliis Por^ulacaf e»!"

datis. Plum, S^sc» 6, Ie, \97-. ^» »
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vattende ; waarop een vier- of vyfbokkig lïï*

Zaadhuisje volgt , dat veele Zaadjes bevat :
^'^^^^^

zyn de byzondere Kenmerken van dit Geflagt^HooFD-

't welk zynen ouden naam behoudt. Twee'"^^^*

Soorten zyn 'er van, als volgt.

(i) Philadelphus met eenigermaate getande
^
i.

Bladen, phus Co'ro-

narJus.

De aaneenaame Reuk der Bloemen, van dif'^'^iaekea-
ds

Gewas , heeft 'er in 't gemeen den naam van

Jasmyn aan doen geeven; hoewel het geens-

zins tot de Jasmynen behoort. Anderen noe-

men het, om die zelfde reden. Witte Syring,

'c welk eene groote verwarring maakt met het

Gewas,. dat den naam voert van Syringe^ hier

voor befchreeveu * ,• hoewel die naam , moog- « jj^ j^^

lyk, niet micdcr pasfen zou op het tegenwoor*^[* stvk,^

dige, dat ook Pfeiffenjlrauch genoemd wordt,

alzo men de hoKe Takfteelen tot Fypen ge-

bruiken kan. Anderen noemenze Fluitenboom,

of Honïgbloem , wegens de zoetheid van den

Reuk. C L u s ï ü s befchryft hem , onder den

naam van Frutex Coronarius ^ aldus,
~^

5, Het is een zeer fraaije Heefier, die veele

55 i-eg-

(i) PhiUdelphus Foliis fubd^ntatls. Syit. Nai. Xlf. Gen.

«i4«p. 339» ^5- XIII. Gen. 614. p. 383. Hort. Clijf. \%%, UpT,

122. To RNF. Injl. 617. DOD. Pempt. jjj. DoO. Kruide.

3219. Syringa alba f. Philadelphus Athenxi. C. E, Pin. 399, .

Frutex Coronarius. Clus. Bil. I. p. 5^ Hhp. p« i;<f. Icon.

p. lis, Tub nom. Syrimra alha,

1.5
ÏI, Deel, v. Stuk.
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in. 5, regte Stengen, met eeneAfchgraauwe Schors

,

Afdeel.
^^ yjj. ^g^ s^Qgj voortbrengt , welke doorgaans

Hoofd- ,, een Duim en daar boven, ja fomtycls wel

s"^"^* 55 een Arm dik worden , knoopig en vol Merg,
^i^enivy-

^^ Dccze gceveo groene Takken uit, welke

55 altoos bezet zyn met gepaarde Bladen , don-

55 ker groen , langwerpig, aan 'e end gefpitst,

3, eerst bitter dan fcherp van Smaak. Drie ,

35 vyf, zeven of meer Bloemen, komen Tros-

„ wyze aan 't end der Takjes voort, beftaan-

„ de uit vier gefpitfte Bloembladen, die wit-

„ achtig zyn , met veele bleeke Vezeltjes , van

,5 een zwaaren doch aangenaamen Oranje -Ap»

5^ pelen of Citroen - Reuk. Hier op volgen

5, Hoofdjes , als uit veelc Klepjes famengc-

„ field 5 die door de rypheid zwart worden en

5, een fyn Zaad verfpreiden ; het welk , op

,5 den Grond gevallen , in 't volgende Jaar

55 dikwils nieuwe Plantfoenen geeft."

Niettegenftaande de Afbeelding volmaakt on-

zen Philadelphus uitdrukt , valt op deeze be-

fchryving het een en andere op -te merken :

in 't byzonder, dat 'er Bloemen aan voortkc

men , die den Kelk in vyven gedeeld hebben

en vyf Bloemblaadjes (*). Het Gewas heeft

geen Knoppen. Het komt hier te Lande , en

overal , als een Bloemboompje in de Hoven

voor 5 en verdraagt zeer wel de Koude en Vorst

van

(*) PetaU aftivufitia obviluta tam SêU , zegt L l N-
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van ons Klimaat in de open Grond : doch de IIÏ#

natuurlyke Groeyplaats is onzeker. Clusius,^^^|/^^*

die hec grootfte gedeelte van Europa hadt door-Hooro-

gereisd , zegt , dat hy deezen Heeller nergeus ,
^"^"^^

in 't wilde groeijende , hadt aangetroffen. Be-^;^^^'^^^^

denkclyk fleit Linn^eus de Woonplaats te

Verona in Italië ;
gelyk ook Lobel 'er den

naam van Italiaanfche Syring aan geeft, en

die van Languedok heeten hem , volgens Gouan ^

in de Landtaal, lou Siringua'^ maar men zegt,

dat hy uit Spanje gekomen zou zyn, volgens

DODON^US.

(2) Philadelphus m^t geheel effenrandige Bh" u,
-^

den PhiUdel-
•

phus inodom

TUS.

Dit Gewas is door den vermaarden C a t e s- Reukclto-

BY in Karülina ontdekt, die hetzelve Phila-^^*

delphus, met een groojte witte Reukelooze

Bloem, getyteld heeft.

M Y R T ü S.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn: een vyfdeelige Kelk met vyf Bloemblaad-

jes , en de Vrugt een Befie , die in twee of drie

Holligheden eenige Zaaden bevat (|J.
De

(z) Philadelphus Folïis integerrimis. Mïll. Dici. a» PhlI-

flore albo majaie itjodoro. Catesb. C^ir. II. p. T. s-f.

(4.) Bacca 2. / 3 fpttrma zegt IiNN^us aan *t hoofd van

het Geürigt; Baccn 3 leeularh monoipermay in de optelling,

aan 't hoofd dtt Klasfe ; Bacca trilocuUris , Semïn<i felltaria -

in Gen. Plantmum: zy is veelzaadig.

II* DEEL« V« STUEC«'
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ÏIL De meefle Soorten als Boomachtig of Boo
!Afdeel. jyjen zynde, heb ik reeds befchreeven f , zodac

Hoofd- ^Heen daar van nog de volgende voorkomen.

? I . D. CO Myrtus met enk^lde Blomen in e^n twee-

j^ï. STUK, bladig ömwindzek

$37 •
enz, ^^ Myrten , door geheel Europa byna on-

Myrtus der deezen naam, wiens oirfprong nog onzeker

Gemeene J^ (t) . bekend , zyn van ouds tot heden in

Myitus, achting geweest, wegens de fraaiheid van haar

altyd groenend Loof. Men vindt 'er, in de

Heilige Schrift , onder de fierlyke Boomen ,

die men tot het maaken der Loofhutten ge*

bruikte , gewag van gemaakt ; alwaar in 't Qriekfch

voor

(i) M-yrtus ^lonhns fbiitariis, involucro dïphyllo. Sysi. Nat,

XII. Gen 617 p, 340- f^eg- XIII, Gtn, 6x7. p. 334. Hert,

Cliff. 42 H> Upi. 123. Mat^ Med. 224. R» Lugdb. 269..

TOURN. Infi, 640. «I, Myrtus Fol» ovatis, Pedunculis longio-

ribus. MiLi. Di3. T. 184. f. ï. M. latifolia Romana. C.B.

Tin. 468. ^, M. Fol. ovatis, Baccis lotundioribus, Mill M.

minor vu'garis C. B. Pin. 465 y. AI. Fol, ovato- lanceqla»

tis acufis, Ramis reftioribus Mill. M. communis Italica. C.

JB Pin. 468 o. M. Fol. ovato - lanceolatis confertis. Min.
M, latifolia Boetica fecunda. C. B. Pin. 459. ClüS. Hiji, I.

p. 65. s. M.Fol. ovato -lanceolatis acutis* Mill. M. fylveftr.

Fol. acutisfimis. C. B. Pin. ^69* CLUs. HiJi. I. p 66. f. i,

^. M Fol lanceolatis acuminatis, Mill. M. latifolia Belgica.

C. B. Pin 469 V, M. Fol. Ifneari - lanceolatis acuminatis. MiLL.

M. Fol. inlniniis & muptonatis. C. B. PJn, ^69, Clus. //(/?.

I. p. 67.

(t) Sommigen leiden dien , wegens den Reuk , van de

'JHyrrha af, doch de Gricjcen noemen die Gom -Harst Smyr»

na , en waarfchynJyk zyn de Myrten eer bekend geweest.

Myron v/as by hun ds naam van welriekende Zalven,
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voor den Hebreeufchen naam Haias ^ 'm plaats lïï-

van Myrtos^ die van Myrjine gefield is. Dus^^^J^^^^*

heette een Meisje van Athenen , dat wegens Hoofd-

haare fcboonheid was om 'c leven gebr t en'"^"^*

volgens de Fabel Hiflorie in zulk een Boom„iJf'''^'''^^*

veranderd , die door een droevig aanzien als

haar dood beweenen zou. Van Minerva was

derhalve de Myrteboom niet minder bemind

dan de Olyfboom. Virgiliüs fpreekt vaa

Oevers , die verrukkelyk fchoon waren wegens

de Myrten - Bofchjes , daar op groeijende (f)-

Volgens P L I N I u s waren de Myrten aan Ve-

nus toegebeiligd, die zelfs, onder den naam van

Venus Myrta , een eigen Altaar hadt* Zy wer-

den tot Kroonen gebruikt , om de Hoofden

der genen , die 's Lands Vryheid befchermd ,

bevogten , of verzekerd hadden, te verfieren.

De Wyn van derzelver Besfen door Gisting

bereid , was by de Romeinen , onder den naam

van Vinum Myrteum of Myrtites , bekend.

In 't algemeen kan men zeggen , dat het een

Heefterachtig Gewas is, 't welk door kundige

behandeling een fraay Boompje wordt, laaten-

de zig van Stek voortteelen , gelykerwys de

Rosmaryn , Jasmyn en Oleander, De Takken

van hetzelve zyn taay en buigzaam , met eene

roodachtige Schors: de Bladen hebben eene el-

gene Lancetswyze figuur , en zyn in de ge-

mee-

() Littora Myrtetis Ixtij^a. ViRC, Cwr^, n. y, ii^,

n. 0EEt. V. STUï^s
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lil. meene Myrten niet veel grooter dan Palm-
'Afdeeu blaadjes , donkergroen van Kleur en welrieken-

HooFD- de. Uit de mikjes der Bladen komeü enkelde

STUK. Bloempjes voort, die als een Kwastje of Pen-

^heT'^^' feel van Meeldraadjes iiitgeeven , hebbende de

Blaadjes omgeboogen , aangenaam van Reuk*

De Kelk verandert in een langwerpige Befie ,

die als gekroond is , eü drie Holligheden heeft 5

met Nierachtige Zaadjes bezwangerd

Groot is het verfchil der Myrten, naar de

^
Groeyplaats niet alleen , maar ook naar den

aart. Men heeft 'er die in Grootte en Blad,

als ook in de jSguur en kleur der Besfen, ver-^

fchillen. Dus is 'er, volgens Münting, een

Groote , Middelbaare en Kleine Tarentynfche

Myrtus bekend : een Laurier- , een Palm- en

een Rosmarynbladige : een die de Beslen lang-

werpiger dan de gemeene, en eene die dezelven

wit heeft , met de Bladeren vol Gaatjes of Blaas-

jes , gelyk die van 't St, Jans Kruid. Men vindt

'er ook met dubbelde of volle Bloemen , welke

zeer raar zyn , en die den Reuk van Citroenen

hebben , deswegen Citroen 'Myrtus genaamd.

Onze Ridder maakt , in navolging van den

Kruidkundigen Miller, zeven Verfcheiden-

heden van dit Gewas , welken zyn Ed. met

mamen onderfcheidt. i. De Roomfch?^ die de

Blaadjes Eyvormig , de Bloemfteeltjes langer

heeft: 2. De Tarentynfche , zynde deOemee-
ne kleine met ronder Besfen : 3. De Italiaan"

fche i met de Blaadjes fpitfer, de Takken reg-

eer:
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ter: 4. De Spaanfche met dergelyke Blaadjes, UI.
^

zeer digc by een : 5. De Pohugaalfche met ^^^^^*

zeer fpitfe, doch tevens breede: 6. De iVê^gr- Hoofd-

landfche met fpitfe fmalle, en 7. De Gefpitjie
y^'^^^"

met zeer kleine, fmalle , fpitfe Blaadjes. Dee.«,^'"'^^

ze laatfte is de gene , welke men Rosmaryn-

bladige Myrtus noemt. Alle de twaalf Soorten

van Myrtus , by Tournefort, zyn hier

in begreepen.

Waarfchynlyk hangt dit meest van de Voort*

teeling en Behandeling af; doch eenigen der»

zelven fchynen oirfpronkelyk te verfchiller;

gelyk de Breedbladige Roomfche, de Spitsbla*

dige Spaanfche , en de Tarentynfche of Ge-

meene kleine Myrtus voorgemeld , zo Ray oor-

deelt, die de twee laatften overvloedig in Pro-

vence, in de Haagen en Wildernisfen , groei-

jende gevonden hadt. Volgens G e r a r d
komt de Gemeene , in de Zuidelyke dorre ,

ongehavende Bosfchen , als ook aan de Zee*

Kust, uit de Spieeten der Rotfen voert. Men
Doemtze , in de Landtaal van Provence , Nerto

en in die van Languedok, Murtra ou Herba

daou Lagui, dat is Kruid der Meiren of Moe-
rasfen ; aan welker Oevers zy veel voorkomt

in dat Land, Die met dubbelde Bloemen zou

door Peireskius, by het Dorp Castellet, wild

groeijende gevonden en van daar overgebragt

zyn in deszelfs keurigen Hof, alwaar die Heer
dezelve lang gekweekt , en uit denzelven aan

de Vorften en Liefhebbers van llerlyke Ge-

was»
IX, Desx.» Vt $n9C|
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fin. wasfen , door geheel Europa , medegedeeld
Afdeel.

j^pgfj.^ 2Q Gassendi in zyne Levensbefchry-

HooFD» ving verhaak (^},
STUK. Yan ouds was de Myrtus veel in gebruik ;

Eenivy- Qj^ (jat men ze in die Landen , waar de Ge-
'^'^''

neeskunde haaren oirfprong heeft gehad, over-

vloedig vondt. Het Loof, dat zeer welriekend

is , bevat een Kruiderige Olie , met veele Aard»

aehtige deelen gemengd ; waar door de Bladen

een famentrekkende kragt hebben , dienende ,

gekaauwd of in AftrekzeU tot Geneezing van

't weeke Tandvleefch, in Scorbutieke Kwaaien»

De Besfen , die zuurachtig van Smaak zyn ^

bezitten een dergelyke en tevens verkoelende

kragt: weshalve het verdikte Sap of de Syroop

derzelven zeer dienftig is in overmaatige Vloei-

jingen , die uit verllapping der vaste deelen

ontitaaOé Dikwils worden zy, in famengeftel-

de Middelen, in plaats van de Baccce Myriilli

gebruikt
,

gelyk wy gezien hebben f, en ook

stdk^* doorgaans voor dezelven verkogt (f). De
bladz. 48 ö* Olie

(*) GaRTDËL ^és PUnies d'envlroHS d'Aix. pag. 323.

Cl) Dit beflait ik , om dat dezelven met getn anderen dan

met de Myrte- Besfen overeenkomen. POmrt verhaalt, dat

hy van Kooplieden , in Languedok en Provence reizende , ver-

ftaan hadt> hoe de Eacca MyrtilUy die men van daarkrygt,

allen voortk'^amen van de gemeene kleinhladige Myrten.

Hy zegt ook vyel , dit die door 't droegen haar Kroont [2

vetliezen , doch ik vind hetzelve nog duidelyk aan eenigeu

der grootften van de gezegde Bacejt , uit myne Simplicic.

Kasi ia vier van welken , gcweeki en dag doorgcfneeden
,
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Olie van Myrthe • Besfen , door Ihfufie 'gemaaici: , Illr

is een ongemeen verflcrkend Middel, -door uit»''^^^^^^*'

wendige Smeering op vcrflaptc Lighaamsdeelen.Hoofd-

In Sclavonie , dat bezuiden Hongarie en be-^"^'^^*

ooflen Karniolie legt, gebruiken de Ingezete- .^'"'^^*^^"

nen de Bladen der Myrten tot het bereiden

der Runder ' Huiden , volgens Bello nius,
even als dit hkr te Lande met de Run of Ei»

ken - Bast , en elders met de Smak of andere

famentrekkende Stoffen , gefchiedt^ Hier uit

ziet men, dat de Myrten ook overvloedig moe-

ten groeijen In dat gedeelte van Europa. Zy
komen in Afrika en zelfs in Aüq natuurlyk

Voor ; maar die van R u m p ri i ü s , welke de

Amhonfche Myrteboom gehoemdv/oïdt; en waar

aan men in 't ivlaleitfch den naam van Caju-

Poeti of Witten Boom , zo wel als aan ande-

ren 5
geeft, fchynt van de Gemeene Myrteo .^^.^ ^^^

aanmerkelyk te verfchillen *. ii. deels
111. STUK,

(6) Myrtus met driedeelige Bloemfleeltjes ^ de^^'^-^^^^'

Bloemen gepluimd ^ de Bladen langwerpig» Myrius

rwcehiii»

ik telkens drie Hollfghedsn bevind, gevuld met Niervormsge^^^
*

Zaaden zo als TOuëmefort afbeeld'-, w.er getal ongemèea

vcrfchiKende is , niectegenftaarde die vier ïits\tn nagenoeg

cyen groot waren. Uit eene derzelven kwamen vier zeef

gïoote Niervocmige Zaaden, uit een andtre zé'f vee! kleinere.

Hit een derde agt , en uit een vierde dertien zodanige Zaa-

den» Hce kan dan de Vrugt der Myrten gezegd worden tvjet

tf driezandtj^ , of driehokkig te zyn met een Zaad of met en.'

yide Z^iadeni gelyk LiNNiEUs op vetfchillende plaatfen doet?

(6; Myrtus Pedunculis tiichotomo- pamculatis> FolÜsöbo'r

longis , Floribus dioicis, Syst. Nat^ Xll<

M
ll. DEEL» V. STUK»
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lH. Dus (lel ik de bepaaling van deeze Amerï-
Afdebl icaanfche Myrtus, die Mannelyke en Vrouwe-

HooFD lyke Bloemen op byzoödere Stammen draagt f
STUK. ^Q Bladen dik en gepaard of tegenover elkan-

vifeT^^' ^^^ ^^^^^ > Lancetswys' Eyrond
; geevende uid

derzelver Oxelen en aan 't end de Bloemfteel-

tjes uit, die dus een Pluim formeeren» 't Ge-

tal der Bloemblaadjes is klein.

vïi. (7) Myrtus met tweedeelige Steekjes , de Bloe*

cb-itTatü' 'W^w Wollig gepluimd \ de Bladen dubbelde

^'^' hyna Eyvormig aan 't end der Takken.

vin. ( 8 ) Myrtus met veelhloemige Steeltjes , de

zH'^^ulm
'5/a^^w dubbelde byna Eyvormig ^ aan 't

Gegaffei- end der Takken ^ die gegaffeld zyn.

De Griekfche naam zal in de eerfle deezer

twee 5 welken de vermaarde B r o w n e beiden

op 't Eiland Jamaika gevonden hadt , van de

figuur der Besfen afgeleid zyn. Dezelve was

Boomachtig en deeze laatfte Heefterachtig ,

met witachtige Takken.

De Dertiende Soort , zynde de Kajapoetie*

Boom,

(7) Myrtus Pedunculis dichotomis paniculatis tomentofij,

Foliis geminis fub-ovatis terminalibus, jim. Acad. V. p,

398. Chyciaculia Arborea , Foliis ovatis glabtis oppoHtis ,

Hacemis terminalibus, BROWN. ^am, X39. T. 37. f. z. PlüE.

TAyt. T. 274. f* *•

" (t) Myrtus TedancaVis multiflotis f Fol. geminis fubovatis

terminalibus , Rainis dichotomis. Am. Aead. V. p. 3S8» Zu-

zygium Frut'cofum , Fol. ovatis nitidis flc lUtnnlis ubl^uc ju*

Satis* BaoWN. Jsm. 240. T. 7. f« 2*
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Boom i thans , als gezegd is ^ van het Geflagt der itL
^

Myrten uitgcmonfterd zynde, ftel ik in plaats die , ^^^^^
ivelke de Hoogleeraar N. L. Burm annüsHoofd*
genot nld heeft, Myrtus Capenjïs ^ en waar van

^'^"^*

zyn Ed. de volgende bepaaling Opgeeft. mJf^*^^^^

(13J Myrtus met tWeebloemige Steekjes^ dis xiir.

de Bladen Lancetvormig en van onderen Capllf!»[

Wollig heeft. ..
Kaapichi^

Want deeze verfchilt dan zekerlylc van de

volgende Kaapfche, door den ouden Heer J3uR-

M a n n u s afgebeeld en genoemd , Phillyrea

met lange van onderen geele Bladen en eenc

afvallende Vrugt : waar van Lïti^Mus dé

Veertiende Soort gemaakt heeft, dezelve liöe-

jiiende

(14) Myrtus met Kroontjeswyze Bloemjieel- xiv;

tjes , de Bladen fmal Lancetvormig enargl/t^L

hyna ongejieeld.
^^^^^^^^^

Deeze, door den Heer Schreber aan de^**

Kaap waargenomen , is een Boompje met ron»

de Takken , de Takjes vierkantig hebbende en

glad ,• met Bladen als die van de Smalbladige

Phillyrea , byna ongefteeld, lang, liniaal -Lan-

cet»

(13) Myrfus FeduncuIIi bi/joris, FoUiS lanceolatis fubtuH

tomentofis. Prodr, Fl Captnfts. p« 14.

(14) Mptas Pedunculis umbeüatis , Foliis lineari - lancèö»

latis fubfeslilibus. Sjit. Nut. XII. l^eg. XIII. Mant. 74,

Phillyrea Fol. longis fubtus fitv'xt ^ FlU^d dcdduo. fiÜBAfó

Jiff. Zij* T» S3. f, a,

lU Dub. V. Smiu
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KI. cetvormig , efFenrandig ,
glad, verfcheide maa-

I^DEEL.
jgjj langer dan de tusfchenwydten ; de Bloem-

HooFDv fteeltjes zydelings , gepaard , kort , naauwlyks
^'^"^*

langer dan de gezegde tusfchenwydten der Bla-

^f.^J^'^^'
den , voerende een Kroontje , dat enkeld is ,

zelden famengefteld , klein , uit veele Bloem-

pjes beflaande, die de Bloemblaadjes rondach-

tig hebben en korter dan de menigvuldige ,

Borftelachtige, regtopflaande Meeldraadjes.

pL XXV. Het Gewas 5 waar van ik een aanzienlyken
'^^ ^* Tak van de Kaap ontvangen heb, in Fig, 2,

op Plaat XXV, afgebeeld , komt nader meü

deeze befchryving , dan met den Hoogleeraar

BüRMANNus Overeen, die duidelyk zegt,

dat de Steekjes lang en enkeld zyn , met wei-

nige Bloempjes of Bcsfen , welke ook, volgens

zyn Ed., éénholUg zyn en een enkel Zaad be-

vatten. Van de Vrugt wordt in gedagte be-

fchryving, door ScHREBER, niet gefproken.

:- ; Ik bevind dat de Bloempjes 5 van mynen Tak,

den Kelk vyftandig hebben , uit welks omtrek

vyf Bloemblaadjes en aan de binnenzyde ten

minde twintig Meeldraadjes voortkomen , die

lang zyn , met aanmerkelyk groote Knopjes :

terwyl in 't midden van het Bloempje zig een

enkele Styl bevindt, op een rond Vrugtheginzel

geplaatst , dat van den Kelk is afgefcheiden

,

en in ééne Holligheid verfcheide Zaadjes be-

•vat. Zulks (Irydt , wel is waar , eenigszins

tegen de Kenmerken van dit Geflagt; doch

niet meer , dan het hebben van één Zaad in

ééne
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ééne Holligheid , gelyk de aangehaalde Eur- lïl-

mannifche. Het Loof , ondertusfchen , en de ^^^^^^

Geflalte, benevens de roodheid van de Schors ^Hoded^

heefc veel overeenkomst met de Myrten. ]3e^^"^-

Bladen zyn op 't hoogst twee Duimen lang ^^j^^"*^^^"

gepaard : de Kroontjes in de Oxelen bellaan

fomtyds wel uit twaalf en meer Bloempjes

,

en zyn zeer kort gedeeld; hebbende de eigen-

Bloemfteeltjes fomtyds enkeld , fomtyds twee

of drievoudig.

P ü N I c iv. Cranaatboom.

De Kenmerken zyn , insgelyks, vyf Bloem-

blaadjes 5 een vyfdeelige Kelk boven het Vrugt-

beginzel , dat een Appel wordt met veele liol-

ligheden en veele Zaadcn.

Twee Soorten behelst dit Geflagt3 waar van

de laatile uit de Westindiën afkomflig is.

(i) Granaatboom , die Boomachtig is , met „^•

Lancetvormige Bladen, Cranatum,
GewoonCa

De

(i) Punka Foliis lanceolatis , Caule Arboreo. Sya. Nat,

S!ï. Gen. 6i8. p. s-j-i. J^eg^ XÏIL Gen, 6I8, p* 3$$» Hors.

Cliff, Ups. &c. Mat. Med. 2,a3. R. Lugdbat, 267, Gron»
Or» 144. RUMPH, Amb, II» p. s)^, T. 24. f. i. Malus Puni-

ca fylveftris , fativa, C. B. Pin. 438. TOURN. /«/?. 63Ö.

Malus Gianata. f* Punica. Tabern. Icon, 103 ? Cam, Epit,

130, 131. /3, Balauftia Flore pleno majore & minore» C. 8.

Fin. 438. TREW. Ehret^ T, 7^, 7^*

U, DEEL. Y. Sius«
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III. De Granaat - Appelboom is van ouds niee
^fD&Eu

j^jj^jgj. bekend dan de Myrten. Zyne Vrug-

Hoopn ten werden , met de Druiven , Vygen en Oly-
6TUK.

ygj^^ onder de heerlyke voortbrengzelen van 't

^geT^^ Land Kanam gerekend. Ook bJyVt uit de

verbloemde uitdrukkingen in het Hoo^e?ied

van den Wysten der Koningen , in hoe veel

waarde deszclfs Bloesfem gehouden wctdc Zyn
Latynfchen naam 3 Malun Purdca , wj} men

dat hy van 't Land omftreeks Karthago, daar

de besten voortkwamen , zou hebben beko*

men (*} , en die van Granatum zal waarfchyn*

lyker van de Korrels, daar in vervat, dan van

het Landfchap Granada in Spanje af te leiden

zyn. In 't Spaanfch , evenwel , noemt mea
hem Granadero , in 't Italiaanfch Granataro ,

in 't Franfch Grenadier , in 't Engelfch Pomt

Granate-Tree , en in 'c Hoogduitfch Granat-

haum. De Hebreeufche naam was Rimmon^
de Griekfche Roa of Roia, Hy groeit natuur*

lyk in de Zuidelyke deelen van Europa , ia

Paledina en in Barbarie , in een Krytachtige

Grond.

Gemeenlyk is het een Heefter, die fomtyds,

echter, een taamelyke hoogte krygt. Men ge-

bruikt hem in Languedok en Provenpe tot af-

fchut-

(*) Dat de Klear, d?e men Putticeas noemt , van deKleiw

det Granaat ' Appe'en haaren naam heeft, is, myns oordeels»

' veel waarfchynlyker , dan dat de Grana^tboom zynen naaA

^c^u hebben van die Kleur , ge!yk foniniigen willes*
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ichutting der Wyngaarden en plant 'er Haagen nL
van in de Tuinen en Lusthoven. Door op- _|^^^

fnoeijing wordt bet een rcdclyke Boom , met Hoofd*

eenen rcgten Stam , die de Schors roodachtig
^'^^^*

en eene Kroon van dunne Takken heeft, ge- „^•^/"''^^*

wapend met eenige Ityve Doornen, De Bla-

den gelyken naar die der Myrten of der Olyf-

boumen , zynde grooter dan de eerften en klei-

ner dan de laatften. Hier en daar geeft de-

zelve hoogroode Bloemen uit , hebbende een

grooten Klokvormigen Kelk van de zelfde

Kleur , met vyf Bloemblaadjes bezet en van

binnen gevuld met een menigte van Meel«

draadjes , wier Knopjes laager zyn dan de rand

van de Bloem. Het onderfte van deezen Kelk

wordt een groote ronde Vrugt, die onder den

naam van Granaat - Appel algemeen bekend is

,

hebbende een Lederachtigen Bast , waar bin-

nen in eenige Holligheden , die Sterswyze van

het middelpunt fpreiden , doorgaans negen of

tien, de Korrels vervat zyn, welke den Smaak

geeven aan deeze Vrugt. De Kleur des Ap-

pels is van buiten roodachtig, het Merg van

binnen geel ; de Korrels zyn paarfchachtig , en

deeze bevatten in een Vlies , 't welk hun be-

kleedt, een rins Sap, omringende het Zaad in

ieder Korrel.

Van ouds zyn de deelen der Bloem en Vrugt,

van deeze Boom , met byzondere naamen on-

derfcheiden geweest, Cytinus werdt de gefloo-

ten Bloem of de Kelk geheten : het Huidje

M 4 das



lS4 TWIHTIGMA NNIGE HEESTERS,

ïïl» dat de Korrels afzondert , Cicus. Nog hedeö

"^^"x.^^*
ii^^^t "i-ï"* ^^ Bloemen, wanneer zy gedroogd

Hoofd- zyn ^ Balauflia , en den Bast van de Vrugt Ma-
*T"^^* licorüm; ziende dit laatfte op de Lederachtig-

wg?r^^* heid van deeze Schil ; die ook wel tot Leder-

bereidiiig gebruikt is ; waar van fommjgen de

benaaming afleiden. Deeze Bast is wel hec

meelle by de Geneeskundigen in gebruik, we-

gens zyne uitmuntende fanientrekkende hoeda-

nigheid. De Bloemen hebben qie een weinig

j

minder , doch zyn niettemin ook zeer goed tot

flremming van allerley Vioeijingen, die uit eene

flapheid der Vaste deelen ontdaan. Zy komen

in verfcheide faraengcflelde Winkelmiddelen,

Dergelyke eigenfchap heeft in de Pitjes der

Korrelen of in het Zaad plaats. Hec 'Sap is

by uitftek verkoelende en tevens verflerkende;

weshalve het in Galachtige Koortfen met groo-

te verzwakking , daar geen Ontlasting noodig

is, kan dienen. Dus vindt men her tegen de

Hartvang , Hoofdpyn , Bedwelmdheid en der-

gelyke Kwaaien, aangepreezen. Tot bedwang

van de Maagpyn , die uit Galachtige Stoffen

pntftaat , is het van de Ouden gebruikt.

Het onderfcheid tusfchen de Wilde en Tam-

me Granaatboomen zou alleen in de behande-

ling of daar in bedaan , dat de Wilde flegts

Bloemen draagt én geen Vrugten. Men vindt

'er ook , die geen Zaad in de Korrels hebben

;

doch dit is zeldzaam. De Appelen zyn aan

fommige Stammen grooter m zoeter, die men
'

daa
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dan Zoete, of kleiner en rinfer, welken men HL
Zuure Granaat- Appelen noemt. Ook heeft ^^^f^^*

men 'er van een middelbaaren en VVynachtigen Hoofd»

Smaak. Dit zyn llegts veranderingen, gelyk^'^^^^*

in de Oofcboomen blykbaar is. De Granaat- ..-^''«^^y

boom ,met dubbelde of volle Bloemen wordt

van L T N N ^ u s als eene Verfcheidenheid aan-

gemerkt.

(2) Granaatboom, die Heefterachüg is ^ met n.

fmalle Bladen^

Men heeft den gewoonen Granaatboom ook

in de beide Indien , die weinig of niet van

den Europifchen verfchilt , doch in de West.
indien groeit een Kleinere, welke vAtt boven

de vyf Voeten hoogte bereikt, de Bladen kor-

ter en fmaller heeft , bloeijende den geheelen

Zomer. Hier te Lande , in Potten aangekweekt

,

heeft dezelve die hoedanigheden behouden.

Van deeze zyn de Bloemen , benevens die van

den gewoonen Granaatboom , zeer fraay door

Ehret afgebeeld»

Prunus, Pruimboom.

Nana

In de befchryving van dit Geflagt f, heb | n, ly

ik ééne Soort voor de Heefiers gefpaard. naa-Jf ^t-

melyk.

f14) Pfuim-

(2) Pmlca FoHis linearibus , Caule Frutlcofb. Mill Di&.

?unica Amerlcana nana 6c humülima. TOüRNp» Inji» 6i§^

M 5
U. DEEL. V. SWKi
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ilL'^ (14) Pruimboom met byna Kroontjeswyze
Afdeel» Bloemen en fmal Lancetvormige Bladen»

trol^ Hier wordt bedoeld de Laage Kanadafchi

jjv. Kers, met lange fmalle Bladen en eene kleine

Prunus Vrugt, van du Hamel, welke overeenkomt

^^^amjes-mec de Virginifche Wilde Kaantjes - Pruim ,

pmua»
j^pj g^j^g kleine roode vroege Vrugt en eenen

kruipenden Wortel, van Gronovius. Het

is een Heefter, die de geftalte van den Naant*

jes • Amandel heeft , met paarfche Teenachtige

Takken, de Bladen van onderen bleek. Drie

eenbloemige Steekjes heeft dezelve, in de Up-

zalfche Tuin, uit ieder Knop uitgegeven.

Mespilus. Mispelboom.

Drie Soorten van dit Geflagt zyn onder de

tii.D.ii.Boomen befchreeven f 9 2:0 dat 'er nog vier

overblyven, als volgt.

IV. C4) Mispelboom die ofigedoornd is s en de Bla*

AmTun-
^^^ ovaal, Zaagswys' getand ^ van onderen

shter, ruig heeft.
Ooften-

lykfche.
jjj pj-ovtnce en Montpellier , daar dit Gewas

op

(14) PruKui^lot. fubumbellatis , Fol. angufto - lanceolatls.

Syst. Nat* XII. T^eg, XlIL Mant, 75, Cer. Canad. pumila

&c. nu HAM. Jlrhr. 149» N. 17. Trunua fylv. humilior &c,

GRON. mrg, IT, p. 76.

(4) Meipilut jnermïs Pol. ovalibus fêrratis Cauliculis hirfu-

tis* MiLL. Dia, 178. f. I. Hort, Clif. 189. Bf» LugdhAt,

2.71. Aini efïigie Lanato folio minox. C. B, Pin, i.52, Vitll

Idsa Teitia. Clus. Pann. zo, BABB* Je. 517*
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op Bergachtige plaatfen gemeen is , noemt men IIT.

't zelve Ainelanchier* Het groeit ook in Swit-^^^^^'*

^er'and, O.ollerryk en elders. Van Clusi uSjHoofd-

die het als een derde Soort van VosfebesfenSTUK,

voorftelt en afbet^ldt , wordt gezegd , dat de^:^^'*''^^>'

Ooftenrykfche Boeren het Fliegenbaer , dat is

Vliegenbcsfen , heeten. Het geeft uit den Wor-

tel vcrfcheide Heeflcrachtige Stengen , drie ,

vier en fomtyds vyf Ellen hoog , dik en zeer

Takkig , meest bedekt met een zwarte Schors.

De Bladen zyn aan de jonge Scheuten wit en

Wollig , doch vervolgens kaal en groen , en

uit derzelver Oxelen komen Trosjes van witte

Bloemen voort , waar op ronde , zwarte , ge-

kroonde Vrugten volgen ^ grootcr dan óle van

den Haagedoorn , Sappig en Honigzoet, met

tien of meer langwerpige Zaaden. De Tanden

van den Kelk zyn langer dan zyn Pypje.

C5 ) Mispelboom , die on^edeornd is , mei v.

ovaale fpits getande gladde Bladen en
j^f^^-J^^'^

Trosachtige Bloemhoofdjes, Aipiiche,

Deeze verfchilt van de voorgaande weinig,

zynde van C l u s 1 u s voor den Cotonafter

van G E s N E R ü s aangezien , en groeijende veel

op

(s) Mespilus tnermis Fd. ovalibus acHte • ferMtïs glabrls,

rior. corymhofo-capitatis. Mant. 398. JACq. FiW 2+j*

Cratxgus Foliis ovalil)us , utrijique glabris , plicatis &c. ƒƒ»

^^F' 497. yir. 43. B.» Lugdbat, 172» HALL» Hdv. ^55,

Cotoneaftec Folio oblongo ferrato. C, Q. Fik. ^sz. Cotoii»

forte Gesneri. Clus. Hijl, L p. 6i. Pann, 8|. Ie. gf.
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Hl. op de Switzerfche Alpen en Pyreneen, alwaar
Afdeeu

j^g^ ggj^ jgggg Heefier is. Het voornaamlte

Hoofd- verFchil beftaat daar in ^ dat de Tanden van
STUK* ^gjj i^^ll^ korter dan het Pypje zyn. Ook is

Vyfvjy
wge. de Bloem aan de Heeren R aller en Jac-

QüiN tweewyvig voorgekomen.

VI. (6) Mispelboom die ongedoornd is met lang^

c^lZ!f!L ""'''P'S ^y'''^' ^ i^^^^' >
getande fpits^

Kanada- achus^e Bladen,

Deeze heeft die zelfde elgenfchap , van in

de jongheid Wollig, in de volwasfenheid glad

te zyn van Loof, gelyk de twee voorgaande.

De Bloemen zyn hier in langvv^erpige Trosfen

vergaard. De bynaam duidt de Groeyplaat?

aan.
, .;

, .,_

^j^^ (7) Mispelboom , die ongedoornd is^ met gC'

Cossnea- heel effemaudige Eyronde Bladen,
f.er.

iUiigbhdi- Volgens Clusius is de ChamcB - MespiluT

of Laage Mispel van G e s n e 11 u s , welke

deeze Soort uitmaakt , niet alleen op alle Al-

pen 5 maar ook op fommige Bergen naby Wee*
nen,

(6) Mespiliis inermis , Foliis ovato - ablongis glabris ferra-

VS acutiuscuUs. P^eg. XIII. Mesp. Fol. fubtus glabris, obverfe

ovads. Gron T^irg. 54» 11' P« 76.

(7) Mespilus inermis, Fol. ovatis integerrimis fubtus to-

mentofis. Veg, XIII. //. Clif. 189. Fl* 5«?c. 403 , 438. R.

Lugdbat. 271. HALL, He/v. isz. Cotoneafter Fol. rotundo

non ferrato» C. B. Fin, 452. Chamas - Mespilus Gesneri.

Cl«s. Hi(l. 1. p. 60. Ptf««. 83» Chama: - Mcjp. Cordi. C^

B. Pin, 4;i.
,

ge,
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öeïlj zeer gemeen» Deszelfs Gewas bereikt III;

twee Ellen , één Elle en fomtyds minder hoog- Afdeel»

te, beftaande uit buigzaame Takken of Rys, Hoofd-

met eene zwarte Schors, Hetzelve heeft de^''^"^*

Bladen veel naar die der Kwee- Boomen gely- T^^^^ir

kende , maar kleiner en dikker , van boven

groen 5 van onderen met eene witte Wolligheid

bezet ,
groeijende overhoeks. De Bloempjes

zyn groenachtig 5 by drie of vieren getrost , en

leveren vervolgens een ronde Vrugt uit , van

grootte als Myrten- of liever Haagedoorn-

Besfen, die van buiten rood is , in een Spon-

gieus Vleefch vyf Steentjes bevattende De
Bloemen (wordt thans gezegd,) komen zyde-

lings in dceze Soort : zy zyn korter dan de

Bladen en hangen nederwaards. Deeze Mispel

groeit ook op Klippige Gebergten in Switzer-

land en in Sweeden.

ï E T R A G o N I A. Vierhoek - Plant.

Een Kelk in vieren of vyven gedeeld , zon-

der Bloemblaadjes ; waar van het onderfle ge-

deelte een Pruimvrugt wordt, die vier of vyf-

hoekig is , met vier of vyf holh'gheden , zyn

de byzondere Kenmerken van dit Geflagt ,

dat twee Soorten , beiden uit Afrika afkom-

ftig, bevat.

(i) Vierhoek -Plant met lange /malle Bladen. ^

De '^ftf^gonU

Frutkefa.

(ï) Tetragonia Foliis üncaribus. Syn, Nat, XII, Gen. 617.
^^9^*<^f-

P.
II» Deel. V. Stuk,
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lïl. De vermaarde Commelyn heeft gedag*
Afpeel. jgp naam, zo van zyn Ed. gezegd werdt, aan

HooFD' dit Gewas gegeven , wegens de vier Vleugelen
6TÜK. of zyden van de Vrugt. Het maakte een Steng

pf^y^^'wm een Voet hoog, in verfcheide Takjes ver*

deeld, die eerst groen en naderhand bruin wav
ren , met lange , groene , Sappige Bladen. On-

der alle Afrikaanfche Gewasfen kon het , zo

hy aanmerkte , de meclte koude verdraagen.

De Afrikaanfche Plant , naar het Paapenhout

gelykende , met geele Bloemen en Bladen als

van de Porfelein , by S e e a afgebeeld , worde

hier t*huis gebragt door den Ridder, die zegt,

dat 'er drie eenbloemige Steekjes uit de Mik»

ken , die de Takjes met de Steng maaken ,

voortkomen. In de gezegde Afbeeldingen, als

ook in myn Exemplaar, komen de Bloemfteel-

tjes uit de Oxels der Bladen*

(2) Vierhoek - Plant met ovaale Bladen,
II*

HerbacTa^ Dcezc , insgelyks door gezegden Kruidkennei*
Kruidige, afgebeeld , heeft een dikken Wortel , die zoet

van Smaak is , üit welken eenige Stengetjes

voort-

f, 344. Veg. XIII» Gen. 627» p. 3 «9. R. lugih. 250. Tc-

tragonia. H. Clif. 188. Ups. 125. Tetragonocarpos Africana,

fruticans , Foliis longis et anguftis. Comm. Hnrt. II. p« 205.

T. 103. Evonj'mo affinis Africana Tortulacac folio. SBB,TéM#

ÏI. p. 13. T. II. f. 8.

(z ) Tetragttiia Foliis ovatfs» R. Lugdhat» 450. Tetragono-

carpos Africana, Rad. magn4 crasfa &carnof4. COMM« Hoft,

II. p. 203. T* lOS.
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voortkomen , die op den Grond leggen , met lïï»

dikke Sappige Bladen , eenigszins zuurachtig ^^^^^^^

als die van Porfelein. De Bloemen , aan deHooFD-

Êoppen der Takken, ftaan op lange Steekjes
5*"^"^*

zynde de Kelkbladen geel , met een groenen^;^^"^'^'^^*

Styl en geele Meeldraadjes. Hier op volgt

een vierkantige harde Vrugt, met vier uitfteek-

zels of Vleugelen. De kundige Hovenier MlL-

tER heeft deeze beide Soorten op nieuws in

Afbeelding gebragt.

In het Geflagt van Mefembryanthemum , 't

welk degewoonlyk zogenaamde Ficoides bevat,

komen wel veele Heefterige Soorten voor

,

doch de Geflalte van ver de meeften Kruidig

zynde , zal ik die tot de volgende Afdeeling

befpaaren , en kome dus tot de

Spirea,

Waar van de Kenmerken zyn , een vyfdee-

lige Kelk , vyf Bloemblaadjes en een veelzaa-

dig Zaadhuisje.

Die van den eerften Rang in dit Geflagt

zyn altemaal Heeflerachtig en maaken thans

negen Soorten uit, meest in de koude deelen

des Aardkloots huisvestende , als volgt.

(i) Spirea met Lmcetvormige , effenrandige , r.

SplrJUi

Gladbladl-
(l) SptrMt Fol. lanceolatis mtegerrimis fèsfiübus , Racemisge»

compofids» Syst. Peg. Xlir. Gen. 630. p. 392. Syn. Nat^JiW,

Mant. 2^+. Spirxa Altajenfis. A^, Petrop, 1770. p. 551. T,

a>. f. 3.

U. dml« v« s-niKf
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III. ongefteelde Bladen enfamengejlelde Tros»

^^^x^^^- fen.

stuk!'''
Deeze in Siberië , volgens den Petersburg-

fjfivy- ichen Hoogleeraar L A x m A n , groeijende , is

'*'^^-
,

een Heefier met ronde Takken , de Bladen

als gezegd is ,. ftompachtig met een puntje en

zeer glad ; de Bloemen getrost hebbende aan

"'t end der Takken , zodanig , dat de Tros of

Aair uit kleine Aalrtjes beftaat , met Blikjes

onderfchraagd ; zynde de Bloemen langer dan

de Steekjes, wit, en de Meeldraadjes langer dan

de Bloem.

iT. (2) Spirea met flomp Lancetvormige , Zaags-

sIilciMia»
"^^y^^ geïa72^e Bladen y en dubheld getroste

wiigbiadi- Bloemen,
ge.

Zo onbekend als de voorgaande , zo bekend

is deeze , die een zeer gemeen en niet onaartig

Bloemboompje in de Tuinen uitmaakt. Men
noemt het gemeenlyk Druifjes - Wilg , om dat

de Blaadjes veel naar die der Wilgen gelyken ,

en de Bloemen als Druiftrosjes zyn. C l u-

sius heeft het voor de Spircza van Theo-
PHRASTüs, waar van men weinig zekerheid
heeft 5 gehouden , en die naam zou 'er , we-

gens

(z) spirea. Fol. lanceolatis obtufïs ferratis iiudis. Flor. du-

plicato - racemoiis» Syst. Nat, XII. Gen. Ö30. p. 347, H.
Clif, 191. Ups. 131. R. Lugdb. 277. Spirata Salicis folio.

TouRNF. In/i. 618, BOERH. Lugdb. 23? Spirxa forre Theo-
phrafli. CLU3. Hijl. u p. so. Frut. Spicatus Fol. lerrat s Sa-

ligais. C, B. Pin. ^-js. Sp'nxz Salicis folio longo ferrato, Flö*

ïibus rubris. Amm. Rutb, 265.
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gens de buigzaamheid van de Takken, op toe- I^^*
^

pasfelyk zyn. De afkomst is, volgens Mün- x^.^^

TiNG , uit Silezie: maar de natnurlyke Groey-HooFD-

plaats wordt thans gefteld in Siberië en Tarta-^'^^^* .

.

rie. De Heer Amman, immers, verzekert j»,-^'*'*^^'

dat het Gewas , 't welk de Heer M E s s e r-

schMid aan de Rivier Jeniscea groeijende

vondt, het zelfde zy als de Spirea met Wil-

ge - Bladen van T o u r n e f o r t. Ik zal des-

zelfs befchryving , als te wydloopig , hier niet

inrukken. Die , waar van G i^ e l i n de Af-

beelding gezonden hadt, zynde door gedagten

Heer op de zelfde plaatfen waargenomen, vët-

fchilde weinig van de gewoone Druifjes - Wilg

,

maar hadt de Bladen wat grooter en wederzyds

'groen, Zy werdt zo wel als die , van de Rus-

fen en Tartaaren , aan gedagte Rivier woo*

nende, Tawalgah genoemd.

(3) Spirea met Lancetvormige , ongelyk ge- im
tande , van onderen Wollige Bladen ^«r^i/Joyi

dubbeld s-etroste Bloemen. Woibi ,di-
ö ge»

Deeze, in Philadelphia groeijende, volgens

Kalm, verfchilt van de voorgaande door de

Bladen dieper en ongelyk getand, van onde-

ren zeer Wollig en derhalve dik te hebben :

de

(i) Spir£a Fol. lanceolatis inxquallter fciratis fubtus to«

raentofis , Flor. duplicato - racemofis, ülmatia pcmacarpos,-

integris ferratisque foüjs &c. Tlük. Alm, 39li T. 32i+ f. 5»

ÈAJ Suppl. 330, MORIS. ifv? III, p. 323,

N
!!• Desl, V. STUK,
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^

lïl. de Endtros is digteren langer; de Bloemen zyn
Afdeel.

^qq^qy en agtmaaal zo klein zegt Linnjeus,
Hoofd «

STUK. (4) Spirea met ftomp Eyronde effenrandige

IV. Bladen en ongejieelde Kroontjes,

Mypericifo-
^^^' Het Kanadafche naar de Slee -Pruim gely-

Kruidbh. kende Gewas , van Baühinus , was doof
dige» ToüRNEFORT reeds tot dit Geflagt betrok-

ken , onder den naam van Spirsea met onge-

kartelde Bladen als die van 't St. Jans Kruid.

Van de voorgaanden verfchilt het bovendien,

door enkelde Bloemfleeltjes*

V. (5) Spirea met Eyronde diep Zaagswys inge-

fjitr^^'^'"
fneeden Bladen en gejieelde Kroontjes,

GamanderN
iynbiadige. Onder de Soorten van dit Gewas ^ die 'm

Siberië gevonden zyn 3 komt deeze voor , wel-

ke de Bladen naar die van *t Kruid, dat men
Gamanderlyn noemt , gelykende heeft. De
Bloemen zyn wit , en komen by Kroontjes

,

op Steekjes van één of anderhalf Duim lang

,

niet Aairswyze , maar langs de Takjes voort.

(6J Spi-

f4) Spirjta fol. obovatls integerrimis Umbellis fèsfilibus»

lïort^ Ups* 131. Spir. Fol. integerrimis Pedunculis fimpU H,

Cliff". 190. R* Lugdb. 277. Truno fylvcftri affinis Canadenfis.

C» B. Pin, 517. Pluk. Alm. 308. T. 218. f» 5.

(5) SpirAa FoU ovatis incifo - ferratis glabris , ümbdlis

pedtincuUtis. Spiispa Chamicdxyos folio. Amm. Rutb. 269,
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fó) Spirea met langwerpige 9 cian de Punt Hl*

gekartelde ^ Bladen en zydelingfe Bloem-
Afdeel,

tuiltjes. Hoofd-
stuk,

De Spaanfche, met gekartelde St. Jaris Kruid vi.

bladen van Barrelier, wordt tot een zelf- ^P'''^^
^ cienata^

de vSoort betrokken als de Siberifche, met Bla-Gekattd*
de

den grooter dan die van het St. Jans Kruid, *

nu gaaf, nu getand. Van deeze laatile zyn

de Bladen één of anderhalf Duim lang, byna

een Duim breed , glad, geelachtig groen, en

de Bloemen komen aan Kroontjes op lange

Steelen voort. Door de menigte van Bloem-

tuiltjes , aan 't end der Takken , wordt dg

geheele Heefier Sneeuwwit gemaakt , zegt on-

ze Ridder.

(7) Spirea met gehvahde gekartelde Bladen y yn.

m Kroontjes aan 't end der Takken, TrUohé,
-^ Driekwab •

Deeze , in Siberië door Laxman gevon-
^^^'

den, is een Heeder met ronde Takken, zeer

Takkig , wiens Bladen naar die van de Gel-

derfche Roozen gelyken , doch klein en rond-

achtig zyn , met drie Kwabben 3 waar van de

bynaamc
(8; Spi-

(6) Spirea Fol. oblongiusculis apice ferratis , Coryrabls

lateralibus. 5p. Hispanica Hyperici folio crenato. Barr. R'^r„

Ï376. T. 564» Spiraea Hyperici folio ampliore, inadointegroj

muclo dentato. Amm. Ruth. zjo»

(7) Spirea Fol- lobatis crenatis , UmbelIIs terminalibus.

Mant. 244. Spiraea ramofisfima 3 parvo fubrotundo Opullfóïiöe

Amm. Rutb. 271.

N 3
H. Dsit. V. sras.
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III. (S) Spirea met gekwabde getande Bladen , en
Afdeel.

Tuiltjes aan 't end der Takken,

STUK. De Bladen van deeze Soort gelyken naar

VIII. ^^^ ^^^ ^^ Gelderfche Roozen ; zynde het

OpuUfeiia.Qewas door Commelyn Paapenhout van

biadige. Fïrginie met Aalbesfen Bladen en llerlyk ge-

bobbelde Zaadhuisjes getyteld. Het wordt

aldaar Sivenbark genoemd, volgens Cl&yton,
waarfchynlyk om dat men van den Bast Zee-

ven maakt. Het groeit ook in Kanada. Deeze

Soort is hier ook in de Tuinen bekend.

IX. C9) Spirea rnet gevinde Bladen , de Blaadjes

sorbSbia. getandy eenvormig ; de Steng Heejterach*

dige. tig; de Bloemen gepluimd.

De Bladen hebben de figuur van die der

Sorben- of Lyfterbefie-Boomen. Deeze Soort

door Messerschmid in Moerasfige Bos-

fchen aan de Rivier Jeniscea, in Siberië, menig-

vuldig aangetroffen , is een Heefter zelden Mans

langte hoog , met Stengen opfchietende van

byna een Vinger dik , die taay zyn , en Bla-

den hebben , met verfcheide Paaren gevind ,

don-

(i) Spirea Folüs lobatis ferratis, Corymbis terminalibus.

Spifxa FoU incifis angulatis , Flor. cotymhoRs» Hort. Clifl

190. GRON. yirg, 55. 'R' Lugibat. 277. Spiraia Opuli folio.

ToüRNF» Injl. 61 8. BOERH. Lugdbat. 238* Evonymus

Virginlana Ribelii folio , Capfiilis eleganter bullatis. Comm.

Hort. I. p. 169. T. 87.

(9) Spiraa Foliis pinnatis , Foliolis uniformibus (èrratis ,

Caule Fruticofb , Flotibus paniculatis. Sp. Foliis pinnatis^ Ata,

Acad, II. p. 352. Spiraa Sorbi folio wnuitCï crcnato, Flori-

bus in Thytfo albis. Aitfa^ Rutht z6^*
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donker i-rosn , van de gezegde figuur. De MI*

Bloemen, zegt Ly , komen Ar'rswyze / op ^^^^^''

korre Steekjes, aan 't end der Takken,- zy Hoofd-

zyn kleio , wie, vyfbladig, met veele Merl-^'^"^'

dr?2djes , in 't midden een Styl hebbende ^niaT^^^'

die een Vrugt wordt uit vyf Hoorntjes beftaan-

de, in de Kelk vervat en als met een Kroont-

je van de verllenüe Meeldraadjes omringd. Dus
komt decze Soort ook overeen met de Ken-

merken van dit Geflagt , tot het welke ver-

fcheide Kaapfe Gewasfen , die men thans Di-

osma noemt , wegens de gelykvormigheid van

de Bloem en Vrugt , zonder op het getal der

Meeldraadjes 'te letten , door Commelyn
en anderen zyn betrokken geweest *. * zie ^c

Onder de Veelwyvigen van deeze KlasfewSI'.

komt ons in de eerfte plaats voor, het zeer be-^^^'^**^'

kende Geflagt, dat den naam voert van

Rosa. Roozeboom.

Vyf Bloemblaadjes : een Kruikachtige Kelk

,

die Vleezig is , met een vernaauwden Hals:

veel Zaaden , die Stekelig zyn , aan de binnen-

zyde van de Befie - achtige Vrugt gehecht : dit

maakt de byzondere Kenmerken uit.

De Roozen , die haaren Latynfchen naam ,

van den Griekfchcn Rodon afkomftig , welke
van den aangenaamen Reuk, dien zy verfprei-

den , afgeleid wordt , in alle Taaien van ons

Wereldsdeel behouden , zyn van ouds beroemd.

Men vindt 'er wel, in de Gewyde Bladeren

,

N 3 20
II. Deei,. V. Stuk*
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IIÏ. ZO veel gewag niet van gemaakt , als van de
Afdeel. jyfyjten en andere geurige Kruiden; doch het

Hoofd- blykt niettemin , dat zy onder de Israëlieten

STUK. qq]^ i^ achting zyn geweest. De Turken ver-

^^^./xyj?.
beelden zig , dat alle Roozen in 't eerst wit

'waren , en door het Zw^et van Mahometij

rood geworden zyn : weshalve zy niet lyden

,

dat de Roozebladen op den Grond leggen. De

Fabel - Hiltorie onder de Romeinen leidt zulks

van 't Bloed van zekere Godheid af. De Roo-

zen waren toegewyd aan de Godin der Min-

ne 5 die 'er van gegeven hadt aan Harpocra-

tes, om haare Gunilen te bedekken , en hier

van is het Spreekwoord afkomftig , dat men

nog heden gebruikt 3 wanneer men iets geheim

wil houden; het Uyy' onder de Roos, of onder

^ SühRo' de Boos gezegd '^. „ Zo Jupiter een Koning
fadiêium

^^ ^||j^ ^^.^j. ^^ Blocmen flcllen, zegt Achil-

„ LES Tatiiis, zou de Roos zekerlyk die Eer

,, verkrygen t, want zy is het Sieraad der Aar-

5, de 5 de Glorie der Planten 3 het Oog der

.5 Bloemen , enz." (*). Van een zagte Le-

gerflee en aangenaamen Slaap wordt gezegd ,

dat men in de Roozen legt ; even als in d&

t inRcjis Roozen te keven -f y oudtyds, een onbekommerd

,

^'^''^ genoeglyk Leven betekende. Tevens is in dee-

ze Bloemen een Zinnebeeld opgeflooten van de

verganklykheid van 's Werelds fchoon (f) ; de-

wyi

(*) Ro/a est princeps Florum &» maximum TerrA Herto;

f^mque dscus ^ item Panacea Morborum^ zeg: i'LlNiüS.^

(f_^ Sk tranfa Gloria Mundi,
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wyl zy zo fchielyk verwelken 3 en dan door M«

het afvallen der Bladen niet meer te vinden ^^^^^*

zyn.' Hier van komt de Zinfpreuk , dat W2m Hoofd ^

een afgevallen Roos niet weder vinden kan ;^'^^^»

aanduidende , dat een Kans , die voorbygegaan „,-£'^^^^'

is , hoe fchoon ook , niet kan herhaald wor-

den (f). Dewyl het Gewas der Roozen fterk

gedoomd is en men dus met deeze Bloemen

te plukken zig ligt kwetst , wordt hier op acht

geflagen, wanneer men betekenen wil, dat iets,

heerlyks zelden zonder moeite te bekomen is;

zeggende : Geen Roos zonder Doornen, Moogl^k

is daar op wel met de Roos, in 't Koninglyk

Wapen van Schotland , gedoeld geweest.

Behalve dit laatfte komt nog, ten opzigt van

de Roozen in 't algemeen, in aanmerking,

dat het Gewas derzelven altemaal Heefterach-

tig is, in fommigen hooger^ in anderen laager,

doch niet veel boven eens Mans langte groei-

jende, en niet dan door opfnoeijing Boomach-

tig te maaken zynde. Zy worden alle van Uit-

loopers of Afzetzels door inleggen , als ook van

Wortelflukjes , die men twee Duimen diep in

de Aarde plant , voortgeteeld. Veelal moet

men de oude Stammen , na verloop van eenige

Jaaren , weg fnyden , om van de Uitloopers

nieuwe fleurige Stammen te bekomen, 't Ge-
was beltaat uit hard Houtig Rys , inzonder-

heid

(f) Rofam , q\xx prsterüt » ne quaere iterum,

N 4
u< x>eBu V. STUK»
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Hoofd-
stuk.

yeelvjy-

in. heid de Wortelfcheuten ^ met kromme Doornen

X.
* bezet , waaraan men zig ligtelyk kwetst. De
Bladen hebben zy allen gevind , ovaalachtig j

vyf of zeven aan een Steel : de Bloemen als

gezegd en bekend is, op een rondachtig Voet-

fluk zittende dat zig doorgaans in vyf ongelyk

gebaarde Slippeti uitfpreidt (*).

In ieder Roos zyn oudtyds agt deelen door

de Geneeskundigen onderfcheiden geweest, i.

Cal'yx heetten zy ^ dat men tegenwoordig den

Knop noemt van de Roos 5 't zy reeds ontloo-

ken of nog geflooten : 2. Cortex de gedagte

Slippen , die de Roos omvatten, van anderen

Alahajiri genaamd: 3. Apicss de Meelkncpjes,

die in^'n in de Winkels Antherce tytelt : 4. Ca-

pillamenta de Meeldraadjes , hedendaags Stami-

na gcniamd : 5, Folia de Bloembladen ^ (PetU'

la,) wier onderfle gedeelte; 6. Unguis gehetQü

werdt, als naar een Nagel van de Hand gely-

kende : 7. Lana de Wolligheid , waar in de

Zaaden: 8. Semina, vervat zyn.

't Gebruik der Roozen is naar de Soorten

verfchillende , waar van zeventien , meestal

Europifche Gewasfen, in dit Geflagt opgetekend

zyn , hebbende daar van de tien eerden de

Knoppen of Vrugtbeginzels byna Klootrond , de

zeyen laaiden Eyrond, Bier volgen zy.

(O RoQ.

(*) Duo fuKt Urhatj; duo fine Crlm cre&tl;

Q^uintus habet Barbam,fed tantum dimiiüatam.

Dat is.

Twee zvn gebaard ; twee he')bea gantf^'h geen HaaiA' ;

pe vyfde hecfc tien Biard , aan eéne z,yde maar.
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(i) Roozeboom met ronde ^ gladde Knoppen^ HU
Bloem- , en rmwe Bladjieelen , de Fin-^^^l^^*

Maden Jpüs , de Steng dun bezet met Hoofd-

regte Doornen,
*'^^^*

Deeze, een zeer bekend Gewas, gemeenlyk Rof^
Eglmte-

Eglantier of Neglantier genaamd , worde doorrij?,

de welriekende Bladen van de andere Rooze*^'^
^"''^'*

boomen onderfcheiden. Men kan 'er fierlyke

Kroonboompjes van maaken , om dat het fyner

Takjes heeft en de Bloemen geel. Ray houdt

den Eglantier voor een zelfde Gewas met de

Hondsroozen , fchoon hy erkent , dat daar van

h^er en daar een Struik, aan de ronde Knoppen
en welriekende Bladen kenbaar , in de Haagen

van Engeland wild voorkome. De Reuk, in-

derdaad , der Bladen kon iets tcevalligs zyn ,

maar de rondheid der Knoppen en de regtc

Doornen onderfcheiden dit Gewas genoegzaam

,

dat men , in Engeland niet alleen , maar ook

in Vrankryk en in onze Nederlanden , ja in

Duitfchland overvloedig , volgens den Heer

Hall ER in 't wilde aantreft. Somtyds ech-

ter wordt de Hondsroos , met dikke korte

iferomme Doornen ('^) , fomtyds de flerk ge-

doorn

-

fï) R*fa Gerra, globofis j Petlunculisque glabris, Gauleacu-

^ers fparfis re^is , Petiolis Icabris , Foliolis acutis. Syn. Nau
Gen. 6ii, p. 3J^8, Veg. XIIL Gen 631. p. 393. Rofa fyl-

vsfkis Foüis odoratis. C. U. Pm. 483. Rofa Eglanteria. TAB.
-^ff» 1087.

(^) Als by LA CoüRT , Aanm, «ver Lusthtvm (n Planta-

jjV«* Aruft. 1737. bl. 208,

N 5
H. Deel. V* Stus*
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I!L doomde witte, die men Duinroos noemta voor
AfdeeL' ^gQ Eglantier genomen (f).

BooFD-
^^^ Roozeboom met de ronde Knoppen en Blad-

j[^ fteelen gedoomd , aan 't Gewas kromme

üs/aru- Doornen , de Bladen van onderen Roest"

Hóestbla- kleurig.
dige.

Dus wordt door den Ridder thans die an-

dere Eglantier onderfcheiden , waar toe zyn

Ed. de Tiende of Welriekende Wilde Roos

van DoDONéüs betrekt , die aan deezen in

Vrankryk of de Nederlanden nooit wild, maar

alleen in de Tuinen , voorgekomen was. Dee-

ze zal het zyn, daar Gouan van meldt, als

in Languedok , en G a r i d e l als in Proven-

ce groeijende , met bleekroode Bloemen 5 die

men aldaar Eglantier , doch het gemieene Volk

Gratêcuou noemt. De Bloemen, zegt Linn-süs,

zyn paarfch of Purperkleur, en niettemin be-

trekt zyn Ed. daar toe de GeéÏQ Roos van

Bauhinüs: mooglyk om dat de Roosjes,

daar

(f) WEINMANN Kruidboek. Pi. N. 371, Ro/a j^he/fris feu

CyKOsbatos. EgUntkr^ Wilde Rcfe. Schoon het Takje aldaar

ongedoornd is voorgefteid , met een witte Bloem, De naam

zal van Franfche afkomst zyn. Rofa Eglanteria h daat van

by TAEERN^ilMONTANUS ; EglarJtna by anderen gemaakt r

doch Eglantier noemt men in 't Franfch de Wilde ofHonds-

roos, ftraks volgende onder den naam v^n Rofa Canmaizoi

dat die naam verfcheidelyk wordt toegepast.

(z) Rofa Germ. glob. Pedunc* aculeatisque aculeis reciirvis ,

Fol. fubrus rubiginofis. Mant, 564. Röfa Spinis aduncis. Fol.

fubt. ruhig. HALL- Flor^ noj» Rofa fylT. odorata, decima,

DOD. Tmp» 187,
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daar van^ aan de eene zyde rood , aan de an- UI,

dere geel zyn ,
gelyk wy dit zien in fommi- ^^^^^^'

gen van onze Egiantieren. Waarfchynlyk isHoofd»

het ook deeze , welke de Fleer H aller in^"^^^*

Switzerland aongetrofFen hadt , die door den^"^^^^"'^

Reuk dei* Bladen de nabuurfchap vervulde (*).

(3) Rcozeboom met de ronde Knoppen en iir.

Bloemjleelen glad , de Steng met Doorn- cinnim.

üchtige Stoppeltjes y de Bladfieelen byna"^^^:^^
^,

ongedoornd, Roos»
"

Gemeenlyk voert deeze, wegens den byzon-

zonder lieffelyken Reuk , den naam van Ka-

neel -Roos> Weinig verfchilt het Gewas van

de Egiantieren voorgemeld. De Bloem is klein,

met kleine Bladertjes , doch vol van Blad ,

hoogrood van Kleur. In de Zuidclyke deelen

van Europa heeft zy haare Groeiplaats, L o e e l

fchyntze met de Hondsroos verward te heb-

ben, dewyl hy haar in de Velden van V^rank-

ryk, Engeland en de Nederlanden, wild groei-

jende Helt, Zy is 'er in de Tuinen gemeen.

(4) Roo-

(*) Hier van zegt zyn Ed. Flos exiguush'^s^.maius file denk

incarnatus) Ungue albo ^ 6c Odor Pomorum tctam PLmtcm^

etiam eminut ,
prodit. Dit zal zekerlyk Odor FoUorura v/il-

len zyn, dat is de Reuk der Bladen , aan welke men het

Gewas zelfs van verre ontdekt; genaamd Rofa Follis fubiu$

Tubiginofts et odoratis. Helv. p. 350.

(3) Rofa Germ. glob, Pedunculisque glabris , Caule AcuL
Stipularrbus , Petiolis fubinermibus. B-ofa fasatilis Flore ruber-

liïöo» Cam. Eph^ 99. Rofa Cinnamomea , Flori fubrufeenïi»

|)U£, fpinofa.
J. B» Hifi. IL p. 39.
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III. (4) Roozeboom met de ronde Knoppen en
'Afdeeu Bloemjbelen glad , de Steng en Bladjlie-

Hoofd- ' len gedoomd y de Bloejuen aan Kroomjes,
STUK»

jv. Deeze zal de Tl' itte Akker - Roos zyn van
Rofa ^r- B A u H I N u s , wclkc R AY ooder de inlandfcha

'senjis.

Nooidfche. Gewasfen van zyn Vaderland opgetekend heeft.

Door O E D E R ü s is 'er de Afbeelding van ge-

geven. LiNNiEus Hek de Groeiplaats in

Engeland en in Sweeden.

V* (5) Roozeboom met de ronde Knoppen en

pi^UtjoUa, Bloemfteelen glad^ de Bladfteelenniuw ^ de

Fynbiadi- Blaadjes fiomp; de Steng met verftrooide
^*

regte Doornen.

Deeze heeft do Takken zeer fterk gedoomd

,

en is een laag Gewas , met Bladen naar die van

Pimpernel gelykende , waar %'an zy den naam

draagt , komende by Weenen , in Ooftenryk ,

overvloedig voor. De Heer J a c q u i n , im-

mers , heeft v;aargenomen , dat de Knoppen

niet Eyvormig maar Kogelrond zyn , gelyk

L I N N iE u s dezelven bevoorens hadt opgege-

ven C^).

(6) Roo-

(4} Ro/a Germ« glob. Peduncul'sque glabris, Caule Petio»

llsquc aculeatis , PJor. cymofis. Alant. 245. Oed. Dan. T.

398. HüDs. An^L ï 42. Rofa Arvenlis candida. C- B,i'ï«. 434»

Rofa fylv. altera miner ïl. albo. RAJ. »^«^/. III. p. 455.

(5) Ro/a Gerna. glob. Ped. glabris, Caule aculeis fparfis

leaiSjPetiol. fcabris. Foliolis obmfis. Rofa pumila fpinofisfi-

misFüL Pirap» glabris ,Florealbo. J. B. Rofa PimpincUae Folio.

Gerard. Prov.

(*) Enumer. Plant, Vindohonenfium. p. %$^ & KRAM. Au^t^

p. 144.
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(6) Roozeboom met de Knoppen rond en glad ^ ni»

de Bloemfteekn ftekelig , de Takken ewAPDEEL.

Bladfteelen uitermaate fterk gedoomd. Hoofd-'

Dit zou een Verfcheidenheid van de Pim- ^*

pernelbladige , volgens H aller, en de vfd-RofaSpi-

riekende Veld- Roos van Clusius zyn, ko-"''-^"^'^*'

mende byna door geheel Europa voor. ZieS^^®'^^^^^

hier de naauwkeurige befchryving van het Ge-

was, dat ook in Sweeden groeit, door onzen

Ridder. ,, De Steng heeft Elsvorniige, regte,

35 horizontaale , ongelyke Doornen , zeer digt

55 by een : de Blaadjes zyn klein , flomp ovaal

,

,, negen aan een Steel, die ongedoornd is: de

5, Bloemfleelen zyn het fomtyds , maar fomwy-

5, len , en de Vrugtbeginzels dikwils , van onde-

5, ren ,
gedoomd ; de Bloemblaadjes wit, aan

35 de Nagels geel "
(f).

(73 Roozeboom met de Knoppen rond^ en^ viu

zo wel als de Bloemfteekn , ftekelig; decarluna^

;- Bladfteelen gedoomd^ de Steng met Doorn^^^^f^^^^

achtige Stoppeltjes,

Dee»

(6) Rofa Gecra. glob. glabris , Pedunc hispidis, Caule Pe-

tiolisque aculeatisfimis. Oed. Dan. T» 398. Rofa Catnpeftris

odora. Cuis. Hijf* I. p. 116. Rofa Campeftris ipinofisiïraa

Flore albo odorato. C. B. Pin. 483.

({•) Mantisf. alt, p. 399.

(7) Rofa Germ. glob. hispidis , Fedunc. fubhispidis , Caule

Aculeis Stipuladbus, Petiolis aculeatis. Rofa Caroliaa fragrans ,

rdüs medio tenus fecratis. DiLL. Rlth. 325. T« z-fj, f,

31Ö.

n« ixeel. v« STtfs.'
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III. Deeze Noord - Amerikaanfche , door D i l^
Afjdeel. leni ü s afgebeeld , heefc zeven langwerpig

Hoofd, ovaale, gladde. Vinblaadjes, die maar ten hal-

sTüK. ^g Zaagswyze getand zyü : de Blaadjes van

den Kelk onverdeeld ; de Bloem is rood en bloeit

laat in de Herfst»

VUT. (8) Roozeboom met ronde gedoomde Knop-

fa."^'
ö-

^^^^ ^ ^^ Bloem/teeltjes ftekelig; ds Blad*
Ruigbiadi. fteelt] es en Takken gedoomd^ de Bladen^

Wollig ruig.

Deeze, die in Duitfchland, Engeland, Swit=

zerland en zelfs in Sweeden groeit, wordt de

Appeldraageiïde genoemd , om dat de Vrugten

groot , als Appeltjes zyn , van eene zwarte

Kleur, rond en flekelig ,• 't welk dezelve van

andere Appeldraagende , die de Vrugten rood,

als Peertjes, en dus Eyronde Knoppen, gelyk

de volgende, hebben, onderfcheidt*

IX.
_ Cp) Roozeboom met byna Klootronde gladde

R^fa Sint'
Knoppen ; Stekelige Bloemfteeltjes ; de Steng

chinee- ^y^ Bladfteelen gedoomd ; de Kelkblaadjes

Lancetvormig eenigermaate gefteeld,

(loj Roó-

(g) Ro/a Germ. glob. Pedunculisque hisp. Caule acaleis

fparfis, Petiolis aculeatis , Fol. tomentofis. Af/znt* 399. Rofa

Fol. utrinque villofis , Fr. fpinofo. Hall. Helv. 350. F/,

Suec» II. p. 1295. Rofa fylv. Pomifera major» C* B. Pin. 484.

(9) Ro/a Germ. fubglob. glabris, Pedunc. aculeatis hispidw,'

Caule Petiolisque aculeatis, Calyclnis Foliolis lanceolatis fu'b-

petiolatis. Syst. f^eg, XIII.
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(10) Roozeboom met ronde Knoppen 3 die zo I^

wel als de Bloemfteeltjes ftekelig zyn ; de ^/
Steng en Bladfteekn gedoomd; de Bloe-üoom/^

men Kroontjeswy%e*>
*^^^*

Deeze blyft , wanneer menze in Potten boudt,^^'-^";.^

en 's Winters in huis zet , niet alleen altyd ^ityd

groen , maar geeft ook het geheele Jaar door^^*^
^"^

Bloem en Vrugt, mids menze voor den Vorst

bewaare : zo dat die met dubbelde Bloemen,

van deeze Soort , een fieraad der Winterhui-

zen is , hebbende de Roosjes wit of bleekrood

van Kleur.

(11) Roozeboom met Eyronde Knoppen, die ^'^

zo wel als de Bloemfteelen ftekelig zyn itlfoUa.

de Takken gedoomd ; de Bladfteekn onge--^^^^^^^^.

doomL

Een der bekendflen en gemeenden is deeze

onder onze Roozeboomen , daar men wel veel-

bladige, van bleekroode witte en geele ofhoog-

roode Kleur , doch weinig enkelde van heeft*

Clusiüs heeftze de Ronderdhladige Holland-

fche

(10) Ro/a Germ. globofïs Pedunculisque hispidis , Caule

Petiolisque aculeatis , Flor» fubumbellatis. Rofa Mofchata fem-

pervirens. C. B» Pm. 48 i» Rofa fertipervirens Jungermann».

Clus. i/(/?. II. App» altera. Dill. Elt6* 32<J. T. 246. f. 313.

f 11) Ro/a Germ. ovatis Pedunculisque hispidis , Caule his-

pido aculeato, Petiolis inermibus. Rofa multiplex media. C.

B. Pin. 482. Rofa Centifolia Batavica fecunda. Cl,us. Hiji»

I. p. 114.

H. D££L« V. Stuk.



200 TwiNTiGMANNiGE Heesters.

ill. fche Roos getyteld. Gemeenlyk noemt menze?

^'^^^^^' Provence Roozen ^ waar van de Naamsredeö

Hoofd- zo wel als de afkomst onbekend is. Ik zalze

STUK.
jjjgj. nader befchryven (f). Van de bleekroode

•vtge!'
^^" worden de Bloembladen hier te lande , daar

menze te Noordwyk in onverbeeldelyke me-

nigte teek, tot het destilleeren van Roozewater

gebruikt. Men maakt 'er ook een Conferf en

Syroop van , die zagtelyk laxeerende is , welke

hoedanigheid dermaate in deeze Roozen heerfcht,

dat fommige Menfchen door den enkelen Reuk,

in een Tuin vol van deeze Roozen, tot Afgang

worden aangeperst. Derzelver Geur vervult de

geheele nabuurfchap , en maakt dus eene Roo-

zengaard nog heden, gelyk van ouds, beminne-

lyk , zo voor den Reuk als voor 't Gezigt Q\.)i

Rik ^^^^ Roozeboom met de Knoppen Éyrond ^

Gaiiica. eny ZO wel als de Bloemfteelen ^ ftekeligy

Roos. ^ ^^ Takken en Bladfteelen ftekelig gedoomde

Deeze, hier Franfche Roos getyteld, is onder

den naam van Roode Roos algemeen bekend ,

daar

(t) FIos quafi tornatus^ zegt de Heer MURRAY. De Bloem

is als een gedraaide Knop.

il) Amoena Rofaria. OviD» Punicea Rofeta. VlRG.

(12) Rofa Germ. ovatis Pedunculisque hispidis, Caule Pe«

tiolisque hispido - aculeatis. Rofa rubra multiplex. C. B. ƒ'/«,

4551. Rofa riibra flore femipleno. J. B* Hiji. IL p. 34. /3^

Rofa prxneftina variegata plena» Mill. Di£i. T. 221. f« 2.

Rofa verficolor. C. B. Pin. 48 1. Rofa ptjeneftina alba & vcr^-

ücolor, J. E, Mijl, II. p. 32,
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daar men zo wel enkelde als dubbelde van Kï»

heeft , die zo fterk niet van Reuk zyn als de xf
^^

Voorgaande. Het Gewas komt *er, in 't uiter-H^^^^*

lyk aanzien ^ nagenoeg mede overeen. Vansx"^'

deeze Roozen wordt een Konferf gemaakt , ^Jj"^^^^"

die eene regt tegenflrydige , naamelyk famen-

trekkende of floppende en verfterkende hoe-

danigheid heeft , als ook de Honig van Roo-

zen, en dcrzelver Bladen zyn in de Apothee-

ken gedroogd te bekomen. Mooglyk warea

het die j met welken de Romeinfche Vorftea

en Veldheeren Küsfens lieten vullen, om ge-

makkelyk op te zitten , zo Cicero verhaak*

Wat de reden zy , dat deeze den bynaam van

Franfche voert , is my onbekend. De Rofa

PfcBneftina , die haaren naam van de Stad Pr(B-

nefte , in Italië of Griekenland, heeft, wordt

hier als eene Verfcheidenheid t'huis gebragt.

Men vindt daar van Witte en Bonte. Van

de Roode Roozen worden de Meelknopjes

,

by den naara van Antherc^ Rofarum, en het

Zaad, onder de Winkelmiddelen geteld.

(13) Roozeboom met de Knoppen Eyrond en

glad ; de Bloem en BlaSftselsn ftekelig ; AjA
*

de Takken ongedêornd. , 1t^'z«.

Deeze

Cl 3 ) ^o/a Cerm. ovatis glabr?s , jPêdunc. Petiolisque hlspidl* ,

Caule inermi. Rofa Campefttis Spinfs carens biflora. C. B.

jpin. 484. Rofa rubello Fl. fimplici non fpinofa.
J. B. ht/It il,

pt 39. l^oft Mon Ipinofa. Hall. Öpme, 2I8«

O
IL Dmu V, STUS«
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HL Deeze ongedoornde Roos is door den Heer

Afdeel.^^ller in de Bosfchen der Switzerfche Al-

Hoofd- pen v/aargenomen , zynde zeer Takkig , hard

STUK. yaj5 Bladen , met een welriekende Bloem , hoog
^.p^^l-^y

Karmozyn- Kleur, in'c midden bleek, de Vrugt

met zagte Doornen , meest van onderen , ge-

wapend en de Bloemfteckjes, alleenlyk , een

weinig ruig of ftekelig. 't Gewas verheft zig

tot een of twee Ellen hoogte.

XIV. e 14) Roozebcom met Eyronde Knoppen ^ die

^fa.^"" zo wel als de Bloemfteelen glad zyn; de

Houds-
Takken, en Bladfteelen gedoomd,

Deeze, gemeenlyk Honds -Roos genaamd,

groeit in 't wilde door geheel Europa, en is

zelfs in Sweeden zeer gemeen, alwaar menze

Nmpon noemt. Ook valt zy , in ons Land ,

op de Heijen , aan de kanten der Akkeren in

Zandgronden , en in de Haagen by Naar-

den , op de Veluwe , in Vriesland en elders

,

overvloedig ; wordende by Harderwyk Wïpe-

doorn gehetqn. 't Gewas is fterk gedoomd en

bereikt fomtyds wel tien Voeten hoogte, zynde

de Bloemblaadjes als in tweeën verdeeld en

bleeker of hooger rood met witte Nagels ; de

Bloem redelyk groot , zo wel als de Vrugt ,

die Kegelachtig rond is , glad en rood. De
Vrug*»

(14) Rêfa Getm. ovatJs Pecluncullsque glahris , Canie Pe»

tiolisque aculeaiis. Mant^ i99' Rofa fylv.vulg. Flore odorato

incarnato, C. B, Fift, 483» Rof«, Csnina vulgo di^a, DO»-

Fim^t» 187.
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Vrugten zyn inzonderheid van deeze Soort in III.

gebruik , om dat zy in grootte uitmunten ^
^^^^^l.

wordende dezelven , onder den naam van Cy- Hoofd»
nosbaton of Cynorhodon , na dat het Zaad 'er^^"^*

uitgenomen is, gedroogd zynde, *t zy in Poei- ^Pobir-

jer of in Afkookzel , als een Bloedzuiverend
"'"*'

Middel aangepreezen. Een geheel Werkje is

over de kragten van dit Gewas , onder den

naam van Cymsbatologia , iü 't licht gegeven»

*t Gedeftilleerde Water der Bloemen is niec

minder geurig, dan dat van de gewoone Tuin-

roozen. De Konferf heeft een famentrekken-

de hoedanigheid ; maar het voornaamfte gebruik ^

dat men 'er van heeft , zyn de ingelegde Vrug-

ten of Roozenknoppen en derzelver Geley toe

verfrisfching en verfnapering : want dat het

Sponsachtig Uitwas , op de Takken van deeze

Roozeboomen groeijende , genaaind Spongia

CynosbaU , of de Wortel derzelven tegen de

Hondsdolheid of Watervrees zou dienen, vindc

by verftandigen weinig geloof. Deeze Spons-

jes 5 die men ook tot andere gebruiken heefc

aangepreezen , zyn Nesten van zekere Gall-

Wespen , gelyk een ander glad Uitwas der

Hondsroozen of dergelyke Wilde Roozeboo-

men , 't welke door zekere Bcx:^ «> Wespjes

voortgebragt wordt (fj. Verkeerdelyk zyn dee-

ze

ft) 2iie het r. Deels XII. STWK vaii deeze Ndtuurly^

Hijlorie^ bladz. iiz en cop»

O a
H* D&SL, V. STUK.
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lïl. ze Uitwasfen voor het Bedeguar der Arabieren

Afdeel. gehouden en dus in de Winkelen genoemd

Hoofd» geweest (f),
«TUIT.

XV, (153 Roozeboom met de Knoppen, die Ey^
R9/a indi' ^q^^ ^yjj^ ^ j;o wel uls de Bloemfteelen

oostindi- glad ^ de Bladjleelen gedoomd^ de Takken
^'

byna ongedoornd,

Deeze groeit, zo wel als de Negende Soort i

in China ; doch beiden zyn zy van de gemeen-

lyk zogenaamde Chineefche R90S wel te onder-

fcheiden. P e t i v e a beeldt deeze onder den

naam van Rofa Cheufan af, en fchryft *er een

Vrugt als Geneverbesfen aan toe. Zy heefc

de grootte van de Lyllerbesfen , volgens onzen

Ridder* De Bladen beftaan uit vyf Vinblaad-

jes, van onderen Wollig, van boven glad: de

Bloemfteelen zyn lang en enkeld: de Takken

hebben hier en daar een fyn Doorntje.

^^^^ (16) Roozeboom met Eyronde Knoppen die

Rofa per.» glad

Hangende,
^^^ Bedeguar fimt Callx hlspldac , in quibus reperiuntuc

Temhrcdines. LiNN. FU Suee, p. 148. Bedeguar Fungus Ni-

dus Inlefti. Mnt. Mtd» Vid« HOFFmAnn. ds Medicaw, Oj^
sinalihus & DOOOM.

(15} R«fa Gerrn* ovatis Pedunculisque glabrls , Caule fubU

nermi, Periolis aculeath Koik Cheufan glaara Junipeafrudu»

Pet. Gdz, 56* T. 35. f. II.

(16) Ro/a Germ. ovaris glabris , Pediinc. Cauleque hispidis,

Petiolis mernilbus , Fiu&ibus pendulis. Kof* Sanguiforbae raa*

Joris foliQ,FïuattIongopendulo, ÜILL. EUk» 32;. T» z^$*
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glad zyn , de Bloemfteelen en Takken Ste* ^ï^»

kelig , ongedovrnde Bladjhelen en hangen- x.
*

de yrugten. ^^^«^^
^ STUK.

Onder den naam van Roos met Bladen als ^Poiya-

van de groote Pimpernel , met eene lange han-

gende Vrugt, is deeze door D i l l e n i u s af-

gebeeld en befchreeven. Haare Groeiplaats

wordt gefield in Europa,

(17) Roozeboom met Eyronde gladde Knop' xvit.

pen ; de Bloemfteelen ftekelig; de Takken ^^{^^l^^*

en Bladfteelen gedoomd. P-00».

Ruim zo gemeen als ééne der gcmelden is

deeze Soort , die men Witte Roos noemt , in

de Lusthoven van Europa, alwaar zy de Bloem*

perken en Wandellaanen niet mmder verfiert^

doordien zy een Boomachtig Gewas maakt

veel hooger dan de Provence of de Roode

Roozen , komende daar in naast aan de Hglan-

tieren. Indien het de eerfte van DoDowéus
is, gelyk de Heer Mürray vastdelt , dan

fchynt zy ook niet in 't wilde te groeijen in

ons Wereldsdeel, hoewel de Heer Jacquin
haar in 't Kreupelbofch by Weenen vondt en

Gerard in Provence Ray heeft opge-

merkt, dat 'er, behalve de groote, die in de

Haa.

f17) Ro/d Gerra, cvatis glabri», Pedunc» hispidis , Caule

Petiolisque aculeatis. Rofi aiba vulgaris mijor. € B. Pin,

482. Rofafativa prima. Doi>. Peinpt. i%6t ^» Kofil aiba ïlösf

pleno» BESL. EysuTern, 6, T- 3. f. s,

03
lï. DEEL. V. STUK.
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IlI» Haagen van Engeland, zegt hy , zeven of agt
Afdeel.

yj^eten hoog groeit , een kleine is ,, die de

Hoofd- Roozen ook wit, doch in 't midden een wei-
sTüK.

j^:g j.QQ^ heeh , welke hy daar van in Soort

v^e!
^^'

niet oordeelt te verfchilien. De laatfle , ook

in Provence voorkomende 3 daar men de ge-

woone Witte Roos in de Tuinen heeft, hadt,

volgens Garidel, niet meer dan anderhalf

of twee Voeten hoogte. De Bloemen zyn ,

gelyk men weet , ongemeen zoet van Reuk

en lieflyker dan andere Roozen. Het Water

,

daar van gedeftilleerd , wordt in 't byzonder

tegen de Oog - Ontfleekingen aangepreezen.

Roozen ^^ °^^"^ "^"^^ Roozen van Damask (Rofa
van Damascenüi) wordt dikwife aan de genen die

™ * men Provence - Roozen noemt, alsof dezelven

van Damaskus in Syrië afkomflig waren, ge-

geven. Sommigen fchryven dien naam aan de

gewoone Witte Tuin » Roozen toe. 't Is ze-

ker dat de afkomst der Roozen, die men in

Europa heeft , niet even zeker is; doch dat

zy allen uit ééne Soort zouden gefprooten

zyn, gelyk de vermaarde Doktor Gerard
wil , is uit het aanmerkelyk en weezentlyk ver-

fchil der Takken , Bladeren en Knoppen, en an-

dere hoedanigheden , hier opgenoemd , niet

waarfchynlyk. Men kan ligt toeftemmen , dat

de zes eerfle Soorten veel overeenkomst met

de Hondsroos hebben , maar het verfchil van

deeze, van de gewoone Roode , bleekroode en

Witte Roozen , als ook derzelver verfchil on-

der
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der malkanderen , in 't byzonder de tegendry- lïl.

dige eigenfchappen , doen blyken, dat 'er wee- ™^^'

«entlyk verfchillende Soorten zyn , tusfchen Hoofd-

weJken men wederom veele Verlcheidcnheden^^"^*

heeft ; zo dat het eigentlyke onderfcheid der^^j^"^^-^^"

Poorten van Roozeboomen 3 van welken M u n -

TiNG 'er dertig gekend badc , waar onder

ééne met een purperblaaiiwe Bloem , naauwlyks

te bepaalen, en misfchien door de Matuur niet

bepaald is.

R u B ü s. Braamboos.

De Kelk is hier ook in vyven gedeeld , met

vyf Bloemblaadjes j maar de Vrugt een Befie,

die uit eenzaadige Korrels beftaat.

Het getal der Soorten, thans vyftien, is in

elf Heeflerachtigen en vier Kruidigen verdeeld.

De gewoone Braamboozen maaken daar van de

Eerde uit^ als volgt.

(i) Braamboos met vyf' en drievinnige Bla* r.

den y de Steng gedoornd y de BladfteelenuSus"^

mt Sleuven. ^|--ne

Deeze brengt de Gewoone Braamboozen
^°^**

voort 5 van roode en witte Kleur , wordende

naar

(i) Ruhus ToVils quinato- pinnatis texnatlsque , Caule acu-

Ic^fto, Petiolis canaUculatis. Syst. Nat. XJI. Gen, 632. p, 34,9^

Veg, XIII. Gen. 632. p. 395. Fl. Suec. 408. /fat. Mei. 242,

Hart. Clif, &c. R. Id^us Ipinofiis. C. B. Fin, 479. Iteiu

Frudu albo & ixvïs, C» B. Pin, 479»

o 4
II» Deel» V« Stuk#
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III. naar dezelven in 't Franfch FramUifier y in 't

'Afdeei.
jgj3ge]fch Rasberry-Tree getyteld. De Vrugtea

HooFD^ zelf noemen de Duitfchers Hunbeeren of Hm-
sTüK. heeren , en wy ook wel Hinnebefiën. In

vïQs!^^^^' Sweeden , alwaar zy ook groeijen , is behalve

de gemeene naam Halloji , die van Bringbaery

Fallbaer en Brombasr of Ullbaer bekend. De
Laplanders heeterize Gappermurie , 'c welk

èenigszins naar den Spaanfcben naam CargamO'

ras fchynt te gelykcn. De Latynfche Rubus

IdcBm , by welken 'er Dioscorides van

fpreekt, zou van den Berg Ida in Griekenland

afkomftig zyn. Op Steenachtige Gronden , die

wo«st leggen , komen de Braamboozen in Swee-

den , Engeland , Duitfchland, Vrankryk en Ita-

lië 5 ja zelfs aldaar in de Bosfch'en , wild voort

;

doch hier te lande vindt men ze niet dan in

de Hoven

«

't Gewas beftaat uit Stengen , die veelen te

gelyk uit eenen Wortel fpruiten , welke in

't voortloopen paauwlyks te bedwingen is, D©
Takken zyn met fcherpe Doornqn gewapend,

en draageo Bladfleelen van drie of vyf ovaale

Bladen, van onderen wit en Wollig, van bo.

ven helder groen. De Vrugten, iedereen be-

kend, zyn zeer Sappig en aangenaam rins van

Smaak , van eene verkoelende hoedanigheid.

De Syroop daar van gemaakt , als ook het ge-

deililleerde Water en.de Geest, worden onder

de Winkelmiddclen göteld. Een geurige ea

leer krsgtilge Wy» kan 'er van gemaakt wor-
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den. De Toppen, Bladen, Eloemen en on*
^^ï^J^^

rype Vrugten, zyn wegetis de famentrckkende x.

hoedanigheid vermaard. Hoofd-
° STUK.

(2) Braamboos met drï'evïnnige van onderen ir.

Wollige Bladen y de BladfHelen TO?id, ^^ oaidemas

Steng gedoomd.
^^^^^^.^^^

In Virginie en Kanada groeit deeze Soort
*^^'^'

van Braamboozen , welke zeer aangenaame

Vrugten dra«gt , en door een blaauwen Waa-

imi) die op de Steelen legt, van de gewoo-

ïie of Europifche , welke in Virginie ook

groeit 3 onderfcheiden wordt. In Penfylvanie

vondt Kalm dezelve een groot Onkruid op

de Zaaylanden te zyn , maakende , door haare

langs den Grond voortloopende Ranken , de —
woest leggende of verlaatene Akkers gevaarlyk

te bewandelen : want het Gewas hadt onge-

meen fcherpe kromme Doornen. De Vrugten,

die het draagt , zyn gewoonlyk zwart, doch

fomtyds ook rood , rinfer en aangenaamer dan

de gewoone Braamboozen, zegt onze Ridder»

Paar te Lande wordt 'er Wyn van gemaakt.

(2) Braam-

(z) Ruhus Fol. ternatls fubtus tomentofTs, Caule aculeato,

Petiolis teretibus. Kalm. Jt. ir. p» 283 Kubus Fol longiorj»

bas &c. Sloan. J^m. 173, Hiji. ir« p. 109. T. 21?. f. j.

RAJ. Dendr^ 76, Rub, Idaeus Fr. nigro Viiginianus. Djli,.

Eltb. izj. T. 287. f 319. Rub, Amer» magis ereclus, Spinis

larioribus, Stipite co^ruleo. Pluk. Alvi. pj, GfiON, Firg.lW

p. 78.

O f
lU DïEL. y. Stuk,
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ÏÏI. (3) Braamboos met drievinnige kade Bladen,

Afpeel.
fig Stengen en Bladfteelen met ftyve

jioorn- Hacdrtjes bezet»

*^
in. Deezc , in Kanada slleen door Kalm ge-

Mushs-^Q^^Q^
^ j^^^Q ^aar van te regt den bynaam

^'auigc. voeren. Haar verfchil van de voorgaanden is

uit de bepaaliiTg blykbaar^

IV. (4) Braamboos 77iet drievinnige , van onderen

itfctr^' Wollige Bladen, de Steng ruig^ hebben-

Moiukkl de t ZO wel als de Bladfteelen , kromme

Doornen,

B.y RuMPHïüs is de^ze, onder den naam

van Kleinbladige Molukkifche, voorgefteld, in

vergelyking met de Grootbladige Braamftruik,

die aldaar ook groeit , en Bladen als van de

Wilde Wyngaard heeft. De Bladen zyn geens-

zins kleiner dan in de Europifche Braamboo-

zen, naamelyk een Vinger lang en twee Vin-

geren breed , zo hy zegt , en daarom is de

bynaam van Kleinbladig hier verkeerdelyk over-

genomen, 't Gewas wordt een booge Heefter,

die ilerk gedoomd is, met kruipende Worte-

len, en draagt Vrugten als onze Braamboozen,

doch Waterig en lalfer van Smaak,

(5) Braam*

f3) Ruius Follis ternatis Budis, Caullbus Petiolisgue hls-

pidis.

(4) Rtéhus Fol. tern. fiibtus tomentofisj Caule hiito,Petio«

Ijvque Aculels recurvis. Rubus Moliiccanusparvifolins. RUMPM.

^4mk» V. p. 88. T« 47« /• ï»



Cj) Braamboos met drievinnigei van onderen UI,

Wollige Bladen , de Steng ^ Bladfteekn ^^deel;

en Bladen i Wollig met kromme Doornen, Hoofd^'
STUK,

Eeeze, dooi' Sloane op 't Eiland Jamai- y^

Ica gevonden , kwam in alle opzigten , byna ?ƒjf
"^

z^'*'

inet de gewoone Eiiropifche Brummelen , thans l-'=^^^ii«^3*'

te befcbryven , overeen ; doch hadt de 1 akken

en Bladen Wollig , de Bloem en Vrugten

kleiner. Hier is de Braam met dubbelde witte

Bloemen 5 van Magnoliüs, t'huis gebragc.

- (6) Branmboos met drïevinnige , bykans kaale vu
Bladen , de zyddi-ngfe tweekwabbig , de ^^/j"

Takken rond en gedoomd, uumv/Q
Brumnie-

De Vrugten van deeze Soort , die op de

Veluwe 5 in Gelderland en elders op de Hei-

jen voorkomt , noemt men Blaaiiwe Britmme-

kn. Het Gewas fchynt v/eczcndyk van het

volgende te verfchtUen; hoewel men het mede
dikwils onder den naam van Braamen bcgtypt ^

op plaatfen daar het een zo wel als 't andere

groeit; gelyk in Sweeden, alwaar die van Goth-

land

(s) Rübtis Fol. tern. ftibt. tomentofls, Csule , retioIJs Fo-

liisque pubescentibus r^ciuvato- aciileaïls. Alar.t, 75. Pvubiis

Pol. longioiib.us fubtus molli ianugine obdu6"tIs 5rc. Sloan.
J^am, II. p. icp.

(6) Rühus Fol. tern, fubnudis » Intcrnlibus hWolvs , Caule

Dculeato tereti. B.ubiis repens frudu ra-ilo. C\ B. Pin. 479.

Rubus n'jinor, DOD. Pempt, 742. Rubus C-'^.ulc acuk^itg jFoI,

ternat'S. Hall. Helv. 344,

II« DEEL V. STUK.
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lil land hetzelve Pfalmbaer , de Smalanders Bi-

'^^^^^^' oernhaer heeten , enz. Het Loof is laager.

Hoofd minder Takkig en donkereï; de Takken zyn
STUK. 2eer fyn gedoomd, de Vrugten blaauw.

VIT. (7) Braamboos met v^fvinnig gevingerde en

ufoful!^^'' drievinnige Bladen , de Takken en Blad-

Beaam en. fteelen gedoomd.

Men noemt deeze , die Heefterachtiger en

hooger is van Gewas, gemeenlyk Braamen o£

ook Brummelen , in Vriesland Tonbeijen. De
gewoone naam is in Engeland Brambles of

BlackJyerries , in Vrankryk Ronce en in Duitfch-

lanu Braemen. Zy groeijen in 't wilde door

geheel Europa. Zeker Eofch , by Bern ia

Switzerland , wordt , wegens de menigvuldig-

heid van deeze Braamen , Bremgarten geheten

,

zegt de Heer Hallep. De Vrugten, vol-

komen ryp zynde , zyn niet onaangenaam ,

en dezelven kunnen , als men niets anders

heeft, in 't gaan door drooge Zandige plaat»

fen , tot verfrisfchinge (trekken, R a y ver-

haalt , dat menze in Engeland Schaldherries

noemt , dat is Schurftbesfen , om dat zy in

Kin-

(7) Ruhui Fol. quinato digitatiB ternatisque * Caule Petio-

Ilsque acuieatis Fl Suec. 409 , 44+. R.ut>us Caule aculeato

,

Fol tern. ac quinatis. Horu Ciiffl 192.. Gron. f^irf^. i5j,

R. Lugdbat. 273. Ruhus vuig. f. RuNus Fmi^u nigro C. B»

Pin 479. ^, Rubus vu!g. major Fruélu a!bo. Raj AnglAlU

p. 467. y, Rubus flore albo pleno» Mj^GN. Hfrt. 17g, ^
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Kinderen , die dezelven veel eeten , de Dau- Hf.

worm en Zeere Hoofden veroirzaaken zouden, ^fdeei;

Onryp zynde , bevatten zy zekerlyk een on- Hoofd-

gezond , wrang , Sap , dat echter als een Sa- ^'^^k.

mentrekkend Middel dienen kan, wordendede ./^^^^y*

Bladen daar toe ook wel , inzonderheid in Gor-

geldranken voor Kv^aalen van Mond en Keel,

gebruikt.

De Groote Wilde Braamen worden in 't

Griekfch Batos genoemd en derzelver Vrugten

heeten deswegen Mora Bati , die men in 'c

Rob en Mei Diamorum behoort te gebruiken

en niet de Braamboozen , ten zy men dezelven

rood en onryp neeme : want in die Winkel-

middelen wordt een famentrekkende kragt ver-

eifcht. In de Wildernisfen van ons Land, in.

zonderheid in de Voetpaden , daar door loo-

pende , veroirzaakt het Gewas van deeze Wil-

de Braamen, 't welk, aan den Grond raakende,

weder Wortel fchiet , als natuurlyke Voetan-

gels , die een onverhoedfen Wandelaar ligt

doen tuimelen en dus dezelven niet gemakke-

lyk maaken te begaan ; terwyl men zig ook

deerlyk kwetzen kan aan derzelver fcherp ge-

doomde Takken , die oud wordende eeniger*

maate hoekig zyn.

't Gewas is ongemeen fraay met de natuur-

lyke Kleuren uitgegeven , door den Erlangfen.

Poogleeraar Schm idel , die de Afbeeldin-

gen van alle andere Autheuren , zo ten opzigt

^van

II. DEEL. V, STUK»
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TLh van het Loof en de Geftake , als van de Bhcm»
/iTDHE

*en Vrugtmaakende deelen vergelykt^ en aan-

HooFD^ merkt, dat de Bloemblaadjes zeer flap en teder

sTüK* ^yn, waar van het getal dikwils meer en van

^^^f'^^'zes tot tien , doch doorgaans vyf is^ in deeze

Soort , z^nde het getal der Meeldraadjes om-

trent anderhalf honderd. Van de Stylen en

Vrugtbeginzels komen doorgaans tot veertig of

vyftig in ieder Bloem voor, doch waar van het

derde deel, op 't hoogde, tot Besfen of Kor-

rels voldraagt , zynde derzelver Stoel rondach-

tig, niet pieramidaal gelyk in de Braamboo-

zen. De Bladen zyn digt aan den Wortel

ïneest vyfvinnig , naar boven toe drievinnig ,

en aan óen top komen lömtyds enkelde voor.

De grootilen , zegt hy , hebben de Rib ge-

doomd, de kleirjflen fomtyds ongedoornd. In

zeer drooge Gronden vindt men de enden der

Takken , de Bloemfteelen en Bladen , mee eene

gryze Wolliglieid bekleed. By den oirfprong

van ieder Bladfteel zyn twee Stoppekjes. Hoe
vetter de Grond is , hoe zwaarder getrost de

Bloemen en Vrugten voorkomen. De Stengen

of Hoofdtakken leggen , in het wild groeijends

Gewas, akyd neder of kruipen langs den Grond 3

doch de kleine , jonge Takken verheffen zig

cpwaards. Behalve de Verfcheidenheid die wit-

t;e Vrugten draagt , en die met dubbelde wit-

te Bloemen , als. iets raars in de Tuinen gc«

houden wordende 3 heeft zyn Ed. ook een on-

ge-
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gedoomde en anderen opgetekend f*). Men lU»

dubbelde Bloemen zyn deeze Braamen in den ^^^^^"»

Elfaz in 'c wilde waargenomen (f). Hoora-
STÜK.

(8} Braamboos met gevingerde, tien-^ vyfêti viir.

drievinnige Bladen , de Tukken onge-
^jf^^J^ff'

doornd, ^ Kanada»
Iche,

Van deeze Kanadafche , ook door den Heer

Kalm waargenomen, zyn de Takken paarfch-

achtig , de Bladen Lancetvormig , wederzyds

kaal , zeer dun , met fcherpe Tandjes : de Blik-

jes Lancetvormig; de Stoppeltjes fmal enfpits.

MiLLER heeft 'er de Afbeelding van ge-

geven.

rp) Braamboos met enkelde gepalmde Bladen; ^x. ^

Ritmus

de Takken ongedoornd , veelbladig en veel-odoratus,

bloemig.
Welneken-:

Deeze , in de Openbaare Kruidhoven bekend

,

ea

(*) SCHMIDEL Icon. Plant. Morimb. 1762. ad Tab. ir« p,

8. &C. Flore Albo zegt zyn Ed. wel , haaiende Tourne-

TORT, Garioel, en anderen, die het dus ook hebben, aan;

doch , dewyl de Bloemen in de gewoone Braamen x.Q.r\. naasn-

enby wit zyn, volg ik HALLER , die ten deeze opzlgtezcgt,

TruUu alho , en Ray , die de Wilde Braamen met wicta

VEugten in Engeland gevonden heeft.

(t) Mapp. Alfat. p. 272»

(8) Ruhtis Fol. digitatis d,tm.%^ guinis, (ernatisque, Caule

inermi, Mill. h. 223.

f9) Kuhus Fol. fimpllcibus palmatis, Caule inermi multi-

folio raultifloro.. Horu Clif. 192* Ups^ 133". R. Lufdb. 274.

MiLL, /tf. 223.Rubus odoratus. CoaN» Cmai, i^j». T* 15a,

1% DBn«y. STUK^
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ÏW» en insgelyks uit Kanada afkomdig , voert by
Afdeel. c o r n ü t 1 5 die haar in Afbeelding gebragc

HooFB- heeft , den naam van Welriekende Braam-
""^'

boos.

Moiucea- C^<^) Braamboos 7net enkelde Hartvormige ge^

KUS, hvahde Bladen , ^n neerleggende gedooru'
BreedbladJ-

Takken

Dk is de BreeMadige Mojukkifche Braam-

boos van RuMPHius, die te regt deezen

naam mag voeren , om dat zy veel breeder van

Blad is dan de voorgaande Soorten. Het ge-

heele Gewas is met fyne Doornen zo digt be-

zet , dat men het naauwlyks kan aanraaken ,

zelfs de Bladen , die de langte hebben van zes

of zeven Duim, en nog meer breedte, in figuur

gelykende naar het Loof van den Wilden

Wyngaard. De Vrugten zyn beter dan die

van de gemelde Kleinbladige
, groeijende ook

pp An^bon.

XI. C^i-) Braamboos met enkelde langwerpig Hart-

^^^"f he*
vormige , Zaagswys' getande Bladen; de

Takken ongedoornd , 't Gewas Heejler-

achtig*

Dit is een klein Heeftertje , ia Japan groei-

jen-

(lo) Ruhus Fol. fimplicibus cordatls fublobatis, Cauleaca-

leato decumbente. Ruhus Moluccanus latifülius. Rhmph. -4«ï^*

V, p* 8 8. T. 47. f. 2.

fii) Ruifas Fol, flmplidbus Cordatis «blongis fcrratis Caiil«

\^mi ruffcuticofo. Mant, Z4S»
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jefide, tnet eeö regtopftaande, gladde ^ weinig III.

getakte Steng, waar aan gedeelde Bladen over-*^^^^^^

hoeks , die wederzyds glad zyn* Aan 't endEooFD-

der Takken komen enkeldeBloemfteeltjes voort j**"^"^*

draagende Bloemen met ronde witte Blaadjes „i^"'^^"-

in een kleine Kelk»

De vier laatfle Soorten , als geheel Kruidig

aynde , laat ik voor de volgende Afdeeling

over*

Potent itLA,

Een Kelk in tienen gedeeld ; vyf Bloem»

blaadjes: Zaaden die rondachtig en naakt zyn^

aan een kleinen Sappeloozen Stoel gehecht ^

zyn de Kenmerken van dit Geflagt , welks

Bloemen veel naar die der Aardbefiën gelyken^

Het bevat zeer veele Soorten , waar onder

alleenlyk de Ecrfte Heellerachtig is, naamelyk

(i) Potentilla met gevinde Bladen y de Steng i*

.

Hee/terachtig hebbende. Fruüco/di
Heefter»

Deeze, in de Tuinen van Europa bekend
,*'^^''^^*

groeig

(i) PóténÜlla Foliis pinnatis , Caule Fruticofo* Syst, Nat.

XII. Geiu 634. P* 3SO. f^fg- XIII. Gen. 634. P* 395, H.

Cliff. 193. Flor. Suec. 416 , 451. R, Lugdhat» 275, HUDS.

Angl* 195. kAlm. Jtin* II, p. 2<ï3« Pentaphylloides éreflumi

ïruticofum Eboracenfe. MORtS. Hijl. II. p. 1934 S. 2. Ti zii'

fi j . Hortul. AngL T. p. 54* Pentaphylloides reftum frutes-

cens» WALTM. Hort. 9$. T. 17. RAj. Hi/i. p* 616. PentapK^

ftuticofaèlatiou Amm* ^ath^ S8. T. 17 8c 8p. T. is.f. l,

P
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ÏII. groeit natuurlyk in Engeland , als ook in Swee-
Afdeel. ^gQ gjj Siberië. Het onderfcheid j dat zig tus-

HooFD- fchen de Engclfche of Jorkfche en de Siberi-

stwk:. f^j^g openbaart, naamelyk, is niet grooter, dan

^J^^^^^'it gene 'er in verfchillende Planten, daar van,

uit Siberië wordt waargenomen. De Autheu-

ren hebben het Gewas onder den naam van

Pentaphylloides befchreeven , en het is by ver-

fcheidene in Afbeelding vertoond, wordende

van de Oelanders Tok geheten. Zonderling,

dat hetzelve dus de koude deelen van Europa

alleen verkiest tot zyne Woonplaats, G m E*

LiN heeft het in Siberië gevonden, met Rys

van een of twee Ellen hoog, bezet met Steel-

tjes , waar aan een Blad, diep in vyven ge-

deeld, van boven groen, met witte Haairtjes,

van onderen geaderd en minder Haairig, en dus

veel naar die van het Vyfvingerkruid gelyken-

de : doch in het gedroogde Exemplaar , door

zyn Ed. uit Daurie overgezonden , waren de

Bladen weezentlyk gevind. De Bloemen kwa-

men enkeld aan 't end der Takjes voort, die

van het gezegde Rys zydelings uitgefchooten

waren. In een laager Gewas van dien zelfden

aart, niet hooger dan een Voet opfchietende,

waren de Bladen dikwils uit zeven Vinnetjes,

even als in het Jorkfche , door Ray befchreeven

en Heefier - Fyfblad genaamd , waar in de zelf-

de eigenfchap als in de Siberifchen , van naa-

melyk aan de Takken af te fchilferen, waar-

genomen werdto

Ca-

y
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Galycanthüs. Kelkbloem. ^ W#
Afdeel*

Ëetï vyfbladigé , Kruikachtige Kelk , met ge-
^^^^^

kleurde Blaadjes fcbubbig bezet, Veele Stylen ^tuk,

met een geklierden Stempel. Veele Zaaden, Poi^^^»

die geftaart zyn , binnen een Sappigen Kelk*"'**

vervat. Dus zyn de Kenmerken vah dit zon-

derlinge Gcflagt van Planten opgegeven, waar

toe men twee Soorten betrokken vindt,

(i) Kelkbloem mst de binnen/te Bloemblaad* i.

jes langst. .^i^f^}.

Dit Gewas , in Karolina groeijende, maakt Karoiini»

tolgens Catesey een Heefter van agt of^^^^*

tien Voeten hoog , met Bladen als van den

Kornoelje - Boom , welks Bloemen , uit dikke Ko-

perkleurige Bloemblaadjes beitaande, veel naar

die van de GeÜernde Anemone gelyken , heb-

bende een Kelk met omgeboogen Blaadjes,

van de zelfde Kleur, Gedagte Autheur heeft

het Gewas , welks Bast Kruiderig is , naar

Kaneel ruikende g in Europa ingevoerd 3 alwaar

het driederley Naamen bekomen heeft , die

geen van allen door onzen Ridder goedgekeurd

zyn»

(i) CalycantJius Petalls interioribus longioribus, Syit. Nat,

XII. Gen* 639. p. 353. ^f^. XIII. Gen. 639* p. 400. Kut-

ncria Anenaones Flore. Du HAm» Arbr^ I. p, 114, t. 45.

Bafleila FoL ovatis acuminatis , Caule fruticofb. MiiJLDié.

T. 60. Beareria Tetalis Coriaceis oblongis Sec. Ehret. Pié^

T. 13. Frutex Corni foliis &c. Catesb. C&r^l. p. T, 4^;

SEtlGM. Veg. PI. 92.

P i

k
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UI. zyti. Dus hadt de Heer du Hamel hetzelve

Afdeel. s^tneria met Anemones Bloem , en de Heer

Hoofd* Ehret Beureria geheten. De Heer Mi l-

«TüK. LER hadt hetzelve Bafteria, naar mynen thans

r-eeiwy- overleeden Vrind , Doktor B a s t e r te Zi-

ritee, getyteld , en gaf daar van voor reden,

5, dat hy zulks uit Vriendfchap en Achting voor

,, denzclven hadt gedaan, om dat die Heer in

3, zyne kostbaare Tuin veele ongemeene Plan-

,5 ten bezat , welken hy niet kaarig was , aan

3, zyne goede Vrinden mede te deelenV' Lin-

NiEus hadt 5 geloof ik , niet beflooten , de Naam»

geeving zo ver uit te breiden , of alle de zoda-

nigen , die wel in Geleerdheid uitmuntende ,

doch geen byzondere bevorderaars der Kruid-

kunde waren , daar in te begrypen. Onder-

tusfchen is evenwel naderhand , door wylen

mynen Vrind , niet weinig ten dienfle van de

Kruidkunde uitgevoerd (*).

^j^ (2) Kelkbloem met de binnen/te Bloemblaad'

Calyun- jg^ kUiflsU
thusfrw

^chinee- ^^^ Gewas , door den vermaarden K a e m-
fche* p F E R in Japan waargenomen , was van Nan-

quin en dus uit China derwaards gebragt, en

werdt,

() Die Naamsverandering, door den Mttt Linnjeus,

is reeds voor den jaare 17^1 gafchied ; wylcn de Heer BAS-

TER ftierf in Maart deezes Jaars 1775 ; zynde, in 't jair 176I

,

een Brief van zyn Ed. ever 't Kruidk*tndig Samen/lel vu*

LlNN^üS uitgekomen.

(2 ; Calyeanthus Petalis interioribus miniltis, t« O^^ ^^^*

B.obaj% KAEMPF, AmofH, 87$, T. «7»,
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werdt, wegens zyne fchoonheid, aldaar in de II^»

Tuinen aangekweekt. Het hadt de Takken x*

vol Merg , ongeregeld bezet met dunne Tak- Hoofd-

jes en Lancetswys ovaale Bladen, efFenrandig /"^^^^^
^

Iterk geaderd, wederzyds glad. Voor het uit-^;^,

komen derzelven, in 't vroege Voorjaar, open-

baarden zig de Bloemen, van eene Sterachtige

figuur , uit agt groote Bloemblaadjes beftaan»

de , en van binnen even zo veel of meer klei*

nere Bloemblaadjes hebbende ,
geelachtig met

Bloedkleurige Stipjes, omringende een pierami-

daalen Styl of Stamper. De Reuk der Bloemen

was als die van Violen , doch lastig, zo men

ze veel rook. Het Zaadhuisje was anderhalf

Duim lang, met Schubben bekleed, Koifykleu-

rig bruin , in een weeke Pap eenige Zaaden

als Turkfe Boontjes bevattende, vaneen Olie-

achtigen, bitterzoeten Smaak.

XI. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Veelmannige Hee-
sters, Folyandria , ms M^egens het onbe-

paalde getal van Meeldraadjes genaamd ; waar

onder de verfcheide Soorten van Kappers »

Cittus en in 't byzonder de Theeboom, Voor-

komen,

De Plantgewasfen , in deeze Klasfe , wor-

den Veelmannigen getyteld, om
dat het getal der Meeldraadjes in dezelven zeer

P 3 groot
H. De£L« y« Stuk»
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lïl, gi'oot is 5 zynde die altemaal op het Vrugibe-
'^fdêel gin2el geplant 3 en niet in den rand van den

j^ooFD^ Kelk 5 gelyk in de voorgaande Klasfe plaats

STUK. heek ; welke onderfcheiding van meer belang

^j^l"^^^' is, dan het eigentlyke getal der Meeldraadjes,

Onder de Eenwyvigen igélykbyn^aWG Heeiters

zyn , komen 'er voor die de Bloem Een^^f

Brie- ^ Fier-i Fyf-, Zes ^ Agt, Negen ^ Tien

en Veelhladig hebben. Het ^getal der Geilagten

van HeeÜeren is hier veel kleiner, dan dat der

Boomen is geweest,

Marcgravia.
Dit Gcflagt heeft een Eenbladige geflootene

Bloem , met eenen zesbladigen scfchubden

Kelk, zynde de Vrugt eene veelhollige, veel^

zaadigc Befie*

I, De eeniglte Soort Ci), in Zuid - Amerika of
Marcgra- ^^^ ^^ ^^ Westjndiën groeijende, is een Ge-
lata. vj^s dat langs de Boomen kruipt en op dezel-

gende."^
" ven Wortel fchiet , als een Bygewas , zynde

Heeflerachtip; , met neergeboogene of hangende

Ranken. Klimmende Marcgravia ^ met de Vr'ug-

ten Straalswyze geplaatst, heeft Plumier
deeze

(i) Marcgravia. Syst. Nat. XII. Gen. 640. p. 358. P'eg XIU»

Gen. 640, p. 40J. Jacq Amer. HiJI, p. 156. T« 95 Marcgra-

via fcandens &c. PjlUM. Gen» 7, Iciy^» Marcgravia fcandens,

Foliis Caulinis fubrotundis &c, Brown. Jam, 244. T, z6,

phyllitldi fcandenti afHnis major , Folio crasfo fubrotundo.

SpA^. Jam. 15, HlJl^M L p» 74, T« 2S. f. ï.
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deeze getyteld. De Bladen zyn in byzondere UI.

Planten van geheel verfchillende figuur, zo de'^^^^^^*

Heer J a c q u i n aantekent , Lancetvormig , Hoofd-

Eyrond, ovaal of Zeisfenvormig. De Bloemen ^'^"^'

maaken Kroontjes uit, aan 't end der Ranken ,^.^-^''*''^r

beflaande uit menigvuldige Steekjes, van gely-

ke langte , in 't ronde geplaatst en horizontaal

uitgebreid. De Bloemen verheffen zig , zynde

naakt, met een afvallend Blad en Kelk. Het
midden van het Kroontje vi^ordt beflagen doey:

Honigklieren , ongefteeld , dikvvils vyf in getal

,

opgeregt , de figuur hebbende als van een Helm
of van bet bovenfte Bloemblaadje der Bloem

van het Kruid , dat men Wolfswortel noemt ,

met den Mond naar den omtrek geplaatst, fom-

tyds Bloemdraagende , fomtyds niet. De Viugt

is doorgaans in tien Holligheden verdeeld, be-

vattende het Zaad in een hoogrcode Pap, vol-

gens den Beer Jacqü i N, die die Gewas in

de Bosfchen der Katibifche Eilanden vcndt
,

wordende hetzelve van de Franfchen Bois des

Couilles geheten.

Tri l ï x^

In dit Geflagt is de Bloem en Kelk , beiden

,

driebladig , de Vrugt een vyfhollige Befie met

veele Zaaden.

De eenigfte Soort (i), Jacquinia door Mu-
^

-JIS Trilisg

lutea.

(ï) Trillx. Syst, Nat, T^eg^ XIIT. Gen. I3l3»p. ^0$, Mam, ^^^^^'

filt, 247. Jacquinia, Mütis» Ms.

tU Deel. V. Stuk,



a32 Vêelmannige Heesters.

111. Tis genaamd , groeit by Karthagena in de

xl'^*
Westindiën. Het is een Heefkr van twee

Hoofd- Vadem hoog , zeer Takkig , met ronde ruuw-
6TUK.

achtige Takken. De Bladen , overhoeks ge-

^.^"'^^' plaatst , zyn Hartvormig ovaal, gefpitst^Zaags-

wyze getand , eenigermaate ruig , byna Schild-

vormig opSteelen, die rond en glad zyn. De
Bloemen ^ door de Meelknopjes geel , komen

meest aan *t end der Takken voort , en hebben

ieder haar eigen Steekje, dat rond en ruig is,

C A p p A R I s. Kappers.

De Bloem en Kelk zyn , in dit Geflagt 9

beiden , vierbladig ; de Kelk Lederachtig; de

Vrugt een Doppige Befie , die gedeeld is , met

ééné holligheid.

Het bevat thans dertien Soorten , onder wel-

ken de Cxevvoone de eerfte is, als volgt.

X. (1) Kappers met enkelde eenbloemige Steel'

n^^rT'^
ïjej. Doornachtige Stoppeltjes i afvallend^

Gedoorn- Bladen en ovaale Zaadhuisjes,
^e.

Deeze Soort groei^ in de Zuidelyke deelen

van

(i) Cüpparh Bedunculls folit. uniflaris , StipuIIs fpinofi^j^

Toliis annuis , Caps. ovallbus. Syst. Nat» XII. Gen. 643. p.

3 52. Veg. XljI. Gen. 643. p» 405» Capparis aculeata» H.

Cl'iff. 203. Mau Med. 259- R. Lugdi» 476. GRON. OrUnt.

iï4. Cappatis Foilo rotundo & folio acuto. C» B. Pi». 480.

lOB. Icon. p. 634, 635. TOURN. /«/?. 261. T. 139. POD.

Pempt. 746. Capparis Sicula duplicati Sf\m , Mo aeuto,

Bqcc. Sic. 7p. T» 4i. f' 3*
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van Europa , in de Levant en in Barbarie. HL

Garioel zege , dat raenze omftreeks Aix ^^xl''

in Provenee overvloedig in de Muuren ziet Hoofd*

groeijen , en niettemin verbeeldt hy zig , dat ^"^^f*

dit Gewas uit Italië of van elders derwaards «i^/"^

overgebragt zy , wordende omltreeks Toulon

in menigte aangekweekt. Natuurlyk groeit het

op 't Eiland Galeta , als ook omilreeks Tripoli

en Aleppo in Syrië, zo R au wol f aantekent.

Men geeft het in de mecfte Taaien van Eu-

ropa 5 met eenige verandering , den Latynfchen

of Griekfchen naam ; gelyk het dus de Italiaa-

ncn Capparo , de Franfchen Cappres , de Engel-

fchen Capper en de Duitfchers Kappern hee-

ten.

Het is een Hecfler , wiens Takken niet

minder haakig en fcherp gedoomd zyn dan die

der Braamboozen , fpreidende zig , wanneer

ipepze niet onderfteunt ^ ook in *t ronde langs

den Grond uit. De Bladen^ daar aan groei-

jende, zyn in de eene fpits ovaal, in de an-

dere ftomp en byna rond , 't welk eene Ver-

fcheidenheid uitmaakt , by Lob el duidelyfc

afgebeeld. Tot de eerfte behoort die , waar

van Boe co NE fpreekt , als op Sicilië groei-

jende, met dubbelde Doornen. Uit de Oxe-
len komen enkelde Steekjes met ronde Knop-

pen, die open gaande witte Bloemen uitgecven,

tol lange Meeldraadjes , met een zwaar getop^

ten Styl , en daar op volgen Eyronde Vrug-

P j tm.
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^
ï^I^ ren, vol kleine Zaaden, die roodachtig of Nier-

iiFDEEL
XI. vormig zyn.

Hoofd- De vermaarde Toürnefort heeft deeze
STOK» Bloem en Vrugt der Kapperen zeer fraay in

^^
jnwj.

pj^_^^ vertoond. Men gebruikt , in de Genees-

konst^noch de een noch andere; maar de Knop-

pen worden afgeplukt , eer de Bloemen ont-

looken zyn , en dan, eenige Uuren gedroogd

zynde, in Azyn gezet, met eenig Zout. Dee-

ze ingelegde Kappers gelyk menze noemt ,

Itrekken tot opwekkinge van de Eetlust en tot

verfrisfchinge of tot Toefpyze inzonderheid by

Vleefch of Vifch. Sommigen hebbenze , als

een openend Middel, tegen de Miltzugt aan-

gepreezen» De Bast der Wortelen , gedroogd

zynde, is onder de Geneesmiddelen in gebruik,

komende in verfcheide Samenflelzels der Oudeia.

iT. (2) Kappers met enkelde eenbloemige Steekjes ,

Jèyflikll
Boormclitige Stoppeltjes ^ en Eyronde we-',

ceyion- devzyds gefpitfte Bladen.

Een Ceylonfch Gewas , dat naar het voor-

gaande veel gelykt, doch door de fmalheidder

Bladen . die by Wilgenbladen vergeleeken wor-

den 5 daar van verfchilt , zou deeze Soort uit-

maaken.

(3) Kap,

^2) Capparts Ped. folit. uni'floris. Stip, fpino/Is,Fol. ovatis,

utrinque acut's. F/. Zeyl. 210. Capp. Zeil, dupUc. Spi'nis,

Fol. acuto, PET. i/aj. 625. Capp. fpinofa Fol. oblongis. BüRM.
2:eyl. 53. BüRM. FL Ind. JU,
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(^y Kappers met Kroontjes-Bloemen , gedoorn- Hl.

de Stoppeltjes en Eyronde , uitgegulpte , xl^^
yaarlyks afvallende Bladen, Hoofd-

stuk.

Een Malabaarfch klimmend Boompje , dat m.
gedoomd is, met bleeke Palmbladen, van Plu-

p'^(^"^[J^^^

KENETiüs afgebeeld , maakt deeze Soort uit , ge.

welke de Bloemen aan Kroontjes van enkelde

Bloemfleeltjes, op 't end der Takken, draagt,

en Befie - achtige Vrugten,

(4) Kappers met Kroontjes - Bloemen ^ de Bk' jv.

Dl

ge.

den doorgaans digt by een, Di^Xifdff

Onder verfcheide nieuwe Soorten van dit Ge
ilagt, welken de Heer J a c qu in in de West*

indien waargenomen heeft , is deeze een Boompje

doorgaans zeven Voeten hoog , 't welk in digte

Bosfchen dikwils twintig Voeten hoogte bereikt.

Het heeft Lancetvormige Bladen , tropswys*

groeijende, de Bloemen zyn een Duim breed,

en de Vrugten donker paarfche Peukjes vaa

een of anderhalf Duim lang , bevattende, in

een witte zelfitandigheid, eenige weinige Nier-

achtige Zaaden.

Cj) Kap'

(3) Capparis Ped. ura')ellatis , Stip. Spfnolls , Fol. annm's

ovatis emarginatis. Atbuscula Baccifcrg fcandens Tpinofa, Fol.

Buxi paüidioribus. PjLüK. Mant. 27. T. 3 3 8» ^* i* BURM. Fi,

Ind. 118.

(4) Capparis Ped. umbellatls , Fol. pasfim confertis. Sp*

Plant. 1074. Capparis frondofa, J4C(^ Amer, Hiji» Hz, T*

21* D^EL. y. STVMCt
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III. f5) Kappers fnet Kroontjes - Bloemen , blyven'

^'xf.^^' ^^ Lancetvormige Bladen y die van onde^

Hoofd» ren Wollig zyn , en agt Meeldraadjes.
STUK.

y^ De Takken van deeze Soort zyn Roestkleu-

Ferrugi-x\g en ruuwachtig ; de Bladen Lancetvormig ,

Roêstklcii- gedeeld, effeorandig. Hier wordt de Heejler^

"S^* achtige Cratceva t'huis gebragt , welke Doktor

Browne op Jamaika waargenomen heeft,

hebbende Trosjes van Bloemen in de Oxelen.

VI. C^) Kappers met eenbloemige Steekjes , blyven-

"^Mafa^
^ff langwerpig Eyronde ^ bepaald getropte ^

feaarfe. naakte Bladen»

Dit Gewas groeit aan de Kust van Malabar

,

alwaar men 't Baducca noemt, en daar het een

Boompje maakt van byna eens Mans hoogte,

met den Stam ongevaar een Arm dik, wordende

wegens de fraaiheid der Bloemen in de Tuinen

gehouden en Quetbloem van de Hollanders ge-

heten. Hier toe betrekt men de LaurierhlsL-

dige Kappers , die Boomachtig is , met eene

langwerpig Eyrondc Vrugt van Plümier,
,

en

(s) C^pparis Ped, um^elbtis , Fo], perflfl;. hnceolatis , fub-

tus tomentofis , Flor oi^tandris. Am. Acad^ V. p. 398. Cra-

tsva fruticofa &c. EBOWN, Jam. 24.7* T. 28, f. i.

(6) Ca-pparis Ped, unifloris. Pol. peren» an t, ovato - oblon»

gis , deteimniate confertis nudis , Capp» inermis &c. Hort,

Cl'iff. 204. Capp. aiia arborescens, Lauri foliis &c. Plum. /<?

73. f. 2. Bieynia fruticofa &c. Brown. Jam 245. T, 27. f.

a. Baducca. Hort. MaL VI, p. 105. T, sj, RAJ. Dtndr^ 1630,

BUUM. f/. Ind. 118.
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en de Heejlerachtige Breynia , met kleine ronde IIL

Haauwtjes, door Browne op Jamaika gevon-^^^^^^

den. De Bladen zyn wederzyds glad en meest Hoofd-

van onderen flaauw geaderd. stuk.

(7) Kappers met veelbloemige gehoekte end- vu.

Steekjes i de Bladen blyvend Jiomp ovaal, /ophra.'^

'

Lunghaaa-

Tot deeze Soort betrekt men de Laurier-"^'^z^^

hladige Kappers met een zeer lange Vrugt van

Plümier, en de Karibifche Boom, met

rondachtige Bladen , die Haauwen draagt met

Pap gevuld , naar een Honden - Schaft gelyken-

de i van Plukemet, deswegen Cynophallo^

phoros genaamd. Het is de Boom naar de

Acacia gelykende , met enkelde rondachtige

Bladen , en ronde gezwollen Haauwen draagen-

de, wier binnende Schil Slymerig en hoogrood

is, hebbende een witte Vezelige Bloem, wel-

ken Sloa NE in de Bosfchen op Jamaikaaan*

trof. De Heer Jacquin nam denzelvenop de

Karibifche Eilanden van zeer verfchillende grootte

en gedaante waar, doch altoos iets byzonders,

dat den Kapperen eigen is , in zyne Geilalte

hebbende. De Bloemen waren zeer welrieken-

de,

(7) Capparis Ped, multiflaris terminalibtis, FoL ov^allbus

obtufis percnnaniibui , Gland. axillaribus, Capp, arborescens

Laurifoliis. Plum. Ic 73. f, i. Bteynia fruticofi , fol. obloii-

gis obtuGs. Brownt. Jam. 24.^. T. 27* f. i. Cynophaüopbo-

rus. Pluk. Alm. ix6. T. i-jz, f. 4. Acacia: affinis Arbor fi-

liquofa &c. SLdAN Jam. 153. Hifi. II, p, 59. AAJ. Dindr^

loz. jACq. Amir. Hift^ 15$. T, J>8,

n. Deel. V, Stuk»
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IlL de , hebbende de Meeldraadjes dikwils vief
Afdeel,

£)yiij5en j^^g g^ ^qj^ g^yi ^og langer , welke

Hoofd- een Vrugc wierdt van een half Voet lang,

STUK* omtrent een Vinger dik, van buiten groen met
Ei'w'wjr-

^^^ rooden Naad en tweekleppig. Dezelve

gaat aan 't Gewas open, en de beide Kleppen

rollen zig naar 't Steekje op, Jaatende allengs

de Zaaden uitvallen , die in een rood Vleefch

zitten , en aanltonds uitfpruiten ; zo dat menze

niet groeibaar in Europa overbrengen kan. Van

de Franfchen , op Martenique, werden deeze

Zaaden Pois Mabotda of Duivels - Erwten ge-

heten.

Puicler'ri
^^^ Kappcrs met getroste Bloemfieeltjes , lang^

ma- werpige ftompe Bladen e7i Bejieachtige

Met verwondering zie ik deeze, die een Be-

fieachtige ronde Vrugt heeft, op de voorgaan-

de volgen. Zy is zeerfchoone van Jacquin
genoemd , wegens de fraayheid haarer Bloe-

men , die geelachtig wie en aangenaam van

Reuk zyn , hebbende de anderhalf Duimfe

Meeldraadjes den eerflen Dag wit , den vol»

genden fchoon paarfch. Zy maaken Trosfen

of Aairen aan 't end der Takken, en in ieder

Tros komt een of twee Vrugten voort , van

twee

f 2) CappArh PeJ» Racemofis , FoU ohlongis obtufis, Frudï.

Baccatis. Sp. Plant. 167^. Capparis pulcheirima. ]\cq* Am,

Hifi, i<3, T, ictf.
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twee of vier Duimen middellyn , ryp worden- IH.

de zo walgelyk en flinkende, dat 'er geen Dier^^xl!^^

fmaak in heefr. Men mogtze dan wel Duivds- Hoofö >

Appelen heeten. By Karthagena kwam hem dit^"^^^*

Gewas op de fchuinte der Bergen voor, be-,.;^,
''"^'^^

reikende in de Eosfchen twaalf Voeten hoogte»

(9) Kappers met hyna getroste Bloemfteeltjes i^-^

en Uniaale Bladen. sosaibiadi-

ge.

Deeze die de Eladen zeer lang en fmal heeft

,

was een fraaije Kroonboom, van vyftien Voe-

ten hoog 5
gedagten Heer menigvuldig voorko-

mende in de groote Zandige Valey, in welke

de Hoofdftad van Venezuela in Amerika , Coro

genaamd , is gelegen. De Bloemen zyn in

deeze Soort , zegt zyn Ed. 5 zonder Reuk en

het Vrugtbeginzel is hier zo lang gedeeld niet,

als in de andere Soorten van dit Geflagt ,

wordende de Vrugten kleine kort gedeelde

Peukjes. De Bladen zyn , aan de waterpasfe

Takjes ^ allen opwaards geftrekt en aan derzel-

ver end komen de Bloemen Trosv/yze voort,

(ïo) Kappers met getroste Bloemen 9 die agt» x.

mannig zyn ; hlyvende langwerpige Bladen 3 I^^-S'jj^,

de Kelken en Bloemfteeltjes Wollig. wige^

Dee-

(9) Capparis Ped. iubracemolis , FoU lineaiïbus, Sp* Plant,

%67^, Capparls ünearis, JACQ^ ^m, Bifl. 161. T, 102.

(10) C<e/>^?><airJj Fed. Rafcmolïs, Fol. pcriüi, oblongis, Cal,

Pedunciilisq. tomentolis ^ Flor. Oiftandns. Cappaiis Breynia.

J4CC^. Am, Hijl, p. ï6i« T, 103» Bieyrjja Fol. cbloi^g© - ova*

H-
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lil.

Ai/DEEL.
XI.

Hoofd-
stuk.

Eentuy

Deeze, van dien zelfden Heer afgebeeld en

befchreeven , komt ook by anderen voor. Dit

Gewas is het , van welks Bloem Pater Plu-
mier den Geflagtnaam Breynia gevormd

heeft, zo hy oordeelt, begrypende ook, dat

de Agtmannige 5 naar de Breynia gelykende Boom
van LoKFLiNG , niet hier toe behoore. De
Bloem immers hadt in deeze veel meer dan

agt Meeldraadjes. De Vrugt is een zeer lange,

dunne, Wollige Haauw of Peul, Het maakte

een Boompje van tien Voeten hoogte , niet

onaanzienlyk , op de Karibifche Eilanden en de

cabuurige Kust , veel aan den Zeekant en el-

ders groeijende.

XI. (ii) Kappers met veelbloemige Steekjes m
r \hh£'^'

Pylswys' Lancetvormige gladde Bladen.

Deeze is van den Heer J A

c

q ui n Capparis

haftata genoemd , wegens de Pylvormigheid

der Bladen, Zyn Ed. vondt dit Gewas by

Karthagena in de Bosfchen , en merkt aan , dat

het Vrugten draagt even als die van onze Ze-

vende Soort,

XII.

KreïTiCak-

(12) Kappers met vergaarde end' Trosjes

,

hly-

libus. R. LagdK ^7^* ^p*' Plant, Lp. 503. Breynia Elacagni

Foliis. Plum. Gen, 40. BREYN Ie» 13.

(11) Capparis Ped. muhifloris , Fol. haftato . lanceolaüs

nltidis, Capp. haftata. ]kCQ» Amer. Hij}. 159- Tab. 17^. f. $6.

(12) Capparis Ped- congeftls terrai»talibus , Fol. perfift. ob-

lt)ngis obtttfis g!a!)ris , Kaniis flexuofis. Morifonia flexuofsr.

Jm, Jicad, y, p. 198.
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Myvsnde langwerpig ftompe gladde Bladsn Hi.

en bogtige Takken.
^^""xl"^*

Deeze, op Jamaika gevonden, beeft de Bla-gxuK.

den fmaller dan de Breynia , knikkend , Leder- jnonogy^

achtig en geileeld •; de Vrugt is mede zeer*'''*'

kng. Men heeftze Morifonia genoemd gehad»

( 13 J Kappers met veelbloemige platachtige xm. '

Steekjes , en blyvende , langwerpig Lm- ^'^«ö/^.

cetvormig gefpitfie^ van onderen geJHppeldewige^

Bladen,

Boomachtige Breynia , met Èyronde wedeN
zyds gefpitile Bladen , en een zeer lange , ron-

de Haauw, is deeze van Browne, die haar

op Jamaika vondt ^ getyteld. Het Gewas ge-

!lykt veel naar dat vin de Zevende Soort ed

fchynt naast overeen te komen met die Soort

van Kappers , welke door den Heer j a c q u ï n
op 't Eiland St« Euftathius gevonden is, zynde

door denzelven onder den naam van Capparis

ËuJlacMa7ia voorgefleld , als een van alle de

anderen verfchillende Soort (*).

M ü N-

(ïs) Capparis Ped. ümltiHoris compresfis , PoL pcrfiftetitS-

bus lanceolato - oblongis j acuminatis ^ lubtus punélatis. Brey»

8iïa arborescens &c. Bbown. Jam. 247. Planta foue &c#

POK. Pbyt. 327» f. ^•

(*) Capparis Pcd. misltifioris , FoK ovatis ^ ccuminstis,

utrinque nitidis , Fruftibus glabris. jACcj. ^m. Hij}, ijp,

*t Oostindifch Gewas , door Rumphius CararJas geheten,

dat men té Batavia veel tot Heiningen gebruikt, is wel door

ésxi Heer N« L. Burmannüs tweemaal voorgefteld, ondes

n. DIEL, V. STÜK.
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in. M ü N T I N G I A.
'Afdeel.

XI,
^ 13e Kenmerken van dit Geflagt . 't welk naar

STUK* ^^^ vermaarden M u n t i n g , weleer Hoog-

Eenwy- leeraar in de Kruidkunde te Groningen , zynen
'"^^* naam draagt , buiten de algemeene van deeze

Klasfe en Rang , beftaan in een vyfbladige

Bloem en een vyfdeelige Kelk ; 2;ynde de Vrugt

een veelzaadige Befie.

1. De eeniglle Soort f i), hier van voorkomen-

^aUburl^.^^» voert den bynaam van Calahura^ om dat

Schaft- 2Y onder den naam van Witte Calabura voor-
ploeni»

gefield was geweest. Muntingia met een Flu-

weelachtig zagt Blad en eene grootere Vrugt

is zy by Plumier getyteld. De Plant met

fmallere Lotus - Bladen , een Braamen - Bloem

en een veelzaadige genavelde Vrugt , welke de

beroemde Sloane op Jamaika vondt, wordt

hier t'huis gebragt. De Heer J a c q u i n , dit

Gewas op St, Domingo waarneemende, heeft

deszelfs Kenmerken naauwkeurig opgegeven >

en aangemerkt, dat het een Boompje is van

twaalf

den nnam van Cappans Carandas , doch zyn Ed. hadt het-

zelve bevoorens Ecbites fpinofa genoemd. Zie 't voorg. Stuk,
bladz. 398.

(O Muntingia. S-jic, Nat, XII. Gen. 6si, p. i6uVeg^
XIII. Gen. 651» p. 402. jACq» Amer. Hijl. 166» T. 107^

Hert. Cliffl 203. Muntingia fruticofa villofa &c. BuovfN. J^am,

245. Munt. Fol, Sericeo molli , Ft* majori. Pltjm« Ic, 205,

Calabura aiba* fUiK» Alm. 75. MnKt» 34. Phyt. T. 152. f.

. Loti arboris folio anguftiore &c, SloAN. Jtim^ Ka. Hyi*



P o L Y A !^ t) E i A» S43

èWaalf Voeten hoog, met lange ruige Takken j lÜ.

die de Takjes bezet hebben met langwerpige , ^^^^^^^^

gefpitfte^ Zaagswys' getande Lymige, fcheeve Hoofd.

Bladen , vier of vyf Duimen lang, brengende ^^"^*

üit de Oxelen tw^e Bloemfieeltjes voort, waar „,-^^

^""^^^

van bet eene na het andere zig van agtereïi naar

vooren keert, wanneer de Bloem ontluikt. De-

zelve is zonder Reuk , wit , Roosachtig , een

Duim breed 3 niet een Krans van Meeldraad*

jes, die in 't midden een rond en dik Vrugt-

beginzel hebben zonder Styl , met een Schild-

vormig gedraald Hoofdje, dat vyfhoekig is, ia

't midden van de Bloem uitüeekende , zo lang

als de Meeldraadjes, Men kan hier uit eenig

denkbeeld krygen van de reden van gedagten

bynaam. De Vrugt is eeo geelachtig roode Be-

fie, welke in de eerfle opflag eenhollig fchync

te zyn 5 doch in VV*3ter gedrukt , dat 'er het

Zaad en de Pap uitgaan , baarblykelyk in vyf

Holligheden verdeeld bevonden wordt.

De Mallam " Toddali van Malabar , die be-

voorens tot de tweede Soort van CeliiS betrok-

ken was*, wordt thans hier t'huis gebragt door *x,>jj

LiNN^.üs, Indien echter de Besfen van dien ^. in. 5^;

Boom eenzaadig zyn , en de Bloem op het Vrugt- *"

"^'J

beginzel zit, gelyk de befchryving duidelykaan- ;<.

wyst , zo kan dezelve niet tot dit Geflagt be-

hooren ; te minder , dewyl deszelfs Bloem twee

Pluimachtige Draadjes heeft , die 'er de onzen den

tiaam aan doen geeven van Naanen- Fluimen»

Voeg hier by , dat alle de andere aanhaalin-

Q 2 gen,
lï, DEEU V, Stuk.
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111. gen 5 hier gebruikt, vaa Westindifehe Gewas

^

Afdeel. ^^^ 2yn.
^

STUK. D E L I M A.

^if/^*"""^
De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn; een vyfbladige Kelk^ zonder Bloemblaad-

jes en een tweezaadige Befle.

I. Hier van is maar ééne Soort (i), op Ceyloa

S^meTtt groeijende , door de waarneeming van den ver-

A maarden Hermannüs bekend geworden ,

die den bynaam van Rankige draagt; fchoon

het , volgens de befchryving , een Boom is , met

Beukebladen , geplooid , geribd en gefteeld ,

brengende uit ieder Oxel een losfe Pluim voort,

van gedeelde Bloemen , die langer is dan de

Bladen, De Ceyloneezen noemen dit Gewas

Koroswael , om dat zy van de Bladen , die

hard en ruuw zyn , tot glad wryven of polyllen

gebruik maaken. De Hoogleeraar N. L. B u r-

MANNüs heeft een fraaije Afbeelding daar

van uitgegeven. Dewyl Rh eed E maar vyf

Meeldraadjes aan het Malabaarfe Gewas, ge-

naamd Piripu , geeft , zo is die aanhaaling

twyfelachtig.

't

(ï) Delima. Syst* Nat» XII. Gen, 672, p. 3^4. Feg. XllU
Gen. 672« p, 411. FI. :2eyL 205. ^w» ^cad, I. p, 403. VU
xipu. Hort. Mat YIU T. 3+. Bu»M« FU Ini. p. izx. T. 37.

f. i.frutex Indicus rarmentofufifolüs I^üpidis {ijjidtc. Bviif«
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Lagerstroemia^ ni.
A.FDEEL»

Een zesbladige gekrulde Bloem ; een zesdee- „ ^i*

lige Klokvormige Kelk ; veel Meeldraadjes
, 3^,^!^!.

waar van de zes buitenlten dikst en langer dan Monogfi

de Bloemblaadjes : rnaaken de byzpndere Ken-"'"'*

merken uit.

De eenigfle Soort fi) van dit Geflagt, dat i.

naar den Sweedfchen Heer Lacerstroem, ^^^\^ZZ
die de Kruidkunde door zyne Reizen in Oost- postindi-.

indie veel bevorderd heeft ^ genoemd is, komt

by Ru MPmus voor, onder den naam van

Ts]in ' Kin , baarblykelyk van Chineefchen oir-

fprong. Die Autheur zegt , dat het een fierlyk

Boompje is , met verfcheide Stammen opfchie-

tende, omtrent Mans langte hoog, wordende

wegens zyne fraaiheid in China in de Tuinen

en Bloemperken nagehouden. De Sibi van

K A E M p F E R 5 die hier aangehaald wordt , in

Japan groeijende , was een Gewas als de Gra-

naatboom , met langwerpige gladde Bladen

,

digt by elkander aan de Takjes , die aan 't end

groote Bloemtrosfen hadden , van twee of meer

Spannen omtreks. De Bloemen waren zeer

fraay, rood van Kleur, als Anjelieren, uit zes

Blaadjes, aan den rand gekruld, beftaande, en

aan lange Steekjes buiten de Kelken uiciteeken-

de,,

(ï) Lagerftroetnia. Syst. Nat. XII. Gen* 66j. p. ^6$, Veg^

]£5IU Gen. 667.'p. 412. Mant. 402.TsjJn- Kin, RUMPH. Amh
VII, p, 61. T. 28. Sibi. KaEMPP. Am^ p. S55»

Q3
II. DBtL. V. STUK*
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HL de, met veele Meeldraadjes gevuld. Van üq
Afdeel YyQgc van dit Gewas wordt niet gefproken,

HOOFD- T H E A, Thee ^ Boom.
STUK.

^Een-wy jr)g Kenmerken van dit Geflagt zyn , een

zes- of negenbladige Bloem ; een vyf- of zes-

bladige Kelk , en een Zaadhuisje dat uit drie

Bolletjes is famengegroeid.

Van hetzelve zyn twee Soorten bekend j

naamelyk

I. (i) Thee Boom met zesbladige Bloemen.
Thee bohea.

Thee- boe. Deeze Soort is het Gewas , door verfchei-

de Autheuren afgebeeld en befchreeven , dat de

gewoone 1 hee of Theebos uitlevert. De eerfle

leevende Theeboompjes werden den 3 Oktober

des jaars 1763 door den Sweedfchen Kapitein

Ekeeerg, in Sweeden gebragt, zynJe uic

Zaaden , die men , by 't vertrek van 't Schip

uit China , op 't zelve in den Grond geftoken

hadta opgegroeid , en aldaar in 't \e\en gehou-

den. Sedert w^einige Jaaren heeft men ze thans

ook in onze Provinciën uit Engeland beko-

men.

Cl) Ti>ca Florlbus hexapetalis. Syst, Nat. Kil. Gen. 668.

f. 365. f^eg^ XIU Gen» 6^y>. p. 412 j4m, Acad. Vlf« p. 239.

T. 4. Hort. Cliff 204. Mci Med. 264. HiLL Exot, T.

èz. Kaf.mpf. Exoi. p. 605, T 606. Thee Friitex. Barth,

Act^ Hafn. IV. p, I. T. ! BONT. Jav 87. T. 88. BARR.

Rar, ii8« T, 9^4. Thee Sinenfium. Breyn Cent, T. 112,

h. 17. T. 3' BOCC. Mus 114. T. 94. Chaa. C B. Pin^

Ï47. Evonymo affinis Arbor Orienialis Nucifera , Plojc? rof^ct,

iJJ^Vi, Alm, 139. T, 2S. f. ê;.
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men , alwaar men ze duur verkoopt. Natuur- ÏIL

lyk groeit dit Gewas in China en Japan, aan ^l^^
de kanten van Heuvels en aan de Oevers der Hoofd-

Rivieren wild , doch meestal worden 'er Plan- ^"^"^^

tagien van aangelegd. Men vindt het van Can-
„j^'f'""*^^*

ton. af tot aan Peking, de Keizerlyke Zetel ^

toe 5 die op gelyke Hcmelsbreedte byna als

Rome legt , en waar het niettemin , volgens de

Waarneemingen der Jefuiten, 's Winters dik-

wils kouder is dan in de middelde deelen van

Europa , ja zelfs dan te Stokholm : zo dat

men 't mooglyk by ons wel houden zou kun*

nen in de open Grond.

De gewoone naam is zekerlyk van den Ja-

panfchen Theh , of van den Chineefchen Tsjaa

afkomftig. Het is by P l u k e n e t i u s , on-

der den naam van een Ooibrfche naar het

Paapenhout gelykende Boom , die Nootjes draagc

en een Roosachtige Bloem heeft , taamelyk wel

afgebeeld , als ook byBREYNius, wiens Af-

beelding in het Natuur- en Konst - Kah'.net van

Doktor R A N o u w is nagevolgd ; doch een der

besten vindt men by K a e m p f e r in deszelfs

Uitlandfche f^ermaaklykheden. Gezegde R a-

NOüw heeft, wel, zo omfl:andig van de Thee
in 't Nederduitfch gehandeld , dat het genoeg
zou zyn , den Leezer derwaards te wyzen ;

maar alzo hy geen gebruik fchynt gemaakt te

hebben van 't gezegde uitmuntende Latynfche

Werk van K A E M p F E R , die alles op de plaats

Q 4 zeL
IL Deel» V. Stok^
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ïlf* zelve onderzogt heeft, zal ik daar van het zaa-^

^^
xf

^* kelyke hier plaatzen.

Hoofd- De Thee -Boom is een Heefter , die meer
*'^"''*

dan zes Voeten hoog wordt, vcrtoonende zig

vi^r"^^' als een Boompje , dat op de manier der Elzea

van onderen af Takken uitgeeft , hebbende

een zwartachtigen , Houtigen , Wortel. De Stam

is met een grysachtige Schors bekleed , doch

de Takken zyn Kaiknje - bruin , en de jonge

Lootjes groenachtig. Het Hout is hard en

Draadig, met weinig Merg. De Bladen, naar

die der Kerfenboomen , welken men Morellen

noemt , volmaakt gelykende ak zy volwasfen

zyn , en altyd groen blyvende , komen, jong

irynde, gelyk menze plukt, misfchien meer met

die van het Paapenhout, uitgenomen de Kleur,

overeen. De Bloemen fpruiten in de Herfst

uit de Oxels der Bladen , van gedaante als de

Wilde of Duin - Roozen , een Duim en meer

breed , wit , van een flaawwe Reuk , uit zes

holle Blaadjes beflaande , en gevuld met een

menigte witte Meeldraadjes die geele Topjes

hebben , waar van hy 'er tweehonderd en dertig

in e-ene Bloem geteld hadt. Zy zitten op Steel-

tjes van een half Duim lang, en hebben een

klein Kelkje , dat vyf of zesbladig b. Het

Vrogtbeginzel , binnen de Bloem, wordt een

Vrugt, als gezegd en bekend is. dewyl menze

fomtyds in de gedroogde Thee vindt. Zy be-

flaan , naamelyk , volkomen zynde , uit drie

Zaadjes of Nootjes ^ tegen elkander aange-

voegd
s^



Polyahdria; 249

voegd 5 waar van de Pitten zeer Olieachtig UU
zyn, fchielyk rans worden en dan een zeer^^^^^^

onaangenaamen Smaak verwekken. Hoofd-

De Thee - Bladen hebben , verfch zynde ,
^^uk.

iets nadedigs voor de Herfenen in zig , d^s „i^'*^'^^^"

Duizelipg en Beeving veroirzaakende ; welke ei.

genfcltap men , door eene rooftcring in Pannen

of op Yzeren Plaaten over 't Vuur , terwyl men

't Kruid voor 't aanbranden gelladig met de

Handen roert, en dan verder door 't zelve op

een Tafel of Mat ftyf te rollen , zo dat eenig

Sap daar uit gedrukt worde; aan 't zelve be*

neemti Hoe langzaamer dje rooflering gefchie-

de 5 en hoe meer dezelve herhaald worde, hoe

beter. Vervolgens droogt men de Thee - Bladen

op nieuw en paktze in. De Japanners zouden

'er geene drinken , die niet een Jaar belegen

zy. Vervolgens is de Thee van haare nadeelige

eigenfchap geheel ontdaan , en wordt zelfs Hart-

iterkende geacht te zyn , inzonderheid bekwaam

om de Geeften op te wekken door haaren aange»

naamen Geur : want de Bloedzuiverende en

Waterafzettende hoedanigheid , die men 'er ge-

meenlyk aan toefchryft , zal meest afhangen

van het menigvuldige warme V^^ater , waar me-

de men de Thee gebruikt. De zelfde nadeelen

,

die men daar van onder 't Menfchelyk Geflag,

te plaats ziet hebben , zyn over den geheelen

Aardkloot gemeen. De beste dingen worden , te

veel of in tegenftrydige omftandigheden ge-

Q. 5 bruikt
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III. bruikt zynde, fchadelyk. De Chineezeri, die

'jfirmEh. ^eei Varkens - Vleefch en Spek en overmaatig

KooFD- Vee by de Spyzen eeten, drinken den gehee-

STUK. len Dag zonder nadeel Thee. De Europeaanen

^ ^^«-^a- Yolgen dat gebruik daar te Lande , en bevin-
^'^''

denzig wel daar by. Éec gemeene Volk kookt,

op eenige plaatfen, de Ryst in Thee* Water,

en dan is dezelve, zo zy zig verbeelden, veel

voedzaamer.. Luiden van Vermogen hebben 'er

niet minder op , dan wy, met Thee-Gezel-

fchappen, zo dat 'er zelfs in de Toeftel en de

manier van de Thee te fchenken groote Lief-

hebbery plaats heeft; wordende die Konst den

Kinderen , wanneer zy wat Jaaren krygen , on-

derweezen , om zig daar van te bedienen in de

Minnaary. Op r,eis hebben de Japanfe Grooten

altoos een Koffertje by zig, met al het gene tot

bet zetten en drinken van Thee vereifcht wordt.

Sommigen doen de Thee , tot een fyn Poeijer

gemalen, by een Lepeltje vol in een Schotteltje

of Kommetje met heet Water en roeren dat

Foeijer daar in om /t welk zy dan dus influrpen.

De gemeende manier, onder Burger- of Hand-

werkslieden, is, dat 's morgens een Yzeren Pot

op *t Vuur gehangen worde , daar men , als 't

Water kookt , eenige Handen vol Thee in-

werpt , zettende dan een Mandje , dat in de

Opening fluit, daarop, uit hetwelkc een ieder,

die Dorst heeft , den gebeden Dag, naar be-

lieven ,
gaat fcheppen ; want die Pot wordt ge-

duuriff warm gehouden. De flegtfte of verou-
^. derde
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derde Thee , dient tot het verwen van Zyden m^
Stoffen met eene bruine Kleur , wordende .^kdeeu

ten dien einde, een groote menigte daar van 3^ ,ofd»

byna JaarlykSj uit China naar SurattCp overge stok:.

fcheept. Monogy^

Van de manier van 't gebruik of misbruik

der Thee -Wateren in ons Wereldsdeel, als

iedereen bekend, zal ik niet fpreeken. Alleen

merk ik aan ., dat de menigte van Thee , die

Jaarlyks overkomt , verbaazend groot , doch

tevens het gebruik algemeen is. Men kan ook

niet zeggen , dat het geheel af te keuren zy

:

want in veele Menfchen , en in veele Omftan-

digheden , is zekerlyk de Thee nuttiger dan

Bier 5 Wyn of dcrgelyke Dranken. Maar of

zy in ons Klimaat algemeenlyk gezonder dan de

Koffy zy, gelyk fommigen zig thans meer en

meer verbeelden , zou ik niet durven beflis-

fen C*J.

Van de Thee zyn aanmerkelyke Verfchei-

denheden in Indie en ook alhier bekend, die

seer veel in Geur en Smaak verfchillen: doch

welk

(*) Men kan (laar omtrent nazien , het Uitvoerige Vertoog?

dat den Tytel voert v^n Fotus T/je<z ^ in den jjaie 1705»

ondfcr de VoorzKting van den ïliddei: Linnjüüs , door dea

Heer P. C. Tillzeus te tJpfal verdedigd- ^m j^cad. VoL.

VII. Holm. 1769 p. 236. als o...k
J.

N. Pech INI de Po:u,

^hea. Dialogus ^ item P. PeTITI &; P. PRAKCII Carmina in

Laudem The£ Sinenfis. Quarto. 1685. z;e Ook FaNOUW
Natuur' en Komt- Kabinet y om van het Werkje van üONTE*

KOE tot Lof van de Thee , niet te ipreeken,

II. DEEL* V. STum
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III. welk verfcbil mooglyk alleen van de manier

xlf^*
van bereiding of ook van de Groeyplaats af-

HooFD. hangt. Men doet 'er drie Inzamelingen van,
sTUET. ^^^^ ^^^ ^Q eerfle, omtrent het begin van

vigeT"'"^'
Maart , altemaal jonge Blaadjes uitlevert en

hier van komt die overfyne Thee , Keizers-

Thee genaamd 5 en dus, door de geheele We-
yeld, als de beste Thee -boe beroemd, wor*

dende oolc wel Bloem van Thee geheten. De
tweede Inzameling , omtrent het begin van

^pril 5 levert Thee van goede hoedanigheid.

De derde , die een Maand laater gefchiedt >

geeft niet dan flegte Thee, ten gebruike van

't Gemeene Volk. Dus gefchiedt de Inzame-

ling in Japan , maar in China plukt men ge-

meenlyk de jonge en oude Bladen ondereen,

die dan uit malkander gezogt worden , en in

vierderley Soorten onderfcheiden. Ook is 'er

in Japan een Berg, by 't Steedje üdfi, geheel

begroeid met Thee - Boomen , ten dienfle van 't

Keizerlyke Hof, alwaar dezelven, netjes ge-

plant zynde en ten uiterfle zinnelyk behandeld

wordende , een Soort van Thee uitleveren , zo

uitmuntende, dat men ze ongemeen hoog waar*

deert. Die Thee in Porfeleine Potten gedaan,

en in andere Thee gepakt zynde , wordt dus ,

onder een aanzienlyk Geleide van Krygs-

volk , naar 't Hof gebragt , alwaar men 'er

geen minder werks van maakt , dan van de

kostbaarfte Wyncn en Speceryën in Europa.

jjf In 't Keizerlyke Hof, zegt Kaempfer»
„ werdc
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„ werdc my een Kommetje van deeze Thee IlL

5, te drinken aangebooden, en daar by gezegd : ^^^^^^»

3i Gebruikze met lust en fptaak , dit Kommetje Hoofd"

5, kost een Itzibo ; dat een vierkante Gouden s*^"^»

„ Munt is, meer dan een Guinje vaaardig
C^)>'\ia!^'''^^^*

Uit het gemelde ziet men , dat het onderfcheid

van de figuur der Theebladen , waar van wel

twintig veranderingen door Ranouw in Plaac

gebragt zyn ff) ,
grootendeels kan afhangen

van de jongheid of ouderdom deezer Bladen.

Ten anderen kan de Groeyplaats en behandeh'ng

van de Boomen veel daar in doen ; gelyk men
dit in ons Geboomte waarneemt. Ondertusfchen

komen deeze Bladen zo zeer met die van het

voorbefchreeven zogenaamde Theeboompje of

de Egyptifche Wilg *
, met die van de Ca-, "^ zie

mellia of Chineefche Roos f, met die van eender voi^*

Soort van Casfine en anderen overeen, dat men ^ i^i-st.
51. i?7»

dergelyken voor den regten Thee -Boom ge-

houden heeft ; ja het Gemeene Volk , in Chi-

Da, gebruikt 'er wel de Bladen van een Soort

van Wegedoorn | , en fomtyds gedroogde Mos | iv,st*,

en andere dingen voor. Men heeft zelfs de^^- *7<ï.

Eerenprys , in Duitfchland , daar toe, in een

byzonder Werkje, als byna van de zelfde uit-

wer-

() Vergelyfc kier mede Unschotem Oostivd. Voyagit,

II. Deel. Kap. 2S. C. B. Pin. 147. item Tulp. Obfervn

Mtd. IV. S9* Deeze laatfte zegt, dat de Japanfchc Thee
niet zelden het Pond honderd Ponden Zilver goldc.

(t; Natuur- en Xomt-Kabimt, ijiz, T. 31,
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III. werking zynde , aangepreezen gezien (^'), In

*xi. Peru is zeker Boompje , dat dergelyke Bladen
H30FD heeft, ontdekt , die men aldaar op de zelfde
STUK
. ^ ' manier gebruikte, en dit was, toen ik dat Land

t;ige, verliet , aldaar reeds zo gemeen , zegt Pater

F £ u I L L é E , dat men 'er alom fprak van de

Thee van de Rivier van Lima. liehalve het zo-

genaamde Kruid van Paraguay 5 daar men een

groote Vertiering van heeft in Zuid- Amerika,

as in de Westindien ook een wild Gewas, Ca-

prarid genriamd , welks Bladen aldaar by fommi-

gen voor Thee gehouden en gebruikt worden.

De Beer O s b e c k 5 die , nu vyfentwintig

Jaar geleeden , in China was ^ zegt, dat dö

Thee aldaar zo veel verfchillende naamen heeft ^

iils 'er Plaatfen zyn , waar ze van daan komt
^

en nog anderen naar de verfchillende toeberei-

ding. „ De Thee ' Kongo oï Kong fo der Chi-

5, neezen, (zegt hyj heeft de Bladen fyner dan

3, de Thee -boe en is wat duurder : de Sut-

^sfchong, die de Chineezen Soatjang noemen ^

„ is de duurde onder de bruine Theeën ^ gee-

5, vende het Water een geelachtig groene Kleur

3, en een aangenaamen Smaak ; doch zy moet

„ niet fterk gezet worden. Onder deeze is

3, Padre - Sutchang de beste Thee die men drin-

„ ken kan, niet minder dan de beste Rusfifche

3, Thee , welke met Karavaanen over Land in

„ Mos-

(*) J. Francï Veronica T&eezatts, Lfps. & Coburg. ij^o^
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„ Moskovie komt. De Bladen van deeze Thee IIÏ»

5, zyn groot , geelachtig , niet in een gerold /^
xif^'

„ maar uitgebreid , en by halve Ponden , intloopD-

,, Papier ,
gelyk Kardoes • Tabak , ingcpakt,'^'^''^^*

„ Back'hao of Packhao , die wy Thee Vecko,,f^°'''^y'-

35 noemen , beftaat uit gefcippelde Bladen. De-

3, zelve is zagc , wel fmaakende , en , zo men

,, zegt, het minst verhittende. De Linkifaom^

5, een Soort van Thee met fmalle ruige Bladen

„ en Steelen ; wordt zelden dan tot verbete-

55- ring van andere Thee gebruikt. Hier mede

„ kunnen de Chineezen Thee - Kongo tot Pecko

„ maaken. Dit is eigentlyk geen Thee, maar

5, die Soort van Chineefche Roos , Safanqua

5, genaamd *, aan welke de vermaarde Kaf.mp-*,^-|^^;^*

3, FER dat gebruik toefchryft". hi.\szi

Voorts zegt de Heer O s b e c k ^ dat 'er een

flegte Soort is, omflreeks Kanton groeijende,

Haonam^ Thee of Kuli^Thee genaamd, die niet

dan van de Chineezen gedronken wordt. De
Theeboompjes, die daarin Potten verkogt wer-

den, bereikten naauwlyks de hoogte vaneen

Elle p en derzelver Bloemen beflonden meest

uit zeven witte Blaadjes , waar van de drie on-

derden kleinst. Men maakt in China, zegt hy^

ook Thee - Koeken , die duur verkogt worden ,

mooglyk met den Thee- Bol overeenkomflig ,

welken Ranouw afbeeldt en befchryft, als

een Medicinaale Thee , met verfcheide Gom-
men tot een Bol famengeframpt : of het mog-

ten Koekjes zyn van het verdikte Afkookzel

vaa
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tn. van Thee , daar ik van heb , vv-aar van de graoc-

^^^^^* te vm een Erwt in een Trekpot gedaan , het

Hoofd- Water kleurt en Thee uitlevert , die wel te

STUK. drinken is , maar gantfeh niet aangenaam van
Eenwy- „ .

vige. ömaalc.

lï,
. (^) Thee -Boom met negènbladis-e Bloemen»

Thea vin- ^ ^ •-» o

"broene Van over lang, reeds , is eene Groene Thee
^^®^* bekend , die men gehouden heeft voor een

' byzondere Hoofdfoort. Sommigen echter heb-

ben gedagt, dat het verfchil alleen beflond in

de manier van bereiding ; dewyl men in de

Bladen geen meer onderfcheid, tusfchen deeze

en de Thee -boe, dan tusfchen de Soorten van

Thee - boe onder malkander , v/aarnam. De
Heer Osbeck tneende , dat het enkel daar

van daan kon komen , dat men de Groene

Thee in Koperen Pannen roofterde, en achtte

zulks niet onwaarfchynlyk , aangezien de Groe-

ne Thee laxeert» De Heer Hill ondertus-

fchen verzekert , dat de Bloemen van dien

Thee - Boom negenbladig zyn. Van zulke

Bloemen hadt onze Ridder > of de Heer Mur-
RAY , eens een geheel Pond ontvangen* Hier

zou de Stamper ook nietenkeld, maar uit drie

Stylen famengevoegd zyn.

De Heer Osbeck zegt , dat men van Groene

Thee deeze Verfcheidenheden heeft. De Eey-

Mg'
{%) Thea Floribus enneapetalïi. Hill, ExQt, T, 22,
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fang - Thee , op 't Chitieefch Hey ^ tiann of IH.

Ha^'kiong geoaamd : de Singlo of Soangh ^^^^^^^^*

naar de Plaats, van waar zy komt: de Birig oFHoofd-

of Keizers -Thee : de Tio Thee , als Erwten ^'^"^^"

te fameö gerold : de Heyfan utchin, die van „.;^'^^'^*^^"

de Heyfan 'fkin door de fmalle en korte Blaad-

jes onderfcheiden wordt, en de Go-be^ heb«

bende lange fmalle Bladeren (*).

C I S T U S»

De Bloem vyfblaüigj in een vyfbladigeKelkj,

die twee Blaadjes kleiner dan de anderen heeft

:

't getal der Meeldraadjes , als boven , menigvul-

dig ^ met een enkelen Styl : het Zaadhuisje

rondachtig : zie daar de Kenmerken van dit

Geflagt.

Het bevat meer dan veertig Soorten, byna

altemaal Europifche Gewasfen , onder weiken

ik alleen de dertien eerften , als tot de Heefters

behoorende , hier befchryven zal, Deeze zya

altemaal zonder Stoppeltjes.

(i) Ciilus 5 die Boomachtig is^ met LancetS' u
wys Eyronde , gejteelde , drieribbige , ge- capm%.
tande, wederzyds naakte Bladen. Kaapkhe,

Aan

() OsBECK Reifen nach Ostindié'n und China» B.ost. 174^.

|>« 208.

(i) C>/?a5 Arborescens csftlpulatus, Foliis ovato^hnceola-

tis, petiolatis , trinervils , dcnticulatis , utrinque nudis. Syss.

mt, XII. Gen. 673. p. 366. l^eg, Xlih Gen, ^73. p. 412,,

R
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IIL Aan de Kaap der Goede Hope komt deeze

^^?if^* voor , die van de volgenden door de Tandjes
Hoofd- der Bladen verfchilr.

STUK

II. (2) Ciftus, die Boomachtig is ^ met Eyronde,

mniti^l'
gejieelde ruige Bladen.

De vermaarde C l u s i u s maakte onder de

menigvuldige Soorten van Cijius , die hem ia

Spanje en Portugal voorkwamen, drie Afdee-

lingen , waar van hy in de Eerde , die roodach-

tige of Purperkleurige Bloemen hadden , plaat-

fle, noemende dezelven Mannetjes Cijius; in

de Tweede, die de Bloemen bleek hadden, en

deeze noemde hy Wyfjes- Ciftus ; in de derde,

cindelyk , die de Bladen kleverig of als met

Gom befmeerd hadden , en daar gaf hy den

naam van Cijius Ledon aan. Onder de Man»
netjes telde hy vyf Soorten, waarvan deeze,

die de Bladen ronder en ruig hadt , zyne Vier-

de was , door hem niet'afgebeeld. Deeze wordt,

derhalve , te regt de Haairige gebynaamd , als

hebbende de Bladen van grootte en figuur byna

als die der Peereboomen , wederzyds groen ,

gedeeld , rimpelig en met witte Haairtjes dun

befprengd; de Bloemen , die gelyk in de ande-

ren als kleine Roosjes zyn , paarfch. 't Gewas ^

dat

f2) Cijïus Arbor, exftip. FoU ovatls, petloïatls hirtis. Ci-

ftus Mas Folio rotundo hirfiuisfimo, C» B. Pin» 464. C. Mas
major Folio rotiindiore. J. B» Du HAM. Arhr. F. p. 167. T.

«4» Ciftus Mas Mathioli. DAL» Hiji, 222. Cift. Mas quartus;

GtUS. Hisf^ 13^, BOERHf Lu^dbéit, zjs, ToURNF» inji^ %Sff.

\
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dat de Takken eenigermaate grys heeft, groeit Hï»

Mans langte hoog eö valt, zö hy gehoord hadt, ^^j^^^*

Sto wel in Italië als in Spanje» Hoofd-
stuk.

(3) Ciftus , die Boomachtig is , met Hart- ni.

vofmige, gladde, gefpitjte y gejieelde Bla- ^Fj'/''^'^'^'

den. Breed-

bladige*

• Deeze maakt de tweede Soort van Ciftus

Ledon by Clüsius uit 5 waar van hy een

groote en een kleine 3 beiden op het Gebergte,

dat men ^ van Lisfabon naar Sevilie trekkende,

over moet , gevonden hadt» De eerfte groeide

twee Ellen hoog , met Bladen als die van Klyf

of van den zwarten Popelier , vry dik, alleen-

lyk in de oude Gewasfen Vettig. De Bloem-

blaadjes van deeze Soort zyn wit met een

paarfchachtigen rand | de Meeldraadjes geel

;

de Kelken , voor dat de Bloem open gaat, drie-

kantig.

(4) Ciftus 5 die Boomachtig is , met langwerpig ï^.

ovaaky gejieelde , drierïbUge van boven iJLlfi.

gladde Bladen ^ de Bladjleekn onder famen-^'^^^^.^^^

gegroeid, Deeze biadsge.

(%) Cijim Arbor. exftip. Fol. cordttis laevibus acuminatis

|»ctiolatis. Kort, Clijf. 205. R. Lugihat. 274. Ciftus Ledon

ïol. Populi nigrac major & minor. C. B. Pin. 467. Ledum
latifoliura fecundum msjus & minus. CJLüs* Hfft^ 4. p. 72.

Biip. 15S.

(4) Cijlus Arbor. ëxftip. Fol. óblongo- ovatis petioladstri-

jiervüs , iiipra glabris, petiolis bafi connans* C. Ledon Fo!^

Laurinis» C. B» Fin. 407, C. Ledon primus latifoliiis. Ctüs,

mfx^ I. p. 77. ii'-^p' 15^.

R a
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ïïï- Deeze is de Ecrfle Ciflus Ledoti by dien
Afdi'.el-

^y^i^gjjj. ^ welken hy zegt de allervetfte , in

Hoofd- Spanje groeijende , te zyn , wordende van de
^'^^^^

Spanjaarden Xara en van de Portugeezen Efte-

vi^eT^^' pa geheten. De voorgaande Soort noemden zy

Xaron. \ Gewas groeit aan de Zee Kust van

Spanje , langs den Weg naar Mallaga , overvloedig.

^ Cj) Ciflus , die Boomachtig is , met Lancet'

Cifitts vormige van boven gladde Bladen , de

rus ' Steekjes onder als een Scheedje famenge»

Deeze is in 't byzonder Ladanimdrangende

genoemd , hoewel zy zulks met de voorgaande

gemeen heeft , en van geen van beiden die Gom
in Spanje of Portugal wordt ingezameld, 't Ge-

was groeit Mans langte hoog , heeft Houtige

Takken ^ en is zo gemeen op het Gebergte , dat

het van de Bakkers veel tot het ftooken der O-

vens en van het Land - Volk om op den Haard

te branden , wordt gebruikt. De Bloemen van

hetzelve vertoonen zig als Witte Roozen , 't

welk den Reisweg, dien Clusius eens, wel

twintig Mylen lang , door zulk Kreupelbofch

afleid , ongemeen verfierde ,• zynde tevens de

Lugt gebalfemd door den aangenaamen Reuk

der Bladen 5 die met een vet doorfchyDend Vogt

,

in

(s) Cijtus Arbor. exftip. Fol. lanceoL fupra laevibus , Petiolis

bafi coalitis vaginantibus. H. Cliff"^ 205, Sauv. Momp^ 147,

ijo. C Ladanifen , Hisp. incana. C. B. Pin% 4Ö7. CiLcdoi

|»rimus anguftifolius. C1.U8. utfupxa.
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in de heete Zonnefchyn , zo overvloedig be- lïï»

daauwd zyn , dat men het van verre kan zien. ^xif^*

De gedroog;de Plant is wat wjtachtig , doch Hoofd*

behoudt , Janrrn lang , haaren aangenaamen
''^^'^'

Reuk. De Bloemen hebben ook aan den Na- „^j]^""'^^'

gel der Blaadjes een paaifche Vlak , die in de

derde Soort ort'Tcekt. Zy zyn zo groot als

Papaver- Bloemen : haar Vruptbpginzel heeft

tien Beddetjes , en een ongefleeldcn Stempel ,

zonder Styl. 't Gewas is door Commelyn
in Afbeelding gebragt.

(6) Ciftus , die BoomachP'g is ^ met Liniaol vr.

Lancetvormige , ongejleelde , wedtrzyds '^spe.

ruige i drieribbige Bladen,
"'"fn*ibla»

Tct deeze Soort wordt betrokken de Vyfde
'^^'

Ciflus Ledon van Clüsius , den7elven zo

gemeen als eenig Gewas in het ^el rele Ryk
van Valence in Spanje , als ook in Languedok

en Provence , waar hy geen ander Ledum

waargenomen hadt , voorgekomen; horwr 1 hec

in de meefte andere Landllreeken van Por-

tugal en Spanje groeide. De vOfTgaandt^ S(^ort

evenwel , of de Wilgcnbladige van T o v u n e-

FOUT, is door GouANOok, alseeninlan Jfch

Ge.

f6) CiJ?ui Arnor. cxfti'p. FoL Ifneiri- lanceohtis fe.filihas

«trinque villofis tctneïvjss. H CUff. Ups. &c. C. L^d^^^ era

Monfpelienüunni. C B- Pin. 46-'. Ledum. üaL. Hifi. 250 $•

C Ledon Fol. Gieae led anguil>'nhus C. B, Pm 407. Lcuok

Quintun Clus utlupta. oOüan AUnsp, zss* Geh. Fnu,

397. GARID. j4ix\ I 14*

R 3
ÏU DEEI^ V« SlUE»
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III. Gewas , omflreeks Montpellier groeijende ,
Afdeel. voofgefteld ; zo dat aan deeze , in 't byzonder.

Hoofd- niet billyk de naam van Mompellierfche , door
STUK. Baühinus, gegeven was. De Bladen zyn

vi^r'^^' zeer fmal 5 zwartachtig of donker groen , en

,

zo wel als de jonge Takjes , met een taay

Vogt bedaauwd : de Bloemen in dit GeflagÊ

byna de allerkleinften , wit van Kleur, 't Gewas

groeit met Houtige donker bruin Rys, rykelyk

een Elle hoog. Op de Wortels van hetzelve

werdt de zogenaamde Hypacistis door hem ge*

vonden.

VIT. (7J Cifliis 5 die Boomachtig is , met Eyronde >

s fr*v
ge[ieeldei wederzyds ruige Bladen,

^s^aheaia-
j^.^^ ^^^ behoort de Wyfje^ * Cifttis van den

gezegden Autheur , draagende witte of geele

Bloemen. Deeze was hem op eenige plaatfeu

van Spanje en omftreeks Bayonne^ de witbloe-^

mige door geheel Spanje , Portugal , Languedok ^

Provence en in 't Dauphiné , overvloedig voor-

gekomen. De Spanjaarden noemden dezelve

Xara - Eftepa > als een mMdelflag tusfchen de

Mannetjes Ciftus en Ledon , zo hy aanmerkt ;

die van Languedok Moiigés ; welke naam , al#

daar 5 volgens G o u a n , aan de voorgaande

ge-

(7) Cijfut Arbor. exftip. Fol. ovatis , pctiolatis utrlnqae

hirfutls. H. Ciiff. &c» Ciftus Foemina Folio Salviae. C. Ü.

P;«« 464. CifÈ. Foemina. Clus. Hift. ï. p. 70. Hhf^ 14Z.

CouAN. Ihli. Gaa. Prtv, Ihïi, Garid. ML
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gegeven wordt. Het is een Heeftei^ zelden III.

meer dan een Elle hoog , met zwartachtige '^^^^^^

Takken en rondachtige Bladen j ruuw en hard , Hoofd«

doch groen; de Bloemen van middelbaare groot- stuk.

te , op lange Steekjes. De Vrugt ^ in de Kelk . ^«««n*

aanrypende , was een platrond Zaadhuisje , met

zwarte taamelyk groote Zaadjes. De Bladen

bevondt hy in deeze Soort van een wrange

famentrekkende Smaak , gelyk in alle zyne

Mannetjes - Ciltus.

(S) Cidus , die Beomachtig is , met Spatel- viii»

9 vormige Wollig ruige Bladen y de onder' ineJnX

[ten onder tot een Scheede famengegroeid, ^^y^^^

De Tweede Mannetjes - Ciftus , hier aange-

haald , in Spanje groeijende , is een Heefter

van Mans langte en fomtyds hooger 3 zeer

Takkig doch minder witachtig dan de Eerfte

,

en de Bladen ook fpitfer hebbende, de Bloe-

men Lyfkleurig rood. Dit komt zeer weinig

met de bepaaling overeen. Linn.^üs geeft

aan deeze Soort paarfche Bloemen.

(9) Ciltus 5 die Boomachtig is , met Spatel- ix.

Cijfus
VOr- Creticus,

Kandia*

f8) Cijins Arbor. exftip» Fol. fpatulatis totmentofis rugofïs, fche.

inferioribus bafi connatis vagi nantibus» H. Cliff. &c. C. Mas

anguflifolius. C. B» Pin, 46^. Ciftus Mas fecundus. Clus.

Hiji. I. p. 69. Hisp. lij,

(9) Cijlus Arbor. exftip. FoU fpatulato - ovatis peti«latis

cnerviis fcabtis, Calycibus lanceolatis. Ciftus Ladanifera Cre-

tict. TOURNF. Cer. 19. BUXl. Cent. III. p. 34, T. 64. f. i.

R 4 Ciw

lU Dk&l, V. Stuk,
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IIL vormig - Eyronde ge/teelde ^ ongeaderde
^

XI»

* muwe Bladen , de Kelkblaadjes Lancet*

Hoofd- vormig,
STUK.

Een-wy-^ Op deezc Soort , die op Kandia in de Mid-
*'^<^'* dellandfche 25ee en elders [groeit , wordt de

vermaatde Gom , Ladanim genaamd , van wel-

ke zo veele Soorten by C l u s i u s haaren

naam Ledum of Ledon hebben , ingezameld.

Het is een Heelter van omtrent een Elle hoog

of hooger 5 volgens A l p i w u s , die denzelven

afbeeldt, en befchryft, als veele Houtige Tak-

ken nitgeevende , met Bladen bezet, naar die

van Salie gelykende , twee tegenover, of ook

verfcheidene by elkander. Dezelve groeit menig-

vuldig op 't Eiland Kandia of Creta, alwaat

To URNEFORT denzelven waarnam , met een

Bloem van vyf Roozekleurige Blaadjes , ander-

half Duim middellyn (*) , die geele Nagels

hebben , en daar binnen een menigte Meel-

draadjes met bruinachtige Topjes, welke den

Styl omringen. De Kelk bedaat uit vyf fpit-

fe Blaadjes , byna drie Kwartier Duims lang

Hier op volgt een ovaal , (lomp , bruin , hard

Zaad-

CJflus LcfJon Cretsnfc. C. B. Pin. ^67* Ladanum Creticum,

Alp J£xot. 89. T. 88.

/*) In de door P. LK Clercq^. vertaalde Reize van Toua-

NEFORT naar de Levant y vindt men, dat de Bloem anderhalf

Veet middellyn zou hebben ; 't welk zekerlyk een groote

misfl ;g der Vertaaling is , niet minder , dan dat de Bladen

Muden getekend xyn met een geel Haakje, Zie 1. Deez. ,

biudz. 33*
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Zaadhuisje , binnen de Kelkblaadjes beflooten,.
J, ^.^

in vyf hokjes verdeeld, die veele Zaadjes ku

bevatten. De Bladen bevondt hy van dege-^^°^°"
1

STUK.
zegde figuur, aan de kanten Golfswyze gekrin-

^^^^ ,

Iceld en dik geaderd, byna een Duim lang. mX

Van ouds heeft men reeds de Vettigheid
,

die op het Loof van doezen Heeller lege , op

Creta ingezameld. De eerfte en ecDvoudiglle

manier v^as , dat die Gom van de B:iarden

en van de overige Wol der Bokken en Gei-

ten , welken daar op gingen weiden , werdt

afgefchraapt . gelyk Dioscorides verhaalt.

Naderhand is daar toe , door de Grieken , een

Werktuig uitgevonden , dat zy Ergajllrl noe-

men, gelykende naar een Hark, waar aaneen

menigte Riemen van onbereid Leder gehecht

zyn , die 'er een Soort van Dv^^eil van maa*

ken (*). Het t^andvolk veegt hier mede »

in de heetfte Zonnefchyn , geduurig deeze

Heeiters af ; 't welk een ongemeen zwaare

arbeid is , dien Tournefort heeft zien

verrigten , en , als die Dweilen v;d met Vet-

tigheid beladen zyn , wordt *er dezelve afger

fchraapt en tot een Deeg gekneed; kunnende

dus één Man , in goed Weer , ruim drie

Ponden op een Dag vergaderen ; vvelke veel-

heid op de plaats zelve een Ryksdaalder goldt.

(*) Dit Werktuig kan men aldaar, Maciz. 29, 'm Plaat vef«

toond zien.

II. ï>a.u V. stvk,
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liL C L u s I u s verbeeldde zig, dat men , in Spanje

,

Afdeel. ^Iq X3rogery met veel minder moeite zou kun-

Hoofd- nen verzamelen , en veelen hebben vastgefteld

,

STUK.
jj^i- (jg Ladanum draagende Ciitus in Spanje en

^^£f«wy-
Portugal 5 of zelfs ook in Provence en Langue-

dok groeide, waar van de Zesde Soort haaren

bynaam bekomen heeft : doch , *t zy men daar

den arbeid niet gelufle , of geen genoegzaam

voordeel daar in zie , of dat gedagte Vettigheid

*er niet genoegzaam toebereid of van geen goe-

den aart valle; de gedagte Inzamel ing gefchiedt,

zo veel bekend is, daar te Lande niet (*).

De Gom Ladanum ^ in 't Griekfch Ladanon^

deezen naam van 't Arabifch woord Loden of

Laden hebbende , is , wanneer menze zuiver

bekomen kan , een taaije, vettige en zo wel-

riekende zelfltandigheid , dat de Griekfche

Vrouwtjes Balletjes daar van alleen , of met

Amber grys gemengd , tot vermaak, wegens

den aangenaamen Geur , by zig draagen. Onder

de Reukballen , tot afweeringe der befmetting

van een Peftilentiaale Lugt, wordt deeze Dro-

gery gemengd. De Parfumeurs bereiden een

welriekende Olie, die 'er den naam van voert,

van Ladanum en Amandel -Olie. Zy komt in

Balfems tegen de Beroerdheid , in Hoofd- en

Maag-

(*) ToüHNEPORT zelf hadt het bevoorens z'ig verbeeld,

zeggende /-e ei/lus^ qui porte Ie Ladanum y eu Commun en

JEspagne fe- Portugal; en geevende 'er Bhden van maar^j

of z Linën langte 2an« Traiie de VUfage dn Jfedic*Toïa^

II« p» 152.
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Maag PJeifters , en in 't byzonder in zodani- HL
gen, die de rypmaaking der Gezwellen of ook™^^*
derzelver Oplojfing bevorderen, gelyk die wel Hoofd-

ke Ladamim-Fleijim''-^ genoemd wordt, Jn-^'^'^^^*

wendig is deeze Gom weinig in gebruik Jammer^^ LadZi'

is 't, dat dezelve reeds in haar Vaderland ^cf^Labdano^

vervaifcht wordt > met Aardachtige StcfFen, en

10 men. wil met zeker fyn zwart Yzerachtig

Zand, dat in een Pond van de gewoone ge-

draaide Ladanum naauwlyks vier Oneen zuivere

Gom vervat zy , 't welk de Scheidkundige on-

derzoeking heeft doen blyken (*J.

(10) Ciüus , die Boomachtig is , met Lan- x,

cetswys^ Eyronde , ongefleelde , WolligaihidJL^

gryze^ byna drieribbige Bladen. whaclirf-'

De Eerfte Mannetjes - Ciflus van C t u s i u s

,

door denzelven afgebeeld en overgenomen door

DoDONéus , gelyk menze ook by L

o

b e

l

vindt , maakt deeze Soort uit. Dezelve ver-

fchilt van de Agtfte, doordien de Bladen breeder

zyn en niet Scheedachtig om de Takken fluiten

,

ook

(*) SeofïRoy 7rfat. Med, TOM. II. p. 542*

(10) Cijius Arbor*. exftip. Fol. ovato- lanteolatis tonaentoiTs

incanis , fesfilibus , fubtrinervüs. SAUV. Monsp. \$o, GoüAN.

Monsp. zss- Ger. Prov» 398. Garid. ^jix, 114. Citus Mas

Fol. oblongo incano, C4 B. Pin. 464. Ciftus Mas quaitus

MonspeL Fol. oblongo albido. J, B. Hifi, II. p. 3. Ciftus

Mas primus. Clüs, Hift. I, p. ^s- liiip. p. 135» DüD. Fempt^

ïpi. LOI. Ic,lU p. iiï»

II. DE£L. V. STVK.
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III. ook bleeker van Kleur of witachdg, gelyk de

^^XL^' Salie- Bladen ; de Bloemen niec paarfch, maar
HooFP- Roozekleur. De Zaadhuisjes zyn in deeze
^'^"^*

beiden fpits, niet plac, gelyk in veele anderen.

vige. 'c Gewas groeit geraeenlyk Mans langte hoog,

vallende in Spanje, Portugal, en de Zuidelyke

deelen van Vrankryk, E-n fraay Bygewas

,

dat men Hypocijlis noemt , vervolgens onder

de Kruiden, en wel onder Ic Soorten van Afa-

rum , te befchryven , groeit op de Wortelen

van deeze Soort.

xr. (ii) Ciftus, die Boomachtig is, met Lancet^

?!{lV. vormige
Gekrulde, Bladen.

c i'fus. vormige y Fluweelige ^ drieribbige y gegolfdi

De krinkeling der Bladen maakt dat deeze

Ciflus zig byna als met Bladen van Gamander*

lein vertoont, Hy maakt den vyfden Mannet-

jes Ci(tus van Clusius uit; een laag Ge-

was , met Takken , niet veel meer dan een

Voet lang, die, zo wel als de Bloemfteekjes

en Kelken, met een Fluweelachtig, wit. Dons,

bekleed zyn. De Bloemen komen by Kroon-

tjes aan 't end der Takjes voort, zynde wat

kleiner dan die van de voorgaanden , fïerlyk

paarfch van Kleur. In Portugal alleen was-

hem.

(ii) C}J?us Arbor. exftip, Fol. lanceclatis pubescentibus ,

ttinerviis, undulatis. Hort. Clif. zo5. R* Lugdb. 47 j. Sauv.

Monsp. 147. GOUAN. Monsp* 25$. Ger. Prov. spg. Ciflus

Mas Fol. undulatis 8i crispis. TOURNF. InJ?, zsg. C ftus Mas

Polio Chamacdryos. C. IJ. Pin» 454. Ciilus Mas guintusi CLU8»

Niji. I. p. 69, Misp. p. 139, ^
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hem deeze Soort, in een Zandige Grond, doch lil*

hergens overvloediger dan by êen Kloofter ^^^^^^^

Vyf Mylen boven Lisfabon , voorgekomen ; Hoofd-

zynde dceze de eenigfte die niet hadt voort ge-^*^"^'

wild . uit Zaad , in de Nederlandfche Hoven.
^^

ƒ'«"^r

De Mannetjes - Ciftus , in 't algemeen , wordt

van de Spanjaarden , zegt hy , Eftepa , doch

deeze van de Portugeezen Rofella geheten. Hy
valt ook in Languedok en op de Hicrifche of

Goud - Eilanden voor de Kust van Provence,

(12} Ciflus 5 die Boomachtig is , met Lan- xir.

cetswys^ ovaale Bladen , hebbende t'ivee ^^^l^fA^

Kelkblaadjes zeer fmaU M^'' ^
•' "^

Forfeleiti»

Eenige andere Soorten van Ciflus hadt Clu-^^^^'^*^*

siüs in Spanje en Portugal waargenomen , die

niet tot den Mannetjes noch tot den Ciftus

Ledon te betrekken waren , naast komende aan

den Wyfjes» Ciflus. Men zouze fmal of klein-

bladigen kunnen noemen. De eerde derzel-

ven , hier bedoeld , hadt Bladen als van de

Halimus of Zee • Porfelein , en voert daar van

<Jen bynaam. Dezelve, zegt hy, heeft Takken

èS Kys van een Ellc hoog , met Blaadjes als van

de

f12) Ciflus Arhor. exftfp. Foliisova!;o- lanceolatis, Folioliji^

duobus Cilycinis lineanbus. f/, Cliff'. R. Lugdb. SkVV.Monsp»

147. Ciftus fcEmina Portulacae mariaae folio. C. B. Pin, 465»

Ciftus Halimi folio primus 8e fècun'dus. Cuis. Hijl. I. p. 71,

Jiisp p. 144, 145. y, Ciftus fruticofus erecJlus, Folii* opi»»»

fitis ie5ÜIibu$ utrinque incanis* MlI,L. Is* T, 2^9,

II* DEEL. V, Stuk,
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ÏJ^* de Halimus , die geheel grys zyn , van eeö

xïf^ zuurachtigen famentrekkenden Smaak ^ gelyk in

HooFD-^ meest alle Soorten van dit Geflagt. De Bloemen
'^"^* 2yn vyfbladig, klein ^ geel van Kleur, even als
^^^^«wjf-

^^ fjypociilis , die op de Wortelen groeit , welke

de Kinderen eü Herders kaauwen. Een andere

Ciftus,van dien aart, groeide hooger> met fty-

Ver Takken ; hebbende de Bladen wat langer
j

fmaller en fpitfer, doch was ook geheel witachtig

grys 5 van den zelfden Smaak, Deeze beiden hadt

hy in Portugal , aan de Zeekust, in een Zan-

dige Grond , tusfchen de Hey ^ niet ver van

Lisfabon, en nergens anders , waargenomen.

xiii (^3) ^^^^^^ ' ^^^ Boofnachti^ is , metfmalU
ajius omgekrulde Bladen , de Bloemen aan Kroon-

ÈLosmaryn- tjSS*

bladige*

De Ciilus met een fmal Blad van Libanotis

,

en efikelde Bloemen , door Barrelier af-^

geheeld, wordt hier t'huis gebragt, zowel als

de Smalbladige Ciftüs Ledon van Baühinüs,
toe welke de Vyfde Lsdon van C L u s i u s is

betrokken* De Heer Loefling vondt het

Gewas in Spanje, zynde een Hcefter van ge-

ftalte als de Rosmaryn , welke oudtyds ook

Libanotis is genoemd geweest , wegens den

Reuk. De Takken waren paarfchachtig ; de

Bladen

(15) Cijius Arbor. Cxftip. Folils r6\ro!uto - linearlbüs , Flo-

ïibus umbellatis. Cifius angufto Libanottdis folio , Flore fingd-

iari. BARR» Ie, ap4. Ciftus Ledon atiguftis foliis. C. B* i*i«*

4^7«
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Bladen ongefteeld , liniaal , wederzyds omge ^^^*

kruid , aan de toppen der Takken digt by el- *'xi!^^'*

kander , alwaar Steekjes voorkwamen , langer Hoofd-

dan de Bladen, met eenige witte Bloempjes
/"^^^^

hebbende Eyronde lymerige Kelken (*). „;^.
"'^'^^'

De overige Soorten van dit uitgebreide Ge-

fiagt tot de befchryving der Kruiden fpaarende

,

gaa ik thans over tot de

P R o C K I A,

Waar van de Kenmerken zyn , een Kelk die r.
'

driebladig is , boven en behalve twee Grond ^^^^-J*

blaadjes, hebbende geene Bloemblaadjes, maar \^^

veele Meeldraadjes , met een enkelen Styl en

de Vrugt is een vyfhoekige veelzaadige Beiie.

De eenigfte Soort (i) voert naar het Eiland

Santa Cruz , daar zy natuurlyk groeit , den by-

naam. Bet is een Heefter met ronde Takken;

de Bladen overhoeks , gedeeld , Eyrond , ge-

fpitst , Zaagswys' getand en glad hebbende , met

fmalle Stoppeltjes , draagende eenige endbloe-

men , die gefteeld zyn , overhoeks , door fmalle

Blikjes onderfchraagd.

Següieria.
Een vyfbladige Kelk , ook zonder Bloem-

blaad-

' (*) Agter deeze Soort is , in de Nieuwe Uirgaave va«

het Syit. Nat. door den Heer MuRRAY , gevoegd, Fkrej

lutei ; gelyk agrer de voorgaande, doch dit zal een misflag

syn , dewyl het tepren de befchryving van Linn^us firydc.

fi; Prockia. Syst. Nat, XÏI. Gen. 674, p.56*. Feg,XlUf.

Qen. 674. p. 416,

VL Deel, Y« stuki
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lil. blaadjes , heeft deeze , zynde de Vrugt een
AFDEfiL.ggj^^g^^jg Huisje, dat een grooce Wiek heeft

^

Hoofd- met kleine zyd- Wiekjes bezer.

STUK. f^ier van is ook maar ééne Soort bekend (1)^

Sezlierta
welkc dc Hcei* L o E F L I N G aan de Vaste Kust

Jlmericana,^^2in Zuid - Amerika waarnam 5 een Heefter

kaanfchê. zynde van een of anderhalve Vadem hoog, eft

de Heer J a c q u i n vondt by Karthagena der-

gelyk Gewas , ter hoogte van twaalf Voeten ,

geevende uit zynen Stam zeer lange, ronde,

groene ,
glanzige Looten , waar mede het op

de nabyftaande fteunt. Somtyds hadden zy , aan

de zyde van ieder Bladfteel, een klein krom

Doorntje. De Bladen waren Eyrondachtig ,

uitgerand met een Puntje , glad , geftceld , twee

of drie Duimen lang. Aan 't end der Takken

kwamen Bladerige Trosfen voort, van menig'»

vuldige 5 witte, ftinkende Bloemen. De Vrugt

hadt zyn Ed. niet ryp gezien.

C U R A T E L L A.

Dit Geflagt, tot de Tweewyvigen ondef de

Veelmannigen behoorende , heeft een vyfl-)Iadi*-

gen Kelk ; vier Bloemblaadjes ; twee Stylen :

een Zaadhuisje in twee Holligheden verdeeld ^

ieder twee Zaaden bevattende.

ï. De eenigfte Soort ("i;), wederom , door den

f*"'''-''^^* Heer
Atneri-

kaanfche. fi) Seguferla. Syst. Nat. xri. Gen. 670. p. ssö. r^^.Xlil.

Gen. 676, p. 4i7,LOEFL. /i/« i9i,25 3.jAC(^v4»fr4i/;7?« 170.

(i) Cuïatella* Syst, Nat. XII. Gen. 679» p. 370. r^jf.XIII^

Gen. 679t p» 417. loefl. ///« 260, 335,
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Heer L o e f l i n g i'd Zuid - Amerika waargeno- ^^»

rnen, en aldaar gemeeDlykC^/röifa genaamd V was ™f^'*
€en Heefter van middelbaare hoogte, krom van ^^oofd-

Stam 5 met weinige Takken, den Bast, als die^^^^*,

van den Pynboom , Schubbig of Schilferig heb-
'^^"'"^

bende , en Bladen van een Span , langwerpig
,

verfcheidelyk geboogen en gegolfd , ruuwachtig

hard , met korte Steel tjes. Uit oude Takjes

kwamen Trosjes voort van witte Bloemen , op

Steekjes van een Vinger lang^ die gevolgd wer-

den van zodanige Zaadhuisjes , ais boven is ge-

meld (*>

FOTHERGILLA. o

Een geknotte, niet ingefneeden of verdeelde

Kelk , zonder Bloemblaadjes : het Vrugtbegin-

zei in tweeen gedeeld ; een tweehollig Zaad^ .

huisje , met enkelde Beenige Zaaden : dus zya

de byzondere Kenmerken opgegeven van die

nieuwe Geflagt (i), in Karolina door Doktor t.

G A R D K N ontdekt , dat van hem den bynaam,^/'*^^^''^'"'

voert. Het is , zo zyn Ed. aanmerkt , een Oardem,

Boompje 5^
dat in Blad en Vrugt naar de Ha-

mamelis, hier voor befchreeven^, gelykt,doch ^ il d.

eene Bloem daar van grootelyks verfchillenden ^^"^^

heeft»

(*) 2yn Ed* zegt , dat de Geftalte als van het Polyg/?num

ttrlorescens Ï8 en geeft 'er FoUa tota palmarm «an. Thans

wordt gezegd Statur* CouüahA, Ik kan*daar bezv/aarlykicrs

siit opma;iken.

(i) Fotherglüa. S-^it, Nat. Veg.XllhGQn, p, -fT?»

s

n. "Dtf't^ V* Stuk.
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HL heeft. Het zal waarfchynlyk die Heefter zyn i
Afdeeu ^^gj. ^y^^ ^Q Ridder bevoorens hadt gefproken*.

Hoofd- en welken zyn Ed, dagt tot dat Geflagt te be-

STUK* hooren.
» BK 7Ö.

Calligonum.
Hier heeft een vyfbladige Kelk , zonder

Bloemblaadjes of Stylen plaats , welke een fle-i

kelige eenzaadige Vrugt draagt.

1. De eenigde Soort (i) heeft Linn^us
S»/j|^Ti* gevonden in het Kruidboek, van wylen den
^^- ouden Heer Gronovius, onder den naam

^ van Polygonoides Tournefortii , waar

van zy dan ook den bynaam voert. Zyn Ed.

evenwel twyfelde *er met reden aan , of het

die wel ware : want het Gewas , dat gedagte

Kruidkenner aan den voet van den Berg Ara*

yat, naar de Ephedra zeer gelykende, vondt,'

hadt de Bloempjes niet alleen vyfbladig, met
fpitsbladige Kelkjes , maar het getal der Meel-

, draadjes was flegts vyf ; zo dat het zelfs niet

tot deeze Klasfe zou fchynen te behooren. De
Vrugt alleen kwam 'er mede overeen.

Tot de Vierwyvigen behoort een Gewas ,

waar van ik thans een Takje uit Oostindie

ontvang, onder den naam van Ay-Asfa^ 't

welk ik , dewyl het zekerlyk Heefter- of Boom-

achtig is, hier invoeg onder den Geilagtnaam

van A s-

CO Calligonum. Sysu Ndt, XII. Gen. 680. p. 370.^^.
XIII» Gen. <go« p. 418. rolygonoides Oricntalc Ephedi* facie,

T0URN£. CoK 47» /'w. II. P. 147.





Deel, Plaat xxvi





3el, Plaat

A



P o L T A N D R I A. ft^J

A s s A. Vifcbdooder» ïlï.

AfdeelJ

De Afbeelding van hetzelve gaat hier ne- „ ^'^'
,

vens in Fig 1 9 op PI. XXVI. Daar uit blykt
, stuk.

dat de Bladen ^
gelyk Rumphius van den ^etragy*

Ay • Asfa Booin zegt ff) , veel naar die van ***'"''•

den Kanary - Boom gelyken , en , hoewel geen ^^>^f jj*

zeven Duinien lang zynde en ruim drie Vin-

geren breed , gelyk hy dezelven befchryft, nog-

thans die proportie byna hebben , zynde van

eene Lancetswys ovaale figuur. Van het Bloei-

zei zegt hy weinig. De Bloem bellaat hier

uit eenen Kelk die vierbladig fchynt te zyn ,

doch waar van de Blaadjes een famenhechciDg

hebben, om het Voet (luk 5 waar op het Vrugt-

beginzel rust. Deeze Kelk, die men eigentlyk

Perianthium mag Doemen , bevat een groote

menigte van geknodfle Meeldraadjes , byiaa on-

telbaar. Ik denk dat 'er bykans tweehon-

derd zyn 5 voortkomende van het Voetje, on-

der het Vrugtbeginzel , en tusfchen dezelven

vcrtoonen zig de vier Stylen , ieder op een

Germen zittende, gelyk dit in de Kelk, na hec

uitplukken van de Meeldraadjes , een weinig ver-

groot zynde , by A zig duidelyk openbaart, W^ae

de Vrugten aangaat , die zyn alcyd twee, zegt

hy , aan malkander gegroeid , verbeeldende het

Balzakje van een Kat
,
[of eigentlyk gefproken.

(t) RUMPH» Au&. üve Tom. VII. Cap, 30. p. 2»,

Sa
U.DEEI., V.STUK,
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•

111. van een Kater ,] in de rypheid donker geel

,

Afd£kl^ openende zig met een Naad, en dan het eene

Hoofd- Beursje ledig zynde , het andere een Korrel als

STUK» eeri Bakelaar - Boontje , bevattende* Hier komt

V'^'^^' een dergelyke Vrugt aan het Takje te voos-
^*^'

fchyn, waar van ook het eene Beursje zig geo-

pend heeft en ledig is , het andere nog geflooten

,

rnet een Puntje en een dwarfe Naad , zynde

een klein onvoldragen Beursje , dat de ge-

lykenis niet vermindert, daar agter. De Vrugt

is, eenigermaate, in de vierbladige Kelk vervat.

Deeze Boom, zegt Ritmphiüs, wordt

taaraelyk groot en dik, hebbende een hard

Hout en eene wïtachtige Schors , met vuil-

graauw gemengd , van een Herken Vifchachti-

gen Reuk. Hy groeit veel op 't Strand der

Ambonfche Eilanden, Men gebruikt meest

daar van de Schors , die , klein geflooten en

met Afch vermengd, op de (taande Plasfen van

Zeewater, door overilrooming veroirzaakt ^ ge*

ftrooid wordt, om de Visfchen daar in te doo*

den , ten einde dezelven gemakkelyk te kun-

nen
'

bekomen. Indien dergelyke eigenfchap

niet in meer Indifche Boomen plaats had , zou

men te regt denzelven Fifchdooder noemen kun-

nen (t).
^^

(tJ Vcigclyk te» opiigt van dergelyke Westindifche Boo-

men, myn IIL STUK, bladz. 170: want de cigenfchaji» vaa

de Visfchen dronken te maaken , denk ik , zal op 't zelfd«

uitkomen. Ook beeldt RUMPHius , onder den naam van

Ichtby0kf«*i y tw€C zodanige Boomen , op de Molukke?

gïoeijcndc , af.
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De Vrugtmaakende deelen van dit Gewas III.

waren , zo veel my bekend is, nog niet on- '"^^^^^^

dcrzogt y veel min aan 't licht gebragt en het Boofd*

was nog niet afgebeeld. De byzondere Ken-^TUK.

merken zyn , een Kelk die vierbladig is of in T^^^^^^'

vieren gedeeld , het Zaadhuisje gaapende mee

een dwarfe Naad,

De vyf en zeswyvigen, onder de Veelman*

nige Piantgewasfen , leveren geene Heefters

uit of zyn reeds onder de Boomen befchree-

ven ; maar hier komt, onder de Feelwyvigen^

in aanmerking het Geflagt van

I L L I C I U M.

Welks Kenmerken thans door den Heer El-

lis uit het leevende Gewas verbeterd zyn ;

blykende daar uit, dat hetzelve tot deeze Klas-

fe en wel tot den laatstgemelden Karg be-

hoort, Zyn Ed. 5 naamelyk, zegt, dat de Kelk

zesbladig is , omvattende een Bloem van ze-

venentwintig Bl|gdjes j op drie ryën of in drie

Kringen geplaatst , ieder van negen Blaadjes

,

de middelften korter, de binnenften kortst,

waar binnen zeer veele korte Meeldraadjes ,

met langwerpige , llompe Knopjes, en twin-

tig Vrugtbeginzeltjes in 't ronde geplaatst , met

zeer korte Stylen , die een langwerpigen Stem-

pel , aan den top , op zyde hebben , en de

Vrugt beftaat uit veele Eyronde , famengedruk-

te, harde, tweekleppige Zaadhuisjes, met en-

kelde Zaaden.
S 3 Hier

U« Deel. V* Stuk*
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lil. Hier van komen thans twee Soorten voor 9

Afdeil.
^Is volgt.

Hoofd- , n T|]|cium 7net PseUchme Bloemen,
éTüK. ^ ^

^. Deeze is de Oostindifche Boom ,
welke de

Ani/atlvi. Ster-Anys zou uitleveren , voerende in Japan
japaniche.

^^ Q^ina den mam van Somo of Skimmi vol-

gens Kaempfer, waar van ik te vooren ge-

* it. D.jjQgp; g-ezegd heb *.

II. Stuk , ° ^ ° \

'

II.

'

(aj lUicium met roode Bloemen.

TUrida- ^ t . r->i . 1 •• 1

Hum. Van deeze, natuurlyk m Florida groeijende,

Anyltom. is de Afbeelding en befchryving door gedagten

Engelfchen Heer , in het Zeftigde Deel der

Philofophifche Transaftiën , op 't jaar 5770 ,

gegeven. Zyn Ed, merkt aan, dat de Bloe-

men van dit Gewas rood en de Vrugten zeer

welriekende zyn.

XII. HOOFD-

(1) ///iczöw Florlbus flave?centibus» S^« PUnt. <ï64» Syn^

Nat, Veg. XIII. Gen. 6ii. p. ^tz. %mo vulgo Skimmi.

KaemPH. Am. T. 8?o. Anifum llellatum. Mat. Mèd. 510.

{z} lllicium Floribus rubris, Ell. PhiU Trans, 1770»

Vol*. LX» p. 524. T. 12.
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Afdeiu
XIL HOOFDSTUK. ,,

>^n.

Hoofd-

Sefchryving van de T w E e M a g t i g e H e e- stuk»

STERS, Didynainia , dus genaamd^ om dat

zy^ van de vier Meeldraadjes , twee lange^*,

twee korter hebben ; gelyk onder anderen de

Lavendel, Kruizemunt en dergelyken; die tot

de Gekranfte of Lipbloemige belmren , en

veele Uitheemfchen , waar in het zelfde plaats

heeft.

Van de onderfcheidendc Kenmerken der Plant*

gewasfen in deeze Klasfe is reeds gefpro-

ken , toen ik de Boomen , daar in voorkomen-

de, befchreef. Vecle Geflagten van dezelven

leveren wel Heeftertjes uit , doch die te klein

zyn, om van de Kruiden afgezonderd te wor-

den. De algemeene verdceling is in de twee

Rangen van Blootzaadige en Schuihaadige ,

naar dat de Zaaden, wier getal gemcenlyk vier

is , in de holte van den Kelk bloot aanrypen

,

of als verfchoolen blyven. Onder de eerflen

behoort het Gellagt van

Lavandüla. Lavendel.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagc

zyn , een Eyronde, weinig getande Kelk, met

een Blikje onderfchraagd ; een omgekeerde

Bloem ; de Meeldraadjes binnen 't Pypje heb-

bende.

S ^ Vaa
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Ilï. Van hetzelve komen vier Soorten voor, al-

^^xiY'^'
tcmaal Europifche Gewasfen, naamelyk.

«TUK. CO Lavendel met Lancetvormige effenrandigê

I. Bladen, de Aairen naakt.

spica, Deeze maakt onze gewoone Lavendel uit >
° ^'

die men in fmal* en breedbladige onderfcheidt.

In de Zuidelyke deelen van Europa groeit dit

Gewas ia \ wilde , in de middelftc en Noorde-

lyke doelen houdt men 't in de Hoven. De
Breedbladige is op de Bergen en aan de Wegen ,

'm Provence, zeer gemeen. Dezelve word: een

Boompje van taamclyke hoogte , dat uit een

Houtigen Stam een digt Kroontje maakt van

dunne ^i^i^ Takken j anderhalve of fomtyds

ook twee Ellen hoog, met Bladen van twee

of drie Duimen lang , een half Duim breed ,

zeer llerk van Reuk en bitter van Smaak. Uit

dit Kroontje komen lange , dunne , Steekjes

voort 5 die aan 't end een dikke Aair hebben

,

^
van eenbladigc , blaauwe , Pypachtige Bloempjes

,

in twee Lippen verdeeld , waar van de bovenlle

grootst is , regtop flaat en in tweeën , de on-

dcrfte kleinst , nederhangt en in drieën is ver-

deeld.

(i) LiJv^^jfl^M/^ Foliis lanceolatis intcgris, Spicis niidis. S>if.

Hat. XIL Gen. 711. p. 390. Veg. XIII. Gen. 711,. p. 44J.

liort.Cliff. 363. Ups» 162. Mat» Med. 296. K. Lugdbat,zzi^

SAUV. Mtmp. 143. GOüAN Momp. 276. MAGN. /^/««i/». 151*

Geli. Friv, 273. CiARID. Aix. 272. TourNF /«/?. ipS* TOO.

Tsm^t^ 273. Lavandula lauf<?lia Sc anguftifolia. C. B. Tin^

2ÏÓV
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deeld. Dit maakt dat de Bloem zig aJs omge- III.

kecrd vertoont. Vier Vrugtbeginzeltjes , in een ^^^^f^'
Peperhuisacluige Kelk zittende 5 rypen in de- Hoofd-

zelve aan , en blyven ongedekt ; weshalve dit^^^*^*

Gewas tot de Blootzaadigen behoort. /pnmTsü''

De fmalbladigc Lavendel blyft kleiner in

alle opzigien , doch is witter of gryzer van Loof,

en heeft de Bloem -Aairen veel gedrongener,

zo los niet, derzelver Steekjes korter, doch de

Bloempjes zyn in dezelve grooter. De Reuk

is niet zo (tcrk, noch het hoofd bezwaarend,

zynde aangenaamer : des ook deeze boven de

andere in de Tuinen verkooren wordt. Van

beiden komt eene verfchcidenheid met witte

Bloemen voor.

Wegens de gedagte Aairen wordt de Laven-

del, die anders in de mcelle Taaien van Eu-

ropa haaren Latynfchen naam ten naaften by

behoudt , ook wel Spica of Spica Nardi^ in 't

Franfch Spie of Aspic ^ geheten, en de Olie,

uit haare Bloemen gedeftilleerd , voert den naam
^

van Oleum Spiccs , in 't Ncerduitfch Spyck - Olis*

De vlugge Geest , hier in vervat , drukt de

voornaamfte hoedanigheid van de Lavendel uit

,

wordende dezelve een kragtig Middel geacht ,

tegen Hoofd- , Zenuw- en Moederkwaaien, 't Is

zeker , dat , in alle Gevallen , daar eene te

groote flapheid der Vezelen en Vaten , eene

taaiheid of overvloed van koude Vogten heerfcht,

een maatig gebruik van de Bloemen , Bladen of

van het Zaad , op de een of d'andere manier

,

S 5 in
IL DïEi. v« Stuk,
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IIÏ. in of uitwendig , van dienst " kan zyn : doch

^^m^* ^^""^^^ ^^ minfte verhitting in 't Lighaam

Hoofd- plaats heeft , dan is 't niet raadzaam veel gc«
9TUK. bruik daar " van te maaken : 't welk van alle

^a^digtl
Kfuideryën gezegd kan worden. Gedagte Spyck-

Olie, ondertusfchen , die ons uit Provencc ge-
' deftilleerd wordt toegebragt , is een byzonder

Middel tot verjaaging en vernieling van Onge-
diert, wordende de Lavendel - Bloemen en Bla-

den, als bekend is, ten dien einde, metvrugt,

tegen de Mot, in Kleerkasfen, Koffers en Kis-

ten, gelegd. De Olie gebruiken veele Konfle*

naars om een glans te geeven aan Houtwerk

en andere dingen.

^^',
, Cs^ Lavendel met duhheld Finswyze verdeelde

L/zvnrdula ^, ,

muitifida. Bladen.
Tynbladi- i

^^* Zodanig eene Soort van Lavendel , met fyn

gcfnipperde Bladen , is den vermaarden Clü-
s I u s in Spanje , doch zeldzaam , voorgekomen.

Zy groeide 'er fomtyds ter hoogte van een

Elle, hebbende Wolh'ge Afchgraauwe Bladen,

fcherp van Smaak en aangenaam van Reuk, en

droeg de Bloemen , die blaauw van Kleur wa-

ren, in Aairen by een , even als de gcwoone

La-

fa) Ztsv^Ww/^ï Folüs dupHcato-pinnatifidis. H^r^ CUf. Sec. &c.

Lavandula FoHo disfedlo C.B. Pin. 216. Lav. maltifido folio.

Clus Hijï^ I. p. 345. Hhp. 13 5' ^» Lavandula Fol. longlore

teniiius et eïegantius disfeiSto. COMM. i?<r. p. 27. T» 27. >"•

Lavanduln Caniiienfis maritiraa , Spicl muliiplici carulea.

Plus. Alm, 205. t. 303. f. 5. /
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Lavendel , maar als op vier ryën gcfchikt , en Hl,

dikwils kwam de cene Aaii uit de andere voort. ^'''^f^^^V

In onze Kruidhoven is deeze Soort bekend 3 tIoofd-

tot welke, als eene Verfcheidenheid , betrok-^^^^*

ken wordt de Kanarifche Lavendel, onder de/p^lf^!'

zeldzaame Planten van den Amflerdamfchen

Tuin door Commelyn in Afbeelding ge-

bragt , w^elke van de KaJiarifche Zee - Laven-

del van Plhkenet^ mee veele Aairen van

blaauwe Bloempjes by ^elkander 3 vvx^inig fchync

te verfchillen.

(3) Lavendel met Vlnswys' getande Bladen,
jjj^

LavrmiuÏA
Een ongemeene Stoecnas , door CLUsiusdent^ta.

afgebeeld , welke hy op den top van 't Gc-ge.'^''^'"^'

bergte Calpe gevonden hadt , maakt deeze Soort

uit. De Portugeezen , zegt hy, noemden de-

zelve AUchrin Frames , dat is Franfche Ros-

maryn ; waar mede zy de vreemdheid van dit

Gewas wilden uitdrukken. Hy hadt het> door

den naam van Stoechas /errata^ willen onder-

fcheiden. De Groeyplaats is , zo Linn/üus
aanmerkt , ook in 't Ooilen,

(4) Lavendel met fmal Lancetvormige Bladen iv,

en gekroonde Aairen.
^sZ^ht^^

L)itstéchas?

(l) LavanduU Föüis pinnato - dsntatls. Hort. Clljf^ ^oi,

R. Lugdhat. J23. Stcechis Folio ferrato. C. B. Fz«. 216. Stoe-

chas crispD folio, f Stoechas ferrata. Clus. HiJ}.[U p. 34(J.

H:ip. 233. Stoechas folio ferrato, DoD. Pempt. z-js.

(4) LavAnduia Foliis iancealaco-Iinearibus, Spic4 coraofa»

./f.

II, DEKI.. V. STU5.
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111. Dit Gewas voert van ouds den naam van

(Afdeel, stoschas , welke van Arabifche afkomst zoude

Hoofd- zyn. Sommigen willen , dat het dien naam

STUK. van de Hieres - Eilanden , by Toulon, welke
^/s^^ztfii-

^gjj pg^j^ ^2j^ Inful(s Stoschades plagten te voe-

ren , hebben zou , gelyk Dioscokides ver-

zekert. Hoe 't zy , men kan niet ontkennen ,

dat dit Gewas op die Eilanden in menigte

groeit , hoewel het ook genoeg voorkomt in

Spanje en Portugal. Langs de geheele Zeekust

van Provence is het zeer gemeen , wordende

aldaar 5 van 'c Landvolk, Quercilkts geheten y

maar de gewoone naam in Vrankryk is Stéchas >

in Spanje Tomani , Tomillo of Cantuesfo , in

Duitlchland Stichas - Kraut , en in Engeland

French Lavender.

Het heeft een kort Stammetje , dat Heefler-

acbtige, Houtige, Takken, van eenElle lang,

uitgeeft , welke met Bladen bezet zyn
, grys

als die van de Lavendel , doch fmaller en klei-

ner, bitter en heet van Smaak, Zy loopen uit

in vierkante Roedjes , die naakt zyn , en lang-

werpige Hoofdjes draagen , nu korter en dik-

ker 5 dan fraai en langwerpig
, geevende tus-

fchen de Schubbetjes of Blikjes , waar zy uit

bedaan , kleine Bloempjes uit, als die van de

Lavendel, maar donkerer blaauw. De Toppen

van

if. Cllfl ups» &c. Stoechas purpurea, C. B. Pin. zi6. Stoe-

chas brevioribuB & longioribus ligulis. ClüS. HiJ^, I, p. 344,

Wip* z$i, StoEchas, Dos. Ptmpt^ zjs*
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van deeze Hoofdjes zyn met zekere Riempjes ï^^-

gekroond, fomtyds vry lang, van eene blaau- xii.^^'

we of paarfche Kleur , fomtyds kort en naaow- Hoofd-

lyks te befpeüren Ook zyn de Bloempjes in*"^"^*

deeze Aairen regelmaatïg op ryën gefchikt./^^^ii^"'^

Het Zaad komt in figuur byna met dat van de

Lavendel overeen , zynde glad , klein en

zwart.

De Bloemen van Stéchas zyn uit de Voor-

fchriften der Ouden onder de Winkelmiddelen

bekend, en komen in allerley Saraenftelzelen

,

byna, tegen Beroerte, Geraaktheid, Lammig-

heid , Vallende Ziekte en dergelyke Herfen- of

Zenuwkwaaien, Op die plaatfen , daar hetgroeitg

zyn zy nog heden veel in achting , maar hier

te Lande maakt men van bekender Middelen

meer gebruik. Sommigen v\^il]en , dat zy in

Reuk en kragt zelfs de Lavendel - Bloemen

overtreffen zouden. Eigentlyk is het de gehee-

le Aair, die men onder deezen naam bekomt.

S I D E R J T I s. Yzerkruid.

De Meeldraadjes zyn, in dit Geflagt, bin-

nen het Bloempypje vervat. Het heeft twee

Stempels ^ v^aar van de kortfte den anderen

omwindt.

't Getal der Soorten is elf, meest Europi-

fchen , en de drie eerflen behoorea tot de Hce«

fters, naamelyk

(i) Vzer«
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HL (i) Yzerkruid, d.t Heefierachtig is en ruigy

^^^^f^'
met /pits Hartvormig langwerpige gefteeU

EooFD- de Bladen , wyd gemikte Takken en ge-

8^'^^*
kranfte Aairen , die voor het blodjen

sJe'rhh
knikken.

^öK^ner.-
^^ bepaaling wyst nagenoeg de geflalte aan

Kanaii. y.^^ deezen Heeder 5 die by Pluk e n e t voor-

komt onder den naam van Stachys mee zeeir

groote Wollekruids Bladen , kleine witte niet

gehelmde Bloemen, en de Aairen van Betonie-

Kruid. De Bloemen zyn talryk , met ruige

gefpiifte Kelken Op de Kanarilche Eilanden

is zyne Groeiplaats.

TI. (2) Yzerkruid , daL Heefterachtig is , met

KaïSa-'^' ^^^^ ^(^kleed y de Bladenfcomp Hartvor*

fciï» mig gefteeld^ de Takken wyd gemikt^ de

Aairen Kranswys hebbende.

Aangezien de Breedhladige Kandiafche Stachys

van TouRJSEFORT hier thans uitgellooten

wordt, zo blyft van de aangehaalde alleen de

Kanarijche Heejterachtige Stachys , ook met

Wol.

fi) Sideritis Fruticoft villofa, Fol, cordato » oWongis petlo-

latis Spicis vertlcïUatis ante florescentiam nutaiuibus, Ramls

divaricatis. Sy^t. Nai. XII. Gen. 712. p. 391. f^fg- XIII. Gen,

712. p. 44?. Stachys fruticofa &c» II. Cliff, 310. Stachys am-

pUsièmis Verbasci folifs &c. Pl' K Alm. 35^. T. 322. f. 4»

(2) Sideritit Fiuticofa tomentofa , Fol. cordaio - oblongis

obtiifis periolatis , Kamis divancatis. Spicis verticillatis» Sta-

chys Canarienfis fruticans , Veibasci folio. Co.mm. Hfr(. lU

p. J5>7- T. 5^.
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Wollekru ids - Bladen ,vanCoMMELYN, over , llï.

die den naam van Kandiafche niet fchynt te ^^^^^*

kunnen voeren. De Ingezetenen der Kanarifche Hoofd-

Eilanden gceven 'er, volgens dien Hoogleeraar, ^'^^^»

den naam van Arvidafalya aan. In de Amfter- a^^J,^^*"

damfche Tuin hadt het Gewas een Stam van

drie Voeten hoogte en hooger , verdeelende zig

in vierkante Wollige Takken , met lang gedeel-

de ,
gepaarde , van onderen Wollige , breede

Bladen. Dezelven zyn van boven groen, van

onderen wit. Uit de Oxels der Bladen komen
Kransjes voort van witte , gelipte Bloemen

,

met ftompe Kelken ; waar op vier zwarte

Zaadjes volgen. De Bladen, gewreeven wor-

dende, gceven een zwaaren onaangenaamen

Reuk.

f3j Yzerkruid , dat Hegfterachtig is met m
Donsachtige Wolligheid , de Bladen Lan- V'^^-*.

cetvormig effenrandig , de Bloemen ge*
^^^^^^'

kranst hebbende.

Hier is de Kandiafche zeer wit gewolde
Sïderitis van Toürnefort, t'huis gebragt

,

..:.,',,
., -. tot

(s) Sideriiis Fruticofa toraentofci- lanata , Fol, lanceolatls

imegerrimis. Flor* verdciUatis. Cunila Calycibus inermibus
lanigeris. H. Clif. 313. Sideritis Crètica tomentofa, candidis-

fima, Fl. luteo. Tournf. Cor. 12, /3. Stachys Fruticofa &c.
Hort, Cliff^ 310. Stachys minor Italica. C. E. Tin. Z3<ï. Sta-
chys Lychnoidcs incana anguftifolia , Fi. Aureo. Barr. Ie.

JI87. Pilofelia maxima Syriaca, LOB. Ic. ^75»,

ïi. Deel. V, Stuk,
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Hï» tot welke als eene Verfcheidenheid betrokken

.

^^
xfi^

^' ^ordt , de Gryze Smalbladige Stach';^s Lychnoi*

Hoofd- ^^^ van Barrf.lter , met een Goudgeele Bloem
,

*^"^*
als ook de Syrifche Pilofella van B a ü h i is u s

.

%aJigel naar welke de Soort den bynaam voert. Het

wordt befchreeven als een Heedertje, dat de

gedaante van Salie heeft, maar langer is, met

dergelyke Bladen , die Wollig en wit zyn , de

onderflen gedeeld , de bovenden ongedeeld ^

en geelachtige witte Bloemen.

» M E N T H A. Kruifemunt.

Het Bloempypje is hier byna gelyk in vieren

gedeeld, met de breedde Slip uitgegulpt, heb-

bende rcgtopftaande Meeldraadjes , die, gelyk

' in alle^dc Bloemen van deeze Klasfe, uit de

wanden van bet Bloempje voortkomen, en van

elkander afftsndig zyn.

Dit Geilagt, door zynen naam zeer bekend,

bevat thans zeventien Soorten, waar onder de

Wilde, W%er- en Tuin- Kruifemunt , Poley

en andere , byna altemaal Eiiropifche Kruideri-

ge Planten , vervolgens te befchryven. De twee

laatfte Soorten , alleen, komen hier in aanmer-

king, naamelyk

XVI» (lö) Kruizemunt met gegaffelde Bloemhoofd-
3fêntha

jg^
CanaritK' J

f^''
./"hc»

^^^) MtHtha Flor. capitatis asillarlbusdichotomis, Fol. ova-

tis crenatis, Caule arborescente , Stam. Corolll brevioribus,

K. Clijf. 307, Mentha CanarienGs frutescens &c Plvk»

Alm» 24S» T, 307. f. 2, Heliotropiwm Fol, ovatis, crenatis,
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jes uit de Oxden , Eyronde gekartelde lU* .

Bladen^ een Boomacimge Steng ^ de Meel^^^^^^^
draadjes korter dan de Bloem. Hoofd-

Van dit Gewas is, ondet den caam van^dom-' Gymn^^
üchtige Kanarifche Heliotropium , met Bladen-^^''^*^*^

van Water- Look, de Afbeelding door Coïtr-
MELYN gegeven. Het was te vooren in de
Hollandfche Hoven, zegt hy , onder den naam
van Sideritis altera Canarienjls , bekend geweest.
Het hadt den Stam drie Voeten hoog , zig in
Takken verdeelende, die eerst vierkantig, Ver^
volgens rond , bruin en Wollig waren , met de
Bladen tegenover elkander , op lange Steelen

,

ovaalachtig , diep ingefneeden , zwaar geribd^
van boven groen , van onderen grys , en aan
beide zyden , zo wel als de Bladfteelen , ruig ;

hebbende
, gekaauwd zynde , een Speceryach-

tigen Smaak. De Bloemen, aan Bolletjes by
elkander groeijenae , waren wit, ct^ublddig en
Pypachtig , met een ruigen Kdk ; doch rypé
Zaaden hadt het in de Hortus Medicus ^ alhier

niet voortgebragt.

Behalve de Heederachtlge Kanarifche Krui-
zemunt van Plükènet, fdlynt naar decze
ook te gelyken de zeer hooge Bloemhoofdjes

draagende Melis/e w^lu Plu mier, hoewel de-

ze!-

oppofitis &c. MiLL. Di^. N, s. HeliotroDium CmnienCei
arboresceas, Scorodoniae folio. Comm. Hort. II. p. izf. T,6S«
Conf. Melisfa altisfima globularia. Plüm» A» 163» f, 2,

T
II. Deil. V. srvK*

\



•apO ^ TWEEMAGTIGE HEESTERS^

nr. zelve, zo de Hoogleeraar J. Bürmannus
xn!^* te regt aanmerkt , doordien de Bloemhoofdjes

Hoofd ^ op enkelde Steeltjes ivx de Oxels der Bladen
STUK.

-voortkomen , daar van verfchille. 't Is onder-

^r^^'^'^'tusfchen ontwyfelbaar , dat die mede tot het

Geflagt van Kruizemunt behoore.

xvïi. f 1/^) Kruizemunt met zydelmge Bloemtrosfen.
Mentha

^^cti'^'^A
^^^ Ceylonfch Gewas , bevoorens tot het

fche. Geflagt van Ocymum betrokken, is thans hier

t'huis gebragt. Het was, onder de Malabaarfe

Planten, zomen wil, door Rheede afge-

beeld, aldaar den naam van Cottam voerende,

en zoude door Plukenetius bedoeld zyn

,

met den naam van allergrootst Ocymum der

beide Indien , dat Melde - Bladen heeft van een

zeer onaangenaamen Reuk. Doch de kleinheid

der Bloempjes maakt deeze Gewasfen , ten min-

ile uit de gedroogde Vuurwerpeo cii uit de Af-

beeldingen, niet gemakkelyk te onderfcheiden.

Hier zyn de Meeldraadjes korter dan de Bloem-

pjes, zo de Heer Murray aantekent.

P E R I L L A*

De Kenmerken , waar door dit nieuwe Ge-

flagt

f17) M^tha Racemis Secundis lateralibus. Syst, Veg.lSllU

Ocymum frutescens. Sp. PUnt, «32. Ocymum maximum ,

perenne , utriusque Indiac , Fol. Atriplicis ingrari odoris.

Pluk. Alm. z6%. t. 308. f. 4. Cottara. Hort, MaI^ X. p»

253* T. 77^



D i D y N A M I A. t9ï

llagt onderfcheidcn worde ^ zyn, dat de boven- -ÏIJ^'

Re Slip van den Kelk zeer kort is ^ voorts zyn ^^^^^^*

de Meeldraadjes hier ook afflandig ; maar liet Hoofd^

heeft twee famengevoegde Stylen. stuk.

De eenigfte Soort hier van (i) maakt een ï-

Gewas uit , het welke met den bynaam van ocwioides.

alUrgrootp Melisfa voorgemeld is door Ar-^^'S^^"'^

D ü i N u s. Dezelve heeft de Bladen lang-

werpig Eyrond , Zaagswys' getand , aan bei-

de enden fpits , van agteren met fpitfe Klier-

tjes 3 en de Aaïren hangen over zyde , even

als in het laatst befchreevene Gewas , hct-

welke tot deeze is betrokken geweest, en 'er

naar gelykt 5 voerende daar van den bynaam.

De Bloemen zyn klein ^ wits enkdd of drie*

mondig,

P R A S I U M» _

^'

Behalve de algemeene Kenmerken deezer

Klasfe zyn de byzondere van dit Geflagt, daü

de Vrugt beltaat uit vier eenzaadige BeifeOo

Het bevat de volgende.

(ï) Praiium mst langwerpig Eyrondi^^ getan- ?•

dey Bladen, majus.

Een

(i) Perilla. Syst. Uat. XIT, Gen. lis^^p. 392. Ve^.XllU

Gen. 1256. p. 4^5. Melisfa maxima F©Iiis ovato • oblodgis

ferratis &c. Ard, Sp. 2. p. 28- F. 13.

( i) Pi-Afium Fol. ovato-oblongis ferrads» Sysi^ NMt^Xlt,

C^n, 73 7» p- 404. f'^fg' XUI. Gen» 737. p* 45 § HqtU Clif,

!! DEEfc» V. STUK*
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ni. Een Boomachtig ongevlakt Lamium , met een

^'xiL^* blyvende Wortel, hadt Zanoni uit Zaaden,

Hoofd» van 't Eiland Kandia overgebragt , op gekree*
STUK,

ggjj ^ ^Q^Yi 't welke naderhand ook in verfchei-
^^^mzaa-^^

deelen van Italië, wild groeijende, gevon-

den werdt. Hy geeft 'er de Afbeelding van,

en zegt , dat het Heefterachtig anderhalf Elle

hoog groeit, met Houtige Stengen, van dikte

als een Schryfpen , onder bruin en boven groen.

De Bladen gelyken veel naar die van het ge-

woone Lamium, maar blyven 's Winters over:

de Bloemen zyn gelipt, enkomen uit eenKelkje

voort, waar in vier zwarte Zaaden,naar die van

de Wilde Nigelle gelykende,aanrypen, zo Za-
noni fchryft. Ik begryp derhalve de overeen-

komst van het gezegde Kenmerk niet. Ook
hadt TouRNEFORT dit Gewas Spaanfche

Heefterachtige Galeopfis , met het Blad van

Teucrium, geheten , en Barrelier Itali-

aanfch Heefierachtig Teucrium, met een groo*

te witte Bloem.

lï. r«) Prafium met Eyronde, wederzyds duhheld
FTMfium gekartelde Bladen.

Mtnus

Of

309. ups, 173. lamium arboreiim perenne Oeticum. Zan.

Hifi. 112. T. 46. Raj. Hifi. $61, Melisfa fmticofa Cretica.

Mor. Hifi. III. p. 408. S. 11. T. 21. f. 3. Teucrium fruti-

cans &c. BARR. Ie, 895*

(z) Prafium Fol. ovatis cretia utrinque duplici. H» CUff.

309. Lamium fruticans Teucrii folio lucido &c. Cup. C^
thol. IOC.
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Of deeze een byzondere Soort zy , dan eene III.

Verfcheidenheid van de voorgaande, is twyfel- ^^°j^^^^*

achtig. Zy heeft dergelyk Bladerloof , datHooro.

glinftert , en de Bloem verfchilt weinig in Kleur. ^'^^^*

Op Sicilië is dit Gewas gevonden. /^S'

Craniolaria, Bekkeneel -Plant.

Dit Geflagt en de volgende behooren onder

de Schuilzaadige , dat is , die de Zaaden in een .

beflooten Vrugt hebben. De Kelk is dubbeld,

een vierbladige , die de Bloem omvat en een

eenbladige Bloemfcheede : de Bloem heeft een

uitermaate lange Pyp. Het Zaadhuisje komt

met dat van de Martynia overeen.

Twee Soorten zyn 'er van, beiden in Ame-=

rika of in de Westindiën natuurlyk , als volgt.

(i) Bekkeneel - Plant met LancetvQrmige ge- r.

71, 7
Cr/inhU'

t(inae Bladen^ riaFruti.
co/a.

Dit is een Boomachtïg Gewas , in Zuid - A. Heeüec-

merika door P l um i e r waargenomen , hoewel ^^ "^^*

het ook by 'de Havana groeit. Het werdt Cra-

niolaria door LiNNiEus geheten , om dat

de Vrugt of Noot naar het Bekkeneel van eenig

Beest gelykt. Men mag het onder de fraaifle

Planten tellen , zo wegens den grooten wyden

Kelk y als de langte van de Bloem , en de aar-

tige

(i) Craniolaria Foliis lanceolatis dentatis. Syst. Nat. Xlh
Qen. 752. p. 412, P'eg, XIIL Gen. 752, p. 4Ö7. Gesneraarbores-

eens amplo flore fimbriato & racemolb. Pjlum» Is. 137.

ï 3
Ih Dssu V* Stuk*
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jll^ tige Franje aan derzelver Mond , als ook om
i^FDEEL. dat dezelve van binnen zo ficrlyk geflippeld is.

Hoofd* ^y tornen op zeer lange Stcelen voort, 't welk

STUK. de fierlykheid nog vermeerdert,

(2) Bekkeneel - Plant met hoekig Hartvormige

Bladen 3 de buitenfle Kalk tweebladig,

riT^'^nta, D^ Hccr Jacqüin nam deeze Soort by
Kruidige. ]Carthagena in Amerika op de Akkers en in de

afgekapte Bosfchen waar, welke vaa hem afge-

beeld en befchreeven wordt. Bet was een Jaar-

lyks Plantgewas 5 van twee Voeten hoog, ge-

heel Haairig en zeer kleverig. Uit den Stam

gaf het dikke ronde Takken , en groote gelteel-

de Bladen 3 byna in vyf Kwabben , als die van

de Komkommer - Flanten , of als die v^n deii

Wilden Wyngaard , maar dieper verdeeld, en

by den Steel Hartvormig, Jn alle mikken dei-

Takken komen lopfe Trosicn voort , van onge*

vaar tien Bloemen , die byna een Voet lang

zyn, beilaande ieder ujt een opgeblazen Kelk,

welke een Bloempyp uitgeeft van een half Voet

lang , zig Klokswys uirbreidende aan den Mond

,

en aldaar twee Lippen hebbende , waar van de

bovenlte in tweeën, de onderlte in drieën is

verdeeld. Vier Meeldraadjes, twee langer dan

de

(2) CrdmoUrla Fol. cordatis angalatis , Calyce exteiiore

diphrilQ. J4.CQ^ Amer. Hifi, 175. T. 1 10. Martynia aniiua

Viil.fa & v^scsCi, Aceris folio , Flotealbo, Tubq loiigisfiiiiio.
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de anderen , komen uit den Keel voort, heb- ni,

bende dubbelde, langwerpige, hangende Meel- ^^il^*

knopjes» Het Vrugtbeginzel , dat klein is .Hoofd-

heeft een Styl , die dé geheele langte van c3e'™^',^^

Eloempyp doorloopt, en een weinig verder uk-f^^rS,' ,

Iteekt dan de Meeldraadjes , met een dubbelen

Stempel gekroond. De Kelk is groen, de Bloem

wit , maar in de holte van den Keel geiekend met

drie groote donker paarfche Vlakken. Ket

Zaadhuisje , of deVrugt , wordt ryp zynde geel ,

en is een Bolder, die een zwarte Moot van een

zonderlinge figuur bevat, om welke het Gewas

tot dit GeÜagt betrokken wordt. Zy fchynt

vierkleppig te zyn , doch gaapt niet. hebbende

dus Naaden als het Bekkeneel en bevattende

vier Pitten in de middellte holligheid , in de

vier anderen ieder één. De Keel, zynde het

lymerigfle deel van de geheele Plant , heeft

gedagte Heer altoos vol kleine Vliegjes gevon-

den , die daar in als gevangen fdieenen. De

Wortels van dit Gewas , zegt hy , wit zynde

met een bruinen Bast , werden van het Volk

aldaar met Osfen -• Vleefch gekookt gegeten, of

in Suiker ingelegd tot Lekkerny, niet alleen,

maar ook in plaats van Scorzoneer- Wortels

aan de Zieken voorgefchreeven en in de Apo-

theeken nagehouden: zo dat de Ingezetenen

hetzelve EscorzQmra noemden.

T 4 Mar«

lU DESL. V, STOK*
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ni» M A R T Y N I A,

Dit Geflagt heeft een vyfdeeligen Kelk; een

Smoelachtige üloem ; een Zaadhuisje dat Hou-

Schuii- tig is , met een Bast en een Haakige Snuit ,

^aadige.
driehollig , tweekleppig.

Drie Soorten worden thans van hetzelve op^

gegeven, als volgt,

'
I. (O Martynia met een enkelde Steng en Zaags»

ferennis, ^ a
Ovcrbly-

vcndc* peeze door Lïnn^. us in de CliiFortfche

Tuiobefchryving , als ook (Joor Ehret in

Afbeelding gebragt , is een Heefterachtig Ger

^ ^ was , met ronde rimpelige Bladen , den Wor-

tel getand hebbende met fpitfe Knobbeltjes en

eene blaauwe Bloem
; groeiende omftreeks Kar-

thagena in Amerika,

I

jaaiiyki

IT. C23 Martynia tmt een Takkige Steng en hoe-
M^rtym^

.
Mgo ougekartelde Bladeit.

,

o»

peeze 3 van Vera Cruz in Amerika afkomflig,

is

(i) MartynU Caulc {Implici Folh's ferratls. Syit. N'at. Xll.

Gen. 753. p. 412. f^eg. Xin. Gen. 753. p- 4^7' Martynia

Foliis lerratis. Hort, CHJf. 3^2,. T» ig. Mart. perennis 8co.

E-HR&T Pin. IX f* 2.

Caj Martynia Caale Kamofb, Fol. integeirlniis argulatis,

FABE* Helm/l, 240* M u-r C. Ranaofo , FoL cordato- ovatis ,

pi'ofis. MiLL. Ie. T. 25 6. Mart. Fol. dentatss. H. Cliff, 51a,

M^rt. annua &c. Ehhet. Pi^.„ I. f- i. Mart. Cent. T. 42.

M^rtvn-a Cau!e , Petiolfsque fiftulofis , Floribus bibradeads»

(gquAN Monsp,. 303. Craniolaria. Loefl» It. 221;,
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is ern J^irlykfe of Zaay - Plant , die zig zo HL
gemalvkelyk vermenigvuldigt , dat menze ook

^f/^^*

in de Akkers , by den Koninglyken Tuin teHooFD-

Moncpellier , aantreft , zo dat zy aldaar als in-^^"^^^

landfch is geworden. Zy heeft een ruige Steng jy-J^')^'^"

iTiet Haitvormige lang geii:eelde Bladen , en

witte Bloemen, a^s 't ware in vyven verdeeld
;

zynde de twee bovenfle Slippen met paarfche

Stippen getekend , zo wel als de twee onder-

Hen, doch de mddeKte van de laatflen met zes

of zeven SafFraankleurige Streepen. Als men
aan den Stempel raakt , fluit hy zig : de Bloe-

men zyn van buiten ftekelig,- de Kelken drie-

kwabbig , en hebben ovaale of Elsvormige

Blikjes. Van binnen is een blyk van een vyfde

Meeldraadje^ gelyk in de voorigen.

Het zonJerlingfle is de Vrugt, welke in een

ïiaakige Snuit uitloopt > die, van één fplytende

,

'er de geilalte van Bokshoornen aan geeft

,

welken naam het Gewas daarom ook by fommi-

gen voert. F A b Pv i c ï u s wil ;, dat de geheele

Vrugt eenigermaate naar den Kop van het Oost-

indifch Hoorn - Varken , Babyrousfa genaamd ^

zou gelyken. De kundige Heer Schmiedel
Doemü bet deswegen Prohoscidea: want het ge-

ne zyn Ed. zo fraay in Afbeelding gebragt en

zo omdandig in alle zyne deelen befcbrecven

heeft 3 hoewel in eenige byzonderheden ver-

fchillende , kan , myns oordeels , tot geen ander

Geflagt behooren (*) (3) Mar-

(») Vifl, SCHMIED. /f <?«. Plant. Nonmb, ijsJi^Tab. XIï.

T5
n. DEEL. V, STU5,
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ïïï' (3) Martynia met een enkelJe Steng, enron-

\'ïL
* ^^ uitgegulpte Bladen,

Hoofd-
stuk* Deeze Kaapfche , door den Hoogleeraar D.

iir. ^ V. RoYEN aan den Ridder opgegeven 3 heeft

fSz>rl^ een opgeregte , ruuwachtige Steng van twee
Langbioe- Voeten, met gepaarde, gefleelde, diieribbige

Bladen , en enkelde Oxelbloemen , die kort ge-

fleeld zyn. In plaats van Stoppekjes bevindt

zig, aan den voet van het Bloem(leekje ,,
een

Klier of Napje, omvattende een Bolletje, dat

als met een korten Styl en Stempel begaafd is.

De Kelk is zeer klein en vyftandig : de Pyp vaa

de Bloem zeer lang , in 't midden bekrompen ,

van onderen aan de Rug gebocheld. Het Vrugt-

beginzel , in de Bloem vervat , heeft een Styl

zo lang als de Pyp , met twee fmalle omgeboo-

gen Stempels. Het Zaadhuisje heeft naauwlyks

een Snuit, maar aan den Voet , wederzyds , een

dik Tandje. De Zaadjes ^ daar in vervat, zyn

klein.

Besleria.

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt

zyn ; een Kelk in vyven verdeeld , en een onge-

lyke Bloem ; waar van het Vrugtbeginzsl eene

Bezie vï'ordt, die ééne Holligheid heeft, endaar

in veele Zaaden. !

Drie Soorten ^ akemaal Amerikaanfche, komen

daar van voor, als volgt. (i) Be»

(%) Mi^rtyntu Caule fimpltci, Folils orMcuIatls lepandis.
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(i) Besiclia met getakte Elosmjheltjes ^ de lil.

Bladen Eyvormig, Afdeel,

De benaaming van dit Geflagt; is op deeze,^u3j^
'

Soort en de volgende toegepast door Pater n

Plumi E R, ter gedagtenislè van den vermaar- ^|fj^^^^^/

dc:n B E s L 1: R u s , /Apotheker te Neuremburg ,/''«•

die dat, pragtige Werk , Hortus EyftettmJïsbUd^Q,'

genaamd j aan 't licht gegeven heeft. Van hein

werdt zy Besleria met Bladen der Melis/a van

Tragus getyteld ^ dat is de gewoone Mehsie,

ook wel Melüta genaamd ; v^'aar van zy der-

halve den bynaam voert. Zy heeft een ilou-

tige, gladde Steng met Geledingen, geevende

getakte Bloemdeeltjes uit de Oxels der Bladen.

De Bloemen zyn fypachtig , eenbladig , van

ongeregelde figuur aan den Mond : de Vrugt

is een Eyronde Bezie met kleine Zaadjes bc^

zwangerd.

(2) Besleria met enkelde vergaarde Bkemjieeh n,

tjes 5 de Bladen Lancetvormig, /«-^'"'^'^''^

Aan deeze zyn , door gezegden Pater j Bh-H'-^

dQYi van Gouden Roede , en geele Bloemen ,

toe-

(i) Besleria ^'cduncuüs rarnofis, Foljls oratis. Syst^ Nat.

XII. Gen. 75-5. p. 4] 3. P'^e^. X!II. Gen. yss. p. 468. Bes-

leria Melisfae Tiagi folio. Plum. Gen. 29* Ie. 4S.

(2) Besleria PeJuncuIisfimpIicibus con^ertis, Folifs lancco»

iatis. Bcsl. Virgac Aureas foÜis lioie liiteo minor 5c major.

FL'.'M. Gen. 29. Ie. 49. ]AC(^ Amsr^ Hifi. iS7.

U. Dr.EL. V. Stuk.
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lïl» toegefchreeven. Hy vondt 'er een Kleine en

^^5iL
' een Groote van , welke laatile de Bladen veel

Hoofd langer en fmallcr , en dus zeer Lancetvormig
sTUK.^ hadtj zynde meer gekarteld dan geland. Ook

^aadige^ waren de Bloemen van een verfchilLnJe fi-

guur, gelyk men in zyne Afbeelding kan be-

fchouwen. De eerfle is menigvuldig in lom-

merryke vogtige Bosfchen , op Martenique
,

door den Heer Jacquin waargenomen.

II. (3) Besleria met enkelde eenzaame BloemfteeU

cfifilfJ!
tjes , de Kelken Tandswys' gekamd heh-^^

Gekamde* tmde, ^

Deeze Soort , die Klimmende gekamde Besle-^

ria van Plümier genoemd was, vondt ge-

dagte Heer op de zelfde plaatfen van dat Ei-

land. Dezelve heeft een kruipenden Wortel ;

Eyronde , Zaagswys' getande Bladen ^ die ge-

fteeld zyn , en zydelingfe Bloemfteeltjes met

één Bloem, uitloopende in een vyfbladig om-
windzel , van Hartvormige , getande , onge-

ileelde Blaadjes , die als gekamd zyn ; waar van

cie bynaam. Deeze Kelk is fierlyk rood, de
^ Bloem geel. De ivleeldraadjes komen voort

uit een gemeen Vliesje, 't welk aan de Bloem-

pyp gehecht is , en overlangs gefpleeten , ver-

toonende zig in die Spleet het beginzel van een

vyfde

(3) Beskria Pedunculis fimpl. folitariis; Calyclbus ferrato»

criüatls lleileda Icandens criflata Frii(5tu nigro. Plum. Ce/s.

29' ^^* 50. JACC^- Amer, Hiji, I88* T. II9.
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vyfde Meeldraadje, geheel vry van dat Vlies- UI.

je. Na de uitwerping van het Stuifmeel zyn^^^n^^^

de Meeldraadjes , die te vooren regt waren ^ Hoofd- -

wonderlyk onder elkander geboogen ^ even als
^"^u^*

in de Martynia , met welke deeze Soort vtd/ptmil',

overeenkomst heeft. Ook is de ruigte van de

Bloempyp , van buiten , hier zeer opmerkelyk.

DiGITALIS,
Een vyfdeelige Kelk ; een Klokvormige Bloem ^

die Buikig is , in vyven gedeeld ; een Eyvormig
Zaadhuisje, met twee Holligheden; maaken de

byzondere Kenmerken uit.

Agt Soorten komen thans in dit Geflagt

voor, waar van de laatfte tot de Heeflers be-

hoort, naamelyk.

(8) Digitalis met de Kelkhlaadjes Lancetvormig , yjjj

de Bloemen tweelippig , fpits ; de Steng ^k'^^I's

Heefterachtig. fis.

Kanarifche,

Dit Gewas is te vooren Gesneria door den

Ridder genoemd geweest , in navolging van

Plümter, die hetzelve daar toe betrokken

hadt. Het Haat ook nog , onder dien naam ,

in

(8) Digitalis Calycinis folioüs lanceolatfs, Corollfs bilabia-

tkacutis, Csule fmticofo. Syst. Nat^ XÏI. Gen. 758. p,

414 f^cir. XITL Gen. 7S8. p. 470. MiLL. Di^.T. 120, Ges-

neria foliis lanceolatis ferratis Sec. H. Cllff. 318. Digitalis

Acanthoides Canan'enfis Trut- Comjvï. Hort, II. p. 105. T.

53» D gitali affinis
,
Canarienfis. PJUUK, Alm, 400. T# 32?* f.

s. Gesneria. R. Lugdh. 2^2,

II» Dfkl. v« Stuk,
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Ili» in onze openbaare Kruidhoven bekend, daar

'^''^i^j^^*
bet jaar^yks zeer fierlyk bloeit. Commelyn

Hoofd- heeft hetzelve in Afbedding gebragt, onder

STUK. ^^.^ naam van Kanarifch , naar de Eecrenklaauw

zaldT'f' gelykend ,
Vingerlmdkruid , met eene Goud-

kleurige Bloern. Hy zegt dat de Steng fomtyds

hooger groeit dan een of twee Voeten, doch

deezen Zomer was het alhier, in onze Stads-

Tuin, wel vier Voeten hoog. De Eladen ge-

ivken taamelyk naar ék van fommïge Soorten

van Gouden Roede , en de Bloemen komen , in

't uiterlyk aanzien , vry veel met die van de

Eecrenklaauw overeen. Zy niaaken lange Aai»

ren uit, en zyn ieder in vier Slippen verdeeld,

de boven (Ie Helmachtig , de onderfle als een

Lip; dezydelingfe veel kleiner, als Vleugeltjes.

Uit deeze Bloemen druipt fomtyds, op 't mid-

den van den Dag, een bitter Sap , in plaats

van den zoeten Honig , die de meefte Bloe-

men in de Planten bevatten. De Bladen zyn

ook bitter. Van de Ingezetenen der Kanarifche

Eilanden , daar men het Zaad van daan beko»

men heeft , wordt het Gewas Matera gehe-

ten.

BiGNONIA.
Van dit Geflagt de Kenmerken omflandig

opgegeven hebbende , toen ik de Soortert van

* II. D, hetzelve , die Boomen zyn , befchreef * ; zal

iïLSTüK,j|.
j-i^^jjg alleen de overigen hier te bock ftel»

hu 103* ,
"

len.

CO. Big.
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(a) Bignonia met enkelde Lancetvormige Bla- ^^^'

den en windende Ranken, ^^xfi!^'

Een Gewas , dat Bladen als der Myrten ^^^^^^''

doch grooter, en fchoone zeer welriekende geele _*

Bloemen heeft , met de Steng eenigermaate Big

Houtig, maakt deeze Soort uit. Caïesb Y^^^f""""

heeft 'er de AfbeeldiDg van gegeven , onder ^^"^y^

den naam ydx\ Welriekende geele Klimmende Jas*

myn^ en zegt, dat. dezelve in Virginie, alwaar

L I N N ^ u s de Woonplaats fielt , niet gemeen ,

iSj maar overal voorkomt in Karolina* Ook
hadt hy gezien , dat dit Gewas 's Winters fom»

wylen zyne Bladen kwyt raakt. De Bloemen

ïHiken als de geele Violieren.

(%) Bignonia met gepaarde Bladen, en korte , iir.

kromme, drievoudige Klaauwieren. UnguhCa.
tl.

"

De kromme Klaauwen geeven den bynaam Katten-

aan dceze Soort, welke op 't Eiland Barbados
^^*^"'^'

overvloedig groeit, volgens de aanmerking van

Slo A N E, en ook in andere deelen van Ame-
rika

(2) Eig^ninla Fol. fimplicibus ïanceolads , Caule voliibili»

Bien- Fol. ovaco - lanceolatis , conjugatls , integerrirais, R.

Lugfibat. 291. Syringa volub Virginiana. Pluk. Alm. 359. T.

1T2 f. s* Gelfern. f» Jasminum luteum odoratum Sec, Raj,

Hiji. 1769- CatF-SB. Car* I. T. 53. Seugm. P^ogAh^l^.

(3 Bignonia Fol. conjugatis , Cirrho brevisfimo arcuato

tïip^rtito. Bign. Amer. Capr* aduncis donata. Tournf. /«y?»

164. ':'^eirem. Ind. Hederaceiim,Apocynorin) Ie. Sloaw.J^w», ^

90. Hi/i. I. p. los. Clematis quadrifolia. PiUfvi. Ar»er. 80,

T. 94- Clematis Myrfinites. PLUK» ,4lm, lop» T» i^j, ft z,

lï, DEEL, V» STUK^
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IIL rika waargenomen is. P l u m i e r noemtze
Afdeel. Turhlad'me Clematis , mee geele Vingerhoed-

XII
**-'«-'

HooFö'' bloemen en haakige Klaauwieren.

M BigDonia met gepaarde geklaauwierde Bla»

misnor'ia dcu , ds Blaadjes Eyrond Lancetvormig ,

jEquinom- tweebkemfge Bloemjteeltjes en langsfmaU
cajeniii- Ie HaaiLWtjes,

P L u M I E R geeft de Afbeelding van deeze

Soort , welke zeer lange Haauwen heeft 3 en

da'^r door inzonderheid verfchillende is van

de anderen ; loopende de gemeene Bladfteel

ook in een lange Klaauwier uit, gelyk in de

Lathyrisfen. Op één Steekje draagt zy twee

groote uitgebreide Bloemen , en beeft een bteed

Zaad.

V. (5) Bignonia met gepaarde geklaauwierde Bid"
Fanicuia-

^^^^ ^ ^^ Blaadjes Hartvormig Eyrond ;

Gepinim- de Bloemen getrost , drie op een Steelijs*

Uitvoerig befchryft de Heer Jacquin
deeze Soort, hem menigvuldig in het Kreupel-

bofch by Karthagena voorgekomen. Het is ,

zegt hy , een Heellerachtig Gewas , met feoe-

ki.

f4) B'igntnia Fol. conjug. Cirrhofis , Foliolis ovato - iancco-

latis , Pedanculis bifloris , Siliquis llnearibus» Bign. l»if©lia

fcandens > Siiiquis latis & loiigioribus , Semine lato. Plum»

Sp. 5, Ie SS* f» %
is) Bigmnia Foi. conjug. Cirrholis, Foliolis cordato - ova-

tis , Floribus racemoGs , Pedunculis trifloris. ]ACQ. Amer. zs*

Hijï» 18 3. T. 116, Bignonia bifolia fcandens, Flore violflce»

odoro, Frudu ovato duro. Plum» Sp. 5, ƒ<?, 56. f. i.
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ldg€ en ronde giadde Steelen , die aan den IIL

Wortel naauwlyks een Duim dik zyn, twaalf ^^^j^-^'

Voeten lang , by de Boomen opklimmende* De Hoofd-

Bladen heeft hetzelve hoekig gefpitst , zeer'"^^^»

glad, van vcrfcheiderley grootte, de bovenden
.
^^^fj*'

zonder Klaauwieren , met ronde Bladfleelen.

De Bloemen maaken , aan 't end der Takken
,

fierlyke gepluimde Aairen, welke uit driebloe-

mige Steeltjes famengefteld zyn. Zy zyn Reii-

jkeloos, paarfch van Kleur, van eene byzondere

jfiguur , en op dezelven volgt een kort Eyrond

Zaadhuisje ; zo dat zy in dit opzigt grootelyks

van de voorgaande Soort verfchik : muntende

de Bloem ook nit door den witten rand des

Kelks. De Ranken en Bladen zyn uitermaate

bitter,

(6J Bignonia met gepaarde gsklaauwierde Bla- vr,

den^ de Blaadjes Hartvormig y de Rcinkefij^^^l'^'^^

gedoomd. H^^*^^*

Dat de Ranken , dwars doorgefneeden , een

Kruis vertoonen , geeft den bynaam aan deeze

Soort , die in onze Kruidhoven niet ongemeen

is. De Bloemen beftaan uit een zeer lange Pyp 5

niet een Styl van dergelyke langte , en vier

Meel-

(ö) Bfgmnla Fol. conjii$. Clrrlioiis , Foliolls cord^tis Caule )

iöuricato. ^ir. Clif. 60. Hort. Cliff. 3174 R, Lugdhat, 289»

Bign. fcandens , Flore atro flavo minori. Gront. P-'trg* 73.

Bign. fcahd. bifclia & trifoHa , ligno Cruce fignato. Plumt»

/^» 48. T. 58. ffeudo - ApoCynum Follic* maxirnis obtufis&c»

^ORiS. Mijl. IJLp, -«72. S. 15» T. 3. f. lö.

V
K. Diïi., V. Stuk.
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lil. Mceldraaden , twee langer , twee korter, vol-

^^xih^' §^^^ ^^ Kenmerken van deeze Klasfe. De Vrugt

Hoofd- gelykt zeer naar een Snuifdoosje , en is gevuld
STUK. j^gj- 2;aaden, die grootcr Vliezige Wieken heb-

zaadi^e' ben, dan de meeüe anderen. Niettemin is de

Virginijche Bigmnia , met een kleine , zwart-

geele , van onderen witachtige Bloem 3 hier t'huis

gebragt , aan welke eene dergclyke doch fterker

Vergiftige hoedanigheid , dan in de meefte Soor-

ten heerfcht , wordt toegefchreeven. Volgens

P L u M I E R zouden de bovenfle Bladen twee-

,

de onderden drievoudig zyn.

vir. ( 7 ) Bignonia met gepaarde geklaauwierde
Capmla- Bladen , de Blaadjes Hartswys' Lancet-

Gckiaau- vormig ^ de onderfien enkeld,
vrieide*

Men vindt deeze Vierhladige Amenkaanfche

Clematis getyteld. Z A n o n i hadt dezelve vee-

Ie Jaaren in zyn Tuin gehad , aldaar een Gewas

zynde van ruim een Elle hoog , met ronde ,

Houtige Steelen of Ranken. B o c c o n e merkt

aan , dat de jonge Takjes , dun en buigzaam ,

tot Klaauwieren verftrekken , zig aan alles dat

zy

(7) Bignonia Fol. conjog. Cirrhofis , Foliolis cordato-lan*

ceoltSls, Folüs imis fimplidbus. f^ir, CUf, 59. Hort» Cliffm

317» R» Lugdhat. 289* Bign. Amer« CapreoHsdonatajSiliqut

breviore. T. Ereyn» Ic». 3S. T. 25. Du Ham. Jirbu I. p.

104, T. 40. Clem. Amer. filiquofa tetraphyllos. Dod. Alf.

71. Clematis tetrapkylla Americaua. Bocc* Sic^ 31» T* is^f»

31. ZAN. Hifi, 74, T. Z, RAJ. Hijl^ 1329'
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xy omvatten kunnen, vast hechtende, en zulks III.

zal de reden zyn , dat deezc Soort 3 in 't by*
''^^xif

^*

zonder , den naam van Geklaaumerde voert ; Hoofde

hoewel de bepaaling zulks niet te kennen geeft, "^u^-

De Bladen zyn hier ook, gelyk in de anderen, ^^f^f^*^

met Klaauwieren 'voorzien. Zy komen twee

aan de Steekjes , die tegenover elkander ge-

plaatst zyn , voort, en hier door vertoont zig

het Gewas vierbladig , hebbende de Bladen

fchoon groen , en de Bloemen Kaneelkleurig

,

waar op Zaadpeukjes volgen. Het heeft ver-

gaarde eenbloemige Bloemfleeltjes , de Kelken

Klokvormig onverdeeld.

(S3 Bignonia fjiet gepaarde geklaauwierd^ Bla- vut;

den , de Blaadjes Hartvormig Eyrond , pJZn^
van onderen Wollig ruig,

woiüge.

Deeze, uit de Baay van Kampêche, heeft de

Bloemen geel.

(9) Bignonia met drievoudige Bladen , de Blaad- ix.

jes Eyrond ge/pitst, de Steng overendlt&t
fiaande, ««•

Deeze , van Vera Cruz afkomftig , heeft de

Bloemen wit, Zy is , zo wel als de voorgaan-

de , door M I L L E R afgebeeld.

(12) Big.

(t) EigKonia Fol. conjug. Cirthofis Foliolis cordato- ovatïs,

Êabtus pubesccntibus. Mill. Di^» N. 14.

(9) Bignonia FoU tematis , Foliolis ovatls acuminatls, Ca««

k Fruticofo eicfto. Mill. Di^* N. ij,

V 2
II» DEEL, V, Stuk.
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lïl. (l-i) Bignonia met gevingerde Bladen y de

^^xff^*
jB/aa4;>x Finswyze verdeeld.

Hoofd
STUK.

XII.

Van deeze , die in Peru r.atuurlyk groeit

,

geeft Pater FEUiLLéE de befchryving, zeg-

c'^ft ^td S^"^^^^' ^^^ ^"'y dezelve ,
wegens haare fchoon-

heid, in Afbeelding hadt gebragt. Haar Wor-

tel geleek naar dien der Radyzen : de Steng

gaf, ter hoogte van drie Duimen, verfcheide

lange Bladileelen uit , fommigen byna een Voet

lang, met fierlyk verdeelde Bladen, fraayerdan

die van de Beerenklaauw of Kruisdiilel , en als

de Vingers van een Hand uitgebreid of Sters-

wyze in negenen verdeeld. Voorts geeft de

gemelde Steng Steden uit metTrosfen van Bloe-

men , die groot , van liguur als in de andere

Soorten j en bleek geel zyn, twee Duimen lang.

xiiT. (^j) Bignonia met gevinde Bladen^ de Blaad-

Radicans.
y^j ingefneedm , de Steng met gewortelde

óe. Knietjes,

Tot

(ii) Bïgnonia Yol, diglrat's , Foliolis plnn3tifidis. Bignonia

rlore luteo, FoL radtaiis e:«g. disfeais. FiüILL Peruv. II,

p. 731. T. 22.

(i3> Bignor.ia Fo'. pinnatls, Folio' is inclf.s, Cauie genicu.

lis radicatis. Hort, CUf, 217. H. Ups. 178. Gbon. rirg,

73. MILL. Ie. 4?. T« 65, Pfeudo Gelfe ninum S 1 quofutn.

Riv. Mon, 101, Pfeudo Apocynum H^deiaceura Amer Mor.

Hr/f III. p 612. S 15. T. 2. f. 1. Gels. Hed Indicum.
*

CORN. Can. !o2. T, 103.
fi,

Bignonia Frax'ni Foliis cocd-

neo Florc minoie. CATEsA» Car. I. p, 6$. SELIQM. ro£.

II. Band,

)
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Tot deezca die de Ainerlkaanfche Basterd^ in«

Hondendood met eene Pypacluige roode Bloem ^^f^^'

en Esfchcn - Bladen , dmr M o r i s o n genoemd ti »o' i>

was , zyiide de Klyfachtige Indijche Jusmyn'^^'^^^

van C o R Ml r v s , Vv'ordt tl uis gebragt de Big-y^^"^^^'^'

nonia met Esfchenbladen en een kleinere hoog-

roode Bloem van C a x e ^ b y ; waar van het

Sap ook Vergiftig verdt gcaeht te z>n, zo

C L A Y T o N meldt. Evenwel v/ordt aangemerkt

,

dat de Koli briefjes en andere Honigzuigertjes

het Sap der Bloemen beminnen ; zo dat men die

dikwils daar op vangt, 't Gewas , dat m.en , we-

gens de figuur der Bloemen , Trompetboom

noemt > klimt by de Stammen der Boomen op,

die dikwils byna geheel bedekt zyn met deszelfs

Loof. De Zaadpeulen hebben de langte van

agt Duimen 3 bevattende veele platte gewiekte

Zaaden. *

(14) Bignonia met gevinde Bladen, de Blaad- xir.

jes Zaagswyi' getand ; de Steng regtop^
^^f^^"'*"'^

ftaand^ en Jlevig ; de Bloemen getrost. Re tftam-

Hoewel de Boomachtige Bignonia , die Es-

fchen - Bladen heeft , tn een geele Bloem , van

Pl u

M

I E R 3 hier is t'huis gebragt, heeft doch

het

(14) Bignonia Tol. pïnnatJs , Föüoüs fèrratis , Caale ere^o

£iimci , Fior, racemolis, MilL Z);i?. N 4, Eignonia

Atbor Flore lurej , Fraxini folio. Pj^u.v». Spec, 5. Ie. 54»

Apocyno affinc Gels. 'nd, Heieracemn fruticofuioa minus.

SLOAN. Jam. zi6« Hiji. 2. p, 63.

V3
11. 1)111.. V. STUK.
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IIL het Gewas maar eene Heelterachtige gellalte,

'^'5fj"^'
Het valt in i\menka.

Hoofd- , _
STUIT. C15J Bignonia met verdeelde Bladen , de Blaad*

XV. jes ingefneeden , de Steng met KlaaumC"

^'flimi^' ^^^ ^^^^ ^^ Knietjes.

Tot deeze Soort fchynt de Peruviaanfchs

Clematis i met Bloem van Vingerhoedkruid en

Esfchen - Bladen 5 die Plukenet afgebeeld

heeft , te behooren. Deeze verfchilt , doordien

de Vinblaadjes verdeeld zyn, van de voorgaan^

de Soort.

Kartha- Voor 't overige moet men weeten , dat in
geeniche.

^^^ Geflagc een ongemeene duifterheid ten op-

zigt van de onderfcheiding der Soorten heerfcht

;

zynde 'er nog twee of drie met klimmende

Ranken , hier niet aangetrokken > door den Heer

J A c Q u I N als byzondere Soorten opgegeven.

Een derzelven , welke zyn Eé, Ecliinatanoemt

^

heeft de Vrugten zeer groot , langwerpig ovaal

,

bruin van Kleur , en overal bedekt met korte

Stekekjes. Deeze beklimt de hoogde Boomen
tot aan den Top. Een andere , van hem Dï'-

chotoma genaamd , heeft de gemeene Bloem-

Iteeltjes tweevoudig. Van een derde , die hy

Orhiculata tytelt , zyn de Vrugten rondachtig

plat en glad, veel naar die van de Blaauwe Big.

no-

f15) Bignonia Fol. decompofitis , Folloli's incifis, Geniculis

cirrhofis. H. CHf* 317. R. F^agib, 290. Clematis I'eruviana

Digitalis fiore j 5«Iio Fraxini. Pluk Alm, io8, T. ï€z, f. 4,?
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nonia , zegt zyn Ed, , gelykende. Deeze allen I-ï«

heeft hy in de Bosfchen by Karthagena gevon- ^xnl^'

den. HooFD-

^ STUK.
P E T R E A.

^„^,,.
/ptrmia.

Dit Geflagt voert den naam naar wyien den

Heer P e t r e u s , door wien zeer prag-

tige Winterhuizen voor Indifche Gewasfen

zyn opgeregt geweest. De Kenmerken be-

ftaan in een vyfdeeligen , zeer grooten , ge-

kleurden Kelk; een -RaderachtigeJ Bloem ; een

tweeheilig Zaadhuisje op den bodem van den

Kelk , bevattende twee enkelde Zaaden.

De eenigfte Soort hier van (i) is een Ame- i.

rikaanfch Gewas , 't welk de Heer Jacqüin/^S;^!
ook op Martenique gevonden heeft , geevende"^^"^^"^*»

een fraaije Afbeelding van een Bloemtros daar

van. Het is , zegt hy , Hcelterachtig met ruu-

we , ronde , gearmde Ranken , die de Boomen

beklimmen tot twintig Voeten hoogte , met ovaa-

Ie of Lancetvormige Bladen , wederzyds ruuw^

drie of vier Duimen lang. De Trosfen , naar

die van de Hemelfleutels gelykende , aan 't end

der Takken neerhangende 5 zyn zeer fraay , be-

üaande uit Bloemen , wier Kelk zig als de

Wieken van een Molentje uitfpreidt, van Kleur

blaauw-

(ï) Petrea. Syst. Nat^ XII. Gen. 764.. p. 417. yèg. XIFI.

Gen. 76+. p. 47 3 . H, CUff. 3 ï 9* MiLL. Di^i. Jac^ Amr. Hifi,

580. T. 114»

V4
H» Deel» V# Stuk*

'
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ï^^' blaauwachtig^ bevattende een Violette fchielyk^

xil
* afvallende Bloem , die kleiner is ; maar het

l^J!^J^'
^^^^ wierdt zelden ryp. Men heeft dit Gewas
in de ClifFortfche Tuin gehad.

STUK.

Scèuii

L A N T A N A.

De Kenmerken beflaan in een Trompetach-

tïge Bloem , met eenen flaauw viertandigen

Kelk ; een haakigen Stempel , die zig als ge-

broken vertoont : zynde de Vrugt Pruimachtig

rnet een tweeholligen Steen,

De Europifche Viorne, die men ook Lantor

na plagt te noemen , is onder deezen bynaam

* zie II. D. in haar Gefldgt befchreeven *. Het tegen-

^^j^[*|™»woord-ige bevat üitheemfche Gewasfen , die

meer of min naar de Viburnum gelyken , en

d'eswegen onder deezen Geflagtnaam thans be-

klyven. 't Getal der Soorten, hier van, is ne-

gen, afs volgi»

i^ (O Lantana met gepaarde fpitfè Bladen
;,

L^nt/ina ronde Bloemhoofd: es ; de omwindzels van
mina. ^

GemengeU langte als de Bkem^

Deeze Soort vindt men Camara met Blad van

doove Netelen en eene gemengelde Bloem
,
ge-

tyteld byDiLLENiüs. Commelyn noemt

het

fi) Lantnna Fol. j>pp. arlïminatis , Floribus capitatis , in-

V-o!ucrIs longlnidir.e Florum. Syst, Nat, XII. Gen. 765. {>,

417, yeg. Xill. Gen, 765. p. 473. Camam Lacnii albi folio,

F!ore mifta. Dihi.. Eltb. 64. T. 56, f. 64. Viburnum AidCa

sicanum Uriicjc foliis. Comm. Hsrf, I. ^. iji^T. "^i^
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i

het Amerikaanfche Fïorne met BrandenetelBla' ^^^*
,

den, 't Gewas is by de Liefhebbers van fraai- xiu

je Bloemen thans zeer bekend ; doch minder Hoofd-

dan die Soort , in welke de Bloemhoofdjes geen
^

omwindzel hebben , Camara genaamd , bQÜaaU'/permia»

de uit geele en roode Bloempjes ^ ondereen

gemengd , waar van de Bynaam afgeleid zal

(2) Lantana met drievoudige Bladm en lange ir.

gefchubde Aairen. trtfólta.^

Pnebladl'

Van deeze is de Afbeelding door Pater Plu- g-

MiEu gegeven , waar uit de gemelde geHalte

der Bloemen blykt. De Steelen of Stengen

zyn Houtig , vierkant ^ geftreept en glad ; de

Bloem is paarfchachtig. Vaillai^ï heefc

die Gewas , dat in Zuid - Amerika groeit , ilfy-

robatindimi getyteld.

(3) Lantana met gepaarde Bladen ^ een onge- m.

doomde Kruidige Steng en langwerpige annua,

Aairen. Jaaiiykfe,

Een

(a) Lantms, Fol* ternis» Spie's oblong's 'imbrkatis. Cama-

ra trifolia purpurascente flore. Plum. Gen, 32. Ic, 70. Myro-

batindum fpicatum Viburui folils ex adverfo ternis. VAlLL.

A^. I7ii. p. 277-

(3^ Lantana Fol. oppofitls, Caiileinermi, Spicis oblongis.

Kort. Ups. 180. Perlciymenum re<flum huroilfus Salvïje folio

mgofiore &c. -Sloan. Jam, 1Ê4. Hm, II, p. sa. T. \9$^

RAJ. Dendr, 30, Mant. 415.

V5
II. Deel. V. Stus.
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III. Een jaarlyks Kruid , dat naar het vcorgaande

^^^if^^'veel gelykt, zynde door Slo an e Laage regte

Hoofd- Kamperfolie , met zeer ruuwe Salie - Bladen ,
sTüK. QQ^ paarfche Bloem en eene langwerpige eet-

zaldt!
^^^^'^ paarfche Vrugt , geheten , maakt deeze

Soort uit. Hy hadt hetzelve omflreeks Spanis-

Town , de Hoofdflad van Jamaika , in vogtige

Landsdouwen , gevonden en hieldt het voor

een Soort van Wilde Salie. Het hadt Stengen

van drie of vier Voeten hoog , digt met Bla-

den bezet en Takkig. De Bloemen kwamen

by elkander voort , op ruige Steekjes , vyfbla-

dig zynde en bleek paarfch , wordende van

eene Vrugt als eene Braamboos of Moerbezie

gevolgd , die de Kinderen zeer gretig aten.

Het Hoofdje , naameiyk , verlangt zig , als 'er

de Bloemen af zyn , tot eene langwerpige Aair

van paarfche Besfen , door fmalle Blikjes on-

derfcheiden , zo de Ridder zegt.

IV. (4J Lantana met gepaarde Bladen 3 een onge*

CamlrT doomde Takkige Steng ; de Bloemen aan

Gckroon- Kroomiryze Hoofdjes, ongebladerd*

Onder alle de Amerikaanfche Planten is dee.

ze

(4) Lantana Fol. oppofitis , Caule inermi Ramofo , flori-

bus capitato - umbellatls aphyllis. Camara Melisfac folio, Flore

variabili. Dill. EUh, 6^. T. s6. f. 65, H. Cliff: hv. R.

l.ugdhat. 290. Camara alia , Flore variegato, non fpinofa,

Plum. Cm» 32. /*. 71. f. I- Viburnum Americanum non

fpinofum. Pluk. Alm. 38J» T. 114. f. 4. ^. Pericl. reft.

Urt. foL hirs» maj. fi. fl.r^- SLOAN. Jam. 163.

de*
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ze de gemeende en bekendfte , zeid de Heer JII.

J. B üRMANNüs, als wordende, door Takjes^^^jf^^»

in den Grond te fteeken , zeer gemakkelykHoofd-

voortgeteeld. Haar verfchil , mcc de eerfle^"^"^»

Soort 5 beflaat daar in , dat de Bloemen meer . -^^g^

Kroontjeswyze , dan in Hoofdjes , voortkomen ,

en dat zy, eerst geel zynde, allengs Goudgeel

worden. Gedagte Hoogleeraar merkt aan, dat

'er een groot onderfcheid in het Gewas plaats

heeft , of hetzelve in de open Lugt geteeld

worde ^ dan in Huis uitgebroeid. Zelfs komt

het fomtyds te voorfchyn met gedoomde Sten-

gen. En mooglyk zal deeze maar een Verfchei-

denheid zyn van de Eerfte Soort.

(5) Lantana met twee- en drievoudige 9 Wig- , ^'

vormige Jtompe , gejtreepte Wollige Bla-invoiucram^

den^ en Bladerige Bloemhoofdjes* ^'^bnder-

fclicpte.

Deeze is Amerikaanfche welriekende Piorne,

met een klein rond Blad , die de Bloemen en

Besfen , ieder, met een Blaadje onderfchept

heeft , by Plükenet getyteld, en dus ook

geboekftaafd byHEUMANNus. Plümier
noemt hetzelve Boomachtige Camara met Salie-

Bladen en ilelt het voor als een Heefterachtig

Ge-

(5) I-antma Fol. opp. ternisque, cuneato- obovatis ,obtufïs

Ifneato - tomentofïs , Capitulis fquarrofis. yim, Acnd. IV. p
3 19, Camara aiborescens Salviae foliis. Plum. Gen, 31. Ie.

71. f. 2. Viburnum Aaiericanum odoratum &c. PL'i-K- Alm»

Z%6. T. 114. f. S* H%ViM* Parad* SS-t»

II» Deel. V. Stuk.
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ï^ï* Gewas , dat mooglyk maar een Verfcheidcnheid

^xïf,^* zal zyn van de voorgaanden ; hoewel het de

Hoofd Bladen zeer ruig en Wollig heeft 5 en 'er door
^'^"^*

de ovaale Blaadjes y tusfchen de Bloemen , wee-

zentlyk in Soort van fchynt te verfchillen.

VT. (6} Lantana met twee- en drievoudige ^ Lan^

cdoTJtT.^ cetswys' ovaale Bladen 3 de Steng ongc^

welrieken- doomd, *

ds»

Deeze Soort ^ die Welriekende is, heeft de

Bladen byna ongedeeld en Kegelvormige Hoofd-

jes Kroontjeswyze geplaatst : de Filoemen zyn

/ wit, de Blikjes, daar tusfchen, Lancetvormig;

de Bladen Iterk gerimpeld met eenige Wollig-

( heid.

VTi. (7) L^^'^^sna met gepaarde Bladen^ de Steng

Lantana Takki& gedoomd , de Aairen half Kloot"
aeuhata. j
Gedooin- füWa.

de»

Deeze , in de Kruidhoven bekend , is wegens

haa-

(ö) Luntans Fol. opp, (crnisqiic bnceolaro -elliptfcis, Cau-

le inormi ; Lantana Aroraatica FqI. ternis oppofitisque fub-

fesfiUbus , Capitulis Coiiicis in ümbeilam coaóïns. Royen
Msf, Viburrmm Salvi» foiio , Flor, albis» Herm. Prodr^

3S4.

(7) Lantana Fol» opp. Caulc aculeato - ramofb , Splds

hetnifph»iicis. Mant. 419. Lant. FuK oppofitis
, petiolatis,

C'iule aculeato. H» Cli£. 49*. H. Ups. 380. R. Lugdbat,

Z90. Myrobatindura Viburnifol. fpinofum , Flor. ccccineis.

VAiLL. ^^» 1722, p. 176. Vib. Amer. odoratum , Urtic*

foliis latioiibus , fpinofum, Flüiibii& mlniatis, fLUK* Mm*
^S5. T. 233, f, 5.
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haare hoogroode Bloemen aanzienlyk. Zy heeft lïT.

een hooge , Stekelige Steng , op de hoeken '^^^^^^i,.

met korte DooniLJes ; de BlaJen Eyrond , van FIoofd»

agteren fpits
,

gedeeld en mun Twee half^'^^"^-

Klootronde Aairen , met kleine afvallei^de BliL*^;;^Jj^-

jes daar tusfchen , üaan tegenover malkander.

In de Kleur der Bloemen heeft ook eenig ver-

fchil plaats , zynde die io de jongen geel , in

de ouden rood. De Woonplaats is insgelyks

in Zuid - Amerika,

(83 Lantana met gepaarde byna ongejieelde ^'nr»

Bladen en getroste Bloemen, sJvi^lt,
S.ïiiebladi-

Deeze is de Afrikaanfche Heefter, met ge-g«.

paarde fmalle Salie- Bladen en ruige Bloemen,

van H E R M A N N ö s. Hier zyn twee ovaal-

achtige Stoppekjes , welken de overigen niet

hebben. De Bladen zyn Lancetvormig , fterk

gerimpeld , geaderd , Wollig. Aan 't end der

Takken komt een Bloomtros voort, uit Bloe-

men beÜaande , die Cylindrifch, Wollig, vaa

binnen Bloedkleur ig zyn , met een zeer korten

rand. De Vrugt tot nog toe onbekend zynde,

kan men met zekerheid niet bepaalen , waar

hy t'huis behoore.

(9) Lantana met overhoekfe tngejieelde Bla- jx.

den^ de Bloemen cnkeld. On ji''»'^"^
Africana^

(«) Lantana Fo'. oppofitis ruhrcs(]li/)us, Floribus P^areino.^^"^''^''"^^*

l!s. FrutexAfricanus, FoL coajugatis Sdviae ;inguftis,F]onbus

hirfutis. Hbrm Afr* 10.

(9; Lantana Foliis alternis fesHIibus , Floribus folitarns.

HotU
l\. Deel» Vt Stuk»
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III. Onder den naam van Afrikaanfe Jasrayn

,

xif.^'
met enkelde Bloemen , die uic de Oxels der

HooFD' Bladen voortkomen , is deeze door Comme-
STUK»

jL Y N in Plaat vertoond , als een der zeldzaam-

zMidigl Ite. Gewasfen van den Amflerdamfen Kruidhof

,

welke zig aldaar nog bevindt» Zyn Ed. merk-

te aan , dat dezelve dikwils eens Menfchen

hoogte overtreft, hebbende een ruuwe Steng,
'

die zig in Takken en deeze wederom in dun-

ne Takjes verdeelt , waar aan ongelteelde
,

breede 5 gefpitfte , üyve, ruuwe, op de kant

Zaagswys' getande Bladen, in de jongen groo-

ter, in de ouden kleiner. De Bloemen, door

hem afgebeeld , hadden een lang Pypje, aan

't end als de Wieken van een Molentje in vy-

ven verdeeld, zynde van een aangenaamexi

Reuk, waar op een zwarte Bcfie volgde, mee

een enkel rond Zaad. Het Gewas bloeit

,

zegt hy , in de Amfterdarafche Tuin op alle

tyden des Jaars. Het heeft te Leipzig, in die

van L ü D w I G , een Vrugt voltooid , welke

zig bevond in de vyfdeelige fpits geflipte Kelk,

zynde een onfmaakelyke Klootronde, een wei-

nig gefpitfte , door een Sleuf verdeelde Befie,

met een ronde tweehollige Pit , volgens de

Waarneeming van den Heer Schreber.
Hier van is derhalve het Gellagc thans niet

meer twyfelachtig.

COR.

Hort. CUf. 320» R. Lugdèat. 2|o. jasminum Afr'canum Ili-

cis folio; Flore foUtario cx Alis foliomm proveoiente. Comm.
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C O R N U T I A. .
^^^•

Afdeel.

Een vyftandige Kelk ; de Meeldraadjes lan- hootd-
ger dan de Bloem ; een zeer lange Styl; een stuk.

eenzaadise Befie. Dus worden de Kenmerken -4ngtc^

van dit Geflagt , buiten de algemeene van dee*

ze Klasfe, opgegeven.

Het bevat maar ééne Soort (i), door den ^ ^*
.,

vermaarden Plumier in Amerika waargeno- <p^r^wi;i««

men, welke op de Karibifche Eilanden en aan ''"pje^n^j,

de Baay van Kampêche groeit. Hy noemde ^»^^«»

dezelve naar den Franfchen Kruidkenner C o u-

K ü T 1 5 die zig door een Werk over de Plan*

ten van Kanada beroemd gemaakt heeft, Dac

de Styl der Bloemen als met twee Hoornen

uitpuilt , kon een andere reden geweest zyn

van die benaaming. 't Gewas heeft een Hou-

tige Steng , die byna vierkant is ; de Bladen

zyn Eyrond en loopen fpits aan beide enden

;

by ons ruuw en gekarteld , zeer ftinkende ,

naauwlyks gefteeld. Een regtopftaande piera-

midaale Bloemfteng verfiert het Gewas. De
Bloemen hebben een gelipte Smoelachtige fi-

guur, byna als die van de Melisfe of dergely-

ken , en de Vrugt is eene rondachtlge Sappige

Befie , met ééne Holligheid. Vaillant
heeft*

fi) Cornutia. Sjit» Nat. XIL Gen. 7615. p. 41S. T^êg.

XIII. Gen. 766. p. 474. H. CUf^ 31P. Cornutia Floie py-

lamulato, Foliis incanis. Plijm. Gen. 32. Ie, 106. f» ! Ag»

nwithus Viburni folüs. Vaill. *4ff, 1722. p, 273.

Ih DEEt, V. STUJK,
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^ï^* heeftze Agnantlms genoemd , om dat de Bloe*

XII. 'men naar die van den Kuifchboom gelyken
Ho.«;^D zouden.
STUK«

SchtdU Capraria. Geitenkruid.

Een vyfdeelige Kelk met eene Klokswyze

Bloem 5 die in vyf puntige Slippen gefneeden

is : de Stempel Hartvormig ; het Zaadhuisje

tweekleppig met twee Holligheden en veele

Zaaden. Dit zyn de byzondere Kenmerken,

In dit Geflagt komen twee Westindifche

Soorten voor, als volgt.

ï. (ij Geitenkruid met everJwekfe Bladen en

iifiora!'"'*
' tweevoudige Bloemen.

bl^mtgê. By den naam van een Heefcerachtig Ameri-

kaanfchGev^as,naarde Gratiola gelykeDde,mec

Bladen van het Ageratum of van de groote

Eerenprys, is deeze afgebeeld door Comme-
L Y N 5 onder de Planten van den Araiterdam-

fchen Kruidhof. Hermannüs noemde het-

zelve Kurasfaiifch Geitenkruid, De Heer Jac-

QUiN nam deeze Soort, op alle de Karibifche

Eilanden en de nabuurige Kust, als een zeer

ge-

(t) Caprdria Foliis alternis , Floribus geminis. Sysu Nat.

XII. Gen. 768. p. 4iS. T^eg. Xlll. Gen. yös. p. 475.jAC(^.

Anter. Hiji. I82. T« 115. H. Cliff. 320, R* Lugdhat. 301.

BROWN. JtiPi' ^68. Capraria Curasfavica. Herm» Par^ T.

HO. Gratiola affinis frutesceus &c. COM;Vf. Hort. I. p. 79.

T. 40. Lyritnaclii» Peraviaii» affinis. &c« PtUK» Alm* 237»

T. 9^. f. 4.
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gemeen wild Gewas waar ^ hetwelke byna 't ^^^^

geheele Jaar bloeide. Het was Heeflerachtig, ^^^n!^
zelden hoogcr dan vier Voeten , verdeeld in Hoofd»

laage Houtige Takken , met langwerpige ^ we-
^^^^^*

derzyds gefpitfle , Zaagswys getande Bladen ,_/^,^^fi^'

die onci,e(leeld zyn , op vette plaatfen byna vyf

Duimen lang. E^nbloemige dimne OxeKleel-

tjes , doorgaans twee by elkander , draagen

Reukelooze Bloempjt- s , die in Slippen verdeeld

zyn en dubbelde Meelknopjes hebben , met

eenen Stempel als gezegd is , een fpits Hoofd*

je uitmaakende. Het Zaadhuisje hadt twee-

kleppige Klepjes en bevatte veele kleine Zaad-

jes (*;.

5, Sommigen 5 onder de Ingezetenen der

,5 Westindiën , zegt gemelde Heer , waren in

35 een vaste verbeelding , dat dit Gewas de

3, echte Thee der Chineezen zy. Ik heb hun

55 naauwlyks uit den droom kunnen helpen.

3, Niettegenllaande de Smaak en Geftalte der-

3, maate verichillen , wordt het nogthans van

5, de Franfchen , aldaar woonende. Thé duFays

3, of Inlandfche Thee genoemd."

(a) Geitcnkruid 7net drievoudige getande BU- n.

dén , ^''^'''i^
^ Uuranti'

* •
foüs.

(*) Stigma córdatunt ilvalvs womt in de Lyst cier Ge-
Dr:ebladl-

Aagten , aan 't hoofd der Klasfe , als ook in Gener Planta- ge.

rum , hier van gezegd ; doch jACQinN maakt van de twee-

kleppigheid des Stempels gsen gewajj.

(z) Captatia^cA, teruis dentatis, Pedunc. follMrüs, Ramis

sTternis. Anu jlcad. V. p. 399* Phelypjsa ereda Sec, Brown.

II. DEEL. V. STUK»
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III. den , enkelde Bloemfteeltjes en overhoekfe

STUK.
" E^" regtopflaande Gewas, met ongefleelde.

Schuil- fmalle
,

geoorde Bladen , aan de Punr Zaags»
zaadige, ^y^e getand en Kranswyze om de Takken

geplaatst , op Moerasfige overftroomde plaatfen

van 't Eiland Jamaika groeijcnde, is door den

vermaarden B r o w n e Phelypéa genoemd , door

S Lo A N E Eerenprys met een zeshoekige Steng,

en drievoudige getande Blaadjes , als die van

de Kun of Keule. Deeze laatfte vondt het al-

daar op Zandige Velden. De Bladen fchynen

dan grootelyks van die der Duranta te verfchil*

len.

iir.
^ C3) Geitenkruid , dat kruipt y met overhoekfe

Cruftacttt. Eyronde , een weinig gejleelde, gekartelde

Koiftïge.
•

Bladen.

In plaats van de Gratioloides ^ thans het Ge-

flagt van Lindernia uitmaakende, komt deeze,

die mooglyk ook tot hetzelve behooren zou

kunnen. Het is een Oostindifch Gewas , dat

RuMPHius afbeeldt onder den naam van

de Korst van de Pot , in 't Maleitfch Cara»

nasci ; voerende hetzelve deezen zonderlingen

naam , om dat het als een Korst op den Grond

maakt , gelyk by ons de Kruipende Eerenprys

,

naar

Jam^ 169. Veronica Caule hexangulari &c. SloAN* ^fam, Sl«

üiji^ I. p. 195. T. I24»

(%) Capraria Tol. oppos. ovatis , fiibpctiolatii cxenatlsi

Mmt, S7. fiUBM. Fl, Ini, iii.
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naar welke hec in zyn Bladerloof veel gelykt; III.

zynde dus in 't geheel niec van eene Heefier- ^^^ff^
achtige Geftalte. Hoofd-

^1. t . ,
STUK.

S E L A G o. Glimkruid. ^ .,.

De Kelk is, in du Geflagt , m vieren ge-

étQló. (^) ; het Bloempypje Is Haairachtig dun

,

met den rand byna in gelyke verdeel ingen ;

hec Zaad , dat van de Bloem , niet van de

Kelk omwonden wordt, enkeld of dubbeld.

Hier komen negen Soorten in voor, waar

van de meeden Heefterachtig zyn , akemaa!

Kaapfe Gewasicn, als volgt.

. (i) Glimkruld met een veelvoudige Tuil , van j-

afgezonderde Bloemen ; de Bladen Draad- curymko/a,

achtig dun, aan tropjes.
dialgend.

Hier behoort de Afrikaan/e Fleefierachtige

Kroontjesdraagende Camphorata van Herman-
^^ u s by C o m m e l y n , een Heefterachtig

Gewas , dat uit een klein kort Stammetje vee»

Ie Takken uitgeeft 5 die met getropte Blaadjes

Krans-

en) Volgens de Genera PUntarum en de optelling aan 't

hoofd der Klasfe , niettegenftaande 'er by den Geflngmaara

ftaat, Cat $ fidut.

(i) Sela^o Corym!)0 multiplici , Flor. disjun^is, Fol. fiü-

formibus fasciculatis, Syst, Nat. XTI. Gen. 769. p, 4.19. ^eg,

Xin. p- 47J- Se!. Cauleeiredo, Corymbo terminall Hort^

Ciiff'» 3 il' R' Lugdhat. 300 Camphorata Afrlcaila unibella-

ta fmtescens. Comm. Horu II. p» 79 T. 40. Raj. Supfl,

330. Millefolio aiïïnis Maderaspatana &c. MORis, H^fl, IH»

p. 35. RAj. SuppU 219.

X %
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III. Kranswyze bezet z^n , behoudende haar groene

-^^°ff^'
Kleur het geheele Jaar. Veel uitgebreide

Hoofd- Kroontjes , van witte Bloemen , komen op de
STUK. toppen der Takken , elk in *t byzonder voort

,

maJdige^ cn daar op volgen twee Zaaden tegen elkander

gevoegd ^ die naakt , klein en niet geftreept

zyn.

lï. (^) Glimkruid met een Tuil van gebondelde

Seia^ff j^airen , de Bladen Draadvormis: , ver*

ehin. paard.
Veel-

^

Aairig. Deeze Soort , op Zandige Velden aan de

Kaap groeijende , is een Takkig Heeftertje van

een half Voet hoog, hebbende aan ieder Knop

een Tropje van fmalle flyve Blaadjes» De
end -Tros beftaat uit Aairen van witte Bloe-

men , in een kleine ftekelige Kelk vervat , zyn-

de de Vrugt Eyrond, in twee Zaaden deel-

baar. De Afrikaanfe Heeflerachtige F'alerianeU

la^ met Bladen van Hey, by Cqmmelyn,
fchynt naar dit Gewas te gelyken* Derzelver

Loof hadt reuk noch fmaak.

III. (3^ Glimkruid met getuilde Kroontjes en ge^
Seiago tande Bladen.

Ra-puncu'

loides, 1-,.

Tandbla- ^it

(z) Silago Corymbo Spicis fasclctilatls , Fol. Filiformibus

aggre£^atis. Mant. 250» Valeriana Afr. fruticans Ericjc folio,

GOMM. Hort, II. p. 221. T. III?

( 3) Sela^o Umbellis Corymbofïs , Foliis dentatis. ^m» Acad.

IV. p. 319. & VI. Afr. N» 20. Rapunculus Fol. anguftisfimis

dentatiSjFlor. urabellatis. BüRM, Afu 113. T. 42. f. i.
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Uit een langen , üoutigen , kruipenden Wor- Hl.

tel komt 5 volgens de befchryving van den ^xn!^*

Hoogleeraar J. B^u r m a n n u s , deeze voort , Hoofd-

die niet minder Heefterachtig is, Stengen heb '''^^^•^

bende van twee Voeten lang, die onverdeeldy^e^^g*"

zyn , met fmalle , getande , fpitfe Blaadjes be-

zet , en op den top komt een Bloemtuil , die

uit verfcheide Kroontjes fchecn famengefleld te

zyn, van Bloemen mep fmalle Pypjes zeer on-

gelyk in vyven gedeeld (*}.

(4) Glimkruid met getuilde Aairen en zeer
^J- ^

fmalle gekartelde Bladen, jpurtF
Baftcid.

Dit Gewas, door den kondigen Herman-
Nus Afrikaanfch Melampyruni) met Aairen en

zeer fmalle getande Bladen , getyteld , is door ge^

zegden Hoogleeraat ook in Plaat gebragt , d|e

zegt , dat het een Heefter fchynt te zyn , draa-

gende zeer lange , ronde , Houtige Takjes ,

paarfch van Kleur, overal bekleed met menig-

vuldige Blaadjes , weinig van die der voor-

gaande Soort verfchillende, maar de Bloemtros

is geheel uit Aairen famengefleld , van kleine

Pypachtige onregelmaatige Bloempjes.

(5) Glim.

C*) CortlU limhus 4 partitus wordt wel door den Heet

MüRRAY gezegd ; maar uk de Afbeelding en befchi-yving

van den Heer Eurmannus l)Iykt , dat de Bloem weezentlyk

in vyf Lippen is verdeeld.

(4) S^iago Spicis Corymbofis, Folüs linearibus denticulatis.

Melarapyfum Afric* fpicatura Fd. anguftisfimis. BüRM^ Jfr^

11$, T. 4i. f» 3.

*"- X2 ,

'It. DïEI„ Y. SlUK,
'
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III. (5) Glimkruid met een veelvoudige Tuil en

^^xa^^' fi^'^^ i^3'rp«i/5 , gladde >, getande Bladen,

miK."' Op de Bergen , aan de Kaap', groeit deeze

y Soort, die een enkelde, regtopüaandc, effene

Seiago Steng , van twee Voeten ]angte heeft , mee

ta.
* overhoekfe langwerpige , fpits getande , gladde

Mt^!^' B'^^cn, liebbende aan 't end der Takken een

groote digte Bloemtuil van paarfche Bloemen ,

met een flompen Stempel.

VI. (6) Glimkruid met getuilde Aairen , de on-

HoogToo* derfle Bladm Liniaal en effenrandig^ ds

<^®» hovenften Lancetswys Elsvormig , eeniger-

maate getand,

Decze ge^ykt veel naar de Derde Soort ,

maar heeft de Bladen dikker en. glad, de on-

derden geheel niet getand. Uit den Wortel

brengt zy ecnige Stengetjes vaneen Voet lang,

geheel enkeld voort. Door 't droogen wordt

het Loof zwart. De Bloemen zyn hoog Pur-

per- rood.

VTI. (7) Glimkruid met Bloemhoofdjes aan H end 9

QApitata, gn gehondelde , Liniaak , Vleezigs gladde
«""'^'2'-

Eladen. Door

f 5) Selai» Corymbo multiplici , Fol. obovatls , gbbris fec-

ratjs. Mant. 250.

(6) Seiago Sflic. Corymbofis , Fol, iarerioribus llnearihus

integernmis , fuperioribas Janceo'ato - fubulatis fubdcntatijt

Am_ Asad. i p. 89. At'r. zï.

(j i SeUgi/ Capït, terminqli, Fol. fasciculatls llnearibiis c^*

|iüüs glabris. M^nt, $Ci, ES|^6, €ap. 157,



D I D T N A M I A. 3^7

Door den Heer B e r g i u s is deeze , onder UI.

zyne Kaapfche l-'Iantgewasfen , befchreeven. De ^xiif^'

Steng is Heefterachtig , met ronde Takjes , Hoofd-

geevende, uit ieder Knop, tropjes van vier of^^^^*

vyf Blaadjes , naauwlyks een Duim lang , dik^^rX."

en Vlcezig , ongefleeld , van de gezegde figuur.
,

De Bloemen maaken Aairswyze Hoofdjes, op

"t end der Takken , gedeeld , uit Blikjes en

Bloemen beflaande. De , Kelk is eenbladig
,

Vliezig, wyd, in fmalle fpitfe punten verdeeld,

die ongelyk van langte zyn: de Bloem Trech-

tervormig met vier Meeldraadjes en voorts als

in de overigen.

(8) Glimkruid met een Aair aan H end, de viii.

Bladen byna gefteeld , Lancetvormig , ^"ne^^alk*

Jtompachtig , Zaagswyze getand en eeni*^^*

germaate Woliig»

Onder den naam van Lychnidea , dewyl de
Blocmhoofdjes veel naar die van de Tychnis

gelyken , is deeze afgebeeld door den Hoog-
leeraar J. B ü R M A N N u s. De Takken en

Bladen , van dit Gewas , zyn , zo zyn Ed. zegt

,

ruuw : de Bloemen komen , Aairswyze , ieder

uit een Oxel van een Blad voort, en zyn ver-

vat

(8) Selago Spici terminali , Fol. ftibpetiolatis lanceohtls ^

obtuiiusculis , ferraiis, fubtomcntofïs. jfl^n. AcaL VI. p« gp»

Afr. 19. Lychnidca villofa, Fol. oblon^is dentatls. Flor. fpi-

catis. BURM. Afr. 131. T. ^9. U 4* Thymeksc afcis. TtüSo

Mant, i79«

X4
H. Dl£L* V» STUX»
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III. vat in een langwerpige
, geflreepce, zeer ruige

xn!^ in vyven fpirs verdeelde Kelk. Zy zyn zeer

HcüFD- lang, breidende het dunne Pypje zig in vyven
STUK.

yjj.^ g^iyi^ ^g anderen Indien de van Ber-
W'>f.' Gius op deeze Soort aangehaalde, naar de

Thymelcea gelykende , by P l u k e n e t , hier

toe behoort
, gclyk de Heer Bv u m a n vast-

ttek, dan zou de Vrugt een groot picramidaal

Zaadhuisje zyn, verdeeld in vier Holligheden.

IX. f9) GÜmkruid met rondachtige end Hoofde

Heefter-* J^-^ ' ^^ Bladen verfpr^id y fmal^ ftomp^
achtigc» effenrandig, de Steng Hesfterachtig.

Dit is een hooge Hcefler, gelyk de anderen

aan de Kaap groeijende, welke de Takken on-

gelyk van langte heeft , de Blaadjes klein ,

fmal , flomp , efFenrandig , by tropjes verfpreid,

naakt. Ongedeelde, roodachtige, Bloemhoofd-

jes komen aan 't end der Takken voor.

Ten opzigt van de Plantgevvasfen van dit

Geflagt, in 't algemeen , moet men aanmerken,

dat zy zig door een byzondere Gedalte onder-

fcheiden , en dat het Zaadhuisje of de Vrugt

in de meefle Soorten nog geheel onbekend

is (*.\

L I p,

fp) Selago CapltuUs fubrotundis terminallbus, Fol. fparfis.

Uncaribus obtufis integerrimis , Caule fruticofo. Mant. %j.

( *) !>e Selago Pïnaftra en tomentofa zyn tot andere Geflag-

ten betrokken , v/ordende de eetfte Stilbe PinaflTa , de tweede -

Muntdea tornentofa geryteid , en de dubio, is geheel ultgeiaon-
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L I p p 1 Ar ni.
AfDEELb

Van dit Geflagt zyn de byzondere Kenmer- ^^i*

ken een viertandige, rondachtige^regtopftaan-g^j^.^^
'

de, famengedrukte Vliezige Keik: een Trom- vi^^/^-

perachtige Bloem : het Zaadhuisje eenhollig //'^^'«^"^^

tweekleppig, tweezaadig, regc: een enkel Zaad

met twee Holligheden.

Drie Soorten , waar van twee Amerikaanfche

zyn, komen in hetzelve voor, als volgt.

(ï) Lippia met pieramidaale Hoofdjes. i.

IJppla

Dit is een Heeüer, te Vera Cruz groeijen -^^^^^fj^''^*

de, welke ronde bleeke Takken heeft, aan dekaaniêhs.

Knietjes platachtig , met Lancetswys' Eyronde

Eladen , over 't midden Zaagswyze getand ,

geileeid, ruuw, twee tegenover eikander. Zeer

korte Bloem fteeltjes komen uit de Oxelen

voort y die vierkante Hoofdjes draagen , van

grootte als een Erwt, vierkantig Eyrond, men

ontelbaare Schubbetjes agterwaards belegd, en

een Bloempje hebbende tusfchen ieder Schub-

betje. Dus heeft Linjn^ us deeze Soort be-

fchreeven.

(2) I/ippia met half Kkotronde Hoofdjes, ii.

IJppia.

rzca,

Kaifrondo.
(i) Lippia Capttulis pyiamidatls. Syst.Nat^ XIL Gen, 781.

p. ^23. Ve^. Xin. p. 4S0.

(z) Lippij Cipituüs hcmTphxricis» JAC(^. Amer. p, 176,

T. I7i>' f. ïoo. Mant, gp.

X5
lï, D£EL. V. Stuk»
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ïllo Deeze is, door den Heer Jacquin, by

^^ni^ Karthagena in de Wes: indien wiargcno.ncn;

liuoiD een Heefter van tien Voeten hoog, geheel wel-
STUK4 riekende en Speceryachtig. Hy verdeelt zig

söfS! ^" Houtige ronde lakken , zo flap , dat zy

,

geen Steunzel vindende , naar den Grond bui-

gen, zynde de jonglten vierhoekig en Bloem-

draagende» De Bladen , die deeze Heeiler

Iieefc, zyn Lancetswys* ovaal , wederzyds ge-

fpitsc , glad , gedeeld , twee of drie Duimen

lang , tegenover elkander. Uit de Oxelen ko-

men enkelde Bloemfteeltjes voort, die in een

half Klootrond Hoofdje uitioopen , 't welk ie-

der Bloempje met een Schubbetje befchut. De
Bloempjes zyn klein , wit van Kleur , en heb-

ben ieder een zeer kort Steekje.

ni. (3) Lippia met Eyronde Hoofdjes en effen-
Lippia

randis:e Liniaak Bladen.

Deeze is van den Heer N. L. Burman-
N ü s , onder zyn Ed. Kaapfe Gewasfen , waar-

genomen , en befchreeven als een Heefter , die

een leggende Steng van een Voet lang heeft ,

met Erwtachtige Knoopjes en ronde Takjes

,

bezet rnet Sappige fmalle Blaadjes , die glad

zyn
,
geevende uit ieder Oxeltje veele kleinere

liit, fomtyds drievoudig» Aan 't end der Tak-

jes komen Eyronde Knopjes , met gladde Blik-

jes

(3) Lippia Capitulis ovatls , Foliis linearibus iutegGrri«is#

Mans. %9, BUBM. Fredr, FL Cap^ p. 17.
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jes overa- belegd , die langer dan de Kelk en III»

oni[4cb{ ogtTJ zyn. De Kelk is Pypachtig , vyf-^^^^j^^»

tandig ; de Bloem Trechterachtig, in vyrenHooFD-

gedteld s zwartachtig Violet : de Meeldraadjes ^t^^*

tweevrudig binnen het Pypje : het Vrugtbegin-y^^em/ar*

zei enkeld, zo wel als de Stempel.

D ü II A N T A.

Van dit Gcflagt is de Bloem cenïgermaatc

Smoelachtig met een kromme Fyp ; de Kelk

in vyven gedeeld boven het Vrugtbeginzel
;

de V^rugt een vierzaadige Befie, met tweehol-

lige Zaaden,

Twee Soorten komen in hetzelve voor, als

volgt.

(i) Duranta mefi de Vrugtdraagende Kelken ï-

, . , Duranta
omgedraaid. piumxeru

Van

Tot deezc Soort wordt zo wel de Kniipen-^''^^^^^^*

de Gedoomde Duranta , van P l u m i e r , als

de Ongedoornde , die Boomachtig fchynt te

zyn, beiden in Amerika waargenomen, t'huis

gebragt. Hy hadtze den naam van Caftorea

gegeven , naar den Doopnaam van C a s t o r

Du-

(ï) Duranta Oilycibus Frufteöcencïbus contortis, Syst. Nat.

XIL Gen 7S6. p. 425. l^eg. Xlil, p. 482. [AC(^ jim. Hij}.

186. T» 176. fïg, 76. Caflorea lepens fpinofa & Caftorea

Racemofa, Floie canuko, Prudu Crocco, PLum. Cen^ 3®.

H. R¥SL, V* SïUK»
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IlL DuRANTüs, wylen Geneesheer te ^Rome ,
Afdeel.

^jg een Italiaanfch Kruidboek aan 'c licht ge-

HoüFD- bracht heeft. L i n n^. u s heeft , met reden
^

sTüK. deszeifs Geflagtnaam gebruikt, en deeze Soort

^afJge!' den bynaam van Plumier , den eerflen ont-

dekker van dit Gewas, gegeven. Het is door

den Heer JacQüin ook in de Wcstindiën,

op 't Eiland St. Domingo , gevonden ; een

Boompje zynde , zegt hy , van vyftien Voeten

hoog 5 met opgeheven of neergeboogcn Tak-

ken , die fomtyds met Doornen bezet, fom-

tyds van dezelven ontbloot fzyn^ Het heeft

de Bladen ovaalachtig , fpits , tot een kort

Steekje verfmald , in de uiterlle helft Itomp

en ongelyk getand, glad, gepaard, twee Dui*

men lang. Uit de Oxels en aan de enden

der Takken komen groote losfe Trosfen

voort, van veele reukelooze blaauwe Bloemen.

Het Vrugtbeginzel , dat rondachtig is , heeft

eeneii Draadachtigen Styl , met een geknopt

ten Stempel, Hier op volgt een rondachtig

ovaale , flaauw vierhoekige Befic , naauw be-

flooten in de Kelk , die vergroot en geel ge-

kleurd is , van eene geheel verfchillende fi-

guur geworden , hebbende den Mond toege-

kneepen en fcheef omgedraaid. Hier in zyn

vier Zaaden bevat, ieder met twee Hollighedea

en twee Pitten^

(2) Du.
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(2) Duranta met de Frugtdraagende Kelken H^»

regtopjtaande. ^^xiu^
*

, H00FI>#
De naam van Ellijia was voorheen aan het^Tuir»

Gewas , dat deeze Soort uitmaakt , gegeven. 11.

LoEFLiNG bevondt het een Takkigen Hee-^^J^''*

fter , omllreeks Cumana groeijende ^ van de^^"^^^^^*

Spaanfchen Fruta de Polamüa genaamd, om-

trent twee Vadem hoog (*). De Heer Jac-

QüiN zegt dat het een Heefier is, die zeer

mar den anderen gelykt , uitgenomen dat de

Kelk hier het Puntje overend houdt, Hy
vondt dit Gewas 5 op Jamaika , doorgaans in

de Haagen , aan de kanten van den Weg ,

die van de Stad Kingflon naar de Hoofdflad

des Eilands loopt.

O V I E D A.

De Bloem is, in dit Geflagt, een zeer lang

Pypje , aan 't end in drieën gedeeld ; de Kelk

bevat Klokswyze de Vrugt, welke een Kloot-

ronde tweezaadige Befie is.

Twee Soorten komen , wederom , in het»

zelve voor, als volgt.

(i) Ovie-

(*) Mooglyk moet het zyn Palomita . en dan zou het ceji

Duiven- Struik kunnen betekenen ; misfchien om dat die op

de Vrugt aazen , of in 't Gewas nestelen.

(z) Duranta Calycibus FrutSescentibus ere<^is. JACq. -^wer,

Hiji p* 187. T» 175. f. 77. Eliifia acuta. Am» Aca^. V. p»

400. LOEFL. Itin.^ 194. Ellifia frutescens , quandoque Ipinofa

&c. Rrown. Jtiyn. 262. T, 29. f. i.

!! DB2L» V« STIJK.-
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lïl. Cl) Ovieda met êvaak getande Bladen»
Afdeel.

Hoofd- I^^eze Soort is van P l u M i E r Faldia ge-

STUK. noemd geweest , naar den Bynaam van den

I. vermaarden vSpanjaard Oviedo, die, op 't

nn!/t' t)evel van den Koning van Spanje, een Werk
Gedoorn- over de Natuurlyke Hiftorie en Plantgewas*

fen van Amerika gefchreeven heeft. Hy ty-

telde dezelve , Faldia met Dijiel - Bladen en

eene blaauwachtige Vrugc, iN iemand anders

heeft dit Gewas waargenomen ^ dat Kruidig is

en de Bloemen aan Trosfen heeft , of aan

Hoofdjes , docli , volgens de Afbeelding 3 met

zes Meeldraadjes 5 die zig als vaa de zelfde

langte vertoonen*

IT.

Ovieda
mitis.

Onpe-
doornde.

{1) Ovieda fnet Lancetvormige

uitgegulpte Bladen»

een weimg

Hier van geeft de Hoogleeraar N. L. Bur*
M A N N T7 s de AfbeeldiDg , als een Plant zynde

,

Bonga Penjaton by de Javaanen genoemd. Hec
is, volgens onzen Ridder, een Heefter, die

de Bladen en de Bloempyp 3 beiden ^ zeer lang

heeft.

Vol.

(\) Ovifds Fol. ovalibus dentatls. Syst, Nat. XII. Gen.
7S7. p. 425. F'eg, XIII. p, 4^3. Valdia Cardui f olio , Frudu
fubccsruleo. Plüm. Gen, 14, Ie» 256»

(z) Ovieda Fol. Lanccolatis fubrepar.dis, EURM. Fl. Ind,

p. 136» T«43. f. I.
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VOLKAMERIA. ^^^»

Afdeel,

Van den vermaarden V o l c k a m E ii , die „
^'^^•

cen befchryving der Planten , om NeurenburgjxuK*

groeijende , in 't voorst der voorgaande Eeuw ^npa.

uitgegeven heeft , is de Geflagtnaam afkom ftig.-^^^'^'''*

Een Kelk in vyven gedeeld ; de Slippen van

de Bloem zydelings geboogen ,• een tweezaa-

dige Befie met tweehollige Zasden : dus zyn

de byzondere Kenmerken opgegeven.

Drie Soorten komea in dit Geilagt voor, als

olgt.

(i^ Volkam.eria met de Bladen uit Doornen roik^?^-

Spruitende.
ria^^cuk^^

.^ . -r . n .

,

-1 Gedoora-
Deeze is Ligujtroides genoemd geweest, en de.

Gedoomde Duglasjia met Ligufter - Bladen , al-

zo het Gewas, naar de Liguder gelykt, zynde

van P L ü M i E a Gedoomde Duglasjia m.et eene

Testikelachtige Vrugt , getyteld. Het kwam

S L o A N E veel op de Velden van Jamaika voor

,

en de Heer Jacquin heeft het doorgaans op

de Karibifche of Voor - Eilanden van Amerika

aan-

(i) Volk^merla Spinis Petiolorura rudimentis. Syst. Nat,

XIT. Gen. 788* p» +2S. f^eg. XIII. p. 483. ]hCQ^Amer. Hiji.

p, \%s. T. iiy» Clerodcndrum Fruticofum fijinoium &c,

BrOWN. Jam» i6z. T. 30. f. 2. Liguftroidea. Hort, Clif»

48 9, Duglasfïa fpinofa Liguftri folio. Amm. Herh. 576. Li^

guftrum aculcïitum Fraftu tefticulato, PlüM. Spt ij* Ie* 16^,

f. I. Paliiuo affinis Liguftnfolia /pinofa. Sloan. Jam. 137.

Hifi. II. p. 137. T. 106. f. 2 , 3. KaJ. Lendr» tjj» PluK,

rhyt, 3 51. f. 2»

11. DEEL. V» StUK»
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m aangetroffen» Browne noemt het Heejler*
Afdeel,

^Qjiiig gedoomd Ckrodefzdrum , met de onderde

Hoofd- Bladen digt by, de bovenllen tegenover elkan-
STUK.

^gj. ^ driebloemige Bloemfleeltjss uit de Oxels

zaJiige.' voortbrengende. Hier uit blykt de Geftalte

nagenoeg. Jacquin zegt , dat het een

Takkigc regtopflaande Heefter is, van vyf of

zes Voeten hoog , geheel met Reukelooze vvit-

te Bloemen beladen , daar men zeer dikwils

vyf en fomtyds zes" Meeldraadjes in aantreft;

hoewel 'er ook zyn , in v^elken het Kenmerk

deezer Klasfe , van vier .Meeldraadjes, twee

langer , twee korter, plaats heeft. De Bloe-

men zyn egaal in vyven verdeeld , aan den

mond van baar Pypje, doch twee deezer Slip-

pen wyken meer van elkander af, dan de drie

ovengen , en dit maakt de Bloem eenigszins

wanilaltig ;
gelyk S l o a k e daar van zegt.

II» i") Volkameria met ongedoornde Takken.

Inermis^

onge- Deeze Soort is de Strand- Jasmynfiruik van

RuMpHiüs, óxQ met harde ronde Stengen

opfchiet , geevende Bladdraagcnde Takjes ter

zyden uit , in \ kruis by elkander, \vaar aan

de Bladen gepaard voorkomen , van figuur als

Li-

f2) Volk^merza Ramis inermibas. Fl. 'Ze-jl. 23 1. Jasminuin

Jittoreum. Rumph. >Amh. V. p. 85. T, 45. Periclymeni fimi-

lis Myttifolia Arhor Maderasparenfis. Pluk. Alm. 287. T.

2TI. f. 4. jasmini flore Frutex Philippfiifis. Petiv. Gaz T.

42, f. 7, Nur-NorsjiU Hsrt, Mal, V» p. 97. T, 49. BüKM#

F/, hid, p, 136.
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Limoenbladen , van boven donker groen en *

ui^

glad , van onderen met Ribbecjes. De JBloe Afdeeu

men, naar die der Jasmynen gelykende, ko- Hoofo»

men aan Kroontjes voort , hebbende een fchcefst-jk.

uit^ebreiden Mond en daar op volgen Belle- .
'^^''"

achtige Vrugten , van grootte als kleme Ker-

fcn. Peerachtig , op een Kelkje zittende, door

vier Sfeuven in 't kruis verdeeld , die hard

blyven , al zyn ze ryp. Het is een gemeene

Strandboom op alle de Ooflerfche Iiilanden.

De Niir^Notsjü van Malabar, dien men den

Water - Kuisboom noemt, wordt hier ookt*huis

gebragt , door den Heer Bürmaknüs, wiens
,

Stinkende Ceylonfche Jasmyn , de Ghurcendcè

van Hkrmannus , een Boom is van der-

gelyke Geftalte,

(3) Volkameria met bned Lancstvormïge 5 p-^ï^'^,,

Zaagswys getande , hyjia ongefteelde Bla-n^-^f^rrata,

4en.
j^e^

Deeze , in Indie groeijende , heeft de Tak-

ken rondachtig , met een gearmde Bloempluim ,

zynde de Kelken Klokvormig
, onverdeeld

,

en naauwlyks getand , en de Vrugten uit vier

Eesfen famengefteld.

De nvereankomst van dit alles doet my hier

een Takje t'huis brengen 3 met Vrugten bela-

den 5 't welk my , onder den naam van Pegou-

goei

,

Cs) T^olka^^ria Fol» lato •lancêolatls, feuatls, fub fesfili»

Lus. Mant. 900

Y
!! D5EL»V. StüS*
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III. goet y met en benevens veele andere raare
'Afdeïl^ Piantgewasfen , door den Wel Ei. Geflrengen

Hoofd- Heer RadERMAcher , Ealjuw te Batavia

,

STUK. uic Oostindie is toegf^zondcn : temeer, dewyl

S/t^ ik Dog Bloempjes daar aan gevonden heb > niet

alleen met . deeze Klasfe , maar ook met dit

Geflagt overeenkomflig. Dus kan ik verzeke-

ren, dat dezelven Pypachtig zyn, in vyf Slip-

pen verdeeld , met een langen Styl en vier

zeer lange Meeldraadjes , waar van twee zig

korter dan de anderen vertoonden. Zelfs heb

ik de tweedeeligheid van den Stempel daar in

waargenomen. De Bladen zyn juist zo , als

hier in de bepaaling van deezc Soort is op-

gegeven , tegenover elkander in 't kruis ge-

plaatst , gelyk de Afbeelding in Fig, a , op Plaat

XXVI , aantoont. De Vrugt- Pluim beftaat

uit Trosjes , die uit de Oxelen voortkomen,

op enkelde Steekjes , welke zig doorgaans in

drieën verdeelen , en dan by ieder verdeeling

twee fmalle Fslikjes hebben. Op het end van

dezelve komt één of meer thans zwarte Befiën

voort , waar van de volkomenflen vier- , de an-

deren drie , twcedubbeld of enkeld zyn : gelyk

zig dit alles aan één Trosje hier openbaart. Ie-

der Belle heeft ééne Holllgheid , en bevat daar

in een rond Zaad. Voorts rusten deeze Vrug-

ten op den Kelk^ die uitgezet i«3 en anders zig

volmaakt Klokvormig,, onverdeeld en naauwlyks

getand , even als in de befchryving , vertoont.

Dit doet het Gewas van de Folkamma multiflo*

ra



' m. van den Heer N. L, B u r m A n n u s , naar HL
tvelkc het anders , wegens de Hartvormige

^^xu^^*^
Trosbladen , wel geïyken zou , blykbaarlyk Hoofd-

verfchillen ; hoewel het , wegens de lange ^'^^'^'

Meeldraadjes en èéozaadige Besfen , ^^dery-.^^fj'^

fchynt te komen aan 't volgende Geïkgt,

Clerode ndr üm. Lotboom.

De Kenmerken zyn , een vyfdeelige Kloks-

wyze Kelk ; de Bloem een Draadachtig dun

Pypje , met eesen Smoelachtig in vyveti egaal

verdeelden rand : de Meeldraadjes zeer lang,

doch twee korter dan de anderen 5 de Vrugt

een eenzaadige Befie.

Vier Soorten komen thans m dit Geflagt

voor , akemaal in Oostindie groeijende , als

volgt.

(ïj Lotboom met Hartvormige Wollige Bla* r.

j Clercien*

ttméitum, *

De Griekfcbe naam , door den Hoogleeraar P^ge^iifc™

J. Bürmannus aan dit Geflagt gegeven,

betekent Lotboom , en die bcnaaming ilrookt

beter met de bynaamen der Soorten, dan Ge-

lukS"

(1) Clerodenirum Foliis Cordatis tomentofis» Syst. Nat^

XII» Gen» 7«9. p- 426. ^^S- XHI, p. 483. Fl, Zs>yl, 232*

Clerod. lol. lato & acuminato. BURM. 2eyU 66, T. 29. Pe*

Tagu. Hort. Mal. II. p. 41. T. 25, B-Aj. Hifi. is/i- Petafi-

tes agreftis. RUMPH. Amh^ IV. p. log. T, 4f. BURM. FL
Jnd. 137.

Y %
ïï« DSBL» y. ST^tS*
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Schuil'

zaadire.

UI, hikshoom , gelyk men dit verduitfcht heeft (*).

^^xn!^' Op Ceylon werdt het Gewas Pinnakola of On-

Hoofd- gelukkige Boom genoemd. Hy groeit , zo 't

«TUK. fchynt , door geheel Indie, Aan de Kust van

Malabar noemt men Peragu , een Heefter van

drie Voeten hoog , op Zandige plaatfen voor-

komende, die de zelfde geacht worde te zyn,

zo wel als de Wilde Pestwortel v^n Rum»
PHius, welke op vogtige plaatfen in alle Am-
bonfche en Bandafche Eilanden groeit , zynde

door hem aldus befchreeven.

Het blyft een laage Struik , van omtrent vyf

Voeten hoog , met weinige en broofche Tak-

ken ; de Bladen Hartvormig , meer dan een

Hand groot , by paaren in 't kruis geplaatst

,

aan de kanten uitgegulpt , van boven Wollig,

zwartgroen , van onderen ruig en rimpelig

,

met zwaare Ribben en dwars- Aderen , jfterk

en Vlierachtig ruikende. De Bloemen , die

aan yle Trosjes op roode Steekjes voortko-

men , zyn langhalzig als Jasmyn - Bloempjes ^

doch boven aan den Mond in vyf Slippen ver-

deeld , die aan de eene zyde altoos een ope-

ning laaten , als of daar een Blaadje ontbrak,

rood

(*) Gluchhaum. Zie Gatt, der Planzen , door Dr. Pla-

NER. Gotha. 177;. Ten opzigt van de Kenmerken vindt

men. aldaar, ,, de Kroon of Krans (CoroUa) is eenbladig en-

„ gelykvormig ; het Pypje dun , lang : de Mond in vyven

5, gedeeld, g^e/^y^vörwzg- ; de bovenfte Slippen dieper afgedeeld*'*

Laciniis omnibus Aqualibus Was in Qtn. Plant td. V« gezegd;

dit kan naauwlyks plaats hebben , wanncec de bovenden dic^

per afgedceld zyn.
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rood van Kleur , met vyf kromme ronde Hl.

Draadjes. De Vrugten zyn vierkante Besfen
^^xfi!^*

op roode Voetjes , bevattende ieder vier Kor- Hoofd'-

relige Zaaden. stuk.

Van de Malabaarfe wordt ook aangemerkt ifp.^^fJl" j

dat de Slippen der Bloem meest naar eene zy«

de geplaatst zyn ; zo dat derzelver figuur wei-

nig overeenkomst zou hebben met die der af-

gebeelde Ceylonfche van den HeerBüRMAN-
Nüs, alwaar de Bloem duidelyk in twee Lip-

pen is gedeeld , de bovenfte tweedeelig , de

onderfte driedeelig, hebbende vier Meeldraad-

jes ,
gelykerwys de gezegde Malabaarfche , en

de Vrugt was een eenzaadige Befie.

(2) Lotboom met Lancetvormïgs
, geheel ep ^^'

fenrandige Bladen. tum,
GeUkki».

Deeze zou zyn, welke de Ceyloneezen Pin-%^*

na of den Gelukkigen Boom noemden , zynde

van Java gezonden onder den naam van Hee-

lter met een Gepaarlde Bloem en een ronde

Vrugt. Op het Deenfch Eiland by Canton in

China groeide zy by de Graffteden der Eu-

ropeaanen , zo de Heer O s b e c k verhaalt

,

onderfcheidende zig, van alle daar bevindelyke

Kruiden, door haaren Muskus -Reuk. De Chi-

neezen noemden haar Katag^naong, Hy be-

fchryft dezelve als een Takkig Gewasje , onge-

vaar

(i) Clerodendrum Fol. lanceoiarïs iniegerrimis* Am. Acad,

IV. p» 320, OsB. Ittn. 22S. T. II. BUBM. Fl. hd* 137»

Y 3
II. DEEL. V. STVK,
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IH- vaar een Voet hoog, dat hy afbeeldt , met ge-

^^xfh^* Heelde Blaadjes , fpits ovaal , ongekarteld en

Hoofd- taamelyk glad. Uit derzelver Oxelen kwamen
^'^"^^' Steekjes met veele Bloempjes , die ecncn rood

zal^tgt gekleurden Kelk hadden, en de Bloem veel meer

naar die van 't voorgaande Geflagt gelykende »

hebbende ook gantfch geen lange Meeldraadjes,

Bovendien beflondt de Vrugt uit twee Befiëii

aan elkander gevoegd.

III. f3) Lctboom met ovaale 5 esnigermaate ge-
/£?'''"'''*"

^^"^^s '^^^^^^ Bladen.

Deeze Soort was aan den Ridder door wylen

den Heer Doktor B a s t e r , als op Java groeit

jende , opgegeven, Zy hadt de Bladen tegen-

over elkander , gefteeid , Eyrond of ovaal ,

eenigermaate Zaagswys' getand , wederzyds

naakt : een gearmde Plüim en de Bloemen een

'weinig kleiner dan in haare mede - Soorten,

Niettemin wordt thans daar toe betrokken de

Volkameria alternifolia , van den Hoogleeraar

N. L. BuRMANWüs afgebeeld, en dus ge-

noemd , om dat zy de Bladen overhoeks heeft

,

voerende den naam van Puan Boiiga by de

Javaanen.

IV. (4) Lotboom met gekwahd? , Zaagswys ge*
^^^'^'^^^^

tande

ds.
^'

(?) Cleredéndrum Fol. ovalibus fuhdentatis nudis. Mant,

9©. Volkameria ahernirolla. Burm, FL Ind. 137* T* 44.

(4) Ckreiendrum Fel, lobatis , ferratis , PanicuU amplisftr

ma« Mant* 90* Volkameria ipultiflera. Fl, hi, I37» T, ^s*

f, u
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tande Bladen 3 en een zeer groote Bloem- HL
pluim. ^'^

Deeze, ook in Indle vallende, heeft volgens ^^'^"^^^^

den Ridder de Steng viervoudig gefleufd ; de
^J.^^

Bladen gepaard Hartvormig , vyf- of driekwab- /;>e/7»;^,

big , Zaagswys' getand. De Pluim is zeer

groot , bedaande uit tweemaal gegaffelde en

eindelyk getakte Steelen. Hier wordt de P^eel-

hloemige Folkameria , van gezegden Hooglce-

raar, t'huis gebragt , welke veelbloemige^ doch

meest driebloemige Steekjes in de Oxelen heeft

en zeer Bloemryk is, ook op Java groeijende.

Hier uit blykt , dat de onderfcheiding van dee-

ze twee Geflagten niet gemakkeiyk is.

V I T E X. Kuifchboom.

Dit Geflagt heeft een vyftandigen Kelk; de

rand van de Bloem is in zesfen verdeeld , de

Bloem Smoelachtig met de boven (te Lip ia

drieën verdeeld ; de Vrugt een vierzaadige

Befie.

Vier Soorten zyn in hetzelve vervat, waar

van de drie iaatflen in Oostindie huisvesten ,

als volgt.

(ï) KuifchbooiTi met gevingerde Zaagswys*

getande Bladen en gekranste Aairen. ritex
AgHUS

Dee- ^^fl^^'
Enropi.

fi) Vltex Fohis digitads fcrwitis. Spicis verticillatis* S-jit. ^ *

Nat, XII. Gen. 790. p, 426. t^eg. SlU. p. 483. Vitex. CAm.
Efit. 105. // Clijj. 327. B.. Lugdh, 2^u GRON, Virz* ^69.

Y 4
^^'^

!! DEKL. V* STUK,
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MI. Deeze, die in de Znidelyke deelen van Eti-

^xiu^ ropa groeit , is algemeen bekend onder den

Hoofd- naam van Kuifchhoom , in *t Latyn Agnu^
STUK.

Q(iji^^ of ook FiteX:, welken naam P l im u s

zéiéJi*,' gebruikt, zeggende: 5, van de Wilgen verfehilt

3, niet veel ^ zo in 't gebruik der Teenen als in

,, in de gedaante der Bladen ^ hoewel hy aan-

j, ge.naamer van Reuk is , de Vitex , by de

3, Grieken Lygon of anders Agnon genaamd i

3, om dat de Atheenfche Jonkvrouwen, op 't

3, Feest van Ceres toe Nonnen ingewyd wor*

„ dende, zig daar van Matrasfen deeden maa-

2, ken, om haare kuifchheid te bewaaren. Twee

5, Soorten zyn *er van. De groote wordt, als

33 de Wilgen , een Boom ; de kleine blyft

5, Heefterachtig , met wittere Wollige Bladen*

3, De eerde, deswegen de Witte bygenaarad >

33 heeft een witte Bloem uit den paarfchen :

33 die van de andere 3 genaamd de Zwarte Vi-

33 tex5 is geheel paarfch» Zy groeijen in Moe-

,^ rasfige Velden. Het Zaad fmaakt Wynach-

33 tig en wordt gezegd een Koortsmiddel te

33 zyn 3 als ook in Olie gemengd 3 door fmee-

5, ring, Zweet te verwekken en dus de ver-

j, moeidhcid weg te neemen. Het zet het

»Wa.

Mat. Med. 319, GBON. Or. jj, ToURNF. Ir.fi, 603. DQDi.

i*^«?;>f« 673» Vitex Fol. anguftioiibus Cannabis modo dspofi»

tis. C. B. Pin. ^js. i®, Vitex latlore folio. C. B. Pin, 475.

Vitex folio fêi-rato,
J,

B, Hifi. L p. 405. Lob. Ic9>u ïl*
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5, Water af en verwekt de Stonden ; doch be- lU,

3, roert het Hoofd gelyk de Wyn, als zynde ^^^^f
^'

5, van dergelyken Geur. De Opzettingeo dryft Hoofd-

^, het neder, zynde voor Water- en Miltzug-
^"^^^^

„ tigen zeer dienftig : ftopt den Loop: maakt ^^^f^gV

3, overvloed van Zog en dient tegen 't Adde-

3, ren Vergift, iozoinJerheid dat van de Kleine

3, vSoorr, Men neemt een Drachme van het

5, Zaad in , met Wyn en fraeert 'er mede de

3, Spinnekoppen - Beet , verdryvende ook door

3, berooking de Vergiftige Dampen, eris.'*

Men ziet hieruit, in iioe veel
,

gebruik oud-

tyds de Kuifchboom was in Italië, daar hy na*

tuurlyk, in 't Napelfche en op Sicilië^ in Moq«

rasfige Velden groeit. Hy moet in Grieken-

land , wegens het gemelde , niet ongemeen zyn.

DioscoRiDES ftelt zyne Groeiplaats aan

de Oevers van Rivieren en aan de Zee-KuFC,

op ruuwe plaatfcn. Raüwolf heeft hem,
by Aleppo in Syrië , gevonden , en hy komt

ook in Virginie voor. Verder Vvordt hy , in

Europa, in de Tuinen gehouden, geevende in

onze Provinciën V7el Bloem maar geen Zaad,

zo M u N T 1 N G aanmerkt ^ en moetende 's Win-

ters in Huis ftaan. Men noemt hem ook Foom

der Kuisheid en Abrahams - BoQin , van welk

laatfte de reden niet klaar is. De Italiaanen

noemen hem F^itice of Agno cajlo , de Span-

jaarden Gattillo caflo , de Franfchen Algnel

Chafte , de Engelfcben Chafte - Tne , eo de

Duitfchers Schafsmaul of Kaufchhaum,

Y 5 Te-
il, Deel» V« Stuk»
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TIU Tegenwoordig kent men 'er twee Verfchciden»

''^^xif
^' heden van. De cene heeft zeer fmaile Bladen

,

Hoofd- op de wyze der Hennipbladercn by vyven op
8TUK. ggjj Steel groeljendc, het middelfle langst, van

^aadigc',
boven groen , van onderen grys^ en geheel on-

gekarteld. De Stam is niet zeer dik, de Tak-

ken zyn by uitltck taay en buigzaam. Het

draagt Bloemen als gemeld is, paarfch, blaauw

of wit van Kleur ; doch die de bovenfte Lip

dikwils maar in tweeën gedeeld hebbeu (j^),

Zy groeijen Kranswyze om een Steel , en maa-

ken dus een Aair uit, gelyk ook de Zaaden,

welke naar Peperkorrels gelyken. In de Oo»

ilerfche Landen is ook een Driebladige waar-

genomen , zynde , zo men oordeelt , een loutere

fpeeling der Natuur (f).

Behalven deeze, die de gewoone Kuifchboom

is 5 komt 'er een voor die grooter is , met

gekartelde Bladen , en deeze groeit zo wel als

de andere in Languedok, volgens Gouan,
alwaar men hem de Feperhoom noemt. Hy
komt in manier van Vrugtdraaging met de eer-

fte overeen , hebbende Aairen van agt of negen

rondachtige Kransjes , en het getal der Bladen

is fomtyds zeven op een Steel. Deeze vindt

men by Lob el, zo wel als den anderen, af-

gebeeld.

Het Zaad van den Kuifchboom , dat men

f*) FABRICII Hort. Heltitit. p. 410.

{X) RAUW. FUr. Oner.t. per GRON. 77.
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ïiog heden in de Winkelen heeft, is thans zeer ÏIL

weinig in gebruik, 't Gelykc veel naar Kori-
^"^^^^^^J-^-*

ander en heeft een bitterachtigen , fcherpen [-ioofd*

Smaak, zvnde in lang zo heet niet als Peper/>TUK.

Dus kan 'het , als een goed Maagmidiel, ^^y^'^X!

genOpftopping van Winden, Kclyk, Mikzugi

en dergelyke Kwaaien , dienen : maar die voor-

naame Eigenfchap , om welke het Gewas den

naam bekomen zou hebben , is waarfchynlyk

een Verdigtzel, uit misveriland van den Griek*

fchen naam, Agnos , gefprooten. Wordt het

nog heden van de Klooiterlingen gebruikt ,
ge-

lyk fommigen willen, dan kan het zyn^ om ^oxi

fchyn van Kuifchheid te bewaaren , en onder

dien dekmantel de Wellust bot te vieren \

want men is door Ondervindingen verzekerd

,

dat de Minnelust door 't gebruik van bet Zaad

des Küifchbooms , in vadzige Geüellen , op-

gewekt worde , hoewel hetzelve de Geilheid ,

in Menfchen van een heet Geitel , verdooft (*J,

(a) Kuifchboom met drie- en vyfvoudige ef- ii.

fenrandige Bladen ^ de Aairen met ge^i^ifjil^,

gaffelde Trosjes. DitDriebiadi-;

(*^ TRILLER- Thes, Pharm. Tom, T. 1764. p. 159»

(2) Fitex Fol. ternatis quinatisque integeirimis , Panicuïis

dichotoaiis. Vitex trifolia inlncr Indica. Pll'K* Ahn. gcio» T.

2o<ï« f. s. FL Ze-jL 413. Piperi fimilis , Frirclus ilriatns foe-

mini. C. B, Tin» 412. Lagondium vulgare. KumPH. Amh JV.

p. 4?. T, 18. Carana/i. Hort. Mal. il, p. 13. T. 10. RAj,

Hifl. IS7S' Vitex trifolia minor Indica odorata hortenlis.

EURM, Zeyl. Z19. ^^ Vitex trifolia Floribus per Ramos fpae-

üs, Ibii. T. 1C5). EURM. Fl, hd, p, 137.

II. D£IL» y, ST»K«]
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IIÏ. Dit is een Oostindifch Gewas, voerende in

'^'xif.''*
'^ Malei ts den naam van Lagondi en groeijen

-

Hoofd- de byna overal 3 doch inzonderheid op Malabar
STUK. ^^ elders aan de Vaste Kust. Het is de Drie*

^aadi^e' hludtge Indifche welriekende tamme Kuifchhoom
^

met blaauwe getroste Bloemen, vanden Hoog-

leeraar B u R M A N N ü s , die Nika genoemd

wordt van de Ceyloneezen. De Oudeu hebben

het Negundo geheten. Op Malabar is het een

Heefter van anderhalve Mans langte, op Java

eens Mans langte hoog, opfchietende met ver-

fcheide Stengen , waar aan Takken komen , die

zeer lang en buigzaam zyn, zo dat fommigen

op de Aarde leggen. De Bladen komen meest

drie , doch ook fomtyds vyf op een Steekje

voort, en zyn Lancetvormig ovaal, naar agte-

ren verfmallende , gelyk de Bladen van den

Nagelboom , doorgaans op de kanten ongekar.

teld, het middelfte grootst. Trosjes van Bloem-

pjes , naar die van de Rosmaryn gelykende
,

komen aan 't end der Takken voort, en daar

op volgen Peperachtige Besfcn , fcherp en heet

van Smaak , bevattende eenige harde Zaaden.

Ook geeft het geheele Gewas een Speceryach-

tigen Zalf -Reuk van zig, zynde de Bladen tot

verzagting, verwarming en Pynftilling, uitwen-

dig van ongemeen gebruik in Indie.

Als eene Verfcheidenheid van deeze Soort

wordt aangemerkt , die , welke door den gezegd

den Hooglceraar in Afbeelding gcbragt is onder

de Geylonfchc Planten, en genoemd Drkhladi-

5«
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ge Kuifchboom , met de Bloemen langs de Tak- lïï»

ken verfpreid. In dezelve zyn de Bladen van ™^^*

cene gefpitst ovaale figuur , aan beide zyden Hoofd-

groen ; tervvyl dezelven in de andere , van bo- ^"^u^»

ven , door 't droogen zwart worden , blyvendey-^,f,X!"

van onderen grys , even als in de gemeene

Kuifchboom 5 zo Rumphiüs aantekent. Die

Autheur merkt ook aan , dat aan de afgekapte

Struiken dikwils Takjes voortkomen met en-

kelde en met gekartelde Bladen ; zo dat die

Indifche Driebladige Kuifchboom met gekerfde

Bladen zegt hy , welke de Portugeezen be-

fchreeven hebben , niet voor een byzonderc

Soort te houden is*

(2) Kuifchboom met vyf- en driebladige ge- in.

kartelde Bladen , de Bloemen Troswyze
j^^l'^^^

gepluimd, CJekattel-

Onze Ridder onderfcheidt deeze van de

voorgaande Soort y doordien de Bladen Lan-

cetswys' ovaal , met uitgulpingen , Zaagswys'

getand , van onderen naakt en geaderd zouden

zyn. Naauwlyks , echter , kan dit ilrooken met

den aangehaalden Strand - Lagondie - Boom van

Rum-

(3) f^itex FoL quinatis teinatisque fêrratis, Floribus race-

mofo - paniculatis. Osi. Itin. 91. Vitex trifolia minor Imiica(èi:-

Mta. Pluk» ^Im. 390. Fl. Zeyl.^i^. Ncguado Arbor mas. J.

B, Hiji. 1. p. IS9. Logondium Httoreum» Kv^rn. ^m^. lii'^p,

50, T. if« Bemnofi» Hort. Mal. !! p. 1$. T» 11. RAJ. Hijh

JSjS. Vitcx trifolia fyW, Indica odorata. EURM^ Zeyl^ 22 j?*

BURM. FU Ind. 138. MILI.. /ff. 275. f. Ij 2»

1 UU DWL, V* STÜK.3 .
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lli R u M p H I ü s , die de Bladen doorgaans groo*

xn^^*
^^'*' meerendeels ook ongekerfd, aan de kanten

Hoofd- langer en fpitfer , boven gras -groen, van on-
STUK.

^Q^Qji grys en fchier Wolachtig , meer geaderd

zaadige.' ^ö minder gekruld heeft, dan de Gemeene La-

gondie , welke tot de voorgaande Soort betrok-

ken is. Die Strand- Lagondie 5 evenwel, zou

nader overeenkomen met den Negundo der Por-

tugeezen , dan de laatstgemelde , wordende

fomtyds een taamelyke Boom , doch met een

kromme Stam , en dikwils op den Grond leg-

gende ; fomtyds een uitgebreide Takkige Hee-

ller. 't Gewas van dien aart , dat de Heet

O s B E c K op Java waarnam , hier aangehaald ,

hadt ook de Bladen van onderen, zo wel als

de Bladüeelen en Takken, Wollig, hangende

de laatden nederwaards ^ met eenen Alfem-

Reuk^ Het groeide aan de Zee. De Bladen

zaten twee, drie of vier, by elkander, en die

aan de Takken waren enkeld. Hy bevonde

dezelven Lancetvormig en Zaagswys' getand te

zyn ; 't welk aan het jong opfchietende Rys

dikwils plaats heeft, zo Ru mph lus getuigt,

die ook altoos V3'fbladig zyn , maar aan de

Bloem- en Vrugtdraagende Takjes vondc men

nooit meer dan drie Bladen op een Steeltje.

fl xxvix. Tot dit Geflagt zou wegens de Zaadhuisjes,-

^'^' ^' die vierhollig zyn , en in ieder Holligheid één

Zaadkorrel bevatten , myn fraaije Takje van een

Kaapfch Heefter- Gewas kunnen behooren, *t

welk op Plaac XXVlï , hier nevens , in Fig.
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I , is afgebeeld. Hetzelve heeft aan dit Takje iH.

drie Bladen op een Sceejtje, welke Lancetvor- "^^^^^j^^*

mig, aan de kanten niet gefchaard^ maar eenHooFD-

weinig uitgegulpt of Golfswyze gefronzeldzyn.^*^"^'

De Zaadhuisjes komen , gelyk men hier ziet
^j-^f^lfl"

aan een Tros voort. Het Takje is Houtig , en

heeft een geelachtig Afchgraauwe Schors. De
Bladen zyn aan beide zyden glad.

(4) Kuifchboom met effenrandigegevinde Bla^ iv.

de7iy de Pluimen m drieën verdeeld. fZiml
Vinblvïdige,

Dee7e is onder den naam van Pljlacio-Vi'

tex ^ als tusfchen den Terbenthyn- en Kuifch^

boom middelflagtig , voorgefteld geweest, en

befchreeven als een Boom , op Ceylon groei-

jende, die de Bladen tegenover elkander, ge-

vind , dikwils vyfbladig , glad , ovaal , Homp

,

taamelyk flyf : de Takken aan 't end met eene

gearmde in drieën gedeelde Bloempluim heeft

,

zynde de Bloemen als in dit Geflagt gefcha-

pen 5 maar de Vrugt Pruimachtig of Vleezig

met een Steen. Dit ürookt zeer weinig mee

de Kenmerken. De Heer N. L. Burman-
Nus heeft een Afbeelding van een Takje van

dit Gewas gegeven , dat, zo zyn Ed. zegt,

ook op Java groeit , en van de Javaanen , in 'c

Ma.

(4) mtex Fol. pinnatis integerrlmis , PanJcuIIs trichotorais.

Plftacio Vitex« Fl, 2eyl, 41;, Vitex pinnata. BüSM. Fl. IrJ,

p. I38» T. 43» f. a.

ir* Deel» V. Stuk*
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III' Maleitfch , Cambang Tsjulang geheten wordt.

ui!^' Die, welke zyn Ed. by den naam van Ceylon-

Hoofd- fche onderfcheidt , fchynt my weinig hier van
^^^*

te vsrfchillen (*).
Schuil*

xaadige. Melianthüs. Honigblocm.

Een vyfbladige Kelk met het onderfle Blaad*

je bultig: vier Bloemblaadjes ^ met een Honig-

bakje beneden de laagften : een vierhokkig Zaad-

hnisje met vier Kwabben: dit maakt, behalve

de ongelykheid der Meeldraadjes , de Kenmer-

ken uit van dit Geflagt.

Het bevat twee Soorten, beiden uit Afrika

afkomftig.

J' , d) Melianthüs met enkelde Stoppelties . aan
Ueli*nthHi ^

, ^, ,n 1

rr j >

major. de BladjUelm vast.

Grootc»

Dit Gewas wordt Honigbloem aan de Kaap

genoemd van de Nederlanders , om dat de

Bloemen eene rykelyke veelheid van zeer aan-

genaam Vogt , dat niet minder Smaakelyk dan

de beste Honig is , uitgeevcn , zynde bleek

rood van Kleur. De Hotten totten, en de Eu-

ro-

(*) Vitex (Zeylaniea) Fol. pinnatis ternis quinisve integer-

rimis, Flotibus corymbofo-paaiculatis. Iurm. Fl. Ind. p,

338.

Cl) MiliaHthus Stlpiilis folitatüs , Petlolo adnatis. Syst. Nat^

XII, Gen, 795- p. 4*8* Vee;, XIIÏ. p, 485- Hort.^Clif. 492.

Ups» 181. R. Lugdh. 40Z. ToiJRNF. Injï. 430. Melianthüs

Africanus. HERM. Lugdh, 4^. T. 4ï5 Pimpinclla fpicata

maxlKia Africana. BARTH. A^. Hafn, II. p. ;§.
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fopeaancn zelfs , zyn daar op zodanig verlek- JIï;

kerd , dat zy die Plant nooit voorbygaan ,
^^deel»

zonder daar van te proeven. Hier te Lande , Hoofd*

insgelyks , is de overvloed daar van in deszelfs^TUK,

Bloemen zo p'root, dat zy dikwjls op de Bla-^ ^«l'^"-

den afdruipt , komende als een Daauw voort

uit het onderde van de Bloem, en in het Ho-

nigbakje , dat daar van den Kiel uitmaakt , fa-

menvloeijende. Wanneer men 'c Gewas, onder

't bloeijen , fchudt , geeft het als een Honig-

Regen uit.

In 't jaar 1672 v/as daar van het Zaad, van

de Kaap , aan den vermaarden Bartboli"
KUS te Koppenhagen bezorgd , door den be- ^

roemden H r r m a n n u s , en vervolgens is hec

Gewas in de Hoilandfche Tuinen overgebragt,

door HoTTON, daar het, 's Winters in Huis

bewaard wordende , weelig groeit. Het wordt

een Heefter van wel twee Mans langten
, ge»

duurig frifch en groen , met Stengen van een

Duim dik , die van onderen Houtig en bruin 3

opwaards groenachtig en aan den top rood zyn*

De Bladen zyn gevind , als die van de Pim-

pernel , doch veel grooter, diep gekerfd, en

Zilverachtig groen. Het Stoppeltje , een fpits

Blaadje , 't welk ieder Bladfleel omvat , is zeet

groot. Het Loof heeft een bezwaarend e en

byna ftinkende Reuk. De Plant geeft A'iiren uit

van Bloemen, die zwartachtig r^od zyn, op

Wollige Steekjes, ook door een dtTgelyk Stop-

peltje befchut, 't Getal der Meeldraadjes word^

Z ge«

H. DEEÏ.. V, STUK. '



354 TwEEMAOTiGE Heesters* '

BL gezegd tien te zyn , waar van vyf langer , vy£

xïL^' korter voorkomen, 1' o u r n £ f o u t , even

.

Hoofd» wel , heeft 'er maar vier afgebeeld. Het Vrugt-
STUK.

beginzel is vierkantig en wordt een vierhoeki-

^&dige' go Blaasachtige Vrugt , waar van ieder Hollig-

heid een Zaad bevat, dat Eyvormig is, zware

en glad 5 naar Peonie-Zaad gelykende. Op
• vogtige Moerasfige plaatfen aan de Kaap komt

dit Gewas overvloedig voort.

n. (2) Honigbloem met dubbelde afgezonderde

T:::""' suppeitjes.

Kleine.

Deeze voert den bynaam van Kleine, waar-

fchynlyk om dat de beroemde Commelyn
dezelve Kleine Stinkende Afrikaan/e Honigbloem

getyteld hadt : geevende 'er de hoogte, flegts,

van drie of vier Voeten aan. De Hyfiquanen-

fer Melianthus van Hermannus heeft Sten-

gen van drie Ellen en daar boven hoog , groen

en ruig, met dergelyke Bladen als de voorgaan-

de, welken , ieder uit elf Vinblaadjes beftaan-

de, ook diep gekerfd zyn, boven groen, on*

der wit of grys, en rimpelig wegens de Ade-

ren» Twee fpitfe Stoppeltjes bevinden zig aan

den Wortel van ieder Bladfteel. Zeer flinke

dit Gewas , zegt men, naar het Doorn -Appel

Kruid,

(i) Meliant&us^Stipnlh geminïs diAmCtis. Hort» Cliff. 492,

B.. Lugdb. 402. Melianthus Africanus minor foetidus. Comm.
Rf^r. T. p. 4. MeL Hyfiquanenfis minor foetidas. Raj.
Bendr. ïjo. Mei, Africanus minor. TouRNï. /«/?. 4Ji.
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Kruid, hebbende ook in de Bloem een Honig- lïl,

zoet maar zware Vogt. 't Getal der Meeldraad ''^^^^^l;

jes is vier. De Vrugt en 'c Zaad komen by- Hoofd*

kans overeen, "^^^^

De Heefleraehtige Planten, die in de Klasfey-'

der Viermagtigen (Tetradynamia) voorkomen,

kunnen gcvoeglyk tot de befchryviug der Krui-

den "gefpaard en niet bekwaamlyk vao de ande-

ren afgezonderd worden. Ik gaa deriialve tot

de Enkelbroederigen over.

XIII. HOOFDSTUK.
Befchryving van de E n k E l « r o e d »j r i g E

H E ES 7 E u s ^ Monadelphia, dus genaamd
^^

om dat de Meeldraadje? in derztlver > Bloemen

famen gegroeid zyn , of uit een Grond iluk

voortkomen; gelyk dit plaats heeft in de Ge- ^

raniums, Malva*6 en anderen.

Ik heb voorheen aangemerkt , dat de Smal-»

deeh'ngen deezer K.lasfe van de Vyf-, ze-

ven, Tien^ 5 Elf, Twaalf- of Veelmannigheid

der Bloemen , dat is ^ naar dezelven vyf, ze*

ven, tien , elf , twaalf of meer Meeldraadjes

hebben , afgeleid zyn. Van de eerden komen

reeds cenige Beeilers voor , als volgt.

L E R C H E A.

Dit eerde Geilagt 5 naar den Sweedfcheo

Z % Heer
lU Deeï.. V. Stok-»
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III. Heer Lerche getyteld , heeft een vyftandi-

Afdeel. gen Kelk , eene Trechterachtige vyfdeelige

HoOTD- Bloem ; vyf Meelknopjes die in het Pypje

STUK. zitten , en een enkelen Styl ; wordende het

VyfmaK^ Vr^gtbeginzel een driehollige , veelzaadige

Vrugt.

L Maar êéne Soort fs hier van bekend Qi), m

foirfilOostindie groeijende, een gantfch onaanzienly-

Staart j^^ Heefter , wiens Takken eenigermaate uit

dïaagcnde.

^^1^^^^^^^^ ^eftaan , hebbende gepaarde ,
ge-

Heelde , Lancetvormige , efFene , geheel onge-

kerfde Bladen van een Voet lang, met Elsvor-

mijge Stoppeltjejs. Aan 't end der Takken komt

een Draadachiig dunne Aair, van langte als de

Bladen, bezet met kleine Bloempjes, ver vaa

elkander, ongelyk verftrooid.

Waltheria-
Dit Gellagt heeft ook een enkelen Styl

:

de Vrugt is een tweekleppig Zaadhuisje met

ééne Holligheid en daar in een enkel Zaad,

Het is naar den Leipziger Hoogleeraar Wal*
THE RUS getyteld,

't Getal der Soorten is twee of ten hoogden

drie, als volgt.

u (i) Waltheria met ovaale y geplooide ^ Zaags*

Waithetta ^y^» getande Bladen ; de Hoofdjes ge-

n*. fteeld»
Wcsclndl- Van

(i) Letchea. Sytt. Nat. Veg, XIII. Gen. 131». p. i»9.

Mawt* 257.

(x) Waltheria Fol. ^ralibus , pUcatis» feiiMo • dcamis, to*

ffeo-
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Van dit Gewas, dat np de Bahamn - Eilan-. III.

den, te Suriname en ir. de Rerbiesjcs , natuur- ^™i^^^
lyk groeit , heeft de Heer B a n T v d'I s n A k j^ Hoofd-

eene Afbtelc! % en uitvoerige befchry vii% aan ''^^^^'

't licht gegeven , onder den naam van Mono -

^'^"^^^

fperm - jiUhéa of Eenzaadige Heemstwonel y

om dat het naar de Althéa eenigszins gelykt ,

verfchillende meest daar van door het hebben

van een enkel Zaad, Hetzelve waarneemende

in de Orangerie van den Koninglyken Tuin te

Parys , bevond t hy het een Boompje van pie-

ramidaale figuur te zyn . 't welk op den ouder-

dom van twee Jaaren byna vier Voeten hoog

van Stam was , met veele Takken , hebbende

Hartvormige Bladen , aan de kanten getand en

op lange ruige Steelen overhoeks geplaatst,

zynde Wolh'g zagt in 't aantasten, donkergroen

van Kleur , de grootften drie Duimen . lang.

Uit de Oxels der Bladen gaf het Bloemfleelen

uit , met digte Tropjes van Bloempjes , door

Blikjes van elkander gefcheiden ,
geelachtig van

Kleur, en veel naar die van de Althéa gelyken-

de 5 doch zeer klein. De vyf Meeldraadjes

wa»

laentofis, Cap'tulls pedunculWls. Syst. Nat. XU» Gen, iij.

p. 451. V^eg. XI II. p. 509. walth> Fol. cordato ovatis ferta»

tis. Hort Cliff. 342. R, Lugdb, 348. Monosperm - Ahh»a

arborescens Villofa , folio majore. ISNARD. A3. Far, 1721,

p. 362. T. 14. Aith, finailis Americana, flore luteo, EOERM.

Lugdb, II. p. 207» Betonica arborescens foliis ampHoribus.

Pluk. Alm. 67, T. 150. f. 6. Akhaca Amei. pusBiiaüoie luteo

iyicato. ÜREïN Cent^ T. 57.
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ni' waren tot een Cylindrifch Pypje famenge-

xnf^ votgd , 't welk den Styl omringde. Het Vrugt-

HooFp- begjüzel wierdc een kiein rond Zaadhuisje, dr.c

^^^^'
in tweeën open ging, bevattende één rond

nig^: Zaadje.

De Pleer d ' I s n A R d twyfelde > of het wel

die Plant ware, welke de wydberoemde Boer-

HAAVE hcefc voorgelteld onder den naam van

jimerikaaiifche ^ naar de Althéa gdykeiide , met

een gede Bloem; en . inderdaad, wanneer men

de omftandige befchryving door dien Hooglee-

raar daar van gegeven , met deeze vergelykt
,

dan zal men 'er een aanmcrkelyk vericfiil in

vinden. Het Zmd was langwerpig, fpits ge-

topt ; de Meelknopjes waren roodachtig en het

Vrugtbeginzel glad. Die van de Laage Ame«
rikaanfche Althéa , by Breyn , hier aange-

haald , is ook zeer twyfelachtig daar toe be»

trokken. Dezelve komt overvloedig voort op

Steenachtige plaatfen van 't Eiland Kurasfau.

A. (A) Waltheria met Lancetvormige , Zaugs-

^'"'^t'"'-'*
"^^y^ getande, naakte Bladen,

smaibiadi- Tcgenwoordig fchynt deeze^ niet als een by
i^* zoadere Soort aangemerkt te worden, hoewel

zy als zodanig door den Heer d'Isnard voor-

geileld was , die haar door een kleiner Blad ,

al-

CA) Waltheris FoL lanceolatis fèrrarls nudis. Veg. XIII.

'^*rLufdh, 348. FL Zi'yi. 244. Mo.no'pernï- Althcca arboresceas

villof:* Foito minore. Isnard urs Becoaica aib. Madecaspatana,

ÏLUK, Alm. é7, T. 150» i* S* RAJ. Hijl. UI. p. 297*
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alleen , onderfchciden hadt Het zoude, voU IIL

gens hem , de Boomachtige Betonie van Ma '^^^m^'
drasr aan de Kust van Koroirisnde] zyn , door Hoofd-

Plu k e n E r i u s afgebeeld. Misfchien is het^*^^'^'

flegts eene Verfcheidenheid van dê voorgaande ^^,^^'^^''-*''

Soort.

(2) Walrhen'a metovaale, Zaagswys' getande ^ ^^^ P'
geplooide Bladen , en ongejieelde Hoofd" ^ndica

Oostindi
3^^' fche.

Deeze is, volgens onzen Ridder, de gedag-

te Betonie van P l u k e n e t i u s , die de Bla-

den ruig en diep geaderd , met Bolachtige trop-

jes Bloemen in de Oxelen heeft. Het fchynt

die te zyn , waar van door den Hoogleeraar

BuRMANNüs, onder de Ceylonfche Planten

,

de Afbeelding, met den naam van Olmhladige

Malvinda is gegeven : zynde Ceylonfche Alcéa

met Bladen van Haagbeuken , de Bloempjes

tropswyze famengehoopc, door H e r m a n n u s

getyteld,

Hermannia.
Dit Geilagt voert zyn naam naar den laatst-

ge-

(i) Waltheria. FoL ovatfs ferratis plicsds , Capitulls fesfill-

bus. R. Lugdh, 348. Melochia Fol. üblongis obtuiïs &c. if,

Cliff, 343. Betonica arborescens , vlliofls Foliis profunde ve»

nofis,5cc. Pluk. Mmt. 31. Malvinda Ulmifolia 5 Floscu-

lis pufiUis. BURM. Ze^l. 149» T. 68. BüF»M, Fl, Ind^ p»

142.

•i&
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ni. gemelden , een ieverig Kruidkenner, in Saxen

^xiff^ gebooren, die geheel Europa niet alleen door-

IJooFD- gereisd , maar ook een gedeelte van Indie en
STUK.

Af^jj^a 33^ de Kaap uit liefde voor de Kruid-

üf^e/ "''^"'kunde bezogt , en na zyne terugkomst, in 't

laatst der voorgaande Eeuw , als Hoogleeraar

den Leidfen Akademie Tuin bediend en onge-

meen verrykt heeft. De vermaarde Toürnefort ,

met wien hy zeer bekend en gemeenzaam was,

heeft deszelfs naam dus vereeuwigd (*j.

De Kenmerken beftaan in een Bloem van

Peperhuisachtige holle Blaadjes , fcheef in 'C

ronde geplaatst, omringende de Meeldraadjes , die

famengegroeid zyn , of van een Buisje voort-

komen , 't welke het Vrua.tbeginzel bevnt. dac

vyf Stylen heeft en een vyfhollig Zaadhuisje

wordt.

Negen Soorten , alt^maal Heeflerachtig en

van de Kaap of uit Afiika afkomltig, zyn 'er

in vervat , als volgt.

ï (i) Hermnnnia met ovaale y geplooide ^ gekctf'*

Heemitbla-

cligs. ^*) A prseftantisfimo Viro , Paulo Hermamo , a quo Plan-

tam acceperam. Nomen i 'T. pofui: zegt hy In/i. Rei Herb. p-

656. Ik bezit eenl Exemplaar van de Synopfts Methodica Jlir.

ftum Britannicarum auBort j.RAjO.daar Tournffort eigen,

handig 'n gefchreeven heeft. Hunc mifit ad me charUfimut

H clarhfmui PAULUS HermANNUS : Kal. Maji 169 1. TOüR-

KEFORT.

(1; //frwtówrJ* Fol, ovaris p]i€itis,crenati$tomemofis S-jiu

Mm, XiL Gen* 822* p. 45i# V^t^ 3[!IL p. 505». H. Clif.
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Deeze ïs , onder den naam van Afrikaanfche III*

Hetjterachtige Ketmia^ met zagce gi^zeüladen , ^^^^^j^^*

dc'); Co.viiMELYN in Afbeelding gebragt, die.looFD'

aanmerkt dat de Bladen, hoewel veei kleiner
j^"^^^*

zeer naar die van de gemeene Althéa gel yken 5^^^:^^'^^'^*

en dac de B'oemen Schroefswyze gedraaid zyn,

Zwavel^^eel v.m Kleur. Doorgaans komen drie

Bioemfteelrjes uit de Oxels der Bladen voort,

die a in den top ieder twee Bloemen , onder

drie Lancetvormige Blaadjes , voortbrengen»

(j^) Hermannia met Lancetvormige onverdeelde ir.

en drieiandige Bladen , de Bloemtrosfen o^IemiT^'

over ééne zyde, -'g®-

De Afbeelding door Volckamer gegs-

ven, die hier wordt aangehaald, is ten opzigc

van de Bladen aanmerkelyk van gedagte bepaa-

ling verfchillende , en het Gewas hadt hangen-

de Goudgeele Bloemen. Thans wordt gezegd,

dat de Bloemen blaauw zyn in deeze Soort.

(3) Hermannia met Wigvormige gejtreepte ge- m.
plcoide , Tandachiig uitgerande Bladen, ^feSiat*

Dee tüge.

3^.i. R. Lugdhat. 347. He'-m. Capenlls Althxa: folio. Pet..

Gcz. sï. T, 34. f. 2. Ketmia Kk. frutescens, Fol. raoUibus

c\ incanis. Comm Hort. lï, d. 157- T. 79.

(z; Hermannia Fol. lanceoiacisintegris ttidentitisque , Raca-

mis fecanJis. Am Acad. VI Afr. 24 Alth. Afr. frutescens,

Fiot Aureis cochleatis pendulis rainoribus, VOLCK. Norimb.

T. p. 24» '

.

(;j HermanKÏét Fol. Cunelformibtis iiaeatls, crenato- eraar-

gjpatis. EEjaG. Cup. 166, Arbiiscula Afncsaa trlcapfal3r;$

Z 5
^^^

tl, Beei., Y* Stï^k.
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lil. Deeze bepaaling (Irookt weinig met Elzen*

^^xm^*
Bladen , welken C om m e l y n daar aan toe-

HooFD- fchreef , zig verbeeldende , dat het die zy ,

STUIT. welke ToüRNEFORT van Hermannus
^.^^^'"''''" ontvangen hadc en noemt het He^Jierachtige

Hermannia met langwerpige Zaagswys getande

Bladen ; doch van die Tandjes openbaart zig in

de Afbeelding niets ter wereld. Hy zegt, dat

de Bloemen ook fpiraal gedraaid en Zwavclgeel

zyn. Thans wordt 'er van gezegd: de Bladen

zyn geftreept ; de Kelken klein ; de Bloemen

eerst wit, dan geelachtig.

IV. (4) Hermannia met Jiomp Lancetvormige ^

foUal effenrandige Bladen.

Hyfopbla-

dige. Hier wordt de zelfde , van Volckamkr,
aangehaald , als op de Tweede Soort , niette-

genitaande derzelver Bladen naar die van Hyfop

gelyken. Zy zyn breeder dan die van Lavendel,

flomp , van boven Zaagsw^zze getand : de Kel-

ken gezwollen : de Bloemen hebben een zeer

korten Zwavelkleurigen omgeboogen rand.

v. (5) Hermannia met flomp Lancgtvêrmige (?ƒ-

x.r.«^«/i.
fenrandige Bladen.

Lavendel- Ds
Liadige.

Ononidts vernx fingulad folio. Pluk. ///ï«?. 14. T. 139. f. i.

Ketmla Afr. Veficaria fmticans ereda. COMM. Hert^ II. p,

15^* T. 72-

(4.) Hermannia Fol. lanceolatis obtufis ferratis. H* Cliff',

342- Up$, 195 R. Lugdh. 3+7. Alth. Afr. fiutescens , Flori-

bu& Aureis hc. VOLCKAM. Norimh. T. p. 24.

{$) Hirmüm'm JFol. lanceolatis , obtufis integerrioiic. H.

/ Clif.
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De ongetandbeid der Bladen maakt het Ken- lil»

Tnerk var deeze Soort , tot welke de Heefter- ^^xifL^*

ftchiige Hermannia van B o e r h /^ a v e , met Hoofd-

een flomp Lavendel •« Blad en kleine Goudkleu*
^^^^'

rige Bloemen, is t'huis gebragt. dru''^^^"

(fi) Hermannia met /malle Bladm en eenbloe- yj*

mige Steeltjes. viafchWa
dige,

Deeze is, als een nieuwe Soort, voorgedeld

door den Hoogleeraar N. L. B u r m a N isi u s.

(73 Hermannia met drievoudige ongejleelde , vir.

geplooide , Jlompe , Wollige Bladen. bÊa^^
Die van Boerhaave met een langwer-

pig, Hartvormig, zagt, ruig Blad, wordt hier

betrokken. Zy komt de Elsbladige naby : heb-

bende de drie Blaadjes (lomp > geplooid 5 Zaags-

wys' getand ; de zydelingfen kleinst.

(8J) Hermannia met drievoudige , gefleelde ^ vfii.

platte y ftomp omale Bladen. Dncv&
. De^^-

Clif. R. Lugib, Hsrm. fmtescens , Foüo Lavend, latiore,

Piore paivo Aureo. EOEHH. Lugdb^ L p. 273. DiLL, Elth,

179. T. 147' f- 176.

(6) Hcr/Mannia Fol. linearibus peduncuüs unifljiis, EURM,

Prsdr. IS.
^

(7) Hermannia fol. ternatis , fesnUbus
,
pücatis letiUls co-

mcntofls. Hort. CU_g, 342 R. Lugdh, 347. Heem. frucescens

Folio üblongo raolli cordjto hirfuto, Eoerh. Lugdb. I. p.

273.

(8) Hermannia Fol. ternatis ,
pctiolatis , planis obovatis. Ar«i

^isjtd. VI» Afr. 25.

H. DWdL y. STUK.
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in» De gefteeldheid der Bladen doet üeeze meest

Kiu/ van de Voorgaande verlchillen. Zy hoJt de
Hoofd Bloemblaadjes zo lang, als de BlaJeu en de

^.^^^^^.Bloemfteeicjes no^ langer , vyfbloemig met bük-

»'r*' jes , zvnde het geheele Gewas dun met Haair-

tjes bezet.

ïx. (9} Bermaimia met Lancetvormige ^ Finswyz*

rifoiia.^' verdeelde Bladen,

Kruisbezie-

WdigQ. Hier is die met ftomp ovaale Bladen , fpits

ingefneeden en tweebloemige Steekjes, uit den

Leidïën Akademie. Tuin , t'huis gebragr. De
Hermannia pinnatai die te vooren de negende

Soort uitmaakte , is thans, wegens de Honig-

bakjes, in 't Geflagt van Mahernia geplaatst

^

en aldaar befchreeven Q^),

Melochia*
Het eenige verfchil der Kenmerken , byna

,

tusfchen dit en het voorgaande Geflagt ; beftaat

in de figuur der Bloemen , die hier niet fcheef-

bladig noch gedraaid zyn.

Zes Soorten, meedendeels Heeilerachtig, en

uit de beide indien afkomitig, begrypt hetzel-

ve , als volgt.

^
(ï) Melochia met Kroonswyze Bloemen tegen

Meloehm QVeT
pyramïda-

^'*'. (9) Hirmnnnia FoL lancfiplatis pinnatifidls. Herm. Fol»

^;gg * «ibovntis acure incifis, Pedunc« bifloris. R, Lugdb. 347,

C^; Zie ffiyn voorg. srtm. , bladzj* 440.

. {\j Melochia Flor. urabellatis, Capfubs pyramidatis penta*

gonis j angulis muaonatis ; Foiiis nudis, $^it. Nat. Xii. Gen»
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ever de Bladen , Pieramidaale Zaadhuis- III.

jes met vyf fpitfe hoeken; de Bladen kaal, ^^xuf^'

Den ouden naam Melochia, die door Alpi g^^^^

H u s aan een Egyprifcb Kruid , eenigermaate Peman-

Daar Melde gelykende , en by de Ëgyptenaaren ^'*^**

van zo veel gebruik in Warmoes of Vleefch»-

fop, als hier de Beet en dergel yken, gegeven

was , heeft onze Ridder . verlevendigd in dit

Geflagt , misfchien wegens de Pieramidaale fi-

guur der Zaadhuisjes van deeze Soort. Dezel-

ve , nogthans , heeft op gelyke manier in de

volgende plaats , die 'er weinig van verfchilt,

zynde door den Heer Jacqüin mooglyk -ï.^-

voorgefleld onder den naam van Melochia Do»

mingenfis* Een dergelyke Heefier van vier

Voeten hoog , was hem , op Steenachtige plaat*

fenvan 't Eiland Kurasfau, menigvuldig voorge-

komen. LiNN^üs fielt de woonplaats in

Brafil.

(2} Melochia met Kroontjes van Bloemen in ir.

de Oxelen , de Zaadhuisjes pieramidaal tofa."^^^

met v^f fpitfe hoeken : de Bladen Wollig, w jibladi-

De^'*

S29. p, 451. ^fg' x?iT. p. 510. H. cuff, 343. f; ^y.24y.

XOEFL. Itin. 25 5* Me'ochia herbacea&c. Erown, Jam zi6,

Althaca Br?Js. frutescens. Pluk. jUm- 25» T. 131. f. j. Me- .

lochia Dominiceniis. jACQ^ Amer. Htfi. 193. Hert. T. 30.

(2) Melêchia Flor. utnbell. axilljri'>us , C|p'!)lj^ pyratn'd.

pentagonis , anguHs mucronatis , fol tornemohs. Melochia

frutescens &c Brown Jant^ 276. Abutilon herbaceutu pro.

cumbeus&c. Sloah. Jam. j»/. Hi/l, 1. p,2Zü, T. Ï3^, f, s,

Ih Deel, v» Stuk*
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lil* De Wolligheid der Bladen onderfcheidt voor-

'^^^j^f''"naamelyk deeze Soort , welke door gedagten

Hoofd- Heer , op verfcheide VVestlDdifchc Eilanden,
*'^"^*

en allerovervloedigst op St, Marten, is gevon-

égt!'^'^^' den , een Heeder maakende , op Steenachtige

opene Velden drie Voeten en op befchaduwde

plaatfen zeven Voeten hoog. De Stengen zyn

als Rys of Roeden : de Bladen Lancetvormig-

ovaal, geplooid, gekarteld , V/ollig : de Bloem-

ft€eltjes Kroon tjeswys', tegenover de Bladen:

de Bloemen paarfch en vry groot.

iii. fs) Melochia met enkelde Bloemen en platte

fïZv'ng-
vyfhoekige Zaadliuisjes

_, die de hoeken

dge, jlomp en gehaa''rd hebhm»

Deeze Soort is door de platheid der Vrug-

ten onderfcheiden. De Amerikaanfche Ahutihn

met Besfen " Bladen 5 een v'leefchkleurige Bloem

en een vyfhoeVige ruuv.^e Vrugt , is hier t'huis

gebragt. 't Gewas wordt by de Havéna ge-

vonden*

IV. r4) Melochia met digte end - Tros/en ; de

Cor^cÊtena. -Zaadhuisjes rmd en ongefleeld.

Rondviug-
Dit

(i) Meleehta Plor. folitariis, Capfulls depresfïs pentagonis,

angulis ©brufls ciliaris. Melochia erefla minor. BROWi»f.

JavH. %76. AbutÜon Amer. Ribcfii foliis, HOUST. Ms. MiLL.

Di(f?. T. 3* f. 2.

C4) Meloehïa Racem* conrertis tetminalibus , Capfulls glo-

bofis fesfilibus. FL ZeyL 24.7. Alcea Indica flosculisparvis. Pluk»

Al»t* 16, T. 9* f. 5» BüRM. Fl. Ind. p. 143.



Dit is een overblyvend ,
glad , regtopftaand H!»

Gewas, met zwiepige Takken. De Bladen zyn ^xui!"*

langwerpig ovaal , Zaagswys' getand, van on- Hoofd?"

deren eenigszins gekwabd , geileeld. Het geeft
^"^^^*

veele Trosfen uit , die van elkander afwyken. dria^'^'''^'

De Groeyplaats is in de beide indien.

{^) Melochia met ongejleelde Bloemhofdjes v-
.

en rondachtige Zaadhuisjes* foUa,^'
Breedbla-

Deeze is Melochia met CorchoruS' Bladen \3n^'^è^*

DiLLENiüs genoemd 5 en uicheemfche Al-

théa , met langere Betonie - Bladen en zeer klei-

ne Bloempjes van Pltkenet. Op Malabar

noemt men ze Tsjeru • Uren. Hermannus
ïioemtze Indifche Malva met Aalbesfen Bla-

den, 't Gewas is Heefterachtig, doch laag en

wyd uitgefpreid , met de Takken als Roedjes

,

de Bladen flomp Hartvormig , de Bloemen in

ronde Hoofdjes vergaard , bleek paarfchachtig

met een geelen Bodem.

(6} Melochia met Bloemhoofdjes ; de Bladen VT.

ovaal 1

leggende.

ovaal Eyrond getand ; de Takken ^«^^J"- HutkTnde.,

Een

f5) Melochia Flor. capitatis fesfilibus Capfulis fubrotundis,

F/. Zeyl. 246. Melochia Corchori folio. DiLL. Elth. izi, T*

276. f. 217. Althxa peregrina &c. Pluk. Alm, zj. T. 44.

f. j. Tsjeru -Uren. Hort, Mal. IX. p. 143. T. 73. BüRM#
JFl. Ind. p. 143.

(6) Melochia Floribus capitatis, Foliis ovatjs ferratis Caull-

bus procumbentibus. Alcea fupina puHlla kc, I'LUKt ^Z?». I4»

T. 13i. f. 4.
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ni. Een klein Oostindifch Plantje , naar Oije-

^^fi^^^' vaars - Bek gelykende , maakt deeze Soort uir.

Hoofd- Het heeft de Vrugten als Bolletjes op den top
*^^"'*

van de Steekjes , hard van Dop. Nog twee

K^^f. "Soorten , de eene op Java , de andere op Kc-

romandel groeijende , zyn hier door den Heer

M. L. BüUMANNüs bygevoegd (*).

G ERANiüM. Oijevaars - Bek.

Onder de Tienmannigen van deeze Kla^fe

komt hier alleen dit Geflagt in aanmerking ,

waarvan de Bloem maar ééneo Styl doch vyf

Stempels heeft, en de Vrugt is vyfzaadig met

een Snuit, waar van men den naan^ ontleend

heeft.

Ongemeen uitgebreid is hetzelve, als bevat-

tende meer dan zestig Soorten , die tot Onder-

deelingen gebragt zyn , naar dat onder de Meel-

draadjes meer of minder voorkomen , die geen

Meelknopjes hebben , 't welk eene aanmerke-

lyke hyzonderheid is van deeze Plantgewasfen.

Ik zal in 't vervolg daar van omftandiger moeten

fpreeb-n , merkende thans alleenlyk aan , dat

de eerfte Afdeeling ^ met zeven vrugthaare en

Kroont]esdraa<^ende Steeltjes , alleen de Hee-

Iterachcigen bevat, welken altemaal Afrikaanfche

of van de Kaap en daarom (Ireeks afkomflig

zyn, als volgt. DezelvcB hebben de Kelken

eenbladig.

(O Oi.

(*} Melochia erccèa §c cordata. F/, Ind, p. 14?,
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(i) Oijevaars - Bek wz^? driedeiUge gchrfde IIU

Bladen , het middelfiuk grootst; üubbelde ^^^^'^^i

Kroontjes; de Steng yieezig Heejier- aooi-iy*

achtig. STUK*

I-

Wegetis de Schitterend hoogroode Kleur der^J'^'""**»»

Bloemen heeft deeze den byraam. HeE Suri-'^chuteieis*

naamfe Gerarjioai, met Bladen van Chelidonia/^*

door T I LLi üs dus genoemd , wordt hier t'huis

gebragc»

(2) Oijevaars . Bek met Nierachtie; ronde 5 ir.

Wollige 5 gekartelde , byna f^nverdeeUe
^If^^^^'^^

Bladen
'r,

de Steng Heefierachtig. de.

Het Loof van. deeze Soort, met de Vingeren

aangeraakt zynde, befmet die ati met Yze?-

roest > waar van zy den bynaam heeft De
Bladen zyn eenigermaate Hartvormig en naar

die van de Malva gelykeode ; des het onder

de Afrikaanfe Geraniums met Kaasjes - Bladen

die

Cl) Qetanium CaJ. JHonóphylÜs , Fol. tripartltis incifis, in-
termedii tnajoie ,• Umbellis geminis , Caule frutJcofo Carnofo.
Sysu Nau Xll. Gen. 832, p. 452. rtg. XIII, p. 510. Srir.

Oif, 67. H. Cliff. 49g. R. Lugdhat. m, BUBM. Gcr, ^2,
Geran. Afnc. Folio a!cc:e. DIll. Ehh. is6. T. ijo. f. i^j,
Ger. Sur. Chelid. folio. Till. Pis, 68. T, 26.
(z) Gefanium Cal. mon. Foi. orSic Renif. toméntoils ae-

natis integrts, Caule fruticofo. /f. Ups. 19; Burm. G.r 45,
H. Cliff-. K,iLugdh. &c. Ger. Afr. arbor, Malvs foüo p nruU
DILL. Ehb isu T. 125. f. „2, Gct. Afr. arbor. M.W^
folio plano lucido, FU elegant! KctmeCno. Mart. On:, 3,

Aa
II« DssL* V« Stok.'
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fIL ^le in deeze Vettig zyn , betrokken wordt:

Tnf.^* Het heeft fchoon Karmozyn-roode Bloemen. .

Hoofd»
STUK. (S) Orjeyaars - Bek met rondachtlge gladde

III. gekerfde onverdeelde Bladen , de Steng

"^tt- Heefierachtig.

Als eene i Verlcheidenheid van de Tweede

Soort is deeze door Dilleniüs voorgefleld.

L I N N ^. ü s verbeeldt zig , dat zy uit die en

de volgende gefprooten zy , 't welk een aan-

nierkelyke waarfchynlykheid heeft, alzo dezel-

ve zig als midde(flagtig tusfchen beiden ver-

toont. '

^

IV. (4) Oijevaars - Bek met ovaalachtige Fleezigs

4eiu/um. gekerfde Bladen , de Steng /lap Heejter-

ég. • achtig.

Deeze heeft de Bladen altemaal dik. Zee-

groen , en van Smaak als Zuuring. Zy iyn

gefteeld en van figuur byna als een Schilders

Palet. De Bloemen, aan Kroontjes, op de top.

pen der Takken voortkomende , beltaan uit vyf

Imalle Blaadjes-, .van aanmerkelyke grootte.

(5) Oije-

f3} Geranium Cal. mon, Fol. fuborbiculatis , crenatfs , gla-

bris, inregtts, Caule fmticofo. Mant. 97. Ger. Aft» arbores-

cens, Malvaefphopiagui, vaiietas. Dill. EltL 152. T. 125. f«

351.
.,

'

f+) Geranium Gal. mon. Fol. glabris obovatis, carnofis,creaa-

tis; Caue iMut cofo laxo. BüRm. Cer, 47. Ger. Afr. fmtescens^

Eolio ctasfo& glaiico , Acetpf» fapoic» CoiyiM. i'r^e/. p. jf, T* -h



.M ' ö ïï A ö Ë Ê t :~ ^^^ 't^ Ai' 5^t

"C5)^Oij^'yHa';s-Êek mePVMdetachtige Blee- irt* -

wï^» , die de Vleugels en Kul klein htbheii : xnr'^*

. .de. Bladen Hoekig ^ de Steng Heefter- Hooib-
'

achtig,
' STUK,-''

V.
^

Deeze: behoort mede onder de Boomachtisfe ^^^M'»-

Afrikaanfche 0»jevaars - i3ekken met Kaasjes* vündcr-

Bladen, welke hier gefpitsc zyn. De drie on.^^®^""'^^*

derfte Bloemblaadjes zyn korcer daa de Slippen

van den Kelk / de boyenften Homp. Déeze

feloeit vroeg in 't Voorjaar. ..,,^,

(6) Oijevaars - Bek met Wigyormige geplooide , „ vr.

ruuwe ^ aan t end :Zaagswys getandefoHum.
Bladen; de Steng Heefterachtig. .

'
wigbladi»

Dit is een regtopftaande Heefter met Weïlige

Takjes j de Bladen Wigvormig
^ geplooid 1^.1

aan de punt getand 5 onverdeeld, en z.^fer ruii#ï

hebbende 5 de Bloemen rood By Bergius
vindt men deeze, zo wel als de volgende jbe-

fchreevèn.
'*"''

"
<'•-''—- --••

(7) Oijevaars • Bek met Nierachiige ^ gekrul- vif.
-_ .'.,..; ^

.fa
^rispunt.

'.. ''••/'.•' • -^

{%) Geranium Cal. mon. Cor. PapiHonaceisj AHs Carinaque

jninutis, Fol. angulatis , Cnule fruticofo. // dyf. èic öcc.

Gcr. Afr, arb.. Fl. -vdud dipocalp, eleganrec van«guo. DiLt»

JB/r;6, i54« T, 128. f* .155. Ger. Aft. aiDoresceus , Malvae folio

mucronato» MART. Cent 15. T. (5*

(6; Geranium Cal. mori. Fol, CunesTor tiibus plicaüs fcabrs
,

fupeme ierratU , Öaule FruciCüio. Berg'. C^?/), ij 7. Mant^

$69* '.

.

.

: , ..

(7) Gcr^KJtt?» CaU mon. Fol. Renifórmibus crispis fcabris,^-

Caulc Fmtieofo. M^nt^z$-j. Berg. Cap» iy6^ ^ -

Aa a
II. DEEL. V. STUK.
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III. de , ruuwe Bkden , de Steng Hetftet^

STUK. Deeze is een llyve Heefter , die de Bladen

^itn- klein 5 gekruld, vyfkwabbig, van onderen zeer
»«««%*• ïuuyv heeft , met een zeer Iterken Reuk van

Melisfe ; de Bloemen Violet, meestal twee op

een Steekje,

viïi. (8) Oijevaars - Bek met Wigvormige ruuwe

ilmwt''' ^^^^^^ »
^'" ^^^^^ Slippen verdeeld; de Steng

Heefterachtig,

Hier van is, gelyk van cenige anderen, door

, . den Hoogleeraar N. L. BuRMA^NUs,in
' zyn uitmuntende Verhandeling over de Gera-

niums , een fraaije Afbeelding gegeven. De
Bladen gelyken naar die der Anemonen ; de

Bloemen zyn rood.

IX,
(p) Oijevaars - Bek met Eyronde ongelyk ge^

MttuUnum. tande vlakke Bladen ^ de Steng Heefter

"

Berkbladi-
^^^^^

De oude Hoogleeraar J. Bürmannüs
heeft zeer goede Afbeeldingen aan *t licht ge-

bragc

(i) GerMtum Cnl* nion. Fol. CunelferMibns multifido-Ia-

dniatis fcabris, Caule Fiuticoft. Am. Aead. IV. ]». zgi. BUBM.

Ctr 19* f' 59-

'

f9) Geranium Cal» mon* Fol. «vacis inarqualiter fcrratis,

plinii , Caiile fruticofb. Ger, Fruresceas , folio fuWrotundo &
lat» dentato. Bu»M jt/r. pi. T« S3. f. i, i. Ger. Betulx

folio Afr. Raj, Suppl,sii, BéBG, Cép» 175* FLÜK* Jhtêflt» 9^*

T* 415. f. 34
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bragc van deeze Soort, tot welke zo wel die lU.

mee kleinere rondachtige , als met grootere ^'^^f^
breede Bladen , onder den bynaam van Berke- Hoofb-

bladi^e ïs tehuis gebragt , welken Be r g i u s'"^"^'

do ar aan gegeven hadt. 't Gewas heeft een^„^/^**"^

Houtige Steng en dergelyke Takken met een

ruuwe Schors en is ïn Vrugtmaaking met de

Geraniums overcenkomflig. De Bloemen zyn

p-aaifch of roodachtig.

(10) Oijevaars 'Bek met Huikvormige getande x.

Bladen y de Steng Heefterachtig.
^"^** *'

tum.

HuikbUdl-

Dc Bladen van deeze Soort, naar die vang^

Heemstwortel gelykende, zyn opwaards Huiks-

wyze famengevouwen , waar van zy den by-

naam heeft RiviNus noemtze de Grootfte

Afrikaanfche Oijevaars-Bek. By den Voet des

Tafelbergs, aan de Kaap, groeit zy , zo H er-

ma N n u s aanmerkt , met een ronde ^ ruige

Steng, van drie Voeten en hooger, zynde dik-

wils van den Grond af in Takken verdeeld»

Of nu Seba niet mis hebbe gehad, met 'er

den naam aan te geeven van Ceylonfche Oi«

jevaars - Bekken , heeft weinig twyfeling. 'c

Ge-

(io> Gerétnium Cal. mon. FoL cucallatis dentatis, Cauig

Fruttcofo. BURM. Ger. 42. Ger. Afr. Arboresc. Fol. cucuIJatis.

DiLL. Elth. \ss. T. ï29» f. \s6. Ger. Afr. Atb. Ibisci folio.

HCRM. Luiih, 274. T. 27;. SeB- Kab. U T. %€, £ z. MART.

Cent» 28* T. 22. Mant» 432. BERQ, Cirp« 374, Geuniuni

Afric. maximum» Riv. Pentaft. !>8»

Aa 3
IL D£EL. y* ST^^
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III. Gewas is hier , by de Liefhebbers van uitbeem*

^^\m^ fche Planten , yeer gemeen , en laat zig van

Hoo'D* Zaad, Stek en Afzetzels ligc vennenJgyuMigcn.
STUK. Dq fj-aaiheid beflaap in.de fchoonrpoj ge(heep

-

T/^«w4«^
te Bloemen en in de flerke Reuk der Bladen^

naar dien van den Carlina Wortel trekkende.

De Bladen hebben een Kruidengen Smaak

,

met eenige Lymerigheid. Her m a is in us

hadt dezelven , een weinig gedroo;^d zynde ,

niet zonder vragt doen mengen onder de Krui-

den tot verzagüende Kly(!eeren, rc'>en Kolyk,

Graveel , den Steen , Opftoppingen van hec

Wateren, enz.

x\ (ii) Oijevaars-Bek met de HeefterachHge

vfcezf^e?
^^^^^ Fleeziggeknohbtid. de Bladen Fins

-

wyze verdeeld , de Bloemblaadjes zeer fmal,

Deeze is, door den beroemden Dï lle-
KTTTs, onder den naam van Vleezige y^frikaan-

fche Geranium , met fmalle witachtige Bloem-

blaadjes , in Afbeelding gebragr.

xiï. ( 12 ) Oijcvaars-Eek 7net de Heeflerachtige

^.fotóS «^^^^ö TAeezig geknobbeld, de Bladen eenU

ge, germaate gevind*

De
(ii) Geranium Cal mon. CauleFruticofoArticuIIs crrrnofb*

gibbofis, Fol. pinnatifid:.s , Petaüs linejribüs. u^nt, Acad. IV.

p. 281. Ger. Atr Carnofum &c. Dill. Elth, 153. T. 127,

f. 154.

Cii) Geranium Cal. mon. Caule Fruflcofo Gen'culis carno-

{Is gïbUo'is ^ Fo! fubp unatis. BüRM. Ger, 50. Fol, dup^jcato-

plonatiMs. iï. Ups, 345. B.. Lugdk* 354-. Fol. lobato-pinna-
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De Bladen , naar die der Akeleijen gelyken- Hl;

de, onderfcheiden deeze Soort meer, zo 't my xiii.

toefchynt , dan de Knobbeligheid der Stengen Boofd-

of Takjes , die by H e r M A n n u s gezegd
'^^^*

worden Houtig te zyn , en de Hoogleeraar J dria!''^

BuRMANNUS oordeelde dezelve te veiTchillen

van zyn Ed. afgebeelde j wel"ke niettemir. f hans

tot deeze Soort betrokken worde De eigen-

fchap , van een ongemeenen zoeten Reuk , ge-

duurende de geheele Nagt,uit tegceven, maakc

dit Gewas zeer aanmerkelyk , dat aan de Kaap,

nevens de Beekjes , aan den voet der Bergen

,

als ook in de fpleeten -van Rotfen , dikwils ter

hoogte van vier of vyf Voeten groeit.

(13) Oijevtars - Bek met vyfkwabbige , effen- xiii.

randige^ gladde y hyna Schildvormïge Bla-
^^^^^^^^^-^^

den f de Steng Heefteraclitig, dige»

Deeze Plant , in 't voorde deezer Eeuw uit

Zaad geteeld in de Anifterdamfche Kruidtuin,

is een Rankgewas , welks onderde Bladen naar

die van 't Mans - Oor Kruid gelyken, debo-

,
ven-

tifidls. Ihid. Geran, Fol, AquileguT. RïV. Pentap» i©o» Ger.

Afr. noftu olens, tuïierorum & nodafum, Aquilegjae folüs»

Herm. Lugdb, 284- T. 285. STtss* Bot^ III» T» iir.

relargonium Fol. raultifidis , Rad. crasfa bulbofa. BURM»

Afr. T. 37. f. i-

e 13) Geranium Cal. mon» Fol. quinquelöbis integerrimis

,

glabris, pehatis, Caule Fruticofo. H. Clif. 345. R» Lugdb^

35a» BuRM. Ger, 48. MiLL. DiEi^T. 140, Geranium Africa-

Slum Fol. infer. Afad &c, Comm. Pr«c/, ;2, T. x,

Aa 4
H. Deel* v« ir^m^
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llï' venften diep ingefneeden en Schildvormg zyn

^^xuu a^s die van het Luiskruid, allen de Smaak van

HoopD Z'HirJog hebbende. De Bloemen zyn groot en

Vleefchkleurig rood.STÜtt.

^oojuWa. ingefneeden Bladtn , du gezoomd zyn , de

XIV. (14^ Oijevaars-Bek met H-artvnrmig ronde,

.ootuWa. ingefneeden Bladttn ,

^'ü«- Steng Heefterachtig.

Deezc , op gcivke manier geteeld , heeft een

dikke groene Steng , van drie of vier Voeren

hoog , welke van den Grond af Takken uit-

geeft, met ruige, ronde, acn den rand gekerf-

de Bladen, die breed gezoomd zyn. De Bloe-

men komen in Kroor.tjes voort, van dergclyke

Kleur als in de voorgaande Soort.

XV. (15) Oijevaars - Bek met opklimmende , ge*

wyfS kwabde, Wollige Bladen; de Bloemen rond

bladige, getropt \ de Steng Heejierachtig,

Deeze Boomaehtige Afrikaanfche , zogenaamd

,

heeft als Wyngaardbladen en den Reuk van

Mclisfe. Zy is door Dilleniüs afgebeeld»

fl(5) Oi-

f14) Geranium Cal. mon. Fa'. Cordato - orMculatis iiicifis

zona nourjs» Caule Iruri^ofo /i. Ups, ipi. Btirm. Ger. 43,

Oer Afr. ArKorescens , AkhemiHx hixfuto folio, floribus

ïubicundh. Comm, Pr^ 51. T. i.

(is, Ger4rmum Cal, mon. Fol. adscendentibus lobatis pu-

bescentibus, Caule frutKofo. Ji. Ups. 196. BuRM. Ger^ 40».

Genninta Arric. Aiborescens , Viti? foÜQ , odoic Meliafa:,

VlUhp Bltf)* \$\^ T, Utf f. 15 3<,
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(16) Oijpvaars Bek 7net ^ekwabde ^ gegolfde ^ HL
Haange Bladen^ de Steng Heefterachtig^'^^^^*

uitgefpmd. Hoofd-
stuk*

Men vindt deeze , onder den naam van ^vi.

Afrikaanfche Geranium , die Heellerachtig is
^^f^^^^^^'

met ingelneeden welriekende Malva- Bladen ,

door Hermannus afgebeeld ; die aanmerkt, »

dat het Gewas nederhurkende Takken uitgeeft,

met knobbelige Knietjes , ter langtc van een

£lle; hebbende de Bloemen als in Hoofdjes of

Kroontjes » met Blaadjes daar onder, vergaard.

Een goede Afbeelding is hier van by R i v i-

HUS.

(17) Oi jevaars - Bek met Hartvirmige ^ ge- xvit.

kwabde ,
gekartelde , gladde , aan den viakbiadi*.

i rand gehaairde Bladen; de Steng Hee-^^*

fterachtig.

Beeze Soort , door den Hoogleeraar N. L.

B u R M AN N u s , in zyn Ed. bovengemelde Ver-

toog over de Geraniums , ook in Afbeelding

gebragt , heeft leggende Steclen , die ruuw en

Ste-

(16) CerAmuM Cal. mon. Fol. lobatis, Htidatis , villafïs

,

Floribus Capjtatis , Caule Fruticofo diffufo. H» Ups^ ifd,

BuRM Cer. 41. Get, Afr Fmtescens MaIvjb f«lio &c,Herm.

Luidb. T. 17». RlV. Pent^ 99.

(17) Ceraniura Q/sX.m^xk. Fol. cordatis, fublobatis, creaa-

tp- dentatis, glabris , fubciliatis ; Caule Fruticofo. BURM. Ger,

T« 1. f- 44 Ger, Afric. Hcderat Arbore?c folio , Floife purpu-

cei?. Raj. Suf^U 5 14- Sc Ger» Afr. Floribus rubellis&c,/i;W*«ï^

Aa 5
K. DSEi.. V* STUK.
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IIL ftekelig zyn ; Nierachtig Hartvormige Bladen,

^Tm ^ in 't midden paarfchagtig , en zeer lange Bloem-

HooFD- fteelen met paarfche Bloemen. R a y hadt een
STUK. Afrikaanfche Oijevaars Bek , met Klim - op

^^Jf'"^"" Bladen, voorgefteld ;, welke hier toe betrokken

wordt.

xvïiL (^^) 01jevaars • Bek met Hartvormig ronde y

Cotyiedo' Schüdwyze , Huikvormige , gekartelde ,

Gcnaveldc. Wollig ruige Bladen,

Deeze Soort bevondt zig aan de Kaap, ge-

lyk alle de voorgaande.

Onder de Veelmannigen , in deeze Klasfe,

komt hier in aanmerking het Geilagt van

Malachra.
Waar van de byzondere Kenmerken beftaan

in een gemeenen bladerigen, veelbloemigen,

grooten Kelk; veele Stylen , en vyf eenzaadige

Korreltjes tot een Vrugt te hebben.

Twee Soorten , thans van het Geflagt van

Sida afgezonderd , komen *er in voor, als

volgt.

I. (i) Malachra met gejieelde driebladige Hoofd-
MaUchra

j^^ y^^^ zcveu Bloemm.
capitata, -^

Getropie. Q

(i8) Geranium Cal. mon. Fol. Cordato • orbicul. peltatis,

cucullatis, crenatis pubescentibiis. Mant, 569*

(ï) Malachra Capitulis pedunculatis triphyllis f»ptcmflorIs,

57iJ. Nas, XII. Gen» iz66, p. 418, Veg. XIII. p, 5i8» Sida

Ca-
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Onder deeze bcpaaliDg is 'er een befchryving III.

en afbeelding van gegeven» in de verband lm u^{^^*

gen der A'cademie van Upfal op 'c jaar '743 , i:looFD-

door den Rid 'er , die hier toe bcir kc de i^m*-
^'^''^^'

,

1;^ regtöpftaande Sida van H r o w n e mee Hari*^^;^/^''"

vormig gehoelsic gekwabde, ftomp getande

Bladen, gebladerde Hooidjes, op (tevige Steel-

tjes uit de Oxe^'^ voorcko nende : als ook de

Groote riiuwe Water - Malva van S l o a N E

,

naar de 1 uin-Stokroozen ^elykende , met een

kleinere witte Bloem en ÜQ^éivy, Z lad. Deeze

groeit , overvloedig , in flaande Vv^aceren en .

Moerasfen , op 't Eiland Jamaika en de Kari-

bes. Hier mede komt de Heefteraclitige ruige

Malva , met gQtle Bloempjes tot een Hoofd-

je vergaard , die in de Europifche Hoven thans

vry gemeen is, overeen. Dezelve draagt zeven

Bloempjes in een driebladig Omwinuzel tot een

Hoofdje vergaard.

(2) Malachra met gefteelde vyfh^adige veel» n.

bloemige Hoofdjes en Falmswys^ ver-Rclillz^

deelde Blldm. Geftraalde.

Dee-

Capïtulis &c. Sp. PUnt. II. p, 965. LiNN. Ac}. Ups. 174J.

p, 137. T. 2. Sida hirta asfurgens &c* EEowN. J..m. 28 1.

Malva Caale eredo hispido, R» Lugdb. ^57. htnvd. irutestens

hirluta. Plum. Ic. 169. f. i. Malva aspera mijor Aq mica &c.

SJ-OAN. Jam, 96. Hifl^ I. p. 217 RAJ Sappl 350.

(2) Malachra Capituiis pedunculatis pentaphyliis niuitjflo.

ris , Foliis pahnatls» "j". Alcea hirfutisüina fruiescens. ïhSii&*

Je. io« T. 19»

II» DiEL. V. Stuk*
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III. Deeze bepaaling onderfcheidt het Gewas ^
Afdeel, ^^j. p l ü m 1 e r in de Westindiën ontdekt en

Hoofd onder den naam van uitermaate ruige Mee/ter'

sTU^. achtige Alcea in Afbeelding gebragt heeft. Het

f"^"^^' vLxoQit *er ook in Moerasfen, en wordt, iïi de
mie* 1

o
, , , ,

Hoven overgebragt zynde, zo rank en teder,

dat het grootelyks naar de voorgaande Soort

gelyke 9 zo de Hoogleeraar J. Burmannu»
aanmerkt» L i n N -« u s hadt hetzelve niet ge-

zien.

In het Geflagt van Malva komen twee Soor»

• ten voor , die Heeilerachtig zyn , doch ik zat

die van de anderen niet afzonderen ; des ik

overgaa tot dat van

Lavatera.
't Welk met de Malva en Althéa gemeen

heeft een dubbelen Kelk en veel Zaadkorrels

tot een Rondzeltje famengehoopt , die een en-

keld Zaad bevatten ; verfchillende alleen van

dezelven , doordien de buitenfte Kelk niet drie-

bladig , gelyk in de Malva's, noch, gelyk in

de Akhéa*s in negenen, maar in drieën ver-

deeld is.

Dit Geflagt b&vat zes Soorten, die Heefter-

of Boomachtig zyn , als volgt.

I. (i) Lavatera die Boomachtig is , met zeven'

l^Tbtrll*
hoekige. Wollige^ geplooide Bladenden

itai.aan- getropte eenUosmige Steekjes in de Oxelen.

Dee-

(i} Lavatera Caule Arboteo , FoU lêptangulailbus tAi^en*

fehe-



Dceze, Boomachtige Malva ^ de Venetiaanfche III.'

genaamd , met een kleine Bloem , die blaauw '^^xnJ^
is, getyteld by Baühinüs, bereikt fomtyds Hoofd-

de hoogte van agt of tien Ellen , dat meer^^"^*

dan twintig Voeten zoude zyn , volgens C A- dria!^^^*

M E R A R I ü s , die dezelve , aan den Weg van

Pifa naar Livomo , fomtyds gevonden hadt»

Dezelve heeft een regten Stam, van een Arm
dik , zonder Takken , die boven uitfchieten ,

met gladde groene Bladen , grooter dan die

van de Wilde Malva. In de Tuinen vak zy

kleiner , en is aldaar een tweejaarig Gewas ^

dat in de middelde deelen van Europa 's Win-
ters in huis moet ftaan,

{1.) Lavatera die Boomachtig is , met zeven- u»

hoekige fpitfe ,
gekartelde , geplooide , Wol mtfalT^^

lige Bladen , en Bloemtrosfen aan 't end ^^^^^'o®^-'^-

der Takken,

De Bladen zyn met Zwavelgeele Stipjes , die

in de Zonnefchyn glinfteren , befprengd , 't

welk den bynaam geeft aan deeze Soort , de

Spaan^

«ofis plicatli ; Pedunculis conHfitis unifloris Axillaribus. Syst,

Nat XI. (ïen. Hi* P 46 1 f^eg' XI II. p. 521. H. Vps,

aoi H. Cliff. 3+8- R- Lugdh. ijs- Malva Arborea Vcncra

dióta, parvo Flore C B. P:n. jis- Malva Arborescens. noD.

i*empt. 6 Si. CAMIR. Hort. Aled, p. s>5.

(z> Lavstetét Caule Arboren , Fol. (eptangularibiis acutis,

ctenacs, picitt tomenrofis , Racemi* cerminal:bus. R.. Lugdlf,

356. Malya Fol. mollibus m.dulatis Öcc MOR. Hifl. \. p, 5aj,

S. 5. T. 17. f. 9. Maiva ilispanica. MOR. Pr^l* z9Su

II. DuL. V» &vm*
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ïll; Spaanfche Malva genaamd by Morison^

^x fr^
alzo zy in Sparije- en Portugal natuurlyk groeit,

stuk:.

*

(3) Lavatera die Heefteracktig is^ met lyf»

III. kwahhige Fieks^yzs Bladen en enkelds

?,ovei:

«a^llche.

?^'''!; Bloeaien.
P oven-

Deeze Soort voert hier den bynaam van 0^
Ma y om dat Lobel 'er de Woonplaats te

Olbia in Proverce aan toefchryft (* . Hy zelf

zegt, dac zy aan den Zeekant van Provencei'

by de Hierifche Eilanden, gevonden worde j"^

alwaar zy zo weeldig en 70 hoog groeit , dat

men 'er Haagen en hrfchutzels der Tuinen vaii'

marnkt; gely^erde naar een Wilg, met een dik-^

^i ken vasten Sram,; en bykan«, van Boomachtige
t^^*'***^'^ Gerralte.,.hebbende Bloemen als die van de

^ i-H.i gewoone Althéa , zo ook het Zaad. By zyne

Afbeeldirlö; is gevoegd die \m é^ Jï^efterach-

tige Althéa van Crusius, welke, volgens

't oordeel van dien Kruidkenner, aanmerkelyk

daar van verfchilt , maakendé ^ de volgende*

Soort uit.
'"

(4) La.

f?) Lavatera Caule Frutlcofb, Fol quinquclobo - haftat^'s, .

Floribus fblJtariiSrf H. Ups^ zoi, LaciBia naedi^ produG-

tiore. H. Cliff.^i-^%* K Lugdh, 355f. Althéa fnitescens FoUq-

acuto paevo fl<lre, G. B. Pin, ;i6. L—u. Folia aciue vlretire:;.

nioUi, fiere fpecjofo. Pluk,. Pb\t, «; f. i; AUh. Arborea-Olr ,

biff in GaJlü Ptovmcil LoB.fc.eyj,

(*} Door dit Oihja beJjelc Lokrl geenrEilaiwi v^rt Pm«
vence , gelyk' onze Riddsr zig verheeld teeft, tn.iar de Stacl:

Hifres , omftreeks welke in rou!«n die Gew^s zeer gemeen

js, zoPena enLoBEi. fcbryyen ^ zegt G A R I D E.ï.,
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(4) Lavatera die Heejterachtig is , met de Kï,
,

Bladen byna driek'wabbig Hartvormig rond , ^^^fj'*

gekarteld , Hartvormige Stoppeltjes , ^ra Hoofd-

eenbloemige vergaarde Bloemfteeltjes. ^'^^^^^

Dk is 5 volgens den Ridder , een WoIlig\ ^^*/f'«-

Plantgewas ,
geheel 'bezet met kleine Lymgee-

vende Haairtjcs , en andere grootere , die aan

de tippen Sterswyze verdeeld zyn , daar onder

gemengd. Drie of vier eenbloemige Steekjes

komen uit de Oxels der Bladen voort. Hee

heeft groote Paarfchachtige Bloemen en de bin-

nenüe Kelk is in de Vrugt eens zo lang. Volgens

Plükenetiüs heeft het een Zeepachtigen

Reuk , en de Groeyplaats is , volgens C L u-

siüs, in Spanje.

(5} Lavatera die Heefterachtig is, met zeven- v.

hoekige geplooide , Wollige Bladen en en
pof^'^'^^^'

delingfe Bloemtrosfen, ichc.

Hier wordt een Portugaalfche , van To ur-
ne*

f4) Lavatera Caule Fruticofo , Fol. fobcordatJs, fubtrilo

b!s, rotundatis crenati's, Stipalis cordatis, Pedunculis uniflorls

aggre^tis* K. Lugdh \ss Malva Fol. fubcordatfs tnlobi's &c
H, Clif, 347. Alth. FiuE. folio rotundiore incano. C. B. Phi^ .

-

3itf. Althaea fruticans Hispatiica , Aceris Monspesfi incanfs

folns. Pluk» Alm, 24. T. 8« f. 3. Akh* Fmtex, Clvs^ Hisp,

90. T. p 9^^.

(s) Lavatera Caule Fruticofo , Fol. feptangularibus tomen-

tofis pHcatis , Racemfs terra inaUbus» R, Lugdk 355. Alth»

frutesc. Lufitanica , Folio ampliorc minus incano. TouaNF*

hj}. 97'

H. DSKL* V. STUIUI
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IIL N E F O R T gevonden , die men ook aan de

^Tuf^' Kaap der Goede Hope zou aantreffen , be-

HooFD doeld. Hy geeft 'er een grooter BlaJ , dat

STUK. minder grys is , dan in anderen , die door hem

^J.L«^.ge"^eldzyn, aan.

fchcr^"
^"

(ö> Lavatera die Heefterachtig is , met on*

verdeelde Hartvormige fpit/e gekartelde

Wollige Bladen , en enkelde eenbloemige

Bloemjteeltjes,

Deeze , op Jc^maika groeijende , is geheel

V Wollig en komt met de bepaaling overeen.

De bultende Kelk is grootst , en beftaat uic

Hartvormige, famengegroeide , een weinig Wol-

lige Blaadjes. De drie andere Soorten van

dit Geflagc fpaar ik tot de bcfchryving der

Kruiden.

ü U E W A.

Een Bloem die den buitenflen Kelk in vy-

ven gedeeld heeft , met een enkelen Styl

;

het Zaadhuisjc Stekelig , uit vyf Korreltjes ,

in 't ronde geplaatst , die ieder een enkel

Zaad inhouden , beflaande , ondcrfcheidt dit

Geflagt van dat der Malva's , Althsea's en van

het naastvoorgaande.

Vier Soorten , altemaal uit de Indien af-

komdig , zya daar in thans opgetekend , als

volgt.

(O Ure-

(«) LéivMtera Caulc Frutlcrtfb, Fol. cordatis indiviUs ere*

aiatii acumiaatis tooicntofis , Pcd«ac«Iis foliwiü» uniflorisf

Am, dtêd, V. f, 40».
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/i ) Urena .wiei Hoekige Bladen. ^^

De geleerde Breyn hadc een fraaije Af-rT^^"\

beelding gegeven van dit Gewas , waar van stuk.

eenige Takjes uit Oostindie aan zynen Neef i.

gezonden waren. Het hadt , zo hy oordeelde
^ i^^tT*

wegens het Loof de gedaante van Xanthium ^Gekwabde.

en de Vrugten <3eeden 't zelve gelyken naar

een Soort van Klaver. Dille niüs heeft

hetzelve nader, onder de Planten van den El-

thamfchen Tuin , levendig afgebeeld , en het

komt in de Malabaarfche Kruidhof voor , onder

elen saara van Uren^ waar van de Geflagtnaam

is gefmeed. R u m p h i u s noemt het Klisfe-

Kruid, om dat de Vrugten eenigermaate naar

de Klisfen gelyken of liever naar die van ons

Kleefkruid {Jparine ;) kleevende zo vast aan

de Kleederen , ja zelfs aan de bloote Handen

,

dat menze 'er naauwlyks af kan krygen. Het

valt ook op Ceylon , hebbende kleine Koos-

achtige Bloempjes , en groeit overal als een

Hecflcrachtig Onkruid, waar van de Wortels

gehouden worden |Voor een Middel tegen den

Venynigften Slangenbeet*

(<2) Ure.

(i) Vrena Foliis angiilatjs, Syst^ N/zt. Xll. Gen» S44. p.

46;i. Veg. Xïll. p. 52 U //, Cliff. 348. Ups, 200. FL ZeyU

256. R. Lugdh* 358. Urena Sinica Xanthii fade, Dill. £//i«

340. T. 3Ï9. f. 412» Trifoüo affinïs Indica Xamhii facie,

BRF.yN. i£era, %z. T. 3 5. I.appago Ambonica. Rumpw» Amh
VJ. p. 59» T. 25. f- 2,. EURvi. Fl. Ind, p, i45>.

Bb
IX« DEEL. V. SUMi
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IIU (*} ürena met gepalmde Bladen 3 die Jiomp

Afdeel. zyn uitgehoekté

Hoofd» Dq uitfnyding der Bladen, die het byzonder

jj* Kenmerk van deeze Soort uitmaakt , is aan-

Vrena merkelyk verfchillende in dit Gewas , 't welk

TJitg?- de onderden byna als de Vingers van een Hand
lioekte. verdeeld heeft én veel breeder dan de boven-

.ften 5 gelyk blykt uit de Afbeelding van den

ouden Hoogleeraar B u rm a n n u s , en uit de

befchryving van den jongen Heer , die aan-

merkt, dat men hetzelve, in 't Maleitfch, vol-

gens 't Berigt van den Heer Pryon, Fopu-

loan noemt. De voorgaande Soort heeft een

Klierachtig Gaatje , van onderen , in de drie

middelde Ribben der Bladen 3 doch deeze heeft

hetzelve maar in ééne Rib.

^ l"',
'^

(3) ürena met ovaale Bladen^ de Huisjes om'

Ovaale. gekromd dnetandig.

De gedagte eigenfchap der aankleeving van

de Zaadhuisjes , welke hier drietandig zyn ,

aan de Kleederen , heeft ook in dit Gewas
plaats , 't welk in de Westindiën is waarge-

co-

(2) Urtna FoL finuato-palraatis, finubuis obtufis. F/. 26^.

257* Alcei Indica frutescens , Fol, in laclnias varie divifis.

Pjluk. Alm. 15. T. 74» £, I. & T. ;. f» 3. Malvinda Fol.

inferloribMS xnultifidis &c, IJURM. 2eyl^ 150. T. 69, f, 2.

BuSM* H. Ind» p. 149.

(3) Urena Fol. ellipticis , CapfuIIs recurvato - tridentatis.

Mant. 258* ürena Fruticulofa , Foliis ferratis oblongis, Floii»

bus conglobatis &c. Brown. Jam, z%u Maiva Scabiof» folif
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ïiomeri, zynde wegens de lange Bloemfteeltjes 112.

aan X end der Takken merkwaardig. ( ^^xnf.^

(4) ürena met langwerpige uitgehoekte 3 g^'sTjjK^'
kartelde Bladen en leggende Steelen^ iy^

Deeze , op Heuvelen in China waargenomen i^?«/.

door den Heer Osbeck, heeft Heeflerachti-""'^'^''^^

ge , zeer Takkige , op den Grond leggende

Stengen ; de Bladen van grootte als die der

Orégo , zyn Hartvormig , niet gekwabd , efFen

,

fcherp getand 3 en de Bloemen grooter dan de

Bladen.

GossYPiüM. Katoenboom,

Dit Geflagt heeft ook een dubbelen Kelk 5

waar van de buitenfre in drieën gedeeld is;

bet Zaadhuisj'e vierhokkig 5 waar in de Zaaden

met Wol omwonden zyn: de Bloem is Roos.

achtig 5 beflaande uit vyf Blaadjes , die rondom

het Vrugtbeginzel zyn famengegroeid , voorts

de Kenmerken hebbende van deeze Klasfe»

Men kent 'er vyf Soorten van^ die akemaa!

in de Indien huisvesten , als volgt. .

{ 1) Katoenboom met vyfkwabhlge Bladen , j.

van onderen ongekUerd^ de Steng Kruidig,
^'^^flf^^'^

DiCLaage,

''

(4) Ursna Fol. ob'ongJs finuatis ferratis, Caiile jjrocum-

bente. Ur. FoU haftato - fubcöidatis 6sC. Sp. PUnt^ II. p.

975.

(:j Cvsfypium Fol. quInqyeIob!«,fubtiise.gl?adulofis,CauIc

Bb 2 ^^«^^"
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IH. Dit Gewas is laag en Kruidig in vergelyking

^^xm!^' ^^^ de volgende Soort, en kruipt, als 't ware.

Hoofd fomtyds langs den Grond. Het wordt ge-
sTü'K. meetlyk Katoen genoemd , in 't itaüaanfch

manni^e, Eomh gil of CotoM y in 'c Spaanfch Algodon,

in 'r Franfch Coton^ iu *t Engelfch Cotton, Bui-

ten twyfel heeft het zyn afkomst uit Arabic

of Periie , zynde van daar op de Eilanden ia

de Middellandfche Zee , als ook in Italië en

elders , ja tot in Amerika , overgebragt en door

Zaad vermenigvuldigd. Theophrastus^
immers, maakt gewag van Woldraagende Boo-

men van Tylus j een Eiland dat in de Perfifche

Inham zoude gelegen hebben , en P l i n i u s

zegt 5 dat Opper -Egypte , naar den kant van

Arabic , een Heefter voortbragt , van fommigen

Gosfypion , van anderen Xylon geheten , welke

,

in eene Vrugt als eene Noot , Wol uitlever-

de , daar men Stoffen van maakte, die van de

Priefters en Luiden van hoogen Staat zeer

bemind werden. Alpinus verhaak, dat van

de Wol der Katoenboomcn , in Egypte Cot-

nem Segjar genaamd , een zeer fyn Lywaat
geweven werdt , dat men in Arabie Sesfa

noemde. Hierom is 't bedenkelyk , of de

Ko.

Herbaceo. Sysi. Ndt, XIL Gen. 845- P- 4'J2. ^^?. XIII. p.

Stz. Hort. Ups. 203. M. Mid, 341. Cosf Caule decum-
benre. H. Cllff. 350. R. Lu^dh. is9. Gosf frucescens Semine
albo. C. 1. Pin. 450. Gosfypium Cam. Epit. 203, RuMPH.
Jlmh. IV. p. 3^, T. 12. DOD. Pmft, 64, LOB. /* 6S<^
Xyloo. TOURNF, /«/? 101.
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Kom'üglyke Gcwaaden , waar mede Jofcph do<^>r HL
Pharao werdc omhangen, als ook de Stoffen ^^^^^f^,^*

die men tot den opfchik des Tabernakels ge Hoofd-

bruikte, Fyn Linnen in de Nederdu^tfche Ver
^'^'^^*

taaling genaamd 3 (alwaar men 't Hebreen wfche^^;^*^^^'*'

woord Schefch heeft , in 't Griekfch Bysfus

overgcbragt
, ) wel iets anders dan Katoe-

nen zyn geweest. Het weeven van Linnen

was evenwel ook bekend in de Oofleri'che

Landen , zo wel als het Vlafch , dat de He-

breen Plfchtlm noem.dcn , maar 't Chaldeeuwfch

Kettian fch^/nt afkomllio; te zyn van 't Ara-

bifch woord Coton of Cotmn , 't welk de oir-

fprong is van de hedcndaagfche benaaming.

Dat woord , niettemin , is flegts van Draaden

,

Touw , Garen of Lint, ^pemaakt, en dus zou

Coton onder de Ooflerfche Volken van een

dergelyke algemecne betekenis kunnen zyn ge-

weest , als men hedendaags van Katcene Ly-

waaten fpreekt.

De Duitfchers noemen het Katoen Boomwol,

om hetzelve dus van de Beeften - Wolle te

onderfcheiden. Deze benaaming fchynt niet

zeer eigen , wanneer men op de geilalte van

de gewoone Katoen -Plant ziet, die in de ge-

zegde Landen maar drie of vier Voeten hoop-

groeit. Dezelve is op de Vaste Kust, in In-

doftan en Bengale , zeer gemeen , doeh aller-

meest op Koromandel , wordende overal Jaar-

]yks gezaaid. Dus levert d'"t Gewas die ver-

Bb 3 baa-

II. DEEL. V, Stuk,
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UI. baazende menigte van Katoen uit, welke me»
^%FDEEL.

ai^jaar tot het weeven der Chitfen en Katoene
ALil.

ïIooFD- L3^waaten bezigt. Op de Oostindifche Eilan-

STUK, ^Q^ j^ggf^ j^gj^ ggn grooter Soort van Katoen-,

boomen , die wel eens Mans langte hoog wor*

den 5 kunnende forntyds twee of drie Jaaren

duuren , en men weeft 'er ook wel Doek , doch

maakt 'er meest Katoene Garea van y zo. Rüm«
PHius verhaalt.

't Gewas, dat de Katoen voortbrengt, heeft-

volgens de befchryving Bladen, gelykende naar

die van den Wilden Wyngaard, zagt en wit*

achtig met eenige Wolligheid. Het draagt

geele Bloemen, die in 't midden paürfchachtig

zyn, en eene Vrugt als een klein Appeltje of

Groote Noot, rondachtig gefpitsc , welke, ia

eene witte Wolligheid , rondachtige bruine Zan-

den bevat, grooter dan Peper, met een wit,

vet Merg. Deeze Vrugt gaat in drie , vier

of vyf deelen open, welke de W^ol als in eea

Kelk bevatten. Ik hebze van alle die gedaan-

ten. De Zaaden zyn in de Geneeskunde van

gebruik , wordende geteld onder de verzagten-

de Middelen, in 't byzonder dienflig in Melk-

dranken tegen de Hoest en Borstkwaaien, als

ook tegen het Bloedfpuwen en den Rooden

Loop. De Olie , daar uit geperst, kan van de

zelfde vrugt zyn als de Amandel - Olie.

f2) Katoenboom mM gepalmde Bladen , ds

Mp-

(«; Gas/ypium Fol. palmatis » I^obls Janceolatis , Caule
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Jlippen Lanceivormig , de Steng Heefier- ^^ï«

achtig. ^^^f.f-

Deeze is het , dien Alpjnus afbeeldt en!l°?.^^"

beichryft, zeggende dat dezelve in eenige Tui- u.

nen en Plantagiën van Egypte groeide, doch ^'fif^"^

dat men aldaar geen gebruik maakte van des- nocge.
*

zelfs Wol , wordende die van de voorgaande

Soort , in Syrië of op Cyprus geteeld, daar

toe in genoegzaame veelheid aangebragt. Men
kan 'er byvoegen op Maltha , alwaar de Ka-

toen - Teelt van dat Zaay . Gewas 't voornaam-

fte beftaan der Ingezetenen uitmaakt. V e $• ^'

L I N G I u s hadt aanzienlyke Katoenboomen

by de Waterleiding der Stad Kairo , gezien.

„ De Bladen , (zegt hy) , op Violetkleurige

5, Takjes zittende ^ zyn, volwasfen, als in vyf

5, Slippen diep verdeeld , waar van de twee

5, onderflen , als ook de bovenftc en langfle,

„ met een klein hoekje Blads vergroot". Dit

zyn de Slipjes die de uitgefneeden hoeken

itomp maaken , zoLinnjeüs Ipreekt. Hier

door is deeze Soort van de voorgaande genoeg-

zaam onderfcheiden. Toürnefort zegt,

dat de Bloemen donker paarfch zyn, 't welk

wc-

Fruticofo» Gosf. Caule erefto. H^ CUf, Gron. Oriënt. 2oS.

R. Lugdh. iS9 Gosf» latifoüara. Rümfh, Amb. IV. p. 37*

T. 13, Gosf. Arfeoieum Caulc laevi. C. B. Pin. ^30. Gosfl

Heil)aceum , f. Xylon Maderaspatenfc , rubiciindo flore pen-

taphylleum. Pluk. Alm. i-jz» T. isgc L 3. Cudupmt'u Hori^

Mal I. p. SS. T. 31. Xylon Aïboreum. Tournf* /«/?. lai.

BuRM. Fl, Ind, p. 150,

Bb4
H. DEEu V, Stuk*
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ÏIU wederom een aanmerlrelyk verfdiil uitmaakt»

xifi!^*
De Breedbladïge Katoenboom van Rümphius ,

Hoofd- met Bladen van wel eee Voet, in vyf groote
STUK. Slippen verdeeld , fchynt , zo wel als de Cudia-

miimïge'. PciriH van Malabar en vooral de Kruidige-

Katoen van Madrafs by P l o k ê n e t ,

*zie,ii.
f^^j-jQQj^ ook eigentlyke Katoenboomen zynde*,

biadi,i55*hier van te verlGhillen^ Mooglyk zal de be-

handeling. Grond en Grocyplaats, hier van de

oirzaak zyn. Aan de Oostzyde van Celebes

plant men hem by de Huizen , zo om de Kost

als om de Wol : de Bladen , naamelyk , worden

als Moeskruid gekookt en gegeten, en de Wol
gclyk het gewoone Katoen gefponnen. Op
Malabar groeit dit Gewas wel twaalf Voeten

hoog, en krygt een aanzicnlyken Stam, zynde

de Vrugten wat langer en grooter dan die van

de gewoone Katoen en driekantig.. De Egyp-

tenaarcn maakten van de Wol , in 't geneezen

van Wonden , in plaats van Vlafch gebruik ,

en, gebrand zynde, diende die tot Bloedllem-

ping.

ni. Cs) Katoenboom met vyfkwabhige Bladen , die

Ccirypiunt y^^ ondetefi ééne Klier hebben; de Takjes

Ruige. en BladJteeUn Wollig ruig;.

Dee-

(i) Goififium Fül. quinquelobis fur>tus umglandulofis

,

rvamulis Petiolisque pubescentibus. Gosf. frirtescens pentaphyï-

lon ex In fu I-a Jiarbouthenfi. Flwk. -^/>». 172. ^hp. T. ayp.

f. I. Xylon Americanum prsftant. frtDinc vicesceme» TOURNF,

/«/f, ÏOI.
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Decze, die een Takkige , ruige , Steng heeft , HL^

levert de beste Katoen in de Wescindiën uit, xmf^'

volgens TOURNEFORT. PlUKENETI ÜSdoOFB-

noemtze Heefterachtige Katoenboom 5 die v};/-^'^''^''*

hladig is , van 't Eiland Barboude (*j. Dit^,,^^^'""-^

zal het Gewas zyn , dat men Siamjch Katoen

noemt , met groen Zaad , wordende op ver*

fcheide der Westindifche Eilanden voortge-

tceld, en leverende mooglyk die fync Katoen

uit , welke op de Engelfche en Franfche Ei-

landen in de Westindien thans overvloedig

valt , zynde wat grooter van Gewas dan de

Levantfche , en mooglyk door de behandeling 3

Grond en Groeyplaats , in Bladerloof en Gettal*

te veranderlyk. De fynfle Katoen komt voort

op Jamaika, alwaar, behalve de Laage of Krui-

pende 5 een Heederachtige Katoenboom ge-

vonden wordt 3 van grootte als een Ferfikboom

of Hazelaar , en eene die de hoogte krygt

van een Eikeboom , hoedanige ook in Srafil

en op andere plaatfen van Amerika voorkomt

^

fchynende aldaar oaruurlyk te zyn. Deeze is

het 5 van welken men getuigt, dat hy de hoog-

te van tien Ellen bereikt. Het byzondere is

,

dat hoe grooter de cigentlyke Katoenboomen

zyn , en hoe grooter de Vrugt ^ hoe grover

Wol

(*) Hy TCgt ex InfuU Bnrhouthenfi , waar van men B/ir-

hfidenfe getr.aakt vindt door d^n Ridder; doch ik geloof, dat

hj' dair mede nier her groote Eiland Barbados , mair her kleine

Eilandje Barbuda , of Berhuda beloften St. KriftofFel en be-

noorden Antigua, ook deEngelfchen tocbehooïcnds, bedoek.

11. DEEL. V. Stuk.
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III. Wol zy uitleveren. Dit maakt, dat de Laage

^ïüL^* Katoen 5 die echter op de gezegde Eilanden

Hoofd- wel eens Mans langte hoog wordt, byna door
STUK.

jjg geheele Wereld is voortgeplant ;
gelyk in

wM^ni^e, China daar van een onverbeeldelyke menigte

wordt gefponnen.

IV. (4) Katoenboom met driekwahhige fpitfe Bla»

Reifgi/lm, ^^^ »
'^^^ onderen met ééne Klier ; de Tak"

Godsdien» jgs zwart gejlippeU.

Ik vind de reden niet , van den zonderlingen

bynaam deezer nieuwe Soort, die een Heelter

is , de Takken naauwlyks Haairig , maar , zo

wel als de Bladfteelen , met zwarte Stippen

befprengd ; de Bladen Hartvormig hebbende ,

zynde diep in drieën , maar, in een vrugtbaa-

rcr Grond , in vyf Kwabben gefneeden , ge-^

fpitst, en hebbende onder de middelüe Rib al-

leenlyk ééne Klier. De Groeyplaats wordt in

de Indien gefteld. Die van Plukenetiüs^
hier aangehaald , was afkomflig van 't Eiland

Providence.

V. f5) Katoenboom met driekwabbige effenrandige
Barbe en-

BUdeu , vau otidereu met drie Klieren.

fche! Tot dceze Heefterachtige Katoen, op 't Ei-

land Barbados groeijende, betrektPluk en e-

TIÜS

(^) Gosfypium |FoI. ^trilobis acutis fubtus unigïandulofïs
,

Pv.amulis nigro - punöatls. Gosf. Frutescens annium , Fol. Vhis

ampliore quinquefido. Pluk. Alm, 172. T. I88. f. 2 ?

(i) Goi/ypium FoL trilobis integerrimis , fubtiis triglandui'

ïofis. H. Ups. 204. Gosfypium ftutescens annuam Barbadcn/c.

iPLüZi, Alm* 172. T. 188. f. I.
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Tius het Laage Kruidige Katoen- Gewas van III.

onze eerfle Soort. Linn^eus onderfcheidc '^^j^^^j^^'

dezelve daar van, door de drie Klieren onder de iöo&di

Ribben der Bladen, niet plaats hebbende in de
"^'"''^*

Gewoone Katoen. Zou dit ook eene veran jjf'^^^^-^

bering of Verfcheidenheid kunnen zyn? immers

men vindt aan de laatstgemelde ibnityds Bla-

den die in drieën zyn gefneeden, en het is te

denken , dat menze op Barbados zo wel van

Zaad gewonnen zal hebben , als in de overige

deelen der Westindiën. Men heeft federt eeni-

ge Jaaren , in onze Volkplantingen en Bezit-

tingen , zo aan de Vasce Kust van Zuid - Ame-
rika , als in de Westindiën , Plantagien van

Katoen begonnen aan te leggen, die zo wel

gedaagd zyn , dat 'er veel beter en fyner Ka-

toen gewonnen wordt , dan in de Levant

,

geldende die van Suriname , Esfcquebo en de

Berbice^wel eens zo veel en de Kurasfaufche

fomtyds byna viermaal zo veel als die van Smyr-

m. Sedert het jaar 1753 tot 1770 is van Su-

riname herwaards overgebragt, meer dan agt*

honderd zestigduizend Ponden Katoen.

H I B I s c u s.

De Bloem gelykt, in dit Geflagt, veel naar \

die van de Althsea , wier Griekfche naam hier

op is toegepast , en het heeft ook een dubbel-

den of twee Kelken , waar van de buitenfte

veelbladig is, de binnenfte Bekerachtig, in vy-

ven verdeeld. Het Vrugtbeginzel , dat rond-

ach-
II. mSL. V. STUSf
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ÏIT. achtig is met een enkelen Styl , worde een

'^^xoT' ^^"^^' ^^^ "^^ ^y^ famengegroeide Huisjes be-

EooFD- ftait., bevattende veele Nierachtige Zaaden.
STUK,

>i Getal der Soorten , byna altemaal indifche

.
^^^'^^" Gewasfen , de meeden Heefterachdg en veelen

in 't Geflagt van Ketmia by Touriskfort
begreepen , is vyf- of zes - en - twintig , als

volgt.

T.

Hibiscus

(i) Hibiscus met Eyroiide . gefpitjle, Zaags»

MoflkeZ
'^3'"^' getande Bladen; de Sttng geheel en-

tes. \elcl en Bloemdraaiende Bladiieelen,
JSreelbloe-

**

Deeze , in Kanada en Virginie groeijende
,

wordt voor de Rofa Mofcheutos van Plinius
aangezien 5 waar van de bynaam, Hy zegt, dat

dezelve groeit aan een Steng als van de Malva,

met Bladen van den Olyfboom. De Bloem zit

hier op den Bladfteel , even als in de Turnera

met Olmen -Bladen.

TI. (^) Hibiscus met een geheel e?ikelde 9 Kruidige

'^f'fn*.
Stejig 5 de Bladen Eyrond y byna drie^

mige. kwab^

(i) H'zli-.cus Fol. ovatis acuminatis ferratis , Caule limplicis-

fimo, Pctiülis Floriferis, Syst. Nat, X!I- Gen. S46. p. 4.63,

^e^. XIlI. p» 522» Hib. Fol. ovat. cr«natis, anguUslateralibus

obfokiis. H. C/i^ 349. R« Lugdb. 3J8. Alcea Rofea peregrina

?^c, CORN. Canad. 145- MORls, Hifi. II. p. siz. S. 5» T.

19. f. 6. GRON. Virg. 102.

(2) Hibiicui Canle Hcrbaceo fimpliclsfimo , FoI«ovatis fub-

nilobls fiibtus totilentofis , Floribus axillaribus. Althxa paluftris,

C, B. Pin. 3 16. Althaa HoitenfisfiveperegtinaDOD. Pempt. 6ss^

Ketmia paluftris Florepurpureo^TouRNF. /«ƒ ioo#
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hmhhi^ , van onderen Wollig ; de Bloemen lïl»
,

in de Oxelen. xiii.*

^ ^ , , .11 j Hoofd»
De gcftakc van decze is als de voorgaande, ^^^j^^

Het fchynt te zyn de Moeras - Ketmia ^ die po/j^»-

Heellerachtig is , met zagte Eladen als van

Efchdoorn en een zeer groote witte Bloem ,

die paarfch genaveld is, van Clayïom in

Virginie waargenomen en door den Heer Gro-

Kovius tot de voorgaande Soort betrokken.

Die welke D o o o n é u s in de Nederlandfche

Hoven waarnam , onder den naam van Vreemde

Witte Heemst of Witte Hof - Maluwe ^ by hem
afgebeeld , heeft de Bladen meer gelykcnde

naar die der Popelieren (*). Zy zyn breed-

Eyrond, ftomp getand , drieribbig, van onde-

ren Wollig, 't Gewas duurt maar één Jaar,

zegt onze Ridder , en heeft Stengen van ander-

half Voet hoog , die niet Takkig zyn. De
Bloemfteekjes komen enkeld voort uit de Oxels

der bovenfle Bladen ^ zyn langer dan de Blad-

ileelen , eenbloemig, geknikt. De Bloem is

zeer groot.

C3J Hibiscus met Hartvormige effenrmdige iir.

Populr,

Popeli

bladige

pi Poüulneas^
J^i'a' Popeliei-

(*} Ketmia American-iPopuli folio. TofïRNF. ïnjl, loo wordt

hier aanpehmld door den Heer Gronoviws , doch zodanige,

xnaar wel Africana^ is by Tournefort niet,

Cj) Hibiscus Fol. Cordat?s integeairais , Caule Arhorco,

Calyce exteriore indlvifo. FU Zeyl^ 258. Alcea Malab^rien/i?,

Abutili folio &c. RAj. Hiji. 1669 Novella Littoiea. Rümph.

Amh. II. p. zi4- T. 74. Bupariti. Hort, Mal, I. p. 51. T,

29. BURM. Fl. Ind^ p. 150,

IX. DlfiL» V* STUK»
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lïl. Bladen 9 een BeomacJjtige Stmg^ de buu

^""xiuf" ^^'^P ^^^^ onverdeeld.

stuk!^' Deeze Oostindifche voert 'dea bynaam van

t^eei- Popelierbladige. Het zou de Strand Nieuhlad-
Kamige, ^oom vm RüMPHiüs zyn , wiens JBladen,

oud wordende , veel naar die van den Zwarten

Popelier gelyken. De Bloemen zyn als Roos-

jes , geel van Kleur , gaapende den geheelen

voormiddag , doch *s namiddags zig fluitende,

en dan ligt rood wordende. In 't midden is

een Styltje met geele Meelknopjes bezet, de

Vrugt wordt een vyfhoekig Zaadhuisje van twee

Vingeren lang en een Duim dik, in vyf Hol-

li^ heden veele Zaadkorrels bevattende. Hier

mede fchynt overeen te komen de Bupariti

van Malabar, die een hooge dikke Boom wordt,

daar de Ambonfche doorgaans maar een Struik

blyfc, of den Stam zelden dikker dan een Man
om zyn Middel heeft.

IV. (4) Hibiscus met Hartvormige ^ rondachtige ^

Ttliaceus.

Lnde- <^^*

Hadige.
f4) Hihiseus FoL Cord. fubcot. indivlfis acum. crenatis, Cau-

leArboreo, Cal. exteriore decetii - dentato, R. Lugdb* siz.

FL ZeiL IS 9' Malva Arborea maritima. Sloane. Jam. 9$*

Hifi. I. p. 215. T. 13 4. f. 4» Alcca Mal. Abutili folio,

Flote minore RAJ. Hijl» 1070. Alcea Indica Sinarum Floie

luteo Malvaceo. Pluk. Amahb. VI. p. 355. f. 5» Aithxaraa-

lititna Arborescens dilFufa. Brown» Jam,, 2S4» Novelln.

RUMPH. Amh. H. f 218. T. 73. Paiiti f. Tali-pjriti.

Hort, Mal. ! p. 53. T* 30. Ketkila Zeylanica fempetvi.

tem & florcns, fl» Luteo. BuRM. ^e]^f p. U^. Eü»m. Fl,

lid, p. 150»
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onverdeelde , gefpitjie , gekartelde Bladen , Ut
een Boomachtige Steng , den buitenjien xm

^*

Kelk tientandig. Hoofd*»
TUK.

Deeze Soort is de eigeïitlyke Nieuw -Blad Poiyan^

Boom van R u m p h i u s , dus genaamd , om dat ^^^^*

'er geduurig jonge Bladeren aan voortkomen.

Hy groeit op alle de Oostindifche Eilanden,

en ook zo 't fchynt in Westindie : ten minde

wordt hier t'huis gebragt de Boomachtige Zee*

Malva van Sloane, met een roodachtig

,

klein , gefpitst Blad , dat van onderen wit is

,

en van wiens Bast men Touw kan maaken:

zo ook die van B R ow n e , beiden op Jamaika

waargenomen. Hier toe behoort de Pariti of

Tali-Pariti van Malabar^ een Boom van drie

Mans langten hoog , wiens Bloemen van bui-

ten ruuw, uit den witten geelachtig in 't mid-

den rood zyn, met den buitenften Keikuit tien

fpitfe Blaadjes beflaande, 't welk met de Ken-

merken van dit Geflagt beter flrookt. De jon-

ge Bladen zyn driekwabbig, van onderen met

drie Gaatjes. Aan den voet der Bladfleelen

komen groote rondachtige Stoppels voor. Men
maakt van deezen Boom veel gebruik in Oost-

indie , en , zo het de Ceylonfche Ketmia met

Linde -Bladen , die altyd groen is en bloeit ,

van den Hoogleeraar Burmannus zy, daa

wordt hy aldaar Surigahas of Zoianeboom ge-

noemd , om dat de Bloemen by het opgaan

vao
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^^ï- van de Zon geel ontluiken, rood wordende cd

^xm!" afvallende by derzelver Ondergang.

STUK, (5) Hibiscus met Hartvormige driekwabbige

, V. uitgegulpte effenrandige Bladen , de Steng

LeSf-' Boomachtig geheel enkeld.

De Bloem van deeze is Lelieachtig by Slo-

ANE, en tevens niet alleen hoogrood, maar van

aanzienlyke grootte. Hy voegt 'er by, dat de-

zelve ook Mahot of Mangrove 'Tree genoemd

wordt, en dus zou dezelve mede tot de Maw
* Zie onsgliers bL4ioore.n *. Derzelver Bast wordt wel

ST. ^biadz.tot Run of tot Lederbereiding gebezigd , doch

i04,-fs5.niet tot het maaken van Bindzels en Touwen,

gelyk deeze , in de Franfche Eilanden Mahot

genaamd , waar van het gebruik , ten dien ein-

de 5 in de Westindiën algemeen is , en moog.

lyk zyn die Touwen, welken men Fyge-ToiL'

wen noemt, daar van afkomflig.

VI. (6) Hibiscus met Eyronde gefpitjte Zaagswys*

Bnenfii. getande Bladen ^ de Steng Boomachtig.

Roosack-

tJge. De

(5) Hibiscus FoLCord»triIobisrepandlsintegemmis, Caule

Arborco fimplicislimo. Malva ArboreS Folio rotundo , Flore

Liliaceo» SloAN. Jam. 9$. Hifi, I. p» 95. T. i34«f* i ,2,3.

(6) Hibiscus Fol. ovatis, acuminatis, ferratfs, Caule Arbo-

rco. FL Zeyl, 260. Alcea Javanica Arborescens, Flors pleno

ïubicundo. BreïN. Cent. izi, T, $6. Flos Festivalis. RuMPH,

Amb. IV. p. 24 T. 8. Schem-Padtu Hort. Mai, II. p. 25.

T. 16 Ketroia Sinenfis,Fr. fubrotundo, Flore p!cno, ToüRN?.

Infi^ 100. Bü»M, 2e^L 13 5.
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De bynaam van Chineefche Roos komt eige- III.

net toe aan de Camelka , hier voor belchree-
'^^^^^^f^*

ven *. De tegenwoordige is , niettemin , ook 'oofo-

een zeer fraay Heefter - Gewas , dat R u m *'^"«'«

PHi DS Feestbloem tytdi, volgens den Maleitien^^;^"^^'**-

mam "^ Bonga Raja; zeggende dat het ten der - •,. q^

uitmuntendde Bloemen is in üoscindie,
^^^l^'/z/j"^"^*

gedaante als een Roos , 't Gewas- , daar dezel-

ve aan groeit, heeft omtrent de grootte van

een Hazelaar, maar een dikker Stam, ze^ijt hy,

gemeenlyk als een Kinder -Arm Onze Haze-

laars hebbenze wel dikker. De Schors is ruuw

en licht graauw , iappig , laaiende zig gemak»

kelyk affchillen. De Takken verdeelen zig ia

dunne Looten ^ die naar den Grond hangen

,

wegens de zwaarte der Bloemen ; 't welk ge-

legenheid geeft , om 'er Prieelen en Gaande-

ryën mede te bedekken Daar komen Roode en

Witte van voor , en onder dezeiven , weder-

om, enkeldeen gevulde r*> De ËTnkelde Bloem

is Klokvormig als die der Stokroozen , van vyf

groote Bladeren gemaakt, die van een dunnen

Hals breed uitioopen , en dus , op zig zelf

,

wei-

(*) Var'tAt Fiere pkH9 zegt de Ridder; doch zvn Ed. hadt

V€Cl beter gezegd, f^ariat Flore aU>d 6- ruhro De Kleur i's

weeaentlyk een Verfcheidonheid; de enkeid en dubbeldheid

der Bioeman maar toevallig; gelyk Doktor HiLL heeft san-

getoond» In de Malab. Kiuidhof ftaat zelfs, da' na verloop

van agt Jaaren de enkelde in du )bclde veranderen Dus biyft

hfit daa 't zelfde Gewa» , dat in de IkoodQ en Witte ver-

fchilt.

Cc
[ tl. Dml, V.j Stuk.
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Til. weinig gelyken naar Rooze - Bladen, De Kleur

"^^xia^^
is , in de Roodbloemige

, hoog Karmozyn Rood >

Hoofd- en in *t midden bruin Rood» Deeze Eloem
STUK. j^Qj^t yoQi.j- uit een Kelk van vyf Slippen , die

Hi^f'"^^'^^^^ een anderen Kelk van Sterswyze puntjes

omvangen wordt. Uit het midden ryst eea

StyU van by de drie Duimen langte, die fom-

tyds met verfcheide Bloemen, als by Verdie»

pingen 5 omringd is , en dus een zogenaamde

Bloem met Kindertjes vertoont ,* fomtyds ge*

heel met Bloembladen : zynde de Meeldraadjes

die in de enkelde als fyne Draadjes met rcode

Knopjes , van een Pypje rondom den eigently-

ken Styl, die een rood Pylaartje is met vyf

Fluweele Topjes, voortkomen, dus veranderd.

Dit Jaar heeft voor de eerfle maal zulk een

Plant hier in de Hortus Medicus gebloeid,

RuMPHius getuigt , dat dit Gewas geen

Vrugt of Zaad voortbrenge; doch zulks is zo

onwaarfchynlyk 5 ten opzigt van de Enkelde

,

als van de Dubbelde, dat die een rondacf tige

Vrugt zou geeven ; gelyk 'er de Chineefche

Ketmia met eene rondachtige Vrugt en eene vol'

Ie Bloem ^ van Touüne fort, 't zy dan te

regt of t'onregt, toe betrokken wordt. Een
frany Bloem - Gewas , in China Meutan of Bou'

tan genaamd , ook Bloemen als Roozen draa-

gende , (zo wel als de Camellia of Tsubakki^

voorgemeld ,J verfchilt 'er veel van , en , dewyl

deeze , hier t)efchreevene , op Ceylon en Ma-
labar natuurlyk groeit 3 zo verdient zy den naam

suct



M o N A B E L ^ 1% 1 A. 403

niet van Chineefche , maar veeleer van Indi- IIÏ.

fche of Javaanfche Rm , gelyk B o n 7 1 u s
^^^fh^

haar noemde. Zonderling is 't, dat men te Hoofd-

Batavia en elders ^ van deeze Roozen,de Roo-stuk,

de gebruikt , om de Schoenen en ander Leder ^^.2'>'**'

zwart te maakcn, en deswegen geeft men daar

ook wel den naam van Schoen -Roos aan. Som-

migen noemenze Gekken -Roos; 't zy, om dat

het jonge Volk, in de groorfte losbandigheid,

zig daar mede het Hoofd en Haair, op vro-

lyke Gezelfchappen , verfiert ; of om dat het

Roozen zyn zonder eenigen Reuk. Het Vrouw-

volk 5 onder de Javaanen , misbruiktze wel y

tot afdryving van de Vrugt.

f7) Hibiscus met Hartvormige gekerfde Bla- vu.

den , de huitenjie Kelken tweemaal zo J^l^i"^^

lang. de Steng Heejterachtig ^ de Takkenf''-

Moerbe-
ruig. fiebladigc»

Bedenkelyk wordt door L i n n ^ us hier de

Hcefterachtige Ketmia met Moerbezie - Bladen

en eene paarfche Bloem , van P l üm i e r , t'huis

gebragt , daar hy den bynaam aan geeft vaa

Brafiliaanfche. Het is , volgens zyn Ed. 3 een

kleine ruige Heefter, veel gelykende naar de

Negende Soort.

(8) Hi.

(7) Hibiscus Tol. Cordatïs dentlculatis , Calycibus exrerio-

xibus (Juplo longioribus, CauleFmticofo. Ramishirtis, Ketmia

ftutescens Mori folio , Hore purpuieo. fï.UAf. /f. i6o, ^,1"^

Cc &
U. Dilt» V, STUK,
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ni.
Q^^ Hibiscus met Lancetswys Eyronde

, ge-

xiir/ fpitfi^ ) Zaagsyyys getande Bladen , ee»

Hoofd- Kruidige Steng en ruuwe Takken^
STUK.

° °

ynu Deeze heet, by Plukeneïiüs, de Hee-

Ruige, fterachtige Malabaarfche Alcéa, met ftyfachti-

ge fmalle Bladen , fchoon roode Bloemen en

een gepluisd Zaad. Het is een klein Gewas ,

overal bezet met ftyve Haairtjes. Het valt

ook op Java en elders in Indie.

IX. (9) Hibiscus met vyfhoekig Hartvormige

"^erandell A^^^^^ getande Bladen y de Steng Boom-

lyke, achtig. ^

De veranderlykheid van Kleur geeft den by-

naam aan deeze , welke Rümphius üurhlotnt

tytelt, om dat haare Bloem 's morgens ontlui-

kende Wit, 's middags Vleefchkleufig , en te-

gen den avond regt Rooze-Rood is, wanneer

die zig toefluit ^ en niet weder open gaat

,

wordende 's daags daar aan door anderen ver*

vangen. Zy is grooter dan de Stokroozen

,

wyd

fa) Hihisius Fol. Imceoiato - ovatis acuminatis ferratis ,

Ctule Herbaceo, Ratnis fcabris. Alcea Frut. Mahb. augufti»

I foliis rigidiusculis &c. Pluk. Mm, 14. T. 254. f. 3.

(9) Hihiscus rol. Cordato-quinquangularibus obfolete fêr^

latis, Caule Arboreo. Hort^ Upi. 205. Cliff. 349. R. LugiK

358. BROWN* Jam> ^%6. N. 7. Althxa Arborea Ro(a Chi-

nénfis. M0RI8. Hf/?. II. p. ƒ 30. S. 5. T. I8. f. 2.RofaChi-

nenfis. Ferr. Flor, 493. T. 497. Mïr. Sur. T. 31. Flos

notaiius. RUMPH. Amh^ IV. p. 27. T. 9. Hina Parid» Htrt,

êiéiU VI. p. 66, T. it'/tU ]3URM. FL Ini, p. i|U
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^d uitgefpreid , wel tw^e Handpalmen breed, Iii.

voor 't overige als dezelven , komende altoos ^^^^^^^^»

enkeld voor , en eene Vrugt voortbrengende Hoofd»

-van vyf Hokjes , met veele Zaaden bezwan-^'^^K.

gerd, Deeze fchynt uit China afkomltig te^^j^*^^^'

zyn, wordende dikwils Chineefche Roos gehe*

ten , en onder dien naam bekend in de Open-

baare Tuinen ; zynde by F e r r A r i ü s en

M E R I A N afgebeeld. In de Malabaarfe Kruidhof

vindt men 'er vier Plaaten van, Hy heeft ook

geen Reuk , en wordt van R u m p h i u s als

een oprechte Stokroos aangemerkt, M o r i s o n
heeftzè tot de Althéa betrokken (*}.

(10) Hibiscus met Hartvormige gekartelde^* .^

Bladen , die kleine zyd- Hoekjes hebben ^cus,

de Steng Boomachtig. fthc!^T"

Deeze is , door Dillenius, onder den

naam van Malvaviscus met een geflooten Me-
nie -roode Bloem, afgebeeld, en komt anders

overeen met de Malva, die Klyfachtige Bladen

heeft 5 van P l u m ï E r , zynde de Indifche

Boomachtige Alcéa met een zagt Blad en eene

zeer

(*) zie 't I. Deels, XI. Stuk vaa deez« Nat, Hijlorie ^

bl. 19$ . alwaar dit Gewas wordt bedoeld.

(10) Hibiscus Fol. Corditis crenatis, angalts lateralihus ex-

tirais parvis, Gaule Arboreo. Hort^CUf, J49. R. Lagdk 358.

Hibiscus frutesccns &c. Brown. Jam. a84» Malvaviscus

Arborescens &c. DJLL. FJt&. 210. T, 170. f. 2og. Malva

Folio Hederaceo, Flore coccineo. Plum. Ic. i6j>, f. 2. Alcea

Indica Arboiet &c. Pluk. Alm, 14» T* 2;7« f. i^

Cc 3
H, DKi. V. Snnst
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lïl. zeer groote fchoon hoogroode Bloem. In de

^^xm^*
Hortus Medicus alhier bloeit thans deeze Soort,

Hoofd- wel eens Mans langte hoog, en heeft de Bloem
STUK. QQJ^ zodanig geflooten , als Dille niüs

J^ef'"'"" die afbeeldt. De Vrugt is een Kbotronde Be-

zie met vyfeenzaadige Hokjes, zegt Linn^eus.

De natuurlyke Groeiplaats zou in Nieuw Spanje

zyn.

ri. (ii) Hibiscus met Hartvorrdge, gekartelde ^

G^'doortt'
onverdeelde Bladen , de Zaadhuisjes mei

de. uitfteekende Doomtjes.

Deeze Soort is van den Heer Jacqui N
aan de Zee -Kusten der Karibifcbe Eilanden

Waargenomen. Het was een Heeljer van vyf-

tien Voeten hoog, met regte , dunne , Takken

,

waar van de jongden ruuw en Haairig , de Bladen

Hartvormig gefpitst , ongelyk op de kanten ge-

fchaard , wederzyds ruuw , gedeeld, altemaal

onverdeeld. Eenbloemige Steekjes kwamen uit

de Oxels der Bladen voort ^ met fraaije, reu-

kelooze ,
geele Bloempjes , den buitenllen

Kelk (*3 altoos in vyven gedeeld hebbende ,

met een Haairig Vrugtbeginzel. Vyf Zaadhuis-

jes

(ii) Nibhcus Fol. Cordatis crenatls Indivifis, CapfuIIsSpi-

uis exftantibus- Abutilon Arner. frur. Fo!. fubror. Pi. luteo^

Frudu acuieato majore. Plüm. Spec. z. Ie, i. JACQ,. ^mer.

fiiJi p 19^.

(*; ik twyfel niet, of hier zal de binnenfte Kelk gemeend

•worden ; want anders zou het ftryden tegen de Kenmerkea

an dit Geflagt,
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jes hadd' n ieder drie Doornen , een laDgen > UI.

twee korten, doch die zo cegen eil^ander i^oo- xm.^*
ten , dat het !;ctal der Doornen , 't welk wee- Hoofd»

zentlyk vyfticn was, maar vyf fciieen te5.yn/^"^^

Zy bevaueden ieder een enkeld Zaad, driaf^'^^

Hier kan , myns oordeels , als eene Ver-

fcheidenheid bygevocgd worden dat Westindi-

fche Gewas , waar van onder den naam van

Malache een nieuw Geflagt gemaakt is by 't

uitgeeven der Afbeelding van Ehret, als of

hetzelve niet tot één der Geflagten van deeze

Klasfe , en in 't byzonder van de Maluwach-

tigc Planten , te brengen ware (*J. Het ee-

nigfte is , dat de Bloemen hier in eene Aair

vergaderd zyn ; want de Zaadhuisjes , die ook

gedoomd zyn , en een enkel Zaad bevatten ^

komen nagenoeg overeen ; zynde de Bladen

mede ruuw , en 't Gewas een Heefier , met
verfcheide Stengen van vyf Voeten hoog , door

Sloaine aan de Oevers der Rivieren op Ja-

maika waargenomen. Men kan de befchryving

verder aldaar nazien.

Ci2)Hi-

() Malacha fcabra* Tbew. Ehfet Tab. XC. Ahutilon Fo-

iiis ovato • cordads acuminaris rugo'ls &c, MiLL. Abridgm,

Ed«. V. Abutüon Ame icanam paluftre, SpicI Flotutn pyra-

midali, Flore parvo exalbido» Plum. Sp, z ? Alcen Frut.

aqaatica. Fob o cordato fcabro , Flore pallide luteo. SlO/InE

fam, 97. Hijl. I. p. "I. T. 139* f. 2» i^oXfilï Lu^dkat,

p. 5 3 3*

Cc 4
££• X>S£L. Y. StUK.
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in. (12) Hibiscus met Wigswys' Eyrpnde , aai^

^^^fiï^ '^ ^^^ ^^'^^ §<?Aer/i^ Bladen , ^c 5£«7ïg

Hoofd* Böomachtig,
STUK.

xn. Raüwolfiüs heeft deeze in de Oofler- .

SyrillTs, Tche Landen ontdekt, waar van de Afbeelding
syiifche.

^jf^Qj. i^gj^ aaQ Camerariüs is medegedeeld.

Uit Zaad is zy voortgeteeld in de Hoven van

Europa , waar men Verfcheidenheden van de-

zelve ziet , met paarfchachtig blaauwe , wit en

rood bonte en gtele Bloemen, door Toür-
nefort, die het Gewas Syrifche Ketmia

noemt , opp:etekcnd. Deeze boort maakt de

gewoone Althéa 'Boompjes van onze Bloemho-

ven uit.

xiiL (13) Hibiscus met vyfdeelig gepalmde Bladen;

'^vvttbiadi»
^^^ gedoQTnde Steng ; de Bloemen gejteeld.

Onder den naam van Ceylonfche Ketmia met

Vygebladen is deeze zeer fraay in Afbeelding

gebragt door den kundigen Dillenius.
Men vindtze ook in andere Europifche Kruid»

hoven , dan die van Eltham , door hem be-

fchrce-

(12) Hihhcus Fol, cuneirormi-ovatls, fupcrn* indfb'dcft-

fstis, Caule Atboreo. H. Cliff. 350» Ups. zoy. Alcea arbo«

ïesccnt Syrikca. C, B. Pm. ji6. Alceaarborcscens. CAM./fört,

T. 3 , f « Ketmia Syromm. Tournf. IkJ}. 99*

(13) Hihiscus Wo]^ quinqKefidO'palmatis, Caule acu!«ato
,

Floribus pedunculatis. H Cllff. 498. R. Lugdb. ^$9^ Fi Zeyl,

16 }. Ketmia Zeylanica Fici folio, Perianthio oblongo integro^,

piJLL. Eltb. 150. T. 157. f. i3>o. BüKM. Fl» Ini, i^».
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fchreeven. 't Gewas heeft een ruuwe regte IlL

Steng , van twee Voeten hoog , met kleine ^^^^^^^

Düorntjes : de Bladen vyfkwabbig ; de Bloe- Hoofd*

men enkeld, knikkende. stuk.

(14) Hibi^cus met Zaa^swys^ getande Bladen; xiv.

de onderjien Eirond, onverdeeld; de ho- xnm}&
vcnften in zevenen verdeeld ; met een on-^^l^^

geaoorude Sieng en ongefteelde Bloemen.

Verfctieiüerlcy is de verdetling der hovende

Bladen opgetnerkt in deeze wSoort, ook in Oosf
jndie grocijende , en van daar in de Europi-

fche 1 liinen ovc^gcbraj^r. De gemeenfle heefc

de boven Ite Bladen in drieën verdeeld , en

deeze is de Indijche Althéa , met Katoenbla-

den, den fmaak van Zuuring hebbende, door

Hkrma^nüs onder de PlantgeVv^aslen van

den Leidfchen Akademie luin belctireeven

,

als een Jaarlyklch Gewas, met een Steng van

drie Voeten , die groen en glad is ; de Bladen

driekwabbig , bly - groen en lang gefleeid :

geevende op korte Steekjes , uit de Oxelen ,

groote RoosachfJge Bloemen , gelyk die van dit

Geflagt, waar op Vrugten of Zaadhuisjes vol-

gen als gewoonlyk. De Bladen , zegt hy ,

die Zuurachtig en wat Lymerig van Smaak

^yn y worden van de Indiaanen , of alleen ,

of

• (14) Hibiicui Fol. (èrratis , inferloribus ovatis indiviils

,

fuperioribus feptenis partitis , Caulc inetiui , fioribuslcifilibus»

JACC^ Olfs. il. T. 35 triparntis. Sp. Fiunt.ll. p. 971^

Cc 5
II. DEït. V, Stuk.
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llt of met andei* Moes gekookt en gegeten. Van

^Tm.^' ^^ Steelen maaken zy , even als wy van cüe

Hoofd- van Hennip, tot Touw draaijen gebruiL Men
*^"^' zaait het daarom jaarlyks in Indie.

Guinee- ^]g qq^q Verfcheiden held was hier toe be«

ling. trokken, de Ongedoornde Hibiscusy met Zaags-

wys' getande Bladen, de onderflen geheel, de

middelden in drieën , de bovenften in vyven

verdeeld , van den Floogleeraar A. v. R o-y en ( *) ,

welke de Indifche Alcéa met een groote Bloem ,

van B A u H I N ü s , en de Sahdarifa der Autheu-

ren zou zyn. Dezelve hecfc , zo men aanmerkt,

de Bladen fomtyds in drieën, fomtyds in vy-

ven j»
fomtyds ook in zevenen, verdeeld, en

hier toe behoort de Amerikaanfchs Alcéa van

C L u s I u s De Heer J a c Q u i n vondt dee-

ze Soort als een Zaaygewas in de Tuinen op

de Westindifche Eilanden , zynde derwaards, zo

men zyn Ed, berigtte , van Guinéa uit Afrika

overa;ebragt ; weshalve ook de Franfchen die

Özeills ds Guinee , dat is Guineefche Zuuring

noemden. Hier van kwamen voor , die de

Kelken Bloedkleurig of donker rood , of ufü

den groenen witachtig hadden, zynde dezelven

dik 5 Vleezig, Sappig, ftyf en broofch. „ De

j, Stengen volgen de Kleur van den Kelk

5, meer

(*) Hibiscus inermis f Fol. ferratis : infimis indivifis, me-

diis tripartitls, fammisquinque- partitis. R. Lugdh. iS9' Al-

cxd. Indica magao Flore. C» B. Pin. 317. Aicsa Amcricana.

Clus. Hi/I. ir. p. ^6. Sabdarifa, DOD» Lofi. CAM, &C»

JACC^ Oh. 11. p4 I®.
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j, meer of min. 't Is een jaarlykfch Gewas j nr,

j, van eens Menfchen hoogte. De Doorens^^^^ïELe

jy heeft het nitt, waar mede de Hennipachtige ^Iqq/^^

3, gewapend is, daar het in Geftaice zeer me -stuk:.

5, de overeenkomt , en, dewyl die in de YsU- ^J^'h^*^-

„ ropÜche Broeihuizen niet ongemeen 183 zal

,, ik het Gewas niet nader befchryven. De

5, dubbelde Kelk , begaafd met een aangenaa-

35 me Zuurheid , is byna het eenigfte , dat men

„ van deeze Plant gebruikt. Het Zaadhuisje

j, wordt doorgaans weg gefmeeten ; hoewel men

„ de Knoppen zelden afplukt , voor dat de

5, VrUf^t haare volkomene grootte bekomen

5, heeft. Zy worden niet'raauw gegeten , maar

5, men kooktze ruim een half Kwartier in Wa-
5, ter , en dan 5 een V7einig gedroogd zynde ,

5, worden zy bekwaam tot allerley foort van

5, Konfituur ^ welke in Smaak geJykt naar d€

„ Europifche Aalbesfen-Geley^ zynde naar de

5, Kleur der Knoppen, die men gebruikt heeft

,

5, wit of rood. Maar , om dezciven zoet te

„ maaken , v/ordt magtig veel Suiker vereifchf.

j> De Geley daar van 5 welke onbedorven

„ naar Europa kan overgebragt worden , is zeer

„ aangenaam van Smaak. Het uitgeperfle Sap

,

,, met Suiker gemengd, geeft door Gifling een

„ niet onaangenaam.en Wyn , é\e rood of wit

5, van Kleur is , doch naauwlyks een Maand
j, goed bhyft. De Franfchen noemen dien

5, Zuiiring - W'^jn , de Engelfchen Zuuring-

33 KoeldranL Om kort te gaan, alle Konfituu-

„ ren 3
!! Deel. v. Stuk,
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Iïï« „ ren, daar van gemaakt, zyn in de Westin*

^^xiiu^'ii dien zeer geacht; om dat menze fmaakelyk,

Hoofd- „ en tevens , door de verkoeling, tot de Ge-
*^^^*

,, zondheid flrekkende vindt."

«7-* ("^5) Hibiscus met Zaagswys' gitande Bla-

Cannabi' den , ds bovefijlen Palmswys' in vyven

'^Hênnip- gedeeld 3 van onderen éénklierig; met een

achtige* gedoomde Steng en ongefteelde Bloemen»

De gedoorndheid van de Steng onderfcheidt

voornaamelyk deeze Soort , die met de voor*

gaande anders in byna alle opzigten overeen-

komftig is : want de verdeeling der Bladen is

aanmerkelyke fpeelingen onderhevig. Hier zyn

de Bladlteelen van onderen met regte, en in

de voorgaande roet kromme Doorntjes gewa-

pend , die in de Vygbladige op roode Wratjes

zitten. Zulks kan dienen als een onderfchei*

dend Kenmerk van deeze drie Soorten. De
tegenwoordige, die op Ceylon natuurlyk groeit,

van Garcias Bangue getyteld, volgens den

inlandfchen naam , heeft een Steng van vyf

Voeten hoogte, en draagt een rondachtige rui.

ge Vrugt, in de Kelk vervat. De Steelen kun-

nen

(15) Hibiscus foUCeums f i^ipsrioribus palmatis
, qulnque-

partitis, fubtus uniglanduIoHs , Caule aculeato , Floribus fes-

filibus. Alcea Benghalenfis fpinofisiiraa &c. Comm. Hort. I»

p. 35. T, 18» Ketma Indica , F«I. dijitatis , Plore raagno

Sulphureo , Urabone atro- purpureo, Petiolis fphiofis. Ehret.

Tah. VI. Fig. I. Ketmia Indica Cannabiais foliis^ Bangue

di^a. SURM* ^c>/. i3<f> Fit I>id» 252»
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nen, als die van Hennip, tot bet maaken van IIi;
^

Touwwerk gebruikt worden , en het Zaad ^^^
•

zou, benevens de Bladen, by de Ooflerlingcn Hoofde

in achting zyn , tot opwekking van de Minne-
^^^^^

drift : immers zo het de Bangue is 5 die vanfi^w*.

A COSTA befchreeven wordt. Deeze Soort is

door C o M M K L Y N , in de Amfterdamfche Hor-

tus Medicus , onder den naam van Sterk ge»

doomde Bengaalfche Alcéa , met den Smaak van

Zuuring , en een blcekgeele Bloem , die een

purperachtigen Navel heeft , afgebeeld ; doch

de konflige Ehret heeft dezelve ten kcur-

lykite afgetekend.

(16) Hibiscus die met knmme Doornen bezet ^}^f*

is ^ de Bladen driekwabbig hebbende , de Surétuem*

buiten/te Kelken met byhangzels ; ^^^/s'uiatfche.

Hartvormige Stoppeltjes en ge/teelde Bloe^

mem

Deeze behoort mede tot de Zuurbladigen |

zynde in de eerde plaats daar toe betrokken

het Haairfteekers - Kruid van RumphiüSj
dus wegens de aartige byhangzels van den bui-

ten-

om) Hibiscus recuivato - aculeatu« , Foliis trilobis , Calyci-

bus exterioribus appendiculatis , Stipulis femicordatis , Flor. pe-

dunculatfs. Hetba Crinium. Rumph, Amb IV. p. 46. T. itf,

j3, Hibiscus Fol» palmato - dlgitatis quinqucpartitis 5cc. FL

'Zeyl, i6+. Alcea Maderasp. Saporis acidi. Pluk. Alm, 15.

T, j. f. 4. Narïnam - Poaill» Htrt, Mal. VI, p. 7S» T, 44»

BURM* Fl, Jnd, i;2.

II. Diii^ y. STtfit]
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fï^« tenften Kelk genaamd; waar van een Tamme

^^xuu' en Wilde op de i\mbonfche Eilanden gevon-

HoüFD- den werdt; en, in dp tweede plaats , de Ma-
STUK.

labaarfe Narimm-Pouilli , in 't Nederduitfch

du^y^^'' Krabben ' Doorn. Het Gewas komt in Geflalte^

zegt LiiSNiEüs , met de voorgaande Soort

overeen , verfchiliende daar van inzonderheid

door de kromme Doornen , waar mede zy aan

de Kleederen blyven hangen. De Bladen wor-

den van de Indiaanen by Vifch gekookt.

XVII» fi?) Hibiscus met Palmwys* gevingerde Bla-
Htbiscus ^^^ ^ £q ifi zevenen verdeeld zyn ; de Stens:

JfiïarJhot. «T 1/1 1 TT
chinee- en Bladjteelen ongedoornd.

fchc.

Om dat de Bladen van deeze Soort , in fi-

guur, veel overeenkomst hebben met die van

den Manihot van Thevetus, anders Yucca.

en Casfave genaamd 5 zo voert dezelve dien

bynaam. Dillenius heeft het Gewas, on*

der den naam van Ketmia met getande Mani-

hot -Bladen , en eene groote Zwavelkleurige

Bloem , afgebeeld en befchreeven. De Vrugt

is een lang pieramidaal Zaadhuisje 5 in vyven

verdeeld. Het groeit in Indie , en wordt van

Plukeketius Chineefche Alcéa geheten.

(i8) Hi.

(17) Hibiscas Fol» palmato . digltatis feptem • partitis , Caule

Petiolisq, inermibus. H. Cliff* iso. Ups. zog. R. Lugdb. 352.

Ketmia Polio Manihot ferratOi Floie amplo Sulphureo, Dill»

Elth. "589 T. i56, f. 189. Alcéa Sinica Manihot fteilato fo«

lio , Capfuia longa , pilofa , pyramidata , quinquef, divifS,

?LUK. Amahh, p. 355. f. a. BUBM. Ïïl^ Ind, p. ijs.
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(i8) Hibiscns met Schildswys' Hartvormige, ïïï»

zeveuhoeUge 3 Zaagswys"* getande Bladen ^ ^^f^^*

de Steng Jkkelig ruig. Hoofbt

Het van ouds bekende Gewas , dat men A- xvin.

Mmofclms noemde , waar van het Zaad i^og .^^^^^'®*''

een plaats bekleedt in de Verzamelingen van EgyptU

Winkelmiddelen, komt hier tevoorfchyn. Baü- ^

HiNUs heeft hetzelve ruige Egyptifche /Ikéa

gecy teld. Tournefort noemt het Egyp'

tifche Ketmia met Zaad dat naar Moskeljaaü

ruikt, ten minde is dit waar , volgens Rum-
piïius , wanneer men 't zelve in de Mond
kaauwt. Die Authtm noemt het Muskus-Zaad,
en zegt, dat de Indiaanfche naam Genda-Pow
ra is of Caftorie van Ambon , dewyl zy het

Moskeljaat dus noemen , en het Gewas veel

op de Molukkes groeit ^ hoewel het op Java

nog beter valt. Het is niet alleen door ge-

heel Oostindie , maar ook in Westindie en

zelfs in Brafil bekend , wordende vanM e r i a n ,

onder den naam van Muskus - Bloem ^ afge-

beeld ; doch de afkomst zal mooglyk uit Egypte

zyn

(is) Hihisctts IoU fubpekato - cordatis feptem - angu'aribus

fcrratis , Caule hispido* H, C/if, Ups. R. LugS, mCupm^
FL Zeil. 261. Mat Med 342. Alcea hirfuu &g. Bhown.
Jam. 285. N. 4. MaRCGR. Bras, T* 45. Alcëa vEgypt.aca

fiilofa. € B. ?m. 3x7. Fios raofchatus. Meb* Sur. T. 42»

Granum Mofchamm, RumpH- Amh.,iy^ p. 38. r. 15, Cat-

tu-Gafturi. Hort. Mal. IL p. 71. T. 38. Ketmia Egyptiaca

Semine Mofchato. TouRNP* Inji. p. loo. fiuaw, Ze;^l^ 134,

Fl. Ind. 153.

II. DEBI.. V* STUB«
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ni. zyn of uic Arabie; dewyl de naam zulks fchyne

^^^i^f^^'
aan te duiden.

Hoofd. Het is een Hecfler, die alle Jaaren gezaaid
^^^^* moet worden , opfchietende mee een Steng van

j,i^^""'''*'nieer dan eens Mans langte, die zi^j; in weini-

ge zyd- Takken verdeelt. Het zonderlingfte

is , dat deeze Steng ^ die wel een Ouim dik

wordt, doorgaans boven dikker U dan om laag;

weshalve hy ook niet op zig zelf kan liaan.

De Steng en Takken zyn geheel ftekelig ruig

,

en de Bladen niet minder. Zy zyn , zo hy

aanmerkt 5 van figuur als de Kaasjes -Bladen ,

met drie uitfleckende hoeken van vooren, en

nog twee van agteren , loopende voorts met

ronde billen toe , by het Steeltje, Dérgelyke

vyfkoekigheid komt ook in de Afbeeldmg van

Me RIAN voor, zonder dat ik de Bladen ze-

venhoekig afgebeeld vind , gelyk dezelven in

de Europifche Akademie- en andere Liefheb-

bers-Tuinen, alwaar het Gewas thans gemeen

is, waargenomen worden. In de Afbeelding,

ook, welke door Alpinus gegeven is van

de Bammia Mosfchata. der E j;yprenaaren , wel-

ke zy Mofch en het Zaad Abelmofch noemden

,

zyn de Bladen altemaal zeven hoekig ,• terwyl

in dezelve , zo min als in de bepaaling vaa

LiNNJRüs, geen het minfe gewag gemaakt

wordt van de driekwahbigheid der bovenfte

Bladen, van welke Rumphiüs fprcekt, die

in een Takje van dit Gewas, my uit Oostin-

die toegezonden , zeer blykbaar is. Ik geef

der-
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derhalve van dit Takje , uit myne Verzame- i^l*

'iing, hier, op Plaat XXVII, in Fig. a, de^^^m!"^
Afbeelding. De ongeraeene Stekelige ruigte Hoofd-

van hetzelve is daar in zeer blykbaar. stuk.

De Bloemen , zegt RumphiuSj zyn ten minfle zoj^^f^**^'

groot als die der Stokroozen^ licht geel met eenpi. xxvrr,

rooden Navel , en beilaan uit flappe Blaadjes. ^'^' ^^

'sMorgensontlooken, gaan zy 's namiddags weder

toe en verflcnzen. Op dezelven volgt de Vrugt,,

die een pieramidaale Kegel is 5 ruim een Vinger

lang en een Duim dik ., vyfkantig, in vyven

ppen fplytendc , en dan de gezegde Zaadjes

vertoonende , die Nierachtig van figuur zyn en

bruin van Kleur. In Oostindie worden dezel-
\

ven byna alleen van 't Vrouwvolk om den Reuk

gebruikt, die dezelven op Kolen ftrooijen , om '^

dus het Vertrek te bewierooken. In Westin-

die rygen de Meisjes dezelven aan Zyden Draa-

den , ten einde zig daar mede te verfieren»

Met de Bladen worden 'er de jonge Kalkoe-

nen vet gemaakt. De Franfchen noemen 't Zaad

Amhrette, om dat de Reuk wat trekt naar dien

^an Amber grys 3 en het wordt 'er gebruikt

van de Parfumeurs. In de Geneeskunde heeft

men 'er , tegen de Befmetting van üitïlaande

Ziekten, gebruik van gemaakt,

(19) Hibiscus met vyfdeelige Foetswyze Bla- xix,

deriy en den binmnjien Kelk zjdelings op^j^f^^y^^^

èreekende. Oxi Eet^jaar^,"

(i^) HiHsoui Fol. quinquepardtd - pedatis s Calycib«s ia-
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ÏM. Onder de Planten van den Amfterdamfen

SiL^ Tuin is deeze in Afbeelding gebragt door den

HooFu- vermaarden C o m m e l y n , die het yaarlykfe
STUK,

jimerikaanfche Akéa , met eene zeer groote

f^igtl'^^^' witte Bloem en eene by uitflek groote gefleuf-

- de pyramidaale Vrugt, noemt, 't Gewas hadt

'er een Steng van twee Voeten hooa; , een

Duim dik; Bladen als die van den W^mgaard

met lange Steelen , drie-, vyf- ofzevenpuntig,

op den rand diep ingefneeden , laf van Smaak.

Uit derzelver Oxeien kwamen Bloemen op dik-

ke Steelen voort , witacbtig , zeer j>root en

fraay. Hier op volgde een groot Ziadhuis ,

dat zig in vyven verdeelde . bevattende rondach-

tige Zaaden met een wit Mere. Sloane
noemt dit Gewas Allergrootfte Acéa^ met Bla-

den van Stokroozen , en eene tienhoekige reg-

te, dikke, eetbaare Vrugt. Hy betrekt 'er toe

de Quingomho van Brafil , doch heeft nog eene

met een dunnere kromme Vrugt, die men op

Jamaika in de Tuinen pla»^t, gevonden, welke

hy meent de Egyptifche Bammia te zyn , ten

minde zulks bedenkelyk vooi (hellende. Deere

befloeg de Akkerlarden by Memphis in menig-

te 5 om dat men 'er tot Spvze zo veel gebruik

van maakte , zegt V e s l i n c i ü s. Het was een

Ge-

terioribus latere rumpentihus. AkéaAtner.annuü Flore albo &c,

CoMM. Hart. I. p. 37* T. 19 Raj. SuppU $ i%. Alcéa niHxi»

ma Malvje Rofex folio , fruftu decagono &c. Sloan. Jam»

S8. Hl/l. I, p. Z23. Brown Jam z%^ N. j. Okra. KALM. //»

JI p. 20^. Qiimgombo* Mabgr. Bras» 31. Uvs^M* FUM p.
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Gewas van vier of vyf Ellen hoog , met Bla- III.

den als van de Maluwe, doch ruig engrooter, '^^j^'

gelyk die der Kalabasfen 3 op lange Steelen. Boofd»

De Bloemen waren ook grooter , bleekgeel met l"^^^^

een paarfchen Navel en de Vrugt als die ^^^
^^fj^^'^^'

Ezels Komkommeren, Ibmtyds tien-^ fomtyds

vyfhoekig , welke van het gemeene Volk nog

groen 5 met het Zaad daar in, by 't Vleefch

werdt gekookt en gegeten*

De Heer Jacqutn verzekert, dat deeze

Eetbaare Hibiscus- Plant op de Karibifche Ei-

landen in 't wilde groeit of van zelf voortkomt.

35 De Franfcben noemen dezelve , zegt hy
,

3, Gomhoy de Engelfchen Okro, Zelden bereikt

3, zy eens Mans langte. Zy verdeelt zigiu

3, weinige Takken : de Bladen zyn groot en

„ wat ruig , de Bloemen zeer groot en Zwa-

3, velkleurig; de Vrugtcn hebben tien Sleuven,

3, zyn Haairig , langwerpig Kegelvormig en

5, twee of drie Duimen lang, Deeze, nog on-

35 ryp en groen , van allerley groorre , in Water

3, gekookt en dan een weinig gedroogd en koud

3, geworden zynde, worden, met het Zaad daar

3, in 3 overdwars doorgefneeden , nevens elkan-

5, der overend op een vScbotteltje gezet , en

„ met Olie , Azyn , Zout en Peper , toege-

3, maakt , en dan van de Europeaanen zelfs voor

3, een niet onfmaakelyk Geregt gehouden. Voor

3, iemand , evenwel , dien het de eerfle maal

3, voorgezet wordt , heeft het iets walgelyks

5, in, dat by 't afneemen van het Tafelbord

D d a ,3 eea
II. Deel, V» Stuk»
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III. 5, een Sliert van Slym daar aan blyft hangen,

^Tm^'j* zig uittrekkende tot aan den Mond; want

Hoofd- „ deeze Vrugt is vol van een zeer taaije Lym.
STUK,

^^ Qj^ eenige dikte aan Vleefchnac te geeven,

wordt 'er dezelve , in kleine veelheid , met

goed gevolg in gedaan. Voorts komt zy in

verfcheiderley Geregten der Wilden. In de

Keizerlyke Broeyhuizen wordt dit Gewas

met gemak geteeld en geeft 'er rype Vrug-

»>

35

^5, De Ökra j een Bloem die in de Westin-

,, dien , of op de Amerikaanfche Eilanden ,

wild groeit fzegt Kal m) 5 wordt hier [in

Penfylvanie] in de Tuinen geplant. De Vrugt,

welke uit een lange Haaüw beftaat , nog

groen zynde , aan Itukken gefneeden , en in

Vleefchnat gekookt , maakt hetzelve zo

„ dik als Warmoes. Dit Gercgt wordt van

j, eenigen voor byzonder lekker gehouden.

„ Inzonderheid beminnen het de Negers on-

„ gemeen."

XX. (ao) Hibiscus met Hartvermige gehoekte Bla-

CL^fltul
^^^ ' '^ Tolronde , geknotte , fiekeligs

schiidvoc- Zaadhuisjes.
sende.

De bynaam komt daar van , dat de Zaad-

huisjes als met een Schild gewapend zyn. Zy
heb»

(20) Hibiseui Fol. cordatis angulatis , Capfulis tutbinütis

truncatis hispidis. Ketmia amplisfiöio folif angulito &c
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hebben een rondachtigc figuur en zyn zeer fte- JH,

kelig, verwekkende zelfs Jeukt op 't aanraa- xm?^*
ken. 't Gewas is Hcefterachtig en groeit inBooFo-

Ainerika. De zes overige Soorten fpaar ik tot^"^"^*

de befchryviog der Kruiden. JJ^^^'''

G o R D o N I A,

De Kenmerken van dit nieuwe Geflagt, bc-

halve de algemeene van deeze Klasfe en van
den Rang der Vcelmannigen in dezelve , be-

üaan in een enkeldeKelk; een vyfhodcige Styl

met een vyfdeehgen Stempel; een Zaadhuisje

met vyf Holligheden , die ieder twee Zaaden

met een Bladerige Wiek bevatten.

De eenigfte Soort (i) maakt een Gewas uit, ^*

dat te vooren in \ Geflagt van tlypericum , LajilZ*

onder den bynaam van Lafianthus ^ is geplaatst'^***

geweest, dien het thans nog voert. Men vindt

het by Miller, in zyn Kruidkundig Woor-
denboek, Hypericum met ftyve Lancetvormi-

ge getande Bladen , en Bloemen in de Oxe-

len , zeer lange Bloemfleelen , de Zaadhuis-

jes Houtig , getyteld. Het is de Fhrida-

fche vyfhokkige Alcéa , voorzien met Laurierbla-

den die fiaauw gekarteld zyn en gewiekte

Zaaden , van Pluk e net, daar Catesby
de

fi) Gordonla. Ellts. Phil. Trans. 1770, VOL, LX. p.

5 18. T. II. Hypericum La^anthus. Spec. Plant. II. p. nor,
Alcéa Floridaiia quitiquecapfulaiis &c. CateSb» G»r, I. T, 44a

Sfl, Vog. II. Baiid. p. 70. Pi. LXXXVIII.

>ï. Deel. v* Stuk»
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lïl. de Afbeelding van geeft. De Bloemen ^ als die

^^xui^' ^^^ ^^ Alcéa, hangen aan Steelen van vyf Dui-

HooFD- men lang. Het is een hooge Boom , met eenen
STUK. regten Stam, en een regelmaatige pieramidaale

fi!^ef"'^^ Kroon , groeijende in Karolina , doch niet in

Noordelyker Volkplantingen. Men vindt hem

ook te Suriname. De Heer Elns heeft den-

zelven , in de Verhandelingen der Koninglyke

Sociëteit van Londen , afgebeeld en omftandig

befchreeven.

XIV. HOOFDSTUK.
Bsfchryving van de Heesters, wur Meeh

draadjes uit twee Grondftukken voortkomen^

deswegen DuKBELBROEDERiGii 5 Dia-

delphia genaamd ; tot welken hyna alle de

Vlinderbloemige Plantgcwasfcn betriskken zyn.

Van de Algemeene Kenmerken deezer Klas-

III Stuk ^^ ^"^'^ ^^ ^^^^^ gefproken *. Onder de

biadz. 162* Vyf- en Zesmannigen komen geen Heefters

voor , maar wel onder de Agt- en Tienmanni-

gèn, als volgt.

P o L Y G A L A.

De byzondere Kenmerken zyn : een vyfbla-

dige Kelk , met twee Wiekachtige gekleurde

Blaadjes : en een Homp Hartvormig tweehokkig

Haauwtje.

Dit
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Dit Geflagt heeft zynen naam van gemeene Hl.

Europifche Veldkruiden , wegens de Kigenfchap^^^j^^^^

van het Wolvee veel Melk te doen geeven Hoofd»

dus getyteld. Het bevat tegenwoordig meer^"^^'^*

dan dertig Soorten . onder welken eenigen Hee- ,

^^^^^'

Iterachtig zyn , als

fio) Polys^ala met gekamde getroste Bloemen ^ x»

driehladige Blikjes ; de Bladen fmal Lan- /ra^hsU^

cetvormig^ de Steng Heejterachèig,
^"'u-k

Verfcheide Kaapfe Gewasfen , die in de fi-

guur der Bladen, welke of geheel Liniaal, of

Lancetvormig , of Elsvormig zyn 3 en tevens

een weinig in Geftalte verfchillen ^ door den

Hoogleeraar J. B u r m a n k u s op ééne Plaat

afgebeeld , zyn hier t'huis gebragt. Dezelven

komen in Gewas , meer of min, met de Eu-

ropifche Polygala overeen. De Heer Ber-
G I u « befchryft 'er een , dat zyn Ed, meent

de Jfrikaanfche Polygala met Flafchhkden,v^n

Oldenland, te zyn , komende overeen

met de Heellerachtige , die lange fmalle Blaad-

jes en een groote paarfche Bloem heeft , van

(10) Fo/^^^i/^ Floribuscriftatisraceraofis, Braéleis triphyllis,

Fobis lineari- lanceolatis, Caulc Fmticofo, Eeeg. C^p. 182.

BUXB Cerit. III. p. 41. T. 71. ^m. Acad. II. p. 137. Poly-

gala AfricanJi glahra &c« Pluk. Alm. 300. T. 53. f. a* Fo-

lygala frutescens angiiftifolia ramofa* Raj. SuppU 640. ^. —
FoU lineari - fubulatis. H* Cliff, 35 3. y. — Fo]. fuhulatis. S, ««

Fol. Unearibus obtufis fcabris. Am^ AcaA^ utfupra. BUBm, Afr^
202 , 203 > 204» T* 73. f. 2 , 3 , 4.

Dd 4
n. Deel. V. Sxcs»
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Hl. gezegden Koogleeraar. De Steng daar van i^

xnf.^* lièeflerachtig en verdeelt zig in lange , gladde

,

Hoofd- ronde Takken, bezet met vee.Ie fpitfe Bladen.,
sTUK^

^^n twee Duin^en lang. Hier aan komt een
^^^«7^«- ijjj^g^p^pjgg Yros 5 van drievoudige Blikjes,,

omvattende een Kelk , die twee zeer groote

Bladen zydewaards, en een klein Blaadje heeft,

boven de Vlinderachtige Bloem. Hier van is

de Kiel Helmachtig hol, gchaaird;de Vleugels

Kuitachtig ovaal, fpits en groot: de Vlag uit

twee Wiekjes beftaande. Voorts hangt, aan

den Kiel, een driedeelig, Penfeelachtig getakt

ftuk , dat de Bloem weqzentlyk onregelmaatig

maakt , gelyk T o u r n ë f o r t die der Foly-

gala's aanmerkte te zyn.

XI» (ii) Polygala met gekamde byna gekroonde

Vmhtiiat^ Bloemen^ de Bladen Liniaal en een weinig

^Gckroon- gehaaird. '

Dit is een Kaapfch Hceflertje ; een Span hoog

,

dat de Bloemen aan 't end der Takjes in me-

nigte, als in Kroontjes, draagt. Het komt de

voorgaande Soort zeer naby.

xiT. (12) Polygala met gekamde Bloemen, die een
Polygala half.

Myrtebla-

(jjigc, Cu) Tol'jiala Flor. crïftatis fiibumbellans , Foh linearrbus

fubciliatis, Mant. 259. Polygala Fol. oblongis acutis. BüRM»

ylff* 204. T. 73. f. 5'

(12} Polygala Vlot. cnMüs Carina lunuIatS , Caule Fmti-

cofo » Foliis laevibus oblongis obtufis. Am. Acai. Il» p. 158^

Hort. Clijf. 3J3. Polygala Aiborea MyrtifoHa , Eloribus albis^

jiitus purpureis, Comm. H^tu I» p. ?7« T. 4<ï. Raj. Suppl.

^40»
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Mtfmaanswyze Kid hebhen , de Steng nr.

Heefterachtig y de Bladen langwerpig Jtomp^^^^^'

en effen. Hoofd-
sxair.

Deeze maakt de Heeflerachtige Polygala , o^^»-

met langwerpige gladde Bladen en cene paar-*^'*''^

fche Bloem » van den Hoogleeraar J. Bur-.

MANNüs, uit. Dezelve was hier, in de Hor-

tus Medicus , Mans langte hoog gegroeid , mee

eene regce , ruuwe , bruine Steng, die enkel-.

de 5 ronde , groene Takken van een Voet lang

uitgeeft, welke zig in Bloemtakjes verdeelen ,

met Bloemen als in de overigen van dit Ge-

llagt, maar zeer groot ^ paarfch van Kleur, en

aanzienlyk. 't Gewas is mede van de Kaap

afkomrtig.

(13) Polygala met gekamde Bloemen, een Hee^ xiii,

fierachtige Steng ; de Bladen gepaard ioppo/utfot

Eyrondenfpits. %,^:
Dit is een Kaapfche Heefier van twee Voe-

^^^'

ten hoog , de Kelkbladen Hartvormig rood en

groot hebbende. De Heeilerachtige van 13 e r-

G 1 ü s wordt hier t'huis gebragt.

(14) Po,

^40, Polygala Arborea Myrtllli fiibrotundis foliis , Fr. magno

Tordylii. Plok. Mdm* 153. T» 437. f. 4» Polygala frutescens

&c» BüRM. Afr. 200. T. 73. f. I.

(13) PalygaU Flor. criftatis , Caule Fmtlcofb, Fol, oppoi.

fitls ovatis acutis. Mant^ 259. Polygala Frucicofa» BESGr

Bd 5
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III. (143 Polygala met gekamde zydelingfe Bloe*

^TiT^ wffw, de Steng Heejierachtig gedoomd 'y de

Hoofd- Bladen ovaal ge/pitst,

STUK.

XIV. E)Jt is een Kaapfch Heellertje met hoekige

Gedoom-
"^^^^^^ ' die in een Doorn uidoopen , hebben-

(üc, de kleine Blaadjes als van Huislook, glad, ef-

fenrandig, verfpreid, en byna ongefteeld, aan

den tip een weinig gelpitst. De Bloemen ko-

men in de Oxelen ongedeeld, witachtig, en-

keld of twee by elkander voort, en de Vrugc

is een eetbaare Belle»

XV. (15) Polygala met ongehaarde Bloemen ^ elk

Theezans, Qp qq^^ Steelije ; een Heejterachtige Steng

achngc. en overhoekje Lancetvormige Bladen,

Deeze is , by den naam van Heejlerachtige

Polygala i
met Lavendelbladen die" groen zyn

en eene blaauwe Bloem, door den Hoogl. J,

BuRMAN^us voorgelteld onder de Ceylon-

fche Plantgewasfen. Zy heeft dit byzonders,

dat de Takken van de Steng af tot aan de

Bladen wit , en verder groen zyn» zo gedagte

Hoogleeraar aanmerkt. De Heer N. L. B ür-
M A N N u s zegt , dat een dergelyk Gewas van

Java is gezonden onder den naam van Japanfche

Bajierd - Thee* (16)^ Po-

(14) Pulygala Flor, criftatis lateralibus, Caule fpinofo Fm»
ticofo, Fol, oralibus mucronatis. Mant, 437. Am. Accd^ II.

p. 141.

(ijj PolygaU Flor, imherbibus.Pedunculis unifloris , Caule

rruticofo, Fol. alterns lanceolatis. Mant. 260 BURM. Ind.

j$^. Polygala frutescens Lavendulïc folio viriUi, Flore coerulso.

BURM. Zeyl, 195. T. 85,
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(lé^ Polygala met ongehaarde zydelingfe e7i' HL
kelde Bloemen, de Steng Boomachtig ^ ^^ xiv!^
Bladen ftomp^ gefteeld. Hoofd-

stuk.

Deeze is , onder den naam van Boomachtige xvi.

Pencea , met ruuwe Blaadjes als van falm
9p^^!^i^£,

door Plu MIER afgebeeld» De Zaadhuisjes ge.

en het Zaad doen blyken, dat dezelve hier be-

hoort. De Groeyplaats is in Zuid » Amerika.

(17) Polygala met ongehaarde getroste Bloe- xvii.

m€n\ een Boemachtige Steng ^ de oudjtei^f^
'^'^'

Bladen langwerpig ovaal, de jon^ften o- i^^^f*^^^^"

yaalachtig.

Door B R e w K E , die dit Gewas Heefterach'

tige Polygala , met gladde Eyronde Bladen ,

rondachtige uitgerande Zaadhuisjes en kleinere

losfe trosten in de Oxelen noemt, was hetzelve

op Jamaika waargenomen. Het behoort derhal-

ve, gelyk de voorgaande , tot de Apaerikaanfche

Planten,

(i 8) Polygala met ongehaarde getroste Bloe- xviir.

men ,
^i^'^rophyl-

'la,

fiO PolygaU Flor. inabeibibiis lateralibus folitarüs, Caiile^f'
J'"'"^^'

Arboreo , Fol. obtufis petiolatis, Am. Aead. il. p. 140. Fenaja

arborescens Buxi folio aspcro» Plum. Ic. 214. f. i,

(17) Polygala Flor. imberbibus racemolls, Caule Arboreo,

Foliis fenioribus óblongo - ovatis , recetttiUus fubovads. Am.
Acad, II. p. 140. ƒƒ. Cllff'. 35 3» ï'olygala fiuticofa Foliis gla-

bris ovatls &c, BROWN. Jai». as 7. T« 5. f. ?.

(is) PolygaU Flor. iraberbibus racemofis , Cauübus Frutico-

fis, Foliis mintitisfirnis ellipttcis» Polygala Lufitanica frutescens

inagno Flore , Fol. minimis. TOURNF. Inji, 175.

IL DEKL. V. Stuk.
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III. men , Heeftnachtige Stengen , en z^er

Afdeel.
j^IqIj^q Qy^^ig bladen.

Air»

sïUK.
' Deeze , in Portugal door Toürnefort

jgt. gevonden , groeit ook in Spanje. Zy heeft

maHmge, Heefterachtige Stengen als Roedjes, een Voet

lang , groen 3 getand door de Voetjes der afge-

vallene Bladen , die allen zeer klein , Elsvormig

of ovaal zyn , zonder Steekjes , mét korte en-

delingfe Trosjes van taamelyk groote Bloemen,

XIX» (^^) PolygalaweJ ongehaarde Aairswyze Oxel-

Chtntnfts. bloemen , de Stengenr Heefterachti^ , de.

Chineo- _ °

Cche. Bladen ovaal.

Hier is de Boomachtige Polygala van Brownb
t'huis gebragt, en, volgens den bynaam, zaldq

Groeyplaats ook in China zyn. 't Gewas heefc

leggende Houtige Stengen , van een Voet lang ,

die niet glad zyn: de Bladen ovaal , efFenrandig

,

van grootte als het uiterüe Duimlid, itomp met

een Puntje. Het geeft weinig zydelingfe Takken

en Aairen , die groen zyn , dikwils langer dan

de Bladen. De ;Vrugt beflaat uit twee platte

Haauwtjes.

xjr. (20) Polygala met ^ngehaarde verfpreide Bloe'
CkamAhu-

Ooften-
ïykfche, (19) Pclygala Flor. imberbibus fpicatis axillaribus, CauIiV

bus fuffriuicofis , Fol. oyalibiis. Polygala Arborea&c.BROWN.

Jfam. 287*

I

(zo) PelygaU Flor. imberbibus fparfis, Czt'mX Apice fub-

rotundo, Catile Frutlcofo, Fol. laaccolatls. Am» Acad. II.

p. 140. ]AC^ VtnL 1Z6. Chamxbuxus Flore Colutea:. C. B*

Fin.
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fnen , de Kiü rond getipt , de Steng Hee- lïï»

jierachtig, de Bladen Laneetvormig,
^xiv!"*

Een Gewas, dat C lus lus overvloedig opg^^^^^^'

de Bergen vèn Ooftenryk , onder de Pyn- en ^^V
Dennebüomen , tusfchen de Steenen , vondt'^"^»

groeijen , was door hem afgebeeld, en door

Bauh I IS u s genoemd Cham^ - Èuxus ^ dat is

Laage Palm. Het is door de hedendaagfche

Botanisten , J a c Q u i N eii Kramer, ook op

de hooge Gebergten , omftreeks Weenen en

by Baden, gevonden. TournEfort noemt

het Heejierachtige Polygala met Palmbladen ,

eïi geeft 'er eene Verfcheidenheid van op ^ met

paarfch roodachtige Bloemen , maar C l u s i us

befchryft het als een Heeltertje, dat met veele

korte Steekjes den Grond bedekt, die Palm-

achtige Blaadjes .hebben , duurende het geheele

Jaar; weshalve het van fommigen aldaar Win-

tergroen genoemd wcrdt. 3, Aan 't end der

3, Takjes , zegt hy » tusfchen de Bladen, ko-

,5 men drie oJF vier langwerpige Bloempjes

3, voort, die geen de minfle Reuk hebben,

,, maar op fommige plaatfen byna zo welrie-

3, kende zyn als Narcisfen. Zy beftaan uit

3, drie Blaadjes , waar van twee wit zyn , als

5, Wieken uitgebreid , met een witachtig Helm-

99 PJG ^^^ derzelver oirfprong bedekt, en het

„ der-

J*ï«, +71. Anonymos flore Coluteac. Clus. Hi^. I* p. 105^

Fann^ 47* Ic- P- +?• TOÜRNP, ^pp^ Inji^ p. é6$. jACq.

^ufir. KRAM. EUnsh, xo$,

IL DSILt Vf SlUEtj
i
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lïl. 5, derde , als tot een langwerpig Pypje omwon-

^^xiv^' ^5 ^^^ ' ^^ ^^^^ boven overlangs geopend, aan

Hoofd- ,, het end als een Broek gevormd en geel

,

STUK.
^ (3oor den Ouderdom fomtyds geheel paarfch

^:^gtman-^^ of roodachtig wordende. Op de Bloemen

^, volgen breede platte HaauwtjeSj een weinig

„kleiner dan die van de breedbladige Thlaspi

,

5, meestal twee, doch fomtyds maar één Zaad-

5, je bevattende, van grootte als kleine Wik-

,„ ken, maar zwartachtig, ruig, en naar 't een

.„ of, ander Diertje gelykende , niet ongelyk

„aan 't Zaad der groote roode Polygala , doch

.,„ kleiner, vallende tot de Huisjes, die zig op
'„ zyde openen , door de rypheid van zelf uit."

(2 1) Polygala met ongehaarde ongefteelde BIoB'

Poïyiaïa men^ de Bladen getropty Eyrond
^ /pits

,

ilaartige. Dit is een Takkig hurkend Heeflertje aan

de Kaap gvoeijende, zeer digt bezet met onge-

fteelde Blaadjes en Bloempjes , van de gezegde

figuur.

XXII. (^2>) Polygala met ongehaarde zydeliiigfe Bhe*
Polygala ^^g^ ^^^ Boomachti<ie Sten^ , de Bladen

Stekelige. driekantig j JDoornachtig gefpitst.

Dit

fzi) Polygala Flor. imberbibus fesHlibus, Fol. confertis
j

ovatis , acutis , cariaatis püofis. Mant. z6i.

(22) Polygala Flor. imberbibus lateralibus , Caule Arbo-

rescente, Foliis triquetris mucronato fpinofis. Thymbra Ca-

penfis Nepeta: Theophrafti folüs aculeatis , Ploie parvö pur-

pil*.
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Dit Gewas , te vooren Hdfteria door L 1 n- ïH;

tiJEüs genoemd , en onder dien naam in de '^y^^^^«

Leidfche Akademie - Tuin geplaatst zynde, jsHuofd*

al voor twaalf Jaaren door den Ridder tot eene^'^''*^'

Soort van dit-Geflagt gemaakt, met deezen
^„^f^'*"'*^

bynaam; terwyl de naam van den vermaarden

'Hei STER thans vereerd wordt door een an-

der Geflagt, hier voor hefchreeven *. De ge- * zie

leerde B e r g i u s , evenwel ^ was van oordeel
, ^^'''^^ ^^*

dat hetzelve gevoegKker van de Polygala's af-

gezonderd konde worden , dewyl de Bloem en

Vrugtmaaking niet alleen, maar ook het Bla-

derloof grootelyks daar van verfchillen , en we-

gens dit laatite het Gewas nader tot het Ge-

ilagt van Aspalathiis fcl^ynt te hehooren. Hy
noemt deeze Soort Heifteria pungens ^ dat is

ïteekende Heifteria, om dat de Bladen ftyfzyn,

met Doornachtige punten'. Döor zyn F.d. wordt

'er toe betrokken de Polygala Aftragaloides van

den geleerden Br EYN, die Heellcrachtig is,

met de geil'ilte en Bladen von Thymbra , heb-

bende een kleine paarfche RIoem , en eene Vrugc

met een dubheld Hoornig Snuitje, van de E aap

der Goede Hone, welke onder den naam van

Afrikannfcl^e Thymbra, met gedoomde hladen

,

redeHk wel in Afbeelding is gebragt door

Bartholinüs. De Bladen komen aan trop-

jes

pureo. Pluk. Mm, ^66. T. 229. f. 5. Hpifteria Hort CUf.
iii. K Lufrdb. 3 03. Bepg Caf> 185. ihymbra Afiicajia

ïoiis ipinofis Barth. Ha/n, 1673, p* 57,

II. DEEL. V. STUK.



lil. jes voort: de Kelk is vyfbladig: de Bloemen
Afdeel. j^gbjjen een dubbeld Vaandel , en daar boven

Hoofd- een langwerpige groene Kiel, waar in de Meel-
iTüK^ draadjes verholen leggen , die tot twee Vliezige

. ^«^''«'«•Lighaamen famengegroeid zyn. Het Vrugtbe-

ginzel is met vier Hoorntjes gekroond , en

heeft een Styl zo lang als de Meeldraadjes >

zynde het Zaadhuisje ook vierhoornig> als ge-

meld is y tweehokkig , met enkelde Eyronde

Zaaden.

5CXIIÏ C^S) Poïyg^^^ "^^^ ongebaarde %ydelingfe BUe*
Foi-jzala me7i y[de Steng laag Heefterachtig ^ met

Dnebia-' irïevoudige fmolle fpitfe Bladen»
^ige.

Hier wordt thans de Afrikaanfihe Heefter'

nchtige Spartium met Hey- Bladen van Com»»,

MELYN3 zo wel als het Afrikaanfihe Hey^

Gewas met purperachtig roede Bloemen en

kleine Bladeren , als die van Thym , uit S d.

B A , t'huis gebragt. Volgens den Heer B e r-

G I ü s 5 die hetzelve Heifteria welke zagter is ,

als niet ftekelig zynde , noemt, is de Afbeel-

ding van Se BA de beste 5 alwaar het gezegd

wordt een Heefter te zyn van twee of drie

Voeten hoog, met de Bladen koppelswyze rond-

om

(as) Polygald Flor. imbeiblbus lateralibus , Cüule Fraïj-

•C«lö Fol. ternis linearibus acutis. Mant. z6q* Eurm» Prodr.

ao. Heifteria mitior. Berg. Cat)» 187» Spartium Africanmn

fruteicens Eric^ folio. Oomm. Hort. II. p. 193. T. 97. Suf*

ftutex Eric« forma Flore ruberrimo Breyjjii. 5s8, Kai^ IL

p. 63. T, 62, f. 2,
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om den Stam en de Takjes zittende , clie met ItU

een Jicht Afchgraauwe Schors bekleed zyn. 't
^^iv.

•Gewas komt, zo Linn^üs aanmerkt 5 iaHoopD-

-verfchillende gedaanten voor , naar den Ou-^*^^^^*

derdom en mooglyk ook naar de Groeyplaats. ^iria,

Bergïus [geeft 'er fmalle getropte Blaadjes

aan , die van boven plat, van onderen verhe-

venrond zyn, gladachtig, twee Lynen lang, en

zydelingfe Bloemen , de helft kleiner dan in de

andere. De Kelk is vyfbladig en klein, be-

Itaande uit ongelyke^ Itompe, gebaairde Schub-

ben ; de Bloem Vlinderachtig en ongelyk , heb-

bende geen Vleugels maar een Cylindrifche

Kiel en een tweebladige Vlag, in welker Na-
gel een Meeldraadje beflooten is, aan de bin-

nenzyde van den top agt Meelknopjes hebben-

de. Het kleine ronde Vrugtbeginzel is ook

met vier Hoornen gekroond , waar tusfchen een

Styl opflygt, die van boven dik is, hebbende

een geknopten , ruigactitigen , knikkenden Stem-

pel.

Ik bezit, óDder mynè Kaapfche Planten, eeii Foiygai^

Takje van een Heefier, diezekerlyk tot dit Ge- /i^^^"""

llagt behoort, gelyk de figuur der Bloemen uit-^^'_^.^^"^^

wyst. Dezelven , naamelyk , hebben die twee

W^iekachtige gekleurde Blaadjes van den Kelk

of tot denzelven behoorende , waar van in de

Kenmerken is gefproken, en, tot meer verze-

kering , vertoont zig in eenigen het Hartvor-

mig tweehokkig Zaadhuisje reeds geformeerd.

Het Gewas zweemt in manier van Bladmaakitig

E e veel
!! Desl. V. Snm*
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ïïl. veel naar die Soort van Hey, welke Empetri-

xïv.
'

folia genoemd wordt, 'en is hier nevens, in

HooFD^ j^ig, I , op Plaat XXVIII, wat het bovenfle
STUK.

gedeelte van het Takje aangaat, in de natuur-

rJ^e, lyke grootte afgebeeld, zynde het onderde on-

gebladerde gedeelte nog eens zo lang. De
Kleur van het Takje is bruinachtig en die van

de kleine Takjes Wollig wir. De Blaadjes,

omtrent een Kwartier Duims lang , hebben

eene Rolrondachtige figuur, met een Puntje,

zyn groen en zeer gefronzeld, komende niet

Tropswyze, maar digt by elkander voort. By
A ziet men het Hartvormig Zaadhuisje in de

gedeelde Kelk tusfchende Kelkblaadjes, zynde

de Bloem, zonder dezelven , aldaar ook met

zyn gebaarden Kiel , den Styl en Meeldraad-

jes, afzonderlyk, vertoond.

Secüridac^,
Een dnebladige Kelk; een Vlinderbloem die

een tweebladige Vlag binnen de Vleugels heeft:

de Vrugt een Eyrönde éénhollige Haauw

,

uitloopende in een Bylswyze Wiek , en be-

vattende een enkel Zaad, zyn de Kenmerken

van dit Geflagt. Twee Soorten , beiden West-

indifche Gewasfen, zyn daar in begreepen, als

volgt (*J,

(O Se.

f*) 't Geflagt van Securidaca by ToURNEFaRT , bevatten-

de de Securidacét lutea major van BAüHINüs, wegeas de Byls-

wyze figuur der Zaadeti van Ctusiüs drts genaamd , is onder

de CgrettilWs betrokken.
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(i) Securidaca met een regtopftaande Steng, Hh

In Bosfchen op Steenige Gebergten van 'tijJ^^\

Eiland Maitenique heeft de Heer JacquïNstuk.
deeze waargenomen ^ die een Boom is vantwailf i.

Voeten hoogte, met lange, flappe lakken hg Je^2
^^^

tig begroeid , en getroste paarfche Bloemen, ^-^8*^^^'

De Vlag is hier Romp, de Vleugels 7yn rond-

achtig , de -Kiel heeft een plat omgeboogen

byhangzel.

(a) Securidaca met een klimmende Steng. ii.

Deeze, een klimmend Heeflerachtig Gewas, ^'^-"*^^^"

is den zelfden Heer by Karthagena , in digt

Krenpelbofch , voorgekomen. De jonge Takjes

van hetzelve loopen in zeer flerke Klaauwieren

uit. De Bladen zyn langwerpig ovaal , ftomp

en glad, gedeeld. Tegenover dezelven komen
Trosfen van reckelooze roode Bloemen , die

de Vlag fpits , de Vleugels langwerpig, en aan

de Kiel een groot byhangzel hebben.

Onder de Tienmapnigen in deeze Klasfè

komt eerst voor het GeHagt van

(i) Securidaca Cau?e ere<3:o, Syst» Nat, XII. Gen. 852. p^

472. Veg. Xill. p. 533. JAC(^ ^mer Hifi 191* T. 183. f.

39. Securidaea Ftuticofa Foliis rubrocundis 6cc. BKOWN, Jam»

287.

{z : Secnridacd Caule fcandente. JaC(^. Amer^ Hijié ïg?^

T, i8?» f-". 8?. Spartiura fcandcns , Fmiftu cnftato &: aJatöj,

plore rubro ixi'M Ie. 247. f. i. Securidaca folüs oI>long!Sj;

fpicis ramofis. Bkown. ^«2;». IL p. 241»

Ee s
lï» Deel, V. Stuk.
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, ÖL A B R U S.
Afdeel,

Hoofd-
behalve de Vlinderbloem zyn de Kenmerlcen

STUK. een flaauw vierkwabbige Kelk, met de boven-

Tien- fte Kwab breedst, negen Meeldraadjes , aan 't

•mannige^
Grondftük van onderen famengegroeid , van

boven gaapende: een (lompe Stempel , enKIoot-

ronde Zaaden.

ï. De eenigfle Soort (i) , te vooren in het

frec/toria. Geflagt van Glycine geplaatst , is een Gewas

,

booinieL
^^^ ^^^ ^^° °"^^ Abrus genoemd heeft. Ten

Fi.xxvii, minfle worden daar toe betrokken die Koraal-

roode Erwtjes, welken, uit Gelukkig Arabie in

Egypte gebragt zynde, meer dienden tot verfie-

ring van 't Jonge Vrouwvolk, dan tot Spyze,

zo Veslingiüs aantekent. Mooglyk zul-

len zy ook wel , hier of daar , als Kraaltjes

aan Draaden gereegen , tot Paternosters in ge-

bruik zyn ; waar van de bvnaam ontleend. Men
noemtze in Indie , alwaar het Gewas algemeen

is , Weegloontjes , om dat van dezelven , by

fom.

(i) Abrus, Syit. Nat XII. Gen. ii%6^
f>. 472. V'eg. XIIT.

p. 533. Glydne Fol. abrupto - pinnatls , PInnis nuinerofis ob-

tufïs. Sp. PUnt. II» p. 1025. Fl. ZcjU 284» BURM FL Ind,

p. 161» HorU Ups, 22t. Phafeolus Glycyrrhizites , Folio alato

&C. SLOAN. Jam. 70. Hijl. I. p. 180, T. 112. f. 4, 5, (J.

Phafèolus Arbotescens alatus &c. PLUK. Alm, 294 T. 214. f.

S. Pifum Indicum minus coccineum. C. B. Pin. 212. Abrus.

Tesl. jEiypt. 2s* Hort. Clif. SI. HILL. ^ndt. 21. Orobus

Indicus, Abrus Alpini diftus , Pruttu coccineo atra maculi

notato. BüBM* 2'<f)'/. ToUBWï. Inji. p» 393. Abrus Frutex,

RuMpH, Amk V. p. $79 T. jSt Konni. Hm, Mal, VIII.

f. 71, T. 39.
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fommigen , in plaats van Gewigt gebruik ge- llï.

maaki wordt,- doch by ons voeren zy dikwils ^^^^^^«

den naam van Weesboontjes , wegens de hoog- HooFD^

roode Kleur met een zwarte Vlak aan 't end, tuk.

even als men fomtyds de Weeskinderen i^Jtge- ^^i^'^'^

monltcrd ziet. In Oostindie noemt menze Za^

gay welk woord van Arabifche afkomst is en

op het gebruik derzelven , in het foldeeren

der Metaalen , zoude zien. Eenentwintig van

deeze Korrels , zo zy groot zyn, maaken een

Maas zegt R u m p h i u s , 't welk zo veel is

als een Drachme of Vierde Loots ; van de klei-

ne vierentwintig , en men moetze zekerlyk ,

daar toe , egaal uitzoeken en frifch neemen

:

want van de mynen bevind ik dat wel dertig

in een Drachme gaan. Te vroeg afgeplukt,

voegt hy *er by , of door 't leggen op een

doffe plaats , wordenze geheel zwart ; gelyk 'er

ook veelen onder de mynen , en wel de groot-

Iten zyn ; fommigen van de kleinften bruin ,

in plaats van rood , maar even 't zelfde heeft

plaats in een Tuiltje van de Zaadhuisjes of

Haauwtjes deezer Weegboontjes , gelyk die zig

geopend vertoonen. Dit Tuiltje, waar van de

Afbeelding in de Natuurlyke grootte, op Plaat

XXVil, in Fig 3, is gegeven, heeft men uit

China overgebragt , en daar zitten , behalven

de gewoone rood en zwarte , ook bruine en

zwarte Boontjes in de omgedraaide Haauwtjes

:

gelyk men 't zelve , in myne Verzameling ^i

befchouwen kan*
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III. 't Gewas , daar b^ma alle Autheuren van fpree-

^Ti^^^ ken, verfchilt aanmerkelyk van den Weegkor-

HooFD- relS' Boom of Koraalboom, tevooren befchree-

STüif
. ven *

. wiens Zaaden van 't zelfde gebruik doch

wmrJ^e. ^^^^ grootcr zyu , toe ondeifcheiding hier ne-

* II, n. vens by A vertoond. Met is een Heefter

,

bladJ.T^i.^^^
taaije, fling'Jrende, platachtige en als dub-

belde Ranken, die zig om Boomen, Kruiden,

Staaken , Takken , of door elkander vlechten

,

maakende een wonderlyke verwarring. Aan dee-

ze Ranken komen gevinde Blaadjes als die der

Tamarinden ^ en van eene ongemeen fterke Zon-

newendende eigenfchap. 's Morgens , als de

Zon opgaat, fpreiden zy zig uit, en 't Gewas

vertoont zig op 't allerfierlykfle bly- groen ^ te-

gen den Middag, als de Zon fcerk fchynt, flui-

ten zy zig opwaards tegen elkander; vervolgens

openen zy zig wederom , en tegen den avond

voegen zy zig nederwaards famcn ^ blyvende dus

den geheeltn Nagt. Dit moet men van alle de

Vinnetjes aan een Blad verflaan en deeze Ei-

genfchap wordt betrokken tot den Slaap der

Planten C*). Voor 't overige komt het Gewas,

in hoedanigheid , veel met ons Zoethout over-

een , wordende de Blaadjes , tot verzagtinge

van de Borst en Kce] , als Thee getrokken. De
gedagte Zscdko!'rels hebben mede een verzag-

tende eigerfcïapj- doch, tot Voedzel gebruikt^

oordeelt menze kwaadfappig , hard om te ver-

tee-

, (*j Zi^'t V* DfS^der Uitgezp^ts yerkanddlngtH. , bbdz, i a a»
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teeren en Winderig te zyn ; mooglyk , omtrent III.

als onze Turkfe Boonen. Zy werden , naar^^Jfy^**

Alpiisus getuigt 5 in Egypte , evenwel ,
ge Hoofd-

kookt en gegeten; doch in Oost^ of Westin-^^"^'

die gebruikt menze tegenwoordig , ten minfte ^^fj^^^'

by de Europeaanen , niet (f).

BORBONIA.
Een uitgerande Stempel reen Kelk met Doorn-

achtige Punten, en de Vrugt een fpitfe Haauw;

zyn voor Kenmerken opgegeven van dit Ge-

flagt , 't welk zes Soorten , altemaal Kaapfe Ge-

wasfen , die Heefterachtig zyn , bevat , als volgt.

Cl) Borbonia m^f zeer fjnalle,fpitfe^ Haairige j.

Bladen en endelingfe BloemJwojdjes.
Erkfrólla

Afrikaanfche Brem met Heyblaadjes^ en zeerge/^

kleine geele Bloempjes aan Hoofdjes vergaard,

vindt men deeze getyteld by Ray. Het is een

klein , ruig, Heeftertje , dat de Blaadjes fmal

ovaal-

(t) Onbegrypelyk is 't, waar Linn.^us het van daan ge-

haald heeft , dat deeze fierlyke Boontjes ten alUruiterJie Per* ^

giftig zouden zyn , zeggende , Semina pulcherrima , maxime

deleteria; offchoon C. BAUHINUS dezelven met den naam

van Pi/um vïrulentum Chinenfe fchynt te bedoelen. Den naam

van Kloütrond (Sparica) raogen zy ook geenszins voeren;

zy zyn altemaal meer of min Eyrond.

(i) BorhoYiia Fol. fublinearlbus acutis villofls, Capitalis ter-

minalibus. 5:)j;. Nat, JIII. Gen» 857. p. 473» ^^^ XIII.

p. 534. Am. Acai. VU Afr. 29. Genifta Afr. Ericx folio.

Flor. parvis lutcls in Capitula congéilis» RAJ« Suppl. log*

Ee 4
lU Deeu V* Stuk*
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lil* ovaalachtig, van boven glad, van onderen ruig,

^^xiv!^' ^^^ ^^ kanten omgekruld heeft.

Hoofd-
stuk. (2) Borbonia met Lancetvormige ^ ongeribde ,

i^ gladde Bladen ^ de'omwindzels en Kelken_
LAvlgnta, ^^,-
Gialbla- ^«^^•

Van deeze zyn de Takken rond, aan welker

end Kroontjes voorkomen van Bloemen , die

een vierbladig omwindzel hebben, dat Haairig

iS;, ea geileeld zyn , met een Klokvormigen

Kelk en geele Bloemblaadjes. Het Vrugtbe-

ginzcl is ruig. Zy groeit aan de Kaap.

III. (9) Borbonia met Lancetvormi^e ^dnenhhiEe ^

Dneübbi- effenrarJige Bladen,
$c.

Een Ethiopifche Heefier, met Bladen als van

de Steekende Palm, doch fmal en kleiner, van

Plukenet, wordt hier t'huis gebragt. De
Heer Bercius befchryft deeze Soort om-

Itandig. De Steng , zegt hy , is van onderen

kaal met Wratjes , van boven Kranswyze be-

zet met Takjes , die gebladerd zyn met fmalle

rpitfe Blaadjes , ter naauwer nood een Duim
lang , wederzyds glad. De Bloemen , als by

Trosjes , gcfteeld , op de toppen der Takjes

voort-

(%) Borhnia Fol. lanceolatis , enerviis glabris , involucris

CalyciSuique htrtis. Mant, 100.

(3) ^orbonia Fol. lanceolatis tiineiviis integerrimis. Eerc.

Cap. ï%%, H. Clijf, 494. Frutex ^thïopicus Rusci angufto S^

Eibore folio» Pj^uk, ^/«?. I58« T» ^5>7« f. 4.
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voortkomende , zyn geel , van buiten ruig , en Hl-

hebben tien Meeldraadjes , tot een Cylinder '^yj^^^*

famengroeid , met een Elsvormigen Styl en Hoofd

Hompen Stempel.
STUK*

C4) Borbonia met Lancetvormige , veelribUgey iv.

effenrandige Bladen.
L^^ceoU.]

Lancet-

Hier wordt het Afrikaanfch HeeJtcrachtigvoimiiQ^

Spartium , van C o MM e l y n , bedoeld , welks

Bladen de Steng omvatten , en het zou de Ree*

fterachtige jifrikaanfche Brem van Tourne-
F o R T zyn 5 met Bladen als gezegd is. Van de

Fluweelachtige ruigte der Bloemen maakt Com-
MELYN geen gewag. De Steng is glad^ zegt

onze Ridder.

(5) Borbonia met Hartvormige , veelribbige, v.

effenrandige Bladen

r

Hartvoi-

mige.

Een byna zo groot verfchil fchynt tusfchen

de aangehaalde Afbeeldingen van Seba en

Breyn plaats te hebben ^ als tusfchen deeze

en

f4) Borbonia Fol. lanceolatis multinervlis integcrrimis, Gc-

nifta Africana frutescens Rusci nervofis folüs» Touknf, /«/?.

644. Spartium Afr. fmtescens Rusci folio caulcm araplexantc.

COMM. Hort. II« 19 j. T. 98.RAJ. iDi?«^r. 107. frutex lEthio-

picus Fol. Rusci, Flor. Tapilionaceis , Sericea ianuginc viiloiïs»

Pluk. Alm. 159. T. 297. f. 3.

(s) Borhonia Fol. cotdatis mukinervüs integerrimis. Hort^

Ciiff, 49'i» R. Lupdif. 37Z. Mnm, 438. Genifia Africana fru-

tescens, Rtisci foliis &c. SEB. Kab» I. p. 55. T. 24. f. 3, Tlanta

leguminofa Ethiop* Fol. Rusci. Bkeyn» 0»r, T, 28*

Ec 5
11. DE£Lt V» Stuk,



442 DüBBELBKOÉDERiGE Heesters.

jll^ en de voorgaande Soort , aan welke beiden Bla-

'Afdeelc den van Steekende Palm toegefchreeven wor-

HooFB» *^^°5 ^^^ ^^^^ ^^^ weinig in figuur verfchillen.

STUK. De Kelk is byna gelyk in vyven gedeeld en
TIen- j-uigr niet fpitfe punten ; de Bloem van buiten

geheel Wollig.

vï. (6) Borbccia met Hartvormige , veelribbige

aSZl Se^rtelde Bladen.

de.

De Heer Bergiüs befchryft deeze Soort,

tot welke door hem de Afrikaanfche Boomach-

tige Brem , met een breed rondachtig Blad ,

van Hermannus, t'huis gebragt is, om-

Handig. De Takken, zegt zyn Ed., zyn rond

en glad , met weinige dunne Takjes. De Bla-

den 5 die overhoeks flaan , zyn Hartvormig

rond, de Steng omvattende, gefpitst, aan den

rand bezet met regte Stekeltjes , een Duim
lang , uitgebreid en glad ; de Bloemen geel ,

gefteeld, aan Haairigè Trosfen voortkomende,

zyn ook van buiten ruig en hebben de Meel-
draadjes 3 alle tien ^ insgelyks tot één Lighaam
fameogegroeid. Dit fchynt te flryden met de
algemeene Kenmerken van deeze Klasfe, hoe-

wel het in de meefle Geflagten plaats heeft (*).

Spar-

(6) Borhcnl'i Fol. Coi'datis mukiiiervüs crenatis. Frutes

iEcbiopicus legummofiis, Fol. Rusci majoribus in ambitu Spir

nulis fii^abriatis. PlüK. Aïm> 159. Besg. Cap* ipi.

C*} In de Geiligten v&n NisfoUa^'PtertcarpuSy Eryt&rxKS,

Fiscidix , oiiücr de Eooiiïcn befchreevxn ; in die van ^mar»

phut
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S p A R T 1 ü M. Priemkruid. lil*

Afdhèu
In dit Geflagt is de Kelk nederwnards ver- xiv.

langd, de Meeldraadjes kleeven aan 't Vrugt-g^,^^^^^'

beginzel : het heeft een op zyde aangegroeiden 23^^^«„

Stempel; die van boven ruig is. ^^^la.

Het bevat zeven Soorten met enkelde en zes

met drievoudige Bladen , of drie Bladen op een

Steekje. De meeüen hebben haare Groeyplaats

in ons Wereldsdeel en zy zyn alteniaal Hee-

fterachtig.

Ci^ Priemkruid met ronde Takken ^ de Bladen ï*,

overJioeks , Draadachtig y aan 't Grond- contl-nu

fiuk bevlakt. "f/,«f-'' Viakkï^,

Tot deeze Soort is de Heefterachtige Afru
kaanfche Brem, met fmalle Vlalchkruid- Bladen

die blaauwachtig groen zyn, en geele Bloemen,

van Doktor S a e r a r d , t'huis gebragt, 't

Gewas is Heefierachtig met lange Trcsfen van

Bloemen aan 't end der Takken , en groeit aan

de Kaap»

(2) Pfiem-

pha y Ehenus^ Ahrus ^ Sparüum^ Genifld' ^ AnthyUls , Eorh'

rJa , Ukx > Ehenus , Omnis , Aipalathus , Crotalaria , onder de

Heeltccs; en in die van Lupinus^ Arachis onder de Krulden

te befchryven , zyn al de tien Mecldraadjes fatuengegroeid.

(i) Spartium Ramis terctibus , Fol. alternis Fiuformibus

Bafi contaminntis. Syst, Nat. XII Gen» sss. p. 474. P^ég,

XIII. p. 5 35' Mant. 262» Genifta Afr. Frutescens , Tol.

Linui^ angiiftioribus glaucis , Floie luteo.. HAJ. Dtndr,

i04»

II« Deel» V., Siua»
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in. (2) Priemkruid met ruuwe Takken ^ de boven-
Afpeel.

y^g Bladen digt by één, en Draadachtig.

STUK. Deeze, ook een Afrikaanfch of KaapfchGe-

II. wasi heeft verfpreide Draadachtige Bladen , van

^mzldig.'
^"^ Duimen lang, eenkleurig met de Takken,

die geelachtig groen zyn. De Bloemen raaakcn

een lange ,
gladde Aair uit , aan het end der

Takken. De Kelk is eenbladig, in vyven ver-

deeld ,, de Bloem Vlinderachtig en geel , heb-

bende tien Meeldraadjes tot een Scheede, die

van vooren gaapt , famengegroeid , met lang-

werpige Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel was

lang en fmal , plat , met veertien Schepzeltjes

van Zaaden ; de Styl opklimmende en glad ; de

Stempel geknot en fcheef, Dit alles heeft^de

Heer Bergius dus waargenomen.

III. (2) Pnemkruid met ronde Takken^ die aan
jtmeeum. ^g foppen Bloem draagen , tegenover eU

kander ; de Bladen Lancetvormig,

Dee.

(2) Spaniam Ramis fcabris , Fol. fuperioribus confertis Fi«

liformibus. Spartimn FoU fpirfis Filif, Sec. Berg. Cap, 195.

Spart, Cap. luteam, fol» &c. Pêt Gaz» T. 83 f. 3. Ge-

nifta Afr. Fo'. Linatix angiittisfiniis. &c. Raj. Denir. 10 j^

Latbyroidcs Linaria: folio &c. Pluk. Mant. 114. T. 224,

f. I.

^3) Spartium'B^2Lm\s oppofitis teretibus apice FIoriferlsjFoI.

lanceolatis. H. Clljf, 356. H» Ups., aog. R. Lugdh. 370,'

SAUV. Monsp. 60. GOUAM. Monsp. 3 5S. Ger. Prov 480.

GaRid. ^ix^ 204. Oriënt. 215. Spartium arborescens, Scm,

Lenti lïrailibus^ C, S. Pin. ^96. Spart. Dioscor. Narbonenf^

& Hïsp. LOB. Icon, 91. Spartium macrolobiura. Rbw. Sp.

34* T. 33. Genifta Juncea, J. li, Hiji, I. p» s^J. TouRNf^
in/}, éil^
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f

Deeze is algemeen , in de Kruidhoven , be- IW
kend, onder den naam van Spaanjche Brem,^^^^^
m 't Franfch Genet d^Efpagney in 't SpaanfchHoofd*

Hiniefta, en Tniesta ^ in 't Engellch Spanish^'^^^*

Broom, Zy maakt een Gewas van agt of tien ^^fjf^'

Voeten hoogte , dat uit een taamelyk dikken

Stam veele dunne groene Rysjes, die rond zyn,

uitgeeft , aan welken hier en daar , zeer en-

keld, Lancetvormige Blaadjes voortkomen; en

Goudgeele Bloemen aan 't end der Takken,

zo groot en fraay j dat men het dikwils gebruikt

tot verfiering der Bloemhoven. De Zaadpeul-

tjes zyn lang , fmal en plat, bevattende veele

naar Linfen gelykende Zaadjes , doch kleiner.

In kragten komt het overeen met de gemeene

Akker - Brem , doch heeft dezelven fterker. In

Spanje , Provence , Italië en in de OoRerfche

Landen , is dit Gewas , aan de Wegen , in Haa-

gen en Kreupelbofch , niet ongemeen.

(4^ Priemkruid met geftreepte Takken , zyde- w^

lingfe Tros/en en Lancetvormige Bladen Jf^"'^'

Deeze Soort is op drooge Velden in Spanje
^°^

^*

waargenomen door Clüstus. De Sweedfche

Heer Osbeck merkt aan, dat dezelve op 't

Schier-

f4) Spartium Ramis ftrlatis, Racemis lateralibus, Fol lan-

ceolatis. Sp« Ram. angul» &c. Hort. Clif. 356. R. Lugdb,

370. Sauv. Momp. 60. OS3. hin 37. Sparrium tertium Flo-

ie albo. C» B. Pin, 396. Spaic 3. Hlspauicum. Clus, Hijf^

I. p. xo3« Spart. 2. Cu39,Hhp, 204,

JU DIEI. V. STUK.
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lil Schier- Eiland van Kadix, byna geheel bedekc

^^xilT.^*
zynde met een fyn wit Zand , ongemeen tiert

;

Hcx)FD* niettegenftaande men aldaar naauwlyks eenige
STUK, andere Planten, behalve deeze en het Kruipen-
^T^f««»i?«.

^^ Stalkruid , vindt. De Spanjaarden noemen

haar Retamas. Zy groeit 'er meer dan eens

Mans langte hoog ; dienende dus de Bokken en

Zwynen tot befchutting* tegen de brandende

Hitte der Zon, terwyl de ecriten ook de groe^

ne Takken eeten , en men gebruikt deze!ven

om de Moeskruiden , die ter Markt komen ^

aan Bosfen te binden. Bovendien belet hetzel-

ve de verfluiving van het drooge , losfe Zand

,

ongemeen , en verfiert de dorfle Velden door

zyne Bloemen. De Stam is dikwils een Arm
dik 5 Afchgraauw van Kleur; de Takken ofRys-

jes zyn groen: de Bladen gllnfteren als Zyde:

de jonge zyn Lancetvormig , de ouden dom-
per, van voeren een weinig gefpleeten en om-

geboogen. De Bloempjes komen in ontelbaare

menigte, klein, wit, met roode Kelkjes voort.

V. (5) Priemkruid met ronde Takken, de Bladen
spUrocar*

Lancetvormig ongefteeld ^ van onderen

Rondzaa- TUigaclltig,
Sis.

Van deejce is thans een byzondere Soort ge-

maakt,

{s) Spnrtium Ramrs teretibus , Fol lanceoht's lèsfilibus,

fubt'Js pu'"!escentibus, Ilant. $7^* Spart, aiterum mono'per.

Haam Semine Reni fimiU. C. B. Pin. 39«. Spartiunj hypo*

fphaeroiobsum. Ren. Sft. $$» T. ss. Spart. i. CLU3, Hj>f#

203. Spart. z. Clus. ////?. ! p. 103.
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nïaakt , die naar de voorgaande veel ^elykü , IIL

doch bovendien de Bloemen geel heeft. ZyP^^^^^*^

verfchik evenwel veel in grootte 3 als den Stam Hoofde

doorgaans maar een Elle hoog en een Duim^^»^'^*

dik hebbende, met een ruuwe Schors en veele^.?^^^^-

Rysjes , die doorgaans Bladerloos zyn , komende

de Bloemen met die van Zoethout en de Zaad-

huisjes met Paardeboonen byna overeen. Dee-

ze bevatten een Nierachtig Zaad , dat in de

Huisjes rammelt 5 doorgaans enkeld in ieder

Haauvsrtje. Hier van is de bynaam der voor-

gaande afgeleid , die de Zaad huisjes en het

Zaad 5 beiden , kleiner heeft , doch anders van

de zelfde gedaante 5 zo C l u s i u s aanmerkt. De
tegenwoordige groeit io Zandvelden 3 op ver-

jfcheide plaatfen van Kaltilie.

(6) Frien^kruid met ronde geftreepte Takken ^ vi.

de Bladen Lancetvormig ^ byna ongefteeld ^atgS!'

en ruigachtig, «eade.

Deeze is PiirgeerendeBremgQnoQmègQY^tQst^

en groeit op drooge. Bergachtige, opene plaat-

fen 5 in Provence. Het is een Heeflcr , mee

Biesachtige Takken , die aan de enden Bladen

en Bloemen tevens uitgeeft. De Bladen zyn

Lancetswys' ovaal, ongefleeld. Fluweelachtig,

korter dan de Bloemen, die gedeeld zyn, en

een

(6) Spariium Ramis teretibus firiatis , Fol. Linceolatis,

fubfesGlibus pubesceutibus. Geü Prev. 480* Gciiiftapargans»

Sp. PloKt. 999. Genifta f. Spaitiatn purgans* ], B. Hifi* I.

p. 4o-f« TOURNF. Infi, 644»

Ur Deel, v, stuk.
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A DEEL
^^^ tweelippigen Kelk hebben , de Meeldraad-

XIV.
* jes allen famengegroeid , den Stempel Haakigj

Hoofd-
j^gj. Haauwtje langwerpig , famengedrukt en

Tienm/m-
^^^^'^

'S- ^^ Takken zyn ongedoornd , zege

fii&s, de Ridder, 't Is waar , dat het Gewas geen

weezentlyke Doornen of Stekels heeft , ge-

lyk andere Soorten van Brem hebben, maar

de enden der Takjes vertoonen zig als Door-

nen , en hierom is het onder de Stekeligen ge-

plaatst geweest. Van cene byzondere of uit-

muntende Purgcerende hoedanigheid 3 in het-

zelve, Yind ik nergens gemeld.

^^^ (7) Priemkruld met uitgejpreide gedoomde

üoombia- Takken ^ de Bladen Eyrond,
digc.

Deeze voert wegens de ongemeene Stekelig-

heid den bynaam* De Takjes van het geheele

Gewas , 't welk een klein Bofchje maakt van

ongevaar een Elie hoog, verdeelen zig in Ste-

kels en deeze wederom in kleiner Stékeltjes,

waar aan de Blaadjes zydelings groeijen, die

de Punten der Doornen zodanig verbergen
,

dat men het niet voor ftekeïig zou aanzien , en

dus kwetst het den aanraaker, even als deScor-

pioen, onvoorziens met zynen Angel. De ver-

maarde C L u s I u s heeft het in Spanje drieder-

ley

(7) Spartium Ramis fpfnofis patentibus, Foliis ovatis»Ge-.

nifta - Spartium fpinofatn majus > prinura , fecundum , tertium.

C. B. Pin. 354. TouRNF, In/f. 64;. Aspalathus altera, i,

2, 3. Cujs. Hisp. 208. Lok. Icon. iz. GOüAN. Monsp.isi*

GlR, Pt$v, 480. GARID, Aix^ 2of.
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ley waargenomen , zynde van allen de Bloemen MI*

geelachtig en naar die van Brem gelykende. '^xivf^*

Hy begryptze allen onder den naam van ^x-Hooed-

palathus altera y die 'er van de Liefhebbers der
^^"^*

Kruidkunde, zo te Salamanca als te Montpel-^^rwr"***^^

lier 5 aan gegeven werdt. Aan den voet der

Pyreneefche Bergen groeide een derde Soort

,

die ruig van Takken was, welke men Hallada

noemde. De Bloemen van de eerïte , met Sui*

ker gegest , werden , zegt hy , in Spanje , tot

herftelling der vervallen kragten gebruikt. Deeze

is in Languedok en Provence , zo wel als de

anderen , ook niet ongemeen. Zy worden al-

daar Argidas geheten.

jf 8 ) Priemkruid met enkelde en drievoudige viiT,

Bladen y de Takken zeshoekige aan den top^^^^^^^"

Bloemdraagende, Hoekig*

Drie Ribben , van ieder Blad afkomflig

,

loopen langs de Takken heen , 't welk dezelven

in deeze Soort zeshoekig maakt. Toürni-
FORT heeftze in de Levant gevonden.

fp) Priemkruid met drievoudige Bladen^ Rys- tk*

achtige Takken en zyddingfe dubbelde ^^'^*^

knikkende Bloemen^
'

Van^ïsid.

(j) Spartiam Foliis fblitarüs tcrnatiaque , Ramis fcxanguli-

libu» apice Floriferis. Spartium OrieüMle Siliqul gUbrI com-

prtsfa et annulata. Tournf. Cor. 44.

(9) Sf&TÜum FoU tern. Ramis Virjatls , Flor. laceralibus

geminis cernuis. Cytifas LuGtanicus Msdlc;^ folio
^i
flonbds

\% Foliorum alis. T9URNS. /«/?. 643.

Ff
8, Dcuu r.;. stvk.
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ÏII» Van deeze , die Portugaalfche Cytifus door

^^xiv!^' ^^^ zelfden Kruidkenner getyteld was, zyn de

Hoofd- Blaadjes flomp Eyrond , byna gelyk, van on-
sTüK*

tieren ruigachtig : de Bloemen groot , gezwol-

mann^g. ^^n , hoog geel, nederhangende , met een rood-

achtige Vlak op de rug van de Vlag getekend^

X.
^

(lo) Priemkruid met drievoudige Bladen , de

tuiiy^' Blaadjes dubbeld gevouwen , de Takken
Gevou- ongedoornd , neerhurkende y glad , met ruu*

we Haauwtjes.

Hier wordt een Gewas bedoeld ^ dat de Twee-

de Cytifus is by Clusiüs, door hem zeer

fraay afgebeeld. Hy vondt hetzelve in Span-

je, en het groeit ook in de Zuidelyke deelen

van Vrankryk, Hy befchryft het als een Hee-

fier van twee Ellen hoog, met witte Rysjes,

die dun en Takkig zyn, de Blaadjes grys en

altyd famengevouwen , zeer bitter; de Bloemen

aan den top der Takjes, buiten 't Loof, Goud-

geel , waar op Peukjes volgen die langwerpig

zyn , met een omgeboogen punt , zeer ruig ,

als bezet zynde met ftompe , lymerige, Bor-

Itel - Haairtjes.

(ii) Priem-

(lo) Sparttum Fol. tern. Foliolis condupücatis, Caulibus

inecmibus proftratis glabris , Leguminibus fcabris. Cytifus

JKamis huiuifufïs &c, SAuv. Monsp. ipo. Cyt. Fol. incani*

•dnguftis et quafi complicatis. C. B, Pin 35)0. GUETT. Stamp,

.,11. p. 417. Cytifus Moutis Calcarls. ] B* Hiji. I. p. 37c,
^ Cytifus a. Clus. Hijl, I. p. 5^4, Hhp, i$Of Ie. j^a,
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fII) Pfiemkruid met drievoudige en enkelde IH»

Bladen , de Takken hoekig en ongedoornd.
^^xiv*^*

Deeze is onder den naam van Gemeene of g^^K.
enkel Brem , in 't Franfch Gemst . in 't En- ^i.

gelfch Broom , in 't Hoogduitfch Genfter of ^^^p^""^^^^

Ginfter > bekend. Men zouze Beiem Bremv^itm.

kunnen heeten
, gelyk de byraam luidt ; om

dat haar Rys dikwjls van de Boeren tot Be-

zemen gebruikt wordt , en hierom noemen

de Spanjaarden haar Soohas. De natuurlyke

Groeyplaats is niet alleen in de Zuidelyke dee-

ien , maar door geheel Europa , tot in Swec-

den. 5, Byna in geheel Duitfchland, inVrank-

5, ryk , Engeland en de Nederlanden , vindt

,, men het zeer menigvuldig, inzonderheid op

3, Zandige, fleenach tige en dorre Velden, (zegÈ

,5 Ray): hoewel Clüsius, dat te verwon-

3, deren is , geen blyk van dit Gewas, van

35 zelf groeijende , in Ooflenryk^ Bohème of

„ Moravie , heeft kunnen vinden*' (*). Zy
groeit Heellcrnchtig, dikwils eens Mans langte

hoog , hebbende dunne Houtige Stengen , mee

veele groene Rysjes , die zig wel verhciFen ,

doch

f 11) SpartiumToL ternatis foütarü'^quc , HarnJs Jnermibus

nngulatls OeD. Dan. 31?. Hort CHJf 356. R, Lugdh. 570.

Tl. Saec. 589, 635. Gort Bel^, 2or Cetrih anr'ulofa Sè

Scoparia. C. B. Pin. 356^ Genifta. Doo Lob &c. Gouan^
Monsp. 356, Ger. Pnv. 481. Cytifo- Genifta scoparia vtil-

garis TouRNF. /«/?. 649,

i^j Zie CluS. Stirp^ Pann, Hifi, p. 49,

Fff
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in. doch zeer ligt buigen laaten , bezet met rond-

'^'xiv!^'
achtige Blaadjes , en kleine geele Bloempjes

Hoofd- draagende , waar op taamelyk groote platt©

STUK, Haauwtjes volgen met klein Zaad.
Titn-

mmnigt. Deeze Brem heeft geen nadeeligc Eigen-

fchappen. „ De Bloemen, verfch geplukt, zegt

, Lob EL, eet het Gcmeene Volk van Aver-

, ne en Aquitanie , in groote menigte, voor

,, Salaad. Dezelven, naamelyk, zyn zeer lief-

5, lyk van Reuk en Smaak. Ja, dat meer i$,

„ in Brabant worden de ingezouten Knoppen,

3, met Olie en Azyn , even als de Kappers

„ en Olyven , voor een goede Verfnapering

,, gehouden : want men meent , dat zy niet

*, alleen het Hart verfterken en Appetyt maa-

„ ken , maar ook de Verfloptheden openen en

,, den Steen breeken. Met een Afkookzel van

, het Zaad kan men, wel is waar, doen braa*

„ ken, doch, hoe veel Zaads men ook neeme,

zal 'er niet dan een gemakkelyke Braaking,

„ even als door Radyzen, Vygen of Olie, uit

„ ontftaan" (^).

(12) Priemkruid met drievoudige , fmalle ^ ori'^

Stee-

len.

XIT. ^ ^ -- -

Rfldiatum. ge/teelde Blaadjes , en blyvende Stee^

öefttaaldc

(*) LOBKL Kruiihoekt bladz. i«4.

(iz) Spartium Pol. tcrnatis linearibus fesfilibus , petiolatic

perfiftentibus , Ramis oppofitls angulatii. MiLL, /«r. T. 259.

f. I. Spart, ïtqiiicolorum minimum raontanum triphyllutn»

Col. Ecphu I. T. Z9i* Senifta radiata five ftdlans, J. ^^

Hift* I. p. 19»*



len: de Takken hoekig, tegenover elkan» lil»

HOOFB*
De Gedraalde of Gefternde Brem wordt dus stuk.

genoemd, om dat zy zig byna als de Krans- Deem»

bladige Kruiden vertoont. In de Hiftorie dcr^"*'

Planten van J. Bauhtnüs wordt 'er dus van

gefproken. „ De Brem, welke wy Gejlraalds

99 öf Gefternde heeten , is een fchoon , Takkig

„ Plantgewas. De Steng, die enkeld is, ver*

,^ deeld zig in drie Takken, en dceze. weder-

„ om twee, drie of viermaal in anderen, wel-

3, ke altoos driedubbeld zyn , met Leedjes van

3, twee Duimen lang, geevende van ieder Knoop

„ zes Bladen uit, die Kranswyze om het Tak-

3, je ftaan , gelyk in het Walftroo of Kleef-

„ kruid , doch breeder dan die van het Wal-

3, llroo en zagter
,

grys en ruig, zo wel als

„ de geheele Plant. 7\an 't end der Rysjes ,

,, die zeer teder en hoekig zyn, komen geele

„ Bloempjes , naar die van de Brem gelyken-

j> de , digt by elkander voort, zo ik bet wel

5j onthouden heb. In de Hiftorie der Planten

„ van Lyons noemt menze Genijla IlvenJisJ'

Aldaar wordt gezegd, dat dezelve op 't Eiland

Elba , voor de Kust van Toskanen leggende ,
'

groeit,

C^) Deeze bepaaling js, 't zy men petlolh leeze, gelyk in

Sp. Plétnt. of petieUtis
,

gelyk In Syst. Nat. Ed. Xïï. ca

Ffg. XIII. , ray duifter; want Fclia petiolata zyn Geileelde,

«n Sesfilia. OnjeftcsUe Bhden , {Phil, Bot^ p. 23 3.) ^^n

waar komen dan de {Petioli) Bladfteeltjcs in deczc Sooiti

Ff 3
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ni. groeit , en in Bloem en Vrugt overeenkomt

'^Tiv^^* met de gemeene Brem.

Hoofd»
STUK. C'3) P^if'rakruid 7net drievoudige Bladen en

xiii. hoekige gedoomde Takken,
Spino/unt.

Dotin Dit Gewas, dat in de Zuidelyke deelen van

Europa , op Steenachtige plaatfen , aan de Zee-

kust groeit j is in de openbaare Kruidhoven be-

kend 5 en onder de naamen van Cytifus , Acam

cia en Aspalathus , by deze en gene Autheu-

ren, befchreeven geweest. Het heeft, naame-

lyk, in de gedaante iets, dat naar alle die Ge-

jQagten zweemt. Volgens R au wol F komt

het ook op den Berg Libanon voor.

G E N I s T A. Brem.

Een Kelk met twee Lippen , die in tweeën

of drieën verdeeld zyn : de Vlag langwerpig,

van den Styl en Meeldraadjes nederwaards om-
geboogen. Dus zyn de byzondere Kenmerken

opgegeven (*>

Veer-

(ij) Spartium FoL (crnatis , Ramis angulatis fpinofis. H,

Clif. 356 H Ups, 2o§. R Lugih 370. SAfJv. Monsp. ipr»

Grqn Oriënt^ iia. Acacia trifoha. C B. Pin. 392, Aspala-

thus fecundi rrifolia J, R. Hij?, I. p. 37;. GOUAN. Monsp^

iS6* Cytifuifpinofus. ToURNF. /«/?. ö+s. Acacia altera. DOQ,

Fempt 7J?.

(*j Ofh'.er een Drukfeü fchuüc, weetik niet, marirwel,

dat decze hepaaling zeer diiifier is; teiwyl ook in de LysE

der Kenmeiken ftaat Pijlillum deprimens Carinam ^ en in Ge«.

^Unt. Catina reSIa. Men zal bet misfchien zo moeten begry^

pen; dar door den Styï en Meel'Jraadjes de Vlag van denKidi

^TgthQuden en dus agtciwaaids ouigeboogen wordt*
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Veertien Soorten komen 'er in voor , waar ^
Hï;

van tien gedoomd en vier ongedoornd zyn; xiv.

meestal ^roeijende in ons Wereldsdeel of in Hoofd-

de Oofterfche Landen. .

^^"^*

(i) Brem met drievoudige , wederzyds ruig- q^:^^
achtigd Bladen en hoekige Takken. Canarkn^

fis.

Deeze voert den naam van Kanarische ^
omKanaiifcitó,

dat zy uit Zaad, dat van de Kanarifche Eilan-

den gebragt was , in Europa is voortgeteeld.

Men betrekt 'er toe den Eerden Cytifus van

Clusiüs, in Spanje groeijende, die fomtyds

ter hoogte van een Boompje opfchiet , welks

Stam geel Hout heeft met een zware Merg ,

zynde de Schors der Takken witachtig en de

jonge Takjes geheel ruig. De Blaadjes komen

drie op een Steekje, en de Bloempjes Aairs-

wyze aan 't end der Takjes voort, geel van

Kleur , waarop Peukjes volgen als die van

Brem, maar ruig, met kleine zwarte Zaadjes^

De Wortel is Houtig en fpreidt zig naar ver*

fcheide kanten uit.

De

Cl) Cenifia, Foliis ternatis , utrin(|ue pubescentibus , Ranais

angulatis. Sysu Nat. f^eg, XIII. Gea. S59. p. 5 36. Ed.XIX.

p»474»//. Ciiff. ISS' -^at. Med. 347. R. Lugdb, 371. Cyti-

fus minoiibus Foliis Ramulis lenellis viilofis. C. B. Fin» 390,

Cytifus. I. CLUS. Hijl. I, p, 94. ^. Cytilus Canarienfis fenso

pervitens & incanus. Comm. Hort, II, p. 103. T. 52. Cyt.

Can. Fl. candido & citrino. Seb. Kab^ II. p. 6. T. 4. f. tf

,

7* Cyt. Can miciophyllos anguftifolius prorfös incai8«s. Fluk-»

Mm. 128. T. 277. f. 6.

Ff 4
II. DEEL» V. STüS*
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IIÏ.

Afdebl.
XIV.

Hoofd-
stuk.

Roozetx-

liouc.

De Kanarifche Cytifus , uit Se ba aange-

haald, fchync van een geheöl andere natuur te

zyn , als dunne fliertige Takjes hebbende , die

langs den Grond kruipen , en zig fomtyds maar

een Voet hoog met de Bloemfteeltjes verhef-

fen. LiNNuEüs of de Heer Murray zegt

van deeze Soort:,, de Bladen zyn (lomp Ey
35 rond , ecnigermaate gefpitst , wederzyds ruig-

5, achtig , doch die by de Bloemen voortko-»

,, men byna ongedeeld en zqer klein : de Kelk

„ in drieën gedeeld , met de onderfte Slip

5, drietandig : de Aaircn van vyf of zes Bloe-

5, men : de Haauwtjes witacbtig ruig : de Bloe-

„ men flerk van Reuk."

Het algemeen bekende Lignum Rhodium of

Rofaceum, in de Apotheeken dus, en gemeen*^

lyk Roazen-Hout , wegens zynen zeer aange-

naamen Reuk byna volmaakt met dien der

Provence - Roozen overcenkomllig , genaamd ,

wordt de Wortel geacht te zyn van een der-

gelyk Gewas. Het plagt certyds van de Ei^

landen Rhodus en Cyprus , in de Middelland-

fche Zee , te komen , en kreeg daar van den

naam , dien het nog behoudt. Tegenwoordig

wordt het ons meest van de Kanarifche Ei-

landen en uit de Wcstindiën toegcbragt. Som-

migen verzekeren , dat het de Wortel zy van

den Kanarifehen Cytifus-, Het ïs geelachtig ,

met bruine of Rosachtige S treepen en Harst-

Aderen. Men nioec het van 't gcwoone en

thans niet minder bekende Roozen -Hout, dat

9k^
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alleenlyk wegens de lierlyke marmermg van III.

Kleuren dus genoemd , en tot het keudykfte^^^^*^*

Schrynwerk gebruikt wordt, wel onderfcheiden. Hoofo-

Het andere dient meest tot het ftooken van^'^"^*

Roozen-Oh*e, die uit de eigentlyke Roozen^^^^'*^«'

naauwlyks te bekomen is.

(i) Brem met drievoudige van onderen ^^^^'CandkaKs
rigé Bladen ; de BUemjleeltjes zydelings , ''Witachci-

meest vyf Bloempjes hebbende en gebladerd ;^**

de Haauwtjes ruig.

De Groeyplaats , van deeze Soort , is in

Languedok en Italië. Zy gelykt aaar de voor-

gaande veel 5 maar heeft de Blaadjes grooter,

ovaal , van onderen ruigachtig eu aan beide en-

den fpits: de zyd- Takjes kort; de Kelken in

drieën gedeeld ; de Bloemen Reukeloos : de

Blaadjes , die by de Bloemen grocijen , gedeeld

en naauwlyks kleiner dan de overige Bladen

van 't Gewas , waar van de 1 akken hoekig en

Haairig zyn.

f3) Brem met drievoudige , ongefleslde , /f- m.

^) GerJJïa Fol. ternatis fulstus viüoiïs, Peduïiculis iateta*

llbus fubqainqaefloris foüjitis ; Lepuminibus Jiirfutis, Am,
^cai. Iv. p. 284- Cyt. fl. lateralihus , Flor, hirfutis, Caule

erefto ftriato. SAUV. ^Unsp. 191. 5^:). />/,2«£. i. p. 740. Cy-

tifus Monspesf. Medicx folio &c. Tournf. Infi. é^-S» Cyr.

ïyv. candicans, CffiSALP. PUnt. 113. GouAN Monsp. 37;.

(3; Genijia Fol. ternatis fesfilibus Üneanbus fubcus Seri-

eels* Cytiiiis Arge^reas Liaifolius Inful. Stoechsdudt. TOü»ïi;F

ƒ«/« é^8. GeR, Pr^v» 4J5, GARID. -^/;c. 147,

Ff 5
Ut Dbsl* Y. ST!;s^
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ni. niaale , van onderen Fluweelachtige Bla-

A-r- d.n.

STUK. Deeze heet de Flafchhladige verzilverde Cy-

Trenman tifus van de Hiercs - Eilanden by Tourne-
^%^* FORT, en deeze Eilanden leggen by Toulon

,

voor de Kust van Provence. Die groote

Kruidkenner hadtze zelf op het grootfte der-

zclven Porqueroles , en op het Ooftelykfte ,

Titan genaamd
,

gevonden , zo Garidel
aanmerkt , hebbende het Gewas lang in de

Tuinen by Aix gekweekt , tot dat het einde-

lyk in 't jaar 17093 door den ftrengen Vorst,,

fneuvelde. Het zou ook in Spanje groeijen

volgens A L T s T r o E M E r 3 en in de Levant.

Het is een Heeflertje met knoopige Takken,

getand wegens de afgevallen Bladen ; de Tak*

ken bla'derig, hoekig, regtopftaande , Wollig,

met Trosfen aan 't end , van Bloemen als die

der Akker -Brem en ruige Haauwen,

TV.
^ (4) Brem met Vliezig tweefnydende gewricht

Pyftakkigê. te Takken ; de Bladen Lancetswys' Ey*

rond»

Op Bergachtige plaatfen*, in de Zuidelyke

deelen van Provence ,
groeit deeze volgens

Ge.

f4) Gemjia Ramis«ncipitibusmembraiiaceis articuIatis,FoU

«jvsto - lanceolatis, MiLL. Ie. 259. f. 2. H. Clif. 355. R»

Lugdbat. 371. Genifta Herhacea f. CharnDe - Spattiura. J. B^

Hijl. I. p. 393* Chams- Genifta fasatilis' C, B. Pm» i9S*

Chamx- Genifta fagictalis Paniionïca. Cam. Mort. T» 33,

Gsniliella. Toubnf, i«y?. 6^6* Tab, 4x3» GXR* Ptqv, 4Sz.
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Gerard, Zy is, om het zonderlinge Gewas HI-

aan te toonen , door T o u r n e f o k t afge- ^xiv^*

beeld. Men vindtze ook in Pannonie, dat is Boofd-

in een gedeelte van Neder - üoflenryk , vol- *^^^*

gens Camerariüs, die 'er mede de kr^dria.

beelding van geeft. Het aarc niet veel in de

Tuinen en groeit naauwlyks een half Voet

hoog.

(5) Brem 7net FJiezig driekantige ^ hyna ge-
y^

wrichte Takken ; de Bladen driepuntig, THdenta-

Deeze, door Loefling in Portugal waar-^jj.,^"^^^^'

genomen , geleek veel naar de voorgaande , doch

was in alle opzigten grooter , en de Vleugels

der Bladen liepen in drie Doornen uit, zynde

de Haauwtjes bekleed met een witte Wollig-

heid.

(6) Brem met Lancetvormig gladde Bladen , vi.

en geftreepte , ronde , regtopjlaands Tah
^^fj^^'^f;

ken, .
Brem.

Dit is het Gewas , dat men gewoonlyk Ak^

ker"

(5) Cemjfa Ram's triquetris Membtanaccis fubarticLilatis

,

Fol. tricuspidatis. Chamse - Geniüa peregrina. Dalech. /ï?/?.

177. Gen ftella fruticofa Lufitanica latifolia. Toürnf. Inji,

645. CharajE - Genifta Caule follato. C. B. Pin. 596. /5. Gc-

n'ftella ftuticofa Lufitanica anguftifo'fa. Tournf IkJ?. 6^6.

(6) Genï/laVo\. lanceolatis glabris 5 Ramis ftriatis teretibua

ereais. Htrt. Cliff, 355. K. Lagdb. 371. GoRr. Beli^. 204.*

FU Suec. 587, 6j4. Gcnïftï Tin»lloria Gersnanica, C. B. Fin^

19$. TOURNF. InJ}, 1S43. LOB. Ic II. p. ^9,

\U DML. V. STim.



4(50 DüBBELBltOEDiRrG* HcKSTlltt.

Afdeel
^^^'^^^^ noemt, zo wel in de Noordelyke all

XIV.
* in de Zuidelyke deelen van Europa, en inzon-

HooFD
(jerheid in Duitfchland gemeen. Men noemtze

STUK»
» T ^• j^ r rt

Tienméin-
^^ ^^^^^^ Ccrretta of Braglia , in Vrankryk

,

^*i^* Genijle of Genet ; in Engeland Greenweed of

Dyers Weed , en in Duitfchland Heydenfchmuck

of Ferhhlimen. Deeze laatlle beBaaming, met

die van Flos tin6torius overeenkomflig, heeft

zy , wegens de Kleurende eigenfchap van haare

geele Bloemen , die van de Verwers gebruikc

worden , om met het blaauw der Weede een

groene Kleur te maaken.

Deeze blyft laager dan de Driebladige of

Biadz. Bezem -Brem , hier voor befchreeven *, en
"^^^^

groeit ook zo regt niet op, maakende Bosjes

van haare Kruidige Rysjes , veeltyds fcheef

hangende , of tegen ander Gewas fteunende 5

begroeid met veele dergelyke Blaadjes als de

t Black. Spaanfche Brem f ,
glad en groen. Op 't end

^^^- der Takken komeu Aairen van Bloemen voort,

die geel en fraay zyn, waar op dergelyke

Haauwtjes volgen als in de andere.

In de Geneeskunde maakt men zo wel van

deze als van gene gebruik, hoewel het eigent-

lyk deeze fchynt te moeten zyn. Men plagtze

te houden voor een uitmuntend Middel tegen

de Miltzugt en 't Graveel; als ook tegen Ver-

ftoppingen van de Lever. De Bladen , Takken

en Toppen , in Wyn of Water gekookt , zo

wel als het uitgeperfte Sap daar van, zyn fom-

tyds dienflig bevonden tegen de Waterzugt.
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Het Zaad heeft een purgeerende hoedanigheid IIL

en de Afch van Brem is aangepreezen als by-^^^j^®^

zonder kragtig in het afzetten der Slymerige HooFDr

StoiFen door de Waterwegen. *tuk.

Sommigen merken aan^, dat de Akker -Brem, ^^^^^^*

in *t byzonder, den Melk der Koeijen, die daar

van eeten , zo wel als de Boter en (Kaas

,

daar van komende, bitter maakt. In ons Land

heeft menze weinig, zynde haare Groeyplaats,

door den Boo^^^Ieeraar de Gorter, allcen-

lyk by den Ouden Ysfel , in Opper -Gelder-

land , aangetekend ; terwyl men de Bezem Brem

,

.
hier voor befchreeven , overvloedig in Zandige

Landsdouwen van ét andere Provinciën , en

zelfs in Zuid- en Noord - Holland , aan den

Duinkant aantreft. Op de V\^ortels van beiden

groeit de zogenaamde Brem - Raap , een Soort

van Orobanche, vervolgens te befchryven.

(7) Brem met Laitcetvormige gladde Bladen vit.

en gelyke , ronde , regtopfiaande Takken. sfbScbi.

Deeze gelykt naar de voorgaande , zegt de

Ridder , maar de Stengen zyn niet gevoord of

hoekig en naauwlyks geflrcept : ja in het ge«

hcele Gewas heeft geene ruigte plaats. De
Bladen zyn een weinig fmaller ; de Bloemen

zeer ver van een, in gepluimde Aaircn.

(8) Brem

(7) Geni/la Fol. Lanccolatls glabris , Ramis xquaübus t«*

RCtibus eie^is. Mant, 571. ^

H. DEEL, y. STW.
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lU. (8) Brem met Lancetvormige Fluweelachtigi

Afde^ei Bladen, de Takken geftreept , rond: de

Hoofd» Bloemtrosfen over ééne zyde,

STUK.

viïi. Deeze, die in Spanje voortkomt, wordt door

Fiorida, ^en vermaarden Clüsiüs aldus befchreeven.

Tot twee Ellen hoogte groeit fomtyds deeze

Heefter op , met een naakten Stam , zonder

Knoopen , regt , een Vinger dik, van buiten

met een witachtige Schors begroeid , van bo-

ven zig verdeelende in veele tedere broofche

Takken 5 welke met menigvuldige Blaadjes als

die van Vlafch of Thymclsa verfierd zyn. Van

boven zyn deeze Blaadjes groen , van onderen

grysen byna Zilverkleurig, in Smaak eerst droog

op de Tong en een weinig famentrekkende

,

vervolgens bitterachtig. De Bloemen, aan de

toppen der Takjes Aairswyze groeijende, ge-

lyken naar die van de Duitfche Akker «Brem

en zyn geel. Het Gewas in zyn geheel is fraay

voor 'c Gezigt.

IX. (9) Brem met Lancetvormige flompe Bidden

f Tiiofa:, en een leggende geknobbelde Steng.
Haaiiigc.

Dit

(i) Gemjla Fol. Lanceol. Serieels , Ramts ftriatis tereti-

bus, Racemis fecundis. Geaifèa Tinótorh Hispanica. Cl^S»

Hijl, I. p. 10 1. Hisp. p. 199, 200* Gen. Tinól. Frutescens

For» incanis. C. B. Pin. 395.

(9) Cenijia FoU Lanceolatis olimfis , Caule tubercuhto dc«

cumbente. H, CUff. 35;. FL Susc. $%% , 6is R- Lugdb. 371. Ge-

nifta Ramofa Fol Hypencl C. B Pin. 39$ . Chamac- Genifta»&c»

Jkidt Chatnae . Genifta prima. Clus, Hijï, I. p. 103. Fann. ^9»
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Dit is een laage Brem , die deswegen den HL

naam van Chamcs - Genifta voert by C l u s i u s 3 ^xf^
zynde van hem in Opper- en ^]cder-Ooften-HooFj>

ryk waargenomen , doch ook voortkomende^'^"^*

in Duitfchland en de Zuidelyke deelen van^^,-^'^'**'

Vrankryk. Zy is zelfs in Provence, op dorre

plaatfen , zeer gemeen. Men vindtze Takkige

Brem met Bladen van St. Jans Kruid , by B a u-

H I N ü s 5 getyteld. Het is een laag Gewasje ,

van veelc Takjes , die uit hunne Knobbeltjes

Blaadjes ui tgeeven , welke langwerpig zyn , als

die van de Akker -Brem, en zodanig geplaatst,

dat fommigen onder 't Landvolk in Oollenryk,

aan den kant van Hongarye , hetzelve Gelbe

Kke y dat is Gqq\q Klaver noemen.

(10) Brem met Lancetvormige ap de kant ge- x,

haairde Bladen , de Takken neerleggende iQggi^£^

geftreept ruig.

Deeze is door den vermaarden Tourne»
FORT, op zynen Levantfen Reistocht, waar-

genomen*

(11) Brem met enkelde Doornen; de bloeijen- xr.

r (10) Genifta Fol. Lanc. ciliatis, Ramis proftratis ftriatis

pllofis. Gen. Grient, minima humifufa Fol, üihu ad oras pi«

lofis. TOURNF. Cor. 4+.

f11) Genifta Spin. fimpllcibus, Ramis Florlferis inermibus,

Fol. lanceolatis. H, Cliff'. 3ss» R. LugS. 371. Genifta minor

Aspalathoides. C. B. Pin» 39$, PriJ^r. 1 57. Geuiftellaaculca"

ta. Lob. Ie, 11. T. 934 Geniflella. Doo, Fempt^ 679%

II. Debu V, Sruo»
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III. de Takken ongedoornd ; de Bladen Lan-
Afdeel, cetvormig,

^ük!"' Deeze groeic niet alleen in Engeland , op

TitKrHAn. vogtige Heijen , maar komt ook op de Hey-

^^'' Velden van veele Woudplaatfen in Vriesland 5

als mede omtrent Harderwyk , Naarden , U-

trecht , Zwoll , en elders in onze Provinciën

voort, zo de Hoogleeraar d e Gorter aan-

tekent. Men noenitze by ons Stekende Brem

of Katte - Doorn. B au h i n u s befchryftze als

een Heeflertje van ruim een Voet hoogte

,

rond van Stam met een roodachtige Schors ,

hier en daar met Doornen , doch yl , gewa-

pend, in kleiner Takken verdeeld, aan welken

rondachtige en langwerpige Blaadjes, met Door-

nen daar tusfchen en kleine geele Bloempjes

als die van Brem. By Orleans, in Vrankryk,

hadt hy ook zodanige Brem verzameld.

XII. (12^ Brem met famengeftelde Doornen ; de

DSchc?' hloeijende Takken ongedoornd ; de Bladen

Lancetvormig,

Hier wordt de Gedoomde Brem , die men

Gaspeldooren noemt , bedoeld » welker Groey-

plaats , by ons , op den Muider - Berg is aan*

getekend. Sommigen hebben deeze verward

met de voorgaande, waar van zy door de ma-

nier

{12) Geni/ta Spin. fïraplicibus , Ramis Floriferis inermibuSj

Fol. lanceolatis* R. Lugdb, 371, G04T. Belg, zo$. DOö^

fmfU éS9* RIV, Tetrap. 67.
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nier van Groeijing, de Bladerloosheid , waar in IH;

zy meest vcrfchynt , en de Doorens , die uit'^™^^'

elkander fpruiten, aanmerkelyk verfchilu Hoofd-
stuk.

(13J Brem met dubbeld famengejlelde Door- xiii.

nen: de hloeijende Takken ongedoornd;
^^Sianfche.'

Bladen fmal en Haairig,

Behalve de voorgaande, groeit ook deeze in

Languedok en Provence overvloedig. Zy wordt

Kleine , Gedoomde , zeer ruige , Spaanfche Brem ,

getyteld van C, Bauhinüs, zynde een Hee-

Hertje van naauwlyks een half Voet hoog.

(14J Brem met een ongebladerde Steng $n

kruislmgfe Doornen^ xiv.
LufttiiKieai

' Tot deeze wordt de Tweede Scorpioen- fche"^'^"

Brem van dien Autheur t'huis gebragt, welke

van hem nergens dan op de Heuvelen in de

ïiabuurfchap van Granada in Spanje was gezien,

wordende aldaar Molino geheten by de Inge-

zetenen. De hoogte van 't Gewas was zelden

meer dan een Voet , maakende 't zelve een

digÊ

(13) Gen'ijia Spin* decompofitis , Ramis Florifcris inermi«

bus, Fol. ]in(?aribus pilofïs. Gen. fpinoia minor Hispanica

villofisfima. C- B. Pin, 395. Gen, MonspcL (^ino(a C» B.

Fnir 157. GeniftcIIa Montis Verstofi , fpinofa. J.B. Hijf. i^

p. 400. GeR. Prev. 4?s. GOUAN. Mtnsf. 3 5 7»

(14) Geni/iit Caule aphyllo , fpinis decus(atis. Genifta-

fliart'mm fpinofura minus» C. B* Pin. 354, Scorpius, 2. ClüS»

»y7. I. p 107. J. B. mjl, I. p. 403. %

IL Deel. Y. Stvk«
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til digt Bofchje van gedoomde Takken , aan wel-

Xi^v^^
ken de Doornen in 'c kruis geplaatst waren,

Hoofd- beunlings twee tegen elkander over; zynde het
STUK, i^^Q^r j^pj. ^g^ ^.^jgjg Wolligheid bekleed, zo
^pe««?^«-

^^^^ ^^^ ^.^ ^1^ ^^1 Spjj^j-ag vertoonde , hebben-

de kleine korte Zaadhuisjes öf liever Zaaden

,^ als Erwtjes (j^),

As?ALATHUS.
Dit Geflagt , waar van het getal der Soorten

negen- en - twintig is, bevat byna akemaal Afri-

kaanfche of Kaapfche en maar eenige weinige

Indifche Planten De oude bcnaaming van

Aspalathus , welke op het Hout van dien

naam geen betrekking heeft, is 'er, mooglyk

in navolging van C l u s i u s , wiens Jlspalathi

'er echter niet toe betrokken zyn , aan gege-

ven. De meeden waren te vooren Genifta

genoemd en zyn akemiil Heefterachtig. Zy
hebben de Bladen Bondelswyze uit één Knop-

je vnorrkomende, 't welk tot een gemakkelyke

onderfcheiding dient.

De

(*) Deeze Soort zou dan eenJgerraaate fchynpn te voldoen

aan het Kenmerk , ren op^-ij^t van de Zaadhui'jes van dit

Gefl ^t in Gen. Flunt, opgegevCii ; naamelyk Legumen fu^

hrotundum , dar is een RondKhrige Haauw: terwylde andere

Soorten , in 't byzondcr de Akker - Brea» , langwerpgc platte

Zadhaisjes of Haauwrjes heb'>en ; des ik niet zie, hoede

ged gte Kenmefken daar op in 't algemeen toepastelyk zyn.

Zonderl-ng is 't ook ^ (ht 'er manr eon enkeld Za.id, door den

Ridier, ani toegeC hreeven wordr , rerwyl ih alle de bekende

Sooiteu het f-i^nuwrje van de Brem verfche de NierachiigS

Zaadjes beyat, gelyk Haj-JLer te tegt heeft aangemerkt.
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De opgegevene Kenmerken zyn; een Kelk HL^

in vyven gedeeld, met de bovenfle Slip grootst .•^^j^^'^'

een Haauwtje dat Eyrond , of langwerpig is, Hoofde

bevattende weinige Nierachtige Zaadjes. ^'^^^^

(i) Aspalathus met ^ehondelde naakte fmalle J^ ,

\

Blaadjes , die rondom een Knopdoornjiaan, thm
fpinofc.

De aangehaalde van den geleerden Breyn, j^^^*^^"^""

op deeze Soort, is een Kaapfch llerk gedoomd

Heeflertje , dat de kleine Takjes grys heeft

,

met f}3itfe Doorntjes van een half Duim lang

,

door fmalle , groene Blaadjes omringd , die van

tien tot dertien uit ieder Knop voortkomen

,

gelyk in de Lorkenboom , geevende een of twee

Bloempjes uit , waar op fpitfe Haauwtjes vol-

gen , van een half Duim lang , éiQ grys zyn

,

bevattende drie of vier geelachtige Zaaden (*).

(2) Aspalathus met gebondelde Draadachtige ^ ^^*

Bladen , en naakte 3 Wrattige y Wollige wimig^/

Knoppen.

iDee-

(i) jispalnthtts FoL Fasciculatis line^ïrlbus nudis^ Spinam

Cscmmaceam clrcumftantibus, Sysu Nat. XÏL Gen* 860. p«.

475» ^^g* XIIÏ. p. .537* Geniftella fpinola Africana Laricis

folio. BreYn, Cent. T. z6, Pluk. Phyt, 297. f. 6,

(*) Decze eerfte Soort , zeer fpitfe Haauwtjes hebbende ,

volgens de Afbeelding van Breyn, maakt reeds de laitst op-

gegevene bep aling v?n Lcgumen èvAtum , mutkum ^/uhdispefi.

mum y als een Geflagts • Kenmerk , zeer daifter.

{z'i AspaUthui FoL Fasciculatis Fihformibiis , Gemmis

Verrucofis tOkBCatofis nudis, Syst. Nat. XIl» Feg^ XllU

Gga
lU DiEL. ¥• Stuk*
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lir« Deeze wordt befchreeven als een Kaapfe
^^^^/'^ Heelier van twee Voeten hoog , die Houtig

H' OFD is 3 met groote Knoppen of Wratten: de Bla-

s'^"'^* deu Vleezig , glad , fpitsachtig , een Duim
^^^^e«w««

^^^^ ^ ^^ Bloemen zydelings , korter dan de

Blaadjes en byna ongefteeld : de Kelk ruigach-

tig: de Vlag van de Bloem Haiirig,

^J^- (3) Aspalathus met gebondelde fmalle fpitfe

Koi'»pjgc.*
Bladen , de Bloemen aan Hoofdjes ^ met

naakte Blikjes,

By Sr BA is deeze zeer wel afgebeeld, on.

der den naam van Ethiopifche Genijla^ draa-

gende een Goudgeele Bloem , met kleine om-

geboogene Bladen , befranjet met een Spinachtig

Geweefzel , op het verhevenfte der Takjes ,

omtrent de Bloemen , in 't ronde opgeflapeld.

B R R G I u s heeft daar van een groote en klei-

ne waargenomen.

'IV. (4) Aspilathu5! met ^ebon'^elde Elsvormige ge-

Aftr^ites. fpitfïe ^ pladde Bladen , een ruÏEe Stens.
Geftcmde. ^ . , m

en verjpreiae Bloemen.

Deeze vindt men ook by S e b a , alwaar de-

*"

(?) Aspalathus pol. Fnsc. linesribus acutls, Flor. capitatis
,

Bradtel? nudis, Am. Acad. VI. Afr. 30. BERG. Cap. zoz,

Pluk Phyt. 507 f. 6* SEB. ICaf>. I. T. 23. f' 6.

(4) Ai-yilathus Fol. Fase. fu'iubtis mucronnis gla')m

,

' Caulevüoio, Floc foKÜs. Genifta Aftroites Juniperinis pun-

gentihus foiii*; ^<.c, PLUK- Mant. 8 8. T» 41J» f. 3. B.AJ.

Dendr^ lot» SEb. Kai, U T. 24t f. 6^1
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zelve genoemd wordt Boomachtige Afrikaanfche Hl*

Brem ^ met lichcgraauwe bladen, ge! y kende '^^^^^^^'

naar de Larix, met SafFraangeele Bloemen. Hoofd.
STUK,

(jj Aspalathus met gehondelde Elsvormige ge v,

fpitfie jlekelige Bladen y en zeer
^^^^^^^kehee?

Bloemhoofd] es^

De Bladen van "deeze zyn Stekelig als die

van den Genever -Boom. Men vindtze in *t

zelfde Werk ook zeer wel afgebeeld, zo Ber-

Giüs aanmerkt , die het Gewas Kruidkundig

befchryft. Breyn geeft 'er een Afbeelding

van , onder den naam van Laage Lorkeboom

of Chenopoda van Monomotapa , aan de Kaf-

fers. Kust , ten Noordooflen van 't Land der

Hottentotten. S e b a ftelt het , wegens de

Kroestachtig gezoomde Bloemhoofdjcs^ voor,

onder den naam van Ricinus of Ricinoides ,

een Boomachtig Afrikaanfch Gewas , zynde die

Bloemhoofdjes van grootte als een Kers, vol-

gens den gcmelden Breyn,

(6) Aspalathus met gehondslde Elsvermige Flu- vr.

geelachtige Blaadjes _ aan de tippen uitge-
^y(iachd-.

hreidy en verfpreide Bloemirosjes, ge.

Dit

(5) AspaUtf>us¥o\ Fa'?cïc. fuhulatis mucronntis hittis, Fïor.

Capttatis birfutisfimis. B|tRG Cap. 200. Genifta Afiicana liitea

&c. HERM. ^/"r. II. Chaius-Laxix f. Chcnnpoda Monoino-

patenfis. BREyN. Cent, 23. T. 11. Ssb. Kak, |. T. 23. f,

4« S.

O) Aspalathus Fol. Fascic. fub - Sericeis , apice pafülis^

ïasciculis Floicis iparfis. Mant. z6i,

Ggs
5L DSEIm V« STUU.j

,
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III» Deeze heeft de Steng Heefterachtig , met

^Tiv!^*^^° bruine barftige Schors, de uiterfte Takjes

HoofD WoUig; de Blaadjes komen by vyven voort,
^'^^^ en zyn witachtig gefluweeld. Aan 't end der

^Jf'^'''"
Takken zyn verü:heide Bondeltjes van Wolli-

ge witte Bloempjes ^ met een ruigen Kelk.

De gedagte Bondeltjes of Bloemhoofdjes zyn

gefleeld.

VIT. Cl) Aspalathus 7net gehondelde Elsvormige on*

^h^imifo- gedoomde gladde Blaadjes , dk zeer kort

Thymbla^ zjn 3 671 ovevhoekfe Bloemen*.
éige.

Deeze is van Plukenetiüs afgebeeld,

,

onder den naam van zeer kleine Ethiopifche

Brem , met glinflerende gladde Blaadjes, als

van Thym, digt by een.

vtii. (8) Aspalathus met gehondelde /malle onge-

Heybiadf-* dooTude Tiuge Blaadjes , overhoekfe Bloi*

se. men en fmalle Kelken,

Dit is een zeer ruig, ongemeen Takkig Ue^s^'

tertje , met kleine fmalle Blaadjes ; de Bloemen

zydelings , naauwlyks langer dan de Bladen

,

hebbende, met een Haairige Vlag.

(P) As-

(7) Aspalathui "Sol. Fascic. fub - Inermibtis glabris brevis»

funis , F'or. alternis. Genifta minima ^thioplca Fol. Thymj

conferns &c. Pluk. Mant. gs. T. 413, f. i.

(1} AspaUthus Fol. Fascic. LInearibus inermibus hirfutir,

Floribus alternis, Calycibas lineahbus. BERG- Cap. 205, Ge-

Aa Ethiopica non fpinofa &€ Pluk. Mant» %%, T. 4ï3.^.^»
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(9) AspalatbUvS 77?^^ gebondelde fmalle ftomp- lil.

achtige Blaadjes , de Bloemen HuofUswys
^^^fv^*

geaaird en ruigachtig. Hoofd-
stuk.

Decze, gelyk alle de voorgaande op 't Zuid- ^^^

end van Afrika groeijende, is een zeer Takki- ^^s^^»

ge Heefier met een Steng van drie Voeten

hoog, de Takjes fomtyds ruigachtig, met digt

geplaatde Wollige Knopjes, de Bladen gebon-

deld , zeer klein , fmal en ftomp hebbende ,

die glad zyn of ruigachtig en door 't droogen

zwart worden. De Bloemen komen , aan 'C

end der Takken, in Hoofdjes of Aai ren voort,

en zyn ongefteeld , de Kelk ruig , met twee

fmalle Blikjes, zo v^el als de Bloemblaadjes,

die geel zyn,

(jo) Aspalathns met gebondelde , rondachtige ^ y^

fiompe Blaadjes , de Kelktn eenigermaate p^'^»/*.

ruig en /pits , de Bloemen glad,

Deeze heeft een zeer Takkige Steng van

drie Voeten, die naakt is, met bondeltjes van

vier tot zeven Rolrondachtige, Vleezige, krom»

me ,
gladde , ftompe Blaadjes. Aan 't end der

Takken komen Kroontjes voort , van vier tot

zes Bloemen , met zeer korte Steekjes. De
Kelk

(9) AspaUihus Fol. FascJc. Linearibus obtuflusculis » Flor»

Cap tito- Spic:ms Du!>e5cent'bus. M^mt. z6z.

(ïO/ Aipalathus ?o{ Fase seietiuscuüs obrufis , Csï^ fubpu»

bfiscentibus acutis » Coroll.s glaoris. Mant, 26 1, MtlKÜ. Cap, Zq€%

Gg4
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lil. Kelk is Klokvormig en fpits , met drie Lancet-

^^xiv^ vormige Blikjes : de Bloem glad en geel.

STUK* (^') Aspalathus met gebondelde Draadachtige

xu ruiLwe Blaadjes , de Bloemen aan 't end en

G#[Se. ' ongejleeld met ruigachtige Vlaggen.

De Steng van deeze is Heelterachtig , twee

Voeten hoog , met Haairige Takjes en naakte

Wratjes» De Blaadjes , die rondachtig fpits

zyn 5 van boven plat , van onderen ruuw , zyn

ia de jongheid op zyde gehaaird, oüder wor-

dende glad. De Bloemen komen , ongefteeld ,

van drie tot vyf in getal , aan 'c end der Takken

voort. Zy zyn geel , met een ruigachtige Vlag

en hebben een Haairigen Kelk , met fpitfe ,

Doornachtige Tanden.

XII. (^2) Aspalathus met gebondelde Draadachtige
Cenijioides, gladde Blaadjes ; de Kelken hyna TroS'

achti/e. achtig hangende en de Bloemen glad,

Deeze heeft een Heeflerachtige Steng vaa

negen Voeten, die regtop ilaat, met eenNets-

wyze Schors en ruige witte Knoppen , komen-

de dus uit de Spleetcn der Rotfen voort. De
Bladen zyn gebonddd , Draadachtig , glad

,

byna rond , een half Duim lang. De Kelk is

glad , met kleine tandjes en twee Blikjes ; de

Bloem glad en geel 3 met een uitfteekende Styl.

(13) As^

l^fii) 'Aspdathns Fol. Fafc» Filiformlbus fcabris , Flor. termi-

ïjalibus fesGIihus , Vexllüs pubescencibus. Mant. 262.

(12) Asp&Uthus FoL Fase, Filiforiaibuj lïEvibus , C%clbi«

fubraceaioiis pcndulis Corolhsque glabris. Mant, i^i»
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(13) Aspalathus met gehondelde fmalle gladde III.

Blaadjes^ en lange tweebloemige Steelijes A^^^^^
die aan den tip gebladerd zyn» Hoofd»

' Deezc heeft een leggende Steng van twee

Voeten lang, met Takken, die Wollige Knop- Gaiimdfs.

jes hebben; de Bladen gcbondeld, fmal en fpits
,

gj'"'''^^"^''

als die der Aspergie - Plant
,
glad; de Bloem^

ileeltjes veel langer dan de Bladen, glad, aan

den tip met gebondelde Blaadjes, waar uit twee

ongedeelde Bloemen voortkomen , die geel

zyn ) met een ecnbladigcH gladden Kelk , zo

lang als de Bloem en getand ; waar op volgt

een Lancetswys Eyrond, gladachtig Haauwtje.

C14) Aspalathus 7net gebondelde Elsvormige ,
xiv.

zeer kleine gladde Blaadjes , Braadadnige ,^J,
'"

zeer uitgebreide Takken, en enkelde Bke-^^^'^^^^^'^'

men aan derzelver enden,

Deeze heeft zyn afkomst ook van 't Zuid-

end van Afrika of van de Kaap, gelyk alle de

voorgaande en de drie volgende Soorten.

(15) Aspalathus met gebondelde fmalle ojige- xv.

doorndeFj^Z'''

(li) Aipalathus Fol. Fase. Linenribus laevll*us, Pedunc. bi-

^oris elongcitis , apice r«lio(j3. M&nt, %üo» iF.RCï. C&p, 210,

(14) Jlipalüthus Fol. Fase- Subu!;itis giabrjs minimis , Ra-

mis FiHfoimibus patentisfiinis , Flor» foiirari;s rermuialibus>

Sf, Plant.

(15} AspaUthui Fob F.15C. Linearlbus inermibus, ghbris,

Stijjulis aciitis perfillentibus, Flor. folitarifs, Cjlycibus laciniis

Cymbiformibus. Genifta Eihiop. glabn, longioribus foliïs ex

Gg 5
^^^

Ih PXFL. V. STUK>
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III. gedoomde Blaadjes fpitfe blyvende Stop*

Afdeel.
peltjes en eriKtlde Bloemen ^ wier Kelken

Hoofd- Schuitaclitig geflipt zjn.

STUK.

Tienméin- DJc is ccn Hc 6 (lei* met overhoeks geplaatfle,

digt groeijcnde. Wollige Takken; de Blaadjes

rondachtig, firial, kort en (lomp; de Bloemen

enkeld , aan \ end der Takken , ongeftecld : de

Tanden van den Kelk verbreed tot ftompe

Schuicachtig bolronde Slippen; den Kiel van de

Bloem Wollig hebbende.

XVI. (i^) Aspainthus met gehonddde , Borjlelige^

jrarjofs. ongedoornde i Stekelige Blaadjes ^ en Bloem"

sagdc. hoofdjes^

Deeze Soort fchynt veel overeenkomst te

hebben met de Derde, gelyk 'er ook de zelfde

van Se BA toe betrokken is« De kleine van

Bergiüs zal hier t'huis behooren.

xviT. (17) Aspalathus met gehondelde, Elsvormige^

c'^^sachd-
gefluweelde Bladen , en zydeling fe Bloê*

ge. meU:, die de Plag ruigachtig hebben.

Dit

vnn Pun^ö plurimis , Flore majore luteo. Pj^ttk, Afant. is.

T. 4H* f7.
.

^

(16) Aipalathus Fel. Fnsc, .«^etace's inermibus hispidis,

Floribus Capiraris. Geni(ïa Ethiop'ca Flore fiwo , Foliolss

inflexis &c. Pluk. Mant. %%.T. 414 f. 4, Seb. ^ö*, I. p. 38»

T* 23. f, 6. A'pJathus Cspltata humi'ior. Berg. C^j^. 203.

f17) AinaUthui Fol. Fase. tomcnrofo Sericeis, flor. lat«-

rzlibus,. Vexjilis pubescentibus. Mant, zii^
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Dit is een regtopflaand llyf Heefier -Ge- IlL

was , byna geheel grys met overlicekfe Tak- ^^^[^^

ken , de Bladen gebondeld , Wollig grys en Hoofd-

fpitsachtig , de Bloemen aan 't end der Tak-^'^'^K.

ken zydelings en ongefteeld hebbende. Zy^P^^^^*^*

zyn geel van Kleur, met eene ruigachtige Vlag

en komen voort uit een Klokvormigc ruige

Kelk , met twee Borflelachtige korte Blikjes.

De Tanden van den Kelk zyn Elsvormig, ver

van elkander en korter dan het Kuipje; waar

in deeze Soort voornaamelyk verfchilt van de

voorgaande, die de Punten of Slippen van den

Kelk viermaal zo laog als het Kuipje heeft,

zegt onze Ridder»

Dat Kaapfche Heefier Cjewas , uit myneA^^'^--^*^"

Verzameling, waar van een gedeelte van den^al'"*'^'*'

Tak, in Fig 2, op Plaat XXVili, vertoond^j^^f^^^^^^^

Y^ordt, behoort zekcrlyk tot dit Geflagt^ maar %. s.

*

verfchilt, in 't een of ander opzigt, van alle

de tot dus ver opgegevene Soorten» Naast

zou het fchynen te komen aan de Aspalathus

parviflora van Bergius, indien dezelve ook

geen ongedeelde Bloempjes had , gelyk de

meeden : en daarom geef ik hier den naam

van Gejleelde aan. Ik heb te meer daar van

in Afbeelding gebruik gemaakt , om dat^ondcr

alle de' gemelden maar van één of twee de

Zaadhuisjes fchynen gezien te zyn ; als in de

befchryving niet gemeld wordende: tciwyl zy

aan mynen Tak, zo wel als de Bloemen , zeer

duidelyk zig openbaaren , zynde fpitfe Haauwt-

• U. Deel. \\ Stuss»
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lïl. jes 5 van omtrent een half Duim lang , even

^^i^fr^^'als in de eerde Soort. Twee derzelven ko-

Hoofd- men geflooten , twee opengebarften , en omgc-
8TUK. Jcruld , na de uitwerping van het Zaad, aan

JlC'^'^^
den Tak voor. Hy is van onderen vry dik en

geheel Houtig, byna een Voet lang, zo dat

dit Gewas niet van de kleinfte Heeftertjes

fchynt te zyn. De Schors is barüig, waar

door zig de geelachtige binnen- Bast, die het

Hout bekleedt, zeer duidelyk vertoont. Hy
geeft 5 als overhoeks , Takjes uit , en deeze

wederom kleiner Takjes , die digt bezet zyu

met eene witte of Zilverachcig gryze Haair-

achtige Wolligheid , als Fluweel , gelyk ook

de Blaadjes , die de langte van omtrent een

Kwartier Duims hebben. Zy zyn rondachtig

en dun , doch loopen niet zeer fpits uit , en

liaan getrcpt aan de Takjes, meest naar bo-

ven , by vy ven of meer, op een Wollig Knopje,

dat na 't afvallen van dezelven overblyft, als

een Wollig Wratje , hoedanigen men veel aan

de kleine Takjes vindt. Uit den Schoot, als

't v/are , van die Bladtropjes ^ of ook daar

buiten ^ komt een Steekje voort , van meer of

minder langte , waar aan een Bloempje , dat

door twee Blikjes is gefchoord. Men kan de

gedaante van^ dit Bloempje , in zyn geheel
,

aanmcrkeiyk vergroot zynde , by B befchou-

wen. Het heeft een vyfpuntigen Kelk, die,

zo wel als de Bloemblaadjes , met dergelyke

Haairachtigc Wolligheid bedekt is , en waar

Uif,
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uit, behalve dezelven , de Styl en Meeldraad- Hï.

jes voortkomen , gelyk zig laager openbaart, ^xu^
De Kiel , en de Meeldraadjes daar in vervat jHoofd^

zyn daar onder, met fterker Vergrooting, nog^^"^'

duidelyker aangeweezen. Het Haauwtje , by Cdria!"^'
'

vergroot voorkomende, is met dergelyke Wol-

ligheid als de Blaadjes en Bloempjes, bedekt,

doch anders wat bruinachtig van Kleur.

(i8^ Aspalathus met vyfvoudige ongejleelde xviir.

Blaadjes , en eenbloemige Bloemfteeltjes. oosrimii-
fche.

Een Gewas , door den vermaarden Com-
MELYN tot de Akker -Brem betrokken, dat

men op Malabar Manneli noemt en op Ceylon

RatJjocomba , wordt hy f- l r- k e n e t i n s , on-

der den naam van Smalbladige Lotus van Ma^
drasf y met een enkelde gladde Haauw, afge-

beeld. Ray heeft hetzelve Oostindifch Boryc»

mum , met enkelde roode Bloemen op lang-

vrerpige Steekjes en zeer kleine Haauwtjes

getyteld. Het is een Heefier met dun, hard,

rond Rys, als Roedjes^ en korte Takjes over-

hoeks.

(lp) As-

{i%y Aipnlathus Fol. quinatis fesfiübus , Pedunculis uni-

fioris. Genifta Fol. quinatis fesfililms &c, Fl, Z^yl. 271,

Lotus tCMiufoHus Maderaspatanus &c Pluk Alm. 225. T.

aoi* f. 2. Dotycnium Indiciini , Flor. fingularibus rubris &c^

Raj. Suppl. 471, Manneli, H9rU MüL 12, p. 69^ T* 37,

BuBM. FU Ihi. p. 15;.

XI« Deel. t* Stuk,
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I!l. (ïP) Aspalathus met vergaarde , langwerpig

j^FDEEL. ftomp ovaale ^ van onderen Wollige Bla»

Hoofd- ^^^^ > tweebloemige Steeltjes en tweekwabbi»

STUK. ge tweezaadige Haauwtjes.
XTX.
FJenus, Dit is dc Boom niet, die het efgentlyke

khtV * Zwarte Ebbenhoijc uitlevert , welke gezegd wordt

tot de Palmboomen te bebooren ; maar een

Gewas,. dat het zogenaamde 'Groene Ebbenhout

verfchaft , in de Westindiën , en op Jamaika in

\ byzonder , groeijende. Rochefort zegt

,

dat hetzelve Heetterachtig opfchiet met veele

Stammen , hebbende gladde , fchcon groene

Bladen. De Siam heeft twee Duimen Spint ^

dat wit is , en het Hart zwartachtig groen ,

met geele Aderenigeevende, in 't verwen , een

licht groen Aftrekzcl, Sloane heeft dit Ge-

was afgebeeld onder den naam van Boomachtige

Aspalathus of Bastaard -Ebbenboom 5 met Palm-

bladeren 5 een gaopende geele Bloem en een

korte breede Papierachti,^e Haauw. Het komt

onder den naam van Brja voor by Brow-
is! E , en P L ü M ï E R noemt het Spartiiirn , dat

gedoomd is , met Porfeleinbladen en Ebben-

hout.

(«o) As-

f19) AspMÏathus Fol» agsregatis, obovatO"-ohIongis fubtm

tomeRtons, Peduncolis biflaris , Leguminibus biloJois dispac-

mibus. Aspslathus Arboreas feu Pfeudo - Ebeniis &c. Sloan:*

Jam, ï4®. Hifi. II. p. 130. T, 175. f. i* Brya Arbores.

eens eredia fpinofa. Brown. Jam. 299. Spaitium Kottulacx

foliis aculeatmn Ebeni maceae. Plum. Sp. 19* Ie, 24^-

f. I.



(^10) Aspalathus met drievoudige Wïgvormïge lïL

gladde Bladen , de zydelingfe korter
, ^iv^^

fiaauwe Stoppeltjes enfatnengehoopte Bloe^ Boofd'*

men. ^'^'''''

xxy

De bepaaling onderfehcidt genoegzaam deeze f{^3^*
Soort, die de Bcoinacbtige Kandiajche Bre^n y^^^^^

met altyd groene Bladen, van Z A n o n i zoude

zyn , een Boompje , dat in weinige Jaaren , in

zyn Tuin, drie Ellen hoog v/as opgegroeid , en

eenigszins fcheen ce gelyken naar het Spartmm

fpinofum van Alpiis ü

s

, doch daar van niec

alleen door het gem^s der Doornen, zo hy aan-

merkt , maar ook door enkelde Blaadjes , die

in 't gezeojde Snartium vyfvoudïg waren , ver-

fchilde* Het Spartmm Creticum van dien Au-

tbeur , dat mooglyk hier bedoeld wordt 5 hadü

drievoudige Blaadjes , zonder Doornen. De
Groeiplaats wórdt gefield in Echiopie,

(ai) Aspalathus met vyfvoudige ongefteelde XI r.

Bladen^ de Bloemfteeitjes ge-aaird, Q.f*'^nqtiefr

Ethiopifche Cytifus 5 met fsualle ^ kleine jge,

fpitfe gryze Blaadjes , de Bloemen ruig door

eene ros geele Vv^olligheid^ is deeze van Plu-
KEKET

fao) Aspalathus Fol, trinfs Cunelformihus ghbris , laterali-

bus brevioribus, Stiriulis ob(ohr s, Floribus congeilis Genifta

Arborca Crettca, Zanqni. Hijï. 99 T. 39.

(zi) AipaUthus Fol. quinis (esfilibus, redunculis fpicatis»

Ara. Acad. VI, Afr 31. Cyrifus angiiflis parvis acutioribus H
incanis foliis &c. Pluk. Aim, izi* T. zji, f. f.

lia.

Vyfbladi-
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liï* K E N E T getyteld. De Woonplaats worde g©.

XI v!
*

fteld aan de Kaap der Goede Hope.

STUK. (^^) Aspalathus met drievoudige Lancetvormi*

XXII. gs gladde Bladen , drietandige gefpitfte
Tridentd»

Stoppcltjes ^ eu Bloemlioofdjes.

ge. (23) Aspalathus met drievoudige /malle Haai*

xxiiT. rige Blaadjes , zeer Haairige end - Hoofd»

Haaidgê. /^«^ ^^ ruigacJitïge Bloemen,

Het Bloemhoofdje van deeze is zeer ruig,

zynde de Kelken en Blikjes , wier getal drie is ,

als bewald met witte Haairtjes, en de Bloem-

blaadjes , zo wel als de Kelken , zyn ook van

buiten ruig,

XXIV. C24) Aspalathus met drievoudige ^ Lstncetvor'
^^Kt/>3^//#;- mige ^

g^ly^^ ^ ^^^2 weinig ruigachtige Bla'

Getopte. ^en ; geene Stoppeltjes : Hoofdjes aan 't

end der Takken,

Deeze, van de Kaap afkomflig, is een Hce.

fier met een ruige Steng, de Bladen zonder

Stoppeltjes, ongedeeld, drievoudig, Lancetvor-

mig, eenigermaate Vleezig, de onderden glad,

die naast aan de Bloemen zyn een weinig Haai-

(22) Aspalathus Fol. trïnis Lanceolatis glabris , Stipulistri-

dentp.tis mucronatis, Flor. capitatis.

(23} Aspalathus Fol. ternis Linearlbus villoiïs , Capitulis

terrainalibus jriloüisfimis ,CoroIlis pubescentibus, Mant. 162,

(24) Aspalathus FoL trïnis Lanceolatis arqualibiis fubpubes-

ccnr'bus, StipulisnuUis, Capltulis terminalibus. AnthylUs As-

palatinidesFruticofaöec* Ant.Acad.lV.f, jztf.BERG» Cap.zii^
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rig, getropt, hebbende, met end -Hoofdjes die Ui.

enkeld zyn en ongedeeld. De Kelken zyn xiv^
ruig , en onder ieder Kelk komen drie fmalle , Hoofd-

zagte, ruige. Blikjes voor. 't Gewas heeft de^"^"^*

gedaante van Lotus, maar de Meeldraadjes zyn^j.^^^^"^

vereenigd, de Haauwtjes kort en ruig.

Door B E R G I u s is deeze Soort befchreeveti

als Draadachtige Takken hebbende , die Wrat-

tig zyn , met een Pluim van korte Takjes ^

waar aan drie Blaadjes uit ieder Knop, die

fpits uitloopen , van agteren fmal , byna een

halven Nagel of een vierde Duims lang. Drie

kleine Blaadjes komen uit de Oxels der Bladen

voort, Aan 't end der Takken zyn losfe ge-

vorkte Aairen van roode Bloemen , met een

vyftandigen ruigen Kelk , hebbende de Vlag

witachtig ruig, enz.

(25) AspB\athus met drievoudige
,/malle ^ Haai» xxv.

L ^^^^ Bladen i vyf Bloemeji aan em Tros- vyfbtoe

je. Wollige Kelken en neerleggende ronde^"^^^^*

Stengen. -

De Blaadjes zyn , in deeze Soort, gefteeld,

flap, met zeer korte Steekjes, de Bloemen on«

gefteeld , zonder Blikjes ; de Bloemblaadjes glad

en geel. Het Gewas is, gelyk de vier voor-

gaande en twee volgende Soorten , van de Kaap

afkomftig.

(s6) As-

(25) AsfaUthus F0I4 ternïs Linearibus villofis , Flor. Fas-*

ciculatïs quinis , Calycibus Lanatis, Caulibus profljratis temi^

bus. Mant» 2^2.

Hh
II* DEEL» V^ STUS*
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III. , (^26) Aspalathus met drievoudige fmalle gefiu^

^^xiv^* -jre^W^ Bladen y enkelde Stoppeltjes die ge-

Hoofd- fpitst zyn , en verfpreide Wollige Bloe^

STUK» jjj^aj^,

XXVI.

viuiive^'
^^^2:e Soort , die naar den Cytifus gelykt

,

^e. komt eenigermaate overeen met de Geflmveelde

van BSRGius, hoewel aan dezelve Lanccts-

w^s' ovaale Blaadjes worden toegefchreeven

;

en geaairde Bloemen. Aan de Takken komen

dezelven by troppen van zes, agt of tien, uit

ééne Knop voort , doch aan de Takjes zyn

zy verfpreid en grooter ; allen met een witte

.
Fluwcelachtige Wolligheid bezet.

XXVII. (27) Aspalacliujj mes drievoudige Elsvormig:

Caii&fa. gelyke Blaadjes , rondachtige Stoppeltjes

als Eelt , en gladde ge - aairde Bloemen.

Deeze is door Plukenet afgebeeld, on-

der den naam van Driehladige Cytifus van de

Kaap 5 met Genever - Bladen en geele Bloemen

in een gedrongen Aair vergaard. Bergius
heeftze omftandig befchreeven, Linn-eus

wien

(16) Aipalathus FoL trinis Linearibus Sericeis, Stipulis fim-

plicibus mucronatis , Flor, Ipaiiïs tomentofïs. Gytifus Africa-

nus anguftifolius &c. Pluk. Mant, 63»Genifl:a Afr. Argen»

tea. Fol. minimïs Alopecurioides» Herm. Afr, ii» Aspala*

thus Sericea. Berg. Cap. iiz,

(zj) ^spalathus Fol. trinis Subulatis «qualibus , Sti'pulis

fubrotundis callofis, Flor. fpicatis glabris. Berg. Cap^ 209^

Gytifus trifoliatus Junifierinis folüs &c» Pluk. Mantt, 6},

l*. 34S. f. ^
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tyien de meeden deezer Afrikaanfche Gewas- ^^I»
^

fcn 5 door den Leidfen Hoogleeraar der Kruid- ^™v^*
kunde , den Heer David van RoyeNj Hoofd?

onder den naam van AchjfonicB , zo hy zelf
''^'^^*

bekent, medegedeeld waren , befchryft ^q^i^q driaT"^^

als een Heeüertje , dat de Takken , door het

afvallen der Bladen , met ronde Eeltachtige

knobbeltjes 5 van binnen ruig, befprengd heeft;

de Bladen drievoudig, op een Eeltachtig Voet-

ituk , ongedeeld , Elsvormig Liniaal , naar die

van den Geneverboom gelykende, Ipits, glad,

plat , maar van onderen verhevenrond : losfe

Aairen aan 't end der Takken : eenbladige Blik-

jes 5 die Elsvormig zyn , van langte als de

Kelk , wederzyds. aan deszelfs V^oet enkeld

geplaatst : de Kelken glad met Elsvormige

Tanden: de Bloemen geel en glad.

(2i) Aspalathus met drievoudige Lancetvor- xxviiL

Migs fiiigachtige Bladen i de Bloemen vyf ^^^^^^
aan em Trosje ^ de Kelken ruigachtig; de^^''^^*

Stengen hoekig regtopftaande,

t)eeze heeft haare Groeiplaats in de Le-

vant. De vermaarde Toürnefort heeft

dezelve onder den naam van Orientaalfche Cy-

tifus voorgefteld. De Steng is Heefterachtig

,

regt-

(z%) Aspalathüi Yo\. tem's Lasiceolatïs pubcscentibus , Flor»

Pasciculatis quinis , Calyc. pubescentibus , Caul, ereólis m-
gulatis. Mantt aös. Cydfus Oiient, Hor. amplifi glomeratii/

tOURN?»

Hh ^
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III* regtopflaande , met hoekige Takken, waar aan

'^^xiv^ Blaadjes als van Vlafchkruid, en Bondeltjes of

Hoofd- Tropjes van vyf Bloemen aan 't end der Tak-
STUK.

j^g^ ^jg ^Q Meeldraadjes altemaal famengegroeid

fii^e. nebben,

j^nlata ^^^^ Aspalathus met gevind- vyfvoudigeftomp
Gevinde. Hartvormige Bladen , de Bloemfteeltjes

Hoofdig,

Deeze , ook tot de Kaapfchen behoorende ,

is een Heefter - Gev/as , dat naby komt aan de

Vyfbladige, de Blaadjes, die flomp Hartvormig

zyn (*) en een weinig Haairig, met zeer kor-

te Steekjes , gevind hebbende , vyf in getal

:

het Bloemfteeltje langer dan de Bladen ; de

Aair rondachtig; de Bloemen van buiten eeni-

germaate Wollig.

ü L E X* Key-Brem;

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt
^

onder de Tienmannigen van deeze Klasfe , zyn ,

dat de Kelk tweebladig is en het Zaadpeultje

naauwlyks langer dan de Kelk.

Twee

(29) AspaUthüs Fol. pinnato-quinatis obcordads, Pedun.
culis Capitatis. Am, Acad. VI. ^/r. 32.

{^) Ohcoriatét, Folia vertaal ik Jiomp Hartvormig en wil
daar mede uitdrukken , dat de flompte van de Hartswyze
figuur uitwaards gekeerd is in het Blad , tegenftrydig met
Ctrdata , in welke die inwaards is ,gelyknien dit laat/Ie zien
kan in Linn. PhiL Bst. Tab. I. f. lo, Het zelfde begryp
ik met Folia §hvaea ftöjtnp Eyronde te vertaaien.
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Twee Soorten bevat hetzelve , de eene in liï»

Europa, de andere op 't Zuid -end van Afrika ^^xiv!^*

groeijende. Hoofd-5
STUK.

Cl) Hey-Brem met ruige fpitfe Bladen en i.

' verspreide Doornen. eYJop^uu
Euiopi-

Deeze , onder den naam van Gedoomde 5remrchc,

voorkomende , is de Eerfte Scorpioen - Brem van

Clusius, door dien Kruidkenner omftreeks

de Pyreneen, dikv^ils twee Manslangten hoog,

met een Stam van een Arm dik, waargeno-

men. Gemeenlyk, echter, groeide dezelve in

Spanje maar ruim een Elle hoog, zo hy zegt,

met veele Ryzen opfchietende , die digt met

Doornen bezet zyn, en geen Bladen hebben,

dan in 't vroege Voorjaar , in 't kort afvallen-

de^ De Bloemen waren kleiner dan die van

de gewoone Brem , bleek, en fomtyds rood-

achtig, de Haauwtjes rond. Deeze wordt van

de Franfchen Jonc marin , dat is Zee - Bies ,

en door die van Gascogne Jauge genaamd.

Zeer menigvuldig vondt hy dezelve, op zyn

Reistogt van Bourdeaux naar Bajonne , in

woefte

(i) Ulex Fol. vlllofïs acutis. Spinis fparfis- Syst, Nat» XII.

Gen. 8X1. p. 476- ^^g- XIIL p. 5i9. H* C/iJ, 356. Ups.

212. K, Lugdb. 372. Genifta fpinofa major longioribus Acu-

Ictö. C. B. Pin. i94f. Genifta fpinofa altera. DoD. Pempt^ 659»

i' 759. /3s Genifta fpinofa major brevioribus Aculeis. C. B,

Fin. 394. Genifta- Spartium majus brevioribus & longioribus

Aculeis. TOURNF. /»/?. 6^5' Scorpius, i, CLÜS. Hijit i06.

Hisp. ftii* /c. ai2,

Hhs
H.DEEI» V,SrvK,
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lïl. woefle Velden gmeljende. Jn Engeland iszy,

^^tWr °P ^eigelyke plaatfen , zeer gemeen , volgens

Hoofd- Ray^ wordende aldaar Fiirz ^ Whins of Gorfi
^^^^*

- genoemd, en Hey-Brem^ in Duitfchland en de

?»^«5J* ^^^^crlanden, alwaar zy naar den kant van Bxa-
'

".jj^ bant groeit.

Capenjïs.

Kaapfche. ,C^3 Hey.-Eiem 7725? enkelde Jlompe Bladen

^

en enkelde Doarnen aan 't end der Takken^

Deezè is 3 onder den naam van jlfrikaanfch

Genifta-Spartium met Heybladen .,,dat Besfen

draagt , door P l u k e n e t , doch flegt , in Plaat

vertoond. P e t i v e r heeft 'er beter Afbeeld

ding van gegeven.

A M o li P H A,

Dit Geflagt heeft zynen naam van het ont--

breeken eeniger weezentlyke deelen in een Vlin^

derbloem , zo dat bet als mismaakt is of wan--

Italtig ten dien opzïgte. Hec heeft, naamelyk,

alken maarte VJag, zonder Vleugels of Kiel,

en daaf door is het genoegzaam van alle ande-?

ren onderfcheiden,

I, De eenigile Soort (ï) vindt men in de be-

adüKe*^' f2) Ukx Fol. folltarüs obtuils ^ Spinis fimplJcibus tennina-
"

libus. R» Lagdk. 372. Geiilfta-Spartlum Baccifefüm , Erica

foliis , AfiJicanura, Pluk. Alm. 166, T* i85f f. 6, mala. Feï.

^ Gaz, IX. T. S3. f. y.

(i; ATT.orpha. Syst. Nat,XH.Gm, 85i. p» 477* ^^^- XIIF»

p'. 540. Horx. -Clif. 553. T. 19. Jï. f/>.T, 20S. R. /.a?<^*.

39 3. MxL, Z)jS. t. 27» Uai-ba Jovis Araericsna &c. .<<:ï«!g/^..

Hort. II, T* 4.



befchryving van den Gliffortfchen Tuin zeer IH.

fraay afgebeeld door L ï n n ^ u s. Zy is uit ^xi^.^*

Noord -, Amerika afkomflig ; zynde een Hee- Hoofd •

Iter , meer dan Mans langte hoog, die eeni-^*^"^

germaate Haar de Lombaartfe Linzen of Cóln- dm!^^"^
téa gelykt , met gevinde Bladen als die van de

Basterd - Acacia , dertien of vyftien aan een

Steekje , en zeer kleine paarfche Bloemp-

jes. De Mceldraadjes zyn veel langer dan de

Bloemen en de Knopjes geel. Het is ook

door den Heer Mille r in zyn Kruidkundig

Woordenboek , en in een Engelfche Verzame-

ling van Plant - Afbeeldingen , aan 't licht ge-

bragt.

Schoon In het Geflagt van Crotalaria eenige

Heefterachtige voorkomen, zal ik dit, om dat

de meefte Soorten Kruidig en de anderen niet

zeer hoog zyn (*J, uitmonfleren ; doch in het

volgende Geflagt zyn dezelven beter onder*

fcheiden. *

O N o N I s. Stalkruid.

De Kelk is hier in vyven gedeeld, met Li»

aiaale Slippen ; de Vlag geftreept ; de Flaauw

dik gezwollen , oDgefleeld ; de Meeldraadjes fa-

mengegroeid zonder Spleet.

Dit Geflagt bevat een menigte Soorten ,

waar

(*) Daar is wel een Boomachtige Ceylonfche Crotalaria

van den Heer J. BuR^^AWNUs nangehaald , doch die hecfs d®

Steng, volgens Ray, maar t^-ee Voeten hoog,

Hh4
ÏU 0EEL, V. STUK.
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in. waar onder de vyf laatften Heeflerachtis; zvn

,

nr- als volgt.

Hoofd-
stuk. f21) Stalkruid dat Heefterachtigis ^met drie-

XXI.; voudige , Vkezige , h'^na Liniaale, drie-

tridentlta, tüTidige Bladeu en tweebloemige Bloem-^
Dnetan-

fteeltjes.
"^g

Het Spaanfch Heefterachtig Stalkruid met

Vleezige drietandige Bladen, van Tourne-
FORT, is een Heeftcr van een Elle hoog;,

groeijende in het Zout - Gebergte van Kordona

in Katalonie 5 als ook langs den Weg van Gra-

nada naar Mnllaga in 't Zuideïykfle van Spanje.

Hy heeft een regte gepluimde Steng , met

kleine Elsvormige Stoppeltjes en fmalle Vlee-

zige Blaadjes , aan 't end drietandig. Aan 't

end der Steng komen Bloemtrosfen voort, die

kleverig en ftekelig zyn , van paarfche Bloe-

men ^ twee op een Steeltje.

xxiT. (2^) Stalkruid dat Heefterachtig is, met drie-

Crispa, voudige rondachtige
^

gegolfde ^ getande ^

Lym-

(21) önonis Fruticofa , FoU CarnofiS, lïnearibus tredentatis,

ïedunculis bifloris. Syst. Nat. XII. Gen. 863. p. 478. F'e^^

XIII. p. 541. Anonis Hispanica Frurescens , Folio tridentate,

Carnofo. Tournb. /«/?. 408. Magnol» Hort, 16, T^ 10%

Rat- SitppL ^66.

(22) Ononis Trut. Fol. teinatis fubrotundis undulatis, den-

tatis , viscofb - pubescentibu3> Pedunculis unifloris miiticis. Ano-

ïïh Hisp. Frutescens Folio rotundiore. Magn, Monsp. 17. T»

17, RAj. SuppL ^66. ^. Atiouis Hisp. Ftuiescens Foli9B>ara|

^IvQftris» TOUÏINF. Inji»^ 40^*:
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Lyniachtïg ruige Bladen en ongedoornde ï^'^*

Bloem/teeltjes. ^Tiv!^'
Hoofd-

Die met rondachtige Bladen, heefc Tourne-stuk.

FORT op 't Gebergte Mariola , niet ver van Decan*

Valence in Spanje, gevonden. Het Gewas heefc
^"^*

een dergelyke Steng als het voorgaande, die

Lymerig is en ruig , met ongekrulde ilompe

Blaadjes en zydeHngfe Bloemen, enkeld voort-

komende op een kort Steeltje. Zy ^zyn geel,

met een roodachtige Vlag, en hebben den Kelk

in vyven gedeeld met drietandige Slippen, Mag-
nol heeft de Bloemen Aairswyze afgebeeld.

(23) Stalkruid dat Heefterachtig is, met xx/ïu

drievoudige Lancetvormige Zaagswys' ge- HtSzt-

tande Bladen , Scheedachtige Stoppeltjes^'^^^''^^*

en meest drie Bloemen op één Steelijs,

In 't Gebergte van 't Dauphiné komt deeze

voor, die door den beroemden Franfchen Heer

DoDART onder den naam van Oogedoornd

Heefterachtig paarfch Stalkruid is befchreeven.

Het bloeit vroeg in 't Voorjaar en heeft een

groote roodachtige Bloem. Deszelfs Gewas

beitaat uit veele Heefterachtige Stengen, met

kcrte

(2 3 ) OnoKis Frut, FoL fesfilibus ternatis Janceolatis ferratis , fti-

pulis Vaginalibiis , Pedunculis fubtriflaris. H» Clijf. 353. R,
Lugdh. 376 Anonis montana prrecox purpurea fnitescens. DOD.
AU. 4* p. T. 24.9. Anonis purpuiea &c. DoD. Mem, $j, T.

57. MORiS. Hift, II. p. 170. MiLL. DiU, T. 35, Du HA-
MFL. Arbr, I. T. 58* GER, Prov. 487,

Hh5
K. DEEL, V. STUK»
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ïll. korte Takjes en gladde Blaadjes. De Stop.

•^^^j^"^*peltjes , die als een Scheede om de Takken

Hoofd- fluiten , loopen in vier Baardjes uit. Het groeit

STUK. QQ^ jQ (3g Bergachtige deelen van Provence,

xxiv. (24) Stalkruid dat Heefterachtig is, mst drie-

l^^^^ vötidige , Eyronde , getande Bladen , de KeU
Rondbia-

^^^^ driehladig geblikt 5 en meest drie Bloe^

men 6p ién Steeltje.

Deeze 5 in de Switzerlche Alpen voorko-

mende i is door den vermaarden Hall er
overvloedig waargenomen op den Berg Gem^
mi 5 tusfchen de Bosfchagie en den kaaien Top.

Zy heeft de Steng Heelterachtig , een Elle

hoog, ge-armd, met een ruige Schors, zonder

Doornen ,• de Bladen lang gefleeld , rond of

Eyronda groen en ruig, met fcherpe Tandjes-

Uit de Oxels komen Trosjes voort van Bloe^

men , welke veel naar die van 't gemeenc
Stalkruid gelykeo , zynde de Kelken met drie

Hartvormige Blikjes omringd. Hier zyn de

Stoppeltjes groen en in de voorgaande dorach-

tig 3 zo Doktor G e 11 a r d , d\Q het ook in

Frovence waargenomen heeft ^ aanmerkt.

(25) Stal^

f24) Ononts Frut, Fol. teinatis ovatis dentatis, Calycibus

tïipaylio-braóïeatjs , Pedunculis fubtrifloris. H. Clif, 358. R»

Lugdb, 370» Cker fylveftrc latifolium triphyllum. C. B. Pm»
3.47. Cicer fylv» tenïum. DoD. Pempt, 525. Cicer fylvefira

vcdus. Lob. k, II. p. 73. Hall. HHv* 5SS.
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-fftj) Stalkruid met yyfvoudige Jtomp Eyroit- Iïï«

de 9 gefpüfte^ van onderm Fluweelachtige '^xu!"
Bladen , Draadachtige Stoppeltjes en ge- Hoofd-

mfts Bloemfteeltjes.
stuk.

XXV.
Dit is een Kaapfch Heeilertje, met Draad- /^««nv^-

achtige ftyve Takjes ; de Bladen gedeeld , flomp Afxikaan.

ovaal , gefpitst , wcderzyds met witachtige^'^'^^'

Haairtjes ,• de Stoppekjes Lancetswys' ovaal

van groette als de Bladen : lange getroste

Bloemfleekjcs in de Oxelen en gladde Haauw-

tjes hebbende , die anderhalf maal zo lang zyn

als de Bladen. Zy zyn vyfvoudig en hebben

een omgeboogen Punt.

A N T H Y L L I S.

Een Blaasachtïge Kelk 3 die een rondachtig

Haauwtje bedekt , maakt de byzondere Ken-

merken uit van dit Geilagt , op 't welke de

Grickfche naam Anthyllis is toegepast.

Dertien Soorten zyn 'er in vervat , van welken

de zes laatficn hier t'huis beho9ren3 als volgt.

(8) Anthyllis dis Heefterachtig is , met drie- viir.

vöiidige ongsfteelde Begenvormige Blaadjes j^'^f^f^^'^

en Hoofdjes - Bloemen. ,

viafchWa.

Dce-^^Ê^-

(25) Onor.h Fol. quinatls obovatls mucronntis fubtus Seri-

eels, Stlpul's Filiformihus, Pedunculis Raeemof/s. Jl/^s^r» 277^

453. Lotus Mauritanicus, 5/. Plant. lopi. Lotus FruticofHS»

Berg. Cap. 226,

(s) Anthyllis Fruticofa Fol. ternatls fesfiiibus Erififbrmibus

,

Flor. Cnpitatls. Mant, lös^Syit^ Nat^ XII. Gen. S^4*?. 480.

Veg. Xlir. p. y44.
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III- Deeze komt met een Steng , van agt Voeten

-^^^^y^^'hoog, uit de fpleeten der Steenrotfen aan de

Hoofd- Kaap voort , en heeft ruigachtig gryze Takken.
STUK. jr)e Bloemen zitten in geiteelde Hoofdjes , wel-

^ige^'"^'^^'' ke met ruige Blikjes omwald zyn.

1^' 7,. (9) Anthyllis die Heefterachtig is , met gevin-

vis. de , gelyke , Wollige Bladen en Hoofdjes-
Zilver- Bloemen.

De bynaam isafkomflig van een Geflagt^dat

TouRNEFORT dus getyteld heeft , zynde

deeze daar van de eerfte Soort. Die naam is

overgebragt in Donderbaard (*J , waar mede

echter gemeenlyk de Huislook wordt betekend.

Het Gewas , dat een fierlyk Bloemboompje

onder de vreemde Gewasfen uitmaakt , groeit

in 't wilde aan de Zee -Kusten van Spanje ^

Provence, Italië en de Levant, op Rotfen en

Klippen. De Bladfteelen zyn wederzyds gevind

met zeven of negen Blaadjes van Zilverkleur,

de Bloemen geel met gevingerde Blikjes. Bar-

BFXiER heeftze , onder den naam van Linzen-

l^ladige gryze Barha Jovis , afgebeeld.

(iq) An•^

W(9) Anthyllis lEmt. Fol, pinnatisa?qualibus fomentofis , FJor,

C3pitatls. H. Qliff', 371. Ups. 221. R. Lügdh. 379. Saüv.

Monsp* 237- Barba Jovis. C. B« Pin, 3^7. Tournf. Infi. 650.

GpuAN Monsp. iSi. Ger. Frov. 48i>. Barba Jovis puicbre

iucens. ]. B. Eiji. I. p. 385.

(*) Zie BlanCARDI Lexicon Mdicum^ op 't woord Barha

Jovis f
alwaar alle de benaamingen van de Huislook (Seiunt)

|sn onregte zyn toegepast op dit Gewas,
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(lo) Anthyllis die Heefterachtig is , met ge- lïi.

vinde Bladen ^ by de Bloemen drievoudig, ^^^^^^*

Het verfchil der Bladen, die om laag gevind stuk.

*

zyn, achtpaarig met een oneffen Blad, Lan- x.

cetvormig fpits ; by de Bloemen drievoudig , ^fyl/^!^

ongefteeld , van de zelfde figuur en ftomp ,
j^'erfchii.

geeft den bynaam aan deeze Soort, die zowel
'^^*

voorkomt in Spanje als in Portugal , alwaar

ToüRNEFORT haar, zo 'tfchynt, gevonden

hadt. 't Is een hurkend Heeftertje, rondtak-

kig, geheel Wolachtig grys. De Bloemlteel-

tjes zyn kort , aan 't end bepaald met drie

Blaadjes en doorgaans met twee zeer kleine ,

ODgefteelde, Bloempjes.

(n) Anthyllis die Heefterachtig is, met drie- xi.

voudige ongelyke Bladen en gewolde zyde- f/'^^lfff*

lingfe Kelken. ^kigef
."

Deeze gelykt veel naar den Cytifus en heeft

daar van den bynaam» Het fchynt de Zesde
van Clüsiüs te zyn 3 door hem in Spanje

waar-

(10) Anthyllis Frut. Fol. pinnatis, Floralibus ternatis. Bar-

ba Jovis minor Lalltanica , Flore rninimo variegato, Tournf.
/«/? 651.

(11) Anthyllis Frut. FoU ternatis ina-qualibus , Calycibus

Lanatis lateralibus. H. Ups, 221» Cytifus Fol. ovatis acutis

nitidis , Flor« lateralibus. R. Lugdb, 370. Cytifus incanus

FoKo medio longiore. C. B. Pin* 390. Cytifus. 6» Clüs»

Hifi. I. p* P5. Spattium latifolium parvo flore. Barr. Ie,

ai82» GouAN. Monsp, i6z^ Barba Jovis incana Hispanica,

TOURNF. Injl, 651.

n. Deel, V.1 Stük,
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lil. waargenomen. Gouan befchryftze, als een

^^irfi^'
Gewas van twee Voeten hoog, dat grys is ,

Hoofd- met ronde Takken , de onderfce Bladen drie-
STÜK* voudig, de bovenften cnkeld hebbende, uit wier

^nénnige, Oxclcu drie- of vlerbloemige Steekjes voortko-

nien, met geele Bloemen.

XII.
^

(^X2) Anthyllis die Heefterachtig is y met drie-

Levawt/ voudige byfia gefteeldo' Bloemen en naakU
^'

Kelken.

Deeze groeit in de Levant, en is, in 't by-

zonder,op 't Eiland Kandia, door Tourne-
FORT waargenomen, hebbende Bladen als van

Vlafchkruid en kleine geele Bloemen. Hy ftelt

bedenkelyk, of zy ook het Gedoomde Spartium

zy van Alpinus. De Kelken zyn naauwlyks

Blaasacbtig, doch de Geftalte komt met de

voorgaande Soort overeen : de Bloemen vier ,

op eigen korte Steekjes. De Takken loopen in

Doornen uit.

xni. (13) Anthyllis die Heefterachtig is, met en-

sied< gQ' ^^^de Bladen,

doomde.

Deeze kwam Clüsius overvloedig voor

in

(iz) Anthyllis Frut. Fol. ternatls fubjeedunculatls', Calyci-

bus uudis* Dorycniuna Fol. folit. Flor» ad Alas confertis. H*

Clijf^lfB. Barba Jovis Cretica , Linariac folio , Flore liiteo

parvo. TouRNF. Cor. 44. Barba Jovis Cretica. Riv. Tetra^,

Spartlutn fpinofum, ALP, Exêt. 27. T. 26.

(13) Anthyllis FruU fpinofa , Fol. fimplicibus. Gcniftüt-

Spattium fpinofum ,' Fol. Lenticulae , Flor. ca:riileo - purpuras*

centibus. C. B. Pin. i$^, Erinacea. Clüs» tii/i* !• ?• i^*
Hisp, aï3. Ig^ p» ZI4,



In 't Ryk van Valence , tusfchen de Hoofditad Hl«

en Madric, op Steenachtige plaatfen en hiags^'^^f^^

de Wegen. Zy groeide geen Voet hoog ^ Hoofd.

zynde niettemin een fraay Gewas , doorgaans^'^"^^*

geheel beftaande uit een Bosje van Doornen
» ^^^Jf^"^'

dewyl de Blaadjes , naar die der Water -Lin«

fen of Eende - Kroos gelykende , in 't kort af-

vielen. De Bloemen 3 als die der Erwten , zegt

hy, uit den. blaauwen paarfchachtig 5 doch klei-

ner, kwamen altoos, twee of drie te gelyk,

uit flekelige ruige Kelkjes voort. De Span-

jaarden noemden het Erizo , als naar een E=

geitje gelykende , weshalve hy *er den naam
van Erinacea aan gegeven hadt,

E B R N U S.

De Tanden van den Kelk zyn, in dit Ge-

flagt, zo lang als de Bloem, die geene Wie-

ken heeft en een enkeld ruig Zaad.

Twee Soorten komen 'er thans in voor 5 als

volgt.

(i) Ebenus met vyfvondïge Bladen, 1»

Ehtm

.

^^^' Kmdi^:
fckst

(i) EkKus lol. quinatis. Mant. 451. Ebenus. Syst. Nat^

XII. Gen. 895. p. 4So. I^eg. XIÏI. p. 545. Sp. Plant. II» p.

107^. Ebenus Cretica, Alp- Exot. 279. T. 278. Pon, Itdl,

118. Trifol. Ipicis ovatis villofis, Caule Fruticofb. R. Lugdk

^80. Anthyllis Fmticofa &c. SAuv. Meth. 237. Cytifus inca*

nus Creticus. C. B. Pin. 390. Barba Jovis Cytifi foIJo» Fl.

rubello. BArr. Rar. 13S9. T. 377. & 9IU I-Oto afHuiis SlatS

&c. i'LUK. Alm, 227, T» 67. f. i.

!! Deeï.. V. Stüb«
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IIL Vokens den vermaarden A l p i n u s fchvnt
VLfdeel

XIV. 'deeze Soort Ebenus getyteld te zyn, om datze

Hoof©- veel overeenkomst heeft met den Ree[lerachtU

^.^' ^^e;z Ebenus van Theophrastüs, in Grie-

rJ^e^' kenland groeijende, die naar den Cytifus ge-

leek, hebbende een zwart , vast en digt Hart,

gelyk het Ebbenhout.^ Geenszins , echter ,

moet men hier denken om den Ebbenboom van

Westindie , die een Soort van Gedoomde Palm-
"^ Biadz. boom fchynt te zyn , gelyk ik opgemerkt heb '^.

Het is , volgens hem , een Heefterachtig Boom-

pje , op Bergachtige drooge plaatfen van 't Ei-

land Kandia veel voortkomende , zeer fraay

verzilverd. De Stam is drie Ellen hoog en

geeft Takken uit met Bladen , drie op een

Steekje als die van den Cytifus (*) , doch

fmaller^ geheel wit. De Bloemen komen Tros-

tichtig a^n 't end der Takken , zynde met
veele witte Haairtjes , als Zyde , doormengd.

De Wortel is lang. Houtig en zwart.

'n. (<i) Ebenus met drievoudige Bladen,

xaapfche, ^^^ ^^ ^^^^ ^^^ Goede Hope groeit een

Gewas, dat de vermaarde Be rgius genoemd

heeft

(*) Folia ternata five fïnnato • quinata zegt onze Riddet

Mant^ p. 45 J» Dit dient om de tegenftrydigheid , van drie-

of vyfbladig , op te helderen.

(2) Ehenus Fol, ternatis. Mant, zi^, Spartium Fol. alternis

petiolatis ternatis Sec. BERG. Cap. 195. TrifoU Afr» fruti-

cans , Fol. anguft/ore Floie rubicante, Cqmm, Htrt^ II. p»

ai3. T* 107,
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Jieeft Spartium met overnoekfe drievoudige ï^^*

Bladen, op een Steekje en fmalle llompe aan- ^^^v yf
^^

gedrukt ruige Blaadjes , de Bloemen trosachtig. Hoo2fi>^

Hier toe betrekt zyh Ed. het Afrikaanfche*^^^*

Heeflerachtige Driefalad van ComuELYNsdm!'^^'^
(dat in 't jaar 1698 , in de Amfterdamfche Tuin

,

geteeld was uit overgezonden Zaad. Het was

een Boompje met een Stammetje van een

iVoet hoog , dat zig in Takjes verdeelde , ia

de Jongheid Wollig , doch ouder wordende ,

?:o v^el als de Stam bruin, bezet met drie fmal-

le groene Blaadjes op een kort Steekje. Aan

de toppen van de Takjes kwamen de Bloem-

pjes voort, roodachtig van Kleur, in een vier-

jpuntïge Kelk vervat ;en daar op volgde eeo

Haauwtje , in de Kelk verborgen , rnet een

enkeld Nierswys Zaad. Volgens BERCiui
was het Vrugtbegïuzel rolrond en lang , met de

blyken van veele Zaaden. Men zou daar uic

Biogeü twyfelen , of die van hem wel het zelf-

de Gewas , als de befchreevene van G o iiim e-

XYN, ware,

L I P A R I 1.

jDe Kenmerken van het nieuw© Gefia§£ ,

dat deezen naam voert , zyn ; een Kelk in vy-

ven gedeeld , met de onderde Slip langer; de

Vleugels van de Bloem om laag tweekwabbig:

onder de Meeldraadjes zyn drie wat kor*

ter : het Zaadhuisje i$ een Eyrond Haauw^
Dje.

l IE. DiEL, ,v, STüa4
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!II- Zes Soorten, van de Kaap afkomftig, ko-

'^^Jj^®*'
men 'er in voor, naamelyk,

stük!^ ( ï ^ Lfparia met Bloemhoofd]es , de Bladen

I. Lancetvormig f geribd en glad,
Lifiarza

'^Rondko - Deeze Soort ^ waar van de Geflagts - Kenmer^
pigc» ken ontleend zyn ,• is een zeer fraaije Kaapfe

Bloem - Heefter zegt L i n n ^ u s , die een

Steng heeft van vier Voeten hoog, flevig en

glad , met ongefteelde breed Lancetvormige

Blaadjes , als die van Steekende Palm , doch

langer , glad , efFenrandig , ftyf , fpits , met

fcherpe punten. Het Bloemhoofdje , aan '£

end der Takken voortkomende , is als een Kelk

omringd met Blaadjes, van laogte als de Bloe^

men, en gelykt veel naar den Kelk der Artis-

jokken, De Bloemen zyn geel.

'^^v
.^ (%) Liparia 772^^ Bloemhoofd] es en fmalle fpiu

foLiu, fe , ongejleelde Bladen overhoeks, de Kei*
^'"^ ken ruig.

Deeze , ook aan de Kaap , op Zandvelden

groeijende , is een Takkige Heefier met Gras-

achtige Blaadjes , die flyf , glad en fpits zyn ,

byna gelyk de Naalden der Pynboomen. Het
Bloem^

f i) LipAria Flsr-bus Capiratis » Fol. Lanceoïatls nervofis

glabds» Syst, N&u reg, XIIU @en. 13 19. p. 554- MmhU
a«>s. Genifta Afric. Kusci FöI» longioribuj, Floribus lutels

in globum congeftls. Raj. Dendr, iqj^

(2) Lip^ria Fior* Capkatis , PoL linearibus alternis acutlf

f^siilibHï
, Calycibus villofls* Mmt, 268. Geniüa Africatia Fo-

llls finaftri, Raj, Gendu Joj,





3>eel, Plaat xxix
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BJoemhoofdje beftaat uit geele Bloemen , wier lïf*

Kelk Haairig is , en van de Meeldraadjes zyn "
x^jvf'*

Degen tot één Voetlluk famengegroeid , liet Hoofd-

tiende los en vry, 'c welk dit Geflagt van de^*^^^-

Borboniaas onderfcheidt. drfJ!'^^^^

(i) Liparia met enkelde Bloemen ^ de Blaadjes in,

hy dezelven gepaard. ^^^PP^^^

ge.

Deeze is Kaapfe Spartium genoemd geweest.

Het is een Heefter met gladde Takken over-

hoeks , en Bladen van Akker - Brem of Vlafch-

kruid, digt geplaatst , brengende eenige Bloe-

men aan de Toppen der gebladerde Takjes

voort.

(4) Liparia 7net Kroontjes -Bloemen en Lan- iv.

cetyormige gladde Bladen, Gtkloon^'
cle.

Deeze zou van anderen Borbonia Umhellata

getyteld zyn , dodh by wien vind ik niet.

Waarfchynlyk is üec uok een Kaapfe Heefier»

V.(5) Liparia met getropte Bloemen en Myronde

B-aairig Wollige Bladen, Die ^//«/*.
Haairige.

(i) Liparia Plor. folitariis, ToL Floraübus oppofitis* Spar-^^V^"^'^^

tmm Capenfe. Sp, Plant» IL 99$, GeniHa Fol, Genife Tinc-

ïorix majoribus* HeRM. Afr. ii, Aw. Acad, Vl^ ^/>. z%,

(4) Li-,aria Plor. Umbellatis , Fol, Lanceelatis Isjvibus.

Borbonia ümbellaia.

("5} Liparia Flor. Fasciculatis , Fol. ovatis Villofb -tomen-

tofis, Mant, 43 S. Borbonia tomentofa. Berg. Cap, ipo. Ge-

nifta Africana tomentola , arborescens. Seb» Kak ! p, 380

T. 24. fig' I > 2. Cytifus Afric. Argentcus ipicatiis, Hesi^,

^/r. 8.

li %
II, DEi£« V« Stus,
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lil. Ik heb 3 in myne Verzameling, Takken van
Af^EEu

ggj^ Kaapfen Heeller, welke tot deeze Soort

Hoofd» fchynt te behooren» 't Is wel waar 3. dat

«TUK. dezelve aanmerkelyk van de uk het Werk
T;Mw^«-yan Seba aangehaalde Afbeeldingen verfehik,

doch hy komt nader overeen met de befchry-

ving van Bergius, die de Borhonia tomen'

tofay thans hier t'huis gebragt ^ aldus voor-

Hek.

5, De Steng is Boomachtig; de Takken zyn

33 rond Wollig ^ met Lidtekens , Kranswyze

3, bezet met Takjes, die op de zelfde manier

^, wederom getakt zyn , digt Wollig, Zilver-

,, kleurig Afchgraauw , gebladerd : de Bladen

„ verfpreid , Eyrond , aan beide enden fmal

,

3, fpits, wederzyds WolHg, ook Zilverkleurig,

'^i 99 glanzig, ongedeeld, menigvuldig, naauwlyks

3, een Duim lang , taamelyk uitgebreid , langer

a, dan de tusfchenwydten : de Bloemen eeni-

3, germaate geaaird ^ aan 't end der Takjes ,

3, ongefleeld • met Bladen omheind : de Kelic

3, eenbladig , byna Pypachtig, Wollig, vyfpun-

„ tig; drie Slippen fpits Lancetvormig, de bo-

^y venfte, die brceder is, in tweeën gedeeld

5, hebbende : de Bloem Vlinderachtig, rood?

3, langer dan de Kelk: de Vlag Eyrond, flomp,

3, uitgerand, gekield, holrondaehtig , uitgebreid

:

3, de beide Vleugels Maanvormig, ftomp, half

„ pylachtig , met Draadachtig fmalle , lange

3, Nageltjes : de Kiel gelykvormig aan de Wie-

^ kcB, van boven uitgerand , van onderen in

„ twceëa
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^, tweeën gedeeld , met twee Draadachtige Na- Ilf.

5,' geitjes. Van de tien Meeldraadjes , die m^x^i^f'

3, de holte van den Kiel verholen leggen, ko- Hoofd»

35 men negen uit één Lighaam voort , en het^"^"^*

35 tiende is vry , geheel daar van afgezonderd, ^^^af^"

3, De Meelknopjes zyn rondachtig. Het Vrugt-

53 beginzel , dat langwerpig en ruig is, heeft

3, een Elsvormigen Styl, aan 't onderfte wat

35 Haairig , zig een weinig verheffende , met

35~een ftompen Stempel."

Myn Tak , v/aar van een gedeelte in Fig,

I3 op Plaat XXIX, vertoond is , geeft

laager Takjes uit , die eveneens gekroond zyn

met Bloemen , nu gedroogd nog bruin rood

van Kleur. Hy is digt bezet met eene Zilver«

haairige Wolligheid , zo wel als de onderzydc

en rand der Bladen , doch aan den bovenkant

zyn de Bladen groener , gladder en eenigs/sins

bruinachtig geel geboord : welk Boordzel niet

Haairig is, Zy loopen fpits uit, en hebben

anders eene Eyronde of Ovaalachtige figuur,

Stoppeltjes hebben zy niet, maar komen voort

uit eene langere digte Haairigheid. Hunne Rib-

ben , behalve de middel - Rib , zyn door de

Wolligheid naauwlyks zigtbaar. Zy omringen

de Bloemhoofdjes , die menigvuldige Vlinder-

bloemen bevatten, waar van de figuur, afzon

<

derlyk , by A vertoond wordt, met aanmer-

k'dyke Vergrooting , gelyk ook de deelen van

de Bloem: als by h de Vlag, bye 3 ^^deVleu-
li 3

ÏI, DEEL, V. STUK,
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ÏIL gels, met hunne Draadachtige lange Nagcltjes

"^xm^ ^" ^^ Kwabbetjes daar nevens ; by e de Kiel ,^

HooFD^ die een Schuitswyze holte heeft: by ƒ de Kelk,
STUK ^jg byzonder ruig gefteeld is, met zyne vyf

^^5™^ ruige Punten, en de Meeldraadjes daar in ver-

vat, die 5 door 't openen van den Kelk, by g
nader aangeweezen zyn , zo wel de negen fa-

mengegroeide , als het ééne enkelde daar bo-

ven. De eerstgemelde negen zyn afzondcrlyk

by h met hun Ligbaam of Voetftuk vertoond,,

en by i ziet men het ruige Vrugtbeginzel en

denStyl, die de weezentlyke hier voor gemelde

byzonderheid heeft , van aan zyn onderfte gedeel-

te ook ruig te zyn. Het Pluis der Bladen , door

fterke vergrooting met het Mikroskoop be-

fchouwd, beftaat uit doorfchynende Haairtjes,

die eenigzins bogtig zyn, niet zeer fchsrp ge-.-

punt.

Uit dit alles ziet men, dat de Vrugtmaaken-.

_ de deelen grootelyks overeenkomftig zyn, en.

dat zekerlyk dit myn Gewas het Kenmerk heeft

van weezentlyk tweebroederige Meeldraadjes,.

die niet alle tien zyn vereenigd, gelyk in de

Borboniaas , weshalve LiNNiEUs de Lipa-

riaas daar van heeft afgezonderd : hoewel

syn Ed. zelf aanmerkt , dat zulks nog nader

,
onderzoek vereifchte in de vier laatfte Soor^

ten (*j.

(6) Li-

i^) Manti akera. p. 269,

(6) Liparia Hoiibus fijbfpicatis g Fo!» ovatis ^yillofis tomeJi'»;
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(6) Liparia met byna geaairds Bloemen m Ki;

Eyrende Haairig Wollige Bladen, xiv!^

Deeze Soort komt , zo de Ridder zegt, de^^°^°-

^j^oorgaande naby. Het eeniglte onderfcheid zou , yj

volgens de bepaaling j daar in beflaan, dat de Liparia

Bloemen hier byna ge - aaird zyn. B e r g i u s *'Geflur

zegtze in de zyne een Aair te hebben. De w*®^^

Top van de myne beftaat uit verfcheide Iclei-^

ne Takjes 5 die, ieder op zig zelve metTrop-

jes van Bloemen gekroond 3 te famen bykans

een Aair uitmaaken, Misfchien zal 'er^ derhal-

ve , geen Soortelyk verfchil tusfchen beiden

syn» De Heer N. L. B u r m a n n u s merkt

aan , dat 'er een groote verfchillendheid plaats

heeft in deeze Gewasfen (*) , gelyk uit de Af-

beeldingen by Seba met elkander, en met de

myne vergeleeken zeer blykbaar is. Onze Rid-

der hadt te vooren daar van een Heejkrach"

tigen Lotus gemaakt (f},

C Y T I S U S.

Een Kelk met twee Lippen , de bovenftc

twee- de onderde drietandig, en een Haauw ,

die aan 't Grondftuk dunner is, maaken, be-

nevens de algemeene van deeze Klasfe, de Ken-

merken van dit Geflagt uit. Men kan hier de

Driebladigheid , welke in allen plaats heefts en

de byzondere Geftake, byvoegen.

Tien^

(*) Flor, Céip. Prod/. p. 20.

(tj Lotiis fruticofiis, Syst, Nuu X* pt ii1$i

.114
S!« D28Kt Vt STtfJtf
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!lï. Xien Soorten , meest Europifche Gewasfén,

xiv!^' en altemaal Boom- of Heefterachtig , komen in

Hoofd- hetzelve voor, als volgt.
STUK.

I». (O Cytifus met enkelde hangende Trosfen en

LadTum. langwerpig Eyronde Bladen.

'

Deeze Soort is Laburmm genoemd en toü

de Anagyru t'huis gebragt geweest. Zy groeit

in Switzerland en Savoije op de Bergen > wor-

dende deswegen Cytife des Alpes ^ dat is Alpi-.

fche Cytifus , gecyteld. De Heer Hall er
vondtze menigvuldig in de Zuidelyke deelen

van Switzerland, alwaar menze -rft^&oMrx noemt»

Het is , zegt hy, een Takkige digte Boom ,

van tien Voeten hoog , de Bladen drievoudig

op een langen Steel, ovaal, van boven groen,

y van onderen bleek , hebbende, met een Flu-

weelachtige Wolligheid bedekt. De Takken

ioopen uit in lange, hangende, Bloemdraagen-

de Trosfen van Goudgeele lang gefteelde Bloe-

men, wier Vleugels langer dan de Kiel zyn ,

en daar op volgen ruigachtige platte Haau-

wen.

Dit

(ï) Cytifus Rtccmis fimpUcibus penduUs , Foliolls ovat»-

Qblongis. Syit. Ndt* XII, Gen. t76» p. 489. f'eg. XIII. p.

SSS' H. Clif. 3 5,4- H. Uf>s. 210. K. Lügdb, 369. HAL%
Helv. S9Ï, Anagyris non foctida major Alpina & non foetens

miiioÉ. C. B. Pin. 391. Cytifus Alpinus latifolius & aBgufti-

follus Sec. TOURNF» /«A <ï4«» Eghelo. DOD. Fempt, 7»j.

Laburnam AulïOfc tufolia. , Amgyudi ümlis, J, S« ü^* lU
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Dit Gewas fchynt de Laburnum te zyn van IIÏ.

Pliniüs , waar aan fommigen getwyfeld ^^^^^^*

hebben, om dat die Autheur hetzelve Trosfen Hoofd*

toefchryft van een Ellc lang; doch op het Ge-s^uK..

bergte Jura zouden deszelfs Bloemtrosfen van^^^^'^^^*

weinig minder langte zyn , volgens C a m e-

R A R 1 u s , en in onze Tuinen heeft het dezel-

ven dikwils langer dan anderhalven Voet. Daar

is een kleine en groote van, de eene fmal- de

andere breedbladig. Het purgeert en doet braa-

ken 3 volgens de Ouden, Het Hout, dat geel

is , in 'r midden zwartachtig , gelyk het Pok-

hout, wordt onverganglyk gezegd te zyn. Men
plagt 'er oudtyds Boogen van te maaken , doch

hedendaags gebruikt men het , in Switzerland,

zo Haller zegt, tot Mufiek - Inflrumenten.

(2) Cytiilis met enkelde opjiaande Trosfen, il

de Bladen langwerpig Eyrond. nigHcïZ
Zwartach*

Decze, die de Eerfte Cytifus is van CLU-tise.

siüs onder de Oodenrykfen , groeit insgelyks

in Bohème en Italië* De Bladen zyn in dee-

ze van onderen Flaairig grys, van boven groen

eO glad ; het middelde grootst. Het is een

Heefier , van omtrent een Elle hoogte , met

Bladen

(2) Cytifüs Racemis fimpl. ere<fHs , Fol. ovato-oblongis,

H. CUf. ècc. SAUV. Jkfonsp» 390, MiLL, Di^. T. 107. f, i,

Cytifus glabet nigricans. C. B. Pin, 390. Cytifus 4. CjlüS.

Hiji, I. p. 95» I. Pann. i6. HALL. Helv^ 55)1, TOÜBNf»

Injl. 648. Pfeudo - Cytifus. DOD. Ptmpt^ jso^
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llh Bladen als van Klaver , draagende geaairde ^

^^xïv!^
geeie Bloemen van een aangenaamen Reuk.

Hoofd- H a l l e r vondt Verfcheidenheden in Switzer-
sTüE.

latid, welken zyn Ed. hier toe betrekt.

cpij'as Cs) Cytifus met opflaande TrosfeTiy de Kelken

ongliitu ^^^ driedubbeld Blikje hebbende ; de Bla-

«^e. den'by de Bloemen ongejieeldé

Deeze wordt Cytifus met gladde rondachtige

Bladen , die zeer kort geileeld zyn, van C.

B A u H I N ü s getyteld. Zyn Broeder noemtze

,

Gladde Cytifus met een breede Haauw. Ia

Vrankryk voert hy gemeenlyk den naam van

Cytifus en wordt 'er in de 1'uinen veel ge-

bruikt tot Haag of Heining -Werk , waar toe

dezelve door zyne buigzaame Roedjes zeer be-

kwaam is , die wel de hoogte van drie of vier

Ellen bereiken 5 glad zyn en rond, doch naar

't end toe hoekig. De Bladen , in 't algemeen

drievoudig, hebben Steelen korter dan een Duim,
en komen aan de uiterilc Takken , by de Bloe»

men , tweevoudig of enkeld, niet rond, maar

langwerpig voor. Tropswyze komen de Bloe-*

men aan 't end der Takken voort, en daar op

volgen Haauwtjes van één of anderhalf Duim

Jang ,-

(5) Cyii/us Racemis eredis , Calycihus BraiSei triplki

,

Fol. Floralibus fesfilibus. Cyt. Fo!. fa^pjus fesfilibus &c; rir,

(Jliff, 7!. H, Clijj. 355. R. Lugdb* 169. Sauv. Jünsp. 15)1.

Go^JAN Monsf>. ijs. Ger. Prov, 4S4, Cytifus gla&er Siliqua

'

hïk, ] B. ////?. ! p, 373,
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lang, die plat zyn , een half Duim breed , met HL

bruine plat rondachtige Zaaden. xiv.
*

HOOFD-

(4) Cytifus met opjïuandè Öxel - Trosfen , ^^stuk.

Bladen byna Lancetvormig en Wollige iv".

het middeljie langst gejteeld, Cafan!"^-
Oostindi-

Volgens den Oostindifchen naam van dit Ge-^^^®*

was , 't welk de Javaanen liajan of Cadjang

heeten, is hetzelve gebynaamd. De Malabaa-

ren roemen hetzelve Thora Pacrou , en het is

de Indifche Boonen - Boom , met dikke i:onde

Haauwen , van B e r m a n n u s. 't Gewas komt

ook op Geylon voor , alwaar het Rathatora

heet, zynde door den Hoogleeraar J. Bun-
MANNüs zeer fraay in Afbeelding gebragt.

Zyn Ed. noemt het een Boompje , dat driebla-

dig is 5 met rond gedraaide fpitfe Haauwen.

Dergelyk Gewas fchynt ook in Westindie voor

te komen: ten minlte gelykt de Heefterachtige

GytifiLs , van P l uM i e r , veel raar hetzelve ^

als ook het Laage Lahiirnum van Sloane,
dat de Haauwen als gewricht heeft by ieder

Zaad"-

^4) Cytifus Racemis Axillaribus eredis, Foliolis fublanceo-

latis tomentofis, intermedio longius petiolato. Fl, ZeyU 354»

H, Ups, lil. Cytifus F®1. ovato- lanceolat s &c. H. Clijf*

ISiff, R. Lugdb. 369. N, 3. Cyt. Folio moUi incjno Eurm.

Zeyl. 86. T» 37' Cyt. frutescens. Plum, 5^. 19. Ie, 114.

f. 2. Laburnum humilius , Siliqufl inter Grana & Grana

junóba 5 feinine escuicnto, Sloan, Jam* 139. Hiji, II. p. 31*

rhaieolus ere«Jius incanus , Siliquis toroHs. Fluk» Mm, 25 3^

T^ 213. f. 3.
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lïL
AfÖeel,

XIV.

Hoofd
STUK*

Tien-

mannlge.

CytifüS

Uitgebrei-

VI.
Slirfutus,

Zaadkorrel , en eetbaar Zaad draagt , worden-

de in de Westindiën genoemd Duiven - Boonen.

Op fchraale Gronden van Jamaika en de an-

dere Eilanden , zegt die Autheur, wordt het-

zelve overal geteeld.

(5) Cytifus met gejledde Bloemen ^ meest twee^

voiidig 5 zydelings en knikkende,

Deeze zou de Portugaalfche Cytifus met

Bladen van Medica , en Bloemen in de Oxels

der Bladen , van T o u r n e f o r t , zyn. 't

Gewas heeft zeer uitgebreide of Zwiepige Tak-

ken als Roedjes ; de Steekjes zyn dubbeld een-

bloemig: de Bloemen hangende en geel.

(6) Cytifus met enkelde zydelingfe Bloemjieel-

tjes; de Kelken ruig , Buikig langwerpige

met drie ftomp Funten.

Deeze , zynde de Vierde van C l u s i u s

onder de Spaanfche Cytifusfen, wordt van de

Ingezetenen aldaar , zegt hy , Escabon geheten.

Hy groeit eens Mans langtè hoog , met lange

Roeden , zegt hy , welke een zwartachtige

Schors

(s) Cytifus Flor. pcdunculatis fubbinaris^ latsralibus nutan-

tibus, Cytilus Lufitanicus Medicx folio, Floiibus in folioruiu

allS, TOURNF. Injl* 6+8.

{6} Cytifus Pedunculis firaplicibus latcralibus , Calyc. hir-

futis, trifidis obtufis, Venrricofb - oblongis. Hort, Ups, 211.

Pedunc. fimpüc, brevisfimis. H. Cliff, 355* R. LugS, 370.

SAuv. Msnsp. 190. Cyt. incanus Siliqul longiore & Cyt.

föl. fubrufa Lanugine hirfutis. C. B» Pin* 390. Cytifus j»

CLus. Hiji, I. p. 56, Quaitus, Hhp, 150, Loi, I(tn, 45^



B ï A D E t P H I A. 50^

Schors hebben, en Bladen als van Klaver , die jjj^

van boven groen , van onderen rosachtig ruig Afdeel,

zyn, en geeft groote Bloemen, die Goudgeel Uq^^^
zyn, uit de Oxels der Bladen. Veel overeen- stuk.

komst fchynt deeze Soort te hebben met de ,

pe<ian*

Tweede , door dien Kruidkenner in Ooflenryk
"**

waargenomen. De Kelken zyn in dezelve

,

volgens LiNNiEüs, zeer Haairig.

(7) Cytifus met Kroontjes - Bloemen aan 't vil

end^ zelden op/taande; de Bladen ^J-HurkeT'.
rond,

Deeze vondt de Heer Jacquin overvloe-

dig op de Akkers, op drooge Heuvelen ^ aan de

Wegen en elders , in het Ooflenrykfe. Zy
groeit bovendien , zo wel als de voorgaande,

ook in Italië en Siberië, ja zelfs in Provence

volgens LiNN^üs, die het maakzel van de

Bloem in beiden zeer overeenkomftig vondt;

GoüAN betrekt ook de Ruige van To ur-

nefort tot deeze Soort. Zy heeft de Tak-

ken en Bladfceelen ruigachtig ,• de Bladen byna

glad ; den Kelk Pypachtig , Buikig , Wollig

met twee Lippen.

(8) Cy.

f7) Cytifus Flor. umbellatis termJnalibus , rarius ert€th^

Foliolis ovatis. R, Lugil^. 375. H. Ups» 211. Cytifus fupi-

nus, Fol. infra & Siliqiiis molli Lanugine pubescentibus, C.

8. Pin. 390. Cytis. 7. Sp» altera. iCLUS. Hiji» I. p. 5»^,

jACq. Aujir» p. I3J» T. 33.

!! Deel. V. Stuk^J - ^
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IIL fS) Cytifus 'jnet Kroontjes - Bloemen aan %

^Tiv^^'
^72^

j,
Je Stengen opftaande , ^^ ^/a^e/z

EooFD- Langetvormig.

STUK»

^^jj^
Behalve het verfchil der Bladen , met de

^fó/?Wfi?öj.VDorffaande Soort , heeft deeze ook de Sten-

fe. gen overend itaaDde3 zeer Takkig, en Pluitns-

wyze met Bloemen bezet. Zy komt mede voor

in Italië en Siberië , doch inzonderheid in Oo-

ftenr^^k , waar van zy den bynaam voert. C l u-

sius vondtze overvloedig omilreeks Weenen^
groeijende liecilerachtig met Rysjes van om-

trent een Elle hoog, met Bladen, die ruig en

'veel fmaller V7aren ^ bitter van Smaak , gelyk

in andere Soorten, en gewreevenVetachtigfchy-

nendè. Kleine Takjes kwamen uit dezelven

voort, met vyf of zes Bloemen, Goudgeel en

niet zonder Reuk , waar op platte ruige Zaad-

huisjes volgden 5 met rondachtige, harde, rosfe

^aaden.

ïS. (9) Cytifus met naaiiwlyks gefteelde , meest

jlr^enteas, n.g^

Zilver.'
^

kleurige,
^^^ Cyüfui Flor. ntn^elhtis terminalibus , Ca''', eredis j

Folloüs Lanceolatif, jAcq. ^ujïr. T. zu Cyt. iiar, capiia-

tis, Foliolis ovato ohloï)g\s , Caule Friitlcoib» MiLL. BiSl.

T. 107. f. 2. Cyt. incaniis Folio ohlongo Auftdacus. C» "B*

Pin. 390. Cytifus 5» CUJS. Hifi. I. p. 155» Cyt. 2. Clus.

Fann» Ffeudo- Cytifui 2. DOD. ICruidk p. 905.

(9) Cytifus 'EloT. fubfesfilibus fabbinatis , Fol. tome*^t5fis,

Gaul. decLitnbentibus , Stipuïis minutis. GER, Frev. 434. N.

4. GouAw Mer,sp: p. 3 57» Cytifus acaulis &c.. SK\}V.^UKsp.

19! Lotas Fruticofus iticanus sHiquofus. C. B. Pin^ 332*

Lotus asperioc Fruticofa &c* LoB. h. II. p. 41, Trifol» At-

genteura Flor, lutels. J. B. Hifi. lï. 355. .j?.-Ta J'
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gepaarde Bkemen , Wollige Bladen met Hï,-

l/eme Stoppeltjes, ,en leggende Stengen, ^^^^U

Deeze is thacs onder den Daam van Zilver- ^^^I^*

kleurige Cytifiis bekend, groeijende in Proven - nscm-

ce en Languedok, en deswegen by L o b e l'^'"'"'^*

genoemd de Ruuwer Heeflerachtige of gryze

Lotus van Narbonne. By Gouan wordtzei^

Cytife Argentê de Montpellier geheten. ïoür-,
NE FORT geeft 'er den naam aan 5 vanLaage^

Zilverkleurige , fmalbladïge Cytifus» Dezelve

is 5 by L OB E L 5 zeer v^^el afgebeeld , zynde een

ilaag Gewas, met leggende Takken die Houtig

zyn , doch zig Kruidig opregten , met meest

vierbloemige Steekjes zegt Gouan, en lange

Bladdeeltjes , Elsvormige Stoppeïtjes en een

drievoudig Blikje aan den Kelk. 't Geheele

Gewas is grys günlterende en komt tusfchen

Steenen voort. Dr* G e r a r d heeft het om-

ftandig befchreeven , zeggende , dat de Slippea

van den Kelk langer zyn , doch de Haauwen

eveneens als in de andere Soorten van dit Ge-

ilagt.

(10) Cytifus met enkelde^fmal Lancetvormi

gge Bladen en Hoekige Takken» Grlcu^,
Griek fche.

Deeze , onder den bynaam van Griekfche voor-

gefteld , fchynt de Donderhaard met VUifclihlcL"

den

(10) C)üfiii Fol. fimplicibus Lanceolato * Lineadbus j Ra-

tttis angalatis» Barba Jotj's Liinria folio, Florc luteo paryo.

TOURNF. Ctr, 44?

II* DIEL. V« STUKt!
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in* den en een kleine Bloem , te zyn , welke Tour-

^xiv!^^' KEFORT3 op zyncn Reistocht in de Levant, ge-

HooFD- vonden heeft.
STüïC.

T'enman^ R O B I N I A,

De Kenmerken van dit Geflagt zyn , een

vierdeelige Kelk , en een bultige , langwerpige

Haauw; waar by komt, dat de Vlag rondach-

tig, uitgebreid en agterwaards omgeboogen is.

Ik heb reeds vier Soorten daar van , onder de

Boomen , befchreeven , des de overigen hier

volgen: naamelyk

ïy-. C4) Robinia met enkelde Bloemjleeltjes ^ afge-r

Carlgan'ét. broksTie F'inMadefi i en ongedoornde Blad*
Siberifchc.

j^g^^^j^^

In Bergagtige Streeken aan de Rivier Tom 5

gemeenlyk in Lorken- en Pynboom • Bosfchen

die dor en droog van Grond zyn , doch fom-

tyds ook aan de Oevers der Wateren 5 is deeze

door Messerschmid gevonden. De Tar-

taaren noemenze Caragma of Carachana, waar

van de bynaam. Zy heeft vyf , zes of meer

Paaren van Vinblaadjes : de Bladen komen met

de Bloemtrosfen uit zekere Knobbels by elkan-

der voort. Het wordt een taamelyk hpoge

Boom, welks Hout Vuurige Vlakken heeft, die-

nende aan de Ingezetenen van de Stad Toms-
koe

,

f4) Roilnia Pedunculis fitnplicibus , Folüs abrupte pinnatis

,

Fetiolis inertnibus. Syn» Nat* P^eg» XQI. Aspalathus atbo-

xescens Sec. Amman. Ruth» zgj. Caragant Siberica» KoitK,

lu^ibau 5 3 7. _ . . -.4 '
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Icoe , in Siberië ^ om Stokken te maaken , weL HL
ken zy voor Handrottingen gebruiken.

xiv^^'

(8) Robinia met enkelde Bloemjieeltjes ^ ^/s^'^tuk^

'

brokene Vinhladen , de Steppeltjcs en Blad' var.

fteelen DoornacJitig. s.t/l'''
Gedoorn»

Onder deezen tytel wordt thans een nieuwede.

Soort voorgeftcid , welke , buiten die Doorn-

achtigheid , weinig of niet van de voorgaande

verfchilt , zynde onder den naam van allermeest

gedoomde Robinia , onlangs , door den Heer

Laxmund, in de nieuwe Verhandelingen der

Akademie van Petersburg befchreeven.

f5) Robinia met enkelde Bloem/ieeltjes , de y^

Bladen by vieren, kert s-efleeldy en in een R^^^»'^^

n T^ . » T
FruteseêHié

Jlappe Doorn uitkopende^ neeftec-»

achtige.

Deeze wordt Heejierachtige groote Aspala-

tküs , met breede Bladen en eene Goudgeele

Schors, door den Heer Amman getyteld.

M E s s E R s c HM I D hadt dezelve voorgelleld

onder den Tartaarfchen naam Aldachana , en

tekent aan , dat het Landvolk aan de Tom en

Abacan , om dat de Takken zeer taay en buig-

zaam

fS) Rohinia Pedunculis fimpliclbus j FoI« abrupte pinriatis ,

Stipulis , Petiolls<]ue fpinescentibus. Mant, alt, 169» Rob»

fpinofisfima» Laxm. A^, Petrop. 1770. p. 558» T. 30*

(s) Robinia Ped. fimplicibusj Foliis quatern. fubpedolatis,
. ^

terrainatis Spind inermi, Aspalathus Fuitescens major latifo-

iius j Cortice Aureo. ^Amm, RutL N. 283*

Kk
IL DFEL. V* STÜ».
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III. zaam zyn^ 'er als Bindwilgen gebruik van maa*

^x^iv^^
ken ; zynde de buitenfte Bast Goudgeel en

Hoofd glanzig, de binnenfte groen. Menigvuldig komt
STUK. ^-j. Qe^as by (3g §(-^4 Tomskoe, op den zo*
jimm«n- genaamden Tafelberg , voort ; maakende vry

groote en ftevige Heefters. De Bloemen zyn

geel en taamelyk groot , komende aan oude

Takken 5 even als in de Caragana , met de

Bladen , en als tusfchen of in 't midden der-

zelven 3 die veelal een kruis maaken, uit ze-

kere Knobbels voort. De Zaadpeulen zyn an*

derhalf Duim lang, een zesde Duims breed,

bruin
,

glad en hard , bevattende Rolronde

roodachtige Zaaden.

VT. (6) Robinia met enkelde Bloemfleeltjes , ds

p'°mM Bladen by vieren en ongejleeld.

achtige. In alle de Siberifche Soorten van dit Ge-

flagt zyn de Zaadblaadjes drievoudig. In

deeze alleen komen aan dezelven Bladerige

Lancetswyze Stoppeltjes voor. Uit een Wor-
tel , die in de Grond kruipt , en byna van Smaak

is als Zoethout , Tpruit dit' Heeflertj», meest-

al een Voet , fomtyds een Elle , en ook wel

twee Ellen hoog , hebbende , in de weeligftcn ,

een Stammetje van een Pink dik, met een

groenachtig Goudglanzige Schors, zig in dunne

Rysjes verdeelende. Smalle ftompe Blaadjes

ko-

(6) RoemtA Ped. Cmpliclbus , Fol. qaatematis fêsfïllbus.

Hort. Ups. zv Aspalathus Frutescens minor anguftifoUus,

Coiticc Aurc®* Amm^ /t<if^, N. z%z^ T. 3;»
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icöme^ by bosjes van drie , vier , en fomtyds lU»

tot agt toe, hier en daar uit de Takken voort,
^^^^^yf^*

waar onder drie Doorntjes zitten , van een Hoofd-

iCwaitier Duims lang 5 vinnig fteekcnde en^"^"^*

witachtig , tusfchen welken een Bloemfteekje^^^:^*^*^

met een geel Bloemetje , waar op een Zaad-

peul tje volgt 5 dat ryp wordende fplyt en om-

tolt, Hortende de Zaaden uit.

Deeze , zo wel als de drie voorige Soorten

,

Verfiert de dorre Velden van Siberië. Men vindt

'er een aanmerkelyke verandering in , zo de

Heer Amman aanmerkt : want in jongere

Plantjes van deeze Sooit zyn de Bladen wee-

zentlyk gevind , en na het afvallen der Vin-

blaadjes blyven de Ribben of Bladfteeltjes o.

ver, die zig in 't volgende Jaar als Doorntjes

^crtoonen,

C o L U T E A.

Een dik gezwollen blaasachtige Haauw, die

door de rypwording aan de bovenzyde open

barst 5 maakt de byzondere Kenmerken van dit

Geflagt uit.

Het bevat drie Soorten, waar van de eerfle

Boomacbtig , de tweede Heeflerachtig , de der-

de Kruidig genoemd wordt, des het gevoeglykst

bier behoorde.

(i) Colutéa die Boomachtig is^ met ftomp j^

Hêirtvormise Bladen. Dit Coiutea
*• ArhreS'

(i) Ctlutêa Arborea Polüs obcordatls, Syst, iSf^er. XII. Gen. ^^^^^r^^;^

Kk 2 sso^tigc*

11^ DEKt, Y. STÜK»
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III. Dit is het Gewas , dat men gemeenlyk Lont'

^^xiv^^ ^(^^^{f^^^ ' ^^^^ ^^^^ verbastering Lombaartfe

Hoofd Linzen noemt , eensdeels , om dat het Zaad
STUK.

jj^j^j. Linzen gclykt , en andersdeels , om dat
Tieuman*^^^

zyne afkomst heeft uit Lombardie. Het

groeit natuurlyk in Languedok , Provence en

Italië; ja op den Berg Vcfuvius, in de nabyheid

van den Vuurkolk , daar naauwlyks andere Ge-

wasfen voorkomen ^ vindt men het overvloedig.

Dus fchynt het de Hitte te beminnen ; maar

het valt ook in Ooftenryk , volgens F a b r i-

cius, en in Engeland zelfs , volgens den Rid-

der. De Nederlanders noemen het , ten on-

regte 5 Sennehoom ^ zegt DoDONéus, Het

fchikt zig naar ons Klimaat, zelfs in de, open

Grond , verdraagende Koude en Vorst. Het

wordt een Boomgewas , meer dan Mans langte

hoog, welk de Franfchen Baguenaudier tytelen^

lierlyker zynde door zyne Vrugtblaasjes , dan

door zyne Bloemen. De Stengen , die glad

zyn , verdeden zig in dunne Takken , waar aan

Bladen voortkomen veel naar die van 't Zoet,

hout of van den Senneboom gelykende; alzo

zy uit een menigte van Vinblaadjes beftaan.

De Bloemen zyn geel als die van Brem , op

ieder

880. p. 490* f^eg. XIII. p. SS9. H. Clijf. S<>5, H. Ups. 22?.

R. Lugdh, 374' Colutca Veficaria. C. B. Pin, ^96. Colutéa.

DOD. Pempt. 784- TOUBNF. /«/!. 649- fi» Col. AfiicanaSen-

nacfoliis, F!ore Sanguineo. ComM. Rar. 11. T. ii. y, CóU
Fol. ovatis integerdmis , Caule fmtkoCo^ i^iLLxDiSlf Tf loop



D I A D E L P H I A. 517

•ieder van welken een groote Blaasachtige Haauw III.

voJgt 3 uit den witten dikwils paarfchachtig ^
^™^^'

waar in eenige kleine, platte ^ zwarte Zaaden. Hoofd-

Aan dezelven wordt eene Braaken verwek- ^'^'"^*

kende en Purgeerendc kragt toegefchrceven j^^^:®'^^*^'^

even als die van Brem hebben, en de Bladen

zyn bitter van Smaak.

Als eene Verfcheidenheid wordt hier toe be-

trokken de Afrikaanfche Coliitéa met Sencebla-

dcn en eene Bloedkleurige Bloem , onder de

zeldzaame Planten van den Amfierdamfen Tuin

door CoMMELYN afgebeeld. Decze groeit

eens Mans langte hoog , met een Steng van

naauwlyks een Vinger dikte. Een tweede Ver-

fcheidenheid zou de Heefterachtige Colujéa ,

met Eyronde Blaadjes die geheel efFenrandig

zyn, van den Heer Miller, zyn.

("2) Colutéa die Heejterachtig is y met lang- ir.

werpig Eyronde Blaadjes. ^Coiutea

Deeze zeer fraaije Colutéa ^ uit Zaad datgchtige,
'

men van de Kaap ovcrgebragt hadt gefproo-

ten , maakt thans een fierlykcn Bloemheefler

,

onder de uitheemfche Gewasfen , uit, Hy is

geheel grys , met Wollige Blaadjes die van

boven glad zyn , en roode Bloemen , die de

Vlag korter dan den Kiel en de Vleugels zo

klein

(2) Colutéa Pruticofa Foliolis ov^to - oblongis. ƒ/. Clijl

^6i. H. Ups, 228. Colutéa Ethiopica Floie piupurco» Breyn*

Cent. 70. T. 25>. MiLL. Ie. 99.

!! Deel. v, stuk.
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m» klein hebben , dat menze naauwlyks kan zienw

Tiv^^* E)e Haauwtjes zyn Blaasachtig en zeer groot.

Hoofd- wegens hunne Vliezige doorfchynendheid ook
^"^"^^

zeer fraay. Zy gaapen aan het ondcrfte van
^^^;«wwx-

^^^ Rugnaad , daar de Nierachtige Zaadjes

aan gehecht zyn. De Bladen hebben een bit-

teren 5 de Stengen of Takken een zoetachtigeri

Smaak, veel naar dien van Zoethout gelykea-

de, zo B R E Y N aanmerkt.

^^^* (S) Colutêa die Kruidig is , met de VinUaadh

HerlTce^. JCS /Vfial CU gM.
Kruidige»

Deeze, ook van de Kaap afkomftig, heeft

een Jaarig of fomtyds tweejaarig Gewas, dat

zeer dun en teder is , door Comme lyn fraay

in Afbeelding gebragt. De Haauwtjes zyn

breed en plat , waar door hetzelve van de voor-

gaande grootelyks verfchik. De Bloemen zyn

donker rood met een geilreepte Vlag, die za

lang is als de Vleugels en de Kiel.

CORONILLA.
In dit Geflagt is de Kelk twee-Lippig, meè

de boven (Ie Lip in tweeën , de onderfte drie-

tandig, even als in de Cytifus plaats heeft, maar

de bovenfte Tandjes zyn famcngegroeid. De
Vlag

(a) Colutéa Herbacea Foliolis lincaribus glabris. Syit, Nat^

SU. f^eg nu. H. Ups. 166. R. Lugdk. 374. Col. Aft. an-

jiua Foliolis parvis mucronacis, Veficiilis compresfis. Comm«
Bsrt. IL p. $7. T- 4+- Colutea Afficana Veficulis compres/is

&c. YOLCK. Nor, T. p. iiï.
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Vlag is naauwlyks langer dan de Vleugels en m»

de Haauw als uit Leedjes bedaande. ^xfv.^'

Verfcheide Plantgcwasfcn, die te vooren Co- Hoofd-

lutéa Scorpioides wegens de Vrugt genoemd
^"^"^^^

waren, zyn thans hier t'huis gebragt, en éus iriJ^'^*^

bevat dit Geflagt elf byna altcmaal Europeaan-

fche Soorten , van welken de zeven eerden Flec-

üerachtig zyn, als volgt.

(i) Coronilla die Heejlerachtig is , fomtyds j^

drie Bloemen op een Steelt]

e

, wier Nagels Cér0wiu

driemaal zo lang als de Kelk ^ en de Steng Driebióc-

hoekig hebbende,
'^^'^^'

Deeze maakt by TouRNEFORThet Ge-

flagt van Emerus uit , welken naam het Ge-

was voerde volgens CiESALpiNus. Daar

was een Kleine van en een Groote , welke laat-

fte , volgens C l u s i u s , twee of drie Ellen

hoog groeide , maar de andere laag bleef , zyn-

de die beiden hem op de Bergen omftreeks Wee-
nen voorgekomen. Met verwondering vondt

LiNN^üs dit Gewas, dat men, zegt hy, in

Sweeden zo wel als buitenslands gewoon is in

de Winterhuizen te zetten, en dat men ookby

Ge.

fi; Cvremlla Fruticofa PedimcuHs fubtriflorls , CoroU. U«i-

giiibus Cal, triplo longiorihus , Cau!e angulato. Syst. Nat^

XII. Gen. S83. p. 49U Veg. XIII. p. 557. R. Lugdb. jgj.

ü. Clijf. 363. 1<1, Suec, 590 636. It. Goibl* 22p, Col. fili-

«^uofa live Scorpioides major. C. E, Pin. 397. Col. Scoipieides,

Cam. Ep^ 54.1. Il, Col. Siliquofa minor. C. B. Pin, 397.

Kk4
IL DEEL. V4 Stuk» , :,::,
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ÏIL Geneve en Montpellier in 't wild groeijende

Afdeel gevonden hadt , voor alle Koude bloot gefteld

Hoofd aan de Noordoostzyde van den Thorsberg ia

STUK. Gothland, op verfcheide plaatfen. Hy befchryfc

Ttenman-'^Qi als ecEL Hceftertje van twee Voeten hoog
5^

*^'^^'

met groene hoekige Takjes en gevinde Bladea

van drie of vier Paaren , de Blaadjes flomp

ovaal ; de Bloem fleeltjcs langer , zydelings , tweed-

en zelden driebloemig : de Kelken vyftandig

,

tweelippig ; de Bloemen geel* Het zelfde hade

C Lvsivs^ zo wel 'm de Groote als in de Klei-

ne, in Ooilenryk waargenomen.. De Haau-

wen zyn zeer lang en dun.

,j^ (&} Coronilla die Heejlerachtig is y met vyf^

Ceroniiia
. cf dricvdudige Blaadjes , die fmal Lan^

Biesacht> cctvormig zyu en eenigermaeLts Vkezig^
§^' Jlomp,

Volgens L I N N iE u s groeit deeze by Mar-

feille en Montpellier, doch Gouan hadtze-

by de laatfle plaats niet wild gevonden. Vol-

gens Doclor G f.r a r d komt zy in de Zuide-

}yke deelen vv.n Provcnce op HeuveTs , in Kreu-

pelbofch, op open nlaitf?:^n voort. Baöhinus
hadtze de Groote Marfilifianfche Polygala ge-

tyteld. Zy heeft Stengen als van 't Priemkruid,

met kleine Vleesachtige Blaadjes.

C3)Co.

(z) Ceroniiia Frut. Foliolis qu'n'tis ternatfsqu€ Iine3rl-Ian-

ceolatls , rubcarn^fis o'Mufis. Dorycnium lurcum H/spanicuta,

carnofius, baer. Ic. l^^. Colutea Caule Geniftae Hingofo.

J.
B. //{/?.! p. 383. rolygala major Masfiiioiica, C B. Fin. 34Jt.
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(3) Coronilla die Heefleraehtig is , tot negen UI.

Vinblaadjes hebbende i en rondachtige Stop* '

^xiv!'*

feitjes. Hoofd-*
STUK,

Gemeenlyk is deeze bekend by den naam van in.

Folygala , welfè de ingezetenen van Valence ^'^'"^^^^^

in Spanje 'er aan geeven, volgens Clus i u s
iSpaanfche,

doch die van Salamanca , zegt hy , noemenze

Coronilla de Rey , als Koninglyk Kroon Kruid ,

en gcbruikenze in de Winkels voor de ivieli-

loten : die van Granada en iVlurcia heetea-

ze Lentejuela , als kleine Linfen* Men ziet

hier uit , dat het Gewas in Spanje gemeen is

,

doch het groeit ook in Provence en Italië. Het

valt zeer klein , naauwlyks een Voet hoog groei- ~

jende, met taaije Rysjes en zeer kleine blaad-

jes, als die van Wynriiit, vyf, zeven of negen

aan een Steekje. De Bloemen zyn zwaar van

Eeuk , inzonderheid by nagc. De Vlaggetjes

luiken famen tot een geel Hoofdje , dat Straals-

wyze omringd wórdt van de Oranjekleurige

Kiekjes en Vleugels. De Blaadjes hebben een

Qmgeboogen Punt , waar door zy zig flomp

ver-

(3) CoroniiU Fritt. Foüolis fubnovenis StipuHs fuborbicula-

tis. Cor. Frut. Leg> tecetibus , Peduncuüs iriu'.tifloris , Caule

'SmücQÜ, Hort. Uf)s. 234. R. hugdb. 386. '^A^y. JPfsmp 2?5.

MiLL. /)/(f?. T. 107. // Clijff, 263 GUETT. Siamp. I. p 231.

GOUAN- Mons^, ijj. Ger. Prev, 501. Coronilla f. Colutca

minima. Lob. Is. ir. sy. Tournf. In/}. 650. Colwex parva

Ipecies,
J. B. ////f« I. p. 38 ^ Polygala altera. C H Tin> i^^^^

Polygala Valendna. CiXiS, Hijl» I p 98. Hisp. Ic. 197,

Kk j
II. DErx. V. Stuu«
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ïllé vertoonen. Bloeijende werpt het Gewas zyne

^Tiv^^'Stoppekjes af.

Hoofd-
^^•j Coronilla die Heejlerachtig is^ met zeven

jy
Blaadjes en Lancetswyze Stoppeltjes,

GiaucA. Deeze groeit menigvuldig in Laoguedok, en

schtfgeT ^ordt by To urne fort door de Kleur der

Blaadjes onderfcheiden , wier getal Gouan
zegt ook vyf , zeven of negen , te zyn. Zel-

den worden haare Stengen een Elle hoog , zegt

Bauhinus. De Blaadjes zyn zeer klein en

Hartvormig , blaauwachtigof Zeegroen van Kleur;

de Bloemen zyn niet by nagt, maar over dag,

zeer aangenaam van Reuk»

V. (y) Coronilla die Heejlerachtig is , met ne'

c*Z"Jta^
^gTznwnzge Jiomp ovaale Blaadjes ; de bin*

Gekioon* nenflen digt aan ie Steng; een Stoppeltje^

dat in tweeen gedeeld is , tegen de Elad'

fteelen over.

Deeze is de tweede Colutéa Scorpioides van

Clüsiüs, die dit byzonderc ten opzigt \ai

de

f4) Cerenilla Frut. Fol. fcptenis Stipulls lanccolatis. jita^

Acai. IV, p« 28; Cor. maritima gluuco folio. TouRnf. Infl.

C50, Col. Scorp. maritima glauco folio. C. B. Pin, 397»

Prodr, 1S7. Colut. Scorp. altera. Clus. Fam^ lc« 4Ö. MiL*

Ï.IR. Ie. T. 289 f. !• GOUAN. Monsp. 37S.

(j) Coreniila FoU novenis obovatis, internis Cauli appro-

ximatis Stipula oppofitifolia bipartitft, Coron. montana. Riv,

betrap, 207. Colutea Scorpioides minor coronata* C^ Z*

Fin» 397- Col. ScorjBJoides 2, C}.US. Hiji, h p. 98.

de.
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de Vinblaadjes heeft , dat de twee agterflen m.
digt tegen de Takken aan zitten, gelykcrwys^^i^EEW

3Q een Soort van Wikken, die 4e ErwtachtigeHoofd-
genoemd wordt ; daar deeze nogthans geen'TuK.

Stoppdtjes zyn, Clüsius verhaalt, dat zy .
?"^^'?-

veel Rysjes uitgeeft die taay zyn, fomtyds een

Voet, fomtyds een Ellehoog, en aartige Kroon-

tjes draagt van Bloemen , die van Kleur zyn als

in de Spaanfche , maar zonder Reuk, 't Gewas

groeit aan den Voet der Eergen by den Donau

,

in Kreupelhofch en aan de kanten der Wyngaar»

den.

(6) Coronilla die Heefterachtig is , met elf vu

gefluw€elde Blaadjes , het buiten/te grootst, /rlenle^,

Vetzulver*

Onder die Planten, aan welken de naam vande.

Colutéa Scorpimdes , wegen s de Scorpioen - S taart-

achtige figuur der Haauwtjes , is gegeven , munt

deeze Kandiafche van Alpinus in fraayheid

uit, door de Zilverkleur van het Loof. 't Ge-

was 3 getuigt hy , is zeer teder , verdraagende zelfs

naauwlyks de Winterkoude van Italië. Het

groeide een EIlc of hooger. De Bloemen wa-

ren welriekende , en de Zaadhuisjes zeer fraay

Koraalswyze geknobbeld.

(7) Coronilla die laag Ueefteraohtig is, neer- vir.

minima,

(6) CêroHtUa Frut. Foliolis undenis Serieels, extimo ma-j^j^g^^jg^

^re. Colutea Scorpiofdes odorata. Alp. Exot, 17.

(7) Coronilla Suffruticofa procumbens , Fol. novenis ovatls,

Stipul^ oppofitifolia cmarginat^ ; Legumin» angulatis nodofïs,

!!• Deel. V. Stuk«
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III. hurkende , met negen Eyronde Blaadjes

,

XI v^^*
ee7z uitgerand Steppeltje over den Blad/teel ,

Hoofd- de Haauwtjes hoekig geknobbeld.

STUK,

Tienman- Dit Gewas grocit in de Zuidclyke deelen

«%^ van Vrankryk, in Spanje en Italië» Het draagt

de agterfte Blaadjes Stoppelachtig 3 even als de

Gekroonde, maar het blyft flegts een zeer laag,

hurkend , Heeüertje , dat de Geftalte van den

Gehoornden Lotus heeft. De Stoppeltjes, zege

GoüAN, zyn zeer klein.

Hedysarüm.
De Kenmerken van dit Geflagt zyn : een over-^

dwars als üomp afgefneeden Kiel : de Haauwtjes

uit eenzaadige Leedjes famengefteld.

Het bevat thans meer dan vyfcig Soorten ,

waar onder eenigen Heeflerachtig zyn , als

volgt.

j, ( i) Hedyfarum met enkelde Lancetvormig
Uedyfarum ^q^j^^
Mhagi. "^

fche^^^"^*
^»ï. AcaL IV. p. 327» Ferrum Bqiilnum Gallicum S:liquis

^ '
in fummltate. C. B. Pin. 34P' Lotus ennenphyllos. DAlech.

Bi(i. 510. Polygalon Cortufi. J. B. Hiji.ll 351. Coronüla

minima. TOüBNF» /«/?. 650. Ger, Prev, 501. GOUAN. J/(?«j^.

738-

Cï) HedyfATum Foliis fimplicibus lanceolatis obtufis , Caule

Fruticofo fpinofo. Syit. Nat, XII» Gen. 887. p. 493. ^eg»

XIIÏ. p. SS9^ Gron. Orifnt. 2^8,. Genifta- Spartiutn fpino-

fum Fol Polygoni. C. B. Fin. 394' Genifta fpinofa Flore

rubro. Wheel. //»«. Alhagi Maarorum Rauwolfii, ToURN,

Csr» 54. 2c Itin. Agui & Alijagi Arabum» RAUW. hin, 7^.

T. 74.
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flompe Bladen , de 'Steng Beefterachtig en HL
Afdeèl»

ged9orna* xiv.

^ HooFO i

^Men vindt in Syrle , zoRaüwolf fchryft , stuk*

een Plant die Doornachtig is , welke de Ara- pecan>^

bieren of Mooren Alhagi^ Jgul en Algul me-'^"''*

men , op welker Loof men , vooral in Ferfie ^

Manna vergadert , even als in Europa op de

Esfchen. Dezelve is het tegenwoordige Gewas,

dat veel omftreeks Aleppo groeit , meer dan

een EHe hoog. Uit een Houtigen Wortel geeft

deeze Plant vecle Stengen , die dun zyn en

ilerk gedoomd ^ met Blaadjes als van het Var-^

kensgras hier en daar verfpreid* De Bloemen

zyn een half Duim lang ^ roodachtig j en zit-

ten by paaren aan 't end der Takjes , worden-

de gevolgd van gcwrichte Haauwtjes, die een

Duim lang zyn.

De Manna, welke dit Gewas, dat men ook M^nm,

op de Griekfche Eilanden vindt, in Perfie zo

overvloedig voortbrengt, is die Soort, Terenia-

hin genaamd , waar van ik bevoorens als de

Vierde Soort van Manna fprak '''. In 't heetfle *ild.

van den Zomer komen 'er op de Blaadjes "B-O-^^l* l?^^^

'

nigachtige Druppen , die verdikken tot Grein-

tjes en deeze worden van het Landvolk verga-
,

derd , om 'er Erooden van te maaken, welken

met veel onzuiverheid en gruis van Bladen ,

Takjes , Doornen , vermengd zyn. Die aan

Greintjes blyft is derhalve de beste. Zy moet
veel flapper zyn dan de Europifche Manna;
aangezien men in de Levant haar Gifte xekent

op
Ih Deel. V. 5tü».
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I!I. óp vyfeOtwintig of deftig Drachmen , dat is by

^?iv\^' de vier Oneen , laatende haar dan nog in een

HooFö- Aftrekzel van Sennebladen fmelten» De Heer
STUK. N I E B ü H R vemam te Basfora , dat men dee-

n^e!^"*^ ze Manna omftreeks Ispahan overvloedig óp
een ftekelig Heeftergewas inzamelde. Dezelve

beftondt uit kleine ronde geele Greintjes. Men
kon *er veel van eeten zonder dat zy Afgang

verwekte , en hy fchynt tot het denkbeeld ovet

te hellen , of zy niet wel de wonderbaare Man-

na der Israëlieten mogte zyn. Men vindtze

'er , als een Soort van Meel , ook op de Bladen

van andere Boomen verfpreid (*). De Ouden

verbeeldden zig > dat zy als een Daauw van

den Hemel vieL

V!ï!.
(B) Hedyfarum met enkelde , Ëyronde

, ge-

Hedyfaru9«^ fpUfie Bladm 5 die gefioppeld zyn*

Bengaairch. De tenUadige Ombrychisy met enkelde glad*

de Haauwtjes , van de Ganges afkomftig , by

Plükenet afgebeeld , geeft aan deeze Soort

den bynaam. Hier toe wordt betrokken het

Ceylonjche Hedyfarum van den Heer J. Bur-
MAN-

' () Discripüon d'Arahie , par M. NlEBÜHR. Koppenh. 177?,

p. 12?.

(8) Hedyfarum Fol. fimpltclbus ovatis acutis Stlpulatis. He»

dys. naonophyll. latifoliam , Siüculis plurlmis Spiek lonja di-

geftis. BüBM. ^eyl. 113. T. 4f. f. 2. Onobrychis Gangeeica

«lonophyllos &c. PLUK. Altn^ 270., T. 50. f. 3. Onobrychis

ZeylanJca &c. Raj Su^pL 45?- Phaseolus montanus. Rumph..

Amk, VI. p. I4<J. T. 6«. BUBM. Fl, hd^ p, 164%



M A N N ü s 5 met enkelde breede Bladen en vee* llf*

Ie Haauwtjes in een lange Aair gefchikt. De ^^^^^^

Bladen , hier van
,
gelyken taamelyk naar die van Hoofö-

de Levantfche Perficaria , doorToürnefort ^^uk.

uit het Ooften in Europa overgebragt en thans ^^^^"^'*-

alom gemeen. Dus behoort ook hier toe de

Berg 'Boon van Rümphius, een Strand-Hee*-

fter , in Oostindie Katjang Gosnmg genaamd ,

vier Voeten hoog groeijende , met paarfche

Bloemen , waar op Haauwtjes volgen , die ge*

wricht zyn , in ieder Leedje bevattende een

zwart 3 glad Boontje.

(13) Hedyfarum met enkelde Bladen en Btoem^ xiii.

Aairen , die bekleed zyn met Blaasachtige , ^^^Yrr'^
Hartvormige , ftompe Blikjes» rum.

Ccyionfch.

Deeze wordt van gedagten Hoogleeraar aan*

gehaald , onder den naam van CeylonfcJie CarpU

nus die Flaauwtjes draagt , of een Ceylonfch

"Boompje 3 naar den Haagbeuk * gelykende. Her^^,- u n
is in de Flora Zeylanica van Linnjeüs af-in. stuk^

gebeeld, en wordt 'er een Boom genoemd, die
^*^-^^'^'

enkelde , langwerpig Eyronde Bladen heeft , en

uit derzelver Oxelen zekere Bloem - Aairen afs

Pyn- of Ceder - Appelen uitgeeft , die fterk ge-

blikt

C13) Hidyfarum Fol. fimplicibus, Bra^fceis Strobilorum in-

flatis, Cordatls obtufis. Fl. 2^syl, p, 134, N. 289. Tab. 3,

Onobrychis Indix Orientalis , Fagi foliis alternis &:c. Raj»

Suppl. 234. Carpinus Xeylanica Siliculofa &c» BURM. Zeyl,

54. BURM. Fl. iKd. 16s*

lU Deel, y. $tuk.
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ïïL blikt zyn , hebbende onder ieder Blikje eea

'^"^ff^^
Bloem,

TUK. (^S) Hedyfarum met drievoudige Bladen en

XV. dubbelde gepaarde Blikjes , die rond zyn

Sieriyk,

- Deeze heeft de Aairen op dergelyke manief

met Blikjes bekleed , en wordt derhalve , van

Plukeiset, Oostindifche driebladige Onohry^

chis^ die groote gefpitfte Bladen , en kleine

Peukjes in een lange Aair, voortkomende tus'»

fchen twee ronde Blaadjes <, welke digt famen-

luiken ,
getyteld. De Hoogleeraar B o r m a ^*

Nüs, deeze afbeeldende in zyn Ed. Ceylon-

fche Schatkamer, noemt het een Boompje, dat

ruuw en ruig is. Zyn Afbeelding is van die

van Plu KEN ET eenigermaate verfchillende.

Ray telt het onder die van Madrafs , door

pETiVÊii verzameld, met byvoeging, dat de

Haauwtjes fjerlyk gebladerd zyn . waar van de

bynaam. Volgens Hermannus zouden de

Vrugt - Aairen van hetzelve ook naar die van

den Haagbeuk gelyken.

(i6) He.

r ^15) Uedy/r.rum Fot. tern^tïs, Brafteis Strobilorum orbicu-

ktis conjugaris. Fl. ^eyL 292» Hedyfarnm trifoliatum frutes*

ceni 8cc BuRM. Zeyl. 116. T. 52.» Onobrychis Maderasp.

triphylla f^c. R^AJ. Suppl, 234. Onobr. Indica triphyllos

&c, PLUK, Amalth, J6u T. 433. f» ? BURM* Fl, Ird^

ï^5.
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(16) Hedyfarum met drievoudig en enkelde HL
,

eenigermaate Wollige Bladen , de Steng '- ^^^^^

gegaffeld^ de Bloemen by paaren y rfe.iooFD-

HaaiLwtjes gewricht enjkkelig, s^uk»

Deeze is, zo wel als de volgende, door ^0x1^^J^f^"^

Heer N, L. Burmannus in Afbeelding ptem-.

gebragt onder de Indifche Planten, 't Gewas

gelykc veel naar dat van fommige Brem.

(17) Hedyfarum met drievoudige langwerpige xvti.

geftreepte Bladen en hangende Tros/en inn^.a^n'!'^

de Oxelen, ,

Geftreepc.

De Haauwtjes beftaan hier flegts ieder uit

één Leedje en maaken Trosfen , van lang-

te als de Bladen y uit zulke Haauwtjes Aairs- ^

wyze famengefleld. De Bladen zyn fraay gc-

Itreept, De Steng is regt*

(18) Hedyfarum met drievoudige Bladen en regt» ^^j,.

op/taande Trosfen van hangende KaaiLW^^edy/arum

tjes 3 die uit veele Leedjes beftaan* Zum.
Omge-

(16) Uedyfarum Fel. ternatis fimplfcibusque fubtomentofis,

Caule dichot. Flor, geminis. Leg. articuU hispidis. Eurm»J^/*

Ind, p, 166. T. 51. f. 3.

(17) Hedyfarum Fol, temat. oblongis lineatis , Racemfè

Axillaribiis pendulis. Burm. F/, Ind, p. 167. T. 53,

f. u
(18) mdyfaTumYo\, tern. Rac. ereftis , Leguminibus peiï^

dulis inulti • arciculatis. Mant. 103.

L]
II. Deel. y. Stuk.
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ïï^« Het laatfte ooderfcheidc genoegzaam deezen

XIV.
* Indifchen Heefter, die anders naar den voor-

HooFD- gaanden veel gelykt. De Haauwtjes zyn plat
STUK,

, ^^ hebben ieder van vier tor zeven Leedjes.

XIX. C19) Hedyfarum met drievoudige Bladen, ds

umheiia' Bloemen aan Kroontjes , de Steng Hes-

Sroond. fterachtig.

De Bloemen groeijen, indeeze Soort, Kroon-

tjeswyze op Steelcje*s en de Haauwtjes komen

op dergelyke manier voort. Het zeifde heeft

plaats in het Gewas , dat van R u m p h i u s

genoemd wordt Krokodils - Blad , zynde een

Heeder, die op alle Oevers en Stranden bekend

3s in Oostindie , verfchuiling geevende aan d_e

Kaymans door zyn Loof, dat uit drie taame-

lyk groote Bladen beflaat. Hy voert derhalve
'

den naam van Daun Boaya m 't Maleitfch, en

dien van Waldamini by de Ceyloneezen.

XX» (20) Hedyfarum met drievoudige Bladen en

ïiltïkuiT tweeledige Haauwtjes; de Steng laag Ree-

turn, fterachtig.
Tweeledig.

^^^

C19) HedyJArum Fol. tcrn. Pedunculis Umbelliferis, Caule

ïrut'cofo. Ft ZeyL 293. Hedys. trifol Arborescens &c.

BURM. Zeyl. i\s* T. 51. BURM. F/. /«^» p» i66« Foliutn

Crocodili, RUmph. Amb. IV. p. 112. T. sz.

(20) Hedyfarum Fol. tern. Caule SufFruticofo, Legum, bi-

articulatis. F/, ^eyl. 2S9 Hed. triphyll. Siliculis glabris pel-

latis Sec. BURM* ^eyl, 114, T. 50. f. 2. Onobrychis Zeyl.

ttifoUa minor perennis. BwAj. Suppl, <^sj, BuiiM. FL Ind. p,

166,
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Dat de Haaiiwtjes fomtyds uit twee Leedjes UI.
/\F '^F ET

*

beftaan , ooderfcheidc deeze genoegzaam. Som- xiv.

tyd^ komen ook de Haauwtjes , die rond en Hoofd-j

Schild vormig zyn , ongewncht maar twee by^*^^^^*

«Ikander, voor; gelyk in dat Ceylonfch Gewas j^n^.

dooT den Hoogleeraar J. Burmannüs afge-

beeld , 't welk daar van den naam voert. De
Steng is Heefterachtig.'

(21^ Hedyfarum met drievoudige Bladen. ^^^^™*y,^

Bloemen Pluimswyze geaaird , de Haauw- pon

tjes gewricht , hn onder/te eenzaadig , en vmgtig,^

*

Borftelachtige Stoppeltjes.

Dat de onderde Haauwtjes enkeld zyn, de

bovenden uit Leedjes beftaande, onderfcheidc

deeze Soort , iiisgelyks door gedagten Heer in

Afbeelding gebragt. Zy is Heeflerachtig ^ mee

Tonde Steelen en Eyronde Bladen, groeijende

<3p Ceylon.

( 22 ) Hedyfarum met drievoudige Bladen , xxir.

Vliezige gladde onverdeelde Haauwen ^ de LymedgJ

Steng en Takken ftekelig.

Het

fiï) Hedyfarum Fol, tem. Flor. paniculato- (picatis, Legum.

Articubtis , infitno raonosperrao; Sripulis Setace's. Fl. Zeyl,

298. Hedvfarum rrifoüatum &c. Biiaw, Zeyl. ii7« T. 53. f.

1* DüRM. F/. Ind. p. 165.

f22) Hedyfarum Fol. terissti?, legumfnlbus Membranaceis

laevihus infet^rss , Caiile Ramisqua hispidis. FL Zeyl. Z9S<.

Phafeolus viscofus , fp'cato Flore ac Fruilu villofo, BuEM»
^e^l, 187. T* 8+. f. I ? BüRM FL Ind> p» ï67«

LI 2
lU Deel. V. Stuk»
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ïn* Het Lymerige Boon - Gewas , door den zelf-

^^^l^y^'óen onder de Ceylonfche Planten afgebeeld,

Hoofd- zou hier toe fchynen te behoorèn, indien het-
STUTT,

iQiyQ de Haauwtjes niet zeer ruig had. Ook

is;^^'^''^*"' zyn dezelven op de eene zyde niet uitgegulpt,

maar hebben regte kanten , waar in deeze Soort

van de anderen verfchilt. De Steng is Hee-

llerachtig.

xxiTT.'' (^3) ïledyCarum met enkelde en driev. Bladen ^

Canadenfe. ^^^ gladde Steng y de Bloemen aan Tros-

aaafch» fen*

Deeze heeft de Bladen aan den Wortel en-

keld, die aan de Steng drie op een Steekje,

de Bloemen losjes ge - aaird , de Haauwtjes ge-

golfd , die ruuw en driehoekig zyn. Onder de

Kanadafche Planten is dezelve door Cornu-
Tus afgebeeld. Zy heeft een llreepig gehoek-

te regtopftaande gladde Steng , met Lancetvor-

mige Bladen en fpitfe Stoppeltjes.

XXIV. (24) Hedyfarum met drievoudige van onderen

^clysach- ruuwe Bladen , een ftekelige Steng en Tros-

*'5» wys' gepaarde Bloemsn.

Dit

(23) Hedyfarum Fol. fimp. ternatisque , Caule I«vi , Flor. Ra-

ctmoüs, Hort. Ups, ziz. Hed,FoU Radic» fïnaplicibus &c. H.

Clif, 365. R. Z,«^<!^//. 385. Hed» triphylluraCanadenfe.CORN.

Canéid. 44.. T. 45. Onobrychis major perennis triphylla &c»

Mor IS. Hi/i, II. p. 130. S. 2. T. II. f. $
(24) Hedyfarum Fol. ternatis fiibtus fcabris, Caule hlspido^

flütibus Rrxeraoiïs conjugatis» H^ Upi* 232, H. Cliff. 355.'
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Dit Gewas , dat in Virginie groeit , heeft IH.

een Heefterachtige Steng met klimmende Ran- ^xiv.^

ken 5 die zonder Steunzel langs den Grond Hoorn-

kruipen , gelyk Sloane hetzelve in de West- ^^"^*

indien vondt. Voor 't overige fchynt daar in iriJ!^

^

een aanmerkelyke verandering plaats te heb-

ben» Het is allergrootst Klimmend Hedyfariim ,

met haakig ruige Stengen en groote Aairen aan

't end, van Browne getyteld,

(25) Hedyfarum met drievoudige rondachtige ^xv*

Bladen , de Stenp; Takkig Heefterachtig ,
Mariim

, TT . •" f 1
dicum,

de HaaiLwen gewricnt en glad, Mary
icum,

Mar^
landfch«,

Het driebladige kleine Marylandfclie Hedyfa-

rum van R A Y 5 hier aangehaald ^ heeft korte

,

platte 3 ruuwe gewrichce Haauwtjes; des het-

zelve van de bepaaling verfchilt; doch moog-

lyk hangt dit van de rypheid af.

(26) Hedyfarum met drievmdige , hyna Ey- xxvi.

ronde y van onderen Haairige Bladen ^ J^ ^'^eeftes-'*

- Steng Heefterachtig, Waar-^^^^^^s^

Gron. yirg. 108» R. Lugdb. 3 8;. Hedyfarom trlphyllum

maximum fcandens &€ Brown. Jam, 301. Hed, triphyllum

Fxuticofum (fupinura) Fl, purpuieo. Sloan. ^&m, 7. Hi/i*

I. p. 185. T. 118. f. 2. Raj. Suppl. 458. Onobrychi» Ame»

licana Ilor. fpicatis &c« Pluk» Alm. 270. T. 308. f. 5.

(aj) Hedyfarum Foi» ternatis, Foliolis fubrorundis, Caule

Frutescente Ramofisfimo , Legum. articulatis Isei/ibus. Gron.

Virg. 109. Hcd. tnfoliatum Siliqu^ breviore. Dill. Elth^

174» T. 144. Hed. triphyllum Matilandicutn minus. RAj.

SuftpL 455.

(26) Hedyfarum Fol. tern. fubovatis fubtus villofis , Caulc

EI. DXELt V« STUa<

LI 3 fiM^
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III. Waarom deeze, in 't byzonder, dcnbynaam

"^Tiv!^* voere van Reefterachtig ^ is my duifter» De
Hoofd Groeyplaats is ook , zo wel als van de drie
6TÜK.

volgende, in Virginie.

XXVIT, (27) Hedyfarum met drievoudige fpitsachtige
'^^ji;y?o- Bladen , een regte Steng , en zeer lange

Groen- Qverendftaande Trosfen.
bloeinig*

Deeze Soort groeit ook op 't Eiland Java is

Oostindie , volgens den Hoogleeraar N. L.

BURMANNUS.

XxviTi. (28) Hedyfarum met drievoudige ovaak Bla-

Ruigt^* ^^^^ ^^^2 Heejlerachtige Steng ^ langwer^

pige Aairen , de Kelk en Vrugten ndg
eenzaadig»

Dit Gewas is ruig- Heefterachtig Driehlad ,

met langwerpige gedeelde Aairen , by den Heer

Gkonovius genoemd geweest. In de Tui-

nen bloeit hetzelve 't eerfte Jaar met vermink-

te Bloemen , niettemi4i Vrugtdraagende ; in hec

volgende brengt het witte Bloemen voort.

(46) He-

Trutcscente. Grok» P^irg* 109. Caule Fmr* villofo, Mill.

DiSF. N. ï6.

(27) Hedyfarum FoI« ternatis acutiusculis , Caule èrefto &
Ra;emis longisf, esreiüis. Grom. f^irg. 109. OnobrychisAraer.

Fkr bus fpicatis , Fol. tern. canescentibus , Siliquis asperis.

Fj-üK. Alm zi6 T 508. f» s* BuRM. Fl. Ind. J67.

(28; Hedyfüfum Fol tetn. ovalibus, Caule Fruticofb , Spi-

cis obiongis , Cal. Frud. hirfutis monospermis» Gbon. Virg^

108. Trifol Fruticofüm hirfurura, SyLCi^ obiongis pedunco

latis. Gron, Virg^ I. p, 173,
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(46) Hedyfarum met gevinde Bladen ; de Stenig UI.

Heefterachtig ; de Raaiiwtjes gewricht , ^^xi^^^*
glad, gejteeld, regtopftaande. Hoofd»;

STUK.
Deeze voert , in 't byzonder , den bynaam xLvr,

van Virginifche. De Bladen zyn blaauwachtig ^'^-è'^^-

of Zeegroen. vi/gini-

fche:

(47) Hedyfarum met gevinde Bladen , laag xlvii.

Heefterachtig , de Fkugels korter dan de Laagr*

I^lag en deeze korter dan de Kiel hebben^

de; met eenzaadige Haauwtjes.

Dit is een Heeftertje van een Handbreed

hoog, in Spanje groeijende, dat gevinde Bla-

den heeft van die langte, de Vinblaadjes lang-

werpig ovaal , en eene gladde Aair van Bloe-

men , wier Vleugels eens zo lang als de Kelk

en maar half zo lang als de Vlag zyn, mee

een zeer grooten breeden, flompen , Kiel

(52^ Hedyfarum jnet gevinde Bladen, lange lil

Trosfen , omgehoogen Haauwtjes ; de Steng Q^f"
d*

Heefterachtig,

Dit

f46) Hedyfarum Fol. pinnatis , Cauk Fruticofó , Legumi-

ïiibus artlculatls glabris
,
pediinculatis , eredis» Gron. Virg. I.

ï74« n. 109. iEfchynomene fol. glaiicis pinnatis. ClaYT.

(A7) Hedyfarum Fol. pinn. Caule Suffmticofo , Coroü. Alis

Vexillo, VexiiJoque Carina brevioribns, Legum. monospermis.

Jlant. 448.

(S2.) Hedyfarum Fol. pinnatis, Racemis longis , Legum. in-

flexis, Caule Fmticofo. Burm. Fl. Ind^ p» 169, T, 56, Mant^

ioa,
-

L 1 4
II. Deel. V. Stuk.
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III* Dit is een Oostindifch Gewas , door den

'^^xiv.^*
Hoogleeraar N. L. Burmannus in AfbeeU

HooFD- ding gebragc en befchreeven als Heefterachti-

sTUK. gg^ Houtige Takken hebbende, met Lancets-

wys' ovaale Blaadjes, oneiFen gevind , en fpit-

fc Stoppeltjes , geevende een groote Aair uit

,

wel een Voet lang , van Bloemen wier Steel-

tjes krom en llerk gehaaird zyn , waar van de

Bynaam , en rondachtige kromme Haauwtjes.

^"^* (53) Hedyfarum met gevinde /malle Blaadjes ^

Gehooindt gladde eenzaadige Haauwtjes 5 en blyvende

Doornachtige Steeltjes; de Steng Heejter-

achtig^

Deeze , in Armenië door den beroemden

TouRNEFORT gevonden , en door hem af-

gebeeld 5 maakte een Struwel van een Voet

hoog en twee of drie Voeten breedte , zeer

naar die van den Boksdoorn gelykende, heb-

bende Houtige Stengen van een Duim dik. De
Takken liepen in Stekels of Doornen uit , en

waren bezet met gevinde Bladen , tot zeven of

negen aan een Steekje. Het bovenfle van de

Stekels droeg paarfchachtige Vlinderbloempjes ^

van eene zonderlinge figuur.

f53) Heêyfarum "^ol.i^^niWiiis Linearlbus, Legum. monos-

pcriTiis k<;vjbus, Pedunculis perfidemi - fpinofii!? , Caule Fmti-»

cofo Oaobüych^s OacnraUsirutesc. fpinora,Tragacantha: facje^

TCÜKN'?» Cor. S5. /J» ÏL. p. T. I®8«
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IwDiGOFERü. Indigo. III*

Afdeeu^

De Kenmerken zyn, een wyd gaapende Kelk : ^^^^

de Kiel der Bloemen wederzyds mee een Els-g^^^^

vormige uitgeftrekte Spoor. Het Zaadhuisje necan^

overal even breed. '
^^'"^^

In dit Geflagt , dat zynen naam van ééne

Soort, die de Indigo uitlevert , heeft , zyn thans

veertien Soorten, altemaal uitheemfche^begree-

pen i waar van eenigen tot de Heefters behoo-

ren, als volgt.

(i^ Indigo met enkelde Lancetvormige geflu- ^
i.

weelde Bladen , ongejteelde Aairen ; de %rtfa.

; Steng Reefterachtig. Gefluweel-

Deeze op Zandige , vogtige , Bergachtige Vel-

den aan de Kaap voortkomende , is Heeüerach-

tig met dunne ruuwe Stengen , vol Lidteken-

tjes, en gebladerde Takjes. De Blaadjes zyn

enkeld ovaalachtig, digt geplaatst, als v^it Flu-

weel, fomtyds den rand gekleurd hebbende. Aan
't end komt een ongedeelde , Eyronde, ruige

Aair voort, wier Bloemen den Kiel korter dan

de overige Bloemblaadjes , donker paarfch , lan-

ger genageld , en wederzyds met een Spoor

heb'.)en. Hier door wordt dit Gewas van de

Gefiuvveelde Liparia onderfcheiden , welke een

Bultje aan den Kiel heeft, in plaats van deeze

Spoor, (8) In-

(i) Indigo/era Fol. fimplicibus Innceolatis Serieels , S^icis

fèsfilibus , Caule Fruticofo. Spt^ Nat. XII. Gen. 889. p^

4i>6. Veg, XIII. p. S6i, Mant. 271.
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111. CO) Indigo met de Bladen vyf- en driebladig

'Afdeel. gevind ; Tros/en in de Oxelen; de Steng

Hoofd- HeefteracUig,
STUK.

VIII. ï^ic is insgelyks een Kaapfch Gewas , het-

Cytifoijes.y^Ql^Q te vooren tot de Pforalea wcrdt betrok-
CytifuS'

achtige. ken, thans met den zelfden bynaam, als naar

den Cytifus gelykende ^ hier geplaatst. Het is

een Heefter met hoekige Takken, de onderfle

Bladen drievoudig, de bovenden vyfbladig ge-

vind hebbende; de Blaadjes langwerpig, grys,

gefpitst en byna even groot ; de Stoppeltjes

Elsvormig,* Trosfen , langer dan de Bladen , van

afvallende Blikjes; de Meeldraadjes niet allen

famengevoegd , de Vlag opgeregt : de Vrugt

een rolrondachtig Haauwtje, als uit Leedjes

beftaande.

IX. (j)') lr\é\go met gevinde Bladen^ ruig; de Steng

Birfuta. regtopfiaande ; geaairde Bloemeji en han-

gende Wollige Raauwtjes.

Volgens den Hoogleeraar J. B u r m a n w u s

fchynt dit ook een Heeilerachtig Gewas te

zyn,

fs) Indigofera Fol. quinato - pinnatis ternati'sque , Racemts

Axillaribus, Caule Fruticofo. Veg. XIII. Pforalea Cytiföides.

Sp. Plant, 1076. Lotus Africana Frutescens , Florc fplcato

rubicundo. Comm. Hort, II, p. 1Ö7. T. 48. Genifta Capenfis

fpinofa Ligufld folio &c» Pluk. Phyt. 1%$. f. $.

C9) IrJigofera Fol. pinnatis , hitfuta, Caule erCiSto, Flor.

fpjcatïs, Legum. pendulis Lanatis. Fl, ZeyL 272. Am» Ae^d.

I. p. 408. Aftragalus fpicatus Siliquis pendulis &c. Burm. ZeyU

S7. T. 14, Katta - Tageia. Hort» MaL I. p, ^$, T. jo*
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zyn, als hebbende Houtige , llerke , harde Tak- Hl.

ken , waar aan Bladfleelen komen met zeven ^^^f^^*

Eyronde Vinblaadjes, zeer Wollig. Een lange 'i>oFD-

Aair, byna van een Span, komt uit de Oxels'^'"^'^'

voort, met Vlinderbloemcn , tegenover elkan -^^^J^"**"

der, waar op Zaadpeultjes volgen, die uiter-

maate ruig zyn , fpits , met kleine witachtige

Zaadjes. Het groeit in Oostindie.

(lo) Indigo met gevinde Liniaale Blaadjes en ^

verlangde Tros/en ; de Steng Heefterachiig, u
^

S'iialbiadU

Deeze , aan de Kaap groeijende , heeft ne-^^^

gen of elf gelyke , fmalle, fpitfe Vinblaad-

jes , die eenigermaate ruig zyn : de Bloem is

van buiten paarfchachtig , hebbende een ge-

fpoorden Kiel en fmalle Meeldraadjes, gelyk

in de andere Soorten.

(iij Indigo met gevinde La72cetvormige Blaad' xr.

jes en korte Tros/en; de Steng laag Hse vreemde.

Jterachtig.

LiNN^üs geeft aan deeze den bynaam

van Anil , om dat zy veel naar de volgende

gelykt , verfchillende daar van , zo door de

kleinte van \ Gewas , als dat de Blaadjes van

onderen ruig zyn ; de Haauwtjes omgekromd en

fpits» Zy groeit in Indie. (ssi^ In-

(lo) Indlgofera Fol. pinnatis Linearibus, Racemis elonga»

tis, Caule Fruticofo. Mi^tit, 272.

00 Indigo/era Fol. pinnatis Lanceohtis , Racemis brevi-

bus, Caule SuiTmticofo. ManK 272,

II.D£EL« y«STUK>
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IIL (12) Indigo 7net gevinde ftomp Eyronde Bla*
Afdeel, den en korte Trosfen ; de Steng laag Heer

Hoofd- fierachtig.

STUK.

XII. Dit Gewas levert de berugte Verwftof uit 5

Gcwoonc.'
geï^eenlyk Indigo genaamd , die by de Ouden

reeds bekend is geweest 3 en nog in veel ge-

bruik by de Indiaanen (*). De Arabieren ,

Turken , Perliaanen , noemenze jinil of Nil^

doch te Suratte , daar eigentlyk de Stapel is

van deeze Verwftof , heet zy Gali. De Ma-

leitfche naam is Tarron , de Javaanfche Tom.

De gewoone naam. Indigo, van Portugeefche

afkomst , is door hunnen Tongval van Indi-

cum ,
gelyk men die Verwftof in 't Latyn

noemde, geformeerd.

In grootte en geftalte is het Gewas, naar de

Groeyplaats en behandeling , zeer verfchillen-

de. Een Wilde komt 'er van voor, die fom-

tyds

(12) Indlgofera Fol. pinnatis obovatls, Raccm. brev* Cuii<-

ïe fuifruticüfo. Veg, XIJL Iiidig. Leg. arcuatis incanis, Ra-

cemis Folio brevioribus. Fl. Zeyl. 273. Am, Acad. I, p. 408.

U. Ups. 208. Mat. Mei. 348. MiLL. Ic. T. 34.^ Indigofera

roliis nudis. H. <?/?,ƒ. 487* l^atis Indica , Fol. Rosmarini ,

Glafti aöinis. C» B* Fin, 113, Anil f. Nil Indomm color.

J4 B. Hifi* II. p. 495. Indicum. Rumph. Amh, v. p. 220.

T. 80, Ameri. Hort, Mal, L p» 10 1» T. 54. Colutca Indi-

ca humilis , ex qua Indigo , Folio viïidi. Bubm. Ze-^l. 69^

BtJRM. Fl. Ind. 170.

(*) Hierom wordtze Anil five Nil , Indorwn color genoemd

van
J.

Bauhinus, 't welk door een handtastelyken Drukfeil

was veranderd in inodorum coler, (Spec. Plant. LiNN.) en

niettemin, gelyk veele anderen, voctftoots overgenomen eu

aagfvolgd.
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tyds eens Mans langte hoog groeit , doch de IIÏ»
^

gewoone Tamme, welke men op Akkers zaait ^x^^^
en aankweekt, blyft veel kleiner, doordien zy Hoofde

laager gehouden wordt. Men leeft 'er mede,^"^"^*

als hier te Lande met de Tabak. Niet al- </„x
^'^"^

leen wordt de Grond ten zorgvuldiglle bereid,

maar izo dra de Boompjes, uit de Zaailingen

in orde geplant, een Elle hoog zyn opgefchoo-

ten , dan topt menze , om niet in 't Zaad te

fchieten , en deeze afgeplukte Blader - Takjes

zyn het , uit welken de Verwftof gehaald

wordt. Voor 't overige is het Gewas zo fier-

lyk als de fraaifte Colutéa - Boompjes , doch

blaauwachtig van Loof , gelyk de Wynruiü,^

en draagt Vlinderbloempjes die bont zyn , waar-

op Trosfen volgen van een menigte kromme

Haauwtjes , ieder op zig zelf naar een Scor-

pioenftaart gelykende.

De manier der bereiding is zo uitvoerig

voorgefleld door Doktor Ranouw^ die ook

alle gedeelten van 't Gewas ten uitvoerigfte in

Afbeelding gebragt heeft (*), dat ik daar van

niet behoef te fpreeken. Het zy genoeg, dat

in de Bladen en Takjes van hetzelve die blaau-

we Verwftof zit , welke door aftrekking in Wa-
ter daar uit gehaald worde, zynde, het gene

daar in doorzakt , het Lighaam derzelve , 't

welk men droogt en tot Koekjes maakt. Drie

Jaa-

(*) Natuur» en Konst- Kabinet^ Zie 't Regifter op 't

woord Indiip, Ook MARCHANT, Mm* deL'Acéid, de Paris, ijlS^

II. VEEu V« Stuk*
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ÏIl. Jaaren heeft men een Oogst van de zelfde Boom-

^^x^^K^' ri-^ » ^^^^ ^^ eerfte levert de beste Indigo uit^

Hoofd- 1 en opzigt van de Behandeling en Groeyplaats
STUK. verfchik ook deeze Verwftof zeer. Die uit

^
J'J"'''*^''' Westindie komt, van een dergelyk Gewas ge-

teeld ,
geldt dikwils meer dan de Oostindifche

of Javaan Fche. Zy wordt aldaar op drooge

plaatfen, van jamaika en andere Eilanden, ge-

zaaid 5 en men vindt 'er bovendien insgelyks

een Wilde Indigo , van zelf voortkomende.

Men teeltze ook in de Franfche, Hollandfche

en Deenfche Volkplantingen , doch die uit de

Spaan fche Westindiën , Indigo di Guatimala

genaamd , hoewel , geiyk alle de anderen , in

Soort grootdyks verfchillende , is ver uit van

de meefte waarde, geldende fomtyds tot negen

of tien Guldens het Pond, daar die van Barba-

dos naauwlyks zo veel Stuivers geldt ? Men
trekt d\Q Verwflof ook uit andere Gewasfen(*)*

xni. ('3) ^^^^"^ ^^2^^^ gevinde ovaale Bladen^ ver-

pbperma. latigde Tros/en en tweezaadige Haauwtjes,

^^^'

(14) Indigo met gevinde ^ Wollige Jlomp Ey»

jirgentea, TOfide Bladen , de Steng Heefterachtig,

(*) By voorbeeld , uit pen Soort van Gaiega, op Geylon,

enz, y er'^lvk wv niderhind zien zullen.

f^^) Indi?ofpra Fol. pinnitis ovaliHus, Racemfs elongatls

,

Legunr.iniH'is d-'snermTS Syst, Nit. 3. p. 232.

f 14) lnil<rofera Fol. pinn. tomentofis obovatis, C^uIeFru-

ticofo. Mant. 273, Aail Legura. arcuatis iJicanis , Raceniis

felio
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Deeze, in de Indien huisvestende, verfcbilt HL
^

door haare Zilverkleurige VVolligheid van alle^^^f^^^'

andere Soorten. De Heer Miller heeftze,HooFD-

onder den naam van Anil met gekromde gry-^"^^^'

Ee Haauwen en Trosfen die korter dan hetdria^
'*'*"

Blad zyn , voorgeiteld. De Jamaikafclie , naar

de Colutéa gelykende ^ vanSLOANE, dieHee-

ilerachtig en verzilverd is , met Aairswyze uit

den groenen paarfche Bloemen , wordt van hem

een Wilde Indigo genoemd. De Baauwtjes

van deeze Soort zyn , volgens L i isi n^ u s ^

Wollig, famengedrukt, dikachtig, eenigermaate

gewricht, en veeltyds driezaadig. De Perfijch^

Verzilverde Coroniila van G a r c i n is onder

deezen naam geplaatst (*},

ASTRAGALÜS.
De byzondere Kenmerken van dit GellagC

Eyn, een Haauw, die dik is en door een mid-

delfchot in twee Holligheden verdeeld.

Het bevat meer dan veertig Soorten , meesten-

deels Europifche Planten , onder welken de

twee iaatflen , als Houtige Stengen of Tak-

ken hebbende , hier t'huis behooren , naame«

lyL

C41) Aflra»

Folio brevioribus , Caule Fruticofo* Mill» Di&. i. Colute^

affinis Fruticofa Argentea , Floribus fpicatis &c. Sloan. Ja^,
242. Hiji» II. p. 37* T. 176. f. s*

(*) Indigofera Argentea, Burm, Fl% hd. 171,

IS. DEIL* V« SUJK»
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III. ^41 •) Aftra^alus ^ die naauwhks een Stenë,
Afdeel. , r. . • . , a 7^

XIV* heeft 9 met een menigte vanbyna ongejteelde

Hoofd- Wortelbloemen.
STUK,

^^^' Een zonderling Gewas 3 dat Tournefort
^rlgfideTm Armenië hecfc waargenomen ^ maakt deeze

a°ji'jg°°'""
Soort uit , welke ook groeit in de Noordelyke

deelen van Afie. Het heeft geen Steng of

Bloemfcheede , maar Takken, uit den Wortel

voortfpruitende 5 langs den Grond verfpreid en

als daar tegen aan gedrukt ; bekleed zynde mee

kleine 5 gevinde, Haairige Blaadjes. De Bloemen

komen ongefleeld, digtgetropt, aan den Wor-
tel voort: zy zyn geel; hebben ruige Kelken met

zwartachtige Tandjes , en ' daarop volgen rond-

achtige gladde Haauwtjes. 't Gewas is , naar de

aanmerking van Amman, zo digt, dat het een

fraaije Aardzoode gelykt. Het verfchilt aanmer-

kelyk met dat van Buxbaum. Gmelin heeft het,

in 't vroege Voorjaar , menigvuldig in de Woelly-

nen aan Rivieren in Siberië bloeijende gevonden.

^fj^glcar.»
(4'-^) Aftragalus met een Boomachtige Steng en

tha. gedoomde Bladjieekn,
Boksdoorn,

(41) ^Jlragalus fubacaulos , Floribus nutfterolis fubfesfili".

GmeL» 5?*. IV. p. sr, Aftr. Orientalis acaulos Flore luteo.

TOURNF» Cor. 1%. BUXB. Cent. III. p. 21. T. 38* f. 2. Aftr.

lepens Batbac Jovis foliis. Amm. Rutb» 170.

(42) Aftr^galus Caudice Arboresccnte , Peiiolis fpinescentf-

bus. Aftrag. aculeatus Fruticofus Masfilienlis. Pluk» Alm. <Ja,

Tragacantha* C. E. Pin, 388. Cam. Epit^^^e. Hert. CUff, 35i.

Mat, Mei^ 348. ToüRNE, Infi. 417, Itin. p* 21, 23# GouAM
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Dk is het Gewas , dat de zo bekende Gom HL!;

hragant uitlevert» Men noemt het, 'm '^1-^'^"xiy!^

tyn 5 Trdgaca?itha , eene benaamirig van Gri-^k- Hoofde

fche afkomst, betekenende juist het Nederduit-'*^^^*.

Ichc woord Bob doorn, tie vermaarde Tovk^ dris^'^^'^'

NE FORT maakte 'er, onder dien naani, een

Gellagt van , 't welk door den Ridder aan dat

van Aftragalus is ondergefchikt. De Hóogduit-

iche, EngeKche en Franfche naamen kovnen op

't zelfde uit , hoewel het van de Franfclien ook

Barbs de Rmard en Adragant geheten wordt.

Het groeit in de Zuidelyke deelen van Euro-

pa ,,33^ ^^ Middiellandfche Zee, vooral op het

Zeeflrand by Marfeille , weshalve het den naani

van Marfiliaanfche Boksdoêvn by fomraigea

voert , en Pluken2t noemt het Astraga-

lus van Marfeille , die Heefterachtig en gedoomd

is. Het komt ook veel voor by den Berg

Èthna, op Sicilië, en op Heuvels rondom den

Berg Ida van Kaïidie, alwaar gezegde Tour-
we f o r t het naauwkeurig waargenomen heeft:

Èen dikke Pen - Wortel , die in de Opper-

vlakte van den Grond Houtig is, geeft ver-

fcheide Stengeiï van een Duim dik, sig in 't

ronde uitfpreidende eo reer^egf de. n-ezé

Stengen zyn hard en Sp">ngieus , bevattende

veel Gom tusfchen li?*-ire Vezeien, en rnet een

rimpelige bruine Schors, die een Linie dik is;

Ofïl-»

3tïtnip. 3 86. Q%Vi. Prov. 523. /S. Tragacanthat affinis Lanugi-

Bofa f. Poterium. C. J8, Pin, 3 558. Gron. Oriënt^ azö.TragaV

tanthia altera, Poterimh forte, Clus, Hifi* i©§»

Mm
tb DS&UV« STÜÉ*
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ÏII. omkleed. Zy verdeelen zig in een digt Loof
"^

xiv!^ van ontelbaare Takjes , welke üerk gedoomd
Hoofd- zyn , en zig onderaan byna als dood vertoo-
sTUK. QgjQ^ ^Q^^ boven bezet zyn mee menigvuldige

«;g^"^''"' Vinblaadjes 5 zes, zeven of agc wederzyds aan

een Rib of Bladfteel , die aan 't end in een

fcherpen Doorn uitloopt, geelachtig van Kleur.

Aan de enden der Takjes komen uit de Oxels

der Bladen Vlinderbloemen voort , bleek paarfch-

achtig 5 met een groote Vlag. Negen Meel-

draadjes zyn famengevoegd tot een Scheede,

die het Vrugtbeginzel omwindt, en het tiende

is op zig zelve los en vry. De Styl is EIs-

vormig en heeft een klein üomp SteiTjpeltje.

De Kelk is als een Peperhuisje , Wollig en

grys. Op de Bloemen volgen dikke tweehol-

lige Haauwtjes , met eene witte Wolligheid be-

fprengd , die kleine Nierachtige Zaadjes inhoüdefi.

Gom De natuurlyke reden der uitdringing van de
Dragant. ^^^ Dragant , kan aangemerkt worden te be*

liaan jn het verfchroeijen der Vezelen van

den Bast, door de Hitte van de Zon, worden-

de tevens het Gomachtige Sap, dat binnen de

vooze '^elfuandigheid vervat is, door die zelf-

de Hitte zwellende , naar buiten geperst, en

dan, aldaar Hollende onder 't uitzypelen, ver-

krygt het die^ gedraaide en Druppelachtige ge-

daante , waar in de Gom Dragant ons uit de

Levant toegebragt wordt. Men kanze ook door

gemaakte Infnydingen , zo uit den Stam , als

uit den Wortel van 't Gewas, bekomen. Hoe
witter en Worm'achtiger dezelve zy^ hoe be-

ter*
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ter. Haar Lymerigheid , dienflig om Poeijers HU'
,

en andere dingen tot een Deeg te maaken, is^^^j^,^^-

Wereldkundig. Inwendig is zy van dergelyke Hoofd*

verzagtende hoedaüigheid als de Arabifche Gom ,
^'^"^*

en wordt derhalve , zo enkeldj als in famen- ^^^f
''*'

gefielde Geneesmiddelen, gebruikt.

Hier komt nog by, een Gewas, dat de ver-

rnaarde To urne fort als een tweede Soort

van Boksdoorn opgetekend heeft, en hctwel-

ke zo wel in Spanje, als in Klein Afie, fchynü

te groeijen. Dit noemt Clusius een twee^

de Tragacantha en verbeeldt zig, dat het wel

Icon zyn het echte Poterium , waar van D V
oscoRiDES onder de Geneesmiddelen mel-

ding maakt. Het kwam grootelyks met de Ge-

woone Marllliaanfche Boksdoorn overeen ^ en

groeide veel op drooge dorre Heuvelen , by

Kadix en daaromflreeks» Des Winters , ech-

ter, kwam het geheel Bladerloos voor, terwyl

de gewooae Boksdoorn alsdan, zegt hy, zy»

ne Bladeren behoudt. In de Velden ^ by A-

jeppo, groeit het insgelyks, wordende van het

L^iVidvólk Megasac geheten, en als een Bewaar-

middel tegen Betoveringen in de Huizen en Ver-

trekken opgehangen . Van M o r i s o n wordt

deeze Granadafche Tragacantha ^ met afvallende

Bladen en eene witte Bloem , getyteld,

P S o R A L E A.

Dit Geflagt heeft den K elk óls met Èeïtigè

Mm a Stip'
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m. Stippen befprengd en een Haauwtje, dat een*

^^xiv^
zaadig is , van naauwlyks meer langte dan de

Hooïi) Kelk. De Ruidigheid der Bladen geeft 'er den
STUK. naai„ 3^0.
^T/^«««^«-

j^gttien Soorten, meest Heefterachtig 5 ko-

men in hetzelve voor, als volgt.

I.

Vinbladige.

( I ^ Pforalea met Liniaale Finblaadjes en
F/$raies Blocmen in de Oxelen.

ptnnAta,

Dit Gewas ,
gemcenlyk Genifia Ruteri ge-

naamd , is van Herman Nüs Afrikaanfche

eenzaadige Boom , naar de Brem gelykende ,

met blaauwe Bloemen en gevinde Bladen, ge-

heten. Aan de kanten der Becken in woefle

Velden , by de Kaap , groeit deeze Heefter

,

zegt hy , wcelig , en brengt in 't eerst drie

Blaadjes op een Steekje voort; doch vervolgens

krygt dezelve fmalle groene gevinde Bladen,

die ruuwachtig zyn en de Takjes zeer digt be-

kleeden , welke , van beneden tot boven , om-

ringd zyn met bleekblaauwe Vlinderbloemen

,

in langwerpige , Vliezige , vyfdeelige , ruige

Blaasjes, ieder een enkeld, zwart, glinfterend

,

Nierachtig Zaad bevattende, dat met een dun

bruin Vliesje , als met een eigen Schcedje, is

ge-

(i) PforAka Fol. pinnatis linearibus , floribus axiilaribus,

H. Ups, 225. S^st^ Nat. XII. Gen. 894. p, 500, p-eg. XIII.

p. 570. Fol. lin, acttminatis, R. Z-a^t/*. 373.DoryeniuinCau»

Ie Fruticofo FoU pinn, &c. H. Cliff', 370. Spart. Africanum.

Riv. "Ittr. s. Berg, Cap, 218. Genift«afli»fs Arbar Aft.&c,
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gedekt. De Steeltjcs der Bloemen zyn cnkeld Hl;

en ruig.
^^^^^^f^

(^2) Pforalea met drievoudige Blaadjes^
^^'^stuk^^"^

Wigachtig zyn , met een agterwaards
jj^

krom Doorntje ; de Takken met Bloem- Pf^rnttA

hoofdjes aan 't end, Gedoom.
de.

De aanhaaling van Plukenetius moet^*'- ^'^^

uitgemonfterd worden volgens den Ridder, en '"**
^^

derhalve zou nog geen Afbeelding uitgegeven

zyn van deeze Soort» Ik heb aanzienlyke Tak-

ken , van de Kaap overgebragt, die tot geen

andere fchynen te kunnen behooren. De Af-

beelding , Plaat XXIX. Fig. 2, fielt een

gedeelte van zodanigen Tak voor , welk de

overeenkomftigheid doet blyken met de opgaa-

ve van L i n n iE u s , die zegt : „ het is een

33 Heefter met zydelingfe enkelde Bloemen
,

3, zonder Blikjes , hoekige Takken , die niet

33 ruig zyn , en Wigvormige Blaadjes." Ik

heb verfcheide Bloempjes daar van ontleed,,

en had dus gelegenheid om, de dcelen der Vrugt-

maaking ten naauwkeurigfte ^ by Vergrooting

,

in Plaat te doen brengen, als volgt.

De Kelk B is cenbladig, in vyven verdeeld,

jnet de bovenfte Slippen minder diep gefchei-

den 3

fa) Pforaïea Fol. ternatls , Foliolfs Cuneiforiuibus recurva-

«o-mucronatis, Capitulis recrainalibus. PJor. Fol. ternis,FoI»

Cuneiforraibus &c. R. Lugib^ 373. Genifta- Spartium Aft.

trifoliuui, Flor. coeruleis, Fol. minimis in Spinulam defti»

uentibus. Raj. Dendr» i©4.. Ljnn. Mant» 450,

Mm 3
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Hoofd
5TÜK«

i Tien-

UU den, de onderfle Slip Schuitswys' hol en wat

^^xiv!^'
g^'ooter ; allen bruinachtig met roode Pukkels.

De Bloem Vlinderachtig geaderd, geftreept»

De Vlag & bleek Violet , bynarond, van onde-

ren met een dikken geelen Nagel : de Vleugels

c i d Halfmaanswys' ftomp ^ geelachtig , mee

bruine Streepjes en lange dunne Steekjes: de.

Kiel e tweebladig 3 kort en ftomp , ieder helft

een groote zwarte Vlak hebbende en een lang

Steekje.

De MeeUraadjes , als by ƒ, uit een Scheede

voortkomende , die het Vrugtbeginzel op den

bodem des Kelks omvat» Negen van dezelven

zyn famengegroeid, maar het tiende is een groot

end wegs, op zig zelVe, van de anderen afge-

fcheiden. Haar Knopjes zyn rond. De Styl^

vertoont zig by g. Hy komt van 't Vrugtbe-

ginzel , door de Scheede der Meeldraadjes , en

loopt, zo langs dezelven, doch doorgaans zig

omkrommende , uit in een geknopten ruigen

^tempel

Hec Frugtheginzel 9 reeds aanmerkelyk aan-

gegroeid 5 by h vertoond ^ is een Haauwtje met

één Zaad.

By i is een Slip yan den Kelk, met flerke.

Vergrooting , afgebeeld , om de roode Klierach-

tige Pukkels , waar mede die bezet zyn , te

vertoonen. By k is , op dergelyke manier

,

een der Blaadjes voorgefteld;. waar uit, in de,

eerfte plaats, derzelver volmaakte Wigvormig=

heid;, ten anderen de agterwaards omgekromde^
^

'

"^
' Doorn,
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Doorn aan 't end , en eindelyk , de zwarte W.

Vlakken, waar mede zy befprenkeld zyn, zig xiv«

openbaaren. Het eenigfte is , dat ieder Bloem Hoofd-

twee Blikjes heeft , en de Bladen of Bladfteel-^^"^^*

tjes kleine Elsvormige Stoppeltjes.

(3) Pforalea met drievoudige Jlomp ovaale Bla- ni.

den^ agterwaards krom gedoemd^ en Ey- £ra£iêata.

ronde Bloem - Aairen. G^hm^.

De grootte van de Blikjes, die fpitsEyrond,

op de kanten gebaaird , en byna van langte als

de Bloemen zyn , onderfcheidt deeze Soort

meer, dan derzclver tegenwoordigheid. Ber-

c I u s heeft gedagten bynaam deswegen daar

aan gegeven. Men acht het Kaapfch Ge-

was , dat Comme LYN Heefterachtig Afri*

kaanfch Drieblad , met een paarfchachtige Bloem ,

getyteld heeft, hiermede overeenkomftig; doch

de Afbeelding is niet naauwkeurig. De Bla-

den' zyn byna ongefteeld ,• de Blaadjes ftomp

ovaal 5
g^ad ,

geftippeld , met een uitgeitrekc

Doorntje aan 't end , hebbende Lancetvormi-

ge Stoppeltjes. Aan 't end der Takjes komen

ongefreelde Bloem * Aairen voort , wier Kelken

Haairig zyn , met de vier bovenfte Slippen zeer

fmal en puntig; door de gezegde groote Blik-

jes

Cj) Tfiraka Fol. ternatis obovatis recurvato-mucionatis.

Spicis ovatis. Mant, 254, Rerg. Cap. 224. Trifolium fruticans,

Sp» Plant. 1085. FABB. Helmst. II. p. iQ$. TiifoU Afr. fm-

eicans. Comm. Hnt, ii, p» 211. T. 106.

Mm 4
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IIL jes van elkander gefcheiden. Dus ziet men ,
[Afdeel. cjae myne afgebeelde niet bedoeld wordt met

Hoofd- cieeze ooort,

STUK.
'

nr 1

IV. v4>) Ploralea met drievoudige , langwerpige^ ,

S;.;v«w. ffomöö ^/a^tf» ^w Rolronde Bloem- Aai-
Ge-aairdcj

•'.• -^ :: ;„ ... •. ,. r. .
.

,. < .: . ,
., \

Deeze , ook een Kaapfche , is een Heeltet.

iiietoyerhoekfe, ronde, regtopftaande ruigacl)ti-

ge Takken. De Blaadjes langwerpig, ftomp,

(zelden met een klein flap PuntjeJ geftippeld

;

Baauw gehaaird , met hun drieën op een zeer

I<ort Steekje. Aan 't end komen ongelteelde

,

Rolronde , enkelde Aairen voort j van Bloemea

die blaauw zyn, en ruige Kelken hebben mei:

korte Tandjes , door Elsvormige Blikjes vai),

een gefcheiden.

V. (5) Pforalea die Bladerloos, is,^ maar zeer. kor-r

"Biadlrt tp ^^fP^tf^^ Stoppeltjes heeft, die naar df

loöse. Bloemen toe als Schubswyze op elkander,

leggen.

De Heer Bergius merkt aan, dat de Bla-

den aan deeze Soort , die zeer fraay door Breyn,

13 afgebeeld,, wel niet ontbreekcDo maar datzy.
'

'
'

' ' Els^

^4) Pferalea FoL ternaiis oblongis obtufis. Spicis cylindri-

cis, M/int. 264.

(5) PfcraUa Fol.' nuUis , Sdpulis mtjcronatis brevisfiinis^

verfus ïiores fubimtiricatis. Tfor* Fol. nullis, Stipulis ©yacis

fesfilibus adpresfis acutfs. -4»». Acai. VI. Afr. 34. Genifta-

Spartmrn coeruleura Cap, B» Spei, Breypï Cent» T. z$^ Pfora-

lea decidua. Berg. Cap. 220.
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Elsvormig en fpits zyn, byna een Nagel lang. Hl.

komende Tiiet voort drin aan de tederifle Tak- ^xv.\^*

jes en derzelver Toppen , en ligr afvallende : Hoofd.

terwyl de Stoppeltjes ^ van iiyrond'^: figuur , klein ,
^^"^*

i^its en Ityf , altoos aan de Takken en Takvrfir""'

jes overblyven. De Bl^-men komen, aan der-

zelver Toppen , op Scbubbige Steekjes zege

hy, byna enkeld voort.

(6) Pforalea met de onderfle Bhden drievm- vi.

dig , de hovenflen enkeld en Lancetswys''Q^^^^ll[^

Elsvormig. ^e.

Uit de Oxels der Bladen komen , in dees^e

,

zydelingfe tropjes voort van Haairachtige Bloem-

:(teeltjes , zo lang als de Bladen , hebbende in

't midden, tw^e Borflelachtige Blikjes.

(l) Pforalea met drievoudige Bladen , de Blaad- vir»

jes Jiomp Eyrond , met kromme Doorn- ^»>'«»

tjes 5 drie Bloemen by elkander , onge-

Jleeld,

Dit is een Heefter met ftyve ruige Takken,

De Bloemen komen ongefceeld, drie by elkan-

der, dikwils op drie plaatfen , aan het end der

Takken voort en zyn Violet van Kleur , met

ruigachtige Kelken.

(8) Pfo-

(ö) P/orfUa Fol. inferiorlhus ternatls , fuperioribus fimpli-

cibus lanceolato • fuhulatis. Mant» 4jo.

il) Pforalea Fol, ternatis , Foliolis 'obovatis recurvato-

jUUCipnatis , Floribus tcrnis fesfilibus. Am» Acéid, VI. Afr. 35»

Mm 5
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III. (8) Pforalea met drievoudige , Jlomp Eyronde

-^^r^' uitgerande Bladen; een lruipe72de Steng

i

Hoofd» de Bloemen bykans Kroont]eswyzs-^

^,j^j'j Het Gewas heefc kruipende ^ Wortelfchie-

Kepens. tcüdc 3 byDE Houtigc, zeer lange, zeer Tak-
|,ruipcnde.j,.^^

, Stengen. De Bladen zyo geftippeld

,

ftomp en naakt. Op zyde, zo wel als aan de

enden , komen ongefteelde Kroontjes , van blaau-

we Bloemen , voort. Deeze , en alle de voor-

gaande, hebben haare Groeiplaats aan de Kaap

der Goede Hope.

IX. (9) Pforalea met alle Bladen drievoudige d^
Lhumim-

Blaadjes Lancetvormig met gladde Steel-

stifikende» tj^s ^ en Hoofdjes- Bloemm»

Deeze Soort groeit natuurlyk in de Zuidely-

, ke deelen van Europa ^ Spanje , Italië en Pro •

veuce, meest op Heuvels aan den Zeekant. Zy
heefteen onaangenaamen Reuk ^ als die van Joo-

denlym , 't welk 'er den bynaam aan; geeft.

De Franfchen noemen het deswegen TrefleBi-

tumineux of fomtyds Stinkende Klaver. Dien

Reuk,

C?) Pforalea Fol. tematis obovatSs eraarglnatjs , Caule re»

pente, Flor. fubumbeliatis. Mant.i^s-'ili.^G.Cap, 223.

(9) PforaUa Fol. omnibus ternatis , Foüolis I^anceolatls
3^

Petiolis laevibus; Floribus Capisatls. H. Ups. zis, Trifol. Ca-

pitulis fubrotundis , Cal, Ventricofis , Caule Arborescente»

H, CUff* 373. Tri f. -Bitumen redolens. C. B. Pir.. 327. Tri-

folium bituniinofum. DoD. Pcmpt» 566, Trifol. Eitiimeii,

redolens anguftifolium. Eoerh. Lugdb* !! p. 32. Trif.

Bituminofum inodomra. BESL» Eyji, ^ftir. T. 11. f. a»
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Keuk , evenwel , raakt het kwyt door de ver- m-
andering van Groeiplaats. Men trekt de Bla- Afdeel.

den als Thee> en gebruikt dit Aftrekzel tegen ^j^op^*

de Opftyging en Moederkvvaalen. stuk,

't Gewas is Heefterachtig met dunne Rys- ,

:^^*^^'"'

jes , ten grootften deele opgeregt , van tv,'ee

Ellen en hooger. Deeze gecven lange Blad-

fteelen uit, met drie Eyrondachtige Bladen, die

groot en zwartachtig zyn ^ aan 't end ; uit wel-

ker Oxelen de Bloemfceekjes voortkomen , met

Kroontjes van blaauwe Bloempjes, en daar op

volgen ruige Zaadpeultjes.

De Heer B e r g i ü s haak deeze Soort ook

aan onder zyne Kaapfche Planrgewasfen, heb-

bende eene Verfcheidenheid daar van gevon-

den, die door de gladheid der Kelken, welke

in de Europifche ruuvf zyn , verfchilt , en , wat de

fmalheidder Bladen aangaat, nader overeenkomt

met de fmalbladige , van Boerhaave gemeld,

Zyn Ed. bevondt in dezelve , dat van de tien

Meeldraadjes één flegts ter halver wege van

de anderen, die tot een Scheede famengegroeid

waren , afgefcheiden v/as^ Men kanze derhalve

Diet volftrekt Dubbelbroederig noemen, gelyk

de andere Soorten (*), By

(*) Verfcheide Geflagten , in deeze Rang der Tienmanni-

gcn, hebben, gclyk ik Bladz. 442. aanwees, allede Meel-

draadjes famengegroeid , doch dit Geflagt is , met veele an-

deren , daar van uitgezonderd, hebbende e'e'n daar van afge*

Icheiden , los en vry. Zulks heeft plaats in meest alle Soor-

ten van PforaUa ^ en daarom is *t zonderling, dat de Rid*

der. Mant, p. 450, van deeze Sooit zegt: „ Het tiende

„ Med-
IL Deel, V. Stuu.I
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in. By MoNTPELLiER hecft het Gewas van

'^^^^^^' deeze Stinkende Klaver, zo de Heer Gouan
Hpofd- aanmerkt , de hoogte van een Menfch ; de
STUK. Blaadjes zyn Lancetvormig en zeer glad; de
jmman.

gijj^j^s Eyrond : de Haauwtjes loopen uit in

een Degenvormige Punt. Het is, volgens Ga-.

R I D E L L , zeer gemeen in het Diftrikt van

Aix in Provence en volgens Camerarius
door geheel Hetrurie bekend. Indien men 't

in Duitfchland , van Italiaanlch Zaad, voort-

teclde , en dan van dat Gewas wederom Zaad

won , bragt hetzelve een Plant voort zonder

Reuk.

X. C^^.) P^öralea mtt alle Bladen drievoudig
;, dé

CiarJuiê* Blaadjes Lancetvormig ruuw gefteeli'^ de

Geklierde. Bloemen aan Aairen,

Deeze , in Chili waargenomen door Pater

F E UI LL E E (*J,. is een Boompje, dat zig al-.

daai:

„ Mceldraadje is , gelyk in de Geklierde en Amertkaanfche ,

3, onderfcheiden " , en daar «p vraagt; ,. zyn deeze derhalve

„ ook van een byzondec Gellagt *'? Ik denk dat hier een

Drukfeil fchuile, ^n dat men, in plaats van Stamen decimum,

dijlin&am , zal moeten leeeen , St*mtn iecimum ntn éiut vix

diJiiniiuïH ; Het ttende Meeldtaadj'e is niet of naauwlyks on-

derfcheiden-

(lo) Pforaka. FolL oiïinibu? ternati* > Fol. Lanceolatis,

Petiolis fcabris , Flor» Spicatis. Pfor. Fol. omn. ternatis ,

Caule ere^lo Arborescente. Arduin,* Sp. 24, T. 8. Barha,

Jovis triphylla Flore ex albo carulco. Feuill. Peruv. III.

•E. 3.

(*,j Men heeft , door fchielykhcid , de Woonplaiats. in Ffi,'
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daar eens Mans langte hoog verheft , hebbende IIÏ.'

den Scam by den Grond omtrent twee Duimea
x^^^^*

dik* Het geeft verfcheide Takken en Takjes Hoofd-

uit, waar aan Bladileelen met drie Bladen aan *'^^^*

't end, het middelde grootst, de geheele Op- ^^P^*^^"^^

pervlakte geltippeld hebbende , doch anders

fchoon groen en zeer fpits , het grootlte by de

drie Duimen lang. Sommige kleineren komeö

uit de Oxelen voort en aan 't end der Takjes

de Bloemen, die kleine Tuiltjes maaken. De
Haauwtjes zyn zeer kort en byna ovaal , een-

zaadig* Het Loof heeft den Reuk van Wyn-
ruit, en wordt van de Indiaanen toe verfchei-

de Geneesmiddelen gebruikt.

(18} Pforalea met gevinde Bladen en Oxel^ xviiu

Negej>

De Lotus - achtige Colutéa uit Oostindie , metbiadjge.

famengehoopte Flaauwtjes , van Plukenet,
wordt hier t'huis gebragt. Door den Heer

Jacquin is deeze Soort, by Karthagena in

de Westindiën, waargenomen, alwaar zy een

xegtopftaande Pïeeltcr was van vyf Voeten

hoog , met gevinde Bladen , van een of twee

Dui-

ru geAeld , doch deeze Pater zegt , dat hy hetzelve in een

Valey van Chili , op drieendertig Graaden Zuidet Breedte,

vondt.

(3 8) Pfvralea Fol. p'nnatis , Spfcis Axill^rlbus. ]XC(^Amer.

2,7. Hi/i. 206, Colutea enneaphyllos LoLoides , Siliculis con*

s^pngiomer^tis. Pluk. Alm, 113. T, 166» f. z.

n. DEEL. V, STÜ%
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II^« Duimen ; de Vinblaadjes doorgaans vyfa ovaal*

xïv!^'^c^^"g> uitgerand, glad , gedeeld 5 een half Duim
Hoofd- lang. Deeze Blaadjes waren op de Rug mer
STUK.

Blaasjes getekend , welke zig als Stippen ver-

«ige. toonden , gelyk m het St» Jans Kruid , vol van

een Lymerig Sap , niet aangenaam ruikende;

Zagtjes gewreeven, kleurden zy hier mede de

Vingers geel, zo dat men 't 'er caauwlyks kon

afwasfchen ^ en ^ in koud Water geworpen , ga-

ven zy daar aan een zeer fchoon geelc Kleur,

^t Gewas heeft digte ^ enkelde , kort gefteeldc

Aairen, van roodachtige Bloempjes, wier Kelk

niet geftippeld is: De tien Meeldraadjes zyn

famengegroeid , en dus , als /)ok in andere op-

zigten, fchynt deeze Soort als in 't midden te

Itaan , tusfchen de Geflagten van Pforalea en

Ebenus.

te T ü S,

Een ronde fpits gepunte Haauw, met Rol.

ronde Zaadjes : de Vleugels van de Bloem aan

de bovenzyde overlangs famenluikende ; een

iPypachtige Kelk : dus zyn de Kenmerken op-

gegeven van dit Geflagt.

Onder de Soorten van hetzelve komen 'er

voor, die de Bloemen en Haauwtjcs tot een

Hoofdje vergaard hebben , en hier van zyn eeni-

gen Heeflerachtig, als volgt

{13) Ld-
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(13) Lotus mst Tondachtige Hoofdjes y een op- ïïl«

geregte ruige Steng en Eyronds Hüaiiw-
y^f.J'^'*

tjes. Hoofd-
stuk*

Dit Gewas groeit in Langucdok, Provence xiir.

Italië en de Levant 3 op ongebouwde Heuvel- ^^"-^^

achtige plaatfen. Het is een Heefter met on- Ruigél

gedeelde Bladen , aan de Stoppeltjcs in grootte

gelyk, draagende aan het end der Takken plat-

te Hoofdjes van zeven of negen Bloemen, die

de Kelken van onderen rood en Wollig heb-

ben , de Vlag vaal ,^ de Vleugels v.?i tachtig ^

den Kiel aan de tip zwart. Men noemt het,

in Vrankryk , Ie Lotier ou Trefle Hemorrhoidal

volgens den Heer Gouan , door wien de Lo*

tm Hcemorrhoidalïs van Toürnefort hier

ook is t'huis gebragt.

(14) Lotus met rondachtige Hoofdjes ^ een op- xrv.

geregte Steng , vyfvoudige Bladen en Ey-J^^^!*\

ronde Hdauwtjes. Griekfche»

Dee-

(13) Lgtui CapituHs fabrótundis, Caule erefto hirto , Le-

giimlnibus ovati:. H* Ups, 220» SAUV. Monsp, igg. Gouan-,

2>Iomp. 395 GER Prov, 5133 GAR» Jiix. 293. TOURNF.

Ir.fl. 403» Lofus. Caule Fmt. Flor» Gap. depresfis , Calycibus

Lanigeris. H, Ctiff. 332. %. Lugib. 387. Lotus pentaphyllos

Sillquofus villofus. C. B, Pin. 332. Lotus polyceratos Fm-
tesc. incana alba. Mor. Uijl. II. p. 177. S. 2. T. 18. f. 14*

Lotus Jnc^na. B.i/. Tetr. 191. Oxytriphyll. alt. Scribonii Sec.

Lob. xcnn.

(14) Latu% Capit. fubrot. Cauleere^lo , FoU qulnatis , Legu-

n"jinibu3 ovatis. JJf/«Kf. 104. Lotus Graïca raatitima , Folio

g^suco & veluti Argenteo, Touaw» Or» 27,

, H» Deel. V, Stuk,
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III. Deeze komt voor in de Levant, in Grié-

^xiv^^
kenland en in Arabic. Zy is als een middelflag

HooFD^ tusfchen de voorgaande en volgende Soort y

STUK» hebbende een regtopftaande Steng met witte

'TUnman' Bloemëü , kleiner dan in de Ruige ien grodter

dan in de Regte Lotus. De Haauwtjes zyn

Eyrond. Van allén verfchilt zy door vyfvou-

dige Bladen buiten de Stoppeltjes , die langwer^

pig gelyk in de voorgaande , niet Hartvormig

gelyk in de volgende zyn. Meh heeft zulks

iii de Akademib - Tuin van üpfal V7aargeno«

men. %

iv. (15) Lotus intt hyna Klootronde Hoofdjes y een

ie^uT' opgeregte effene Steng en regte gladde

Regte. Haauweiip

Deeze komt op de zelfde plaatfen en nevens

de Ruige voor, zegt Gouan, groeijende toe

eens Mans langte hoog. Zy heeft de Blaadjes

ftomp Eirond met een Puntje; de Stoppeltjei

byna Hartvormig , eens zo klein als de Blaad-

jes 5 doch de Bloemfteeltjes langer dan die ^ met

zeer kleine Blikjes i van het Hoofdje afftandig*

Dé

f15) Lotus Capiu fubglobofil, Caule ercdo laeH, Legutn.

lèftis glabris. Lotus villofus altisfimus Flore glomerato, Tournf.

Jnji. 403. Trifolium itCt, Montpesfiilanum.
J. B. Hiji. II,

t>. 359. LotHs Libyca» Rit» Tetr, 191. Lotus Caule Frutlcofö

&c. if, UfSt &c. Lotus Siliq. glaber» Flore rotundo. C. Il,;

-Pï«, 332. Lotus polyceratos hirfuta alba &c. Mor. Htjim

II. p. 177» S. 2. T* 18» f. 13, Gqv&K^ Monsp. 395, GiÜi
Frov, 513. GASi^Jlix, 2«>f,
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Dë Haaüwtjes zyn zo lang ais de Stoppeltjes.' lü: ^
De Hoofdjes bevatten ieder meer dan twintig '^^^^^^^'

Bloemen , veel kleiner dan de Blaadjes, zegi: Hoofd-'

de Ridder. Deeze, zo wel als de voorgaande j^^"^*

is VeelhMrnige Lotus byMoRlsoN getyteld,^^^:^^^'^'^'^"'

M E D I C A G o»

Een plat Wentekrapswjs' gedraaid Haaiiw»

tje : en de Kiel der Bloem van de Vlag afgé

boogeri y maakt de Kenmerken uit van dit Ge«-

flagt , waar in de twee eerfle Soorten tot dè

Heefters behooren, als volgt.

(i) Medïcago 7mt een Boomachtige Steng , de
^^^^^^ ^

Haaüwtjes Maanvormig en geheel effen'-ArboreL
j. Boom-

' randig^ ^chtige.
'

f Dit Gewas , by L o b E L en anderen zeer

^el afgebeeld , wordt voor den Cytifus der

Ouden aangeziefi, en het zou de Cytifus zyn,

daar Dioscorides van fchryft, groeijende

éen of twee Ellen hoog, driebladig als de Kla-

ver en geheel grys of witachtig vaa Kleur»

Men hadt denzelven van 't Eiland Rhodus döoi^

geheel Griekenland voortgeteeld, om dat hy zo

veel

(i) Medkdgo LegUminibuff lunatiff margine integerrimls ,

Caule Arboreo. Syit, Nat, XII. Gen. %99* p. 505. Veg^ Xllt.

p. 577* ^« Cliff. ij6. Ups» 230. K. Lugdb^ 382. MiLL.

DiEi^ T. 175. Cytifus incanus Siliquls falcatis. C, B. /*/«*

389. Cytifus Maranthae. LOB. /ff. II. p. 4^- Cytifus ut exi^

èimatur»D0D. Pempt, jöp^Medicago ttifoUa ftutcsceii? incsök,

TOÜRNF. Inji, 412.

Nn



yÓQ, DüSBEtBROEDERIGE HEESTERS,

llh veel Zuivel uitleverde, In Italië, niettemin,

^^^j^^*"was dit Gewas zeldzaam 5 komeudealleenlyk om«
Hoofd flreeks de Stad Napels voor. Het is Takkig,
STUK,

gjj ïjereikt fomtyds wel de hoogte van drie of

ft^êT"'^^' 'vier Ellen. De Bladen hebben geen aangenaa.

men Reuk, De Bloemen zyn als die van Brem

;

de Haauwtjes als een halve Maan , gelyk de

Tuinlicden gebruiken
^
gekromd , zeer plat» Hec

Hout is zeer hard en bruin ; zo dat fommigen

dit Gewas voor den Heefter, die het Roozen-

Hout voortbrengt, gehouden hebben.

II. (2) Medicago met een regtopftaande zeer Tah
I

fche

rirgmca,
j^lg^ Steng en getropte Endbloemen.

Deeze Soort , in Virginie huisvestende , is

mede Heefcerachtig en gelykt naar de Barba

^ovis , zogenaamd. De Bladen 3 drie aan een

Steekje, zyn insgelyks gedekt met eene gryze

Wolligbeid. De Bloemen , rood en wit bont,

Icomen van het midden lot aan den top der

Stengen uit digte Bladeren voort. Het Zaad-

huisje is klein , famengedrukt , gefpitst, bevat-

tende een enkeld Nicrachtig Zaad.

XV.^tlOOFD.

(2) Medicag» Caule erefto Ramofisfimo , Floribus fascicii»

latis tetminalibus. GRON. ^rg-, 85» Loto affiiüs tiifoliata

fiutescens glabsa, Fluk. J^mt, 120.
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XV. HOOFDSTUK. Room
STUK,

Befchryving van de Veelbroederige
Heesters, Polyadelphia , in wier Bloemen

de Meeldraadjes tot verfcheide Lii^baaraeny^"

mengevoegd zyn , die ah de Foetjiukken daar

va7i uitmaaken.

Veel Boomen . sjelyk wy gezien hebben *, * -i* ^'

doch weinige Heeilers en Kruiden, naarbi. 135^

, het getal der Geüagten gerekend ^ komen ia

de Agttiende Klasfe van het Samenftel der Se-

xen, de Polyadelphia bevattende , voor» Het

eerde derzelven voert dèn naam van

MüNCHAüSIA.
Naar den Baron van MunchauseNj

niet minder in het onderzoek der Plantgewas-

fen dan der Dieren thans vermaard, door wien

dit Chineefche Gewas is afgebeeld en befchree-

ven.

De Geflagts » Kenmerken zyn * een zesdeeli-

ge dikachtige Kelk: zes Bloemblaadjes die gena-

geld zyn : zesmaal vier of vyf Meeldraadjes*

het Vrugtbeginzel boven , hebbende een Draad-

echtigen krommen Styl*

De cenigfte Soort (i) , die wegens haare,, r*
^

^ ^ o t-
Mmahaui

Siedyke»

(i) Munchaufia. Syst» Nat, T^è^* XIII. Gen^ Ijii. p.

Nn d ^«^'

XI. Deel. V» Stuk*
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ni. Schoonheid den bynaam voert, is een Booïhpjë

^^xvf^^' met ronde gladde Takken. Het heeft de Bla-

Hoofd- den overhoeks , gefteeld , Eyrond of langwer-
sTUK.

pjg Eyi-ond ,. gefpitsE , effenrandig, glad, van

onderen bleeker. Aan 't end der Takken draagt

het een regtopflaande famengeftelde Bloemtros.

De Groeiplaats is in China.

Hypericüm. '

Dit Geflagt heeft den Kelk in vyven ver-

deeld en vyf Bloemblaadjes, 't Getal d'er

Meeldraadjes is menigvuldig , die van onde-

ïen in vyf Troppen famengegroeid zyn. De
Vrugt is een Zaadhuisje.

Onder de menigvuldige Soorten van dit Gé-

llagt, daar het gewoone St. Jans Kruid in be-

greepen is , komen eenige üitheemfche , die

Heefter. of Boomachtig zyn , voor , en wel

meest de zodanigen, die vyf Stylen of Stem-

pels hebben , als volgt.

!•. (i) Hypericüm met vyfwyvige Bloemen , een

laieari' Heefterachüge Steng ^ de Bladen en Tak*

^'^Middel- ^^^ ^^^ Lidtekens,

landfcb^

'

Dee-

S8I. Mmu 243. MUNCH» HMUiv» V, p. 357. T* 356.MÜRII,

JTiant, Cott, Praef. cum Icone»

(i) Hypericüm Vloi. pentagynis, Caule Fruticofb, Fol. Ra-
misque Cicatrifatis, Syst. Nat. XII. Gen 902, p. 509. yeg„

XIII. p. 58i. MlLL. JDi^. T. 54- Hyp. Fl. pentag. Fol. &
Kamis Verrucofis. H, Cliff. 380, R. Luj^S, 473* Hypericüm

live Ascyrum Frut. inagno Flore. Magn. C&ar, 260, Myrto-;

Ciftus Pennsei. Ctuis, if*/?. I, p, 6%^
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Deeze , pp 't Eiland Majorka , een der Ba- UI*

learifchen, en dus in de Middellandfche Zee^^J^f^^

groeijende , is een Heelter die eenigermaate Hoofd*?

naar den Myrtus , eenigermaate naar den Ci-
^'^"^"

llus gelykc. De Stengen zyn vierhoekig, als

metTrosjes van Klierachtige Stippen befprengd;

de Bladen geboogeii , aan den rand met Wrat-

tige Klieren: de Bloemen, die zeer groot zyn^

komen aan 't end der Takken voort.

(a) Hypericum met vyfwyvige Bloemen , een ir.

, Heejierachtige Steng ; de Bladen /mal
„f^^/"""^*

-

fjancetvormig. virginifcH,

Deeze , in Virginie huisvestende , volgens

den vermaarden Kalm, is een Heelter met

vierhoekige Takken en Bladen als van Ros-

maryn of Lavendel ,. die glad zyn. De Bloe-

men maaken 3 aan 't end der Takken , een ge-

gaffelde Tros , van drie of zeven Bloemen ^

die vyf zeer dunne Stylen hebben» Het Zaad-

huisje is Eyrond, van langte als de Kelk, die

Lancetvormig is en flompachtig , komende 'm

langte met de Meeldraadjes overeen.

(3) Hypericum met vyfwyvige Bloemen , die j^^

^ Cayanenfe,

(z-^ H^piticum Flor. pentagynis , Caule Frudcofo, FoÜis ^^J^^"^^^«

iineari - lanceolatls. Hypericam Flor. pencag. Cal. ohtuHs. n

Staminibus Cor. s^uanti!)iis, Caule eredo Herbaceo, Miijl,

m^. N. 10.

. ( 3 ) Hypericum Flor. pentagynis , CoroIUs hirrutis , Pojüis

Q^aÜs» Caule Arboreo. Mant. 277. Jacc^j -^wer, Hijl, zii^

Nn 2
lï, Deei. V« Stuk»
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lli" ruighladig zyn , de Bladen Eyrond, ^
^FDEEL.

^^^^^ BöomcicJitig,

iTUK» ^P '^ Franfch Eiland Cayenne, aan de Kusc

van Zuid- Amerika, is dit Gewas gevonden, 'e

welk een Boom maakt van agttien Voeten

hoogte, volgens den Heer Jacquin, die 't

zelve op Martenique , in de Tuin der Jeiui-

ten, hadt gezien. De Bladen waren Eyrond

met zv/arte Stippen , geftecld , effenrandig ^

twee of drie Duimen lang: de Bloemblaadjes

vyf in getal , van binnen zeer ruig, eens zo

lang als de Kelk, die ook vyfbladig was, Vyf

Honigklicrtjes , van langte als het Vrugtbe-

ginzel , waren beurtlings geplaatst tusfchcn de

vyf Voetilukken , die zig Penfeelswyze verdeel-

den in menigvuldige Meeldraadjes , een weinig

langer dan de Kelk , met zeer kleine rond©

Meelknopjes Q^). Het Vrugtbeginzel was Ey^

rond en hadt vyf Elsvormigc Stylen , mee
llompe geknopte Stempels. Van dit Gewas
hadt men de '

Vrugt nog niet gezien. Hei-

droeg famengeilelde Tiosfen aan 't end der

Takken, Men hadt bet, onder den naam van

Amandelhoom van Cayenne^ op Martenique ge-»

bragt. Naar de Lafiantlms, , die thans onder den

Geflagtnaam Gordonia van dit Geflagt is uitg^e^

'-* "^^ moniterd *, fcbynt het veel te gelyken.

(') In de verkorte Opgave der Kenmerken , door LiN-

KWas, in zyne Mantlsfa altera , p. 278 , vindt men , Fi/^-

mnta ^uinqui , apics in. JP^uisiilum divi/a i Anihera ih^ofi^
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(4) Hypericum met vyfwyvige Bloemen , de Hl.

Bladen effenrandig van mderen grys , ^xv!'^*

de Vrugten Bejie - acJ2tig , de Steng Boom- Hoofdi

achtig.
^^^

Dceze, in Mexiko huisvestende volp^ens ^-^l^acdfT

MüTis, is een Hcefler van drie Vademen »'«'«'
,

hoog, regtopftaande , met vierhoekige lakken
,
gend.

Bladen hebbende van een Span lang , fpits

Eyrond » gepaard , met korte Steelen : de Bloe-

men komen, Pluinswyze aan 't end der Takken j

voort: zy zyu geel van Kleur, vyfbladig. uit-

gebreid; zy hebben een Kelk die ook vyfbla-

dig is en menigvuldige Haairachtige Meel-

draadjes , in vyf Troppen , zynde ieders Voet

een plat PeBfeelswyfe kolommetje , met rond»

achtige Meelknopjes. Het Vrugtbeginzel is

Eyrond, vyfhoekig en heeft vyf Draadachtige

Stylen ; de Vrugs een Eyronde gefpitfte Befie

met vyf Holligheden, een groot getal langwer*

pige Zaadjes, op tvi^ee ryën , bevattende.

Dit geheele Gewas is vol van een Lymerig,

taay , SafFraankleurig Sap , zo wel als \ voor-

gaande. Het komt 3 v/at de Vrugtmaakende

deelen aangaat ,
genoegzaam overeen met de

Kenmerken van dit Geflagt. De Belleachtige

Vrugt , alleen , zou 'er tegen fchynen te flry-

den,

{4e) H-jpericum Flor. pentapynis , Fol. integerrimis, fiibtis

fccanis , Cau!e Atboreo , Frmiiibus baccatis. M^nh 277. Cao-

pla» JMARCGR. Bras. 56. Pis, Bras, jzé,

N n 4
]&^ Deel, v* sxüj^.
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III- den 5 doch in het Androf^mum van Touh^
Afdeel^^p^j^^ gelykt hec Zaadhuisjp ook veel naar.

Hoofd- een Befie. "

STUK.

V. C5) Hypericum met vyfwyvige Bloemen^ en-

Nypericum keld aan ''t end der Takkeji : de Stem vier-
CalyotKum, tt n 7
vrugtkel- hoekig Heefterachtig ; de Bladen langwer'>'

f^* pig Eyrond^ taay ak Leer.

In Noord ~ Amerika komt deeze yoor, die dq

Steng Takkig , rood , vierhoekig heeft ; de BIa«

den een Handpalm groot ,• de Bloemen aan 't en4

der Takken , enkeld ^ gedeeld : een Vliezigen

Kelk , die eens zo groot wordt in de rype

Vrugt: een geele Bloem met geele Meeldraad-

jes en een rood Vrugtbeginzel , komende de' ge-

ftalte veel met die van de zevende Sport oyerf?

een*

I
vï. (6) Hypericum met vyfwyvige Bloemen, een

^Èfylon^ yf^r/zo^^i^^e Kruidige regtopftaande enkel-

Grocïbioe- de Steng , en gladde effenrandige Bla-,

den.

Dit
: i

(s) liyper'tcum Flor. pejltagynïs foUtatlis terminalibus , Ctiu-

le tetrEgono Fruticofo , Fol. oblongo - ovatis Coriaceis» Mant,

106,

(6) Hyperkam Flor pentagynis , Caule tetragono, Herba-

ceo erefVo fimplici , Fol. laevibus , integerrlmis, Gmel. Si^^

IW p. 178. T. 69. H. Ups. 216, H. Clif. 3$o. I\. Lugdf^

473» Andcofsmum FI. & Theca quinquecapfularl , omniun^"

stiaxlmis. MOR. Hj/?, II. p. 47-» Ascyrura magno Flore. C
B» Pin^ 280. Frodr^'iso,. BüSS, XVI. 2J. TOURItF, /«/?. zj^l

ÏDJg
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. Dit Gewas 3 dat in Siberië, Eanada en op de lïï.

Pyreneefche Bergen , natuurlyk groeit , munt ^^^^^^'

door de grootte zyner Bloemen en Zaadhuis- Hoofd«i

jes uit , onder de Soorten van dit Geflagt.^'^'^^'

Het gelykt naar 't gemeene Hertshooy^ heb-

bende de Steng anderhalf Elle hoog , rond ,

glad 5 rosachtig , met bleekgroene Bladen , een

puim lang, een half Duim breed , rondachtig,

tegenover elkander. De Bloemen, op den top

der Stengen , zyn geel , en beflaan uit vyf Blaad-

jes, ieder een Duim lang, veele Meeldraadjes

van de zelfde Kleur bevattende.

^7) Hypcricum met driewyvige Bloemen en vir,

Befie - aclitïge Vrugten ; de Steng Heefter- AndrljT.

achtig , wederzyds fcherp. ^'"'
.

Dat de Bladen , met de Vingers gewreeven , een
'^*

Bloederig Sap afkleuren , geeft dit Gewas zy-

nen Griekfchen naam , die ook op andere Soor-

ten van St. Jans Kruid i? toegepast geweest.

Het tegenwoordige heet , tot onderfcheiding,

allergrootst Heefterachtig Mansbhed , 't welk

d\Q Griekfche naam betekent , en men noemt

het , in 't Franfch , Toute Saine. in grootte

der
\

(j) Hypericum Flor. trigyn^s , Perlcnrplis baccatis, Caule

fruticofo ancipitU H. Ups. z37« Hyp. Flor. trig. Fr. bac-

cato , Foliis ovatls pediinculo longioribus, H, Cliff. 3 go. R»

Lugdh^ 374. DaliR. Par. 235. Androfamura maxiraunii

Fxutesceos. C. B. Pln^ 280. Androfjemum. DOD. Pempt^ 78,

GOUAN MoKsp. 402. Gejx. Prov* 3j>8« TOURNF. /«/? 25?»

T. 128.

II. DSEL. V, S7U»«



570 Veelbroederige Heesters,

- Iir. der Bladen munt het uit, by alle andere Eu-

^^xvf
^* ropifche Soorten van dit Geflagt. Aan 't end

Hoofd, der Takken komen meest vyf of zeven BIoe«
STUK. rnen, die bynaeen Kroontje maaken, zo Gouan

aanmerkt. Ket groeit , natuurlyk , niet alleen

in de Zuidelyke deelen van Europa , maar oofc

in Engeland 5 zo Ray aantekent. Hier te

Lande wordt het in de Hoven .'gehouden

,

wegens de llerlykheid van zyn Gewas en Bloe-

men. Het Loof wordt tegen 't end van den

Zomer donker rood. De Vrugten , die op de

Bloemen volgen , zyn volmaakt als Besfen , eerst

groen , dan rood en eindelyk zwart, een me-

nigte van kleine Zaadjes bevattende.

I^^pnicum (^) Hypericum met driewyvige Bloemen ^

oiympi-
fpitfi Kelken^ de Meeldraadjes korter dan

oiymfiTch* de Bloem, de Stenig Heejierachtig.

Dit Orientaalfch St. Jans Kruid , op den

Berg Olympus in Klein Afie groeijende ge-

vonden 5 is klein van Blad en groot van

Bloem. Men vindt het by Dilleniüs en

in 't Kruidkundig Woordenboek van M i l L e r

afgebeeld,

(9) Hy-

(t) HyfericMn Flar. trigynis , Calycibus acutis, Staminibus

Corolla brevloribus , Caule Fruticofo. H. Cli^. 38©, R. LugiK

374. MiLL. DiS. T. 151. f- I' Hypericum Montis Olympi.

WHEEL. hin. 222. DILL. Elth. 182. T. 151. f. 183. HypS-

xkum Oriëntale fitrs magno, TOURNF, dt. ïp. .
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(g) Hypericum met driewyyige Bloemen ; de ÏIL

Bladen Eyro7id ^ gefteeld , effenrandig,^^^^^

van onderen Wollig ; de Steng Heefier- tlooFo-

achtig en plat vierhoekig, stük.

IX.

Dceze Soort groeic in Brafil. Zy komt m^eiioiatum,

Ceflalte overeen mee de Lafianthus ^ thans

Gordonia , voorgemeld. De Steng is ftomp

vierhoekig, zonder Stoppcltjés: de Bladen zyn

als van den Citroenboom, gclleeld, fpits, van

onderen met eenige Wolligheid. Een gearmde

Tuil van Bloemen draagt dit Gewas, waar in

de troppen van Meeldraadjes langwerpig en

zeer aanzien]yk zyn.

(lo) Hypericum met driewyvige Bloemen en

Jtompe Kelken, de Meeldraadjes korter dan^'^^^^^'^/è.

de Bloem , de Steng Reejherachtig.
^-^nadicu.

Dit is een fraay Heefier - Gewas , uit Zaad
van de Kanarifche Eilanden geteeld , dat veel

Bloemen draagt , en dus tot verflering flrekc

van de Openbaare KruidtuiDen. De Blaadjes

?:yn hier niet als met Gaatjes doorboord; an-

ders

(y) Hii^perlcum Flor. trigyni's , Fol. ovatis, pedolatls, intQ^

gexriniis, fubtus torneatoüb, Caule Fruticofo cetragono com-
pïCifo.

(lo) Hypericum Flor. trjgyais, Calycibus obmfis,St.imini-

bus Corolla brevioribus, C.iule Frucicüfo /y. Cii//: s§i. R
Lu^dif. 3 74' Hyp, Frutescens Canarienfe müin'llomtiv, Comm.
lisrt. Il, p. 135. T. 63. Hyp. f, Androfaeiiama magn. Cana»
lienfc ramofam, copiofis Fioribus , Fruticoium. Pluk. ^/«;.

i85>. T. 302. r. I.
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ïlï. ders gelyken ze veel naar die van 't gewoosje
Afdeel,

gj.^ Jans Kruid; zo Commelyn aanmerkt

Hoofd en de Steng was drie Voeten hoog,

STUK»

XI. (lï) Hypericum met driewyvige Blosmen ^ di

^Bokkig! ^ie^g Heefterachtig tweefnydende.

De Bokkige Stank geeft den bynaam aan

deeze Soort, die op Sicilië, in Kalabrie en dus

in 't Napelfche , als ook op Kandia aan Bee-

ken groeit. Men vindt het Tragium. Creticum

gety teld van BfiLLONiys. De Meeldraad?

jes fchynen zeer lang te zyn ia dit Gewas.

sii. Ci'^) Hypericum met driewyvige Bloemen » de

fgylnZ* Honigbakjes Lametvormig ; de Stengen

plat Heejierachtig^

Deeze , in Egypte groeijende volgens Jus-
SI EU, is een Heeftertje van een Span hoog,

met menigvuldige platte Takjes gearmd ; de

Blaadjes , als die van 't Varkens - Gras , zeer

klein ,
gefpitst, ongedeeld , langer, nogthans,

dan de Leedjes der Takken : de Bloemen meest

twee by elkander. Een Jangwerpig Honigfchub-

bet-

(ii) Hypericum Flor» trigynis. Stam. Corolla longlorlbus ,

Caule Fruticofo ancipiti. H. CU
ff', 331. Ups. 237. B,. LugdK

374. Hyper, fcetidum Frutescens minus. Dill. Elt&. 182,

Androfaem. foetid» Capiu longisfimis Filamentis donatis. C,
B. Pin. 280. Tragium. Clus. Hijf. lU p. 105.

liiz) Hypericum Flor. trigynis, Ne^ariis Petalorwm LaniCê»'

olatts , Caulibns ruffrutlcoiis compresfis*
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betje komt binnen de Nagels van ieder Bloem- ^^^»

blaadje voor. Het heeft de gedaante van een ^^^^^^

Heyachtig Plantje ^ dat op Zandigé Velden Hoofd;
, .^ STUK,
groeit-

(33) Hypericüm met tweewyvige Bloemen e/ZBorfteiig!*

zeer /malle Blaadjes.

Dit kleine Heefterachtige Virginifche St. Jam
Xruidy met Takjes als Paardeftaart , van Plu*
KENET, heeft, volgens den Heer Clay-
TON, een vierkante ruige Steng, met zee?

kleine ruige Blaadjes, die zo digt tegen de

Takken aangedrukt zyn , dat menze naauwlyks

kan zien. De Bloemen zyn Goudgeel,

(34) Hypericüm met eenwyvige Bloemen.
xxxiv

Dit Ghineefche^Gewas 5 het eenigfte onder «««**

,de Soorten van dit Geflagt dat een enkelen
^^"^^^'^'

Styl heeft , voert deswegen te regt den by-

naam van Eenwyvig. Het heeft , volgens den

Heer Miller, die 'er een Afbeelding van

geeft, de Meeldraadjes langer dan de Bloem ,

de Kelken gekleurd , en de Steng is Heefïer-

achtig.

A s«

(33) Hyperkum Flor. digynis , Fol; linearibus. Gron.
yirg. 88. p. 112. Hypericüm Virg. parvum Fruücofmn

,

Ranmlis Equifeti* Pluk. Alm, igp,

(34; Hyperkum Floribus raonogynis ace. MiLI,, Diiii%
iSi* f. a.

II.DE£L« V«STUK,



5H^^s LBROKDERioÊ Heesters.

Hï- A s c Y R u if

.

Aföeel»

-,
^^*

^ De Kelk is in dit Geflagt vierbladig , meé

STUK. vier Bloemblaadjes en veele Meeldraadjes , die

in vier Troppen famengevoegd zyn.

Het heeft den naam van Ascyrum^ hoewel

dat Gewas , 't welk gemeenlyk dien naam

voert, en tot de Europifche Kruiden behoort,

in het voorige is begreepen. Het tegenwoor-'

dige heeft alleenlyk drie Soorten, akemaal in

Virgin ie of daar omtrent haare Groeiplaats heb-^

bende, te weeten. .

I. (i) Ascyrum met Eyronde Bladen^ een tonde

c^ÜxaZ Steng en gegaffelde Fluim,
dre<e..

G«kruisf* De Blocm , die naar een St. Andries Kruis

gelykt, geeft den bynaam aan dit Gewas. Het

is een Heeflertje dat naar 't St. Jans Kruid

gelykt, met kleine geele Bloempjes, in Mary-

land groeijende , volgens P l u k e n e T. De
rondheid van de Steng doet het voornaamelyk

van de volgende Soort verfchillen.

in ( i) Ascyrum met langwerpige Bladen en
Hyfericou

tweefnydende Takken.

Gewiekt. Hief

(i) jiscyrum Fol. ovatis , Caule tereti , Panicula dichoto*

ml. Syst. Nat. XII. Gen. 903. p. 511. f^eg. XIH. p. 5854

Ascyrum FoL ovatis. H* Cliffl 494. Gron. P^irg. 113. Hy-

j»ericoIdes ex Terra Mariana, Flor. exiguis luteis. Pluk. Mm*
Ï04.

(a) Ascyrum TèolVis oblongis, Ramis ancipitibiis, Ascyrum

Fin-
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Hier wordt bet Heefterachtige kleine Ascy- HT.

rum van B r o w n e t'huis gebragt , dat dunne '^^^^^^•^

gezoomde Takjes en fmalle ongefleelde Blaad-HooFo*^

jes, van onderen met twee Kliertjes , heefc.^^"^-

't Is het laage altyd groene St. Jajjs Kruid vm
Plukenet, met een platte Houtige Steng,

die wederzyds gewiekt is 5,
en een geele vier-

bladige Bloem. Dit Gewas fchynt het tezyn,

't welk St. Andrews Wèrt^ van Banifler, was

getyteld. Het groeit derhalve zo wel op Ja-

maika , naar 't fchynt , als in Virginie.

Tot deeze Soort wordt betrokken de over-

endftaande Hypericoides met een geele Bloem,

van Plumier afgebeeld onder de Ameri-

kaanfche Planten , waar van gezegd wordt

:

het is een Heefterachtig , zeer Takkig, Plant-

gewas 5 met de grootfle Takjes zeer dun en

gegaffeld , de kleinere in drieën verdeeld; de

Bladen langwerpig , ongefteeld , effenrandig
,

twee tegen elkander over, met de Middel- Rib

afloopende. De Bloemen , aan 't end der Tak-

ken , eenzaam voortkomende , zyn vierbladig

€n uitgebreid, met de twee tegenover elkander

üaande Blaadjes breeder dan de twee anderen,

't welk echter in de Afbeelding zig niet dui-

delyk openbaart,

Cs) As-

Fiutlcofuca minus fiipradecompofitum , Ramutis &c. BaowM.

yanté 309. Hypericoides Frutescens erefta , Flore luteo,

ÏLUM. Gen. 51. T. 152. f. i* Hypericum pumilum fèmpervi-

rens, Caule comjiresfb 5cc« Fluk. Mant» IQ4. RAJ. Su^pl* 491»

II. Deel. V* Stuk*



^^'
Cs) Ascyrum mèt ruige Bladen en een regte

^'xr- ftyv^ Stens.

STUK.
* ^^ ongemeene Haairigheid onderfcheidt dee-

III. ze Soort , welke ook haare Groeiplaats heefE

^ü^fiS: ia Virginie.
, .

(3) Aseyruni Fólüs hitfatis Caule ftriöro. Hypericum Vir-

glnianum Frutescens pilófisümum. PlUK. Alm. igp. T. 2-^^.

f* 6.

De Syngenefia of Samenteelige , anders Sa*»

mengeftelde Bloem- , en alle de overige Hee^

fters, zal ik in 'c volgende Stuk befchry-

ven*

De Plaaten zyn dus ingevoegd:

Plaat XXIV. tegenover Bladz. 7

• . » . XXV. —— 105

. . . • XXVI. •—— 275

. ... XXVII. — 34<^

• . , . XXVIII.—— 433
• • ^ XXIX, ii^N-M i*,,_-; r-— 49^
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