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•HET amboinsch

AMBOINENSIS KRUYD-BOEKi
LIBER QUARTUS, HET VIERDE BOEK,

Arbores continens filveftres,quaruttl

pars aliqua fabrilis eft.

CAPUT PRIMUM.
EbenuSy Caju Arang.

CUnclae Ebeni defcriptiones, ejuscjue delineatio-

nes mihi hucusque oblatae adeo inpeffeclae fue-

runt atque incertae , ut ex iis neutiquam vera ejus

forma dignofci potuerit : Quum itaque favente for-

tuna hifce in infulis ipfam Taepius viderim" non tan-

tum , fed etiam ipfe earn coluerim , hinc ejus hifto-

riam luculenter & plenarie exhibebo , non tamen ul-

terius, quam in hifce Orientalibus infulis fuerit ob-

fervata & nota; Leftor interim facile percipiet a ve-

terum defcriptione maxime differs Ejus itaque tres

primo detexi fpecies , quae proprie Ebeni nomine in-

digitantur , exceptis binis tribusve fpuriis fpeciebus

:

Prima autem fpecies eft vera feU nigra Ebenus , quae

in hoc defcribetur capite , fecunda fpecies eft Terna-

lenfis , tertia vero alba Ebenus.

Vulgaris Ebenus arbor eft altiflima & erefta, co*

hiam gerens anguftam , cujus truncus non omnino eft

rotundus , fed angulofus , ac prope radices parum
quafi alatus. Trunci cortex haud craflus eft , led du-

j*us ac firmus, externe ex nigro & viridi fufcus, feu

nigricans, quo facile ab aliis filveftribus dignofcitur

arboribus, eftcjoe^pomrfcaber, ac fiflus , interne fu-

fcus eft j folidus, <Sc ficcus, fub hoc durujnreciujdj^
tur lignum , folidum ,& album , tenuibus^STrngncanfr

bus venis hinc inde variegatum , quae quo propius ad

cor feu meditullium adcedunt, eo frequentiores fefe

obferunt: Loco autem cordis interni craffa haec&fo-

Jida, gravisque nigra fubftantia excrefcit , quae lignum

Ebenum proprie dicitur, totum occupans truncum,

crafiioresque ramos , inaequali tamen proportione , re-

fpe&u albicantis ligni, in junioribus eiiim arboribus

crus circiter craflls, nigrum hoc cor vix pollicem

craffum eft, in adultis vero arboribus, quas vixbini

amplefti poffunt win, albicans lignum non ultra qua-

tuor quinqueVe digitos craiTum eft, reliqua pars ni-

gra obfervatur, haec autem proportio variat ratione

loci & foli, quod occupant has arbores, quarum ra-

dices externe itidem nigricant , nigrum quoque ge-

rentes cor , quae vero vix pollicem craffa; funt , illo

deftituuntur. . ... ;:

In juventute haec afbdr elegantibrem & laete magis

viridem gerit comam quam in fenecl:ute,quaeexmul-

tis componitur longis flagellis,quae folia gerunt artte

fibi juncla fed irregulari ordine locata brevifiimis in-

fidentia petiolis ,
quatuor pollices longa, binos digi-

tos lata, in obtufum apicerrt defmentia, inferiora ve-

ro femper funt breviora, rotundiora, craffa, firma,

oris & apice deorfum inflexis inftar cochlearis feu

cymbae , nullas notabiles gerentia coftas , fuperne in-

tense viridia, glabra, & fplendentia, fulco per me-
dium decurrente , inferne funt gilva feu flava , paucis

tenuibus pertexta venulis. Juniora folia prope ortum
tjuodammodo rubent uti & petioli : In vetuftioribus

arboribus non ita elegantis funt formae, fufca enim
lunt nigrisque maculis notata

?
quae venulas inferius

quoque gerunt notabiles magis, plurimumque deci-

dunt , ita ut eafum ramuli fint nodofi , incurvi , &
nudi , bina tantum ternave gerentes folia ad ipforuni

extremum : arbores" vero ,
quae folo locatae funt are-

nofo vel molli , folia gerunt multo majora & tenuio-

ra, Pyri foliis quodammodo fimilia, non multum in-

curvata, fed magis extenfa, qualia folia gerunt om«
ties tales arbores, qua? in hortis plantatae funt.

Tom. Ill Flores

Handelende van de wilde Bbomen , waar
van men Timmerhwt beeft.

*

I. HOOFDSTUK.
Ebbenbout.

A Lie befcbryvingen en afteykeningen , die iktot nog
toe gezien bebbe van den Ebbenhout-ioow , zyn
%o onvolmaakt en zo onzeker , dat men daar uyt

dejjelfs regte gedaante geenfints begrypen kan : Dewyl
my dan bet geluk dient, dat ik bem in deeze Eylanden niet

alleen genoegzaam gezien , maar ook opgevoet bebbe , zoo

zal ik dejfelfs Hifiorie uitvoerlyk ofte volkomentlyk albier

ter neder zetten , nogtans niet breder , dan by in deeze

Oojlerfcbe Eylanden bekent is: Zullende den Lezer wel
konnen bemerken, dat bet zelve van de befchryvinge der

ouden al wat verfcbilt. Ik bebbe dan voor eerft drie zoor-

ten daar van aangemerki , die men eigentlyk Ebbenbout

noemt, met nog twee a drie baftaart-zoorten ; de eerfieis

*t eygentlyke ofzwarte Ebbenhout, die <wy in dit Ka-
pittel befcbryven , en de tweede bet Ternataanfcbe , ende

de derde 't witte.

Het gemeene Ebbenbout is een zeer boogen en begten

boom , met een fmalle kruin , en de ftam met regt rond,

maar wat boekig, en by de wortel met kleene vlerken:

defcborjfe des Jtams is niet dik , dog bard en fiyf'

, van
buiten uyt denJvoarten en vuil groenen gemengt ^ofjlegts

fwartacbtig , waar aan men bem onder andere hos-boomen

ligt kenty Tuig
t en fyn gefcbeurt, van hitmen bruinacb-

^tig-rvqjt^en droo&vanjukftantic ; daar onder. leyd een

hardy digt , en wit bouts metfynefwarte adertjes bier

en daar doortogcn, , die boe nader 't bert boe meerder zyn :

In plaats van bet middeljle bert groeyt die barde fwarte
en/ware fubftantie ,die men bet Ebbenhout noemt 9 door

den gebeelen jiam en dikjle takken gaande , dog in onge-

lyke proportie tegens bet omleggende witte bout , want in

de jonge boomen, die omtrent een dye dik zyn, vini men
dit fwarte bert niet boven een duim dik, maar inde voU
waffen boomen , die twee mannen pas omvademen konnen,

is bet witte bout niet boven vier en vyf vingers dik, de

reft allegaar fwart , boewel deeze proportie , na dengrond%
daar zeflaan, verandert, dewortels zyn van buiten ook

fwart , en bebben een fwart bert , dog in die gene , die

niet boven een duim dik zyn 3 ziet men 't niet.

In zyn jeugt beeft dien boom een fcboonder en blyder

loof, dan in zyn ouderdom , beflaande uyt veele lange

ryskens , daar aan de bladeren digt op malkander , dog
zonder order ftaan, op zeer korte fieettjes, vier duimen
lang, twee vingers breet, met een Jlompe fpitze , dog de

agterfte zfh altyt korter en ronder , dik ,fiyf , met dekan*<

ten enfpitzen onderwaarts gekromt , in de gedaante van
een lepeltje , offcbuytje , zonder merkelyke ribben , boven

boog groen , glad ,en glimmende, met een doorgaande voo-

ren in de midden , van onderen vaal of geel

,

.
met wei-

nige fyne adertjes ; de jonge bladeren zyn by baren oor-

fpronk wat roodacbtig s gelyk ook de Jleelen; aan deoude
bbomen zyn ze veel onzienlyker, want zy worden grauvj

en met fwartagtige pltkken bezet, bebbende adertjes van
onderen kennelyker,. en vallen meefl. af, zo dat de takjes

als dan krom, knoefiig, en bloot ftaan, alleenlyk twee &
drie bladeren by bet einde ; docb de boomen, dewelhe

op een zandige plaats of weeke gront ftaan , bebben veel

grooter en weker bladeren , de Peren-bladeren wat gelyk,

niet veel gekromt , maar meer uitgebreid , gelyk ook alle

die gene zyn , die mm in de boven plant.
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i HERBARII AMBOINENSIS Liber JV. cap.l

Flares pufilliadroodum funt , fefliles fere, non ad-

modum numerofi , ad foliorum ortum progermman-

tes,funtque primo parva albicantia capitula,quas du-

ris conftant apicibus,quae fefe in tna apenunt brevia

& acuta, albicantia petala,qua3quaedam parva gerunt

ftamina, inodora penitus, admodum caduca; totus

autem flofculus non major eft femine Porri , unde nee

mirwna eft ,
quod adeo aaro in confpe&um veniat,

incolisque plurimura ignotus fit, unde & quidam mihi

perfuadere conabantur, hanc arborem floribus defti-

tutam efle, alii contra miros & irregulares ipfi tri-

buebant & adfevibebant flores, quse omnia credere

debui tarn diu, donee ipfe arbores tales plantaverim,

& coliierim ,
qu;e mihi floresexhibuerunt,quos quinto

poft fationem anno in ipfis obfervavi.

In Aofculo hoc tripetalo tanquam in calice primo
fefe obfert glaucum capitulum Lini caput referens

,

fed multo minus eft, quod in fru&um excrefcit pau-

lo majorem nuce avellana , qui bafi infidet ftellata?

feu ftelliformi , pri.no oblongus , oviformis dein

fuperne planus & quafi comprefius atque umbilicatus,in

centro tenuem ;;erens apicem. EVu&us hi maturi funt

aurei ac tandem mbentes, multumque conveaiunt

cum Bonga Tanjong fruclibus.

Sub externa, fragilique pellicula pauca reconditur,

ruffa ,mucofa ,farinacea ,ac dulcis caro, quse edulis eft,

fed fauces conftringens 4intus tria continentur oblonga,

dura , & offea oflicula , magnitudine illorum Cajjice

Fifluke , fed parum trigona
,
quae acutiore latere in-

trorfum declinant, funtque nigra, fufca,& fplenden-

tia, aliquando vero quatuor& quinque talia in orbem
locantur^ fupremoque apice fibi adcumbunt , quae ve-

ta arboris femina funt, atque facillime progerminant
terrain tangentia.

Boeronenfis arboris lignum nigrum penitus eft , non
tamen adeo nigrum acfplendens,quam fi elaboratuirt

fueric, fed obfeure nigrum eft inftar carbonis diufub
terra conditi, fplendorem enim furnn & elegantem
conquirit colorem poliendo & fricando.

Uti hoc lignum per totam plurimum crefcit Orien-
talem plagam , (ic oc colore ac fubftantia diverfum eft,

nigernmum enim, politiffimum , ac proinde optimum
ex Aethiopia adfertur, unde Daedanitae primum ad
lacum rubrum^ac dein Tyrurn venale adduCunt, <Sc

hodie Portu»aHi illud emuntj^ofambiquae, noftrates

veiu hi iuftlta St; MauTtmTFoTtu%3\Uc4Ua de Cisne

,

jnale vero in Mappis Geographicis do Cirne vocata,h.e.

Cycnea infula a frequenti Dod-aarfenorum copia , quae

certamarinarum avium fpecies eft, quas Cycnos puta-

bant, quam infulam noftrates diu pecuparunt hujus

ligni gratia : Hoc lignum fubfequitur illud , duod in

veteri occurrit India , dein Boeronenfe , quod tamen
Mauritiano in pretio ac virtute cedit, praeterquam

enim quod cramoribus cdnftet fibris , facillime itidem

limas agit longitudinajes , (puriumque gerit cor ma-
gnis depravatum fifluris , unde non latos praebet afle-

?es : In hujus autem caufla mihi videntur ipfi noftra-

tes , qui hafce arbores non fatis adultas * nee jufto

caedunt tempore , quae enim -haud multum viro funt

craffiores, non legitimam adquifiverunt craflitiem , qUa-

7um lignum minus viride atque fuccofum facillime

findiiur, fi caedantur, lapfuque ipfo rimas itidem a-

gunt : Praeter haec excifores alium etiam cornmittunt

errorem , quod caefaS nempe arbores nimis cito albo

fjpofient ligno , denudatumque cor pluviis ac foli ex-

ponant , unde adeo facile rimas contrahit : E contra
Conduceret caefas has arbores cortice externoque li-

gno obduftas per aliquot menfes in filvis deponi, uti

intelligo illud obfervari in infula Mauritii per tres

menfes , donee externum inutile albaftrum fere com-
fcutruerit.

Alia porro occurrit difficultas* quas alicui dubitfm .

moveret, an nempe hodiernum noftrum Ebenum u-

num idemque fit, quod'veteres defcripferunt , ejus

enim odor, qui Diofcoridilibr. i. cap. 3. ejusque pla-

giariis gratus nabetur, fi carbonibus ignitis fuerit in-

pofitum , qui vero in hodierno tarn Mauritiano quam
Indico neutiquam jucundus eft , fed fubacidus ,• cru-

dum autem lignum carbonibus inpofitum acrem fundit

odorem fumumque oculos vellicantem , licet quosdam
ciftiarios narrantes audiverim , ejus odorem inter ela-

boiandum ipfis vifum fuifle dePipereparticipare: Ita

quoque noftrum Ebenum igni inpofitum nonitaoleo-

Het bloeizel zyn zeer kleene bloempjes 9 bykans zonder

Jbeeitjes , <weinig in 't getal , by den oorjpronk der blade-

ren voortkomende , eerjtelyk kleene witte knopjes , met
bardefpitsjeSy deweke baar openen in drie <ortedikkeen

witte fpitze blaailjes, binnen met eenige korte draatjes^

zonder reu.k en ligt afvallende
y
ook is uetgebeele bkempje

met veel grooter als een Ajuyns-zaad >en daaromis'tgeen
wonder, dat bet zelden gezien wordt, en by de Inlanders

meejl onbekent is, en waar van eenige my ookivysmaak-
ten,dat dezen boomgeene bloemen en oadde , boewel ande-

rsn daar en tegen weaer wonderlyke en onbekende bloemen

aan dezelve toejebryven , al 't welk ik bebgelovenmoete?iy
tot datze door myn eygen bandengeplant

t
opgekotnenzyn t

en bloemen gedragen bebben, *t welk my in 't vyfde jaar

na baar zaaying geluxt is.

In dit ariebladig bloempje, als in een kelkje .komteerjl

een btaauw-groene knop voGrt
y
gelykende een vlas-knop 9

dog veel kleender , daar uit de vrugt wert , wat grooter,

dan een bazelnoot , op een gejiernt of Jter gelykent voetje

Jlaande, eerjl langwerpig en ey-formig, daar na boven

Wat plat en ingedrukt , en in 't naveltje een kort Jpitsje

vertonende : De rype worden gout-gtel , en ten laatfien

rood , en bebben groote gemeenfebap met de vrucbten imn
Bonga Tanjong.

Onder 't buytenfie en brojje buydeken leyd een weinig,

ros
, fmerig , meelacbtig , en zoet vlees bequaam om te

eeten t
dog de keel wat vringende ; binnen Jiaan drielanf*-

werpige fieen-barde korls , in de groote als die uanCaiha
Fiftula, dog wat drieboekig, en met de feberpjie kant na
binnen ziende

, fwart , bruin , en glimmende , zomtyds

Jiaan 'er 00k vier en vyf altyd in ae rondte . en met de

voorfle fpitzen tegen malkander , en deze zyn 't zaat van
dezen boom, dewelke zeer ligt opkomen, als zy maar de

aarde raaken.

Het, bout van den Boeronezen boom is regt fwart, dog

feenzints zo fwart en glimmende
,
gelyk men 't gearbeiae

out ziet
y
maar doofjwart, gelyk een koole , die lang

onder de aarde gelegen beeft . bekomende zymn glans en
boose koleur door polyflen en aanfmeren.

Gelyk nu dit Lout door den gebeelen Ooft meefl ver-

fpreit waft, zo verfebilt bet 00k wat van fubfiantie en
coleur t want betJwar.tfte , fynfle, en dierbalven 00k bet

befle komt uit JEth'opie , van waar bet de Dcedaniten eerfb

na 'troode Meyr,m daar na te Tyrus te Aanpgehr.ag^beb-

ben, en de Fortugez^n tedvmdtttrgr Wurmen bet 00k tot

Mozambique, de onze op bet Euand Mauritius, by de
Portugezen Ilia de Cisne ( en qualyk in de Kaarten do
Cirne genaamt) dat is Cycnea of bet Zwanen-Eyland,
van de veele Dod-aarzen , zynde zekere zee-vogels ,die zy
voor een gejlagte van Zwanen aanzagen,en welk Eyland
by de onze om dit bouts wille lange is bezeten geweeji;
Naaft bet zelve bout is bet gene, dat men in oud Indien
vint, en voorts ons Boeroneze, 't welk egter bet Mauri-
tiaanfebe in deugt of goetbeidt veel wykt , wantbebalven
dat bet grover van fubfiantie is, zo febeurt bet 00k ligt

in de lengte, en beeft een valfcb bert, daar men groote
febeuren in ziet , en dierbalven geen breede planken daar
uit bebben kan : docb de oorzaak daar van dunkt my enig-
zints te zyn ons eigen volk , die deze boomen , of te jong%

ofte te, ontydig kappen: want de boomen, die niet veel
dikker dan een man zyn, bebben nog lange baare volko-
men dikte niet , en bet bout , als dan nog te jeugdig en te
zappig zynde , febeurt zeer ligt, als men zeafkapt, 't

welk 00k meefi door den flag in 't vallen gefebiet : Ook
zo bebben onze kappers nog een anderefoute, te weten
datze de ongekapte boomen te vroeg van bet witte bout
beroven , en bet ontblote bert in de regen en zortne laten
leggen; waar van bet als dan zo ligt febeurt, daar men
de omgekapte boomen beboorde , met de fchorffe en 't bui-
tenfie bout , eenige maanden in het bos te laten leggen ,
gelyk ik verfta, dat men op bet Eyland Mauritius drie
maanden doet , tot dat bet buitenfiefpint balf'vergaanzy.
Nu is daar nog een andere fwarigbeid , dewelke iemand

zoude doen twyffeten , of ons hedensdaagze Ebbenbout al
sen en 't zelfde zy, met het gene de oude befebreven beb-
ben, te weten de reuk, dewelke by Diofcor. lib. 1. cap.
3. en zyne nafebryvers lieffelyk op glimmndeofbranden-
de kolengeftelt werd, dog die in bet bedendaagze ,zowel
Mauritiaanfcbe , als Indiaanfcbe bevonden werd, geen-
zints aangenaam , maar veel meer goor in bet rauwe
bout , en op kolengelegt zynde feberp, met een bytende
rook, boewel ik zommige Kiftemakers boorde verklaren 9
dat bun dien reuk in 't werken voorquam, als peper', z»o
is ook ons Ebbenbout op '* vuur zo olyacbtig niet, no$
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IV . Boek. I Hooftft. AMBOINSCH KRUYDBOEIt.
fum eft, nee ita rufFefcit,fi fupra porphyritim conte-

ratur, uti Diofcorides id de fuo teftatur. Non tamen
dubitandum eft , quin hodiernum unum idemque fit

ac illud antiquorum , uti illud quoque doclus Mattbio-

lus in Commentariis fuis ad illud caput confirmat , quum
aliis in qualitatibus conveniant , nee Tbeopbrajtus nee

Vilnius de odore quidquam commentati lunt. Addo
infuper Ebenum iEthiopicum quandam forte poflide-

re qualitatem , qua? in Indica non obfervatur , nee
etiam Boeronenfe cum illo Indiae veteris, colore

convenit , plurima enim pars nigricat , fed inve-

niuntur quoque frufta , quae amplas gerunt ftrias al-

bicantes ac vortices , qua? non ita bona? funt fubftan-

tia?, fed elegantioris adlpeftus, ac forte conveniunt

cum illo , quod Diofcorides Ebenum Indicum vocat , &
fub hoc titulo defcribit, quod autem nigrum eft, ab
omni tempore graviffimum omnium lignorum habi-

tum fuit, ^tgue aquse inpofitum fundum petit, quam
vetuftum & ficcum etiam fit,unde concluditur , con-
flare ex partibus tenuifiimis & folidiflimis, e contra

quo magis ad cinereum vergit colorem ,
quoque plu-

res gerit venas albicantes, eo levius eft, fed tamen
femper in aqua fundum petit.

Curiofitas me inftigavit , ut femel quosdam perdo-

latos afleres fexdecim vel ieptendecim graviffimoriim

lignorum , quas in Amboina crefcunt ,
ponderarem

,

ut gravitatis proportionem detegerem , quum exper-

tus fui , Boeronenfe Ebenum gravitate fuperari ab

Hotoenfi, quod in Leytimora crefcit, ac fere con-

venit cum Mangio ferreo , fieri tamen poffet ,
pro-

portionem a me obfervatam alio experimento aliam

obfervari , quum , quantum memini , qua?dam ligna

non rite eflent ficcata.

Arborem Boeronenfis Ebeni ligni non multum dif-

ferre a Mauritiana , atgue hanc ipfam forte non ab
iEthiopica,oculares teftes mihi fandta adfirmarunt fi-

de, dicentes folummodo , Mauritiana? arboris folia,

quantum recordari poterant, paulo eiTe majora illis,

qua? in Boeronenfi obfervabant, fed in vetuftis quo-
3ue arboribus e(Te cinerea, rugofa, ac plurimum ca-

uca. Sic quoque^athor Mauritiana nanc habebat
qualitatem, ejus corticem paulo magis efle cinereum^
quum Boeronenfis multas conaui^at macula*- Higiaaj-

fi arbor perfe&efit.adulta & adca?dendum apta, qua?

tantse craffitiei turn temporis eft , ut duo vix viri

earn complecti poffint.
r ; . . ,

Francifcus Pyrardus icriptor neotencus nobis longe

aliter fuam delineat Ebenum cap. 8. quam .obfervavit

in Africa & Madagascara , quum ipfi tribuat formam
& altitudinem Olea? , folia Salvia* , floresque albos

anftar Rofarum &c. qua? fi vera fint, arbor Africana

jnultum a noftra differt , quin Salvia? fimilitudinem de-

«luxerit a cinereo colore ac rugofitate vetuftorum fo-

liorum , hunc vero auttorem aliis in rebus obfervavi

Jonge petitas componere fimilitudmes , qua? itaque

curiofis Africanarum regionum inveftigatoribus inda-

ganda relinquuntur.

Uno ore veteres binas Ebeni fpecie&obfervarunt,

tmas Diofcorides he. cit. in iEthiopicam & Indicam

diftinguit: Tbeopbr, Hiji. Pi. lib. 4. cap. 5. illud divi-

dit in JEbenum verum ac fpurium, quern fequitur Pli-

thus Hift. Nat. lib. 12. cap. 4. ubi fpurium dicit efle

ijbeciem fruticofam forma Cytifi, per totam crefcen-

tem Indiana , bini hi au&ores dicunt Ebenum folum-

modo in India crefcere. Herodotus apud Plinium. loc.

cit. illud tantum in ^Ethiopia ponebat , Diofcorides

vero exutrisque illud petit regionibus, quod etiam

verum eft.

Quid jam veteres per fruticofum Ebenum intellexe-

lint, quod ex eorum opinione maculatum eft, leve,

ac vilis pretii, me hue usque latet, a fide enim dignis

ieftibus omne Ebenum, quod hie in India crefcit, ab
excelfis & ingentibus colligitur arboribus, intellexi au-

tem fimul, unam Ebeni fpeciem vilem & levem ex ora

Cormandelenfi deduci , quod fine dubio ex diverfa erit

arbore, qua? inquifenda porro eft: In ea fere eflem
fententia, fupra defcriptam Novellam nigram feu Caju
Salimeri, qua? in plunmis India? locis occurrit, ave-
teribus pro Ebeni fpecie fuiiTe habitam,ha?c enim eft

arbor fruricofa, ejus lignum leve, ex cinereo-nigri-

cans , longis ftriatum venis , quodammodo odoratum
& oleofum : Dura vero Diofcorides binas ultimas qua-

Tom* III% li'tates

werd ook niet zo ros, als men 't op eenfieen vryft, ge-
lyk Diofcor. van "t zyne bebben wil : Egter beboeft me*i
geenzints daar aan te twyffelen, of ons bedendaagze zy
ten en 't zelfde met bet Ebbenhoud der oude, gelyk 00k
den Igeleerden Matthiolus in zyne aantekeningen op 'I

voornoemde Kapittel wel zegt , om datze in andere eigen-
febappen met malkanderen over een komen , en om dat ook
Theophraftus en Plinius van den reukniets vermelt beb-
ben : Ik doe daar nog by , dat mijjcbien bet Mtbiopifche
lets beeft ± bet welk men aan bet Indifcbe niet en vindy
voorts is bet Boeroneefcbe en dat van oud Indien ook niet
van eenderley coleur ; want bet meejie is wel doorgaans
fwart , maar men vind bet ook , daar brede ivitte flrepen
en vlammen onderlopen, 't welk wel fleeter vanjubjlan-
tie, maar ftaayer van aanzien is >en mijfcbien bet zelve,
gelyk Diofcorides zyn Ebenum Indicum befebryft; 't

geen doorgaansfwart is , beeft men van alle tyden ge-
Jjouden voor bet fwaarjie van alle bouten, 'i welkin 't

water zinkt 9 boe droog en oud bet ook is 9 waar uyt men
afneemt , dat 't van zeerfyne en digte delenmoetgemaakt
zyn, daar en tegen boe graauwer bet is, en boenteerwit-
te ftreepen bet beeft , hoe ligter bet bevondenwerd

y even^
wel nog altyd in H water zinkende.

De curieusbeid beeft my ook eens daar toe gebragt , om
eenige glad gefchaafde plankjes, van 16 d 17 derfwaar-
jie bouten in Amboina wajj'ende , na te wegen , om de
proportie van haare fwaarte uyt te vinden , wanneer ik

bemerkte , dat bet Boeroneeze Ebbenbout aanfwaarte over-
troffen wierde van 't Hotejcbe 9 t welk op Leytimor wafl , en
ten naaflen by overeenkomt met betMangium Ferreum : Eg-
ter zou *t wel konnen zyn , dat de proportien by my ge-

ftelt , by nader onderzoek anders gevonden wierden , om
dat na myn erinneren zommige bouten niet ter dege droog
waren.
Dat nu den boom van 't Boeroneeze Ebbenhoud niet

veel is verfcbillende van de Mauritiaanfcbe , en dezelve

ook mijjcbien niet van de Mtbiopifche , bebben my geloof-

waardige ooggetuygen genoegzaam verzekert, alteenlyk

daar by doende,dat de bladeren van den Mauritiaanfcben
boom, na baar ontbout , wat grooter waren dan die zy op

Boero zagen , dog mede aan de oude boomengraauw , ruyg^

en meejl afvallende : Zo badde ook den Mauriciaanfchen

die iygenfebap , dat defcborjje wat graauwer zynde dan
de Ifoeroneeze> veetefwarte ptekkenbekomt , wanneer den)

boom volkomen oud , en *ot happen bequaam is: bebbende
als dan de dikte van twee mannen omvademens.

Francifcus FyiaiUne, ctn mewwtm Scbryver cap. f.
mould ons zynen Ebbenbout-boom , die by in Africa en
Madagascar gezien beeft, beel anders af, gevende bem
de geaaante en boogte van een Olyf-boom,de bladeren die
van de Zalie,en witte bloemen de R^zen gelyk, £fc; bet
welk waar zynde, zo moet den Africaanzen boom van den
onzen veel verfcbillen , of by moet de gelykeniffe van de
Zalie genomen bebben , van de grauwe verwe en ruigbeid
der oude bladeren; dog dien Autbeur beb ik in veele an-
dere dingen bevonden zeer ver gebaaldegelykenijfen te maa-
ken , bet welk aan de curieufe onderzoekers der Africaan-
ze landen vefder aanbevolen blyft.

De ouden bebben eenparig tweegejlagtenvhn Ebbenbotit
geftelt , dewelke 'Difcorides op de aangebaaldeplaats noemt
JEtbiopicamtf Indicam: Theophraftus Hift. Plantarum
lib. 4. c. 5. verdeelt bet in opregt enjlegt Ebbenbout , gelyk
ook Plinius doet , Hift. Natur. lib. 1. cap. 4. alwaar by
betflegte zegt te zyn een jlruykagtig gejlagte in de ge-
daante van Cytifus , door gebeel Indien verfpreidt waf*
fende : Deze twee zeggen ook , dat bet Ebbenbout alleen

in Indien wajl. Herodotus by Plinius , loc. cit. baalde
bet alleen uyt ^Ethiopia , Diofcorides uyt alle beide, 't

welk ook waar is.

Nu wat de oude door 'tjiruykige Ebbenbout verftaan
bebben , 't welk na baar meyninge geplekt , ligt , en van
geringe waarde zoude geweefl zyn, is my nog onbekent %

want uyt geloofwaardige getuigen weet ik, dat al bet

Ebbenboutbier in Indien waffende, van Jwaare engrove
boomen komt;dog bebbe ik mede verftaan, dat 'er eenzoorti

gering en ligt Ebbenbout van Cbofmandel komt , bet welk
buyten twyffel een diverze boom zal wezen , en nog te on-

derzoeken float : Ik zoude bykans in die meyninge komen $
dat de bovengefebreven Novella Nigra ofCajuSalimoe-
ri , die op meer plaatzen van Indien wajt, by de oude voor

een zoort van Ebbenbout gebouden is , want dit is een
jlruykagtigen boom , bet bout ligt-graauw fwart , met
lange aaerengeftreept , eenigzints welriektndeen olyacbtig:

A 2 Maar



4 HERBARII AMBOINENSIS LiberTV. capX

litates optimo fuo Ebeno adfcribat, binasqueprlores Maar dewyl Diofcorides de twee laatfie eygenfcbappm

viliori tribuat hinc nihil certi concludes poffum. zyn bejie Ebbenbout , en de twee eerjie betjlegte toefcbryft,
y

zo kan ik bier van niets vafi befluiten.

Obfervatum quoque fait Ebeni arborem in primis

quatuor annis nigro deftitui corde,quam magna eriam

acque excelfa fie, dein per annum quiefcit nee ex-

crefcit, fed nigrum format cor. Sexto dein ac fub-

fequentibus annis de novo vegetat. In adultis cortex

obfervatur in inferiore trunci dimidia parte nigricans,

rugofus, ac fiffus , fuperior vero pars eft cinerea & ma-

gis aequalis, quoque magis fit cinereus hie cortex, eo

maturior habetur arbor, majusque cenfetur ejus cor,

uti & fi fupra radicem truncus fit alatus : Hoc autem

inteJIigendum eft de arboribus in loco natali crefcen-

tibus, in plantatis enim vix decimo aetatis anno tale

obfervatur cor.

Norton. Latine arbor Ebenus , lignum vero Ebenum;
Belgice Ebbenbout. Arabice Abanus & Abenus , Lati-

iie ac Greece quoque fcribitur cum adfpiratione He-
benum, fed minus ufitate , qua? omnia ortum fuum
habent ab antiquo Hebraeo Hobnim , Ezechiel 27. verfu

j$, ubi dicitur mercatores Dedanitenfes (qui verfus

Borealem extremam Arabiae felicis partem habitabant

propeoftium lacus rubri,ubi nunc urbs Aden fita eft,

uti& e regione partis Africae Trogloditicae di£tae)hocce

lignum , magnosque Elephantum dentes venales ad-

duxiffe Tyrum , qua? utraque fine dubio petiverunt

ex litoreis plagis vicinse iEthiopiae
,
quales hodie funt

Melinde & Mofambique : Maleyenfes communi vo-
cabulo illud vocant Caju-Arang . h. e. carbonis lignum
ab-atro colore, uti & Boeronenfes Aymiten &Aymet-
ten h. e. nigrum lignum. In Ternata & Tidora vo-
catur Botolino, in China Oubak, h. e. aliquid, quod
liigrum eft inftar atramenti.

Locus. Optimum, uti fupra di&um eft, quondam
petebatur ex Ethiopia, navibusque inponebatur Ma-
Jambiquae , uti & hodie fit , noftrates vero illud dedu-
cunt ex infula St. Mauritii fupra defcripta , uti & ex
Madagascara.Caeterum, ut cum Diofcoride loquar , per
totam Orientalem Indiam occurrit , una vero fpecies
nigrior eft atque folidior altera , ac quotidie multi de-
teguntur loci , in quibus invenitur. Ora prafertim
Cormandelenfis hoc ligno abundat, ex quo incolae
omnia opera fabrilia , uti fedes , fcamna, menias,
formant, qua? opere topiario tiggantiflime ornant,quod
fiuam-am6clut\j , proniprcTatqur-pttfittis inftrumea-

tis , & tarn vili pretio , ut certe mirandum fit.

In Zeylana circa Trinkenamale hae arbores ingen-

tes admodum & copiofse quoque occurrunt, fedibi

non ita ab incolis cxpetuntur quam a litoreis populis,

immo faepe ex hoc palos clauftrorum formant ; circa

Johoram, Siamam, & Cambodjam itidem invenitur,

quod in Chinam defertur, ibique fatis vili venditur

pretio , licet etiam in ipfa provincia Cantona crefcat.

In Moluccis porro infulis , ac praefertim in Boerone

fatis frequens eft, cinereara vero Molucca; ipeciem

tanquam diverfam fubfequenti defcripfimus capite ,

cujus nigerrima plerumque fpecies occurrit in Mana-
do & Gelolo inter cinereum mixta : Lignum vero

Boeronenfc a noftratibus primum deteftum fuit circa

finum Kajeli anno 1641. ac dein in Occidentali ejus-

dem infula; parte Balatetto difta, verum arbores ibi

jam ita funt excifae, ut poft annum 1670. fere nullae

vetuftae amplius inveniantur arbores. Noftra natio

illud quoque detexit lignum in infulis ad Eurum litis,

praefertim in Timora Laut, uti quoque in anteriore

Novae Guinea; parte Ofiin di&a, forte ibi porro per

totum tractAim Auftralem occurrit, uti & in infulis ad

mare magnum Auftrale litis. In quibus faltem itine-

rariis Occidcntalibus narratur illud defectum fuifle in

quibusdam infulis ante Chili & Peru litis, uti & ego
quoque intcllexi , illud reperiri in infula St. Helena ,

fed pauca copia nee bonae notae. Paponenfes infula;

illud quoque exhibent , binis diverfis coloribus diftin-

£tum , cujus nigra fpecies convenit cum Amboinen-
li, cinerea cum Ternatenfi, cujus primum circa litus,

alterum vero lignum in ipfis montibus MeiToalae cre-

fcit.

Anno 1666 furculos ex Boerone deferri jufli, quos
in hortis circa caftellum Victoriam pfentavi , qui om-
nes fere laete progerminarunt, praccocesque admo-
dum , quinto nempe & fexto anno , quum trunci vix
brachium cwifi eflent, exhibuerunttru&us, qui de-

cidui

Men beeft 00k aangemerH , dat den Ebbenboute-boom

in zyne vier eerjie jaren gantfeb geen fwart bert beeft ,

by mag zo boog en breet opfebieten als by wil , daar na

rufi by wel een jaar enfMet niet op, maar formeert 't

fwarte bert: In 't zesde en de volgendejarenfcbiet by dan
wederom op; aan de volwajjfene ziet men de feborffe ,aan
de onderfie belft des Jiams, fwartagtig ruig, en gebor-

ften , de bovenfie grauw en evener , en boe grauwer by
<voerd 9 boe ryper , en met grooter bert men bemacbt, als

mede ivanneer by boven de wortel Heine vlerkjens zet:

dit is te verftaan van boomen , die op boar eygen grond
groeyen, want aan de geplante ziet men in 't tiendejaar

nog geenfwart bert.

Naam. In 't Latyn den boom Ebenus , en bet bout

Ebenum; In 't Duitfcb Ebbenhout, in 'tArabtfcbAbanus
en Abenus, menfebryft bet in 't Latyn en Grieks 00k

met een adfpiratie Hebenum, dog mingebruykelyk^allt

<welke ivoorden afkomfiig zyn van 't oude Hebreeufcbe

Hobnim , Ezechiel 27. vs. 15. alwaar gezegt wort,
dat de Dedanitifcbe Koopluyden Qdewelke bewoonden 't

uitterjle deel van Arabia Felix by den ingang van'troo-

de Meyr , daar nu de Stadt Aden leyt , als mede tegen

over 't deel van Africa , dat men Trogloditicam noemt ) dit

bout , nevensgroote Olipbants-tanden , te koop bebben

gebragt naar Tyrus^welke 231 buiten twyffelgebaalt beb-

ben uyt de Zee-baven van bet naafle Mtbiopia
, gelyk be-

densdaags Melinde en Mofambique zyn. De Maleyers
noemen 't in 'tgemeen Caju Arang , dat is Kool-hout, van
zynfwarte koleur, gelyk 00k de Boeronezen Aymiten en
Aymetten , dat is Swart-hout,* Op Ternatm en Tidora

Botolino , Cbinees Oubak, dat is, iets zofwart als inkt.

Plaats. Het befie als boven gemelt , wiert eertyts ge-

baalt uit Mtbiopia , en ingefcheept tot Mofambicque , gelyk

bet nog gefebiet ; de onze brengen bet uit 't Eiland Mauri-'

tius, bier boven befebreven , als mede uit Madagascar,
de reft, op dat ik met Diofcoridesfpreeke , is door gebeel

Ooft-Indien verfpreidt , dog 't eenefwarter en digterdan

't andere, en komen dagelyks nog vetle plaatzen in ken-

niffe, daar 't gevonden voerd.- De Kufte Cbormandel it

inzonderbeidt daar rykelyk medo voorzien,,. daat^de
imanaen uilerMndo curieus*uoerk.* tdrfboeXen, ba~nken 9
en tafeltjes van maken, dezelve met lof en beeltwerkkon-

ftig uitfnydende y en dat zo veerddg> en met zo geringen
gproptjehap . oak vonr ?.n kleinen Prys , dat bet te verwon-
deren is.

Op Ceylon omtrent Trinkenamale, beeft men deze boo*
men 00k zeer groot en overvloedig } dogvoerdenaldaarvan
't Landvolk zo veel niet gebefigt, als op de Kufi, ja zy
maaken zomtyds Paliffaden van baare Fortrefjen daar vanft
Item omtrent Jobor , Siam, en Car&odja, bet voelk in
Cbina vervoert wert , en aldaar redelyk goed koop is
boevoel 't*in de Provintie Canton zelfs waft. Voorts is
't in de Moluxe Eylanden ,en inzonderbeidt opBoerore^
delykgemeen, dog van 't eygentlyke graauwe Moluxe,
bebben wy een byzonder geflagt gemaakt, (waar van in
'£ volgende Kapittel ) vallende 't fwarte d'oorgaans in
Manado en Gelolo, met bet graauwe gemengU HetBoe-
roneze is by de onze eerft gevonden omtrent debogtKajelt
Ao. 164 1. , en daar mop de weftboek van 't zeive JEf-
landt, genaamt Balatetto, dog zyn de boomen nu zo uit-
gekapt, dat men na 't jaar i6^o.Jcbier geen oude boo-
men meer beeft konnen vinden. De onze bebben '£ 00k
gevonden in de Zuyd-oqfier Eilanden , inzonderbeidt op
Timor Laut, als mede op 't voorfle deel van Nova Gui-
ma, genaamt Onin, miffebien goat bet daar voor door
'S gebeele Zuyd-landt , en de Eilanden van degroote Zuyd->
zee. Immers men vint gefebreven in eenige iVefierfe Vo±
yagien, datze bet zehe gevonden bebben op eenige Eilan-
den voor Chili en Peru leggende, gelyk ik 00k verflaan
bebbe, dat men 't vinden zoude op t Eiland St. Helena
dog weinig , en niet veel bezonders. De Papoufe Eilan-
den leveren bet 00k uyt van tweederley koleur, betfwarte
met 't Amboinze ,en grauwe met bet Ternataanfcbe over
eenkomende, waar van

y
t eerjie omtrent de firand, en

bet andere meefi in 't gebergte wafi op Mejfoal.

In bet jaar 1666. beb ik de jonge fpruytjes van Boera
laten komen, en die in de boven omtrent 't Kafieel Pifto-
riageplant, ofplanten laten, welke meefi alle geluWg
opgekomen zyn, 00k zeer vroeg (te weten in 't vyfde en
zesde jaar) deflammen pas ten arm dik zynde > vrugten,

gavex,

«



IV Boek. I Hooftjl. AMBOINSCH KRUYDBOEK. $
cidui alteros iterum emittebant furculos,unde didici, gaven, dewelke afvallende 9 wederom andere fpruytjes

in Amboina has arbores facillime transplanted & pro- voortbragten ,waar uit ik bemerkte^ dat men in Amboina
pagari pofle, fi diligens adhiberetur cura, quod in deze boomen zeer ligt verplanten , en vermenigvuldigen

faxofis inprimis locis fieri oportebat , ubi lignum fem- kan , als men 'er neerfiigbeid toe wilde aanwenden , en

per durius crefcit.

Ufus. Ebenuin ab antiquis jam temporibus in ma-
gno fuit pretio, led olim multo carius erat quam ho-

die: apud Plinium enim /. c. legitur, ./Ethiopes Per-

fias regibus omni tertio anno tanquam tributum folve-

re debuilTe centum Phalangas (h. e. frufta) Ebeni,

ut & aumm , atque Elephantum dentes ; Licet apud
Herodotum in Thalia notetur ducenta fuifle Tegmen-

ta , qui mos ad fuum usque tempus obtinebat. Unde
& mirum mihi videtur, Tbeopbrafiumlib, 4. cap. 5. nul-

lam ./Ethiopia facere menrionem , fed putat omne il-

lud lignum ex India deferri , ubi ejus popularis Ale-

xander Magnus id invenit , quum tamen ex epiflola

Candaca? reginse Meroae ad Alexandrum data conftet,

fefe ipfi (quern vocat Pellaeum juvenem)donotrecen-
ta Ebeni tegmenta mififfe , uti id legitur in adnota-

tionibus Bodcei a Stapel in libr. 4. cap. 5. Tbeopbrafii:

Hoc infuper confirmatur ex ifto Ezetbielis loco,Dse-
danitas nempe id fine dubio petiifle ex vicina ipfis

Ethiopia, Tyrumque venale adtulilTe,unde & apud
Poetam Lucanum, Meroetica Ebenus vocatur, quod
vulgaria exemplaria vitiofe legunt Mareotica: Dasdanita

enim ab , utraque lacus rubri parte fita eft. Hocque
quartum pretiofum eft lignum , quod in facra fcriptu-

ra numero plurali occurnt, cujus fupra libr. 2. in ca-

pite de Agallocho rationem dedimus , primum enim
eft Sittim , fecundumAchalim x tertium Almugim , quar-

tum Hobnim.

Ebenum hodie vulgar! eft in uiu , reges enim non
tantumfuafceptra ex hoc habent ligno, nee idolorum
imagmes ex hoc modo formantur., uti Mattbiolus in

memorato fuo commentario fcribit , fed omnia infu-

5)er fupelleclilis genera ex hoc jam fiunt,uti fedes,

camna , ciffafi , menfae , patinse , crateres, qui a quibus-

dam regibus in magno etiam hodie habentur pretio,

«juum ex vulgar! opmione omnia incantamenta ener-

vent. Quo modo porro ad cunfta oi3eraJbrii»«»«a---^*^*»^«*-^w^»' Moebel, vovrt^'ut allerbande Jcbryn'
tarn extra quam »«-e**»^» «^w»ifev^faf , non memora- werk„ buiten, en in Europ* gebtuikt werd , zuilen ivy
bimus, fed illis artificibus commendatum fit, folum- niet opbalen, mnnv dee ambagten bevnlen Idun

t alleenlyk

modo id adnotantes, Ebenum recens elaboratum co- zeggende, dat bet verfcb-gewerkte Ebbenbout een dootze

loris efTe opaci,nec fplendere , fed ilium conquirere koleur, engeenglans beeft, maar den zelven verkrygen

poliendo & Fricando. Tinftio haec fit ope optimi a- moet met aanftryken enpolyfien. Het aanftryken gefchiet

tramenti, in quo quidam Ligni Sappeni ramenta fie met de befie inkt ,daar in zommige de fpaanders van Sap-

parum aluminis excoquunt , ut nigredini fimul pur-

pureum fplendorem addant : Hoc bis terve tali modo
fricatum lignum poliendum.eft primo duris deinmol-

lioribus penicillis , ac demum pannis laneis & pauca

cera. Ciftiarii.hoc elaboranr.es lignum mihi narrarunt,

hujus ligni rafuram cutim tangentem pruritum exci-

tare : Experti quoque fuere lignum Mauritianum mul-

to magis politum polTe elaborari , fed facillime frangi

inftar vitri, carbonibusque inpolitum , vel igni inje&um
Snftar falis fhepitum excitare , e contra Boeronenfe

lamenta magis exhibet, craflioribusque conftat fibris,

ac ferra melius elaborari potell quam Ternatenfe

:

Utramque hanc fpeciem obfervavi ignem facile con-

cipere, fed lente ardere, ac facillime exftingui, fed

optimum ac durum exhibere carbonem , qui diu i*

gnem fovet.

y
t ittelk dan 00k op Jieenagtige plaatzen moeft gefebieden ,
daar altyt harder^ bout voortkomt.

Gebruik. Het Ebbenbout is al van oude tydeningroo-
te agting gebouden , dog eertyds was 't veel duurder ,

dan bedensdaags: want by Plin. loc. cit. Jlaat, dat de
JEthiopiers C dat zyn fwarte Mooren) aan de Koningen
van Perjie alle drie jaren tot tribuyt moeflen opbrengen
100 Pbalangas (dat is moten) Ebbenbout nevens gout,
en Olipbants-tanden : Hoeinel men by Herodotus in Tha-
lia leeji, dat 't 200 moten zyn geweejl, welke manier
nog tot zynen tyd duurde. Daarom ik ver-wondert ben*

dat Theophraftus lib. 4. cap. 5. niet met al rept van '£

Mtbiopifcbe 9
maar meynt dat 't ailegaar uit Indienkomt9

daar 't zyn Landsman Alexander Magnus
, gevonden

beeft; daar nochtans uit den brief van Candace, Konin-
pnne tot Merb'e , aan Alexander blykt , dat zy aan bent

zelfs (by baar den Pellmfcbenjongelinggenaamt^toteen
verering 300. moten Ebbenbout gezonden beeft , gelyk men
leeft in de Annotatie van Bodasus a Stapel, op cap. 5.
lib. 4. Thepphrafti : Als mede uit de vooYfz. plaats van
Ezechiel , dat de Dcedaniten , bet zelve buiten twyffel uit

bet naajie JEtbiopie balende^ te Tyrus te markt bragten9
daarom 't 00k by den Poe'e't Lucanus Meroetica Ebenus:

eenaamt werd, daar de getneene Exemplaren dogqualyk
Mareotica van hebben gemaakt : want de tkedaniten te

weerzyden aan *t roods Meyr leggen ; en dit is 'I vierde

kojlelyke bout , bet welk de Heuige Scbrifture Numero
Plurali noemt, waar van boven lib. 2. in 'tKapittelvan
Agallocbum reden gegeven is, te weten 1. Sittim , 2 Ac-
halim, 3. Almugim, en 4 Hobnim.

Hedensdaags is bet Ebbenbout in gemeener gebruik;

want de Koningen maken nu niet meer haare Scepters ,

en de beelden barer Afgoden alleeji van dit bout , gelyk
Matthiolus in zyn voornoemde Commentarius febryft,
maar wel allerbande gemeen buisraad , als Jloelen , ban-

ken , kifien , tafels , feboteh , en drinkbekers, welke

laatflen by zommige Koningen nog in waardye gebouden
werden, om datze naar 'tgemeen gevoelfn s alle toveryen

In re Medica apud Indos non magno eft in ufu,

vires caeterum poflidet detergentes , quum particu-

lis conftet tenuibus ac fubtilibus , fine notabilicalore,

fed parum exficcat , unde non male a doclis pro fpe-

panbout en wat Aluyn koken, om de fwartigbeit met een
purpere glans te meer luijler te geven : dit zoo twee a
driemaat aangeflreken zynde, moet men H bout polyfien ,
eerfi met barde, daar na met zagte boenders , en ten laat-

Jlen met een wollen lap , en een weinig was. De Kifie-
makers in dit bout werkende, bebben my verklaart , dat
bun dit zaagfel van *t bout, op 't naakte lyf komende,
eenig jeuken veroorzaakte : Zy bevinden ook , dat hetMau-
ritiaanze zig veel gladder loot werken, en kort afbreeki
als glas, op de koolen of in 't vuur gelegt zynde, knerfl
bet als zout , daar en tegen bet Boeronezefplintert meer,
en is grqfdradiger , maar nog al beter to bewerken met
de zaage , dan bet Ternataanze. Van beide deze zoorten

beb ikgemerkt, datze bet vuur wel ligt ontfangen ymaar
flappelyk branden , ligt wederom uitgaan, en weinig of
geen olie uitgeven, dog een bard kooltje zetten

y dat lange
gloeyU

In de Medicyne werd 't by de Indianen niet zonderlyk
gebruikt: bet is anders van fyne , fubtile , en afvagende
kragten, zonder merkelyke bitte , maar wat opdrogende ,
daarom bet niet onbillyk by de Geteerde voor eenmedezoor-

cie Ligni Guajaci habetur: Quidam India? magnates, te van bet Lignum Guajacum gebouden word. Zommige
uti dictum fuit , ex illo crateres formant (quibus
vires adferibunt cunfta venena & incantamenta ener-

vandi & depellendi) ex quibus coftam Oryzam alios-

que cibos jejunii diebus JEthiopes edunt: Alii pro
arcano habent hujus arboris radices propinareadian-
guinem illorum depurandum , qui malignis laborant

ulcerationibus ac icabie, vel quaedam Luis Venereaa
iigna habent: Hunc in finem primo illorum fanguis

adtennandus eft decocto Ligni Sappan didli ,& Boelas

Swangi, dcin hujus radices tenuiter fciflae,& in aqua
decofta; ipfis propinantur,inftituta more folito tenul
diaeta : Scabies porro atque ulcerationes eluendae funt

forti decofto ipfius ligni rafura? , fed cum aqua non
bene

Grooten van Indien, als gezegt , maken 'er bekers enfebo-
tels van (dezelve toejebryvende de kragi om alle toveryen

en quade belezingen te verydelen) waar uitze din gekook-
ten ryft,en andere kofi in de Moorfcbevafleneeten: An-
dere bouden *t voor eenfecreet Meejlerfiuk met de worte-
Un van dezen boom bet bloet te zuiveren, aan dfe gene,
wiens licbamertveel quade Ulceratien en feburft bebben i

ja zelfs die eenige rejianten van de pokken onder de leu m
bebben: Tot dezen einde moet men bun eerfi bet bloet ve,r-

dunnen , met de decotlie van Sappanbout , en Boeloe Swan-
gi in water, daar na geeft menze deze wortelen kleen ge*

fneden ende in water gekookt , te drinken , onderboudende
nagewoonte, eenfebrak dk'e't; defeburft en Ukeratien

A 3 moet'*
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bene mifcetur quara tenuiter etiam fit tnta haec rafu-

ra, qua? mox fundum petit, fi non crafla ex hac

componatur puis ;
quo modo autem Ebenum fit prs-

parandum & adhibendum ad Collyria, ut pupillade-

puretur , aciesque oculorum conlervetur, ex Euro-

paeis conftat libris. Contra puerorum abdomina du-

ra & turaentia purum eligitur Ebenum fupra porphy-

ritim contritum cum aqua, pauxillo Anifi, Cumini,

Coriandri,& Aluminis in pultis formam, qua? abdo-

mini illinitur, quaedam interim Nucis mofchatae gra-

na cum tantillo falis, la&is cochleari infufa infanti

propinantur.

Ebeni folia igni ihje&a (Indent vehementer, qua?

comburuntur, ut ftrepitu fuo glires, ferpentes , alia-

que fugent ex hortis animalia.

De Ebeno in Madagascara crefcente O. Dapperus
in Africa fequentia fcribit , ubi indigena lingua

vocatur Kazan Maintbie, h. e. nigrum lignum, ar-

borisque cor eft , unde hoc Ebenum conligitur, ingens
autem arbor eft parvis gaudens foliis inftar Myrti
obfcure viridibus , ejus cortex nigricat , atque tres vel

quatuor ejus obfervantur fpecies.

EXPLICATIO
Tabula Prima ,

Qux ramum exhibet Ebeni vulgaris, ubi

Lit. A. ejusjtorem tripetalum*

B. Ejus pruttum.
CC. Ojficula fimtnaiia denotant.

OBSERVATtO.
De hoc ligno vide porro Thef noftr. Zeyl. fag. qi. ubi

ejus Synonyma, virtutesque medicatac ex aliis porro aueto-
ribus adnotantur, vocatutque haec arbor Ebenus Indiae Orien-
tals Fagi ampiionbuc foliis , Anonae dnlcis fru&u coronato

.

magna eduli in Tlukn. MantiQ. p. 66. &c. Ebenus <vulgaris%

ejusque (pedes a Vaknt-antEpB-1^4^1x1. conmcmorantur ;

atquc ^rtoriiTTWrlulrNa. XLII. exnlDron.

moetmen waffcben met een flerk afkookzel van defpaan-
deren dezes bouts; andere fmeren 't fyn gevrevene bout
met water daarop , boewel 't zig met 't water met wel
taat vermengen 9 hoefyn 't ookgevreven werd, maardd-
delyk te gronde zinkt , of men moefte een dik papje daar
van maken. Hoe men 't Ebbenbout bereiden en gebrui-

ken zal tot oog-waters om den Oog-appel te reynigen, en
bet gezigt te verklaren , Kan men zien in de Europifcbe
boeken ; tegens de gefwollene buyken der kinderen neemi
men ongebezigt Ebbenbout, en vryft betzelve op eenfteen
met water , een weinig Anys, Comyn, Coriander, en een

fcbyfje ajuyn, alles tot een papje, enfmeert bet op dege-
fwollene buyk y men geeft bet kind 00k te drinken eenige

greyntjes note-mufcbaten met een korltje zout, ineenlepel
vol melk.

De Ebbenbouts-bladeren in *t vuur geworpen , knerzen
geweldig, en werden gebrand , om de rotten en ander
ongedierte vanjlangen &c. uit de tbuynen te verjagen.

yan 't Ebbenbout op Madagascar groeyendefcbryft (X
Dapper in zyn Africa aldus: Het werd aldaar indege-
meene landtale genaamt Hazon Mainthie , datfwart bout
wil zeggen, en is de boom, daar van *t Ebbenbout komt9
welk bet bert van denftam des booms is: tietiseengroo-

te boom met kleene bladen , gelyk die van Myrtbus, en
donker-groen , defcbors is Jwartacbtig, daar is drie of
vierdertey flag.

U Y T L EG GIN G E
Van de eerfte Float ,

Dewelke vertoont een Tak van het gemeene Ebbcnhour.
Alwaar Letter A. deszelfs driebladige bloem.

B. Deszelfs vrugt.

C. C. de Zaat-korrelt aantoonen.

AANMERKING.
Over dit hout ziet verders onze Thef. ZeyJan. pag. 91}

alwaar deszelfs benamingen , en Medicinale kragten uit an-
dere Schryvers verders aangetekent werden ; en wert dezei

boom van Ptukn^ in zyn Mant. pag* 66, genaamt Orienr
taalfche Hboen-boom , „,,* +,pr uuat mn-^ tjeuKenbuom,
dog grooter, en een groote gekroonde vrugt als vandezoetc
Anona , die 00k eetbaar is &c. Het gemeene Ebbenbout en

:

deszelfs zoorten werden medc by Valentyn vermeldt, en het
eerfte op de P/aat onder No. XLII. vcrbeeldt.

CAPUT SECUNDUM. II. HOOFDSTUK,
Ebenus Molucca. Caju Arartg Terhate. Ternataans Ebbenbout,

CInerea Ebenus Molucca majorem gerit truncum
altioremque illo Boeronenfis, immo plerumque
craflior eft, comdmque gerit latiorem. pjus cor-

tex magis cinereus eft, ied in vetuftis arboribus ma-
culas contrahit nigras , hujus fpeciei folia furtt multo

longiora illis Boeronenfis ultra novem nempepollices

longa, quatuor quinqueve pollices lata, ac iiiperius

latiiiimaj ubi in brevem deiinunt apicem , inferius au-

tem anguftiora, magisque laeta virent quam praece-

dentis Tpeciei , inferiore parte gilva funt , ibique

paucas intricatas ac vix notabiles gerunt venulas , fu-

periore autem parte funt glabra , & juxta medium

'

nervum fulcata , quae petiolis infident curtis & con-

tortis , h£c autem folia fine ordine in ramulis locan-

tur , qu?e copiofe circa ramos fefe erigunt. Inferiora

autem feu vetufta folia quinque modo fexve pollices

funt longa, vix tres digitos lata, obtufoapice&oris
Tetrorfum flexa , in medio elevata , inftar illorura

vulgaris Ebeni , ita ut vetuftifiima & breviflima hujus

fpeciei cum maximis &junioribus vulgaris conveniant,

funt autem tenuiora & flaccidiora quam in vulgari

Ebeno.
Foliorum fapor primo dulcis eft, fed mox adftrin-

gens & amaricans obfervatur, quum in vulgari dul-

cior fit, fed in ejus vetuftioribus arboribus credibile

eft , folia breviora , firmiora & rugofiora effe ,

prascedentis enim defcriptio juxta juniorem arborem
eft formata 5 ilia quoque fufca funt inftar vulgaris.

Flores

DjE grauwe Moluxe Ebbenbout-boom is vanflam wel
zo groot en boog, als de Boeroneefe, ja doorgaans
wat dikker en met een breede kruyn: Defcborffeis-

wat grauwer> maar gewint of krygt in de oude boomen
00k breedefwarte plekken; de bladeren aan dit gejlagte

zyn veel lunger, dan aan *t Boeronefe, namentlyknegen
duimen en meer long , vier en vyf vingers breet, vooren

breetft, met een korte fpitze , naar agterentoefmallende,

ligter groen dan de voorige, van onderen na 'tvale trek-

kende , en aldaar bebbende weinige verwerde,enpasmer-
kelyke adertjes, bovenglad, enlangs de middel-zenuwe
met een dooren, defteelkort, en wat gedraayt, de bla-

deren fiaan zonder order aan de ryskens,en dezelveveele

rondom de takken; de agterfie of oudjie bladeren zyn maar
vyf of zes duimen lang, fcbaars drie vingers breet , met
een Jiompe fpitze , 00k een weinig met de kanten onder-

waarts gebogen , in de midden buykig, gelyk die van 't

gemeene Ebbenbout , zo dot de oudfte en kortfte van dit

gejlagt met de grootjie en jeugdigfte van 'tgemeene over'

eenkomen , dog zy zyn dunder en flapper dan de andere.

Defmaak is in 't eerfte wat zoet , maar valtjlrax t'za*

mentrekkende en bitteracbtig , daarze aan 't gemeene zoe-

ter is , aan de oude is bet gelofelyk , dat namentlyk de

bladeren nog korter , ftyver, en ruiger werden, want de

voorgaande befcbryving is van de jongen boom genomen 9

by dezelve zietmen 00k ae bruinigbeid , gelyk aan degemeene.
Blot-



Toy. 6. ~Tal.2.

^lom . JET.



YWBoek. II. Heoftft. AMBOINSCH KRUYDBOEK. 7

Flores fruftusque mihi hucusque ignoti funt, uti &
ab incolis Moluccas inhabitantibus non fuere obfer-

vati. Ego faltem arbufculam anno 1667. ex Terna-

ta adduci jufli,quam in horto meo transplantavi , qu«
intra duodecim annorum fpatium vix ad cruris craf-

fitiem excrevit , nee fldres nee fruclus produxit , li-

cet fatis laete dein vigeret , e contra quibusdam in

annis capitula quaedam rotunda in ramis obiervavi in-

ftar Gallarum Quercus, fed non erant tuberculofa,

haec primo intuitu fruclus efle arboris putabam , fed

ilia diflecans ; nil aliud nifi infe&um feu ver-

mem in his detegens , comperiebam excrefcentiam

efle gallarum modo progerminantem , & licet multum
inpendi laborem , ut ejus fruttus ex Moluccis mihi

compararem , fruftraneus fuit , operamque perdidi;

Ex mea autem fententia ha? arbores non multum
diverfae erunt a vulgari , quum reliquae eariim partes

adeo fibi refpondeant. Lignum itidem ad vulgare

tarn gravitate quam crafiltie adcedit : Frufta vero

refti trunci paulo funt leviora,fed ubi funt nodofa,

aeque gravia funt Boeronenfi , immo graviora aliquando

ilia obfervavi, elaboratuque difficiliora: Hoc autem
lignum non ubique nigrum eft , fed obfeure fufcum, ci-

nereum, vel gilvum , nigris ftriis longitudinalibus di-

ftinftum, aliquando nigra praevalet pars, ac cinerea

forma ftriarum vel macularum fefe obfert.

Elaboratu & perdolatu hoc lignum difflcilius eft

vulgari, quum magis crispum fit, ferramque hebe-

tet, fed inter fecandum aqua continuo ipli adfun-

denda ell: , ne ferra candefcat. Et licet hoc lignum

crudum a vero nigro multum diffefat, eundem ta-

men conauirit colorem, fi cum atramento fricetur&

poliatur , JBoeronenfique in ea re praftantius eft ,
quod

nempe non ita facile rimas agat, nee cor gerat inu-

tile, licet arbores prolapfae per gravem cafum infe-

xius ad aliquam diftantiam findantur.

Nomen. Latine Ebenus Molucca & Cinerea. Belgice

*Ternataans of graauw Ebbenbout. Ternatice Botolino.

In Celebe & Manado Caju Wale , utraque nomina
Vulgari etiam propria , quum mixtae inter (kk cre-

Jfcant arbores. Ambas has fpecies diftinguo , prima
feu vulgaris mihi nominatur Ebenus Parvifolia, atque gejla

(

Jisec Ebenus Latifolia feu Femina. men

Locus. Ebenum hoc cinereum per omnes crefcit

infulas MoluCcae , fed plurimum in Banda , vicinis-

que Celebi infiilis parvis feu in Provincia Manado

,

ac porro inter vulgare mixtum occurrit in Manado
<licr.a, Sangy , & infuiis Telaufenfibus , uti quoque
in Halemahera, &Borealibus Gelolo plagis, Moro-
thia,& Moro, optimum vero in parvis reperitur in-

fulis circa ilia loca fids.

Ufus. Si hoc lignum atramento fricetur & poliatur,

adeo nigrefcit, uta vulgari dignofci nequeat, fi ve-

ro natursE fuse committatur, ac tantummodo polia-

tur, ex fufco cinereum eft,& eleganter ftriatum ve-

nis ac maculis nigris, ita ut longe aliud putaretur efle

lignum. Dum vero magna ligni quantitas abradenda

fit, antequam asqualiter ftriata & venofa conquiran-

tur friifta , multaeque pallidas & albae intercurrant

maculae , hinc plerumque nigro totum inbuitur colo-

re, ut homogeneum fit. Moluccarum & Manado in-

colae hoc ligno non utuntur, nifi quod ex deciduis

aiboribus poftes aedium forment ut & clauftra $ illo-

rum enim fecures & cultri non valent has duras in-

cidere vel elaborare arbores , unde & hae fuae com-
mittuntur naturae , inque tantam excrefcuntcraflitiem,

ut bini vix tresve viri has complecti poflint ; tumque
afleres ex earum corde formari poflunt tres vel tres

cum dimidio pedes lati, ex quibus tots ciftae, men-
fae , fimiliaque formari poflunt , quae elegantioris funt

adlpeftus quam ufus , ciftae enim ex hoc ligno fabri-

cates illo laborant vitio , quod acidulum fpirent odo-
rem , linteaque chartaeque in illis occlufae femper
quafi humidae fint , ferreique clavi illis infixi fem-
per humidi & rubiginofi , unde conducit tales ci-

ilas interna fua parte obducere aliis tenuiflirnis ex
alio ficco ligno confetti's aflerculis, quod vitium de
cun&is Ebeni fpeciebus intelligendum eft : In India
vero tales ciftae argenteis clavis connec~tuntur,ut ru-

bigo praeyematur, quo autem minor metalli alicujus

quantitas adhibetur, eo melius ligno conducic.

Binos

Bloemen en vrucbten zyn my nog onbekent
, gelyk ik 00k

verfta, datze doen by de Inwoonaers in de Moluccas zelfs.
Immers ik beb een boompje Ao. 1667. uyt Ternaten laten
komen,en in myn tbuyn geplant , bet welke in twaalfja-
ren niet dikker isgeworden, dan een been, en 't welk
ookgeen bloemen of vrucbten voortbragt ,boewel betweel-
drig opfeboot; daar en tegen bebik inzommigejareneeni-
ge ronde knoppen aan de takken gevonden, in degedaan-
te van gal-nooten , dog zonder pukkeltjes* die ik in 't

eerjte voor de vrucbten aanzag , maar opfnydende , en
daar in niets dan een <tvor?n bevindende, bemerkte, dat
bet een by-gewas rnoefie zyn> op de manier van de gal-
appels voortkomende , en boewel ik 00k tot nog toe veele
moeiten gedaan beb , om de vrucbten uyt de Moluccas te

bekomen , zoo is bet niet te rnin vrucbteloos uitgevallen.
Na myn gijfing moeten dezelve boomen niet veef van de
gemeene verfcbillen , om dat de refi zo na over een komt.
Ret bout zo injwaarte als dikte

y
bet gemeene meefi ge-

lyk zynde. De ftukken uyt den regten fiam vqllen voel

<wat ligter , maar daarze'quajlig zyn, alzoo zwaar als

*t Bceroneze; ja ik beb bet zomtydsJyoaarder bevonden,
en 00k moeyelyker om te bewerken. Dit bout is niet door-

gaande Jhjuart , maar donker-graauw , bruyn, of muis-
vermg, met fvzarte firepen in de lengte , zomtyds is de
eene helft van een plank J'<wart, en de andere helftgrawvo^
zomtyds is 'tjwarte meefi , en bet grauwe in de gedaan-
te vanjlrepen ofplekken.

In 't arbeyden en zagen is 't veel moeyelyker dan bet

gemeene , om dat bet warriger valt , en de zage flomp
maakt, dog onder "t zagen moet men gedurig water daar
op laten druipen , op dat de zaage niet beet wort. Qfnu
wel dit bout raauw zynde, van 't opregte fwarte veel

verfebilt, zo krygt bet nogtans de zelffie coleur, als 'I

met inkt gejlreken y en gepolyfi werd,en bet overtreftbet
Boeroneze aaar in, dat bet zoo ligt nietfebeurt, nog een

valfcb bert beeft, boewel de boomen in *t nedervallen,
door den fwaren flag van onderen , 00k een Jlukweegs
febeuren.

Naam. In 't Latyn Ebenus Molucca en Cinerea:
Op 't Duitfcb Ternataans of graaUw Ebbenhout. Ter-
naats Botolino. Op Celebes en Manado Caju Wale,
beide namen met 't opregte Ebbenbout gemeen , om dat
bet tietrriengt met bet zelve waft. Ik zoude dezc beyde

geflagten onderfebeiden , met bet eerfle of gemeene te noe-

men Ebenus Parvifolia, en dit Moluxe Ebenus Latifo-
lia of Ebenus Femina.

Plaats. Dit graauwe Ebbenhout waft door alle de
Moluxe Eilanden , dog bet meefte op Banda , en bygele-

gene kleyne Eilanden voor Celebes noortboek , of de Fro-
vintie Manado , en voorts gemengt met bet gemeene Eb-
benbout , in H gemelde Manado Sangy * ende de TCelaufe
Eylanden , als mede op Halemahera, en de noorder-plaat-

zen van Gelolo , Morotbia , en Moro , dog bet befte valt

op de kleene Eilanden daar rondom gelegen.

Gebruik. Als men dit bout met inkt beftrykt enpolyftt
zo werd bet zofwart^ dat men 't van bet gemeene niet

onderfebeiden kan, maar als men bet zo laat, gelyk bet

natuurlyk is . en fleets polyft , zo werd bet donker-
graauw, en fraay gejtreept metfwarte aderen ofplekken,

zo dat men bet voor een geheel ander bout a,anziet. Docb
dewyl men veel botit verfpilleh moet, om bet werk een-

parig geadert te bebben , vermits 'er veele bleeke en witte
plekken onderiopen ,zo werd betgemeenelykfwartgeverft,
en tot een coleur gebragi. De Inwoonders van de Mo-
luccas en Manado weten dit bout tot niets te gebruiken

,

bebalven datze zomtyds van de omgevallene boomen ftylen
tot baare buizen en pallizaden maken, want haare byltjes

en boumeffen zyn veel tegering, cm deze fteen-barde boo-

men om te kappen en te bearbetden , dies dezelve ongemoeyt

opwaffen tot zodanigen dikte , datze twee of drie mannen
pas omvademen konnen , en men kan planken van 3 en 3J
voeten uit bet bert krygen, daar mengeheel mafftve Hften ,
kantoren , en tafels van maaken kan , zynde koftelyker in
't oog , dan bequaam tot bet gebruik , want de mafjive

kiften en kantoren van dit bout bebben die foute , datze
goor rieken ,. bet linnen en papier-werk daar in bewaari
wordende , altyd vogtig doen febynen , en de yzere fpykers
daaringeflageni gedurig doenfweten en roeften , daar-
om is 't beft , dat men ze van binnen met dunne plankjes

van ander droog bout bekleet , t welk ik van alle Ebben-
bouten wil verftaan bebben. In Indien werden diergelyke

kiften en cantoren meefi met ziher bejlagen , om bet roe-

ften voor te komen , en boe minder metaal daar by komt
boe beter dat bet is: Ik beb twee plankjes van dit bout

nut
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Binos hujus ligni afleres cum Boeronenfi comparavi,

illiusque mafiam obfervavi multo leviorem , cuncta

Vero haec ligna difficillima funt feftu, nee facile per

longitudinem findi poffiint ,
qua? vero melius fucce-

debant in ligno Boeronenfi, Mauritianum autem te-

nuiori conftabat fubftantia his utrisque, fed facile dif-

filiebat, at melius perdolari poterat.

.

In Rumph'd Appehdice haec addita leguntur.

Poftquam defcripta arbor in horto meo per vigin-

ti feptem annos viguerit fine floribus fruclibusve , earn

demum fequenti obfervavimodo.
Ejus truncus ultra virum craflus erat , cortex ci-

nereus fine nigricantibus maculis , fi vero mufci ex

eo abradebantur, fub iis niger erat. Folia insqua-

lis erant magnitudinis,qutedam enim fex pollices lon-

ga, ac vix binos lata, inferius nullis protuberantibus

coftis donata,ibique flavefcentia , ita utmulta minora

eflent illis, quum arbor junions eflet aetatis , nee am-

plius erant oppofita,fed fine ordine irregulari lbcata

modo ,
quorum qtisedam etiam retrorfum erant inflexa,

brevibusque pedunculis infidentia. Flores nunquam
fuere obfervati , & in tota arbore bini tantum fru&us

in confpeftum venerunt, qui vix rotundi pruni ma-

gmtudinem- habebant , ex rotundo quadrangulares

,

in quatuor obfeuros fulcos notati , fuperius acuminati

apice breyi ac duro, hi autem pericarpio piano in-

fidebant fefliles,ex quatuor obtufis apicibus formato

,

ramulisque quafi incumbebant , exterius pallide vires-

centes , maculisqiie nigris notati , intellexi autem fen-

fim lutefcere,interius repleti erant carne dura ac fla-

vefcente exteriori Cortici nexa, Miifae odorem refe-

rentes. In horum centro quatuor parva locata erant

oificula , minora Cytifi feminibus , fed plana.

Casfi trunci cor vix brachium craflum erat , nee

nigrum, fed obfeure cinereum,unde concludi poteft^

arbores hafce in infulis Moluccis in ingentem ex-

crefcere crafiitiem , antequam cor illud nigrum gerant,

ad duorum nempe triumve virorum ulnas , ex ligno

autem ipfo cognofcere poflum Hebenaftrum feu Lo-
lin,Ebenumalbam,Ternatenfesque arbores unaseas-

demque efle fpecies : Extremi vero Ternatenfis ipe-

ciei ramuli in acutum ac firmum. definunt apicem 3 uti

in Varinga.

Tabula Secunda

met bet Boeroneze Ebbenbout vergeleken , en bet eerjle

hvonden merkelyk ligter te zyn dan '£ Boeroneze , zynde
daar en boven zeer moeyelyk om te zagen , en in de leng-

te te kloven, 't welk beide gemakkelyker toegaat in t

Boeroneze, maar bet Mauritiaanfcbe wasfyndervanftofc
dan deze beide afbreekende , en gemakkelyker ondet de

febaaf.

In het Byvoegzel van Rumphius vindt men dit 'er

bygedaan.

Na dat de voornoemde boom in myn tbiiyn 27. jaaren
gejiaan badde zonder bloeyzel of vrucbten voort te bren-

gen, beb ik bem op '£ laaijle aldus bevonden.

Den ftam was ruym een mandik , de fcborjfegraauwin
'taanzien, zonder fwarteplekken, docb als men bet mofeb-
agtig vel affebrapte , zo was by daar onder fwart. De
bladeren waren van ongelyke grootte , zommigen zes dui-

men lank enfebaars twee breet, van onderen zonder uit-

Jleekende ribben en aldaar geelacbtig , zo datze merkelyk
kleender zyn geworden dan zy aan denjongen boomwaren.
Zy Jlonden niet meet in ryen,maat verwert en zonder or-

dre , ook Zommige agierwaarts gekeert op korte voetjes.

Het bloeizel is niet gezien : Aan den gebeelen boom vont
men' maar twee vrucbten, dezelve warenfebaars zo groot

als een ronde pruym uit den ronden , wat vierzydig , en
met vier donkere voorens afgedeelt, boven opmeteenkort
bart Jpits]

e

, en Jlonden op een plat voetje van vier ftompe
fpitzen gemaakt , zonder fteel, digt iegens de tyskens;
buyten waarenze bleek-groen met jwarte plekjes , docb ik

verfta , datze in de ouaerdom geel worden , binnen uitge-

vult met een bart geelagtig vleefcb aan de buitenfte Jcbil

vaft , na piftang riekende. In de midden lagen vier Idee'

n'e korreltjes , kleender dan Catjang en platacbtig.

Aan den omgekapun flam -uont meti hkt bert nog geen
arm dik, ook bet zelve nietfwart maar donker-graauw ,
waar uit men kan afneemen, dat deze boomen in de Ma*
luccos zeer groot moeten worden, eer zy dat Jwarte bout
krygen, te weten van 20/3 mannenomvademens ,enaafi
bet bout zelfs kan ik bemerken , dat den Hebenafter ofLo-
lin, wit Ebbenbout, en de Ternataanfcbe boomen van eeni
derley gejlagt zyn. De uiterfie ryskens van bet Terna-
taanzejlag eindigen in een ftyvejpits ,gelyk men aan dh
Varinga ziet %

De tweede Plant

Ramum exhibet Ebeni Moluccas :

frutlu majore exhibet forma.

ubi Litt. A: folium cum Vertoont een Tak van het Tematifche 'Ebbenbout , alwaar
Lett. A. een blad met een vrmt in grooter gedaante ver-
beeldt.

CAPUT TERTIUM.
Ebenus Alba, Caju Arang Poetu

SUbfequentes fpecies plernmque filveflres funt , nee
pro vera Ebeno habendae. Externa arboris facies

cum vera potiflimum convenit j Ebenusque alba

vocatur : Ejus truncus quoque redtus & alms eft , fed

non adeo craflug, corticemque gerit nigricantem , ex
quo vifcofus deftillat fuccus,fi incidatur,quod in ve-

ra Ebeno non fit. Ejus folia fine ordine quoque lo-

cata funt, rriajora, Isete magis yirentia & flaccidiora

quam in vulgari,in vetuflis arboribus rugofa & quo-
dammodo maculata. Ejus fruttus floresque raro con-
fpiciuritur , nee conquirere eos hue usque potui,puto
tamen fimiles effe fubfequenci fpeciei : Ejus lignum
eft album , folidum , & grave j brevibusque ftnatum
fiigris lineis inftar pe&inis, in quibusdam vero locis

maculawm eft,acfi Teta equina confeiifa ipfi adfperfa

eflent, irr una tamen parte magis quam in altera
,
'nul-

lum porYo notabile gerit nigrum cor.

Nomen: Latine EbenusAlbafevifilveftrisprima, Bel-
'gice wilt of wit Ebbenbout. Malaice Caju Arang Puti.
Boeronenfes illud quoque vocant Aymiten, uti Ebenum
vulgare^ fed album pro femina habent.

Locus,

IIL HO OFT ST UK.

Wit Ebbenbout.

DE volgendt'zoorten zyn meeft wilt, en voor geen
regt Ebbenbout te bbuden. De uitterlyke gedaante
des booms komt met den opregten meeft overeen, 't

geen men wit Ebbenbout noemt i Den ftam is mede regt
en hoog , dog g.o dik nie't , bebbende mede eenfwartagtige
fcborjje, waar uit een kleverig zap druipt , attmen daar
in kapt , bet welk bet regte Ebbenbout niet en doet. De
bladeren ftaan insgelyks zonder order, zyn grooter , ligt

groertder, en Jl&pper dan aan H gemeene , aan de oude
boomen wat ruig en gevlekt , de vrugten en bloemenziet
men zelden, en ik bebze nog niet konnen bekomen, fufti-
neere egter , datze gelyken die van de volgende zoorte:
Het bout is wit, digt , enfwaaY ,met korteJwarte linien
Ofkammetjes, bier en daat gefpikkelt , als of 'erkleenge-
kapte paards-bairen in gemengt waren , aan de eeneplaats
•meet, aan de anderefe min j voorts zonder een merkelyk
Jwart bert.

Naam. In 'tLatyn Ebenus Alba of filveftrisprima. In
't Duitfcb wilt of witEbbenhout: Maleyts Caju Arang
Puti. De Boeronezen noemen 't ook Aymiten , gelyk 't

gemeene Ebbenbout 9 dog bouden dit wiite voor 't wyf
ken,

Plaat*.
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IV. Seek. Ill Eooftjl. AMBOINSCH KRUYDBOEK.
Locus. In Boerone crefcit tam aliis Ebcni fpecie-

bus jundum, quam folum in pianis faxofisque filvis,

fed raro occurric.

Ufus. Quum melius ca?di poflit hoc lignum, hinc

aliquando aBoeronenfibus ufurpatur ad poites aedium :

Apud noftrates in nullo vel raro eft ufu, quum hoc

lignum , fi fit ficcum , non elegans admodum eft , a-

liquando vero ad njalos minorum navigiorum ad-

hibetur.

9
Plaats. Het waft, op Boero, zo wel onder andere Eb-

benbout-boomen gemengt ,als aileen in vlakke fteenige bof-
fchen , dog men vint bet niet veel.

Gebruifc. Om dat bet moat gemakkelyk te happen is,
zo werd bet by de Boeronezen zomtyds gebruikt tot flylen
van baare buizen : By de onze is bet in *een of wtinig
frebruik,om dat bet bout droogzynde 9 geen byzondere moo-
jigbeid aan zig beeft ; dog zomtyds werd bet tot mitten
van Cbialoupen en diergdyke kleenefcbeepen gebruikt.

In het Byvoegzel van Rumphius wert de witte
In Rumphii Jppendice Ebenus alba ulterius fe- E B b e m h o u t-b o o m verders op de volgende

quenti defcribitur modo. wyze befchreven.

De fcborjfe aan den ftam en takken is/wart, aan de
ryskens groen. De bladeren ftaan enkelt en wat voyt van
malkanderen op korte voetjes ,die wat gedraayt zyn, van
gemeen fatzoen van 5 tot 9 duimen lang , i\ en 3 breet

,

boven vlak en glat , beneden met bogtige ribben , meibogen
aan malkander ftuitende , doch wat ver vanderanden

s en
vooren met een korte /pits.

Aan bet uitterfte van de takken komt de Moemtros voort,
een en een half voet lank, en in groote takken verdeelt,
die meeft na voren ftaan. Het bloeizel is nog onbekent.
De vruchten ftaan wat enkelt ydel , zyn uit den ronden
plat , in de grootte van ruim een piftool-kogel met een kort
fpitsje boven op, welk ligt afvalt , agter zittenze digtte-

fen een vlak bortje in vierfpitzen verdeelt. In baar ryp-
eit fwart-bruin. Onder een brojfe Jcbaal leyt een klomp

van 8 zaatkorrels gemaakt , en met zeer weinig vleefcb
omgeven. Deze korrels zyn bruin, hart, aan de buy-
tenfte zyde ront en bultig, aan de binnenftefcberp toelo-

pende gelyk halve maantjes, zommige 00k als halve Bake-
laren , en zomtyds zyn Vr maar $ of6 , dewelke tot perfe-
ttie komen.

Het bout is meeft wit, majjief, en hart, omtrent bet
bertfwart, gelyk aan de Lolin. Die van Boero noemen
bet Camiten Poeti, dat is wit Ebbenhout, en is wei-

' nig te vinden.

Het gevlamde Ebbenhout verfcbilt niets van 't

voor&aande, maar isflegts een verandering daar van, en
het bout van denftam is meeft wit , bier en daar metjwar-
te vlammen, en zomtyts is betfwarte meeft.

Trunci ramorumque cortex eft niger, furculorum

vero viridis: Folia ejus funt folitaria, lateque diftant

brevibus tortuofisque pediculis infidentia , vulgaris

iormae , a quinque ad novem pollices longa , binos cum
dimidio & tres digitos lata , fuperius plana & glabra,

inferius coftis (inuofis pertexta , quae in arcus defi-

nunt, fed ab oris parum remotos , in brevem apicem
definentia.

In ramorum fummo racemus florifer progerminat

fesqui pedem longus, inque majores ramos divifus,

plurimum antrorfum ereftos. Flores nondum inno-

tuerunt. Fruftus funt folitarii & vagi , ex rotundo
plani , magnitudine majorum fclopeti globulorum

,

fuperius parvo apice acuminati, qui facile decidunt,

inferiore vero fua parte arcle infident pericarpio pia-

no in quatuor apices divifo ; Hi maturi. ex fufco ni-

gricant , fub fragili vero putamine gleba locata eft

ex oclo oflicculis compofita , pauciffima carne ob-

du&a: Officula hzec funt fufca,dura, externa parte

rotunda & gibba, interna parte acute definentia in-

ftar femi-plenarum lunarum , quaedam inftar dimidia-

rum Lauri baccarum , aliquando vero tantum quin-

que vel fex juftam adquirunt magnitudinem.

Lignum pterumque eft album, folidum,& durum,
circa cor nigrum, uti in Lolin. Boeronenfes illud

Tocant Camiten Poeti. h. e. Ebtnum album ; raro au-

tern occurrit. r^r^—

_

Kbennm ftriatum nihil din^t
_
a~pr|ECi5a*entixeftque

tantummodo degerieratum , truncique lignum poflfTi-

mum albicat, in quibusdam locis nigns flriis diftin-

£tum , aliquando pars nigra praevalet.

Tabula Tertia

Ramum exhibet Ebeni alb*, vbi

Xitt. A. Raccmum e]usfrugiferum dcnotat.

OBSERVATIO.
Ebenus alba a Valent.fag. 2*3, mcmoratur, & in Tab, fub Het -witte Ebbenhout, wert mcde by Valent pat. x%\ ver-

Np. LX11I. proponitur. pieldt, en op de Plaat onder No, LXIII. voorgeft'ejt,

De derde Plaat

Vertoont een Tak van het -witte Ebbenhout.
Alwaar Lett. A. deszclfs tres met •vruckten'verbceldt.

AANMERKING.

Tom. III. CAPUT IV
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CAPUT QUARTUM. IV. HOOFDSTUK,
Arbor Nigra: Caju Arang Utan. Swarte Boom.

HOc in capite defcribemus proprie filveftres fpu-

riasque Ebeni fpecies , quae ab incolis communi
cum vera indigitantur nomine , nigro nempe

ligno , ob ejus colorem , aliasque cum vero Ebeno qua-

litates communes. Arbor itaque nigra in binas divi-

ditur fpecies;in parvifoliam nempe &latifoliam.

Arbor nigra parvifolia Ebeno proximeadcedit,ejus

enim truncus quoque reftus & altus eft, angulofus,

ac plerumque virum craflus , fenlim vero adeo ex-

crefcit, ut vix vir eum compleftipofiit,corticemge-

rit rugofum , nigrum , fuccofioremque illo Ebeni , ejus

flagelTa funt firma , rugofa, obfcure nigricantia , paucis-

que foliis ornata : Quae magnam cum illis Ebeni ha-

bent convenientiam , fed non adeo craffa ac glabra

funt; quatuor quinqueve folia longa, binos lata, in

medio juxta nervum itidem fulcata, ab utraque parte

obtufe definentia,Oviformia, ac fere alternatim fibi

oppofita, vix venis notata » firma, nigra, & fqualli-

de virentia, non fplendentia.

In junioribus arboribus folia haec novem immo duo-

decim pollices funt longa, tres quatuorve digitos la-

ta, paucis latisque venis diftinfta. Ramulorum ex-

tremum terminant breves & capitati apices , fenfim in

juniora fcCe explicantes folia, quod & in adultis Ebe-
ni arboribus confpicitur : Flores fru&usque me hue
usque latent: Lignum ejus eft album, durum, foli-

dum , venulisque nigris inftar fetorum equinorum
diftinftum , aliquando vero totum maculis variegatum,

Erimo nullum cor nigrum gerit , fed in fene&ute ar-

oris hoc concrefcit ad femi pedis crafiitiem , non ta-

men adeo nigrum , quam veri Ebeni , ita ut haec ar-

bor magnam habeat adfinitatem cum praecedentialba

Ebeno , excepta quod ficcioris & nigrioris fit fubftan-

tiae.

Arbor nigra latifolia crafliorem gerit truncum prae-

cedenti, caeterum ipfi fimilis eft, ejus itidem flagella

funt firma , nigroque cortice obducta. Folia quoque
majora funtyfeptcm neurpe , oEto , vel decern pollices

longa , ultra tres lata , inferiore parte latiflima , fen-

iimque in obtufum definunt apicem aliquando bifi-

dum , horum orae funt parum finuofae , foliaque pau-

cis parvisque venis ab utraque protuberant parte , per

medium itidem fulcata , brevibus ac crafiis petiolis

alternatim infidentia , funt autem plurimum fquallide

virentia , maculata , & exefa : Fruttus hinc inde folitarii

obfervantur , fefiiles in ramis, Ceraforum forma &ma-
gnitudine profundis calicibus contend , latis ex peta-

lis conftantibus. Baccae hae plerumque viridis funt

coloris, tenuibus & albis pilis obfeifi inftar ferici, de-

mum vero nigrefcunt , intusque ofto continent oblon-

ga humida officula , nigris pelliculis inclufa, in or-

bem pofita. Si arbor cruris crafiitiem habet , hosjam

Erofert fru&us; fi cortex incidatur, intus flavefcit

;

.ignum vero albicat, nee nigris venulis diftin&um,

parvum cor nigrum gerens , quod in junioribus vix

obfervatur arboribus , hoc autem lignum non adeo
folidum nee durabile eft ac praecedens.

Noinen. Latin e Arbor nigra , juxta Malayenfe Caju

Itam & Caju Arang Utan. Amboinice Aymetten , h. e.

nigrum lignum , addito parvifolio vel latifolio juxta

variam fpeciem.

Locus. Invenitur in Amboina , Boerone,& Cerama,
fed nullibi copiofe. Utramque potiflimum fpeciem in

Hitoes regione obfervavi.

Vfus. Ambae has arbores non magni aeftimantur,

nee etiam multi funt ufus. Prima feu parvifolia opti-

ma eftj quae ad poftes trabesque aedium adhiberi fo-

lebat ; Silveftris haec fpecies potiflimum in juniore

caeditur aetate , antequam cor gerat nigrum , ad clau-

ftra palosque, fed ad aedes aedificandas non ita valet,

quum non ita fit durabile ejus lignum ac praecedens

,

ad tefta quoque non multum utraque adhibentur,
quum nimis fint gravia, excepto quod ex prima fpe-

cie tigilla formeniur, fed teftis non conducit.
Altera Aymetten fpecies , eft Amboinice Palecau di-

&a, quae folia gerit glabra & firma inftar Lingoi 9 fed

firraiora, longiora, <Sc anguftiora, quorum cofta inferior

acute

IN dit Kapittel zullen <wy befebryven deeigentlykenuiU

de of bajtaart-zoorten van Ebbenbout, die by <kn In-

lander een gemeene naam bebbenmet betregte ,nament-

lykfwart bout,<wegens de koleur en andere eigenfehappen

met bet Ebbenbout overeenkomende ; de fwarte Boom dan
werd verdeelt in twee zoorten; kleen-bladige en groot-

bladige.

i. De kleinbladige fwart-Boom , komt den Ebbenbout-

boom naajl , want denjlam is mede regt en boog , wat boekig,

in 't gemeen een man dik , dog metter tyd kan bem een.

man pas omvademen, met een ruigefwarte fcborjje , Jap-

piger dan aan bet Ebbenbout, de ryskens zyn mede fly

f

y

vuyl-fwart , ruig , en met weinig bladeren bezet ; de bla-

deren bebben groote gelykeniffe met die van , Ebbenbout ,

dog zyn zo dik en glad niet , vier en vyf duimen lang,2,

breed , in de midden ook met een vooren langs de zenuwe,

agter en vooren jlomptoelopende ,eycs-gewys 9 bykansver-

wijfelt tegens malkanderen overjtaande , zonder merkelykc

aderen, Jtyf, fwart, en lelyk-groen , zonder glans,

Aan de jonge boomen zynze <wel 9 en 12 duimen lang±

3 en 4 vingers breed , met weinige en wyde ribben ; bet

uytterfte der ryskens eindigt in korte en knoppigefpitzent

met der tyd in jonge bladeren veranderende , gelyk men
zulks ook aan de volwajfen Ebbenbout-boomen ziet. De
bloemen en vrugten zyn nog onbehnt. Het bout is wit ,

bard, digt, met fwarte adertjes, als paards - bair , en

zomtyds ook met gebeele plekken befpikkelt , in 't eerjb

zonderfwart bert 3 maar in den ouderdom gewint &fkrygt

by dat tot de dikte van een } voet, d$gzofwart niet, als

bet regte Ebbenbout , zo dat dezen boom groote gemeen-

febap beeft met bet voorgaandc witte Ebbenbout , bebal-

ven dat bet
t
droger van fubflantie is y en meer fwart

beeft.

2. Debreedbladige fwarte Boom,ofbreedbladigfwart
bout, beeft een dikkerjiam, dan de voorzaande ,anders 't

zelve gelyk zynde, de ryskens xyn ook flyf enfwart van
feborffe. De bladeren zyn vry grooter, teweteny. 8 en 10
duymen lang, ruimdrie bre^d , agter breedfty en allengskens

in een ftompe fpitze eindigende , daarze zomtyds ook ge-

klooft zyn, de randen fchynen wat bogtig met weinigeen
kleene aderen te weerzyden uitpuylende , in de midden
met een vooren, op korte dikke fleeltjes ,verwiffelt tegens

malkander ftaande , zy zyn metfl vuyl-groen , gevlekt , en
uitgevreten. De vrucbten jlaan bier en daar enkelt , en
zonder fteelen aan de takken, in de groottevanherffen,in

diepe kelken , en met een breed booft ; de befien zyngemee-
nelykgroen, metfyne witte baartjes , als zyde bekleed;

en ten laatften wordenze fwart , bebbende van binnen 8.

langwerpige vogtige korls, infwarte vlieskens befhoten*

en in een kring ftaande. De boom in de dikte van een

been, draagt al vrucbten, als men in defeborffe kapt, z&

iffe geel van binnen ; bet bout is wit , zonderfwarte ader-

tjes, met een kleen fwart hert , 'twelk men inde jonge-

boomen febier niet ziet. Dit bout is zo vajl en durabel

niet , als bet voorgaande.

Naam. In 't Latyn Arbor nigra , na *t Maleytfcbe
Caju Itam, en Caju Arang Utan. Amboins Aymetten,
da€ is, fwart bout , met byvoeging van fmalbladig , of
breedbladig , na zyn zoorte.

Plaats. Men vind bet op Amboina , Boero , en Ceram,
dog nergers in quantiteyt. Ik beb beide de zoorten meeft
op 't Land van Hitoe gevonden.

Gebruik. Beide deze boomen zyn van kleene agting, en
werden weinig gebruikt : De eerfte of fmalbladige zoort %

is wel de bejle , welke men tot flylen en balken van bui-

zen pleegt te nemen : De tweede zoorte werd meeft jong
gekapt eerze eenfwart bert gewint , tot pallifaden enfta-
ken , maar in den buisbouw is ze zo durabel niet als de
voorgaande ; tot boven gebouwen werdenze beide niet veel
gebruikt , om datze te fwaar zyn , bebalven dat van 'C

eerfte geflagt de regelings gemaakt werden, maar aan bet

dakwerk komt bet niet veel teftade.

Daar is nog een andere zoorte van Aymetten , in *tAm.
boinfeb Palecau bygenoemt , met gladde ftyve bladeren ,

a/xLingoo, dog flyver , fmalder , enlanger, bebbende

dt
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acute protuberat , ab utraque vero parte adeo glabra

funt,ut eorum cofta? laterales vix perfentiri poffint,

funtque quinque vel fex digitos longa, binos lata,

brevibus infidentia petiolis
,

quse alternatim ramulis

increfcunt, qui tenuesjfunt , flexiles , & lend
,
plurimos

emittentes furculos. Ejus truncus rettus eft, fed non
admodum ci-aims, cralto nigroque obdu&us cortice,

qui albis maculis variegatus eft. Lignum recens cae-

lum albet, led flccum cinereum eft, tenuibus con-

ilans ribris, lique ad aedificationem adhibeatur, fatis

durabileeft, immo licet folum tangatveleiinponatur.

Fru&us ejus raro confpicitur,eftque ignotus: inLey-
timora crefcit in parvis filvis, multumque diifert a

prsecedenti Caju Itam parvifolia.

Vei-zAymetten arbor truncum geritbinasulnascraf-

fum , turn vero ejus cor cariofum eft & computruit

,

uti etiam plerumque hujus arboris medulla mollis eft &
acidula , hinc eligenda eft mediocris aetatis arbor , quae

ulnam nempe circiter crafta eft , quse ad poftes aedium,

malosque navigiorum adhiberi poteft : Ejus enim
truncus quinquaginta vel fexaginta pedes altus eft,

rectus , & integer , nunc in finem eligenda quoque eft

arbor faxofis & acutis locata locis.

P. S. Fruftus racemofi plures fimul jun&i depen-
dent magnitudine officulorum Ceraforum , ex rotun-

do oblongi , aurantii coloris , fubque tali pauca carne
ofleus reconditur nucleus fufcus , cujus fubftantia eft

inftar veteris Pinangae fructus : Niger autem arboris

cortex facile decorticari poteft, inque fila duci.

de middelrib beneden fcbcrp uitftekende ,voorts aanweder-
zyden zo glad zynde , dat men de ribbetjes qualyk voelen

kan, 5 en 6 dingers lang, 2 breet met korteftelcn ,Jiaan~
de aan dunne ryskens verwiffelt, de taxkens zynookdun
en taay , met veele dunne ryskens: Dejiam is regt, en
niet zeer dik , met een dikke fwartagtige fcborjje , met
witte plekken : Het bout verfcb gekapt, is wit , maar
bejlerft wat graauw , fyndradig , en in gebouwen der
buizen redelyk durabel , ja zelfs in de grond : de vrucbt
ziet men weinig , en is nog onbekent ; Ret waft in ligte-

bojfcben op Leytimor , en verfcbilt veel van 't voorgaan-
de Caju Itam met kkene bladeren.

Het regte Aymetten krygt of gewind een flam van 2.

vadem in de rondte , dog als dan is t binnenfte bertgantfcb
vermolfemt en vergaan

,
gelyk doorgaans het hert van de~

ze boomen week enfcbeurig is, daarom moet men 't mid-
delbaare van jaaren nemen van een vadem in de rondte , tot

balken en maften in kleenefcbeepen: Want denftamis$o
a 60 voeten boog,regt , engaaf bout; men moet bier toe

verkiezen het geene op fcberpe en fteenige plaatzen waft.

P. S. De vrucbten bangen aan bosjes veele by malkan-
deren in de grootte van een kerffe-fteen ,uit denronde lang-

werpig orangie-verwig , en onder weinig vleefcb van dier-

gelyken koleur legteen fteen-bardekorl 9 bruin, envanfub-
ftantie , als oude Pienang : de Jwarte fcborjje des booms
laat zig ligt affcbillen , en tot touwenfpinnen.

Arbor nigra , ejusque fpecies in Appendicc De Swarte Boom, en zyn zoorten werden in het

fequenti latius defcribuntur modo. Byvoegzel verders op de volgende wyze befchreven.

Arbor nigra filveftris proprie Ebenus eft , fie di-

fta a nigro , feu ex nigro-viridi corticis colore , cu-

jus tres obfervavi ipecies , .
quarum prima eft Arbor

nigra parvifolia , fecunda Maculofa, tertia Latifolia.

Arbor nigra parvifolia primo loco ponitur, quum
ejus lignum fit optimum, atque harum fpecierum dii-

rabilimmum. -r^-——

_

Ejus truncus eft rectus &nsituy,~-paTum fjnuofus ,

plerumque virum craflfus , fenfim vero adeo craflfefcit,

ut vir eum vix compledti poflit , corticem gerit ni-

grum , ragofum , tenuiorem quam in Ebeno ; interne

luteum , qui character eft harum trium fpecierum.

Ejus ramuh funt firmi , fordide nigricantes , rugofi

,

paucisque foliis ornati : Folia quam maxime conve-
nient cum illis Ebeni, fed non adeo funt craiTa nee
glabra', quatuor, quinque, & fex pollices longa , bi-

nos & tres lata , per medium quoque fulco notata

juxta nervum , qui in inferiore parte acute protube-

rat, ab utraque parte obtufe definentia , cruciatim

oppofita fine notabilibus venis, firma , nigra ,& fordi*

de viridia, nee iplendentia: In junioribus arboribus

novem , immo decern pollices longa funt , tres qua-

tuorve digitos lata, paucis latisque pertexta coftis.

Ramulorum extremum terminatur in breves& capita-

tos apices , qui fenfim in tenera fefe explicant folia,

uti id in aduftis quoque confpicitur Ebenis.
Flores folitarii inter & poft folia excrefcunt forma

Canangce Flores referentes , ex fex flaccidis & deorfum
pendentibus petalis conftru&i , coloris ex viridi fla-

vefcentis , atque hi piano calici tripetalo infident. In

horum centro capitulum erigitur planum , quod in fru-

ftum excrefcit. Fru&us in rotundum excrefcunt glo-

bum , qui ex fexaginta & ultra componitur baccis

,

quarum una prae aha protuberat, funtque figuras ova-
lis, minores ovis Lacertarum. Sub tenui putamine
nucleus reconditur , in bina fegmenta divifibilis

,
quo-

rum quodvis ex plurimis tenuibus componitur fquamis
transverfim fibi inpofitis , odoris faporisque aquofi, ve-
tuftus vero hie nucleus folidus eft fubftantiae fufcae

,

inftar Pinangae exfuccae , ita ut haec arbor quoad fru-

Chium propullulationem magnam cum Cananga habeat
adfinitatem.

Ejus lignum eft album, folidum, durum, venulis
nigricantibus inftar fetorum equinorum pertextum ,

aliquando latis maculis nigris variegatum , primum
nigro deftitutum corde, in feneftute autem iilud ge-
nerator ad ferni pedis craffitiem , non adeaiptamen
nigrum quam in Ebeno vero , ita ut haec arbor quam
maxime conveniat cum praecedenti alba Ebeno, ex-
cepto quod ejus fubftantia fit ficcior, & iiigrior.

Tom. III. Nomen.

Arbor nigra of Swart-boom , wil eygenilyk een wilt
Ebbenbout zyn , alzoo senaamt na de Jwarte of fwart-
groene koleur van de fchorjfe , waaf van ik drie zoorten

aangeteekent beb. 1 Arbor nigra parvifolia. 2 Maculofa.

3 Latifolia.

1. Arbor nigra parvifolia of kleenbladigefwart-boom^
werd voor aan gejlelt, om dat zyn bout bet befte en dura-
beljle is in dit gejlagt. .

Denftam is regt en boog, wat boekig,in'tgemeeneen
man dik , docb metter tyd kan hem een man pas omvade-
men, met eenfwarte ruige feborffe , flapper dan aan 't

Ebbenbout , van binnen geet, het welk een kenteeken van
deze drie zoorten is. De ryskens zyn mede ftyf, vuyl-
fwart , ruig , en met weinig bladeren bezet. De blade-

ren bebben groote gelykenijfe met die van
y

t Ebbenbout ,
dog zo dik englat niet, 4. 5. en 6 duymen lang, 2 en 3
breet «in de midden 00k met een vooren langs de zenuwen,
dewelke van onderenfeberp uitfteekt 9 agter envorenflomp
toelopende, fcruis-gewys tegens malkander overftaande 5
zonder merkelyke aderen , ftyf, fwart , en lelyk groen ,
zonder glans : Aan de jonge boomen zynze wet 9 en 10
duimen lang, 3 en 4 vingers breet , met weinige en wy-
de ribben. Het uitterfte der ryskens eindigt in korte en
knoppige fpitzen , metter tyt injonge bladeren veranderen-

de , gelyk men 00k aan de volwajfe Ebbenbout-boomen
ziet.

. De bloemen komen enkelt voort agter en tujfcben de
bladeren, in gedaante van Cananga bjoemen , gemaakti

van 6 Jlappe en neerwaarts hangende blaatjes > van koleur

groen-geel, enjiaan op een vlok voetje van 3 blaatjes ge>

maakt. In de midden is een vfak beuveltje , waar uit de
vrucbten worden. De vrucbten maken een ronden bol 9
bejlaande uit meer dan Co befie'n , docb de eene Jleekt bo-

ven de andere wat uit , van figuur ovaal , wat kleender

dan Hagediffe eyers. Onder een dunne febaal lest een

korrel , die zig in twee laat deelen , en ieder deelis ge-

maakt van veele dunne febubben , dwers op malkander leg-

gende, wateragtig van reuk en fmaak, dog in de ouder-

dom word bet een majjiefe korrel, bruin van fubflantie als

oude Pinang, zo dat dezen boom in 't voortbrengen van
vrucbten met de Cananga gantfeb over een komt.

Het bout is wit , digt , hart , metfwarte adertjes als

paarde-bair, zgmtyds 00k met gebeele plekken befpikkelt,

in 't eerft zonder fwart hert, maar in den ouderdom ge-

wint by dat tot de dikte van een halve voet , dog zofwart
niet als aan t regte Ebbenbout , zo dat dezen boom groote

gemeenfebap beeft met bet voorgaande witte Ebbenbout,.

bebalven oat bet drooger vanfubflantie is, en meerfwart
beeft:

B 2 Naara.
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Nomen. Latine Arbor nigra parvifolia. Malaice Ca-

in Arang Utan , & Caju Itam. Bclgice Swart - boom.

Amboimce Aymetten Laun Maun , h. e. Caju Itam daun

Kitsjil feu arbor nigra parvifolia.

Locus. InAmboina, Boerone, & Celebe occurnt

,

fed nullibi magna in copia: Omnes quoque tres fpe*

cies in Hitoes regione inveni.

Ufus. Parvifolia omnium crium fpecierum optima

habetur, aedificiisque apta , adhibetur enim ad poftes

crabesque asdium. Tettis vero nimis grave eft ejus

lignum, fed tigillis melius conducit. In ejus feneftute

truncum gerit binas ulnas crafium in diametro , fed

ejus cor internum penitus turn eft cariofum ac corrup-

tum, uti harum arborum cor plerumque injuventute

eft tiffum ac molle, unde eligendum eft lignum me-

diocriter crafium, unius nempe ulnae in diametro,

quod optimum eft trabibus,minorumquenavigiorum

malis , ejus enim truncus altitudinem quinquaginta &
fexaginta pedum adtingit,recl:us,& integer; nunc in

finem quoque eligendum eft tale lignum, quod in a-

cutis & faxofis crevit locis; Niger trunci cortex facile

feparari , & in fila necti potefl.

Secundo Arbor nigra maculofa truncum quoque ge-

rit redtum & altum, externe nigricantem, maculis

albis notatum , interne flavelcentem , digitum fere

crafium; Folia uti in praecedente locata funt folitaria,

nempe, fuperius glabra, & laete viridia, nullas geren-

tia notabiles venulas uti prioris, fed minora, tres qua^

tuor vel quinque pollices longa , binos digitos lata

,

in magnum apicem delinentia : Ejus rami & furculi

nigrum quoque gerunt corticem: Floresme haclenus

latent, Fru&us a prEecedenti differunt, craflb enim
lignofoqne petiolo minorem digitum longo fru&us in-

fidet folitarius magnitudine Nucis Juglandis, qui, fi

abrumpitur , mferiore parte fovea notatus eft , qua pe*
tiolofuit junclus. Diu viridis eft, fed tandem in ni-

grum & fumofum quafi degenerat colorem : Sub craf-

fo fed fragili putamine caro Tecondkur alba & aquo-
fa , in qua bini locantur ingentes nuclei , externe ro-

tundi, illaque parte , qua conjunfti fuere , plani , du-
frflimi , & craflb putamine obdu&i , in quo dura ac
ficca continetur fubftantia inftarPinangasvetuftas,fed

magis alba, & putamini adhasrens: Sulcum per lon-

gitudinem gerit granulofum
,
per quem maturus fru-

ctus dehifcit , palumbaeque nucleos roftro fuo exi-

munt. . m^Um
Ejus lignum ^TTpbque folidum , dufurft, grave, &

album , led ficcum crnerei eft colon's, paucis nigrican-

tibus venulis inftar feti equini pertextum, Aa aedes

non durabile eft, quum facile findatur, alii tamenid
ad aedificandum eligunt,immo in ipfo folo licet loce-

turviride; Foco tamen optime infervit, uti Arbor fa-
cum.
Nomen. Latine Arbor nigra maculofa. Belgice ge~

plekte Swart-boom. Amboinice Aymetten Paleku. In
Celebes parte Orientali Colaka.

Locus. In Leyrimoras parvis crefcit filvis,

ZJTus. Haec arbor magno in ufu eft in Celebes pla-

ga Orientali ad falis confec"tionem,quodfequentiper-

agitur modo: Hanc findunt arborem pro foco , aliud-

que ipfi admifcent lignum , illius enim ardor eft faci-

lis & conftans ; inque parvas hasc fimul exftruunt py-
ramides , adcenduntilla, fenfimque aquam falfam mari-

nam adfpergunt tanta copia, ne flamma exftinguatur,

quod propter fumum dHiculter inftituitur, hasc au-

tern tarn diu peraguntur, donee omnia incineres fine

combufta; Hunc dein colligunt, aquas iterum falfas

admifcent , perque cribrum vel pannum filtrant ; turn

multi hoc cinere & aqua repleti cacabi igni inponun-
cur, & tarn diu cocjuuntur, donee infal converfusfit
cinis;quod ex duris & cinereis conftat glebis, formam
fundi cacaborum habentibus , hoc autem fal in fumo
confervandum eft. Hoc delicatiflimum eft fal ad pul-
tem Papeda ufitatiflimum

, quum multo fit debilius
fali communi, hujus etiam parvas glebae in ore reti-

nentur quas fenfim liquefcnnt
, quum fauces fintrau-

cse, optime enim tenaciadiffolvitfputa,praritumque
faucium inpedit.

Tertio Arbor nigra latifolia crafliorem pttecedenti-
bns gerit truncum, casterum ipfis fimilem : Ejus ra-

muli qnoque funt firmi &nigro obdufti cortice ,* folia

multo funt majora, feptem nempe, ofto, & decern
pollices longa. ultra tres lata, inferiore parte latifli-

ma, fenfimque m obtufura apicem delinentia aliquan-

Naam. In *t Latyn Arbor nigra parvifolia. Maleyts

Caju Arang Utan en Caju Itam. Op 't Duitfch Swart-

boom. Amboins Aymetten Laun Maun , dot is Caju Itam
Daun Kitsjil , of kleenbladigeJwart-boom.

Plaats. Men vind bet op Amboina , Boero , en Ceram,

docb nergens in quantiteyt. Ik beb alle drie zoorten op

't Landt van Hitoe gevonden.

Gebruik. De kleenbladige wert voor de bejle onder de

drie zoorten gebouden , en tot den buisboaw bequaam ge-

acbt , want men gebruikt bet tot buize-Jiylen en balken.

Aan bet dakwerk iffe tefwaar, maar tot regelingen be-

quaam. In den wderdom gewint bet den Jiam van twee
vaJemens in de rondte , dog als dan is bet binnenfte bert

gantfeb vermolfemt en vergaan
, gelyk doorgaans bet bert

van deze boomen week enjebeurig is , daarom moet men
bet middelbare van jaren nemen , van een vadem in de

rondte tot balken en maflen in kleenefebeepen , want den

Jiam is 50 a 60 voeten boog , regt , en gaaf bout. Men
moet bier toe 00k verkiezen bet geene op feberpe enfteenige

plaatzen waft. De fwarte feborffe desflams laat zig ligt

affcbillen en tot touwen fpinnen.

2. Arbor nigra maculofa of geplektefwart-boom; dt

Jiam is mede regt en boog , van buiten Jwartacbtig met
witte plekken 9 binnen geelacbtig enfebier eenvingerdik.

De bladeren Jlaan als aan 't voorgaande : te weten enkelt9

boven glat en blyde-groen , mede zonder kennelyke ader-

tjes gelyk de voorgaande , dog kleender , te weten 3.4.^
yduimenlank, twee vingers breet, met een merkelyke

fpits. Takken en ryskens bebben mede een fwarte feborffe.

net bloeizel is nog onbekent. Devrucbtenverfcbillenvan

*t voorgaande, want op een dikken boutacbtigenjleelvan

een pink lang komt een enkelde vrucht voort in degrootte

van een Walnoot , en als men ze afbreekt agter met een

kuyltje , 't welk ep den fteel gejlaan beeft. Zy blyft lan-

gen tyd groen, eindelyk wertze rookverwig enfwartag*
tig , onder een dikke dog brokkelige bolfter leyt een wit en
wateragtig vleefcb , en daar in twee groote korrels , bid-

ten ront , en aan de zyden , daar zy tegens malkanddr ge-

zeten bebben , plat , zeer bart , en dik van febaal , en daar
in vint men een barde drooge beefl ah oude Pinang 9 dog

witter , en aan de febaal vafi boudende. Zy beejt een

korrelige naat in de lengte rontom 9 langs dewelke zy open

fplyt in de rypbeid, en de voilde duivm eetende korrels

daar uyt.

Het bout is mede digt
9 mafftef,fwaar , wit 9 enle]lerft

fraauwacbtig , met weinige fwarte adertjes als paarde-
air. In den buisbouw niet durabel , om dot bet Hgtfplyt%

anderen egter bouden bet voor goet in den buisbouw , ja
zelfs in den gront , en al is bet groen, zo kan men bet

egter tot bet branden gebruiken , gelyk den Arbor Fa-
cum.
Naam. In 't Latyn Arbor nigra maculofa , Op 't

Duitfcb geplekte Swart-boom. Amboins Aymetten Pa-
leku. Op Celebes Ooftkujl Colaka.

Plaats. Het waft in ligte boffeben op Leytimor.
Gebruik. Dezen boom is in groot gebruik op de Ooft-

kujl van Celebes tot bet zout maaken, welkers manier
aldus toegaat : Zy fplyten deze boomen tot brandbout 9
mengende wat ander bout daar onder , want dit bout geejt
eenligten en vaften brant , ftapelen bet dan op malkan-
der tot kleene Pyramiden , Jleeken bet bout in brant , en
begieten bet al gaande Weg met zout water uit zee 9 even
dot den brant niet uitgaat , 't welk een moeilyk werk is
wegens den rook, tot dot bet febier alles als affebe ver-
valt. Dezelve nemenze dan , mengenze weder met zout
water , en zeegen bet door een doek in een praauw : dan
zet men veele potten over "Y vuur , giet dit water daar in9
en kookt bet tot dat bet zout wert ; bet welk beftaat in

barde graauwagtige klompen
, gefatzoeneert na den bodem

des pots , 't welk men dan in den rook verwaren moet.

Dit is bet fmaakelykfte zout tot bet eeten van Papeda ,om
dat bet veel flapper is dangemeen zout, 00k kan men daar
van kleene klontjes in de mont neemen , en zagtjes laten

fmelten 9 als men eenfeborre keel beeft, want bet loft de

taaye fiuimen , en verdryft bet jeuken in de keel.

3. Arbor nigra latifolia of breedbladige fwart-boom 9
beeft een dikkere jiam dan de voorgaande , anders dezetve
gelyk. De ryskens zyn 00k ftyf enfwart van feborffe ,
tie bladfren zyn vry grooter ,te'weten 7. 8. en 10duimen
lang, ruim 3 breet , agter breetft , en allengskensineen

ftompefpits eyndigende >daar zy %omtydsoQkgekloqftzyn9
en
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do etiam bifidum ; ejus orae parum videntur finuofze,

paucis parvisque venis ab utraque protuberantes par-

te, per medium vero fulcata funt folia, brevibusque

infident petiolis crailis alternatim pouta, plerumque

Jbrdide virent, rugofafunt, maculata, & exefa.

Flores hue usque ignoti funt: Fruttus in uno alte-

rove loco folitarius ramis infidet feffilis , Ceraforum
magnitudine , profundo calice inclufus , in latum de-

linens caput : Bacca? has plerumque virent , tenuibus

albicantibus pilis inftar ferici obductas , quae demum
nigrefcunt , & intus continent octo oblonga humi-
daque oflicula nigris pelliculis incluia , in orbem po-

lka: Si arbor pedis craffitiem habet, jam fruclus pro-

ducit , fi cortex incidatur , intus flavefcit* Ejus li-

gnum internum eft album , nee nigris venulis multum
diftincr.um, parvum gerens nigrum cor, quod vix iii

junioribus obfervatur arboribus , nee adeo folidum
ac durabile eft ac praecedentis.

Nomen. Latine Arbor nigra latifolia. Malaice Caju
Itam daun Befaer. Amboinice Aymetten Lou Tla.

Ufus. Haec fpecies in juniore plerumque caedifcur

etate , antequam'cor nigrum gerat , ad clauftra & po-
ftes adhibetur; aedibus autem non ita infervit,quum
ejus lignum non ita durabile fit acpraecedentium,nec
ad tecta multum etiam haec ligna adhibentur, quum
nimis gravia fint.

en de randenfebynen wat bogtig, met weinige en kleene

aderen ter wederzyde uitbuylende, in de midden met een
vooren , op korte dikke fteeltjes verwiffelt tegens malkan-

*

derfiaande; zy zyn meejl vuyl-groen , ruig , gevlekt ,en
uitgevreeten.

Ret bloeizel is nog onbekent. De vrucbten ftaan bier

en daar enkelt, en zonder Jleekn aan de takken, in de

froottevankerffen ,in diepe kelken en met een breet booft.

)e befien zyn gemeenlyk groen , metfyne witte baairtjes

als zyde bekleet, en ten laatften wordenzefwart ,en beb-

ben van binnen agt lankwerpige vogtige korrels infwarte
vlieskens bejlooten , en in een kring Jiaande. De boom in

de dikte van een been draagt al vrucbten , als men in de
feborjfe kapt , zo iffe geel van binnen. Het bout is wit
van binnen , zonder merkelyke fvoarte aderijes , met een
kleen fwart bert , 't welk men in de jonge boomen J'cbier

niet en ziet, en is zo vaft en durabel niet dan bet voor-

gaande.

Naam. In H Latyn Arbor nigra latifolia. Maleyts
Caju Itam daun Befaer. Ambons Aymetten Lou Yla.

Gebruik. Deze zoorte werd meejl jong gekapt , eerze

eenfwart bert gewint , tot pallijfaden enjlaken. Maarin
den buisbouw ijfe zo durabel niet als de voorgaande , tot

boven-gebouwen werdenze beide weinig gebruikt 9 om dot-

ze tejwaar zyn.

Tabula Quart<z Figura prima De eerjle Figuur van de vierde Plaat

Exbibet ramum arboris nigrx raaculofae, quae Aymetten Paleku
incolis vocatur:

Ubi Litt. A. ejus fruSium.
B.B. Ejus ojjicula fimiualia demonftrant.

Figura Secunda

Rtmum exhibet arboris, quae Arbor nigra angujtifolia Run*
phio , C«/» Arang Utan vero incolis dicitur.

Tabula Quinta

Ramum exhibet arboris, quae Arbor nigra ParnifoTta Rom-
pmo , Aymetten vero daun Kitsjil incolis vocatur.

OBSERVATIO.

Vertoont een Tak van de gefiekkelde Stuart-boom , die Ay-
mette Pa/eku by de Inlanders genaamt wert.

Alwaar Lett A* deszelfs vrucbt.

B. B. De Zaat-korrels daar van aanwyzen.

De tweede Figuur

Vertoont een Tak van een Boom , die van Rumphios de
naawwbladige Siuarte • boom , en Caju Arang Utan by de
Inlanders genaamt wert.

De vyfde Plaat

Vertoont een Tak ran een Boom , die de iJembladigefwar-
te-boom van Rumphius , en Aymetten daun Kitsjtf van dc
Inlanders genaamt is.

AANMERKING.
Hae (pedes fub nomine Ebenorum Spuriarum apud Valent. Deeze zoorten werden by Valentyn onder de naam vaflf

p. Z2j. commemorantur. Baflaart Ebben-boomen opfag. izj. voorgeftelr.

CAPUT QUINTUM.
Hebenafter. Lolin*

LOlin adfinis quoque eft Ebeno ,
praefertim Lati-

folia3 feu Bancafenfi refpondens , cujus truncus

itidem eft rectus , altus,& vaftiilimus, non ro-

tundus, fed angulofus inftar Lanfii feu NelTat. Ejus

cortex eft tenuis, durus , externe nigricans , per lon-

gitudinem fifths , rugofus admodum , interne ficcus&
rubens. Ejus folia iunt oblonga , illisque Saliflae ad-

cedunt, fed funt minora, novem, decern, vel unde-

cim pollices longa, tres & tres cum dimidio lata,in-

ferius fenfim anguftata^ brevi craflbque petiolo infi-

dentia ,
paucis ac tenuibus venis pertexta, quae oblique

admodum decurrunt, fuperiofe vero parte haec folia

intenfe virent & glabra lunt , inferiore albicantia , pro-

pe nervum medium tenuillimis & albicantibus pilis

nirta inftar ferici, qui ad ramulortim extremum itidem

obfervantur, alternatim autem locatafunt folia-

Flos conftat ex calice quadripetalo raro pentapeta-

lo , qui intus repletus eft plurimis tenuiffimis ac bre-

ibus filamentis feu ftaminulis, in quorum medio ca-

pitulum confpicitur rotundum inftar pomi, quod in

iruclum excrefcit, qui primo obduclus eft lanugine

albicante inftar ferici , & apice ornatus eft. Frucius

hie maturus eft pomum ingens, maximum Litnonem
ni-

V. HOOFTSTUK.
Baflaart Ebbenhout.

LOlin is mede uit de maagfebap van Ebbenbout, in-

zonderbeid met de breedbladige ofBancade overeen ko-

mende, zynde den ftam insgelyks regt 9 boog, en

magtig dik, niet rond, maar boekig, gelyk den Lance-

boom of Nejfat : De feborjfe is dun , bard, van buyten

fwartagtig , in de lengte gefpleten , en zeer ruig , van
binnen droog en roodagtig: de bladeren zyn langvoerpig t
engelyken die van Saliffa, dog zyn kleender , 9. 10. en

11 duimen lang, 3 en 3! breed, na agteren allengskens

toefmallcnde , op een korten dikkenfteel, met weinige en

dunne adertjes, zeerfebuins loopende, doortogen, boven

boog-groen, glad, enbeneden voitagtig, en by de mid-'

del-ribbe zeer fyne en witte baairtjes bebbende,als zyde 9

dewelke men 00k ziet aan 't uitterfte der ryskens 9 en zy

ftaan verwiffelt tegens malkander over.

De bloem beftaat uit een vierbladig of zetden vyfbla-

dig kelkje, binnen uytgevult met veele fyne korte draat-

jes,en in de midden met een rond knopje ofappeltje,waar
uit de vrucbt werdt , in 't eerjle bekleet met een witte

wolagtigbeid , als zyde , en eenfpitze boven op. De vrucbt

is een groote appel , de grootfte Limo Niger overtreffen-

de, uit den ronden wat gedrukt als etnkleenkaasktn 9 met
B 3 im
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nigrum fuperans, ex rotundo parum compreffus fa-

lter minoris cafei, & fupra umbilicatus, in quo bre-

'

vis apexlocatus eft, prope pedunculum pencapetala

confpicitur coronula artte porno adcumbens , uti in

Mangoftanae fructu , qua ar&e ramulis adne&itur.

Pomum hoc inmatiirum eft viride , difta lanugineob-

duftum,maturum vero glabrum eft, aequale, & luteum,

pallidius pomis Aurantiis, Tub exteriore pellicula vi-

tellina & mucofa locatur caro , aciduli faporis , fari-

nofae fubftantise. In medullae centro plerumque fep-

tem , aliquando o£to & novem officula vel nuclei in^

ftar Amygdalorum , reniformes vel femilunam fere re-

prsefentantes , in orbera fibi adcumbunt. Nuclei hi

putamen gerunt laste purpureum , tenue , fed durifli-

mum ,
quod dentibus confringi nequit, fed difiecan-

dum eft, in hoc durus & ofleus locatur nucleus, adeo

ar&e putamini adcumbens , ut feparari nequeat, qui

fatue dulcis eft inftar ficcse Calappae medullae , vel

quod melius inftar nuclei fruttus Nipae, femimaturus

enim glacialis quoque eft, perque ejus medium ful-

cus tranfit longitudinalis.

Exterius trunci lignum eft album , folidum , & du-

rum , tenuibus conftans fibris , ac ponderofum fere in-

ftar Ebeni : Aliquando autem penitus album eft &
concolor , aliquando autem venulis nigris talibusque

maculis diftin&um , aliquando rufum,& in laete pur-

pureum tendens colorem: Hujus enim ligni bins inve-

niuntur fpecies. Prima lignum gerit albicans , quod , uti

diftum fuit, ad lsste purpureum adcedit, cor Iseviter

fufcum gerens. Alterius fpeciei lignum quoque al-

bum eft fed ejus cor nigricat, quod in junioribus ar-

boribus tres quatuorve digitos latum eft. In vetuftif-

fimis vero & craflis cruncis crus craftum eft & ultra,

fubftantia ejus non multum ab Ebeno differt. Nigrum
hoc cor non femper per medium trunci tranfit, ne-

oue rotundum'eft, fed hincinde finuofum, angulo-

fum,& ad unam inclinans partem, in unofaepeeodem-
tfue ligno bini faepe colores acdiverfa confpicitur fub-

ltaqtia; Exterius enim inftar corticis nigrum eft ut

in Ebeno, interius vero cinereum rjtagis eft ac fufcum,

& mollius: Si truncus transverfaliter diffecatur, mi-

rum vifu eft hoc nigrum eor, quod fefe obfert forma
angulofae maculae in albo ligno. Si arbor fit vetuftif-

fima, ejus cor faepe adeo nigricat, ut pro vero habere-

tur Ebeno, fed prope oras femper pallidum eft advi-

ridem adcefdens colorem*

In Boreali Ceramae plaga in Hatuenfi finu ho<? li-

gnum faepe tarn cratTum fuit obfervatum , ut adultum

virunl craflitie fuperaret , incolaeque illud pro Ebeno
vendebant', ex fdliorum vero forma adparuit Lolin

effe. Circumjettum album lignum eft folidum & gla-

brurfl inftar Ebeni , unde & durabile quoque eft.

Fru&us maturi obfervantur merife Martio & fubfe-

• auentibus pluviofis menfibus , quum lutei penitus

,

iponte decidunt, ac tarn diu incorrupti manent, do-

nee tandem nigri vel fumei fint coloris.

Nomen. Latine Rebenafter , quum aemulus fit ve-

rs Ebefli, alii vero ilium pro alba haberit Ebeno , fed

a memorata fuperius capite tertio differt. Malayenfes
Sumatram inhabitantes illam vocant Gqmomong. Bel-

gice Baftaart Ebbenbout, quod nomen ipfi melius re-

Ipondet quam Novella nigra feu Salimori fupra lib. 3.

defcriptae. Ejus fruclus Belgae vocant Meel-appeis feu

poma farinacea, a farinacea ejus medulla, quam alii

cum butyro farinas mixto comparant. Ambomice Lo-
lin dicitur, in Leytimora Lorin,&. Secur* In Banda
Malaice Boa Djarong,q\ix ibi duplex obfervatur fru-

ttuum forma diverfa, una nempe frudlus gerit cafei-

formes inftar Amboinenfis , altera oblonga eft , vel

fuperius acuminata inftar ovi Cafuarini, uterquevero
fruftus aurantii eft coloris. Iri infulis Uliafferenfibus

& Ceramae parte aujtrali arbor haec Abuelli vocatur.

hocus. Raro in ™boina occurrit, atque hinc inde

una alterave taritum in Hicoes regione & in Banda,
frequens eft in Cerama , ac praefertim in Bonoa,
item Sumatra' circa Jambyam.

Ufus. Si hoc lignum in magna occurreret quantita-

te , elegantia ex 1II0 opera fcriniaria formari poflent.

Jam vero tantum in ufu eft apud Amboinenfes adfub-
tiles poftes trabesque aedium fuarum , quern in finem
potHumum juniores eligunt arbores vixvirumcraflfas.

Cranlores enim inftrumentis fuis debilioribus elabora-

re nequeunt , cmde & arbores hae plerumque fuse com-
xnitruntur naturae, nee caeduntur, atque invafiamex-
«efcunt craffitiem fenefcentes admodunii,

' Vi-

een kuyltje of naveltje boven op y daar in een fort /pitsfe
Jlaat , by den Jle*el ziet men een vyfbladig hroontje , digt

tegen den appel leggende, geiyk aan de MangoJiaan , en
inaar mede by digt tegens ae takken aanzit. Den onry-
pen appel is groen , met voorfebreve wittigbeidt bekleedt,

de rype werd effen 9 glad , en door-geel , wat bleker dan
de oranje-appels: Onder 't buitenjie vliesken legt een
doorn-geel J'meerig merg^fmets vanjmaak^n meelig van
fubftantie. In de midden van 't merg zyn gemeenlyk 7.
zomtyds 8 en 9 korls als Ainandelen, infatzoen als nie-

ren , of een quartier Maans , inde rondte tegens malkander
gefebikt: De korls bebben een ligt-peerze , dunne , dogzeer
barde fcbale , die niet te doorbreken of te byten is 9 maar
wel door te kappen ; daar binnen legt een wittejleen-
barde beefi , zo digt aan defebaal leggende, datmenbem
niet fepareren kan , onfmakelyk zoet , gelyk de gedroogde
pit van Calappus , of nog beter, gelyk de pit van de vrugt
Nipa , want de half rype is 00k ys-verwig 9 en door d§
midden in de lengte gaat eenfpleeh

Het buitenfle bout des flams is ewit i
digt) enhard ifyn»'

dradig en fwaar $ ten naafien by als Ebbenbout ; zomtydt
is bet gebtel wit van eenparige koleur , zomtyds met
j'warte adertjes en plekken bezet , zomtyds watros ,enna
't ligt-peerze trekkende; want men beeftzzoortenvandit
bout. De eerjle zoorte heeft een witagtig bout , het welk
als gezegt , na den ligt-peerzen trekt , met een ligt-bruyn

bert : De undere zoorte beeft een wit bout , maar in de

midden een Jwart bert , in de jonge boomen maar drie en
viet vingers breet ; maar in de geheel oude boomen , en
dikke flammen vind men het een been dik , en meer , in

fubftantie niet veel van 't Ebbenbout verfcbillendet Dit
fwarte bert gaat niet a tyd door de midden desflams , nog
is regt rondy maar bier en daar bogtig , boekrg , en ter

zyden uitgaande , zomtyds kan men aan het zelve ooktwee-
derley coleuren , en Juhflantien zien : want het buytenfte*

als eenfcbcrjfe, is regtjwart, als Ebbenbout , en na bin-

nen toe is bet graauwer , of bruinder en vozer : Als men
den flam dwars doorzaagt , zo is bet fpeculaiief om te

zien, dit fwarte bert in fle gnJnnnt* ninn ppu hoekige of
gevlamdeplek in dat witte bout : Als den boomgeheel oui
word, is bet bert doorgaans zofwart, dat men bet voor
opregt Ebbenbout aanziet, dog by de kanten altyd ligter9
en wat naar bet groene trekkende*

Men beeft op de Noordkufl van Ceram in de bogt van
Hatuwe , dit bert zo dik gevonden als een volwaffen man,,
en de Inlanders verkogten 't 00k voor Ebbenbout , maar de
bladeten toonende , bevond men dat bet Lolin was: Het
omleggende witte bout is zo glad en digt, als eenig Eb-
benbout , en dierbalven durabel.

De vruchten vind men ryp in Maart , en de volgende
regen-maanden , wanneer zy (volkomen geel geworden
zynde) van zelfs afvallen , en zo lange onbedorven blyven
leggen, tot datze ten laatftenfwart of rookagtig werden,
Naam. In 't Latyn Hebenafter, om dat by een JE-

mulus of nabootfeber van den regten Ebbenbout-boom is,

andere bouden hem voor een Ebenus Alba, boewel by
van den bovengenoemde Kapit. 3; verfchilt. De Maleyers:
op Sumatra noemen bem Gamomong. Op 't Duitfcb
Baftaart Ebbenhout , welke naam bem billyker toekomt ,
dande Novella Nigra o/Salimoeri bovenlib. ybefebre-
ven. De vruchten noemen de Hollanders Meel-appels,
van bet nieelige merg, dat andere by booter met meel ge-
mengt, vergelyken. Amboins Lolin, op Leytimor Lorin,
en Secur. Bandaas Maleyts Boa Djarong, dewelke af-

daar tweederley is van 't fatzoen der vruchten , de eene
kaas-formig , als de Amboinfche , de andere is wat lang-
werpiger, of naar vooren fpits

,
gelyk een Cafuwaris-Eyy

beide oranje-geel. In de Uliajjers, en op Cerams Zuyd-
zyde wert deze boom genaamt Ahuellu.

Plaats. Men vindze gxeinig in Ambotna , en bier en
daar maar een op bet Land van Hitoe , enin Banda

, meer
vindmenze op Ceram, en inzonderbeid op fionoa: item op
Sumatra omtrent Jamby.

Gebruik. Zo dit bout in overvloed te vinden was ,
men zoude veel raar fchtynwerk daar van konnen maken.
Nu gebruiken het flegts de Amboinezen tot dunneflylen en
balken aan baare buizeri, nemende daar toe meefl jonge
boomen , die nog geen man dik zyn : want de dikken kon-
nenze met baar zobefe gereedfebap niet bedwingen, dies

de boomen ongemoeyt blyvende, tot een grooten ouderdom
en dikte komen.

tin
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Vifcofa fruttus medulla edulis eft tarn cruda, quam
fub cineribus tofta vel carbonibus inpofica , lapore

haud multum diverfa a Mufae fru&u , qui duriorem
gerit carnem. Obfervantur autem hi fruttus in uno loco

delicatiores elle quam in altero, in Brafilia faltem navi-

gatores maxime extollunc poma farinacea in Brafilia

crefcentia, quseque juxta illorum relatum haud mul-
tum ab Indica & Bandenli Boa-Djarong eflent diverfa

:

In Amboina vero non magniaeftimantur, nee multum
eduntur, licet olim in Bonoa pagus erat parvus Sea
dictus , ubi potiflimum ex hoc vivebant fru6tu inco-

Iae , inque tantis deliciis hunc habebant , ut pueris

iftos exhiberent fruftus , quod alioquin cum Mufae
fruCtibus fit, fi non bene contend fint,quae vetufta,

fed illis olim defiderata paupertas ipfis faepe hodie ex-

probratur.

Gamomong in Sumatra circa Jambyam crefcens li-

gnum gerit ex albo & nigro maculatum , cujus vero

cor totum etiam nigricat , multumque expetitur ad
manubria , aliaque minora opera ex illo formanda.

In Ceramae parte auftrali circa Amaly has arbores

multum etiam crefcunt ultra pedem crafTss , externe

rugofae , quarum lignum exterius album eft ad trium

digitorum craflitiem , fed illarum cor plerumque fif-

fum eft, quod plerumque magis cinereum eft quam
circumjeftum interius nigrum lignum, quod politum
in obfeure viridem tendit colorem,unde quidam non
male hoc Ebenum viride vocant; ob fiffuras illas fbli-

da opera ex hoc ligno fabricari nequeunt , fed in af-

ferculos hinc fecatur.

Arbor hsec Amalycnfis minores gerit fruclus quam
Amboinenfis, paulo majores LimoneNipis,rotundos
penitusfeufphaericos,coloris aurantii pallidioris: Vi-

detur autem mos legitimo caedendi modo hoccc li-

gnum non bene dete&us fuifte, dum in truncis fes-

quipedem craffis cinereum iftud cor itidem finditur,

licet utraeque ejus cxtremitates foliis aliisque ligato-

riis rebus eflent o'jvoIutae,ne per folem exficcentur.

Fru&us, uti fupra diftum fuit, fub cineribus toftus,

cjusquc mucofa c;iro rorneila diarrhaeam fiftit.

Tabula Sexta

Ramum exhibet Hebenajhi,

Ubi Lift. A. Ejus frveJum ,

B. FruStum diffe&wn ,

C. C» C. Ojjicuiafeminaiia denotant.

OBSERVATIO.
Hare arbor nomine Lolm a Valent. Pag. aai. & in Tab.

fub No. LXIV. cxhibetur.

Het fmerige merg van de vrucht kan men 00k eeten zo
raauw , als in beete ajjebe of op koolen gebraden , in.

fmaak niet veel wykende de Pie[fang , die wat bard van
vleefcb is: Dog bet febynt dai ze op de eene plaats veel

fmaketyker zyn , dan op de andere, immers de Brafilie-

vaarders roemen zeer van baare meel-appels in Brafil
wajfendje, en die

% na haar luiden verbaal, niet veel van
de Ooft-lndifcbe , en der Bandanezen baar Boa Djaroug
zouden verfcbillen. In Amboina wtrdenze niet veel ge-
acbt nog gegeten , boewel 'er eertyds op Bonoa , een Ne-
gorytje was, Sea genaamt ,daar ze nieeft van dezevruch-
ten leefden , en zodanige lekkernyen daar van maakten ,
dat ze baar hinders daar mede paayen , gelyk men anders
met Piejfcmg doet , welke oude> dog voor baar luiden ge*

wenfebte armoede, haar tot nog toe vervoeten werd,

Het Gamomong, op Sumatra omtrent Jamby waffen*
de , beeft een bout met fwart en wit geplekt , dog in de

midden geheel fwart , en werd veel gezogt , omjteleneii
under klein werk daar van te maken.
Op Cerams zuyd-zyde , omtrent Amaly , vindmen ze

00k veel ruym een voet dik , boekig , en ruig van buiten,

bebbende een wit fpint van 3 vingers breet , maar zyn
meeft bert-febeurig , en bet bert is grauwer , dan bet om-
leggende fwarte bout, bet welk gepolyjl zynde , na bet

donker-groene trekt , waarom het zommige niet qualyk

groen Ebbcnhout noemen : wegens de voornoemde fcheu-
ren kan men geen mafjief werk daar van maak.cn , maar
moet bet tot plankjes zagen.

Dit Amalyze beeft kleendervrucbten dan bet Amboinze,
wat grooter als een Lemoen Nipis

y
regt rond, en ligt oran-

je-geel: Hetfcbynt dat men de regte manier van dit bout

te happen, nog niet weet, dewyI in de flammen van ij

voet dik bet grauwe bert nog al bertfebeurig bevonden

werd, hoewet men de beide eynden met bladerenenruigte

bewonden hadde , op dat ze de Sonne niet roaken zonae ;

De vrucbt , als boven gezegt , onder de affebe gebraden^

en
%

t fmerige mcrg daar uit gegeten, Jlopt de buikloop*

De zesde Plaat

Vertoont een Tak van de Rehevafler , ofte with KWrp*
boom.

Alwaar Letr. A. deszclfs •vrucbt,

b. De opgejheaene vrucbt
,

C C C. Dc Zaadkorreh aanvvyzen.

AANMERKING.
Deze boom komt by Valent. op pag.ii$. voor, onder de

naam van Lolin-Boom > en op de Plaat onder No. LXIV*
befchreven.

CAPUT vr.
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CAPUT SEXTUM.
Metrofideros vera. Nani.

AB exoticarum defcriptoribus plurima enarrantur

ligna, quibus duritiem & nomen Syderoxyli tri-

buunt, cujus in aquofa India quatuor nobis in-

notuerunt fpecies , quae oranes tamen diverfae funt ar-

bores ,
parum inter fefc conveniences

,
primum vero

eltgenuinum Syderoxylum , quod cum Julio Scal'igero

noois dicitur Metrofideros , in Orientalibus infulis no-

mine Nani notum. Secunda fpecies eft Metrofideros

Amboinenfis. Tertia Metrofideros Moluccenjis. Quarta
Metrofideros Spuria , quarum tres pofteriores in tribus

fubfequentibus defcribentur capitibus.

Nqjii arbor eft vafta,filveftris , craftitiem habens
binarum ulnarum ,

plerumque refto adfurgens trunco,

qui tamen faepe ad unum alterumve latus parum fi-

nuofus eft. Ejus cortex exterior eftglaber,aequalis,

ex cinereo & ruffo mixtus , tenuis , inque vetufto

trunco facile decorticandus , fub hoc viridis recondi-

tur pellicula , reftansque corticis pars vix minorem
digitum craffa eft, dura, & pallide ruffa, primo dul-

cis , dein adftringentis faporis. Rami admodum extenfi

funt & incurvi : Folia referunt ilia Caryophylli filvef-

trisjfed funt breviora,& in binas hujus arboris fpe-

cies diitincla, vera enim Caju Nani eft.parvifolia,c\i-

jus folia quatuor quinqueve pollices funt longa, bi-

nos & binos cum dimidio lata 3 craffiuscula , in firmum
apicem defirientia.

Altera fpecies eft latifolia , quae folia gerit quinque,
fex , & feptem pollices longa , binos & binos cum di-

midio lata, caeterum inter feih convenientia , fupe-

riore parte haec funt glabra, laetevirentia,tenuiffimis

ac vix dignofcendis venis transverfalibus pertexta,
uti in Caryophylli foliis id eciam obfervatur ; funt au-

tem rariores magisque intricate, in inferiore vero

Earte magis protuberant, ubi numerofae admodum fi-

i inplicatae funt. Folia ipfa brevibus infident petio-

lis fibi oppofita,quatuorque fimul cruciatafunt,utiin

Caryophyllorum foliis id obtinet. Inferiora autem
femper minora funt , ac faepe folitaria , ramuli

itidem cruciati (lint, inque longum apicem definunt

uti Varinga. Jumoris arboris folia fequenti locata

funt modo, ramuli non vere cruciati funt , fed tarn

bifid^puam trifidi , refti , rotundi , firmi , & gla-

bri^R quorum ortum magnum provenit folium, fex

fcptemve pollices longum , quum csetera tantum quin-

que pollices longa fint , binos ac binos cum dimidio

lata : Ramulorum extremum vel in longum termina-

tur apicem uti Varinga, vel in bina tenera fefe aperit

foliola: In adultis vero arboribus fequenti fefe habent

modo : Ramuli funt breves & inordinati. In ipforum

extiemo bina ternave foliorumparialocantur plerum-

que cmciata vel parum obliqua, quatuor quinqueve
pollices longa , brevibus infidentia petiolis, quae in

brevem definunt apicem , qui in quibusdam non ob-

fervatur.

In ramulorum extremo flores itidem cruciatim po-

fiti corymbis infident rarisutiin Caryophyllis,fednon

ita regulariter cruciati, hifce increfcunt glauca ca-

pitula,pauca numero, quae fefe aperiunt in quatuor
parva , fubrotunda , & crafiiuscula petala, in quorum
centro numerofa parva albicantia locata funt ftamina,

in medio lutefcentia feu fordide albentia uti in Belli-

dc minore, praeterquam quod Nani flores fint mino-
res ,

petalaque tenuiora,ad quorum bafin ftilus erigi-

tur firmus capitulo infidens , quod in frudtum excre-

fcit , qui bacca eft rotunda , major Juniperi baccis , mi-
norque Cerafis nigris , fupra umbilicata , non acumina-

ta , led cruciatim bifida , primo viridis , dein lutea

,

ac demum nigricans , diu arbori infidens ; fub ejus

tenui putamine parvum ac paleaceum reconditur le-

men , fere inftar feminis Lattucae , fed minus , atque ex
fufco ruffum

,
quod baccse maturae & dehifcentes eji-

ciunt.

In vetuftis truncis cortex fere duplex eft , exterior

enim cinereus ad cultri crafiitiem ab interiore fepara-

tur, atque inftar fquamae ipfi adhaeret , optime refe-

rens corticem Ligni Guajaci, cum quo Nanimultum
convenit , uti id mihi peritus Indiae Occidentalis per-

icrutatoi* adferuit, qui magnam illius copiam decor-

tica-

VI. HOOFTSTUK,
Tzer-hoat.

BTde befebryvers van de vreemde planten vint men
verfebeide bouten , die ze de bardigbeid en toenaam
van Tzer toefebryven , waar van ons in water-In •

dien vier zoorten tot ksnnijj'e zyn gekomen , dewelke egtef

alle vier verfebeide boomen zyn., met malkander weinig
gemeenfebap bebbende,te wettn I. bet opregte Tzer- bout,

betwelkwy met Jul. Scaliger noemen Metrofideros,
in deze Oojlerfcbe Eilanden met de naam van Nani be-

kent. 2. Metrofideros Amboinica. 3. Metrofideros
Molucca. 4. Metrofideros Spuria : welke drie laatfte

in de drie volgende Kapittelen zullen befebreven werden.
1. Nani is een groote booge Wout-bcom , in de dikte

van twee mannen omvademens ,meerendeels met eenregten
jlam, of aan de eene , of an r

!ere zyde wai bogtig. De
buitenfiefcborjfe is glad , even , uit den grauwen en ligt

rqjfen gemengt , dun , en aan de oude ftam ligt affcbilve-

rende , daar onder leyt een groen buydeken , en vervol-

gens de verdere Jcborjje , febaars een pink dik, bard, en
ligt-ros, eerft zoet , maar ftraks t'zamentrekkende van
fmaak. De takken zyn wyd uitgebrtid, en zeer kro?n;
de bladeren gelyken zeer na de wilde nagelen, dog zy^i

korter, en na de 1. zoorten dezes booms onderfcheiden , de

eerfte en opregte Caju Nani is de kleen-bladige, miens-

bladeren zyn 4. a 5 duimen lang, 2 en 2'
x breet x dikagtig%

met ten ftyve fpitze.

De 2. zoorte is de breed-bladige , met bladeren y. (5.

en 7 duimen lang> 2. en i\ breed , anders malkanderen
gelyk : Aan de bovenfte zyde zyn ze glad , blyde-groen ,

met fyne en pas merkelyke adertjes over-dwers doorregen,

gelyk. aan de Nagel-bladeren te zien is; dog ydelerenver-
werder door malkanderen , aan de onderfte zyde Jlekenze
<wat merkelyker uit , daar ze ontelbaar door malkander lo-

pen. Zyftaan op kortp Jlcrftja tcgens malkanderen , en
maaken met baar vieren een kruis,gelyk de Nagel-blade-
ren. De agterfte zyn altyd kleender , enftaan dikwils al-

leen, zoftaan 00k de ryskens meeft in 't kruis , en eindi-

gen in een langefpits , gelyk de Waringa. De bladeren
aan een jongen boom ftaan aldus: De ryskens (loan met
regt in *t kruys , maar verdeelen bun zo wel in 2. als in
3., en zyn regt rond, ftyf, en glad, hebbende by baar
oorfpronk een groot blad y 6. en 7. duimen long, daar de
andere maar j. lang zyn, 2 en i\ breed, net uitterfte
der ryskens of eyndigt in een langefpits, gelyk de Wa-
ringa, of opent zig in 2. jonge blaadjes. Aan de oude
boomen is''t aldus: detakskens zynkort ,knoeftig, enftaan
zonder order; aan baar uitterfie ftaan nog 2. a ^paren
bladeren, mecft in 't kruys, of wat febuyns , 4. en 5.
duimen lang, op korte fteeltjes ,vooren met een kortefpitsa
die men aan zommige gebeel niet ziet.

Aan 't uytterfte der ryskens komt 00k in kruyzen ver-
deelt 't bloeizel aan ydele kroontjes voort , gelyk adn d&
Nagelen, dog zo ardentlyk niet in''t kruys, daar aan ko-

men blaauw-groene knoppen , we-inige in 't getal , dewelke
baar openen in vier kleine rondagtige en dikke blaadjes ,

daar in ziet men veel korte en witte draatjes, in de mid-
den geelagtig , ofvuyl-wit, gelyk de Bettis Minor , be-

balven dat de Nani bloeizel kleinder , en de blaadjesfyn-
der zyn ,met een ftyf ftiletje in de midden ftuande , op
een knopje, waar uit de vrucbt <werd,

y

t welk zynronde
bezien

, grooter als Jenever-bezien , en kleinder als krieken,
boven op met een kuyltje, en zonder fpits met 1. linien
in *t kruys , eerji groen , daar na geel , ten laatftenfwart-
agtig 5 en lange aan den boom blyvende ; onder de dunne
fcbaal leyt een kleen enfebubacbtig zaad , febier dat van
de Latuwe gelyk, dog kleinder en bruynros, 'twelk de
bezien ryp zynde , en opberftende , uitwerpen.

Aan de oude ftammen is de fcborjje genoegzaam dub-
held , want de buitenfte graauw'e , in de dikte van een mes,
fcbilfert van de binnenfte of, en bangtfcbubs-gewys daar
aan, zeer gelykende de fcborjfe van Pokhout of Lignum
Guajacum, met dewelke ons Nanigroote gelykenijfe beeft9
zo als my een ervaren IVeJl-Indych vaarder verzekert

beeft y
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ticavit, dicebat vero Ligni Guajaci corticem dulcis

efle faporis,quum hie Nani cortex primoquidem dul-

cis ac lentus fit, fi mafticetur, fed, uti dictum fuit,

mox adftringentis eft faporis cum notabili amaritie

,

^icebatque porro folia modumque crefcendi cum Gua-
jaci arbore convenire.

Hujus arboris lignum duplex eft, crefcitque more
Ebeni, exterior enim trunci pars ell lignum folidum

inftar lardi , interius ambiens cor , quod proprie illud

eft ,
quod Metrofideros feu Syderoxylum vocatur , non

enim tantum ferrugineum gerjt colorem , qui paulo
tamen pallidior eft, ex cinereo nempe & pallide fu-

fco mixtus, fed adeo infuper durum ac ponderofum
fere eft hoc cor * ac ipfum ferrum : In junioribus ve-

10 arboribus eft magis ruffum , in vetuftioribus autem
magis fufcum ac fere pullum , glabrum , & grave in-

ftar marmoris,fed breviflimis venis. variegatum , nee
adeo tenuibus conftat fibris ac Guajacum , duritie

Ebenum fuperans , fed non tenuitate, poiitum enim
hunquam ita folendet ac Ebenum.
Haec dicla Junto de prima feu parvifolia fpecie,la-

tifolia enim, quae femina habetur, multo magis ruf-

fum gerit , mollius , ac vilius lignum , ad cordis exte-
rnum femper durius quam in ejus meditullio;quo au r

tem vetuftiores fint hae arbores, eo magis fufcum eft

ipfarun. cor, Amboinenfes autem raro has caedunt ar-

bores , fed tam diu ipfas fuze committunt naturae , donee
a ventis disjiciantur, quod hae arbores prae aliis faci-

le admittunt, non tantum per ponderofum ipfarum li-

gnum, fed quod ejus vaftiffimae radices fub terra tan-

tum prorepant, maximaeque fupra ipfam eleventur, nee
deorfum vergant, uti in Ebeno, quodque magis in

ipfis obfervatur, ft non crefcant in locis faxofis fed

argillofis, & ad montium declivia loca.

Annitempus. Plerumque Januario floret: Fru&us
Vero menfe Aprili obfervantur, fed usque in Oclo-
brim ex arbore dependent : Locum amat haec arbor
argillofum majoribus mixtum lapillis, quoque faxo-

iius fit folum,eo melius exhibet lignum; contra quae

in plana ac molli crefcit terra , plerumque eft fpecies

latifolia ac rubra^, qualis in planis Java? & Sumatra;
plagis occurnt.

Nomen. Latine Metrofideros vera, feu Lignum Fer-

reumverum: Belgice Yzer-hmt: Malaice Caju BeJJi

Benar. Amboinice Nani. Ternatenfes quidam illud

quoque vocant Hate BeJJi, hoc autem nomen vulgo
Samar tribuitur. Chinenfibus Tbi See vocatur, h. e,

filumferreum, & Jamtsja h. e. lignum falfum, quum
igni injectum ftrepitum movet inftar falis, qua in re

cum Ebeno Mauri tiano convenit.

Altera fpecies Nani Merak dicitur, & Amboinice
Nani Wajer , h. e. Nani aquofa. Metrofideros vero
nomen ipfi primum inpofitum eft a Julio Scaligero ,

qui earn obfeure defcribit Exercit. 18 1- Dijlintt. 27.

do&us autem ille vir putat, vel forte ipfi fie perfua-

fum fuit, hoc cor genuinum efie ferrum, vel id for-

te intellexit de mirisquibusdam ejus qualitatibus, quae

in quibusdam obfervantur lignis, quae tamen diverfae

funt, fcepe enim fruftum ferri vel aeris in his detegi-

tur, uti & Javani narrant aliquando in fua accidifie

regione, quse frufta ipfis in magno funt pretio, cre-

duntque ilium, qui haec gerit, non pofle vulnerari,

de quibus porro rebus librum vide meum de Lapidi-

bus fub nomine Dendritis. Metrofideros autem Gra-
ce vocatur omnis arbor , cujus cor aut ferream duri-

tiem, aut ferri colorem habet.

Chinenfium nomen Jamtsja huic inproprie tribui-

tur ligno, genuinum enim Jamtsja feu lignum falis

peculiare Chinenfe eft lignum ex Kautfchi & Koinam
adduclum , quod durifllmum eft , folidum , & album

,

quod Chinenfes adhibent , ut ipfi infculpant omne
topiarium genus , certasque figuras, quodque igni in-

jectum tantum excitat ftrepitum, ut ipfi adftare quis

nequeat, quod noftrum Nani non vel vix efficit. Di-
verfum quoque eft a MacalTarenfium Nani feu Nane,
etiam Caju Sawa dictum, de quo vide Au&uarium
meum. Ita quoque ab hoc ligno talia formantur in-

ilrumenta , qualia ex durifiima Jambu arundine vel
alio quovis ex duro ligno confe&a forma paftini fa-

bricata, quibus medulla Sagus arboris contunditur.
Locus. Optimum ac elegantiffimum habetur, quo4

in Amboina crefcit
, praefertim in diftriclu ab Oerimef-

fen usque ad Nuflauwe , ubi toti montes ab hisce
Tom. III. arbo-

beeft , die 'cr meenige van gekapt badde , dog by zeide

,

dat de fchorjfe van 't Pokhout ofLignum Guajacum , zoet

vanfmaak en Gomachtig is, daar die van Nani in^t eerjie

wel zoet
m
, en lenig in 't knouwen is ,. maar als gezegt

,

verandert firaks in een groote adjirictie , met een merke-

lyke bitterbeid , voorts de bladeren en manier van waffen^
zeide by , met den Pokhout-boom voeV oveteen te komen.

Het bout van dezen boom is tweederley , en waft opde
manier van 't Ebbenbout , want bet buitenfie deel des

jiamsiseenvaftbout, alsfpek, bet binnenjte bert om-
gevende , 't welk is bet gene men eygentlyk Tzerbout noemt,
want bet is niet alleen Tzer-roejlig van koleur , dogwat
ligter , te weten,uit betgraauwe en ligt-bruinegemengt,
maar 00k zo bard enfwaar, als yzer tennaaftenby. Aan
de jonge boomen is bet rojjer , maar aan de oude bruynder,
en bykans aar-d-verwig, glad ,en j'waar , als marmer y dog
met korte adertjes gejlreept , en zo fyn niet als Pokbout,

aan bardigbeid bet Ebbenbout overtreffende , maar niet

in fynte , want bet gepolyjle wil nooit zo glimmen , als

bet Ebbenbout.

Dit is gezegt van H eerfte ofkleynbladigegefiagt , want
bet groot-bladige ,

'£ welk men voor 't wyfken bout , is

veel roffer , weeker , enjlegter van bout , aan de kant van
't bert altyd harder , dan in de midden. Hoe ouder deze

boomen zyn , boe bruynder 't bert word , dog de Amboine-
zen kappen bem zelden om , maar laten bem zo langejlaan,

tot dat by van de winden omgeworpen word , 't welk de-

zen boom voor anderen onderworpen is , niet alleen wegens
zynfwaargewigte van hout

i
maar om dat zytie breed?

wortelen langs de aarde kruipen , en de grootjie boven de

aarde bloot ftaan , en niet regt nederwaarts gaan , gelyk

aan den Ebbenbout boom, en dat nogmeer, alszeopgeen
Jlenigen , maar klyagtigen gront Jlaan , en in 't bangen
der bergen.

Sayzoen. Hy bloeit meeft in January : De vrucbten

ziet men in April , dog blyven aan de boomen bangen to\

in October; by bemind een klyagtigen grond , daar groote

Jleenen onder gemengt zyn, en boejleeniger de grond is,

boe beter bet bout volt , daar en tegen bet geene op een

vlakke en zagte grond waft , is meeft van bet breedbladigt

en roode geflagt , diergelyke men op de vlakke landen van
Java, en Sumatra vint.

Naam. la 7 Latyn Metrofideros Vera of Lignum
Ferreum Verum. In 't Duitfcb Yzerrhout: Maleyts
Caju Befll Benar. Amboinfcb Nani. Zommige Ternata-
nen noemen bet 00k Hate Belli, dog- dien naam werd in
y

t gemeyn aan bet Samar gegeven. Chinees Thi See" , dat
is

t
Tzerdraat, en Jamtsja * dat is zout bout ,om dat bet.

in 't vuur een weinig knerft , als zout , 't welk bet met
't Mauritiaanfcbe Ebbenbout gemeen beeft.

De tweede zoorte noemt men Nani Merak, enin't Am-
boinfcb Nani Wajer , dat is wateracbtig Nani. Denaam
van Metrofideros is bem eerft van Julius Scaligergege-
ven, die bem donker affcbetjl Exercit. 181. Dift. 27.
boewel dien goeden Heer aldaargemeent beeft , of miffchien

alzo wys gemaakt is, dat dit bert van wezentlyk yzerzy9
of men moeft bem verftaan van zommige raare toevallen ,

als men in eenige bouten , die doch verfebeyden zyn , zom-
tyds een ftukjen yzer of koper vindt , gelyk de Javanen
zeggen nu en dan op baar land gefebiedt te zyn, welkt

ftukjes zy in groote agting bouden, engeloven, datze

den dragenden zullen onquetsbaar maaken , van welke din-
gen ziet myn Steen-boek onder den naam van Dendritis.

By de Grieken wert elke boom Metrofideros genaamt,
welkers bart zo bard als yzer is , of deszelfs koleur beeft.

De Cbineeze Naam Jamtsja werd egier dit bout oney
gentlyk gegeven , want, bet regte Jamtsja of zout bout is

een byzonder bout uyt China Kautfchi en Koinam komen-

de , zeer bart , digt , en wit ,
'( welk de Cbineezen ge-

bruyken, om alderbande loof-werk enfiguren daar in te

fnyden, ende in
y

t vuur zo geweldig knerft ~dM men daar
by niet ftaan kan , *t welk ons Nani niet of weinig doet*

Ook is bet te onderfebeiden van der Macaffaren Nani of
Nane , anders Caju Sawa genaamt , waar van ziet myn
Auftuarium* Zo werden ook van dit bout gemaakt zoda-

nige Inftrumenten als van de bardfte Bamboes , of eenig

ander bard bout gemaakt, in gedaante van een diffeltje of
bouweeltje , waar mede men 't merg uyt den Sagu-booni

kleyn kapt.

Plaats. Men bout dat betfeboonfte enbeftevaltopAm-
boina^ inzonderbeid in *t Gefpanfcbap van Oerimeffen to%

Nuffauwe toe , alwaar men gebeele bergen beeft, meeft
C vt/.
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arboribus occupati occurrunt , quarum vetuftifiima;

magna in copia a ventis proje&oe jacent. In par-

va quoque reperitur Cerama , Kelanga , Bonoa , ac

porro in omnibus faxofis infulis a^jacentibus , mveni-

tur quoque, f$d raro,in planis Javae campis circa Sa-

marang & Sumatram , fed vilis ejus fpecies ; illud au-

tem ob gravitatem deferri nequit , unde Javani &
Malaienfes illud ab Ambomenfibus petunt. Melius

eft quod in Cautfilia & Coynama crefcit ,
quod a

Chinenfibus multum expetitur, ad gubernacula &an-

choras navium.

Ufits. Lignum hoc pcrenne fere habetur tarn in

aqua quam in terra ,
quod ipfum fupcrat ferrum, quod

hisce interris quam maxime extabefcit,pra2fertim II

ab acri noftis acre tangatur : Contra hoc lignum

pluviis , ventis , aquae , terras , ac pracfertim aquas

marinae optime refiftit. Hinc a Chinenfibus aliisque

mercatoribus mare frequentantibus magno habetur in

pretio , ex quo navium gubernacula anchorasque for-

mant , navis vero moderamini aliud levius jungunt

lignum, ut ligni latitudini parcant, ad anchoras vero

tota crafla iftius4igni eliguntur fegmenta, quae in aqua

inftar lapidis fundum petunt, quas in binas quafi for-

mant manus , uti oportet , inquc medio foramen ex-

cavant,cui anchoralem intrudunt fuftem ex aliocon-

fe&um ligno ; hunc in finem petunt plerumque ma-

gna frufta ex Cautfili & Coynama , ita ut ipfis unum
navis majoris gubernaculum conftet quadringentis vel

quingentis inperialibus , anchoraque ab o&oginta ad

centum inperiales.

Amboinenfes incolse quotannis folebant magna quse-

dam hujus ligni frulla in Javam adducere, quale ex
lilvis petitum ac casfum ibi eft, quod permutabant ali-

quando binis , aliquando uno Oryzae talento ; ligness

hae anchorae ab ipfis mcliores cenfentur, inque aqua
marina durabi'liores quam noftrae ferreae , quum cof-

fus Capang di&us nunquam hoc etiam perforet li-

gnum ,uti in aliis faepe fitdurislignis. Amboinenfibus
raro eft in ufu ad aedificationem , ac tantummodo po-

fles quosdam eligunt, fi in filvis hos inveniant, quo-
ium exterius lignum jam computruit , quos non do-

latos & angulofos aedibus fuis adponunt, ligamentis-

que connectunt, quum clavos non admittat hoc li-

gnum , quod foli exponi non amat , quum fifliiras

contrahat tenues , ac fuperficiem fordide cineream , ni-

hilominus tamen perennat.

Totum ego vidi vallum ex clauftris confeftum,
foliisque obduttum deflagrantem , cujus totum teftum

uno firmatum erat pofte hujus ligni, omniaque per

hoTam circa longum hunc poftemconfumebantur, at-

que in carbones convertebantur,hic autem poftis in-

tactus perfiftebat, excepto quod ejus fuperficies tofta

ac nigro obdutta eiTet cortice per flammam. Opera,
quae ex hoc ligno formanda funt, ex recenti & femi

ficco ligno fabricari oportet , quum ficcum neque
fcrra neque dolabra elaborari poflit , fubtilis vero

jerra fatis facile ficcum penetrat lignum , fi interim

aqua adfpergatur, alioquin flammam conciperet,nec

ferra penetrare poflet. Ciftiarii & torniones quam
maxime hocce vexantur ligno , dolabra enim nihil ex
hoc confumere poteft nifi levem brevemque quafi la-

nuginem , aflerculique porro fortiter fricando polien-

di funt. Tornio fuam exercens in hoc lignum artem

,

mortarium mihi fabricavit, fed antequam elaboratum
eflet , tot frangebat inftrumenta , ut ejuraret hocce
lignum , nee unquam iterum elaboraturum feCe illud

adfirmaret , nee mihi etiam placeret talem folvere la-

borem, totque perdita inftrumenta.

Cortex fponte ex trunco fefe feparans adproba-

rum eft medicamentum , ad fiftendum fluorem album
& Diarvhffiam , fi parum contufus cum veteri mafti-

cetur Pinangae fruttu , addito pauxillo Zingiberis,

Caryophfllorum , Nucis Mofchatae ,& Allii , quorum
fuccus deglutiendus eft.

Ex vetuftis & deciduis arboribus carbonarii Socie-

tatis Indicoe in Amboina fuos exurunt carbones, qui

elegantiftimi funt melioresque,quam fi ex aliis Iignis

combufti effent , funt enim mgentes & folidi carbo-

nes, licet fupra terram exurantur , fed cefpitibus tecli,

alia autem ligna in fofiis exurenda funt. ,

Mirum eft hoc lignum melius ignem concipere flam-

Inamque emittere pluviofo quam ficco aere , adeo-
que vehementer excandefcit , acfi candens eflet metal-

Jum : Fabri etiam teftantur nullos fefe hisce in terris

habere

vol van dezen boom , en de oude met meenigte door de win-

den omgeworpen. Menvint bet ook op klein Ceram, Ke-

lung, Bonao, en voortsop alle jleenagtige Eilanden daar

rondom gelegen ; men keeft bet ook, dogfebaars, op de

vlakke velden van Java omtrent Samarang en Sumatra*

dog van de Jlegte zoorte , 't welk men wegens zynfwaar-

te niet wel kan afbrengen, dierbalven bet de Javanenen
Maleyers van de Amboinezen eijjcben. Beter is bet gene

in CautJilie en Coynam valt , 't welk van de Cbinezen

zeer gezogt werd, tot roers en ankers van baare vaartuir

gen.

Gebnnk. Dit bout <werd bykans onvergankelykgebou-

den , zo in '£ water , als in de aarde , konnende zelfs bet

yzer tergen , bet welk in deze Landen de tering magtig

vnder-worpen is ,inzonderbeid als bet van defeberpe nagt-

lugt geraakt voerd. Daar en tegen kan dit bout beftaan

tegen regen, wind, water, en aarde, inzonderbeid bet

zoud-water. Hierom is bet by de Cbinezen en andere

Kooplieden, die ter zee vaaren,in groote agting,om roers

en ankers van baare groote Jonken daar van te maaken ,

dog aan 't. roer , ander ligt bout begtende , em de breedte

van 't bout te winnm , maar tot de ankers nemen zejlegts

breede dikke planken , die in 't water zinken ats eenjleen,

dezelve formeerende tot twee banden, als een anker be-

boort , en maaken een gat in de midden , daar ze een an-

ker-Jlok van ander bout in fieeken ; bier toe balen ze meefi
de groote Jlukken van Cautfili enJCoynam^komendebaar-
lieden een roer tot eengroote Jonft 400 a 500 ryksdaalders

tefiaan, en een anker van 80 tot 100 ryksdaalders,

De Amboinfcbe Borgers plegen jaarlyks eenige groote

Jlukken naar Java te brengen,zo als 't uyt bet bofeb komt%

en ruyg gekapt , daar ze een , en zomtyds twee laften ryfi
voor kregen. Deze boute ankers worden van baarlieden

voor beter , en in 't zout water durabelder geacbt , dan
onze yzere, om datter de boor-worm, Capang genaamt*
nooit in komt gelyk wel in andere barde bouten. De Am-
boinezen gebruvken bet weiriig tot barenbuisbouw

,
nemen*

de zomtyds eenige Jiylen , die ze in '£ bofeb vinden om-
gevallen

y en waar van bet buytenfie bout of /pint ver~
gaan is , die ze dan zo ongefchaaft of hoekig als ze zyn ,

aan baare buyzen &>**&> > en met bet ander iverk vaji bin-

den, want daar valt geen fpyker in te Jlaan. Dit bout
wil egter niet wel in de zon Jlaan-, want bet daar van
kleyne fpleten en een lelyke graauwe buidt krygt, niet te
min onvergankelyk blyft.

Ik hebbe een gebeel bolwerk van Pallifaden gemaakt ,
en met Atap gedekt, rujlende bet gebeek dak op eenmid-
del-Jlyl van dit bout, zien afbranden, dat bet wel een
uur rondom dezen Jlyl in voile vlamftondt, en dies tot
koolen raakte , maar dezen langen fiaak bleef onverteert
Jlaan , bebbende van buytenjlegts eenfwarte korfi gekre-
gen. Wat men daar van maaken wil, moet uit bet ver-
jebe en half gedroogde bout gefebieden, want bet gebeele
drooge met de zaag en febaaf qualyk te bearbeiden is, dog
door 't drooge kan een kort getande zaag nog redelyk pqf~
feren, en moet onder 't zagen water daar op druypen ,an-
ders raakt bet in brandt, en de zaag kan 'er niet meer
door. De Kijlemakers en Drayers zien baren verdrieti-
gen vyandt aan dit bout, want eenfebaaf kan daar van
niets, dan eenige korte wolle afnemen, en de plankjes
moet men eindelyk met flerk feburen nog effen krygen.
Een Drayer wi'llende zyn konjl betonm, beeft my een
vyzel daar van gemaakt , dog by brak zo veel gereetfebap
daar op, dat by verloofde nooit meer in dat bout te wit-
len werken , en my ook niet lujl zodanigen arbeid en ge-
reetfebap meer te betalen.

DefcborJJe die van zelfs van dejlamme affcbilfert, ii

een geexperimenteert geneesmiddel , om de witte vloet en
buykloop teJloppen,als men dezelve eerfteen weinig kneuft*
daar na met een oude Pinang knouwt , daar by doende
een weinig Gember, Nagelen, Note Mufcbaten , en een
weinig knoplook , bet zap daar van infwelgende.

Uit de oude en omgevallene boomen , branden de Com'
pagnies Koolbranders in Amboina alle baare koolen , die
zeerfeboon worden , en beter dan van ander bout, te

weten groote en vafte koolen , al brant men 't boven de
aarde, dog met zoden toegedekt, daar men ander bout in
kuylen moet branden.

Het is wonderlyk, dat dit bout beter Hvmtr ontfangt,
en Meter brand by regenacbtig , dan by droog weer, ge-
venae een zulke geweldige bine van zicb, als gloeyent
metaal; de Smits verklaren geen andere koolen in deze
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habere carbones, qui tantum excitant ardorem il-

lis Nani. Lignum hoc fatis facile per longitudinem

findi poteft , ex quo poftes fecuriumque manubria

formari poflunt,ut & mallei , quibus clauftrorum cla-

vos intrudunt. Chinenfes tenuem hujus ligni fcobem
feu rafuram adhibent

,
quam ulcerationibus infperguntj

ut exficcentur. In Japana hoc lignum tarn caro con-

flat pretio , ut nulli nifi regi vendi liceat , fi Chinen-

Jes ex aliis id adportent locis , ut regis navigia pri-

mum hocce exftruantur.

Uti fupra dittum eft, vera Nani non tantum cre-

fcit in Javae regione poft Samarangam in Oryzae

arvis , fed altera infuper ejus fpecies Alikukon didta,

a Nani non diverfa , nifi quod majora gerat folia,

colorem habeat magis rufFum , longioribusque con-

ifcet fibris., unde & melius elaborano'um eft ejus li-

gnum in iatos ciftarum afTeres,menfarum, fimjlium-

que , contra Nani brevibus conftat fibris & intricatis,

unde & fecures dolabramque non admittit hoc lignum.

Hanc veto puto noftram fupra memoratam Nani
Mera effe.

Tabith Septima

Ramum exhibet ad Litt. A. floriferum arboris, quae Metro-

fideros vera feu Nani vocatur.

B. Ramum denotat frugiferum.

OBSERVATIO.
Arbor haec fub nomine Nam a Vdlent. in Ambonue dejcript.

fag. no. occurrit, & in Tab. fub No. LIII. exhibetur.

gewejlen te bebben , die zulke bitte eeven , als die van
Nani. Het laat zig redelyk wel in de Yengtefplyten , daar
men danftylen van bylen en knuppels van maaken kan^
die men als bamers gebruykt , om pagger-bouten aan mal-
kanderen tefpykeren. De Cbinezen nemeh betfyne zaag-
meel van dit bout , en Jlroyen 't in de Ulceratien , om aie

te doen opdroogen. In Japan is bet zo duur , dat men
bet aan niemand mag verkoopen, dan aan den Koning>
als bet de Cbinezen van andere plaatzen daar aanbren-.

gen , op dat 's Konings vaartuigen eerft daar vangerieft
werden.

Als gezegt , zowajl niet alleen bet regte Nani op Java
landwaart in , agier Samarang in de ryfi-landen, maar
ook nog een tweede zoorte daar van Alikukon genaamtj
van 't Nani niets verfcbillende ,dan dat bet grootere bla"
deren beeft, roffer van koleur , en langdradiger is

3 dier-

balven gemakkelyker om te werken tot breede planken van
Kijlen, Tafelen, &V. daar bet Nani kortdradig enwar-
rig is , onbekwaam voor byl enfcbaaf. Dit oordeele ik

ons bovenjiaande Nani Mera te zyn.

Jbe zetiende Plant

Vertoont by Lett. A. eenbloemdragende Tak van een boom,'
die de opregte Tzer-boom ofte Nani genaamt wert.

B. Wyft aan deszelfs vrugt-dragende Tak.

AANMERKIN(J.
t>eze Boom komt mede voor by Valent. inde Befchryving

van Ambon, ovpag. no, en wert Nani-Boom van hem ge«
naamt , en op de Plaat onder No. LIII, verbeeldtf.

•In Auctuarii capite tertio Metrofideros Md-
cajjarenfis feu Caju Sawo-Nane fequenti de-

fcfibitur mbdo.

Licet arbor haec exotica idem cum Amboinenfi
Metrofidero vera feu Caju Nani fupra lib. 4, defcrip-

ta gerat nomen , adeo tamen ab ipfa difFert, ut tan-

quam diverfam arborem hie earn defcribere volue-

rim. Tantam cum Bonga Tanjong gerit fimilitudinem,
ut <juam diu tenerasfiinr,npc fru^is proferunt, a fefe

invicem vix dignofci poflint, nee inproprje ad unum
genus reducantur ; hac in re tamen difterunt, quod
Caju-Sawo coma quafi ftratis autta crefcat, uti arbor
Pule

,
quum Tanjong denfam & tumidam quafi gerat

Comam.

MacafTarenfes Nani duas quoque numerant fpecies,

quae enim in fcopulofis crefcit infulis ,• pufilla eft in-

ftar Lim^nii , truncum gerens incurvum & finuofum,

quae vero in arenofo & molli crefcit folo , in Lanfii

arboris altitudinem excrefcit in filvis, ubi ejus trun-

cus tarn craflus eft , ut vir vix cum complecli poflit,

cujus coma, uti di&um fuit, feparata eft. Ejus cor-

tex eft nigricans, rugofus, fiflTus, craflus, & fragilis,

in vetuftis truncis in Tamellas feparatus, uti in vetufta

Sideroxyli arbore. Rami in plurimos breves ramulos

divifi funt , inque iis folia locata funt folitaria , inor-

ciinata , in uno tamen alterove loco bina aliquando

fibi funt oppofita , quae Tanjong quoque folia refe-

runt, fed hint latiora, & fuperius rotundiora, tres

vel tres cum dimidio pollices longa , ultra binos lata,

in obtufum apicem deiinentia,deorfuminflexa, vetu-

fta vero folia fuperius bifida funt , funtque porro gla-

bra & firma inftar pergameni , fubtiliffimis ac vix di-

gnofcendis transverfahbus venulis inferiore fua parte

pertexta.

Flores illis Bonga- Tanjong funt Unfiles, fedmajores,
diverfumque fundentes odorem, nee adeo gratum,
immo potms foetentem. Fruftus nunc folitarii , nunc
bini ternive brevi petiolo communi infident, magnitd-
dine femi perfefti Limonis Nipis , funtque diverfe for1

mse, nunc enim inferiore parte anguftantur,& fupe-
riore dilatantur inftar Pyri., nunc vero funt Lanfi-
formes, alii fuperiore magis acuminantur parte inftar

cordis, qui omnes in fummo brevem gerunt apicem,
qiiam diu funt teneri, exterius aurantii coloris, dein
ex nigro fufci funt. Sub tenui fragilique ipforum pu-
Tom. Ill* tamme

In bet derde Hooftftuk van het Byvoegzel wert de

MaCalTerfche Yzerhout-Boom op de volgende

wyze befchreven.

Hoewel deeze uytlandfcbe boom dezelfde naam draagt
met bet Amboinfcbe Metrofideros vera of Caju Nam,
bier boven in 't \de boek befebreven , zo verfchild by nogtans
zo veel daar van , dat ik hem voor een byzonderen boom
heb willen befebryven. Hy beeft zulke gelykeniffe metde
Bonga Tanjong , dat ze nog jong zynde , engeen vrugten
draeende , qualyk van malkander te onderjebeiden zyn ,

en dierbalven niet onbillyk onder een gejlagt mogen gere*
kent voorden : Hier in verfcbillen ze egter , dat Caju-
Sawo aan zyn kruyn met lagen boven malkander groeit ,
gelyk den boom Pule, daar den Tanjong-foom een digte

en bolagtigp kruyn maakh
De Macaffaren bebben van baar Nani ook twee ge-

daantens , want bet geene op klippige Eilanden groeidt,

blyft kleen als e'en Lemoen-boom ; met een bogtige krom-
me ftam , maar bet geen in zandige ert iveeke grondftaat,
febiet zo boog op als een Lance-boom, in 't "Mid met een

flam zo dik,dat bem een man kwalyk omvademen kan , en
met een vefdeelde kruyn, als gezegt. Defcborjfeisfwart-
agtigf ruygf gefebeurd, dik, en breekfaam,aandeoude
Jlammen met lappen affpringende , gelyk aan 'toude yzer-

bout. De takkenftaan vol korte ryskens, en aan dezelve

de bladeren enkelt en zonder ordre , dog bier en daar ziet

men eok twee tegens malkander Jlaan, deze nu gelyken
mede na de Tanjong-bladeren , dog zyn breeder en voren

ronder , 3 en 3} duym lang, ruym twee breed, voren met
een fiomp Jpitsje , nederwuarts gekromt , dog de oude bla-

deren febynen voor gekloven te zyn; voortsglad endeftyf
als perkament , metfubtiele en van onderenpas kennelyke

adertjes, dewelke dwers lopen.

Het bioeizel is mede dat van Bonga-Tanjongg*/v£,
dog grooter en van een anderen reuk , die zo aangenaani

niet en is, ja veel meer Jlinkende. De vrucbten Jlaan
enkelt, zomtyds twee en drie op een kort Jleeltje by mal-

kander , in de grootte van een half-waffen Lemon Nipis, dog
van verfebeide gedaante ; want zommige zyn van agteren

fmal , en voren breed , gelyk een Peer , zommige zyn Lan-
ceformig, andere na vooren fpitzer , gelyk een bert,alle

met een kort /pitsje boven op, zo lank alszy-jonkzyn^an
buyten eerft oranje-geel, en ten laatfien fwart-bruyiti

Onder eendunne en brojfefebaal\leyt eenffneerigvleefeb,
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tamine mucofa reconditur caro feu medulla, faporis

dulcis inftar Daftylorum, cum grata aciditate mixti

,

qua in re cum fru&ibus ac medulla Bonga Tanjong

conveniunt.

In hac medulla tria , aliquando bina vel quatuor la-

pidea locancur oflicula adunata , quodammodo con-

vementia cum feminibus quarts filveftris Vidorici

fpecieiy plerumque tamen referunt citharam , alia ve-

ro ferni pienam lunam , horumque pars angwtior ad

petiolum tendit. Oflicula haec obfcure lutei font co-

lons , in dorfo glabra & fplendentia , in inferiore ve-

ro parte cinerea funt vel pallida , quae nucleum con-

tinent albicantem. Hi fruftus erecti Temper pedun-

culis infident in ramis , licet adeo eraarcidi fint , ut

iplbrum decidant fragmenta.

Magnum arbori adferunt ornamentum; fub Iste

viridi enim ejus coma fru&us hi eriguntur tricolores

,

aurantii nempe , fufci , & nigricantes. Ex ramis ab-

ruptis , & vulnerato cortice paucum exftillat craflum

lac, uti in Bonga Tanjong. Lignum gerit ha?c arbor

folidum & grave , ad oras albicans , fed ad interiorem

fenfim partem rubefcens , quod in folo durabile eft,

qua in re ab omnibus Vidorici fpeciebus differt.

t
Nomen. Latine Metrofideros Macaffarenjis. In Ma-

caflara & Bima vocatur Nane. Malaice & Javanice

Caju Sawo. An vero Caju Sawo & Caju Sau unum
idemque fit nomen , determinare nondum poflum,
Caju Sawo faltem infervirec quoque anchoris , fi fatis

magna ejus fragmenta conquiri poflint , fed plantatas

arbores nemo facile permittit caedi ,
qua^que in filvis

crefcunt, plerumque incurvse funt & breves. PerCb-
ju Sau feu lignum anchorale alioquin intelligitur Am-
bomenfium Nani , licet in Java vulgaris anchorae ex
Mangio celfo feu Lalary ligno fabricentur.

Locus. In Amboina ignota eft hsec arbor , fed vul-

garis in Macaflara & Bima , maxime vero in parvis

faxofisque infulis , qualis Tanaaeka eft ad favoniam

Celebes partem (ita : Parva copia occurrit in Java

,

ac potiflimum prope aedes plantata. Ex Macaflara

jufli adferri ejus oflicula feminalia, fed ex vigintivix

unum progerminavit , harum juniorum arborum fo-

lia erant oblongiora & acutiora , quam fupra defcrip-

ta funt , ita ut incertumfit, quam diu nullos proferat

fruclus ha;c arbor, an lit Tanjonus an vero Nane-ai-

foor.

Vfus. Maturi fruftus in forum venales deferuntur

tarn in Macaflara quam Bima , qui crudi eduntur,

dum grati fint faporis : Magnates ante xdes fuas il-

lam plantant ob elegantem ejus formam gratamque

umbram : Refti ejus trunci in Macaflara ac Bima ad-

hibentur ad aedium poftes , qui in folo licet casno-

fo durabiles admodum funt , ex aliis vero non ita

xectis manubria fecurium ac dolabrae formantur , op-

time referentes Laufa-Utan. Ex hoc ligno alia prae-

terea minora fabricantur opera in Java, dum ita po-

litum elaborari poflit.

Ha2C eadem arbor in Hort. defcribitur Maldb.part.

4. Fig. 25. nomine Manilkara. Portugallice Fruita

Manuba. Belgice Loebejjen feu Cbinenjia pruna, dum
ibi creditur primum banc arborem ex Manilhis &
Sina in Malabaras adduttam fuifle regiones , licet a-

pud noftrates alius notus fruttus fit , & occurrat fub

nomine Prunorum Chinenfium , qui a Letfcbis diiFe-

runt.

Tabula OElava

Ramum cxhibct arboris
,
qux Metrofideros Maeajfarenft vo-

catur.

Ubi Litt. A. ramulum ejusdem arboris, edjavana denotat.

B. Ejus Florem.

C. Calicem cum Stylo.

D. Vcio FrucJus.

E. E. E. Ojjitula feminalia demonftrant.

OBSERVATIO.
Quum huras arboris flores in textu non defcribantur, ex

Herf. Malah. ipforum defcriptionem fubjungam.

Flores

ofmerg, zoet vanfmaak gelyk Dadelen , met een aange-

naame rynfigbeidt vermengt, waar inze wedrrommet dc

vrucbten en merg van Bonja Tanjong overeenkomt.

In dit mergfiaan drie, zeldeni of^ftembarde korreit

tegens malkanderen , eenigzints Qvereenkomende met da

zaadtn van de vierde wilde zoorte van Widorick, dog in

'tgemeen verbeeldenze een Luyt,zommigeeen halve moan,
en met bet J'maljle einde zien ze na agteren na den Jleel.

De korrds zyn donker-geel , op de rugge glad en blinkent,

dog aan den buyk zyn ze graauw of doof, binnen met een
witten beeft. Deze vrucbten fiaan altyd overeind aan
baare takken y al zynze zo oud en vergaan

t
datzemetjluk-

ken afvallen.

Zy geven den boom een grootvercierzel,onder£atJ€ug-

dige Itif altyd te zien de overeind ftaande vrucbten van
driederley coleur , te voeeten , oranje-geel , bruin , enfuoart-

agtig. Uyt de afgebrokene takken, als mede uit de gi-

quetjle fcborjfe loopt een voeinig dikke melk , gelyk medt

de Bonga Tanjong doet. Het bout is digt en fuoaar,

aan de kanten wit , maar na binnen toe allenxkens rooder9
in de grond durabel , en daar in van alle Vidoric zoorten

verfcbillende.

Naam. In *t Latyn Metrofideros MacafTarenfis. Op
Macajjcr en Bima biet bet Nane. Op Maleyts en jfavaans

Caju Sawo. 0/ dit Caju Sawo en Oiju Sau eendertey

naam zy , kan ik nog niet zeggen ; immers Caju Sawo
zoude mede tot ankers dienen nfs men bet grootgenoeg kry-

gen konde , maar de geplemte boomen wil niemant geern

laten omkappen , en die in 't wild groeyen zyn gemeen-
lyk krom enkort. Door Caju Sau ofanker-lout ,verjlaat
men anders bet Amboinfcbe Nani, boewel ze op^fava dt
gemeene ankers van fo£MangiumCelmmo/Lalary-£owf
maken.

Plaats. In Amboina is by onbekend, maar gemeen op
Macajfar en Bima, dog meeji op kleeneen klippige Eilan-
den, gelyk Tanakeka is aan de zuydwejl-boek van Cele-

bes. In kleene quantiteyt beeft men hem op Java, en
meeji alleen by de woningen der menfcben geplant. Van
Macajfer beb ik de korrels bier laten komen , dog van 20
ijfer qualyk een opgekomen, en aan de jonge boomen zyn
de bladeren langwerpiger en Jpitzer dan bovenfloat, t»
dot men twyffelt , zo long by nog geene vrucbten draagt9
if 't een Tanjong of een Nane-boom voil werden,

Gebruik. De rype vrucbten werden op den markt te

hop gebragt, zo op Macajfer als Bima, om roams te et-

ten 9 dewyl ze aangenaam van fmaak zyn. De groote
Heeren planten bem voor baare buyzen , wegens zyne
fraaye gedaante en goede fcbaduwe. De regtejiammen
werden op Macajfer en Bimagebruikt tot fiylen van bui-

zen, dewelke in de grond, ja zelfs in den modder zeer

duurzaam zyn : Uyt *t ander , 't welk zo regt niet is , ma-
kenzejleelen tot bylen en bytelen, als mede toiifcbaven ,
gelykende zeer wel na Laufa-Utan. Nocb meer andere
fraaye, dog kleene werken, werden op Java van dit bout
gemaakt , dewyl bet zig zo glat laat werken.

Deze zelfde boom wert befcbreven in Hort. Malab.
part. 4. Fig. 25. met de naam van Manilkara. In 't

Portugeefcb Fruita Manilha. Op t NederduitsLoebef-
fen of Chineefche pruymcn , dewyl men aldaar gelooft9
dat by eerft uit de Manilbas en uit Sina indeMalabaar-
fcbe landen gebragt zy , boewel by de onze een andere
vrucbt bekend is met den naam van Cbinezepruymen,die
mede verfcbillen van de Letfchis.

De achtfte Float

Vertoont een Tak van de Macaffarfche Metrofideros oftc
Tzer-bout.

Alwaar Lett. A. een Takje van diergelyke boom op Jav
voortgekomen zynde , vertoont.

B. Deszelft Bioem.

C. De Keii met de middelftyl.

D. Wyft aan de vrucbten*

E.E.E. Dc Zaatkorrels.

A A N M ER KIN G.
Wyl de bloemen van dezen boom in de text niet bdchreZ

ven worden, zal ik derzelver bcfchryving uyt dc HortusMa-
labaricus hicr byvoegen.
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Flores magnitudine Tiliae floribus haud diffimiles, itidcm

«rca extremos ramulos inter folia rotundis, lanuginofis, ac

purpureis petiolis glomeratim , non fparfim producuntor , fen-

fimque porredtis columellis umbellae fpecie pandiintur; tri-

plici conftant ordiae foliorum acuminatoriun ac ruforam

,

quorum finguli ordines fex continent foliola, ac medius pla-

ne erectus eft ,• inhaerentque calici craflb , rufFo , ac Ianugi-

nofo, in fex lacinias acuminatas fe£o , fex candidis itamini-

bus, rufis apicibus dotatis, mediam floris cavitatem & um-
bilicum occupantibus , inter quae Stylus prodit , ipfius frudtus

rudimentum.

In Auctuarti capite Quarto Nani-Hua fe-

quenti defcribitur modo.

Licet haec arbufcula ob ejus nomen adfinis videa-

tur efle generi Nani, ac quoque in Amboina pro-

germinet , in Herbario tamen noftro non potui il

lam fubjungere Nani fpeciebus , partim quum ejus

forma maxime ab iis differat, partim quod nimis diii

poft illam obfervaverim : Arbor ipla paulo altior

& craifior eft Limonio, fed fruticofior, paulo enim
fupraradicem plurimos emittic incurvos ramos, qui

fele in minores breves ac firmos dividunt ramulos, in

quorum fummo folia locantur folitaria , inordinata,
longiusculis infidentia petiolis, qui prope folium ge-

niculati funt tanquam in Durionum foliis , insqualis

funt haec magnitudinis , a quatuor ad ofto pollices

longa, tres & tres cum dimidio lata, Integra, in ob-
tufum apicem definentia. Non multum Nani folia

referunt, fed melius cum illis Novella nigra feu Sa-

limoery conveniunt, vulgaris nempe formas, fuperne
glabra, inferne parum rugofa per protuberantes &
obliquas admodum venulas , coloris gilvi. \

Fruftus tarn ex ramis quam ex furculis progerminant
brevibus in racemis, quatuor fexve fimul jun&i, in-

ftar fru&uum Malaburas ex rotundo trigoni , raro qua-
dragoni , fuperius coronati , primo rotundi inftar glo-

borum fclopeti minoris , dein inftar prunorum rotun-

dorum , exterius ex fufco lutei aq molles & lanugino-
Hy intm»'m€> (l**f+r\ »aplaH.iMi/.lnn

Lignum ejus durum eft ac durabile pro aedificiis,

fed craffioribus conftat fibris , quod czefum dulcem
emittit lympham : Fruftus fine notabili progerminant

flore. Inter Caju-Poeti crefcit arbores , aliasque in

iainoribus filvis , nee alio hue usque innotuit nomine
nifi Amboinenfi Nani-Hua.

Tabula Nona

Ramum exhibet arboris , quae Na*i»Hua vocatur.

Ubi Litt. A. ejusjruclus majores 5c feparatos fiftit, ut ejus

anguli melius dignofcantur.

De bloemen iyn in grootte en gedaante aan die van de
Linde-bloezem nict ongelyk , 00k omtrent hct uyterfte der
takjes voortkomende op ronde , .wollige , en purperagtige

fteeltjes niet verfpreit, maar veele te gelyk en allengskens zig
verfpreidende \ die als een Umbella ofte een Sonne-fcherm wer-
den uitgebreidt. Zy hebben een driedubbeltgetal van puntige en
rofTe blaadjes , waar van elk uyt/es blaadjes beftaat,' en in

hct midden is 'er een oveteindt , dog alle zitteri zy op een
dikke, rofTe, en wollige kelk, die in zes punten verdeelt iit
en hebben zes witte vezels , wat rofle noppen in het middea
van de bloem ftaande , tuflen welke een ttyltje vbortkomt,
welke het beginzel van de vrucht is.

In het vierde Hooftftuk van het Byvoegzel, wert
deNzni Hua-Boom op de volgende wyze befchreven.

Hoewel dit boompje volgens zynen naam , Hit de maag-
febap van Nani febynt te wezen , 00k mede een Amboinfcb
gewas is , zo beb ik nogtans in myn groot Werk bet

zelve onder de Nani gejlacbten niet konnen voegen y otn

dat bet in gedaante al te veel daar van verfebilt , en
loot tot myn kennijje gekomen is. De boom is wat booger

en dikker dan een gemeene Limoen-boom , dogbeefteragtig,

want by is J'chier van onderen op met kromme takken be-

zet , die zig in korte enjlyve ryskens verdeelen, aan 't

uyterfte derzelver ftaande bladeren enkelt en zonder order,
op langagtige fteelen , dewelke by 't blad een knie'je heb-

ben gelyk de Durioens - bladeren. Zy zyn van ongelyke

grootte , te weten van vier tot agt duymen lang , 3 en 3J

breeds ongekerft, en met een ftomp&fpits. Zy gelyktn

weinig na Nzm-bladeren ,maar beter na die van Novel-
la nigra of Salimoery, namentlyk van een gemeen fat-

zoen, bovenglady beneden wat ruig, wegens de uitfte*

kende en zeerfebuyns lopende aderen, en vaal-groen.

De vrucbten bangen zo aan de takken als ryskens met
korte trosjes

, 4 en 6 by malkander , gelyk de vrucbten van
Malahuur , uyt den ronden wat drieboekig , zelden vier-

boekigy met een verbeven kroontje boven op, eerft als pi-

ftool-kogels, daarna als ronde pruymen, buyten graauw-
geel en zagt, of wolagtig, binnen gevult met een drooge

Het bout is bard en durabel aan den huysbouw , dog
watgKofdradig, in 'thappen geeft bet een zoet water, en
de vrucbtenfebynen zonder bToeyzel voort te komen. Het
groeid onder de Caju-Poeti boomen , en in andere lugtige

bojfcben , zynde tot nog toe met geert andere naam bekend
dan den AmboinJ'cben Nani-Hua.

De negende Plant

Vertoont een Tak van de Boom , die A^zw-Hifc* genaamt wert.

Alwaar Lett. A. aanwyft deszdfc vrucbten byzonder in grootet

gedaante , op dat deszelfs hocken beter geiien zouden kun»
nen werden.

CAPUT SEPTIMUM. VII. HOOFDSTUK.
Metrofederos Amboinenjis. Caju BeJJl. Gemeen Amboinfch Tzer-hout.

MEtrofideros vulgaris arbor eft multum a praece-

dentibus differens , hocque nomine tantum no->

ta in infulis Amboinenfibus , cujus cor feu in-

ternum lignum undique albo quali lardo cin&um eft

ad palmae circiter craflitiem , quod vulgo alburnum
vocatur , uti fupra de Ebenis fuit diclum ; fubfequentur-

que iftiusmodi varia ligna, cun&a vero interna ligna feu

corda intenfioris coloris & folidioris fubftantiae vocan-

tur proprie Grseco-Latina derivatione Melandryon ,

Malaice Dras , uti duriores plantarum radicumque
nervi Ampulon vocantur. Sic quoque generaliter nic

notatum volumus , omnes fubfequentes fere arbores

filveftres in mares & feminas efle diftinftas , quarum
ilia mashabetur, qui durioris eft fubftantiae, mino-

raque gerit folia & frudlus , ac copiofiores producit

flores , cujus lignum ad tignum vulgo ufurpatur. Fe-

mina vero mollius gerit lignum coloris levioris , ma-
jora vero folia, copiofioresque frudtus , cujus lignum
ad tigna non ita valet.

• *

SiC

HEt gemeene Yzer-bout is een boom veel van de voor-

gaande verfcbillende , ende met dien naam alleen in

de Amboinfcbe Eylanden bekent , bet geen men ey-

gentlyk Tzer-bout noemt; va/rp dezen boom is mede bet

bert of binnenfte bout rondom met een wit fpek omgeven,

omtrent een band dik t . 't welk men in 't gemeen /pint

noemt , gelyk «iuy boven van de Ebbenbouten gezegt beb-

ben , en nog verfebeide diergelyke volgen zullen * maar
alle diergelyke berten of binnen-bouten , die van een boo-

rer coleur , en vqfterfubflantie zyn, noemt men eygent-

yk in 't Gfieks Latyn Melandryon , in 't Maleyts Dras,

gelyk de barde zenuwen in de planten en wortelen Ampu-
lon. Zo willen io;y 00k in 't generaal bekent gemaakt heb-

ben , dat meeft alle de volgende wout-boomen in manneken

en wyfken onderfebeiden worden ,' waar van men bet voor

*t manneken bout , bet geen bardet van fubflantie , kleen-

der van bladeren en vrucbten i enryker van bloemen is,
y
t welk men oak gemeenelyk tot 't timmeren gebruykt: Het
wyfken beeft een weker bout , ligter coleur , grooter bla-

deren , en meer vrucbten , tot 't timmeren meeft onnut.

c 3 *>
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Sic itaque Metrofiderum qaoque dividimus in ma-

rem & feminam, cujus mas vulgaciffimus eft, quem

primum defcribemus.

Altifiima ac vafliflima eft arbor * non penitus re-

ftum gerens truncum, fed plerumque incurvum, ex-

cepts iis, qui in denfis creicunt filvis, qui trunciere-

fti admodiim obfervantur; paucos vero incurvos ge-

ric haec arbor majores ramos,eleganter extenfos,ex qui-

bus plurimi nodofi & incurvi excrefcunt ramuli , qui

fh plures alios mirioresque divifi funt. Arboris cortex

eft glaber, cinereus,vel in album tendens colorem,

ramorum vero magis fufcus eft, in inferiore trunco

duplicatus ,
qui in fenettute feparatur in magnas fir-

masque lamellas ultra cultrum crafTas , in brevioribus

ramulis folia plerumque in bina paria diftin&a funt,

in junioribus vero arboribus in tria paria oppofita.

Folia haec funt fubrotunda, tres quatuorve pollices

longa, paulo minus lata , paulumque antrorfum in-

flexa. cui lateri maguus nervus femper proxime ad-

cumbit, ita ut hie non direcle per medium tranfeat,

funtque illaporro firma, glabra,& laete viridia,pau-

cis transverfalibus coftis diftincla, a quibus vetufta

fcabra funt , haec quoque fuperius rotunda funt , fed

juniora funt magis oblonga , brevique apice donata

,

quoque vetuftiora funt folia, eo minora; ilque eiTent

incifa, cum Quercus foliis maxime convenirent , fapo-

rem porro habent dulcem , cum parva adftrictione,

ita ut haec juniora folia cruda edi pofiint.

In ramulorum fummo racemi breves propullulant,

quibus inlident plurima glauca capitula forma modo-
que Caryophyllorum , fed non ita cruciatim pofita

nee ordinata: Haec fhie aperiunt in flofculos quadri-

petalosfubrotundos, colon's ex viridi Iutefcentis inftar

florum Manga? , magnitudine riorum Clematitidis , in

ipforum centro aliud locatur album & oblongum pe-

talum fuperius circinnatum , circa quod primo tria

locantur longa, fubtilia, & rubra ftamina, ample ex-
tenfa, quorum quodvis prope ortum fuum bina bre-

viora & magis albentia gerit ftamina , totque prope
iftud medium petalum, majora-autem ftamina varias

habent antheras farina flava adfperfas . in ipio~Hdfis~

centro brevis adparet coronula, cui longum infidet

cornu inferius latum & viride, fuperius anguftum in-

ftar fili , & rubrum , quod in fructum excrefcit. Flo-

rum odor eft gratus , fed debilis, fere inftar illius

florum Canangae , lique hi marcefcunt , petala externe

magis flavefcunt , mediumque violaceum habet colo-

rem.
Fru&us eftfiliqua longa, tenuis, & plana, fpitha-

mam vel undecim pollices longa , tres digitos lata

,

calamum circiter crafla, oris aequalibus.& aliquando
protuberantibus , ejus pars inferior eft fere recla hi-1

Iumque craflfum format , fuperior vero pars gibbofa
eft ac tenuor,adlatera plerumque incurva, fiquema-
tura , obfeure fufca feu nigricans , nee facile aperiri

poteft ac dura eft. Intus locantur quatuor,quinque,
vel fex tenuia & plana officula feu fabae nigra?, ma-
gnitudine circiter denarii , ad cultri craflitiem , non
ror.undse,fed oblongae & fere cordatae, quae in hilo

fuo umbilicum gCrunt, quo filiquse necluntur, inhis-

ce medulla invenitur ficca, viridis, forma folioli fita,

quae verum includit femen , ex quo juniores proger-

minant arbores.

Si haec arbor profunde incidatur,ut per albam ejus

fubftantiam fufcum tangatur cor, laeterubens exftillat

fuccus inftar tenuis fanguinis , qui in linteis inexpungi-

biles cauflat maculas, quod omnes plerumque tales

fucci efficiunt.

Lignum, uti di&umeft, duplex eft, externum al-

burnum tantum eft , in junioribus arboribus pal-

mam craflum , in adultis binos digitos , inaequali

craflitie cor ambiens , uti vitellum in cofto conipici-

tur ovo ab una parte magis adcumbere teftae quam
in altera : Lignum ipfum feu genuinum Syderoxylum
fubftantia eft folida, gravis, dura,& craflis conftans
ex fibris,cum carne bovina feuQuercu noftra conve-
nient, in mare pallide fufca, fed ficca obfeurior eft,

ac demum nigricat, una tamen ejus invenitur fpecies,

cujus lignum crudum ad pallide ruffum adcedit colo-
rem , quae Metrojideros rubra vocatur.

Altera Metrojideros femina modo crefcendi cum ma-
re convenit, fed ejus folia funt longiora, flaccidiora,

& acutiora, quinque vel fex pollices longa.

Trunci

Zo deelen wy dan ook den Tzerbout-boom in manneken
en wyfken , waar van 't manneken bet eygentiyke , en
meejl bekende is, en 't welk wy nu eerfi bejebryven zul-

len.

Het is een zeer boogen en robufien boom, nietbeelregt

van ftam , maar gemeenlyk wat bogtig , bebalven die in

digte bojfcten jlaan , dewelke zeer regt zyn; by beeft

weinige en kromme booft - takken , ordentlyk uitgebreidt ,

en daar aan veele knoejtige.en kromme ryskens
y

die bun
in veele andere en kortere verdelen. De fchorjje des booms

is even , ligt , afcb-graauw , of naar *t witte trekkende ,

maar aan de takken is ze graauwer , aan de onderjle flam
dubbelt , en in den ouderdom affcbilferende , met groott

enftyve lappen, ruym een mes dik; aan de korteryskens

jlaan de bladeren meejl by twee paren , en aan de jonge

boomen drie paren , regt tegens malkander. Dezelve zyn
rondacbtig , drie en vier duimen lang , wat minder breet,

en een weinig na vooren geboogen , welke zyde de groote

zenuwe altyd naafi leyt , zo datze niet regt door de mid-

den goat, watjlyf, glad, en blyde-groen, met weinige
dwers-ribben , dieze in den ouderdom watgeplooyt maken.

De oude bladeren zyn vooren rond 9 maar de jonge zyn
langwerpiger , met een kortefpitze , enboe ouder, boekXeen-

der zy worden ; waren ze gekerft , zoudenzy met ons

Eyken-loof groote gelykenijfe bebben , van fmaak zoet ,

met een kleene adftriftie , zoo dat men de jonge bladeren

wel raauw kan eten.

Aan 't uitterjie der ryskens komen kort getakte trosjes

voort, daar aan jlaan veele fpaans -groene knoppen , in

maniere als de Nagel-kroontjes , dog zo welnietin'tkruis,

en gejebikt. Deze boar openende werden bloempjes van
vier langwerpige en vooren ronde blaadjes, van koleur

geel-grcen , als de Mangas-bloemen , en in de groote , als

die van Clematis', in boar midden Jlaat een anderwiten
langagtig blaadje aan de boven rand gejinbbelt, rondont

jlaan voor eerjl drie lange fubtile en roode draden, wyd
uytgefpreyt, bebbende ieder by zyn oorfpronk nog twee
korter en witter draden , en ook zoo veele by 't middeljle

blaadje , dragende de groote draden diverze noppen , met
gPPl IVPpl. hajlnrnnyt- . 4-/\/J* »*! Aa imi
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bekertje of kroontje, daar in jlaat een lang boorentje ,on-
der breet engroen, boven final, als een draad, en rood,

waar uyt de vrucbt werd. De reuk is lieffelyk,dogjlap,

bykans als die van Cananga-bloemen , en als deze bloemen
oud worden, zo ziet men de buitenfle blaadjes geelder ,
en bet middeljle wert violet*

De vrucbt is een lange, dunne, en platte bouwe,een
fpan of elf duymen lang, drie vingers breet, en omtrenl
een febaft dik , meejl met event kanten , of bier en daar
met een bogtje , de buyk is febier regt, en maakt een dikke
mat, de rugge is bultig en dun. Zy zyn ook gemeenlyk
ter zyden wat gekromt , rypgeworden, donker-bruyn of
fwart, niet ligt omte openen, en bard. Binnen leggen

4. 5. en 6 dunne platte boonen , 00& fwart , en even in
de grootte van een kleene fcbelling , in de dikte van een
mes, niet rond, maar langwerpig , of als eenbert,enin
't kloofje een kort adertje bebbende , waar mede zy aan de
febaal bangen. Binnen is een groenagtig droog merg, in
de gedaante van een blaadje, 'r welk bet eigmtlyke zaat
is , waar van jonge boomen voortkomen.

Als men in den boom zo diep kapt , dat men door f#
wittefpint tot bet bruyne bert komt, zo loopt 'ereenligt-
roode zap uyt als dun bloed , 't welk in *t linnen onuyt-
wijfelyke vlekken geeft , gelyk alle meejl diergelyke zap-
pen doen.

Het bout , als gezegt , is tweederley , bet buytenjk witte
is maarfpint, een band dik aan de jonge boomen, en aan
de volwajfen twee vingers dik , dog in ongelyke dikte , bet
bert omgevende , gelyk den doom in een gekookt eygemee-
nelyk de eene zyde nader ligt , dan de andere. Het bert

of eygentiyke yzer-bout, is een vajlejhbjlantie , jwaar-
bard, en grofdradig , met bet robujle offen • vleefc,b , of
met ons Eykenbout te vergelyken, aan 't manneken ligt-

bruyn, maar beflerft boog-bruyn, en ten laatjlen fwart*
bruyn* men beeft egter een gejlagt, waar van 't raauwe
bout na 't ligt-rojfe trekt, H welk men rood Yzer-hout
noemt.

2. Yzerhout *t wyfken is in manier van waffen '£.

mannetje gelyk, de bladeren zyn wat langer , Jlapper t en
fpitzer t 5 en (5 duimen lang. •

Aan
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Trunci lignum exterius feu alburnum eft craflius,

atque cor pallidiorem habet colorem , quam maris,

ex fufco nempe in luteum vitellinum vergens colo-

rem, nee unquam ita nigrum, fi ficcum fit, levioris

& mollioris fubftantiae, obfeuris ftriis longitudinalibus

diftinftum
,
quodque facilius elaborari poteft.

Utraque ligna placentarium gerunt odorem , vel in-

flar recentis panis, fi elaborentur, facileque fecari

& perdolari pofllint, fadsque glabra funt, fi polian-

tur: in recenti elaborato ligno inter majores pe&ines
minores obfervantur lutei , & fragiles inftar fulphu-

ris, quod proprie ejus pinguedo eft.

Femina aliam quoque habet varietatem , cujus fo-

lia funt longiora, & acutiora, ac fsepe per triaparia

ramulis infidentia, quorum unum prope pedunculum
aliquando incurvum eft, ejus lignum quoque vitellini

eft coloris
?
molle, & longum , nee ita durabile ac

praecedentis, ex fufco ruffum eft,magnumque habet
alburnum. Maris ligni pectines funt breviores , intri-

catiores, multoque copiofius gerurtiftudfulphur,fe-

minae vero funt longi & recVi. Radices quoque fub terra

prorepunt, nee profunde illam perforant,ita ut faepe

ibpra rupes nudae decurrant, inque litoris fcopulis fi

crefcant, fub radicibus excavata eft, ubi hae excur-
runt: Radices funt ficcse fsepe & emortuae,nigrican-

tes, atque una parte vivente obdu&ae cortice, nihi-

lominus tamen fcopulis ita infixae, uta vends non a-

deo facile disjiciatur hsec arbor ac praecedens Nani.
Anni tempus. Sub initium ficcorum menfium h. e.

Septembri flores incipit proferre
, quod usque in ja-

nuarium & Februarium durat, fruftus ejus maturefcunt
menfe Aprili, & fub initium pluvioforum menfium,
quum pauciora gerat folia , optimeque caedi poteft.

Nomen. Latine Metrq/ideros Amboinenfis , feu Lignum
ferreum vulgare. Belgice gemeen Yzerbout. Malaice
Caju BeJJi & proprie Caju Carbou, vel uti alii dicunt

Marboo Ternatice Dowora. Amboinice Iffer & If/tie,

unde putarem noftram nationem fuum Yzerbout de-

flexifle, quum non obforvem aliquam nationem ipfi

cognomen Sideroxyli tribuiiTe. Macaflarice dicitur Ba-
jang. Boegice IpL^

. . ,. _
£o*e~. im -crntefis occumt mluhs Owm*alihu»j~-&it

& in Ja®o>i ac Malacca, optima vero & frequentifli-

ma crefcit in Amboince region ibus , lutea nempe in

Boutona, Boerone , & Cerama: Fufca vero feu mas in

lpfa Amboina, uti & in Cerama tarn in litore, quam in

vicinis ipfi montibus, quoque locus fit magis faxofus,

eo melius exhibet lignum , ita ut faepius , uti dictum

fuit» in acutis & nudis crefcat rupibus: Expertus

quoque fui per ftipites propagan pofle menfibus plu-

viofis in folo duro lapillis mixto.

ZJfus. Hifce in regionibus hoc lignum primarium eft,

quod ad tigna. adhibetur , uti amid nos Quercinum,
non tantum ad cedes , fed ex ipio quoque menfae , fe-

des, ciftae, fimiliaque fabricantur, atque tamdolabra

quam tornionum ope poliri poteft , licet craftis videa-

tur conftare fibris , atque poliendo in tarn fplenden-

tem & obfeure fufcum elaborari poteft lignum , ut a

vetufto & diu ufurpato ligno Quercino diftingui ne-

queat ; aquae injectum hoc lignum fundum quoque
petit, fed feminae lignum qiiodammodo fupcrnatat uti

& illud maris, fi levia quaedam ipfi adligata fuerint

ligna, ob gravitatem vero te£Hs raro infervit.

Lignum noc auream praebet rafuram haud ingrati

odoris , illud vero quam maxime a folo arcendum eft,

ne muros tangat ex terra , argilla , falfisque lapillis

inarinis conftruttos , ab omnibus enim hifce ingredien-

trbus intra paucos annos putTefcit : Credebatur olim

calcem huic ligno efie perniciofam , experientia vero
fubfequentibus annis edocuit , ipfi calci hoc non elfe

adferibendum , fed falfedini aquae , ipfi mixtae , vel

lapillis marinis, unde & caementariis mandatur, tra-

bes ex hoc ligno conftruftas lateribus coctis ficcis-

que ac calci inponere , unde hoc lignum indurefcit

& perfiftit, quondam vero hoc obducebatur lamellis

plumbeis, quo usque muros penetrabat , fed hoc quoque
non fuccedebat, uti id ad oculum nobis in muris de-

fcriptis adparuit : Sic qUoque non durabile eft in pe-

nanis, aliisve occlufis repofitoriis, omnis enim rra-

miditas nebulofusque talis aer huic nocet ligno , utide

nee etiam pluviis vel vento poteft rcfiftere nifi pice vel

pigmento quodam effet obduftum , durabile fatisquo-

nque eft in iblo fub aqua , fed non in ipfa aqua , in qtfa in-

tra paucos menfes teredines Malaice Capangtk. Latine
Sole-

Aan de flam is bet/pint grooter, bet bout van 't bert

ligter van koleur , dan aan 't manneken, namentlyk uyt

den bruinen , naar 't doorngeele trekkende , en nooit zojwart
beftervende ah dat van *t manneken , ligter en voeker van
fubflantie, met donkere Jirepen in de lengte , en gemakke-
lyker om te bearbeyden.

Beyde houten hebben een koekagtigen reuk , ofals verfeb

brood, ah men ze bearbeyd
t neemt gemakkelyk dezaagen

febaafaan, en wort redelyk glad
, gepolyft zynde: in't

verfeb bearbeyd ,ziet mentujjebende kammen eenige kken-
dere kammen ,

geel en bryzelig , ahfooavel , bet vuelk zyn
vettigbeid is.

Het voyfken beeft nog een verandering, daar aan de
bladeren nog langer enjpitzer zyn, 00k dihwih met drii

paren aan de ryskens , voaar van zomtyds bet eene by den

fleel omgedraayt ftaat , het bout mede doom geel, week,
en lang, zo durabel niet ah bet voorige, bejterft bruyn-

ros, en beeft een grootfpint. De kammen van 't manne-
kens'-bout zyn korter , verwerder, en bebben meer geel

fwavel , maar die van 't wyfken zyn lang en regti De
ivortelen verfpreyden bun 00k meejt langs de aarde, en

faan niet diep in , zo dat men ze dikvoils over de klippen

loot ziet loopen , en op de ftrant-klippenftaande , is by dik-

nxsils onder de'ivortel hoi, ahxaar die afbangen, de wor-
telen zyn droog , fwart beftorven , en egter aan de eene

zyde nog met de levende feborffe bekleet, niet te min houd

by vafl in de klippen , en word van de w\nden zo ligt

niet omgeworpen, ah de voorgaande Nani.
Sayzoen. In 't begin van de drooge Moujfon , dat is

September , begint bet te bloeyen,'t welk duurt tot in Ja-
nuary en February. De rype vruchten beeft men in April,

en in H begin van de regen-MouJJon , nvanneer by 't min-

Jle loof beeft , en bejl om te kappen is.

Naam. In *t Latyn Metrolideros Amboinenfis, of
Lignum ferreum vulgare. Op 'tDuitfcbgemeen Yzer-
hout. Maleyts Caju Befli , en eygentlyk Caju Carbou 5

of gelyk andere zeggen Marboo. In Ternaten Dowora,
Amboinfcb Ifier en lfl£le , waar van men giffen zoude ,

dat onze Natie haar Tzerbout gemaakt beeft , om dat ik

niet bevinde , dit bout by eenige andere Natien den toe-

naam *»nn yzer te hebben. Macaffars Bajang. Boegis Ipi.
Plaats. Men^btdhetin alle de Oofterfcbe Eytanden,

ah mede op Java en Malacca , dog <wel 't befie enmeejie
in de Amboinfcbe quartieren, tc iveten,betgeeleop Bou-
ton , Boero , en Ceram , bet bruyne of manneken op
Amboina zelfs, ah mede op Ceram, zo wel op ftrant ,

ah in 'I naafte gebergte ,en hoe fteeniger de plaats is . hoe
beter bout by geeft , zo dat men 'f dikwils, ah gezegt,
opfeberpe enmeeftblooteklippenvint. Ikhebook bevonden,
dat men 't met ftokkenverplanten kaninde regen-Moujfon,
en in een harde grond , daar kleene fleentjes onder lopetu

Gebruik. In deze quartieren is dit bout een Prins van
alle timmerbouten, gelyk by ons 't Eykenbout is , te <we-
ten, op 't lant niet alleen tot den buisbouvo, maar 00k
tafels, ftoelen, kiflen,&c. latende zig zo met defcbaaffah drayers bytel

, redelyk glad werken, boewel 't grof-
dradigfebynt , egter door 't polyften kan men bet glim-
mende en donker-bruyn maken, zodat men 'tvan oudt en
lang gebandelt Eykenbout niet onderfebeiden kan. Het
is mede een zink-bout in 't water, dog bet wyfken dryft
eenigzints , gelyk mede 't manneken , ah 'er maar weinige
ligte houten am gebonden zyn , wegens zyne fwaarte
wert 't zelden in 't dakwerk gebruikt. '

Het geeft een gout-geel zaagmeel, niet onaangenaam
van reuk, maar men moet dit bout ten boogftenbewaren
dat het in geen gront flaat , nog in eenige muuren van aar-
de, kley, en brakke zee-fleenen gemetzeIt

,
gelegt wert,

want van alle deze vergaat dit bout in weinige jaren.
Men beeft 00k eertyds gelooft , dat de kalk aan dit bout
fchaadelyk zy ; maar de ervarentbeid in de volgende jaren
beeft beitegendeel geleert, dat zulks de kalk zelfs niet toe
tefebryven zy, maar de brakkigbeid van 't water, dat
daar onder komt , ofte de zee -Jteenen , dierhalven ordon*
neert men aan de Metfelaars , datze de balken in droog
febakke fteenen en kalk zullen leggen, waar in dit bout

art en onverteert blyft. Men bejloegze eertyds met loode
platen , zo verre ze in de muur lagen , maar dat deugde
al mede niet , gelyk ons den oogenfcbyn in eenige afgebro-
kene muuren geleert beeft : Zo is 't mede zo durabel niet in
kelders , en andere beflotene pakbuyzen ,want alle vogtig-
beid of diergelyken lugt dit boutfebadelyk is, daarom bet
00k tegen geen regen of wint beflaan kan , ten ware dat

f
t

met tter ofte andere verwe aangefireken wierde; niet te
min in de gront onder water is bet durabel, maar niet in

'tVM-
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Solents illud perforant. Sic quoque follicite curan-

dum eft,nealburni quaedam pars remaneat in trabibus

vel poftibus , quum omne illud ac praefertim quod in

occlufis deponaturlocis, intra paucos annos degene-

ret in albas fomicas pediculosque ,
quod animalium

genus tanquam pedis graflatur in India , quibus plu-

rima fupelleftilis pars ipfaeque perduntur aedes. £h-

boratum lignum faecibus vulgaris cerevifiae poiitur,ut

elegantem fufcum fplendentemque adquirat colorem,

vet;iis vero in aedibus adeo indurefcit, lit vix clavus

trajici poflit,adeoque firmiter rubigine ipfi inhaerent,

ut non mfi fracti & vi evelli poffint, uti &hocmulto
difficilius elaboratu eft. Optime etiam foco infervit,

fed alia leviora ipfi admifcenda funt ligna, quum fo-

ium lente ignem concipiat, fi vero femel flammam
fufceperit, vehementer ardet, fortemque emittit ca-

lorem , folidosque relinquit carbones ; ad naves ex-

ftruendas non adhibetur, quum nimis fit grave, nee

in aqua durabile : Hoc inluper vitio laborat lignum

iftud , quod magrias nempe circa cor gerat fifluras

,

quae faepe per totam decurrunt trabem , licet cor cae-

terum adeo fit durum ac reliquum lignum , quod li-

gniariis multum taedii adfert , fi trabem crafiiorem in

afTeres vel minora fecare velint Tegmenta; Hae vero

iififurae plerumque huic fuperveniuntlignopergravem

lapfus iftum, vel fi arbor vegeto nimis refertafitfuc-

co ; attendendum enim eft , hanc non caedi arborem eo

tempore, qflo teneris foliis floribusque fit onufta , nee

plenilunio, quod & de omnibus tignis obfervandum
& notandum. Ad ciftas & fcrinia feminae lignum me-
lius conducit, quum magis fufcum, levius & facihus

elaboratu fit , quales potiffimum funt Boutonenfes ci-

jftulae ulnam longss ac pedem altae.

Juniora feminae folia fufpedlis*adcoquuntur pifci-

bus, quales funt inflatores, duriones/fimilesque, uc

eo minus noceant.

Ve^tuftus trunci cortex, uti di&um eft, fponte fe-

£aratur, fub quo alius regenerator, qui fenfim quo-

que decorticatur , talique modo aliquando quatuor,

ouinque,& feptem lamellae fibi invicem inhaerent , quae

femi digitum craflae , multisque angulis involutae dili-

genter conliguntur & adfervantur in ufmn rneaic-um

,

contufus enim hie cortex & cum veteri mafticams Pi-

nanga, vel alii» inco&us cibis album pituitofumque

iiftit fluxum, aliasque diarrhaeas. Primum fola ma-

flicatur Pinanga , luccusque ejus calce inpraegnatus

exfpuitur , tumque cortex ore adfumitur cum pauca

confcilTi Zingiberis quantitate,quorum fuccusfimul de-

glutitur : Zingiber additur , quum hi plerumque morbi

ex frigore & ftomachi flacciditatefuumducantortum.

Ejus fabae in Sumatra ultra denarii magnitudinem

excrefcunt ,
quae referunt fruttus fabae marinae feu

'Boa Parang
,
quas plebs conligit , carbonibusque vel

cineribus calidis inponit & torret , donee ipfarum

* pellicula? dchifcant, quas dein per tres vel quatuor

"dies in aqua macerant falfa , in tepida iterum renovant,

coquunt, ac edunt.

In Batsjama Cepphus quidam fuit obfervatus , qui

Venenatos comederat in litore boletos, undevertigi-

iiofus erat, mirisque giris juxta litus fefe circurrivor-

vebat , donee ad Metrofiderum accederet , cujus cor-

ticem roftro perforabat , unde reconvajefcebat. Hinc
liomines edotli fuere,hunc conducere corticem con-

tra anxietates perniciemque Boletorum , fi recens

nempe cortex , vel lignum contritum adfumatur.

Amboinenfes feminas viridem edunt corticem cum
Pinanga, fi inpraegnatae fint per totum inpraegnationis

'tempus , ut ipfarum foetus fint robuftiores ac faniores.

Anno 1678. in vetufta decidua Metroftdero in Ama-
hufloe montibus obfervatum fuit in craflbrum ramo-
rum rr.eiitulliis gummi quoddam , fapore & colore A-
caciae fimile , inftar picis nigrum , adftringentis admo-
dum faporis cum quadam & levi amaritie : Hoc gum-
mi fuperioribus temporibus non fuit notum , ac lignum,
cui adhaerebat , ex nigro magis fufcum & durius erat

vulgari Metrofidero. Hujus gummi pauca copia ore
adfumpta omne mucofum adtrahit , depuratque illud

seque bene ac terra Catechu.

Tabula Decima

Raraum eihibet Metrofideri Amhmenfis , quse Caju BeJJi

incolis vocatur,

CAPUT

't water zelfs , daar in binnen weinige maanden de pyp-
wormen in 't Maleyts Capang, in 't Latyn Solen , inkomt.

Zo moet men ook zorgvuldig al 't witte J'pint afnemen,at
zou 'er aan de balken ofjlylen een boek wan blyven , vermits

al bet zelve , inzonderbeid dat in bedompte plaatzenjlaat^

in korte jaren verandert in witte mieren of bout-luyzen ,

een fnoode pejl in Indien , die menig gebouw en buisraad

bederven. Het bearbeyde bout wert met moer vangemeen
bier gepolyjl , omjeboon bruyn te werden, betoudeinde
gebouwen werd zo bard , dat men 'er niet of qualyk een

jpyker kan inkryge?i ) en die in 'tverfcbevejlagenwerden,

•verroejlen daar in zo vajl , dat men ze zonder breken niet

weder uit kan krygen , gelyk bet als dan ook veel moeye-

lyker te werken is. Het geeft ookfeboon brandbout, dog
men moet 'er ander ligt bout onder mengen , om dat 't alleen

langzaam in brand raakt , maar eens de vlam gevat beb-

bende , brant betfel, geeft eenfierke bitte, en bejlendige koo-

len; tot denfebeepsbouw werd bet niet genomen,om dat

Htefwaar ,£« in 't water gants niet durabelis. Ditbout
beeft verders die fouten , dat bet groote bertfebeuren beeft,

die zomtyds door den gebeelen balk gaan , boewel bet bert

anderzints zo bard is , als 't rejlerende bout , bet welk de

timmerlieden groot verdriet aanbrengt , als ze een dikke balk,

tot planken ofkleendere bouten willen zaagen : Dezefcbeu-
ren komen egter gemeenelyk in 't bout dcor denfwarenflag
in 't nedervallen , of als den boom te vol jeugdig zap is ,

want men moet wel opletten , dat men deeze boomen niet

kapt , als ze vol jong loof, ofte bloemen Jlaan , nog by

volwaffen maan , 't welk van alle timmerbouten gezegt

zy. Tot kiflen en kajlen is 't bout van 't wyfken bequa-

mer, om dat 't geelder , ligter , en gemakkelyker te bewer-
ken is , gelyk meejl zyn de Boutonze kisjes van een elk

lang , en een voet boog.

JJejonge bladeren van 't wyfken werden by fufpecle

viffeben gekookt , gelyk 'er zyn Opblazers , Durioens vifcbt
&c. op dat ze te minfebaden zullen.

De oude fchorjfe , als gezegt , fcbilvert van zelfs af9
daar onder weer een ander groeit , die metier tyd ook af-

fcbilvert, en zo bangtze zomtyds 4., 5. en 7 dubbelt boven
malkander, welke lappen een calve vinger dik zynde, en
met iipAp. rondp hoeken , nnirMg verwaardt werden tot
een niedicinaal gebruin. , want gejtampi ,w. mPt nude Pie-
nang of in andere kofi gegeten , fioppen de witte en fly-
merige roer, en andere buyklopen. Men knauwd eerflde
Pienang alleen, enfpouwt den gekalkten zap uit , en doet
de genoemde febcrfje in demont, met eenweinig kleene
Gember , de rejlerende zap voort infwelgende. De Gember
word daar by gedaan , om dat die ziekte gemeenelyk uyt
koude enflappigbeid des maags komt.

De zaden werden op Sumatra ruym zo groot als een
fcbelling, gelykende de vrucbten van Faba Marina, of
Bqa Parang, dewelke de geringe luyden vergaderen, op
kolen of beete ajfeke braden, tot dat de ffbelfen barften,
daar na drie of vier dagen in zout water weken, als dan
weder ververjeben , opkooken, en eeten.

Op Batsjam beeft men gezien een Zee-meeuw, dewelke
fenynige Campernoelien opfirand at, en daar van duize-

lig wierd, zo langs flrandt op en neer roltende, tot dat-

ze by een Tzerbout-boom qieam,pikte in defeborffe ,waar
van ze wederom bequam. De menfeben bebben bier uyt
geleert ,dat deze feborffe tegens de benaauwtbeidt , enfeba-
delykbeid van Campernoelien dient, te weten de verfebe

feborffe of bet bout gevreven , en ingenomen.
De feborffe eten de Amboinfcbe Vrouwengroen met Pi-

nang, als zy bevrucbtzyn, den gebeelen tyd van bda-

ren dragt , en zeggen , dat daar van fterke en gezonde
hinders komen.

Ao. 1678. is in een oude omgevallene Yzerbouts-boom,

in "t gebergte van Amabujfoe ,. binnen in 't bert van de

dikke takken gevonden een Gom , aan fmaak en koleur

de Acacia gelyk , te weten , fwart als pik , en zeer ad-

firingerent van fmaak , met een kleene bitterbeid in bet

eerfie : Deze Gom is te vooren niet bekent geweeft , en

'tbout,waar in bet zat, wasfwart-bruynder en harder

dan betgemeeneTzerbout. Eenweinig van 'tzelfdegomin

de mond genomen, trekt alle de Jlymerigbeid t
,zamen

>
en

zuyvert den zelven zo wel als Caatsjo:

De tiende Plaat

Vertoont een Tak van het gemcene Amboinfcbe Tzer-hout,

het geen Caju BefR van de Inlanders geaaamt wert.

VIU.
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CAPUT OCTAVUM. VIII. HOOFDSTUK
Metrojideros Molucca. Samar.

TErtia Metrofideros a pra?cedentibus diverfa eftj

qua? in Moluccis ita vocatur s in hifce ve-

ro infulis nomine Samar nota eft , in marera

quoque & feminam divifa , excepta tenia fpecie Sa-

mar Ayer feu Samar fungofa ditta.

Primo Samar mas feu rubra , qua? ufitatiffima , (il-

veftrium arborum altiflima eft , redo craflbque adfur-

gens trunco , inftar majoris mali erefta eft ; Ejus folia

vulgaris funt forma?, quinque fexve circiter pollices

longa, tres pollices lata, ad oras ferrata, fed non ita pro-

funde ac ilia Arboris Pinguis, ficciora autem & firmiora,

in junioribus vero foliis profundius ferrata funt& lon-

giora, amari faporis , coftis parallelis obliquis* diftin-

cta , ac folitaria , irregularique ordine ad ramulorum
extremum pofita, plerumque laciniata & exefa, ita

ut vix integrum in ramo reperiatur folium. Ramuli
tales plures conjunfti funt, erecri ad ramorum extre-

mum. Cortex eft glaber, durus, & paliide fufcus,

fragilis, interna parte intenfe luteus,ruffis pertextus

venis.

Fiores ad ramulorum extremum progerminant, uti

Manga; flores, qui fimplicibus petiolis feu julis, tres

& quatuor pollices longis infident, tres fimul plerum-

que juncti , horumque quidam bifariam divifi funt,

juli hi undique obfefli funt parvis viridibus capitulis

,

qua? in flores fefe aperiunt parvos , ex feptem alben-

tibus petalis in orbem pofitis inftar patina? conftantes,

qui plurimis brevibus gaudent ftaminibus, totusque

fiofculus haud multo major eft femine Catjangh. Gra-

tum fed debilem fundunt hi flores odorem , ac ple-

rumque inutiles decidunt, uhde &in plurimis arbori-

bus nulli obfervantur fru&us , exceptis iis , quae in

imis crefcunt montibue- lafarina ifta fmftus rreCcit

minimus, vix major viridi Catjangh lemine, durus,

angulofus, externe rnbens , fed fenfim nigricans, qui

{>auciflimam ac vix notabilem continet medullam co-

ore & fubftantia albi papaveris feminis , unde miran-

dum eft vaftiflimam ac graviflimamhancfilveftremar-

borem ex tarn tenui rudimento fuum capere incre-

mentum.
Ex vulnerato trunco la?te rubens inftar fanguinis

exftillat fuccus, in Moluccis nempe infulis, ex Am-
boinenfibus enim arboribus plerumque lympida de-

pluit aqua , qua? rufFa exficcatur. Ejus lignum eft

grave, ac recens , ruffum vel rubrum,fed ficcum fu-

fcum eft inftar Syderoxyli , quoque magis id aqua; fal-

fa? exponitur, eo magis nigrefcit.

Secundo Samar femina fimilem eredum & altum ac

mas gerit truncum , fed ejus cortex obfcurus magis

eft, mufcofus, facileque frangens , atque incifus pau-

cam exftillat rubentem lympham. Rami plurimi fimul

juncti funt, ac plerumque tres fimul uno ex cenero

ortum fuum ducunt, quorum unus femper minor eft.

Folia ejus funt folitaria, brevibus petiolis, fedlon-

gioribus illis marisinfidentia,a feptem ad decern pol-

lices longa, quatuor lata, nee nervus medius directs

per medium tranfit , ipforum ora? non ita profunde
ferrata? funt ac illorum maris , in quibusdam tamen locis

acuti apices obfervantur, planique finus, cofta? infe-

riores oblique admodum decurrunt , pra?fertim pofte-

riores , ipforumque fapor parum amaricat cum ad-

ftri&ione.

Flores haud multum diverfi funt ab illis pra?ceden-

tis: Frudtus colore, magnitudine , & forma cum Ce-
rafis acidis conveniunt , non perfe&e fphaerici , fed

parum gibbofi , ac fuperius foveola notati , glabri , ac
jplendentes: Horum caro eft auftera inftar prunorum
filveftrium , adftringens, multis finuofis & emargina-
tis ofilculis repleta. Lignum recens casfum albicat,

fed ficcum ex flavo fufcum eft, fatis durabile pro a?-

dificiis: Fru&us maturefcunt menfibus Februario &
Martio.

Tertio Samar Ayer feu. fungofa maxima gerit folia,
corticemque fuccofum , fungofumque & aquofum li-

gnum, nulli open utile, unde & contemnitur.
Nomen. Latine Metrojideros Molucca. Belgice Ter-

nataans Tzer-bout. Malaice Caju BeJJi Ternate. Terna-
Tom. III. tice

Ternatcmns Tzer-bout.

HEt derde Tzer-bout , mede van de voorgaande ver*
Jcbillende , ishetgeene men in de Moluccos dus noemty

in deze Eilanden onder den naam van Samar be-

kent , insgelyks verdeelt in manneken en wyfken , bebal-

ven nog een derde genaamt Samar Ayer of bet vooze Sa-
mar.

i. Samar bet manneken of bet roode , zynde bet meejl

gebruikelykfte , is een van de boogjle wmt - boomen , met
een regten dikken flam , in de gedaante van een grootte

majl opgeregt , de bladeren van gemeene gedaante omtrent

5. of 6 duimen lang, 3 duimen breet , aan de kanten ge*
zaagt , dog niet zo diep gelyk die van Arbor Pinguis;

drooger en ftyver , maar aan de jonge boomen dieper ge-

zaagt , en langer , bitter vanfmaak , met parallele Jcbuyn-
ze ribben doorregen , enkelt , en zonder ordre omtrent bet

uytterjle van de korte en gekapte takjesfiaande , meejl ge-

febeurt en doorvreten ,zo dot men aan een tak kw lyk een

gebeel blad vinden kan. De ryskens Jlaan veele by mal-

kanderen , regt voor uit aan 't einde der takken. Dej'cborjje

is effen , hart , en ligt-graauw , breekfaam , van binnen

boog-geel met rojfe aderen.

Het bloeizel komt'voort aan 'teinde of voorfie der taks*

kens , gelyk bet Mangas bloeizel , zynde enkelde Jleeleh

of vingers , 3. en 4 duimen lang , wdar van 3. gemeen-
lyk tegens malkander jlaan , en zommige derzelver zrg iit

tnsoeen verdeelen , deze Jleeltjes zyn langs benen digt be~

zet met kleene groene knopjes , vcaar uit bet bloeizel wert,
bet zelve zyn kleene bloempjes ,gemaakt vany.vuil-'wittt

blaadjes, in de ronte geopent als eenfcboteltje, endaarin
vol korte draatjes , zynde bet gebeele bloempje niet veel
grooter dan een Catjang. Zy zyn van een lieffelyken , dog
Jlappen reuk t en vallen meejl voor niet met al af 9 daarom
men aan de meefie boomen geene vrucbten vint , bebalveit

aan die gene , die diep in 't gebergte Jlaan. In bet voor-
noemdefcboteltje groeyt de vrucbt zeer kleen, ennietveel
grooter dan een groene Catjang, hart- ijoat boekig, en
root van buyten, dog metter tyd rookvernvig , daar in Uyt
zeer weinig en pas kennelyk merg, van koleur en grooite
als het zaat van imtte Papaver , zynde te verwonderen%
dat een van de grootjle en fwaarjle boomen des <wouts , zyni
oorfpronk beeft uit een zo gering beginzel.

uyt den gequetjlen jlam loopt een ligt rood zap als bloet%
te weteh in de Moluxe Eilanden, want in de Amboinfcber
loopt meefl een wit water uyt , welk ros befterft. Het
bout isfwaar, verfeb zynde, ros of rood,, maar bejlerft

bruyn , .gelyk Tzer-bout , en boe meer bet in zout water
komty boefwarter bet wert.

2. Samar bet wyfken, beef't diergelyken regten en boo*
?en jlam, gelyk bet mannetje ,dog dejcborjfe iswatdon-

erder , mojehagtig, en kort afbrekende^en geeft een wei-
nig roodagtig water in 't kappen. De takken jlaan veele

by malkander, gemeenslyk 3. uyt eenen oorfpronk, dog de
eene is altyd kleender.

De bladeren Jlaan enkelt op korte voetjes , langer dan
bet mannetje, teweten van 7. tot 10 duimen lang, en
vier breet , en de middeljle zenuwe gaat niet regt door de

midden, baare randen zyn wel zo merkelyk niet gezaagt

als aan *t mannetje, dog bier en daar kan men kortefpit-
ze zien , en vlakke bogtjes , daar by de ribben van onde-

ren lopen zeer febuyns , inzonderheid de agterjle
t enbaar

fmaak is een weinig bitter en Vzamentrekkende.

Het bloeizel verfebilt niet veel van y

t voorgaande. De
vrucbten zyn in koleur

,
grootte , en gedaante als Moerellen,

niet volkomen ront, maar wat bultig, en boven op met
een kuyltje, glat, englimment: Het vleefcb is aan de

Jleen wrang , en Vzamentrekkende , met veele boekige enge-

kartelde korrets van binnen. Het bout verfeb gekapt zyn-

de, iswitacbtig, dog bejlerft geel-bruyn, mede redelyk

durabel tot den buisbouw. De vrucbten beeft men in fie-,

bruary en Maart.

3. Samar Ayer of bet vooze Samar, beeft de grootfle

bladeren en een zappigefchorffe , en een voos wateragtig

bout , tot geen werk dienjlig , en dierbalven veragt.

Naam. In 'f Latyn Metrofideros Molucca. Op 't

Duitfcb Ternataans Yzer-hout. In 't Maleyts Caju BefiT

D Ter-
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tice Hatabefft. Amboinice Samar feu Samal : Mas
peculiari nomine vocatur Samar Batoe , ob lapideam

ejus fubftantiam, ac duritiem.

Locus. Optimum ac mberrimum lignum crefcit in

Moluccis , turn in Amboina , vicinisque ipfi iniulis , ac

prsefertim in Uliaflerenfibus: Non amat litora, vel

foca ipfis vicina , fed altos montes.

Ufus. Ad aedes navigiaque hoc lignum adhibetur,

praeJTertim ab Uliailerenlibus ligniariis, qui non tan-

tum poftes ac trabes prrecipuarum ipfarum aediumex

eo formant,fed coftas infupercarinasquenavigiorum

Corre Corren dittorum , quod certum navis genus eft

ratis more fabricatum,lateralesque afleres,non vero

conftratum , quum lignum hoc lit nimis grave , fed in

aqua marina durabile. Si in sedibus hoc ligni genus

diu fuerit inveteratum , adeo indurefcit , ut clavum

transfigere vix poflint , in muris vero eodem confer-

vandum eft modo, quo antecedens Syderoxylum.

Fcemina ad tigna non adhibetur multum , quum illius

lignum non fit durabile : Ob corneam ejus fubftan-

tiam difficulty quoque per medium cseditur,fed per

longitudmem facile finditur. Magi Indici hujus ar-

boris radices effodiunt, quredaminconditamuflitantes

more fuo verba , hasque cum quibusdam aliis radici-

bus fupra caput geftant, ut juxta ipforum opinionem
inmunes a vulneribus effent in bello.

In Arboribus Amboinenfibus fructus adeo raro in*

venitur,ut Amboincnfes ipfis fterilesputent,dicunt-

que arbufculas ex radicibus veterum arborum propul-

lulare , uti in Socco id fit arbore : Ternatenfes contra

adfirmant frucius illas gerere,qui maturi ex rotundo
oblongi funt inftar ovi^CoIumbini , qui tenera etiam

& fufca folia in olus coquunt, vel cum pifcibus pro
condimento edunt , licet maxime amaricent & ad-

ftringant, quas binas qualitates ad fanitatem condu-

cere dicunt.

Tabula Undecima

Ramum exhibet Metrofideri Molucca

Ternaats. Ternataans Hatabcfli. Amboinfcb Samar of

Samal. Het mannetje inert in *t byzonder genaamt Sa-

mar Batoe, megens zyne jleen-bardigbeyd.

Plaats. Het bejle en roodjle majt in de MJrccos,
naajl bet zelve is bet Amboinfcbe in al de Qmleggende Ei-

landen bekent, inzonderbeid in de Uliaffers. Het mufb
niet geern op Jlrant , of daar omtrent , maar altyt in 't

booge gebergte.

Gebruik. Tot den febeeps- en buisbouw is dit bout

gebruykelyk , inzonderbeid by de Uliajferfcbe timmerlieden,

die niet dlleen ftylen en balken tot baare voornaame ge-

bouwen daar van maaken , maar ook de zaat - bouten of

Belen van baare Corre Corren (dat zyn Vaartuigeri) ga-

leys - gemys gemaakt , met de meejte planken daar cum ,

maar geen bovenmerk, om dat dit bout tefwaar is, daar

en tegen in bet zee-water durabel. Oud geworden zynde

in de huyzen , wert bet ook zo bart , dat men qualyk een

fpyker daar in krygen kan , en in muurmerk moet bet op

dezelfde manier bemaart worden , gelyk van bet voorgaan-

de Tzer-bout gezegt is.

Het myfken inert tot geen timmerbout gebruikt van
eenige aangekgentbeid om dat bet geenzints durabel is.

Wegens zyne boornagtige fubjlantie ,is dit bout moeyelyk

diners te kappen , maar jplyt ligt in de lengte. De in-

diaanfebe jmart - Konjlenaars graven de mo-rtelcn dezes

booms uit ,onder bet preuvslen van eenige onbekende moor-
den naar baare manier , en dragen die met eenige andere

mortelen boven 't booft, om na baar geloof in den oor-

log onquetsbaar te zyn.

Aan de Amboinfcbe boomen is de vrucbt zo zelden te

vinden , dat bet de slmboinezen voor onvrucbtbaar bou-

den , en zeggen dat de jonge boompjes uit de mortelen

van de oude voortkomen
, gelyk aan de Soccum-boom ge-

febiet. Daar en tegen de Ternatanen zeggen, datze vrucb'
ten bebben , demelke ryp zynde uit den r'onden lankmer-
pig zyn, ab een duiven-ey, demelke ook de jonge bruynt
bladeren tot Bocaffan en viffen eeten , boemel die mer*
kelyk bitter en t'zamentre.kkende zyn,'tmelk zy voor twee
gezonde eygenjebappen bouden.

-. , _

De elfde Float
:

'

i

Vertoont een Tak van het Ternataanfcbe of MoiutcifcheYzepi
bout.

Tabula Duodecima

Ramum exhibet Metrofideri , qus Samarfemina vocatur.

O B S E R V AT I O.

De ttxfaalfde Plaat

Vertoont een Talc van het IVyfjes Yzerhout, het geen Samaw
het Wj/fje genaamt wert.

AANMERKING.
Samar arbor apud Valent. p. azo. etiam occurrit , & in De Samar-Boom komt mede voor by Valent . paz. 210. en

wert op de Plaat onder No. L1V. verbeeldt.

samar otbot apua vaiern. p
Tab. fub No. LIV. exhibetur.

CAPUT NONUM.
Metrqfideros Spuria. Taewan.

fVUarta Metrofideros fpuria eft fpecies, mixtam-
\) que gerit fecundse fpeciei naturam ut & Tsjam-
^^-padahae, huic autem proxime adcedit, vide-
turque iilveftris vel montana ejus fpecies 3 dividitur-

que in marem & foeminam.
Primo Taeman mas truncum gerit brevem , crafllim,

ac parum finuofum
,
quern vir tilnis compleclii nequit,

cortice rugofo , ac mufcofo obdu&um , vulnera-
tusque lentum exfudat lac inftar Tsjampadahae. Ra-
mi rachidesque irregulares funt, quibus folia fimpli-

cia infident , nullo ordine pofita , pauco numero , a fex
?d novem pollices longa, binos cum dimidio & tres

lata, oris aequalibus ; in apicem brevem firmumque
defmentia , lllis Tsjampadahae fimilia , fed majora

,

fuperiore parte plerumque glabra nee fere rugofa

;

in inferiore parte parum rugofa funt, fed non pilofa,
obliquis admodum & finuofis coftis pertexta,nartim-
que interftitia multo minoribus cancellatis repleta

,

funtque ibi obfeure viridia nee fplendenria.
Juniorum arborum folia funt rugofiora, inque ip-

forum oris figna quasdam vel veftigia angulorum ad.

parent,

IX. HOOFDSTUK.
Bajlaart Tzer-bout.

HEt vierde Yzerbout is een bajiaart-geflagt , en beeft
een gemengde natuur van bet tmeede Yzerbout en
de Tsjampadaba, dog dit laatfte kemt bet naajl, en

febynt een milde of berg-zoorte daar vantezyn
9 menver~

deelt bet in mannetje'- en myfken.
1. Taewan bet mannetje, gemint eenkorte dikke en

mat bogtige flam, denmelken een man niet omvademen
kan , met een ruyge mofebagtige feborffe omgeven , de-
melke gequetjl zynde een taaye melk uytgeven, gelyk den
Tsjampadabd-boom. De takken en ryskens zyn ongefebikt,
daar aan de bladeren enkelt (laan,en zonder ordre, mei-
nig ingetal, van 6. tot 9 duimen lang, 2\ en 3. breet

,

met effene kanten en eenjlyvekortefpits-, dievan.Tsjam-
padaba mede gelyk, do? grooter , aan de boven-zyde meeft
glad, of zonder merkelyke ruygten. Aan de beneden-zyde
zynze mel ruyg,dog zonder bayren,met zeerfebuynze en
bogtige ribbens, en baare tuffcben-plaatzen met veel min-
dere, ruytsgemys doormeven en aldaar doods-groen.

Aan de jonge boomen zyn de bladeren mat ruyger, en
aan de kanten ziet men eenige teekenen van boeken, de

mid'
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IV Boek. IX Hooftft. AMBOINSCH KRUVDBOEK, 2?
parent , nervus medius , majoresque coftae pilis & middel - zenuwe en grooter ribben , zyn met bairtjes of
nigricante quafi arena obfeflae funt,uti & petioli,ra- fwartagtig zant bezet, gelyk mede de fteelen en voorjie

chidesque anteriores, quae fuperius obtufc terminan- ryskens. Het einde van de ryske?is isjtomp, en ieeft

tur, nee talem gerunt longum apicem
,
quails in Tsjam- geenzints de lange /pits , die men aan de 2 sjampadaba ziet*

padaha obfervatur.

Fruttus hinc inde folitarii pofl: folia progerminant
longiusculo infidentes petiolo

,
peculiaris format , qua-

lis raro in aliis confpicitur arboribus, videntur vero

fine floribus provenire uti in aliis ladtefcentibus arbo-

ribus. Primo videtur hie fruttus eflTe fimplex, ma-
gnitudine Pruni, rugofus, ac punclulis notatus, ex
rotundo oblongus , fed in fuperiore ejus parte & ad
latera tres quacuorve alios emittit fru&us alius for-

mae, vel pianos vel compreflbs , ac plerumque dupli-

ces, veletiam ternos,&c|uaternos,atque hi funt gla-

bri , fed molles inftar fenci , ab utraque parte paucis

perforati punclulis , quorum quodvis circulo notatum
eft* Majoris fru&us color ell pallide viridis, mino-
rum vero aurantii colons, intus carnem gerunt len-

tam& aurantiam, album exfudantem lac , quod in gle-

bis in fru&uum exteriore parte exficcatur : In hac
carne officulum locator rotundum inftar minoris capi-

tis Bardanae , obduclum carne quoque aurantia, fub-

que hac tenerum & album putamen inftar teftae ovi

,

inque hoc durus & fufcus nucleus, in bina Tegmenta
divilibilis , totus porro fruftus inodorus eft. In Hi-
toes ora hofce fru&us inveni non majores , nee trans-

verfo digito longiores , ex rubro & fufco colore mix-
tos , irregulares , parumque compreflbs , caeterum
primis rudimentis fru&uum Tsjampadahae fimiles ,

pal-

lidos, virides, ac demum luteos-, externe parum ru-

gofos, inftar linguae interne molles & fungofos, pa-

rumque ferofos , ac lac exfudantes.

Lignum tignis utile , eodem fere crefcit modo ac
in Sideroxylo , in medio nempe cor durum locatum
eft, moiliusque alburnum externa illud a mhifc ,. eftque
porro adeo fimile Metrofidero vero, ut vix diftingui

poffit , excepto quod Taewan levius fit meliusque
elaboian polnc, in aqua" plerumque fupernatat , iritus-

De vrucbten komen Her en daar enkele by en agter d4
bladeren voort , op een langagtige fteel , van een byzon-
dere gedaante , diergelyken men zelden aan andere boo-
men vint , en dat zander bloeyzel gelyk alle melkboomen
dun, eerjlfcbynt bet een enkelde vrucbt inde grootte van
eenpruym, ruyg, en metpunftjes bezet, uit denronden
lankwerpig , dock boven op en ter zyden geeft ze nogy en

4 vrucbten uyt , van een anderegedaante , te weten ofwat
plat gedrukt , gerneenlyk twee aan malkander , bier en daar
ook wel 3 *h 4. , deze zyn glat, dog zagt,in'taantaften
als fulp, agter en vooren met weinigepunctjes bezet ,ieder
met een Cirkeltje of oogje omgeven. De koleur van de
moervrucbt is bleek-groen ,maar van de zyde-vrucbten of
Underen orange -geel ,binnen ziet men een taay en orange'
geel vleefcb , een witte melk uytfweeten , dewelke zig met
klonteren buyten op de vrucbten zet. In dit vleefco leyt

een ronden korrel als een kleen klitsje , omgeven met een
orange-geel vleefcb, en daar onde'r een dunne wittefebaal
als een Eyerfcbaal , en daar in een barde bruyne beejl

,
die zig in twe'e'n loot deelen , voorts is de gebeele vrucbt
zonder reuk. Op Hitoe beb ik deze vrucbten niet grooter

bevonden als een dwers-vinger lank, uyt den rooc.en en
vaalen gemengt , febeef, en wat gedrukt , anderzints de

eerfiefcbepzeltn van Tsjampadaba gelyk, bleek, groen>
ten laatften geel , van buyten een weinig ruyg als een
tonge, binnen week en voot 3 en een tvemig ineyacbtig
melk uytgevende,

Het bout dat tot bet tinmercn bequadm is, waft opde
manier als aan 't Tzerbout, te weten, met een bart bert
in de midden , en een week bout offpint buiten om , voorts
't Tzerbout zo gelyk, dat men 't qu'alyk onderfebeiden kan,
bebalven dat Taewan lister, en gemakkelyker te bewer-
kenis, in 't water meejt dryvende , en van binfien ins-

que in venulis fuis flavum repraefentans fulphur, fed gelyks den geelenfwavel in de adertjes vertonende, dog
paucifllmum , dulciorem guoque habet odorem Me- zeer febaars, $ok zoeter van reuk dan "t Tzerbout. Het
trofidero: Cor recens caelum iritenfe luteum eft, fed

iiccuin pallide fufcum, inque aedibus nigricat
?

feu

in fumeum vergit colorem , color enim ejus luteus

nulla fervari arte poteft , eftque adeo grave, ut m
aqua ad dimidium fubmergatur, non vero in totum pe-

tit fundum , haec etiam frufta in corde plerumque ex-

cavata funt & cariofa, atque ex ejus lateralibus feg-

mentis aflerculi tantum formari poflunt fatis duri , ac

Sideroxylo maxime fimiles.

Secundo Taewan femina tatelm quoque gerit trun-

cum ac corticem , fed ejus folia funt majora , decern

& undecim pollices longa , quatuor lata , oris aequa-

libus, unde & ab Hitoenfi differunt , inferius quoque
copiofiores gerunt venas, ac rugoftora funt, coloris

fubincani: ipforum vero petioli, anterioresque ra^

chides rugofae funt ac pilofae. Hujus fruclus lolitarii

& rari excrefcunt magnitudine prunorum, rugofis quo-

que pun&ulis obfiti , fed non minores gerunt iftos
-

fruftus , quos praecedens : Tota quoque arbor vifcofo

turget lacie, ejusque lignum citrini eft coloris, nee

ita fufcum eft, fi Cecum fit, ac praecedens, eftque

moilius, minusque durabile illo maris. Utraque ligna

prudenter fecanda funt luna filente , quumque arbo-

res nulla tenera emittunt folia , alioquin hocce lignum

facillime coflbs generat. Fruttus ejus obfervantur

menfibus Martio & Aprili , quum optimum etiam haf-

ce arbores caedendi fit tempus.

Nomen. Latine Metrofideros Spuria. Belgice Baflaart

Tzer-bout. Malaice Tsjampadaba XJtan, quum ejus

fruclus quodammodo illos Tsjampadahae refcrant. In

Leytimora bina gerit nomina , a plurimis vocatur

Taewan h. e. Montana Metrofideros , a quibusdam vero

Ucken Ewan & Ana Ewan quafi Anaba Ewan , h. e.

Tsjampadaba Montana.

Locus. In Amboinae montibus crefcit , vicinisque li-

tori collibus , non in denfis fed parvis filvis ac pluri-

mum ad montium praerupta & declivialoca, tresqua-

tuorque fimul arbores uno inveniuntur loco , copiofius

vero in Hitoes regione quarn in Leytimora, led raro

obcurrit haec arbor, unde & non multum nota eft.

Ufus. Quum ejus fegmenta vix viri craflitiem ha-

beant, vel adquiri poflint , ac plerumque non fint craflio-

racrure, hinc non magna opera vel Jati afleresexhoc

Tom. III. for-

mer febaars , tok zoeter van reuk dan
bert vers gekapt , isboog-geelf maar beflerft ligt-bruyn9
en in de buizen van buiten Jwartacbtig of aartverwig ,
konnende zyne geele koleur door geen konfl bewaart wot-
den, zo zwaar, dat bet in H water balf zinkt ,te weten,
niet tot de gront toe, en men vint deze flukken in 'tbert

meeft bd en vermolmt , konnende alleenlyk van de zyden
eenige plankjes afkomen , die dan redelyk bart , en bet
Tzerbout zeer gelyk zyn.

2. Taewan bet wyfkenbceft diergelykenJlam enfeborf-

fe, dog de bladeren zyn wat grooter, 10 en 11 duymen
lang, 4. breet, met effene kanten, waar in ze van bet

Hitoeze verfcbillen, van onderen bebbende meer aderen,
en zyn ruyger, van koleur witacbtig ,maar baarejleelen

en voorjie ryskens zyn gantfeb ruyg en bairig. De vrug'
ten bier vanjiaan ydel en weinig, indegrootte vanpruy-
men, mede met ruyge puncltjes bezet , dog bebben de by-
vrucbten niet gelyk aan 't voorgaande. Dengebeelen boom
is mede vol kleverige melk, en bet bout is bleek-geel, be-

fierft zo bruyn niet als 't voorgaande , weeker , en min
durabel dan 't manneken. Het kappen van beide bouten

moet zorgvuldig gefebieden by donkere maan , en als de

boomen geenjonge bladeren bebben, want anders dit bout

zeer ligt wormjteekig wert. De vrucbten ziet men in

Maart en April , wanneer bet ook de befle tyt is om te

kappen.

Naam. In 't Latyn Metrofideros Spuria. Op'tDuifcb
Baftart Yzerhout , in 't Maleyts Tsjampadaha Ucan,
om datze eenigzints na de Tsjampadaba vrucbtengelyken*

Op Leytimor beeft by twee naamen , by de meefte biet by
Taewan, dat is berg*Yzerhout , docb by zommigeUc-
ken Ewan en Ana Ewan, quafi Anaha Ewan, dat is

berg-Tsjarnpadaha.

Plaats. Het waft in 't Ambomfcbe gebergte, ook op de

naafte beuvelen aan ftrant, in geen digte maarydele bof-

feben^ meeft aan ftylte en 'tbangen der bergen, twee en

drie boomen by malkander , meer op bet Land van Hitoe

dan Leytimor, en werd weinig gevonden , daarom bet

ook weinig bekent is.

Gebruik. Om dat men flukken qualyk zo dik als een

man kan bebben , en bet meerendeel niet dikker dan een dyg

is, zo kan men geen groote werken nogbreedeplankendaaf

D 2 van
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formari pofllint ligno, praetereaque recens caefum ad

aedes adhibitum quam facilJime a coffisexeditur, un-

de & Amboinenfes ejus poftes eligunt fponte in filvis

deciduos , quorum exteriusjam computruit alburnum

,

qui ruditer porro cseduntur , domibusque adponun*

tur. Recens vero caefi poftes feminae adhiberi etiam

pofllint j fi fumo repletis faepius modo exponanturlo-

cis, quales plurimae funt incolarum cafas,unde dura-

biles funt,adeoque indurati,ut pulfati fonitumedant.

Optimum quoque eft hoc lignum ciftellis ex ipfofor-

mandis, quae elegantiores ac leviores funt illis verae

Metrofideri , nee umquam adeo nigrae vel fufcae funt.

Defe&u Pinangae hujus trunci cortex recens adhi-

beri poteft, qui dulcis eft faporis cum levi adftriftio-

ne, fpumamque oris adeo rubentem reddit ac vera

Pinanga , fi firi & calx ipfi addatur.

Tn terra hoc lignum durabile admodum eft, fere ac

Novella nigra, quod nempe fponte fua emortuumeft,

atque in filvis deje&um ,
qualia frufta aliquando in-

veniuntur mukos per annos incorrupta ventoque ex-

pofita, qax ficca nigra funt,& ab alburno denudata,

quae interne intenfum gerunt luteum colorem ; fique

hoc lignum aedibus inferviat,fatis durabile eft, fi mo-

do terram non adtingat , vel in loco humido depona-

tur, unde mox putrefcit.

Tabula Decima Tertia

Binos fiftit ramos Metrtfderi fiuria , quae Taiwan vulgo vo-

catur.

Ubi Litt. A. Maris ramum fructibus irregularibus onuftum

reprxfentat, quorum ollicula feminalia confpiciuntur ad a a

minorum lateralium frudhmm.

B. Vero ramum femirue exhibeu

van maaken, daar toe bet verfeb gekapte in de gebouwen
februikt, zeer ligt wormfieekig inert , zoneemendeAm-

oinezen de fiylen, die zy in t bofeb vinden van zelfs

omgevallen, en waar van bet buitenfte/pint afgerot is.

die zy dan raauw bekappen , en aan baare buizen gebrui-

ken. De verfeb gekapte , inzonderbeid die van 't wyfken,
kunnenze ook gebruiken als ze maar in rookagtigeplaatze?i

fiaan, gelyk meefi der Inlanders buysjes zyn, waar van
ze durabel worden, en zo hart, dat ze klinken: Hetisook
bequaam om kleene kiftjes daar van te maaken , diefraayer
en ligter zyn dan van bet regte Tzerbout, en nooit zo
fwart-bruyn worden.

By gebrek van Pinang , kan men de verfebe feborffe
dezes flams gebruiken , die zoet van fmaak is , met een
kleene adftrittie , en betfpeekzel alzo rood verft als regte
Pinang , als men 'er Siri en kalk by doet.

In de aarde is bet ook zeer durabel, febier als de No-
vella nigra , te weten , dat van zelfs geftorven 9 en in
de bojfcben gevonden is , diergelyke fiukken men zomtyds
vint flange jarenin wint onbedorven gelegen bebbende,-

fwart befiorven, van bet buitenfte /pint ontbloot ,envan
binnen J'cboon boog-geel. Anders al 't gene men omkapt,
als bet nog in 't groeyen is , en aan gebouwen gebruykt
werd, mag geen aarde nog vogtigbeid raaken , waar van
betftraks verrot.

De dertiende Plaat

Vertoont twee Takjes van het baftaart Tzerhou*, het geen
Taewan by 't gemeen genaamt wert.

Alwaar Lett. A.' aanwyft een Takje van het mannetje , met
zyn irreguliere vruchten beladen , waar van de Zaatkorrels
door a a aangewezen werden uit de klcine byvrucliten.

B. Vertoont een Takje van het wyfje.

CAPUT DECIMUM.
is. Cofaffu.

POft Metrofideri fpecies hoc celebre tignum fuum

obtinet locum, cujus tres nobis obvenere fpe-

cies: Primo mas ieu rubra; Secundo alba, feu

pallida-. Tertio mollis , quxfemina effe putatur, quae

omnes parum forma , modoque crefcendi different,

excepto lignorum colore.

CofaJJus arbor eft alta truncum gerens craflum , qui

mox finuofus & angulofus ac raro rotundus eft, led

torofus , foveisque inprefllis , cujus cortex eft glaber

& pallide cinereus , ficcus , ac fragilis , in mare intus

luteus, fortisque odoris , fed non jucundi : Ejus rami

rachidesque admodum fcabrae funt, facileque abrum-

puntur, nee infle&i pofiunt, quin frangantur, intri-

cati illi autem pofiti funt, hae vero cruciatae, nee ad-

modum extenfa? , fufcoque & glabro cortice obdu&se,

qui in femina magis viridis eft.

Ejus folia funt longa & angufta,illaque Sampaccae

referunt , fed funt ficciora , fuperne intenfe & obfeu-

reviridia, fubtus fubincana ,
plerumque ternata, fi-

que rachides fint longs , port fuperiorem foliorum

ternionem unum alterumve par locatur oppofitum &
cruciatum, funt vero folia palmam longa, tres digi-

tos lata, firma, ac plerumque quafi femi aperta vel

cuculata, coftis parallelis ac transverfalibus pertexta,

fubamari ingratique faporis. Feminae folia funt majo-

ra, flaccidiora, ternaque fuperiora plerumque bina

ternave alia habent paria fuppofita.

Maris folia, terna nempe fuperiora insequalis funt

longitudinis, fupremum nempe feu medium ofto no-

vemque pollices eft longum , binos vel binos cum
dimidio latum , poftque illud nunc fimplex nunc ge-

minum fubfequitur par in acutum definefis apicem

,

fuperiorque folii dimidia pars brevior quoque vide-

tur altera , in fupremo vero ramulo folitarium ali-

quando etiam obfervatur folium loco trium , quum
vetufta faepe decidant , plurima autem horum pars

verrucis puftulisque quafi ita obfefla eft,ut inelegan-

tis fint formae.

Flores in ramulorum fummo progerminant inftar

illorum Liguftri , magnitudine ac forma illorum La-
gondi,

X. HOOFDSTUK,
Cofajfus-Boorn.

NAaft de gejlagten van '£ Tzerbout , verdientditver*
maarde timmerbout zyn plaats te bebben, waar van
zig drie zoorten vertoonen. I. Het roode of bet

manneken. 2. Het witte of bleeke. y Het weeke y dat
men voor bet wyfken bond, alle drie van gedaante en
manier van wasdom weinig onderfebeiden > bebalven in
de coleur van het bout.

Cofaflus: is een booge boom 9 egter met een dikkeftam,
die wat bogtig ftaat , zelden rond, maar boekig en met
kuyl'en, met een effene en ligt-graauwe feborffe , droog en
bryzelig , aan bet manneken geel van binnen , enfterk van
reuk , dog niet lieffelyk. De takken en ryskens zyn zeer

ftyf, breken kort af9 en laten zig zonder breken niet bui-

gen, fiaan verwerd door malkander , en de ryskens in 't

kruys , niet verre uitgebreyd 9 en met een bruyne gladde
feborffe, dog aan 't wyfken groender.

De bladeren zyn lang en final 9 en gelykendievanSam-
pacca, dog zyn droger , boven droevig boog-groen, van
onderen grysacbtig , meefi drie by malkander, enzo de
ryskens lang zyn , agter de voorjle dueling nog een of
twee paren regt tegens malkanderen, en 't kruys een band
lang, drie vingers br-eed, ftyf, en meefi maar half ge-
cpent, met parallele dwers-ribben ,bitteracbtig en onlief-

felyk vanfmaak. Aan 't wyfken zynze grooter , flapper9
en de drie voorfie bebben gemeenlyk nog twee of drie pa-
ren agter bun.

De bladeren van 't manneken, te weten de 3 uytterfle,
zynvnn ongelyke lengte, te weten, bet voorfte of mid-
dcljle 8. en 9. duimen lang, 2 en 2} breed, en agter de-
zelve zomtyds nog een enkelde , zomtyds nog eenpaar ,met
een lange fpitze ', en de voorfte belft van 't Had febynt
ook wat korter te zyn dan de andere, dog men ziet dik?
wils ook aan 't voorfte een alleenfiaan, inplaats van drien,
om dat 'er in den ouderdom een party afvallen, de meefte
zyn met veele wratten enpuyfijeszodanigbezet ,datzeon-
zienlyk febynen.

Het bloeizelftaat aan 't voorfte der ryskens, gelyk dat
van Liguftrumj van gedaante en grootte als dat van 't

Lagondi,
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gondi, vel Rosmarini, coerulei, adoras albicantes,

jnodori , hi autem copiofiores funt in femina , inque

majoribus racemis. Fruclus tales quoque baccae funt

qualcs illae Liguftri , vel paulo majores magisque in

racemis extenfae , hae parvis infident pericarpiis , nee

perfe&e fphaericae furit , fed parum compreflae , pri-

mo virides, dein nigrae , exterius fuccofa obdu&ae
came inftar baccarum fruticis aquofi , intiis locatur

ofliculum durum , inftar acini baccae vitis , fed majus

,

magisque ftriatUm.

Lignum fecundum ties diverfas ejus fpecies tripli-

cis eft fubftantiae & coloris , vulgo externe rriolle eft,

albUrno albo vel pallido obduttum inftar Metrofideri,

hoc vero alburnum non eft craflum , atque in vetuftis

arboribus fere totum cortfumptum , ita tit qtiod ad

tignum adhibeatur, ejus cor quoque fit habendum, in

omnibus vero fpeciebus hoc eft folidum , tenuibus cori-

ftans fibris , non facile rtec rec~te per lbngitudinem

findens, gravisque, ft elaboretur, odoris, fique ad-

tentis perluftretur oculis, quum transverfum. fit fe*

ttum,pullum gerit colorem > acfi humidum effet. Ve-
tuftiflimae arbores aliud infuper generant cor, quod
magis fufcum habet colorem reliqud ligno, nee fa-

cile ab ipfo dignofcendum.
Peculiare quoque maris ligrtum eft

,
quod lapideum

CofafTum vocanc, durius eft & tehuioribus conftarts
1

fibris, reliquis, brevibusque ex venis conftans, non
reclis fed obliquis , ac vOrticofis , in quibusdam locis

linuofas ftrias conftituentibus fere uti in Caju Maria,
qua; tamen vix e longinquo notari poflunt , ft invete-

ratum ac polftum fit lignum. Recens Caelum colorem
habet pullum & humidum , fed ficcum citrini eft co-

lons, in cinereum tendentis. Illud feminae majores

ac pauciores gerit venas & pectines nee ita intricatos,

ac diu cinereos velaquofos, fed dein pallidiores quam
praecedentis , molliusque eft ac facilius fecari potp ft*

led non durabile ca. t^iu* au pemma lpccies varie-

tas tantum eft feminae , paucos gerens pectines , fed

re&iores ftrias ,
pe&inesque ardhus locati funt , qui

diutiflime aquou funt coloris & naturae , ita ut per

annum deponendum fit,antequam fit ficcum, femper-

2ue tamen, fi fcindatur, magis fufcum praebet colorem

:

>peri fcriniario minus infervit
, quum craflioribus con-

ftet fibris , inelegantemque praebeat colorem-

Ami tempus. Flores menie Majo obfervantur,fru-

clusque Junio, loca amat maritima, vicinosque ipfis

montes
,
quoque altiores & faxofiores fint , eo melius

exhibet lignum: Quidam incolae ac praefertim Banga-

yenfes, hujus arboris officula terrae conmittunt, un-

de totas colunt filvas , arboresque elegantes , craifas,

& erettas, quae ita formantur, fi ipfarum rami fae-

pius amputentur, uti id in Salicibus fit, unde & la-

tos hujus ligni conquirunt afleres.

Nomen. Latine Cofaffus. Malaice Caju Fajfu. Ter-

natice Cofajfu& Cofaffa. Macaflarice Catundeng. Am-
boinice Paffaire quibusdam Pale. Prima ejus fpecies

vocatur Cofajfu Lacki Lacki , & Cofajfu Batu. Amboi-
nice Pajfal Hatu. Altera fpecies CofaJJu Parampuan.

Amboinice Pajfal Mabina. Tertia fpecies Cofajfu Gab-

ba Gabba. Amboinice PaJJal Upah
Locus. In cundtis Orientalibus Celebes irtfulis oc-

currit, in Bongaya, & Moluccis, per Boeronem &Am-
boinam , usque in infulas ad Eurum fitas. In Boerone
copiofiflime crefcit, fed quum folum ibi fit humidum,
licet etiam faxofum, non tarn bonae eft notae, quam
illud lignum , quod in Amboinae collibus faxofis cre-

fcit.

Ufus. Ad naves aedificandas nullum lignum magis ad-

hibetur hocce , quern in finem , uti diclum fuit , plurimi

incolae has plantant & colunt arbores, acpraefertimfe-

cundam ejus fpeciem feu feminam
,
quae multo plu-

res dat recliores latioresque afleres , quam truncus

maris incurvus & foveis excavatus , incurva autem
fegmenta conducunt navium coftis, re&a & longiffi-

ma pars carinae infervit navigiorum Corre Corren di-

ftorum , Malaice Lunas, Ternatice Mahera, Am-
boinice Daulet, ac porro omnes laterales afferes na-
vigiorum, qui aquae fubmerfi eflfe debent; hoc enim
lignum in acjBa marina omnium durabiliflimum eft,

nee facile rimas agit , fifluraeque ejus arfte per il-

lam contrahuntur.
Tota navigia ex hoc folo formari ppflent ligno,

fed hoc timent perficere ob ejus gravitat»m , hinc bi-

ni

Lagondi, of onze Roosmaryn , blaauw 9 en aandekan-
ten witagtig zonder reuk. Dit bloeizel bangt of ziet meh
meef aan

y

t wyfken , en in grooter. trojjen. Df vrucbten

zyn 00k zulke bejien als die van 't Ligujlrum , of <wat

grooter , en meer uitgebreyd aan de troffen. De bejien,

Jlaan op kleene broodjes , en zyn niet regt ront , maar wat
gedrukt , eer.fi gnen , daar nafwart , van buiten met ten

J'appig vleefcb bekleed , als de vrucbten van de rruUjfi

Aquofus; en binnen leyd een barde Jleen gelyk de korl

van een druyven-beejie , dog grooter en gejlreepter.

Het bout is ha zyne drie zoorten , driederley vanjub*
Jlantie en coleur , in 't gener ml is 'i van buiten week ?

met een wjt of bleekfpint -gelyk
y

t Yzerhout, dog dit/pint

is niet dik , en aan de oude boomeh febieir gebeel en al

geconfumeert , zo dat 'tgeene men tut timmerwer* gebruikt9
mede voor bet bert te bouden is , alle zoorten zyn digt .

fyndradig , niet wet nog regt in de lengtcjplytende ,fwaar
van reuk als men 't bewerkt . en als men oet aanjebout ,

overdwers gezaagt zynde gelykt bet do?iker-aosavercurig>

of bet nat waar. De gebeele oude boornen genuinnen nog

een Bezonder bert bruynder van coleur dan Let anaer

bout, en van bet zelve nietjehielyk te onderfebeid'en.

. In t byzonder is 't bout van 't manneken , dat meh ooit

Jleen- CofaJJu noemt , harder en Jyndrad?'get; dan de an'de-

re , met korie adertjes, niet regt, maar fcbeef en met
drayingen loopende , bier en daar eenige bogtige Jlrepen
makende

, febier als in bet Caju Maria, die men egter

van verre qualyk bekennen kan, als \t oud geworuen en
glad bewerkt is. Itetverfcb gekapte gelykt bet aardverwig

of nat , maar droog zynde befterft bleekgeel t
na den graau-

wen trekkende. Dat van 't wyfken beeft grooter en wet-
niger aderen of kammen, niet zo verwerd loopende, lan-

gen tyd graauw of wateracbtig blyvende , maar ten laat-

jlen hleeker bejlervende , dan bet voorgaande, weker en
gemakkelyker om te zaagen , dog zo durabel niet. Het der-
de enjlimjie itjlegts een verandering van *t wyfken, met
weinige kammen , maar regtere Jlrepen , en de kamnien
jlaan digter by malkanderen

y
die allerlangft wateracbtig

blyven van coleur en aart , zo dat bet wel een jaar moet
leggen , eer bet opdroogt , en egter op de fne nog altyd
donker van coleur febynd : Het is totfebrynwerk minji
bequaam, om dat betgrofdtadig is, en een lelyke coleur beeft.
Sayzoen. Het bloeizel ziet men in de maant May , en

de vrucbten in Juny; bet waft geernomtrent de Zeekant%
en op de naafte bergen , en boe booger enfteenagtigerpldats,
boe beter bout by geeft. Zommige Inwoonders , inzonder-
beid die van Bangay , zayen met de korls van deze boom
gebeele boffeben, dezelve zorgvuldig aanquekende ,dathet
fraaye , dikke . en regte boornen worden , 't welk gefebiet,

als men bem de takken dikwils afkapt , gelyk men met de
wilgen doet , om breede planken daar van te mogen beb-
betu

Naam. In H Latyn CofaflTus. Maleyts Caju FaiTu.
Ternataans Cofaflu en Cofafla. MacaJJers Catundeng.
Amboinfcb Paflal , en by zommigePale. De eerfte zoorte

noemt men CofaiTu Lacki Lacki , en CafafTu Batu. In
't Amboinfcb Paflal Hatu. De tweede Cofaflu Param-
puan. Amboinfcb PafTal Mahina. Het derde Cofaflli

Gabba Gabba. Amboinfcb Paflal Upal.
Plaats. Men vind 't in alle de Ooflerfcbe Eildnden

van Celebes, Bongay, endeMoluccos, doorBoeroen
Amboina, tot in de Zuyd - Ooflerfcbe Eitanden. Op
Boero valt wel 't meefte , dog om dat bet w'el op een Jleen-
agtige, egter 00k vogtige grond valt, is bet zo goed niet

als bet geene op de Amboinfcbe klippige beuvelen waft,

Gebruik. Tot den febeepsbouw is geen gebruykelyker
bout , dan dit , tot welken eynde bet , als gezegt , van veele

Inlanders geplant en gebavent weft , inzonderbeyt de ide
zoort of 't wyfken , waar uit men veel regter en breeder

planken bebben kan , dan uit den krommen en gekuyldert

flam van bet mannetje , de kromme ftukken zyn egter be-
quaam tot knien en mhouten , de regte en langfte nemen-
ze tot een kiel of zaat-bout van baare Corre Corren , in *i

Maleyts Lunas , Ternataans Mahera , Amboinfcb Daulet
genaamti en voorts alle de zyde-planken , die onder water
komen, want dit bout eene van de durabelfte is in zee-

water, niet ligt febeuft, en de rtten digt toezuigt.

Men zoude wel gebeele Vaartuygen daar van konnen
maken,maar men aerft *tniet wagen wegens defwaarte,

D 3 daaf-
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ni tresve inferiores afferes ex Cofaffu , atque ex praece-

dentislignonil nifi inferior navis pars exftruitur,reh-

qui afferes eo pertinentes ex leviori eliguntur ligno.

Maris ligrlum ficcum politifiimeelaboraripoteft,pr33-

fertim illud, quod in filvis fponte deciderit & exfic-

catum fit, coiorisque eft adeo eleganter citrini ac

Buxus , & craflioribus Temper venis diftinftum, in-

fervitque ciftis & fcriniis ex eo formandis, longis

vero tignis ac palis non utile eft , quae in medio onus

fiiftinent, quum facile frangatur, fub terra durabile

quoque eft, rnlde & Macaffarenles aliaequenationes,

quibus abun Jat , craffos ex illo formant afferes ,
quibus

fepulchretorum fuorum oras obducunt , ./Ethiopum

more, m quibus demortuos fepeliunt : Macaffarenfes

quoque experti fuere , fi hoc lignum per aliquot an-

nos iub terra fit conditum,petraefieri,hunc in rinem

medituHia fumunt vetuftifiimarum arborum ,
quae ad

tres pedes, in argilloft ac caenofa abfconduntterra cir-

ca aedes fuas in locis declivibus ac humidis , ub; Ory-

zae palese aliseque fordes projiciuntur, unde intra bi-

nos tresve annos in lapidem degenerat.

Dendritic haec politiffima eft, ex fufco cinerea,feu

coloris hepatici, citrinis venulis ac vorticibus diftin-

tta, iis in lpcis, in quibus nodi antea fuere, adeo-

que glabra eft , ut nulla ipfi adhcereat aqua , inftar

dendritis 01ea;,ex qua tenues formant cotes, quibus

acuunt tela & arma, politaque r'eddunt,quae ficca iis

adteruntur, haec enim dendritis ipfa non minuitur,

fed ferrum aliaque metalla ipfi adhaerent tanquam la-

pidi Lydto , unde ferrum acuitur &politur : Tale quo-

que lignum fupra in capite de Mangoftana defcripfi-

mus.

Tabula Decima Quarta

daarom neemt men maar de tweede of derde onderfieplanr

ken van Cofaffu , en van 't voorgaande Cam Samar niet

meer , dan 't zaat-bout , en de rejierende planken van lig-

ter bout. Het bout van 't mannetje droog zynde t laat zig

zeer glad werken , i?7Zo>iderbeid dot in de boffcben van
zelfs omgevallen en bejlorven is , werdende als dan zo

bletk-gecl , als Bux-boom , dog altyt met merkelyke aderen,

endient tot lange Kaffen en Kifien daar van te maaken,
tot lange jparren en regelings dient 't niet, die in de mid-

den eenige laji moeten dmgen, om dat bet kort afbreekt:

Onder de aarde is 't ook duurzaam, daarom de Macaffa-
ren en andere Natien , die 't in overvloet bebben , dikke

planken daar van maaken , waar mede zy de zyden van
baare graven bezetten , na de Moorfcbe <u?;yze , en baare

dooden daar in begraven ; dezelve macaffaren bebben 09k

bevonc'en door dit bout onder de aarde te vergraven , dat bet

binnen zelere jaren in fteen verandert ,bier toeverkiezen

zy de bertftukken van zeer oude boomen , en begraven die

?.
voet of meer diep in een flykige kley-gront , of omtrent

aare buyzen , daar bet wat laa^ en vogtig is, daar ze

H kaf van de ryji of andere vuyligbeid been fmyten , al-

waar *t dan in 2. of 3. jaarentot een fteen werd.

Dezenftetn is zeer glad ,bruyn-graauw of leververwig,

met eenige geele aderen of eenige drayingen , daarde quaf-

ten geftaan bebben, zo glad dat 'er geen water op vat 9

gelyK een olyf-fteen , bier van maaken ze dunne flypftcen-

tjes, waar mede zy defneden van baafe Kriffen en To-

ranen aanzetten , en glad maken , drocg daar op vryven-

de . want dezen fteen neemt zelfs niet af, maar bet yzer

en alle metalen blyven daar aan bangen , gelyk op een toet-

fteen , waar door 't yzer als dan J'cberp en glad werd.

Diergehken bout bebben nx)y in bet eerfte Boek, in bet

Kapittel van Mangoftan befcbreven.

De veertiende Plaat

1

Vertoont een Tak van de Cofaffut Boom.

Alwaar door Lett. A. aangewezen werden de bladeren »
het mafmetje.

AdB itxofemiH* ramuluscaniyroSfi^/delineatusGonfpicimr. Door B. een Takje met truchten *an het ityfie.

Ramum exhibet Cofafli.

Ubi ad Litt. A. foUa mark.

OBSERVATIO.
Ccfassus a Valent. in Ambein* ckftrtyU fag. xxo. brevi«

ter quoque defcnbitur.

AANMERKING.
De Cofaffus-Boom wert by Vmimt. in de beftkryving ran

Ambon op p*g. no. mede korteiyk afgematk.

CAPUT UNDECIMUM. XI. HOOFDSTUK.
CofaJJus Citrina. Ucken Pule Batu.

UCken mixtam gerit formam inter Cofaffum&Pule
mediam , quarum prima? quoad folia & lignum
fimilis eft , fed ejus truncus re&ior eft. Folia

bina ternaque fimul conjunguntur longis infidentia

pedunculis , quae in ramulis vero cruciatim oppofita

funt, atque hi glabri funt, cortice plumbei coloris

obducli: Folia quoque ilia referunt Cofafli maris, fed
glabriora funt, & Isete magis virentia, coftas geren-

tia transverfales & protuberantes , ab utraque acumi-
nata parte , a fex ad novem pollices longa , binos ac

binos cum dimidio lata , Iateralia vero folia femper
funt minora, odoris gravis, ii conterantur, fere in-

ftar illorum Gumirae. Ramuli funt longi, copiofi,

ac plerumque in triangulo pofiti.

Flores in parvis progerminant umbellis, quae ex
plurimis compofita eft capitulis viridibus inftar femi-

Iiis Sinapios, hisce infident flofculi minimi albi, vix
vifibiles, longiusculi, haud mulmm aperti: Fruftus

font fiHquaj longae , anguftae , bigeminal, communi
ex majori peduieulo dependentes. SiliquEe hx vi-

ginti' & unum pollices funt longas , tcretes , culmum
craflae, vel tenuem calamurr^exterius parum ftriata?,

ex duptici pellicula compofitae : Cutis autem harum
extrema ftriata per maturitatem finditur in multa lon-

ga fitamenta , fub hifce dura & continuata reconditur
pellicula, flava, convoluta, minima obcludens offi-

culafeminalia paleacea, qua? ad oras fuas tenuiflima
albicantia & inftar ferici fplcndentia geruntfllamenta,
omnia vero haec involvuntur ficca & herbacese me-

dul-

Geele Cofaffus.

UCken beeft een gemengde fatzoen van Cofaffu en
Pale , bet eerfte van bladeren en bout zeer gelyken-
de, boewel denftam regter is. De bladeren ftaan

ook 2. en 3. by malhanderen op lange fteelen , dewelke aan
de ryskens in 't kritys tegens malkanderen ftaan , zyndt
de ryskens met een gladae loodverwige fcborffe bekleed.

De bladeren zyn ook die van Cofaffu t manneken gelyk ,

dog gladder en blyder groen , met de uytftekende awers-
ribben , agter en vooren toegefpitft , van 6. tot 9. duymen
lang, 2. en 2} breed, docb de zyde-bladeren zyn altyd
kleender van reuk , fwaar , als men ze vryft bykans als

die van Gumira. De ryskens zyn lang, veet, en ftaan
meeft in een drie-angel.

^
Het bloeizel komt veort aan kleene dollen , en beftaat

uitveele kleine groen'e knopjes , als moftaart-zaad , daar
op ftaan zeer kleene witte bloempjes, pas kennelyk , lang-

agtig,en niet wel geopent. De vrucbtert zyn langefmalle

bouwen, 2. en 2. by malkander , op een underen groote-

ren fteel. De bouwen zyn 21. duymen lang, rond,inde
dikte van een ftroobalm , of dunne fcbaft , van buiten wot
geftreept ,uit een dubbelde fcbelle beftaande. De buitenfta

geftreepte buyd ryp zynde , fplyt in veele lange draden ,

daar onder legt een dootgaande barde fcbcUe , bleek-geel 9

die 't zamen gerold is , en de geringe zaat-korl in boar be-

fluyt ; dit zyn kleene kafagtige ftoppelen , bebbende aan
beyde emden zeerfyne witte , en als zydeglimmende bair-

ties , t'zamep omgeven met een doorgaand kruydagtig en

aroogmerg; als Boar deze fzamengeroldefcbelle opend,
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dullae , fi autem convoluta ilia pellicula Mq aperiat,

plumofum illud quafi ac leve femen vento avolat,ita

ut nullum in filiqua fuperfit , internaque pellicula turn

quafi extenla eft inftar tenuis lamellae chartaceas,his-

ce vero filiquis ac femine paleaceo convenit cum ar-

bore Pule.

Cortex ficcum & flavum exfudat gummi feu lac

inftar fulphuris ,
quod etiam obfervatur in illoSefoat;:

Lignum eft folidum , ponderofum , tenuibus cellulis

repletum,citrini coloris,ad oras vero pallidius,odo-

ris gravis , durabila admodum , nee unquam coilbs ad-

mittens.

Anni tempus. Flores Junio menfe obfervantur , fru-

clus vero maturefcunt ficcis feu occidentalibus men-
fibus , mox poft Canarios.

Nomen. Latine Cofaffus Citrina , a citrino ligni co-

lore: Malaice Pule Batu. Amboinice Ucken , in Hitoe
Auren & Ajuren, quibusdam vero Mocki Waffe. Ba-

leyice Caju Batu.

Locus. Non multum nota eft hax arbor, quum ra-

ro obcurrat : In faxofis vero planisque crefcit filvis

tarn circa litus quam in montibus , invenitur vero in

Hitoe circa pagum Lima, & in Leytimora in monti-

bus Oerimeffen , item in Java & Baleya.

Ufus. Hujus arboris lignum elegans optimumque eft

tarn aedificationi
,
quam fcriniario operi ob colorem

& durabilitatem , fi modo magna in copia lataqueejus

Tegmenta adquiri poflent: Amboinenfes illud adhi-

bent ad navium exftrucr.ionem,uti Cofafium adnavi-
gia Corre Corren ditta , ut & ad poftes magnarum ae-

dium , quern in finem dolabra politur & faepe etiam
opere topiario elaboratur , citrinumque fervat con-

ftanter colorem. Ex hoc elegantes quoque feranf-ur

afleres , licet non admodum lati fint , ex quibus ciftas

formari pofTunt.

Tiffadores hujus radice utuntur defe&u radicis Se-

foat,quo Saguerum potum amarumreddunt,torrent-
que hanc parum fupra carbones ignitos, dein illam

parum contundunt , in minutas confeindunt partes

,

quas potui infundunt : Trunci cortex cum pauxillo

Lauquas contritus in pultem aedematofis inlinitur pe-

dibus jllorum, qui Beriberi feu Paralyfi Indica labo-

rant , ad naturalem refufcitandum calorem , fi vero

puis hsec calidior defideretur, addi poteft cortex ar-

torum Pangi,& Kellor,feu Morungae.

Tabula Decima Quinta

Ramurft exhibet CofaJJi Crtr'tnte bigemms ftlicfuh , ad rama-
lorum extremum dependentibus.

OBSERVATIO.
Hoec arbor fine dubio de Apocynorum fimiliumrc la&e-

fcentmm genere eft, quod, fi ejus flores depict vel adcura*

tias defcripti eflent, certius determinari poflet.

20 vliegt dit ligte zaat met de wint weft, zo dot men niet

een eenig in ae bouwen vind , en de binnenjle J'cbelle

hangt als dan uitgebreyd, als een Icing riempje van par-
kement , met welke bouwen , en kafacbtige zaat by over
een komt met den boom Pule.

De fcborjfe geeft een drooge en geele gomme of melk
uyt , gelykj'wavel, bet welk men ook ziet aan die van
Sefoat. Het bout is digt, fwaar, volfyne kamertjes ,

citroefi-geel , docb aan de kanten wat bleeder , watfwaar
van reuk, zeer durabel, en daar nooit worm inkomt.

Sayzoen. Het bloeizel ziet men in Juny,de vrucbten
werden ryp in de drooge of Wejler-Moitjfon , Jlraks na
de Canary -tyd.

Naam. in "tLatyn Cofaffus Citrina, "yaw decitroen-

?' eele verwe des bouts. Maleyts Pule Batu. Amboinfcb
Jcken. Op Hitoe Auren en Ajuren , by zommige Mocki
Wafle. Baleyts Caju Batu.

Plaats. Het is nog weinig bekent , en men vint 'erniet

veel boomen van. Het waft in fteenige vlakke boffeben ,

20 omtrent bet jlrant , als in 't gebergte , men beeft 't op

Hitoe, omtrent Negory Lima, en op Leytimor in't ge-

bergte van Oerimeflen. Als mede op Java en Baley.

Gebruik. Dit is een fraay bout , zo tot den buisbouw,

als febrynwerk , wegens zyne coleur en duurzaambeid

,

konde men 't in overvloet , en groote ftukken krygen.

De Amboinezen gebruiken '£ tot den febeepsbouw , gelyk

H Cofaffu aan baare Corre Corren, als mede tot ftylen

vanvoornaame buyzen,daar men 't gladfebaaft ,enzom*
tyds uitwerkt , beboudende zyn bleek-geele coleur bejlen-

dig. Men zaagt 'er ook feboone planken van, boewelniet
breed, daar men Kijien van maaken kan,

De Tiffadoors gebruiken deze wortel by gebrek van Se-
foat-wortel , om den Sagueer bitter temaken, bradende
dezelve eerjl een weinig over de koolen , daar na ivat

kneuzende, kleenfnydende , en in den drank doende. De
fcborjfe des flams met een iveinig Lauquas tot een papje
gevreven , en op zugtige beenen gefmeert , die de koude
Beriberie bebben, verivarmt dezelve. Als men 't beeter

<wil bebben, zo mag men de fcborjfe van de boomen Pangi
en Kellor daar by doen.

De vyftiende Plaat

Vertoont een Tak van de geele Cofaffus , met zyn dubbelt

paar houwen oftc vruchten , van het uytterfte der takjea

afhangende.

A ANMERKI N G.
Deze Boom is zekerlyk van het geflagt der melkdragende

Apocyna ofte diergelyke planten, het geen, indien de bloc-

men daar by afgetekent ofte klaarder befchreven waren , met
meer zekerheid zoude kunnen bepaalt worden.

CAPUT DUODECIMUM. XIL HOOFDSTUK.
Dabanus. Dazvan.

DAwan cum Sicki vaftiflima & altiffima in Amboi-
nenfibus filvis eft arbor, redlum gerens & craf-

fum truncum, quern bini vix poiTunt viri ulnis

complecli ,
prope radicem in latas extenfum alas : In

tres vero dividitur fpecies , quarum prima eftDawan
Batu : Secunda Dawan Mera : Tertia Dawan Puti.

Primo Dawan Batu feu lapidea mas vulgo cenfetur,

ac prope radicem latas gerit alas , ejus vero truncus

corticem gerit pallide cinereum & glabrum , ejus ra-

muli feu rachides funt longse & firmae, virides, &
profunde ftriatse , non autem lanuginofae , exceptis te-

neris & junioribus. Prope ortum geniculum jgerunt

planum , atque fub hoc Folium rotundum , inftar au-

riculae, fed ad oras ferratum, illis vero folia infident

nunc alternata , nunc per paria oppofita, fex feptem-
ve uno in latere , ac fere feflilia , quorum fuperiora

quatw>r vel quinque pollices funt longa , inferiora

decern

Dawan-Boom.

DAwan is met de Sicki de grootfte en boogjle onder de

Amboinfcbe wout-boomen , met een regten en dikken

flam , die wel twee mannen omvademen moeten ,

met breede vleugels by de wortel; verdeelt in drie zoor-

ten, als i. Dawan Batu. 2. Dawan Mera. 3. Dawan
Putu.

1 . Dawan Batu ofJleen-Dawan , werd voor *i man-
netje gebouden , beeft breede vlerken by de wortel , de

flam beeft een licbt-graauwe en ejfene fcborjfe , de rys-

kens of telgen zyn Lang enftyf, groen , diep geflreept t

zonder wolacbtigbeid , bebalven aan de jonge. By ba-

ren oorfpronk bebbenze een plat knietje , en onder 't zelve

een rond Had, gelyk een oor ,dog aan de kanten gczaagt,

daar aan Jlaan de bladeren eenigzints tegens malkanderen

met baare ryen , maar zy zelfs Jlaan zommige regt , zom*
mige verwiffelt tegens malkander, 6. eny. aan een zydet
febier zonder Jleelen

)
dun, en flyf, de voorfie 10. en u.
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decern & undecim pollices longa, tres vero lata,extenfa,

dentata inftar ferrae robuftae, fuperne intenfe viridia,

inferne pallide virentia ;
juniora vero folia pallide fufca

funt feu flavefcentia, vetuftiora autem mferius glau-

ca funt , ruffis pertexta coftis , nullis dentibus incite vel

vix dentata, paucisque paribus ad rachides locantur.

Flores magnisin racemis,in laterales minoresdiyi-

fis, proveniunt , qui primum funt capitula mufcofa,

plurima incurvis pedunculis infidentia, mollia, & he-

de agterjle 4. en 5. duymen lang, 3. breed, wyd getant
als een groove zaage , boven boog- groen , beneden bleek-

groen. De jonge bidderen zyn ligt-bruyn of geelacbtig,-

maar in den ouderdom werdenze beneden blaauw-groen
,

met roffe ribben, met geene of weinige tanden, en ftaan
met weinige paren aan de ryskens.

Ret bloeizel is een groote tros , over-dwers in zyde
takken verdeelt, en dezelve in dndere mindere, daar dan
Jiaan v'eeU mojjige knopjes aan kromme Jleeltjes , zagt en

patici colons, feu ruffi inftar ferici crudi, intrerfum leververwig , ros als graauwe zyde , inwaards gebogen

fkxa inftar Thlafpios Rofa de Jericho di&i ,
qua? vix

notabiles exhibent flores , fi vero adcurate adtendatur,

flofculi hi funt pufilli , ac recentes grati quodammodo
odoris , totus hie racemus florifer fponte & inutiliter

decidit atque in ejus locum fuccedunt primo alii bre-

dls de Rooze van Jericho, zonder kennelyk bloeizel, of
zo men 'er naauw op ziet , degedaante 'van kleene bloempjes
vertonende, en verfeb zynde eenigzints welriekende ; deze
gebeele tros valt voor niet met al af,en in deszelfsplaats
komen eerji dndere kortere Jleeltjes , daar op de vrucbten

viores pedunculi, qui fruftus fuftinent fphaericos in- wajfen, rond als piftool-koegels , langen tyd groen bly-

ftar glandium fclopeti manualis , qui longum per tem

pus viridis funt coloris , ac demum fufci , externe pa-

rum lanuginofi , fub tenui vero putamine alius recon-

ditur rotundus nucleus , albicans, dura? & ficcse fubftan-

Inter ilium nucleum & putamenoleofuscontine-

vende , ten laatften bruynacbtig , en van buyten wat
wolacbtig. Onder een dunne J'coaal , leyd een dndere
ronde korl, van witacbtige, drooge,en harde fubftantie*
Tuffcben gemelde korl en zynefebaal ,vind men eenolyag-
tige vocbtigbeid , dikwils vind men 00k 2. vrucbten t'zd-tia?: inter mum nucieum cc pucameuoieojustuuuuc- *»ge vucuugueia , umwus vma men ook 2. vrucbten tzd-

tur liquor, fsepe etiam bini fruclus concreti funt. ,Si men gewaffen. Als men 'tbout van 't manneken verfeb

maris lignum recens C3edatur,lsete rubet,fed mox ex kapt, zofebynt 't ligt rood, maarwerdjlrax bruyn-rood

fufco ruber eft inftar Metrofideri , acplerumque circa

cor tales quoque habet fifiuras : In sedibus hoc lignum

fufcum eft, fatis durum, grave, & durabile.

Secundo Dawan Mera feu rubra Dawan varietas

maris habetur, gracilioremque gerit truncum, pau

gelyk 't Tzerbout , en beeft gemeenlyk ook diergelyke bert-
J'cbeuren. Aan de gebouwen befterft bet graauw , en is'

redelyk bard, fvoaar . en durabel.

2. Dawan Mera of roode Dawan, word voor een
verandering van *i mannetje gereekent , dit is ranker van

casque prope radices gerit alas, ejusque cortex ex flam, en beeft weiniger vlerken by de wortelen, en de

cinereo rufcus eft : Ejus rachides funt longiores quam feborffe is bruyn, met graauw gemengt. De ryskens zyn
prsecedentis ,

quadragonae quoque , ac profunde ful- langer dan dan 't voorgaande^ mede vierkant ,diep gevoo^

catse, molles, ruffefcentes, lanuginofae, fubvirides, rent , zagt ,uit den rojfen, wolacbtig, docb daar onder

inque iis plura obfervantur folia quam in mare, re- groen, en daar aan meer bladeren dan aan 't manneken ,

fulari magis ordine quoque , fibi per parla oppofita. ook geftbikter in ryen tegen malkander. Deze bladeren

blia haec funt majora , flaccidiora , mollioresque zyn wat grooter , flapper , en weeker vanbayren, wyd
gerentia pilos , ample dentata , vetufta palmam vel fe- getdnd , de oude zyn een bant of een halve voet lang , ruym
mipedem longafunt, ultra tres digiros lata, multis 3. vinger breet , met veele parallele ribben , bykans zon-

der jleelen aan de ryskens flaande,de agterjle zyn welde
belft kleender. De jonge bladeren zyn ligt-bruyn en geeU
acbtig, met groene ribben, wolacbtig, en eerfl uitkomen*
de

, gelykenze raauwe zyde.

De bloeyende tros is grooter, meefl in 2. dwers-takken
verdeelt , en dezelve in veele mindere , en aan dezelve o«-
telbaare lange fcbepzelen >die men voor bloempjeskanaan*
zien , dog meer gedroogde blaadjes gelyken, tanytvanco-
leur* De vrucbten zyn uit den ronden - langwerpig als
een vogel-ey , vanfubjlantie als de voorige. Het bout is
witacbtig , met een kleene roodigbeid grove draden en

fibris & peclinibus inftar ligni Quercini, fnollius ve- kammen, gelyk 't Eykenbout, weeker 9 ligter , enflegter
ro eft, levius, ac vilius praecedenti, fed tignis tamen dan 't voorgaande, dog mede bequaam tot bet timmeren*

parallels coftis pertexta, rachidibusque fere feflllia

infident, pofteriora vero ad dimidium minora funt.

Juniora folia pallide fufca funt feu flavefcentia, viri-

dibus pertexta con^is , lanuginofa, primumque pro-

germinantia rude referunt fericum.

Rafcemus hujus florifer major eft,plerumque in bi-

nos laterales majores ramos divifus, hique in plures

alios minores, hisque infident innumera longiuscula

germina flosculos referentia , fed magis foliolis adce-

dunt ficcis , fpadicei coloris. Fruftus ex rotundo oblon-

gi funt inftar ovi , fubftantiae cum praecedenti ejusdem.

Lignum ex rubro leviter albicat , craffisque conftat

utile.

Tertio Dawan Puti feu Dawan Gabba Gabba femi-

na habetur, maximasque prope radices gerit alas,

ejus cortex eft ex obfeuro fufco & cinereo mixtus

,

ejus rami funt crafli, incurvi, & nodofi, magna &
molli medulla repleti, hi determinantur in tenues,

firmas, virides,& ftriatas rachides fine ordine pofitas,

he vero prope ramos geniculatae funt feu fovea in-

prefiae , ubi bina foliola rotunda exoriuntur auricu-

lata , ad oras ample dentata , ad exteriorem partem
concava inftar conchas ; illis vero folia per paria ple-

rumque infident ,
quandoque etiam alternata , fere

feflilia, atque fex vel feptem paria inasqualis admo-
dum magnitudinis rachidibus adnectuntur , fuperiora

enim a decern ad tredecim pollices longa funt, ultra

quatuor lata , media quinque vel-fex pollices longa,

inferiusque par adeo breve ac rotundum eft, ut vix

binos pollices fit longum , nee multum ab auriculatis

iftis foliolis differat , ad oras vero ample dentata funt

inftar majoris ferrae , inferius multis parallelis coftis

protuberantia , nulla vero lanugo neque in foliis,ne-

que in petiolis obfervatur , rachides autem foliofie

binae vel ternse tantum in ramorum fummo progermi-
nant, ubi & longi eriguntur racemi, in paucos late-

rales divifi, ex quibus flores excrefcunt, qui plurima
funt albicantia capitula, parvis caliculis infidentia. in

medio rubedinem exhibentia, ac fponte defidentia,

haec autem neutiquam funt convoluta inftar illorum

3. Dawan Puti of Dawan Gabba Gabba, werdvoor
*t wyfje gebmden, beeft de grootfle vlerken by dewortel,
de feborffe is vuyl-bruyn met graauw gemengt , de takken
zyndik, krom, enknoejlig, met een merkelyk en week
pit van binnen, daar aan ftaan dunne, Jlyve, groene,
en wat gefireepte ryskens, zonder order, makende by den
tak een plat kuyltje , alwaar men twee ronde blaadjes ziet,

als ooren, aan de kanten wyd getant, en aan de buyten-
zyde wat hoi, als een fcbulp; aan de ryskens ftaan de
bladeren meefl 2. en 2. tegen malkanderen, aan zommige
ook verwiffelt, op zo korte jleeltjes , als of zy gene hod-
den ,

met 6. en j. paren van zeer ongelyke lengte, want
de voorfte zyn van 10. tot 13. duymen lang, ruym 4.
breed , de middeljle zyn 5. en 6. lang, en 't agterjtepaar
zo kort en rond , dat 't pas 2. duymen tang is , en niet
veel van de ooren verfebilt , aan de kanten zyn ze wyi
getant, als een grove zaage , van onderen met veele pa-
rallele en uitftekende ribben , zonder eenige wolacbtigbeid,
nog aan bladeren, nog aan jleelen; van de blad-dragende
ryskens ftaan maar 2. of 3. aan 't voorfte der takken, al-

daar komen ook voort lange troffen , in weim'ge zyde jlee-

len verdeelt, daar aan 't bloeizel ftaat , zynde veele wit-
te knopjes, die zig vertonen in kleene kelkjes , met eenige
roodigbeid van binnen, voor niet met al afvallende , deze
ftaan geenzints in malkander gerolt , gelyk die van de
eerfte zoorte, maar flyf en uitgebreid, en aan 't agterjle
van den tros komen de regie vrucbten voort, ryp zynde,

primaj fpeciei, fed firma funt & extenfa, in racemi in de grootte van groene Lanffen , dikwils twee aan mal-
Earte poftica veri excrefcunt fruftus , magnitudine
.anfiorum viridium , quorum bini fsepe concrefcunr,

coloris fpadicei, intermixto ruffb colore inftar pifo-

rum pullorum.

Semi

kander vaft , van coleur caftanje-bruyn met ros gemengt^
gelyk graauwe erweten.

Onder
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Semi raaturi fubftantiam habent ficcam inftar ca-

flanearum, fed lenriorera magisque mucofam, exte-

riore parte viridem, circa medium rubentem, in ipfo

centro officuium feminale reconditur molle , hujus

vero carnis odor ingratus eft & naufeofus fere inftar

urinal. : Diutiflime arbori inhaerent , antequam mature-
fcant,perdurant enim a Novembri usque inMajum.
Hujus trunci lignum albicat, crafiis conftat fibris,

nee in aedibus-durabile, unde ad aedificia non adhi-

betur.

Nomen. Generaii vocabulo haec arbor Malaice &
Amboinice dicitur Dawan, ex quo Latinum nomen
Dabanus derivavi : Prima autem fpecies eft Dawan
Batu & Dawan Lacki Lacki, h. e. Dawan lapidea feu

mas , quum durius gerat lignum, inque faxofis crefcac

locis : Secunda fpecies eft Dawan Mera feu Dawan
rubra, ex fufco corticis colore in trunco, non vero
in ligno, quod difcrimen non obfervatum faspius con-

fufionem park in hifce fpeciebus : Tertia fpecies vo-

catur Dawan Gabba Gabba &DawanParampuan,h. e.

Dawan mollis teufemina.
Locus. Non novi extra Amboinenfes infulas notas

effe has arbores, contra frequentiflime hie obcurrunt
ac vul^atiffimae funt inter filveftres arbores , non vero
in litore , fed in montibus crelcentes, optimseque in

locis faxofis.

UJ'us. Apud harum infularum incolas lignum hoc eft

vulgatiflimum ad tigna,licet enim praecedentia Metrofi-
deri ligna duritie & durabilitate prae Dawano excellant

,

hoc tamen eligunt incolae hujus regionis ad aedificia

fua, quum vilibus ac pufillis inftrumentis hoc melius
elaborare valeant. Noftri vero ligniarii illud non nifi

defectu praecedentium ad clauftra , & repofitoria ad-

hibent : Optimas tamen praebet trabes ac poftes vulga-

rium aedium ; Dawan nempe lignofa, fi jufto caedatur

tempore , mollis vero Dawan conducit teftis tignisque

:

Ambse vero fpecies hoc laborant vitio, ac praefertim

femina, quod crefcente luna caefa, vel fi juniora & te-

nera gerat folia, in aedibus facile cariem contrahat,
aut albas generet formicas , & fi aliis ex rebus vel

locis illam occupent , copiofum ipfis prsebeat nutrimen-
tum. Hinc nunquam hoc lignum ad aedium exftructio-
tjemrcccrra ru ufum vocandum eft, fed prius bene ex-
flCCari opoitct <V fumf« mdurnri

Poftes Soli quoque nonluntexpui^
? ^; . ,.UUI1 , Facile

Incurventur, quod de aliis etiam tignis dictum rf»- re .

cens maris lignum in aqua fundum petit inftar Metro-

lideri, fed cito exficcatur. Ex latis trunci alis optimi

formari poflunt orbes,ex quibus lignei ampliquefor-

inantur echini ac crateres , Dulang dicli , uc & breves

rami, quibus navigia fua propellunt.

Tenera pilofae fpeciei folia cum illis Lanmias Ma-
lacca contrita,& inlita pruritum tollunt difEcilemPa-

nubejfi.

Tabula Decima Sexta

Onder in de balf rype , legt een drooge fubjlantie als

die vancaJlanje
i
dog tayer en Jlymerig

y
aan debuitenkant

groen , omtrent de midden roodacbtig , en regt in de mid-
den leyd een weekzaadkorreltje ,en de reukvan dit vleejcb

is vuyl en onaangffnaam
, Jcbier als pis. Zy jlaan zeer

lang aan de boomen,eerze rypwerden
t
enmenvindzevan

November tot aan 'J begin van May.
Het bout dezes Jlams is witacbtig, grofdradig> en in

de buyzen niet durabel , daarom 't tot den buisbouw met
genomen wert.

Naam. In 't generaal biet dezen boom in 'tMaleytsen
Amboinfcb Dawan , waar van ik 't Latyn Dabanus ge-
maakt bebbe. De eerfie zoorte is Dawan Batu en L)a wan
Lacki Lacki , dat is Jleen-Dawan , of manneken , om dat
't harder van bout is , en op Jleenacbtige plaatzen groeyt.
De tweede zoorte is Dawan Mera ofroode Dawan van
de bruyne coleur der Jcborjje aan denjiam, en geenzints
van *t bout , welk onderfebeid niet in acbt genomen zyn-
de , dikwils verwarring onder deze zoorten baart. De Jerde
biet Dawan Gabba Gabba en Dawan Parampuan dat
is weeke Dawan , of 't wyfje.

Plaats. Ik weet niet dat 't buyten de Amboinfcbe Ey*
landen bekent zy , daar en tegen is *t albier overvloedig , en
een van de gemeenjle wout-boomeiiydog niet aanflrandt*
maar altyd in 't gebergte wajfende , en 't befie op fteen-
agtige plaatzen.

Gebruik. By de Inlanders dezer Eylanden ,isdit *|ge-
meenjle timmerbout , want of wel de voorgaanae Yzer*
houten aan bardigheid en duurzaambeid de Dawan verre
overtreffen , zo neemt evenwel den Inlander dit meejl tot
zyn buisbouw , om dat by 't met zyn geringe gereedfebap
beter bedwingen kan. Onze timmerlieden zullen 't niet,
dan by gebrek van de voorgaande nemen, tot 't bouwen
van rortreffen en Pakbuizen ; bet geeft ecbter goede en
durabele, zojlylen als balken, tot ae gemeene buyzen, ie

weten bet Jieen-Dawan , als men 't op zynbeboorlyketyd
kapt , en 't weeke Dawan is bequaam tot regelings , en in
y
t dakwerk. Beyde zoorten bebben die fouten , dog inzon-

derbeid 't wyfken, dat zy by wajfende Maan 9 of met
jong loof beladen zynde , gekapt , in de buyzen ligt ver-
molnien , en witie mieren genereren , of dezelve van elders

daar in komcnde
i

ligt voeden. Daarom zal men dit bout
geenzints verfeb aan eenig gebouw gebruyken , maar eerfi

ter degen laten drogen , en een weinig berooken.

De Jiylen moeten 00k niet in de zonne leggen y wantze
trekken anders krom , V ™e1

[
°""' nmdprp timmerhouten

mpfioww »j > &c* verjebe bout van 't manneken zinkt
in 't water gelyk Yzerbout, maar droogt ligt op. JJ\t de
breede vlerken kan men bequame borden krygen , daar men
de vlakke boute bakken van maakt 9 Dulang genaamt ah
mede de korte riemen, waar mede zy alle baare vaartwy*
gen voortfebeppen.

J

Dejonge bladeren van 't bayrige,met de bladeren van
Lanquas Malacca, gevreven en opgefmeert, verdryven
'tjeuken van 't moeyelyke Panubefli.

De zeftiende Plant

Ramum exhibet Dabani Utifolia ,
quae Dsnuav Befaer voca- Vertoont ccn Tak van de breetbladige Dawan, £e D#wa&

tur. tetfaer genaamt wert.

De zeventiende PlaatTabula Decima Septima

Ramum exhibet Dabani maris , feu Dawan Batu. » Vertoont ceo Tak van Dawan het mannetje, ofte de Dawan
Batu.

Ubi Litt. A. ejus racemum julisfloriferis ac foUolis fubrotuniit A. Wyft aan een Tak met zyn bloeyende fiaarten, en ronaa
onuilum repraefentat. blaadjes beladen.

OBSERVATIO. AANMERKING.
Dawan ejusque j£«ot a Vaknt. in Amboin* dejcript.pag. De Dawan wert met zyn zoorte by Valent. in de befebrji

si 1. etiam conmemorantur. • ving van Ambon op pag. 211. mede vermeldr*

Tom. III. CAPUT XIII
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CAPUT DECIMUM TERTIUM. XIII. HOOFDSTUK.
Jatus. Caju Jati.

CElebre hoc Javanorum lignum hoc in Herbaria

locum quoque obtinuit , quum in hisce infulis

itidem nunc colatur,neci quantum novi, a quo-

dam hue usque fuerit defcriptum. Ejus arbor in Java

aliisque ipfi vicinis creicit locis, habeturque altiflima

filveftrium arborum , quae truncum habet re&iflimum,

glabrum , altiflimum , ac gracilem , antequam fefe in

ramos dividat, ejusque occurrit mas & femina, quoe

ligno tantum differunt.

Maxima gerit folia , qua? unquam in quadam obier-

vavi arbore, execpto /o/io Mapparum, quod hie raro

invenitur ; in junioribus enim arboribus tres pedes

longa funt, viginti pollices longa, inferiore parte an -

guttata, petiolumque crafium adramum usque invol-

ventia, feu alata, fuperiore fubrotunda atque in bre-

vem definentia apicem , fcabra, ficca, fonitumque

edentia feu crepitants, fuperius obfeure viridia, ac

rugofa inftar pellis Lamii pifcis,inferius cinerea&la-

nuginofa, craffis pertexta coftis,late diftantibus , fla-

veicentibus , & ab utraque parte protuberantibus

,

oras vero gerunt aequales , odoremque ac faporem

habent inftar foeni , led amarum , funtque oppofita,

quatuorque fimul crucem eiformant , late vero diftant,

infident autem hsec longis recliisque ramis ,
qui antror-

fum plerumque quadrati funt , fulcati , & lanuginofi.

Cortex glaber eft , externe parum quoque lanugi-

nofus, pruritumque cutis levera excitat, ft madidus

fit, eft lentus,ac humidus , lignum vero ficcum eft.

Flores racemo infident admodum extenfo, cujus

ramuli laterales cruciati funt, eodemque ordine ad

minimos usque petiolos dividuntur ,
quorum bigemi-

ni furcam efformant , lingulse vero partes flofculum

fuftinent , ex fex albis & retrorfum inflexis ftamini-

bus iormatum , fex parvas , flavasque antheras fufti-

nentibus,in quorum centro piftillum erigitur: In hu-

jus fiircae medio aliud excrefcit viride capitulum,

quod mox veficae formam refert, quod in fruftum
abit , ita ut flores ipfi fru&um non producant , fed

fruftra decidant , hi vero menfibus Aprili & Majo
progerminant^x u^^-^^^^^nf. viridia ifta eapirn-

la quae in virides degenerant celiuias ieu>«a«»l«e

inftar Halicacabi , fed ipiaruni apex magis inpreflus

eft quasque non claufae fed parum apertae funt ,
par-

vaque quaedam exhibent filamenta , dein vero veucu-

la ilia magis contrahitur,corrugatur,coloremque ge-

rit ex cinereo yiridem , caput continens fphcericura

inftar globuli fclopeti manualis , fed parum compref-

fum & angulofum , externe lanuginofum , interna vero

ejus fubftantia eft ficca,dura,& lignofa.

Ejus lignum duplex eft , maris obfeure luteum eftj

jhultis conftans finis longitudinalibus inftar Abietis,

lentum, durum, nee facile rimas agens,-quodque fa-

pillime perdolari & fecari poteft.
' Femihas vero pallidius eft, rarioresque gerit ftrias,

mollius eft,ac fi perdoletur
,
quail pilofum eft , ac dif-

ficihus fecatur , nee poliri bene poteft ; utraque odo-

rem gerunt gravem amaricantem * (I recentia elaboren-

tur , ingratumque faporem 9 odor vero diu fupereft

,

£ ciftaa vel fcrinia ex illis formentur , immo omnia
hisce inclufa odore ifto inpraegnantur , recentia ft

fxierint fabricata : Durabile tamen eft tarn ad aedium

J[uam navium exftruclionem , nee coflbs generat , in-

eftaque fugat odore fuo.

Anni tempus. Arbor haec nullos producit flores fru-

Clusque niu adulta: In Java floret menfibus ficcis

,

qui ibi Euro fpirante incidunt, fruclus poll Novem-
brim obfervantur.

Nomen. Latine Jatus. Belgice Kiatenhout. Malaice
. & Javanice Jati & Caju Jati. In Bontii Hiftor. Indica

libr. 6. cap. 16". Quercus Indica vocatur, ipfique flos

luteus ibi adferibitur, quern album obfervavimus.

Locus. Nullibi copiofior crefcit auam in Java &
Madura , optima vero 'mas feu Jati Bad , i. e. Jatus
lapidea circa Samarang provenit , reliquae vero arbo-

res in magnis filvis obcurrunt a Japarce parte Orien-

tah' usque ad Griffeckam , praecipua vero loca funt

Rem-

Kiate - Boom.

Dlt vermaarde Javaanze timmerboui , is mede in dii

Kruydboek ingekropen , om dot 't in deze Eylanden
nu mede begint aangeplant te iverden jenmynswe-

tens tot nog toe van niemant befebreven is. Hy wert op

Java , en de omleggende plaatzen voor de boogjie woutboom
gereekent , zeer regt , en even van flam , jchietende zeer

boog en rank op , eer by zig in de takken verdeelt , men
beeft een manneken en wyfken, daar van aan 't bout
maar bet onderfebeid geeft.

Hy beeft de grootjte bladeren , die ik ooit aan eenigen

boom gezien bebbe , bebalven 't folium Mapparum, dat

men bier vceinig vind
7
want aan de jonge boomen zyn ze

3. boutvoeten lang, en 20. duymen breed, agter toefmal-

lende, en den dikkenfteel tot aan den tak toe bekledende 9

vooren rondacbti%, enj'cbiehk in een korte /pits toelopen-

de 3 ftjf) droog , en rammetende , aan de boven zyde don-

ker~groen , en zo ruyg als een Haye-vel , aan de onderjle

graauw en wclacbtigy met dikke ribben doorregen> die

nvyd van malkamderen ftaan , geel zyn , en te tveerzyden

uitbuylen , met evene kanten , van reuk en fmaak booy-

acbtig en bitter , zy ftaan regt tegens malkander , en met
boar vieren maakenze een kruys ,met ivydetiiflcben-plaat*

zen , aan lange regte takken , die na vooren toe meejl vier-

kant zyn, gevoornt, en wolacbtig.

Defcborjfe is even , en van buyten 00k een iveinig vooU
acbtig, maakende een kleen jeuken aan 't lyf 9 als ze not
is, taay, en ix>at vocbtig, maar 't bout is droog.

Het bloeizel komt voort aan een wyd uitgejpreide tros 9

daar aan alle de zyde takjes in 't kruys ftaan , en in des-

zelfs order zig verdelen tot de minfte fteeltjes toe , ivaar
van 1. en 1. eengaffel of mik maken, dragendeiederdeel
een kleen bloempje, van zes witte en agterwaarts gebo.-

gene draatjes gemaakt , met 6. geele kleene noppen , en een
pilaartje. In de midden van deze mik ftaat een ander
groen knopje, 't welkftraks de gedaante van ppn blaasje

maakt, en ivaar idt de vrucbt iverd^ V> dgt'j bloeizel

niet met al tot de ^j^^^^^^c yergeefs ofvolt:
Het komt.*-~~»™Pnl °f Mey- De vrucbten zyn de
^p^frirftve groene knoppen , dewelken veranderen ingroe-
ne buyskens of blaaskens , gelyk die van de Halicacabus 9
dog met defpitze meer ingedrukt , dewelke 00k niet gejloo-
ten, maar wat geopent ftaan , en eenige witte draatjes
vertonen, daar na valt 'tblaasken nog meer in 9 werdge-
rimpelt , en graauw-groen , en bejluyt een ronde knop , in
degrootte van een piftool-koegel , dog een weinig ingedrukt
en boekig, van buiten wollig ,vanbinnen met een drooge
en barde boutacbtige fubftantie.

Het bout is tweederley ,datvan 't mannetje is donker-
bleek, met veele ftreepen in de lengte 9 als het Dennen*
bout, taay, bart, en niet ligtfebeurende

9 zeer gemakke*
lyk voor de zaag enfebaaf.
Dat van 't wyfken is Heeler, en beeft ydelerftreepen9

weeker 9 en onder defebaaf wat bayrig , dog moeyelyk om
te zagen $ en hat zig niet glad werken ; beyde bebben een
fwaaren bitteracbtigen reuk, als men ze verfeb werkt , en
een onaangenamenfmaak ,blyvende de reuk bun lange by,
als men Kiften en Kajfm daar van maakt , ja al 't goet
ruikt 'er na , dat men in de verfeb gemaakte legt. Het
is nogtans zeer durabel,zfraan denfcheeps- als buisbouw,
gewind gene wormen, en verdryft 't ongedierte, zo lang
'er de reuk by is.

Sayzoen. Dezen boom gewind geen vrucbten nog bloe-

men, eer by zyn volkomen wasdom beeft. Opjavabloeyd
by in de drooge maanden , 't welk aldaar de Oofier-Moujfon
is, en de vrucbten ziet men na November.
Naam. In 't Latyn Jatus. Op 't Duitfcb Kiatenhout.

Maleyts en Javaans Jati en Caju Jati. inde Hift. Bontii.
6 Boek. Kapittel 16. wert by Quercus Indicagenaamt,
en hem een geele bloem toegefebreven 9 die wy wit bevon-
den bebben.

Plaats. Hy waft nergers overvloediger , dan op Java en
Madura, bet befte 'twelk men 't manneken ofJatuBatu,
fteen-Kiatenbout noemt , waft omtrent Samarang, dereft
met groote bojfchen vol, vind men beooften Japara tot

GrilTek toe , zynde de voornaamfte plaatzen Rembang,
en
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Rembang & LaJJem : Pauca copia invenitur in Baleya,

Bima, Boetona,& Pangefana: Ante plures annos qui-

dam Amboinenfes in hasce terras illas induxerunt ar-

bores
,
quas in Hitoes montibus plantaverunt , ubi raras

obcurrunt vaftae arbores,quas noftrum celantpopulum.

Anno 1676. femen ex Mandura jufli adrerri , in-

que variis Leytimorae plagis illud terrae conmifi , in

quibus feliciter etiam progerminabat ac laste vigebat.

Terram vero amat pinguem, rubram, & argillofam,

oualis ilia eft Madurae & Java;, ubi etiam ftipitibus

fuis propagantur hae arbores.

Uj'us. Javani multum cum hocce ligno exercent
mercaturam , praefertim in iftis locis Rembang & Laf-

fem , ubi varias ex hoc ligno formatas trabes , afleres,

coftasque venales adferunt , inter quas trabes funt

binos & tres pedes crafTae in diametro , quae aliquan-

do adeo copiofe adcumulantur,ut gravitate fua folum
inprimant,&fubeoquafifef3eliahtur, magna enim na-

vigiorum copia ibi exftruitur , nobilisque Societas

Indica per lndiam navibus fuis illud lignum mittit ad
tigna,quum in fuperioribus asdium partibusnonadeo
grave fit ac Metrofideros , attamen fatis durabile. Scri-

niarii ex hoc quoque ligno varias elaborant ciftas po-

lkas ac fcrinia, quern in finem optima ejus eliguntur

Tegmenta non nodofa nee pilofa , quo vitio faepe hoc
laborat lignum.

Quam ingratus etiam ejus fit fapor, vis tamen in

eo detegitur medicata , quas noxias quasvis tarn ci-

borum quam potuum qualitates corrigit, cholericam-

que paflionem fiftit; Hunc.in finem talia frufta opti-

ma cenfentur, quae per aliquod tempus in mari flu-

ttuarunt: Chinenfes & Malayenfes navigatores crate-

res ex craflloribus hujus ligni fegmentis formant, in

quibus aquam pluvialem fervant in navigiis : Primam
vero fecundamque aquam , quae maximam adtraxit a-

maritiem, effundunt, credunt tamen hanc aquam vi

medicata eflfe inpraegnatam,noxamque tollere durio-

rum ciborum marinorum: Caju Jati folia aquse in-

co6t,a,& inftar potus Thee epota Choleram tollunt,

fed naufeofum praebent & amaricantem potum. Re-
centia porro folia cum quodam liquido, ac praefer-

tim Limonum fucco , manibus contrita , ipfas rubro
{jenitus inficiunt colore

,
qui diu remanet: Javani il-

a cundbs mifcent pigmpnns. nuibus lintea ac flla ru-

bro tingunt colore, ut hie perfiftai. c.,m interna feu
rugofa foliorum parte lignum poliripoteft, r*j non
ita detergent , ac Ampelse : Vulgare Malayenfium an-

tidotum contra Tsjka, h. e. choleram eit Caju Jati,

cum Caju Tay in aqua contritum & propinatum.

N,B. Verum Javanorum nomen eft Djati, quod
durabile ac probum denotat , & ab hominibus etiam ad-

hibetur , argumento , quod Djati optimum ac durabilif-

fimum tignorum habeatur : Experimentum Javanorum
bellis comprobatum ad maximam hasmorrhagiam fi-

flendam fequens eft : Djati recipe folium confrattum,

in aqua illud macera , donee fere computrefcat , cir-

cumage leniter aquam iftam ac folium , cum annulo

ex vera Suajfa (Javanis Soajfo ditta) , formato ex filo

dependente, quem per aquam commove, hac aqua

vulnus ablue tarn horrinum quam equonim , quod re-

petendum eft , hoc fanguinera fiftet, vulnera depu-

rabit , atque curabit. Caju Jati filva; Javanae hoc mo-
do fefe habent , rettum enim hujus arboris lignum

peculiarem occupat montem,formatque filvam:Item

tenue lignum ad palos ufitatum , ac dein incurvum
peculiarem fibi eligunt montem , & terras trattum , ita

ut , fi quis navigium ftruat , ex una filva malos reclaque

ligna petere deoeat, nee unum incurvum ibi reperiet

truncum, qui in aLus montibus vel filvis quaerendus

eft.

Javani ex hoc quoque ligno fepulchretorum afle-

res formant , comperiuntque in terra incorruptum
perfiftere.

Contra colicam rafuram Jati accipe, five poftis

five trabis , & coaue illam cum manipulo Pady ad di-

midium , ebibac hanc coclionem , mox folatium fen-

tiet aeger.

In Rumpbii Appendice haec adduntur.

In Hort. Malab.part. 4. Fig. 27. Malabarice, Por-
tugallice , ac Belgice Tbeka vocatur, cujus defcriptio

Tom. Ill, cum

en Laflem : weinig vind 't ook op Baly,Bima, Boeton*
en Pangefane. Voor veele jaren bebben 't zommige Am?
boinexen ook in deze Eilanden gebragt , en in

y

t gebergte
van Hitoe geplant , daar nu weinige groote boomen Jlaan%
die zy voor ons volk verborgen louden.
Anno 1676. beb ik zaad van Madura laten komen, en

op verfebeide plaatzen van Leytimor gezaayd, daar 't 00k
gelukkig opkwam, en nu weelderigopfcbiet ,maarbetwil
een vette roode kleygrond bebben , gelyk die van Madura
en Java is , alwaar men 't 00k met Jlokken verplanten
kan.

Gebruik. Be Javanen dryvengrootenKoopbandelmet
dit bout, inzonderbeid op de gemelde plaatzen Rembang
en Laffem , daarze allerbande balken , delen , en ribben
van dit bout te koop brengen , en waar onder balneh
van 2. en 3. voeten dik in 't vierkant , die zomtyds zo
dik op malkander leggen, datze in de grond zinken . en
meetigte vanfebeepen en vaartuygen worden aldaar ge-

timmert, en dan voorziet de Ed. Compagnie nog al de
gebeele Oojl door, baare febeepen met dit timmerbouti
om dot 't in de boven-gebouwen zo fwaar niet is , als 't

Tzerbout , en niet te min durabel. De Scbrynwerkers
maaken 00k alderbande fraaye Kiflen , KaJJen , en Kan-
toren daar van , waar toe men de befie Jlukken moet uit-

kiezen, die niet quajlig nog bayrig zyn, gelyk anders

veel aan dit bout is.

Hoe onliefelyk dit bout vanfmaak is^zofieekt'ernog-
tans een medicinaale kragt in, om allerbandefcbadelyke

Jpys en drank te verbeteren , en 't woedende bort Cbolerica

PaJJio te fiuiten : Hier toe baud men zodanigeJlukken voor

de befie , die een tyd lang in zee bebben leggen dryven.

De Cbineeze en Maleytze Zee-vaarders , maaken 00k baare
waterbakken van de dikke planken dezes bouts, daarinze
baar drinkwater op de groote Jonken bebben. Ret eerfie

water en 't tweede, 't welk de meejle bitterbeid in zig

gezogen beeft , weggietende , engeloven datze door dit water
zeergezont blyven, endat bet defcbadelykbeid van all:groo-

ve zee-koft wegneemt. Debladerenvan Caju Jati in 'twa-
ter gekookt en gedronken als Tbee 9 zyn goet voor 't bort ,

maar *t is een bitteren en walgelyken drank. De verfebe

bladeren met eenige vogtigbeid , inzonderbeid Lemoen-zap^
in de banden gevreven , verwen dezelve ganfeb rood, '£

welk Vr in lang niet weer af te brengen is. De Javanen
doen dezelve onder andere mengzels , waar mede zy 't

linnen en gaarn rosd verwen , om de verwen bejlendig te

maken. Met de binnenjle ofte ruyge zyde van de bladerenj

kan men not '* hnutfJauuren en glad maken, dog nemen
zo wel niet af als bet Ampelaas ; bet gemeene middet
tegens Tsjka , dat is 't bort by de Maleyers , is Caju Jati^
met Caju Tay, fzamen in water gevreven engedronken.

N. B. De regte Javaanze naam is Djati , bet welk
biet deugdzaam , durabel , en werd 00k van menfeben ge-
bruikt, een bewys, dat Djati bout voor 't bejle en dura-
belfle oritter alle timmerbouten in aanzien is. Een experi-

ment in den Javaanzen oorlog geprobeert , om een kragtt-

ge bloedfielping te maken: Neemt een Djati-blad injtuk-
ken gebroken , weekx dat in water , tot dat 't watvergaat9
roert bet blad en water zagtjes om , met een ring van op-

regt Suajfa gemaakt, by de Javaanen Soajfo genaamt a
aan een draat gebonden , en daar mede random in 't wa-
ter gevaren, wafebt daar mede de wonde uit,zowelaan
menfeben alspaarden , verbindze 00k daar mede ; dit zal

't bloeden Jielpen , de wonden reynieen, en tot genezing

febikken. De BoJJcben van Caju Jati op Java, bebben

deze manier , dat 't regte bout een byzonder berg of bofeb

uitmaakt. Ook bet dunne Spaaren-bout , als mede 't bog-

tige, ieder een byzondere berg of Landftreek; zo dat als

iemand een Paartuyg maakt , moet by in
J

t eene bofeb de

majlen, en 't regt-bout zoeken, en zal niet een krombout

daar in vinden , 't welk by dan van een anderen berg of
bofeb moet baalen.

De Javanen maken ook baaregraf'plankenvan dit bout,'

en bevinden dat bet in 'de aarde onvergankelyk is,

Tegens colyk neemt gefebraapt Khtenhout, bet zyvan
een flyl of balk aan een buys , kookt bet met een band vol

Pady, tot op de belft, en drinkt daar van, zo belpt bet

terjtont.

Dit wert in bet Aanhangzel tNwRumphius daar by

gedaan.

In Hort. Malab. Part. 4. Fig. 27. wert by in 'tMd-

labaars, Portugees, en Duitfcb Theka genaamt ,voiens

E a be*
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cum noftra convenit, excepto quod arbons folia ru-

eofa fintinftar pellis Lamii pifcis,quod in lfto horto

nonnotatur; fruftus itidem noftrse arbons alio cre-

fcunt modo, uti in textu videre eft; quam ingentcs

autem hx arbores lint, ex hoc relatu Le&or perci-

pere poteft, princeps enim Colicol&na? Nobiliffimo

Dno. Rbeedio narravit , fefe ex unica tali arbore

totum fabricafle gentile templum: Silveftris vero

circinnata albaque Thekae fpecies in ifto horto me-

moiata mihi ignota eft.

Tabula Decima Oflava

Rtmum cxhibet Jati floribus fru<5bbusque onuftae.

OBSERVATION
In Vaknt. Amb. defcript. pag. 119. defcribitur, ut & in

Hort. Malab fart. IV. ubi vide notas , & Bont'tum lih 6. cap.

16. Hanc arborem P/uknet. in Almag p. 361. Terebintho ln-

dicac adfimulat, uti id patet ex ejus Mantijfp. 178.

befebryvinge met de onze overeenkomt , bebalven dat debla*

deren aan
J

t onze.zo ruyg zyn als een Hayevel, 't voelk

men in gemelde Hortus niet leeft ; 00k eroeyen de vrucbten
aan de onze op een andere manier , gelyk in den text te

zien is. Anders boe groote boomen ait ivorden , kan den
Lezer daar uit afnemen,dat een Prins van Colicolanaan

den Ed. Heer Hendrik van Reede verbaalt beeft, dat

by uit eenen boom een geheelen Heydenze Tempelgemaakt
beeft. De wilde gekrulde en voitte zoorte van Tbeka in

gemelden Hortus aangebaalt , zyn my onbekent,

De acbtiende Plaat

Vertoont een Tak van bet Kiatenhout, met zyn bloemen en
vruchten.

AANMERKING.
In de befchryving van VaUnt. op pag 119. wert ze mede

ter loops befchreven , en in het vierde Deel van de Hortus

Malab. alwaar vcrders de aanmakingen ziet , en B&ntim in

*t zetde Boek Kapitt. 16. Deezen Boom brcngt Tluknet tot de

Indifche Tarpentynboom in zyn Almag. p. 3*1. voorgeftelt,

zo als zulks blykt uit zyn Mantijf. op pag 178.

CAPUTDECIMUMQUARTUM.
Samama.

HJEc cum prsecedente Dawan altifiima eft inter Am-
boinae arbores filveftres , ejusque truncum vix

bini tresve viri complecti poflunt, qui rettus

eft , ac prope radices parum vel non alatus, hx au-

tem terram mox ac profunde penetrant. Cortex ve-

ro eft fcaber , craflus , ex nigro viridis feu fumeus

,

externe profunde laciniatus , interne craflis conftans

fibris, lentus, ac ruber, faporis adftringentis , rami
fefe late extendunt, in paucos & rettos laterales di-

Vifiramos, quibus etiam folia rara infident, ita ut
extenfam admodum 9 fed apertam& tenuem

,
gerat hsec

arbor comam.
,
Folia poft ilia Jati maxima funt, quae in ullis ob-

fervantur arboribus filveftribus , cumque illis Jati

maxime convenient t it» «* Samama lpuria ejus fpe-

cies haberi ~pbnet , li rruftus non crjr*£s«iTniu«»<ii«>«»*»fc,

in ramorum fummo folia haec locata funt , ubi quin-

quagona quodammodo , mollia, herbacea, & lanu-

ginofa obfervantur bina fibi oppofita, quatuorque fi-

mul obliquam effbrmant crucem , vix autem ultra tria

vel qiiatuor paria in uno obfervantur ramo , forma
flabelli , binos pedes longa , fesqui- fpithamam lata

,

vetufta vero pedem longa , tresque palmas lata funt

,

in inferiore parte haec fenlim usque ad ramum angu-

ftantur , ita ut nullum gerant pedunculum nifi nervum
medium magnum, qui digitum craflus eft, coftae ve-

ro laterales plerumque parallelae funt , fuperius ru-

bra;, uti & nervus medius
?
inferius vero viridis co-

lons, ad ortum vero majorum foliorum bina foliola la-

teralia excrefcunt mollia ac plerumque viridibus ra-

mis adcumbentia , ad ramorum vero fummum capi-

tulum excrefcit viride pentagonum , quod fenlim in

folia explicatur.

Cum haec quoque arbor in marem ac feminam di-

vidatur , ejus difcrimen ex colore venarum ac foliis

dignofcitur , qui in mare ruber , in femina albus eft.

Haec etiam arbor , uti Jati , nullos producit fru&us
floresque nifi adulta lit. Flores ejus hue usque ignoti

funt , diciturque irregularis efTe formae , frudlus vero
mox ex veficula excrefcere, qui fub arbore decidui
inveniuntur: Fruftus itaque fine floribus progermi-
nant , folitarii femper craflb ac digitum longo petiolo
infidentes in ramulorum extremo , qui capitula funt
fphaerica , primo magnitudine Limonis Nipis , fenfim
vero excrefcunt ad magnitudinem Limonis Itam , for-
mata ex meris prismatibus

, quae inftar fetorum Echi-
ni convoluti internum ambiunt nucleum adeo con-
jun&aiUt unum conftituere videantur corpus. Prisma-
ta haec exteriore fua parte craflifiima funt, interne
fenfim ariguftata, funtgue mollia, herbacea, ac faci-

le decidentia , fi digitis fricentur,

Capita

XIV. HOOFDSTUK
Samama-Boom*

DIt is met de voorgaande Dawan de boogfle voout-

boom in Amboina , den zelven in dikte nog over-

treffende permits zynenjlam wet 2. of 3. mannen
moeten omvademen , regt over eynd , met geene of wei-

nige vlerken aan de ivortel , die regt en diep in de aarde

gaan. De fcborjfe is grof\ dik , fwart-groen , of rookag-

tig , van buiten diep gefebeurt , van binnen grofdraadig ,

taay , en rood , f zamentrekkende van fmdak , de takken

breyden baar verre uit, dog maar in weinige en regtezy-

de-takken 9 daar aan 00k weinige bladeren ftaan , zo dat

by wel een breede , maar ydele kruyn beeft.

3e bladeren zyn na-J^e***^*1 & grottjle, die men

aan eenige >v»*^*^»(jmen ziet, en hebben met de Jati groote

jpjvA~~'fft , zo dat men de Samama voor een bajlaartjlag

daar van bouden zoude , zo de vrucbt niet anders getuig-

tei ^y ftaan 00k meeft aan 't eynde, daar dezelve moat

vyfkantig , week > kruydacbtig , en wolacbtig zyn 9 2. en
2. tegens malkanderen^en maaken eenfebuyns kruis ,niet

boven 3. a 4. paren aan een tak , in de gedaante van een
<wayer, 2. voeten lang 9 anderbalve fpan breed, aan de
oude een voet lang , en drie banden breed , na agteren al-

ienskens toefmallende , tot tegens den tak aan, zo dat
men geen tnderen fteel daar aan ziet , dan de groote mid-
del-zenuwe , die voel een vinger dik is , de dwers ribben

lopen meeft parallel, boven rood, gelyk 00k de middel-
zenuwe, en onder groen, ter zyden by den oorfpronkvan
d'eze groote ftaan 2. andere kleendere blaadjes, flap, en
gemeenlyk tegens de groene takken aanleggende , en voor
aan 't eynde der takken float een vyfboekige groene knop

of kolve, devuelke zig metter tyt in bladeren opent.

Dewyl deze boom mede in mannekenenwyfkenverdeelt
wordt, zo kan men bet onderfebeid aan de coleur derade-
ren in 't blad zien , dewelke in 't manneken rood , en aan
*t wyfje wit zyn. Deze boom brengt mede, gelyk de Jati,
gene vruchten 'ofte bloemen voort , eer by tot zyne voile

greotte gekomen is. De bloemen zyn nog onbekent , en
menzegt, datze geen eygentlyke gedaante bebben , maar
dat de vrucbten ftraks uit een boosje ofte blaasje voortko-

men , dewelke men onder den boom afgevallen vint. De
vrucbten dan komenvoort zonder bloeizel ,altyd eenalleen,
en op een dikken en vinger langen fteel , aan 't uytterfte
der ryskens, zynde koegel-ronde bollen,eerft indegrootte
van een Limoen Nipis, maar metter tyd zo groot als een
Limoen Itam , ftraks in haar begin uit enkelde boekige
pinnetjes gemaakt, die als borjlels van een fzamen gerol-
den Egel rondom de binnenfte korl ftaan , zo digt aan
malkander , datze een licbaam febynen. Deze pinnetjes

zyn aan 't buitenfte eyndt dikfl , en na binnen toefmallen-
de, week, kruytacbtig, en'ligt afvallende, als men ze

met de vingers vryft.

Op
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Capita heec alia praeterea gerunt mollia& exigua fila-

menta, qua? totum efficiunt globum rurFum,& ad tadum
lanuginofum, neutiquam vero pungentem , florumque

loco inferviunt , quae fruftra decidunt , qua in re hie fru-

ftus convenit cum illoBancal & Mannelorum : Inde-

ciduis fruclibus obfervari nequit,quanam in parte pe-

tiolo junfti fuerint, nifi macula quaedam eflet glabra.

Poft prismata decidua, verus in confpedtum venit

fruclus . magnitudine minoris Pruni , ruffus vel pullus,

qui came conftat fungofa & herbacea inftar Socci

Capas : Folia decidua rubefcunt inftar cancri cofti

,

quod etiam in pluribus obfervatur fiiveftribus foliis.

Lignum flavefcit, ac paruin ad ruffum adcedit colo-

rem , nee maris vel feminae multum differt , Sickio

feu vulgari Bayeno ligno quam maxime fimile , fed

craffioribus conftat fibris, molhus eft,minusque du-

rabile, nee in igne ftridet, uti Sicki lignum.

Anni tempus. In initio pluvioforum menfium ha2C

arbor fua dimittit folia, atque in Augufto nova reger-

minat : Fruclus ab avibus quibusdam , ac praefertim a

vefpertilionibus comeduntur , jnque hortis feruntur
,

ubi quam citiffime crefcunt in altiifimas arbores , quae

laecevigent , & ab Amboinenfibus prope fuas cedes

locantur ob folia, quae ipfis in ufu flint.

Nomen. Latine Samama, quo nomine Amboinice
quoque vocatur , nullum vero aliud mihi ejus inno-

tuit nomen.
Locus. In cunttis crefcit Amboinae infulis , tarn in

montibus quam in planis locis,fed ubique denfas for-

mat filvas.

Ufus. Ex ejus ligno afleres potiffimum fecantur,

qui ad vulgares adhibentur aedes , atque a noftris li-

gniariis Baye afleres vocantur , aeque ac illi , qui ex
Sicki ligno formantur, a quo vix diftingui hoc poteft

lignum, Samamae vero multo magis pallide flavefcit,

pflofius eft , ac craffioribus conftat fibris illo Sicki

,

nee ita bona? notae ac durabile eft. A Sicki maris ve-

ro ligno melius dignofci poteft, quum hoc multo ma-
gis rubefcat,& igni inpolitum ftrideat. Oportet vero
ligniarios hasc bene novifle ligna , nee Samamae li-

gnum ad publica fplendidaque adhibereaedificia,prae-

fertim talia,quu; arnica ubluuntur <Sc depuranturaqua,
quum tarn cito putrefcat, tenuibus vero feptis infer-

vire poteft, atque in locis ficcis fi deponatur, fatis

durabile eft, ligniarii etiam amant hanc fecare arbo-

rem in afleres, quum elegantes refti & eraffi ex eo
formari poffint, nee difficile (it fectu v«i ViiU.i,<m]|.

gnum, taliaque Temper praeferunt, magis ad com-

modum quam utile adtendentes.

Arbor is cortex a quibusdam Tiffadoribus recenti

infunditurSagueripotui,fed defeftu alius Oebat, qui

per ipfum ruber & adftringens eft, fed non amarus;

idem quoque ad Oebat Papeda adhibetur , fi prius in

aqua coquatur , qua Papeda praeparatur. Trunci cor-

tex cum ilia Bintangor Laut, & Metrofideri coquitur

in deco&um , quod propinatur contra fluorem album
feminarum, quern expellit &deterget, ejusque ma-
teria terreftris fimul confortat & adftringit : Amboi-
nenfes hujus foliis utuntur pro mappis&orbibusprae-

fertim in publicis conviviis , in quibus tota menfa hif-

ce foliis ut & illis Socci ftrata eft, unde & has arbo-

res fuis adponunt aedibus , -quum adeo commodum
praebeant iupellect-ilem.

In Rumphii Appendtce haec adduntur.

Arbor in Hort. Malab. part. 3. Fig. 33. Katoe Tsjaka,

Belgice Morgenjler vocata, aeque ad hanc Samamam,
quam ad utrasque Banckalce fpecies libr. 5. defcriptas

referri poteft. Portugallice Jaqua falfa vocatur.

Tabula Decima Nona
Ramum exhibet arboris, qua Samama vocatur.

Ubi Utt. A. ejus frvftum majori reprxfentit forma.

Op baare boofden dragenze nog andere kleene en weeke
draatjes, die den gebeelen appel rosmaken,in ,

taantajlm
wolagtig, doggeenzintsftekende en zyn , inplants van bloeU
zel , 't welk vergeefs afvalt , waar in deze vrucbt overeen-
komt met die van Bancal en Mannelen; in de afgevalkne
kan men niet bemerken, waar den Jteel gejlaanbeeft, oft
moejle aan een plek zyn , die men altyd kaal ziet.

Na *t afvalien van de pennetjes, bekoml men eerft de
regte vrucbt, in de grootte van een kleene pruym ,ros , of
vaal van coleur , binnen met een voos en kruydacbtig vleejcb

%
als Soccum Capas. De afgevalkne bladeren werden rood9
als een gekookte kreeft , gelyk vele andere bofcb-bladeren
doen. Het bout is geelacbtig , een vceinig na den rqffett

trekkende
,
aan 't manneken en wyfken niet veel verfc'bil~

lende , bet Sickje ofte gemeen Bayen-bout zeer gelyk , dog
grofdradiger , weeker, en mindurabel, in 't vuur niet

knerzende gelyk Sicki-bout.

Sayzoen. In 't begin van de regen-Mouffon merpt de-

zen boom zyn bladeren af 9 en in Augujlus gewint bywe-
derom jong loof. De vrucbten voerden door eenige vogels9
voornamentlyk de Vleer-muyzen gegeten , en in de boven
gezaayt , daar ze dan zeer weeldrig en haajlig opfebieten

tot booge boomen , die de Amboinezen by baare buyzen
dulden , om 't gerief, datze van de bladeren bebben.

Naam. In 't Latyn Samama, gelyk 't 00k in 't Am-
boinfeb biet , zynde my geen andere naam bekent.

Plaats. Hy waft inallede Amboinfcbe Eilanden, zo

<uoel in '£ gebergte, als op de vlakte, over al in de digte

boffeben.

Gebruik. Dit bout voert meeft gebruykt om planken

daar van te zagen, die men tot degebouvoengebruykt , en
onze timmerlieden Baye-planken noemen , zo ivel als die

van Sicki , van dewelke men ze 00k qualyk kan onder-

febevden, dog die van Samama zyn bleek geelder , bayri-

ger , en grofdradiger , dan die van Sicki , ook verre zo

goet en durabel met. Van Sicki 't manneken zyn ze nog

Ugter te onderfebeiden , vermits 't zelve veel rooder is , en

in 't vuur zeer knerft. De timmerlieden beboorden dan
deze bouten ter degen te leren kennen , en 't Samama-bout

aan geene publieke of groote gebouwen te gebruyken , in-

zonaerbeit daar men veel met water fpoelt , om dot 't zo

ligt vergaaty maar tot ligte febotten . en in plaatzen daar

't droog ftaat , kan 't nog eenigzints duuren , zynde de

houdzagers daarom zo graag , deze boomen tot planken te

zagen , om datze J'cboon , regt , en dik zyn , niet fwaar
om te bandelen , en de zaage ligt aanneemen , gelykze dier-

s»lybp v*°»*ii* iimi /MHMn,iiwi'M meer op de geuiakkelyk"
bexd , dan op de deugden van 't bout zien.

Defcborjje des booms wert van zommige Tiffadoors in

de verfebe Sagueer gedaan , docb maar by gebrek van an-
der Oebat, dewelke daar van rood

, en t'' zamentrekkende ,

maar geenzints bitter wert. De zelfde werdook tot Oebat
Papeda gebruykt , als menze te vooren in water kookt 9
waar mede men de Papeda toebereyd. De feborffe des

ftams , met die van Bintangor Laut , en die van Tzer-
bouty werden tot decoStie gebruikt,die men maakt tegens

de witte vloet der vrouwen, want bet zet fterkelyk af
de* kalkacbtige materie , en ftopt met eepe. De Amboine-
zen gebruyken deze bladeren tot baare tafelborden enfer-
vetten y

inzonderbeid op publyke maaltyden , daar men de
gebeele tafel bedekt ziet met deze bladeren , als ook met
die van Soccum , en daarom leydenze deze boomen by baare
buyzen , om datze zo een gerieflyken buisraad daar van
bebben. .

In het Aanhangzel van Rumphius wert dit 'er by-

gedaan.

Den boom in Horto Malab. part. 3. Fig. 33. Katoe
Tsjaka, in 't Duitfcb Morgenfter genaamt, kan men
zo wel tot deze Samama als tot de beyde Banckals in 't

5 boek befebreven , brengen. In 't Portugees Jaqua Falfa.

De negentiende Plaat
Vertoont ccn Tak van een Boom , die de Samama genaamt

wert.

Alwaar Lett. A. deszelft vrucht in grooter gedaante aanwyft.

OBSERVATIO. AANMERKING.
Samama a Valent. fag. -n. obiter etiam defcn'bitur, & in

Tab. hib No. I VI. exhibetur. & Katou Tsjaka H. Malab.
a Flub*, in Aim pag 103. vocatur Arbor Indica floribus &
fru&u in globum adgrcgatis.

CAPUT

De Samama-Boom wert by Valent. p. hi. mede ter loopf

befchreven , en op de Plaat ondcr No. LVI. verbeeldt. en
de Katou Tsjaka van de Hortus Malab. wert van Plain, in.

zyn Abnag op pag. xof. genaamt Ooft-Indifche Boom met
bloemen en vruchten in ten bol by een vergadert.
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CAPUT DECIMUM QUINTUM. XV. HOOFDSTUK,
Tittius. Titti. Tittie-Boom.

HMc etiam latifolia eft arbor , fed altitudine &
craffitie praecedentibus longe inferior , ita ut

ejus truncum unus complefti poflit vir,quicor-

ticem gerit glabrum & cinereum , fuccofumque , co-

ma ejus denfior eft , brevioribusque conftat ramis

quam praecedens.

Folia gerit ampla , plerumque fubrotunda vel ob-

longa, inferius in rotundum definentia , brevibus

crafiisque inlidentia petiolis , plerumque oppofita , cru-

cemque obliquam efformantia , decern , tredecim , &
cuindecim pollices longa, fubtus lanuginofa feu pilo-

ia , ut & eorum pe.tioh , plurimaque fimul ramorum
extremitati increfcunt. Flores magnis & ramofis in

racemis progerminant campaniformes Hyacinthorum
more , ex quinque craffis formati petalis , extrorfum

inflexis, calicem referentibus, coloris albefcentis in-

tus purpurafcentes. Uni autem iftorum petalorum in-

crefcunt quatuor vel quinque crarTiuscula & firma fta-

mina erecta , quorum bina breviora funt, antheras

luteas gerentia , & parum inflexa , caetera floris pars

concavaeft: fi vero hie adcurate examinetur
?
bina

{>ofteriora & minima petala concreta funt , triaque re-

iqua majora & longiora extrorfum flexa , & ad oras

parum circinnata , unde & in floris centro quatuor
tantum ftamina funt , antheras gerentia, quintum ve-

ro piftillum eft : Petalorum .ac florum odor dulcis

quodammodo eft , fed debilis; ex floris centro fruct-iis

excrefcit inftar minoris pruni , non perfe&e fphaeri-

cus, fed inregularis, parumque gibbofus, plerumque
campaniformis , fuperius nempe latiilimus , fed clau-

fus nee umbilicatus , fed parvo apice ornatus , perfe-

fte rotundus fi maturus: Caro ar&ifliroe nucleo jun-

gitur & adhaeret ipfi firmillime , eftque fuccofa admo-
dum uti in prunis , fed ingrata & amara;
Nucleus interior quoque campaniformis eft, inferius

parum excavatus, in medio tuberculofus , externe ru-

eofus , & in quinque protuberantes* angulos diftinctus,

iubftantiae lignofae. Arboris lignum eft album , leve

,

molle,necdurabile,adparva tamen navigia ufitatum.
Anni tempts. Flores Januario menfe progerminant,

quo & fructus maturi confpiciuntur.
Women. T,atinc TtttFui , Itcuuuuui AmDomcufo c^fm

Titti.

Locus. In Amboina? infulis crefcit non tantum fpon-

te in humilibus & proximis filvis , fed ab Amboinen-
fibus quoque in hortis filveftribus feritur ac colitur,

donee cralTum gerat truncum , atque propagatur tarn

femine quam ftipitibus. In aids vero montibus ac

denfis filvis non laete viget , fed ad ipfarum oras & in

locis ventofis.

Ufus. Amboinenfes. maxime hanc amant arborem

,

ac diligetlter earn colunt,ciuum ejus lignum adeo ap-

tum fit ad monoxyla ex ipfo formanda, quum tarn

leve fit ac facillime excavari poflit
>#
guae cymbsequo-

tidiano ipfis inferviunt ufui , tarn ad circumnavigan-

dum quam ad pifcandum , quas fumma cum alacritate

in terram & etiam in acjuam norunt adtrahere , quae-

que in aqua marina fatis durabiles funt, dulcis vero
illas cito corrumpit & inficit : Hinc fit , ut quaevis fere

arbor fuum habeat dominum , nee licitum eft cuivis

earn caedere:*Hoc vero incolam dono naturae tribue-

re oportet , unde tam commodum adquirit lignum,
quo fi deftitueretur , minorum ac levium navigiorum
commodo & ufu defraudaretur , alia equidem fatis

durabilia largitur natura ligna, fed haec non ita levia

aquae innatant , neque adeo facilia elaboratu funt.

Recens arboris cortex contritus & contufus , ejus-

que fuccus expreffus cuntta carnis vulnera & ulcera
curat , laeviter enim detergente virtute fua haec de-
purat , lenique adftri&ione ilia curat.

P. S. Tittius duplex eft , rubra & alba , foliorum for-
ma non raultum differens , excepto quod ilia rubrae
fpeciei paulo majora fint, in longum apicem definen-
tia, ac fubtus magis lanuginofa, bina? quoque prope
pedunculum majores venae fufcae funt. Ilia albae pau-
lo minora funt, rotundiora, nee fubtus lanuginofa,
fed parum rugofa, omnesque venae albicant.

Albae

DIt is mede een groot-bladige boom, aan boogte endik*
te de voorgaandc veel wykende , zynde den ftam or-

dinaris zo dik, dot bem een man omvademen kan +
inet een evene, ligt-graauwe , fappige fcborjfe , de kruyn
is digter van loof, en korter van takken dan de voorige.

De bladeren zyn groot, meeft rond of wat langagtig^
agter met ronde billen , op korte dikke fteelen , meeft te-

gens malkander Jlaande , en eenfebuyns kruys uitmaken-
de, 10. I2,en 15. duymen lang, 9. en 12. breed , van
onderen wolacbtig ofruyg, gelyk 00k de Jleelen ^enftaan
digt op malkander aan 't voorjle der takken. De bloemen
komen voort aan groote en getakte trojjen , in gedaante
van klokken of Hyacintben , te wetenvan vyf vetteblaau
jes gemaakty uitwaarts geboogen, en een kelkje makende,
vuyl-wit van koleur, en binnen wat peers. Tegen een
van deze vyf blaadjes zyn 4. of 5. dikke en Jiyve drddtn

vaft gegroeyt } waar van twee korter zyn , met geele nop-

pen , en wat inwaards gebogen , de reft van 't kelkje is

hoi: als men de bloem wat naauwsr beziet y zo blykt dot
de twee agterfte en kleenfte blaadjes een blad uitmaaken,
en de drie anderegrootere bangen uitwaartsgebogen , en aan
baare kanten wat gekrult, daarom 00k binnen eygentlyk
maar vier draden ftaan met noppen, en 't vyfde is een

ftieletje , de reuk van knoppen , bloemen , en bladeren is wat
zoet, dog flap) uit 't onderfte dezer bloemen groeid de

vrugt, als een kleene pruyme, niet regt rond, maar on-

gefebikt en wat bultig, meeft kloks-wys ^tewetenvooren
breedji , dog gejlooten , zonder navel, maar wel met een

kort /pitsje , regt rood, alsze ryp zyn. Het vleefchbangt

zeer vaft aan de korl, en is zeerzappig, gelyk in depruy-

men, onlieffelyk , en bitter*

De binnenfte korl is kloksgewys , van onderw wat hoi,

met een beuveltfe in de midden , buyten ruyg , en met vyf
uitftekende kanten geribt , boutacbtig vanJubftantie. net

bout is wit, ligt, week, en niet durabel, egter tot 't ma-

ken van kleene vaartuigen gebruikelyk.

Sayzoen. Zy bloew** in January , wanneer men 00k

de jstp* ~viTn,£mm ziet.

Naam. In 't Latyn Tittius, na 't Amboinfcbe Caju
Titti.

Plaats. Het waft in de Amboinfcbe Eilanden ,niet aU
leen van zelfs in de laage en naafte bojjcben, maar weri
00k van de Amboinezen in baare bofeb-tuynen gezaayt en
gebavent , tot dat 't een dikke ftam gewint , latende zig

voortplanten , zo door 't zaat, als door ftokken. In'tboo*

ge gebergte en digte boffeben wil 'tniet waffen , maar wel
aan de kanten van dezelve, en op lugtige plaatzen.

Gebruik. De Amboinezen bouden veel van dezen boom,
en queken bem zorgvuldig aan , om dat zyn bout zo be-

kwaam is, om kleene praauwen of boute febuytjes daar
van te maaken, om dat 't zo ligt is, en gemakkelykomuyt
te bollen , welke febuytjes zy tot baare dagelykze nood-

druft gebruiken , 20 om been en weer te vaaren , als om
te vifjeben, dezelve met een vaardigbeid van, en op 't

land balende , die 00k in zee-water redelyk durabel zyn ,

maar 't zoet water doetze baaftelyk bederven : Hier van
daanis't, dat bykans ieder boom zyn Eygenaarbeeft,en
men magze niet zonder toeftemming omkappen^twelkdm
Inlander de goedbeid der nature te danken beeft, die bem
zulk een gemakkelyk bout laat waffen , zonder bet welke bem
bet gerief van ligte vaartuygen zeer bezwaarlyk zoude

vallen, want daar zyn genoeg andere bouten die durabel

zyn, maar niet zo*ligt op
%

t water , engemakkelyk tebear*

beyden.

De verfchefcborjfe gevreven of geftampt , en bet zap

uitgedrukt ,geneeft allerley vleefcb-wonden en Ulceratien,

met een fyne afveegende kragt dezelve zuyverende , en
voorts met een zagte adftri&ie beelende.

P. S. Titti is tweederley, rood en wit, aan 't fatzoen
der bladeren niet veel verfcbillende , bebalven dat die van
'troode wat grooter zyn, met een langefpits, en van on-

deren merkelyk wolacbtig , 00k bebben de twee grootfte

aderenby den^fteel wat bruyns. Die van
y

t wittezyneen
bayrtje kleender, ronder, en van onderen niet wolagtig*

maarflegts wat ruyg, en alle de aderen witacbtig.
Het
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Albx fpeciei lignum multo aptius eft ad navigia ilia

minora, quum facile intumefcat & aquara adfugat,

fed cito iterum exficcatur , nee rimas agit, e contra

rubra lignum gerit raagis ruffum , facile quoque intu-

mefcit,fed,fi ficcetur, facile finditur,unde alba po-

tilfimum colitur, rubraque filveftris habetur.

Tabula f^lgejima

Ramum exhibet Tittii.

LJbiLitt A. ejus fruclum,

13. Vero ejus officii!umfiminale denotat.

AANMERKING.
Ttttius a Vaknt. in Amboina defcript. pag. zzi. quoque

conmemoratur , & in Tab. lub No. LV. exhibetur.

Het bout van 't witte is veel bekwamer tot praauwen,
om dat 't wel ligt opzwelt, en 't water inzuygt , maar
ook weder ligt opdroogt, en nietfebeurt; daar entegen't
roode geflagt is t offer van bout, zwelt mede ligt op, maar
in 't droogen Jcbeurt bet, daarom werd 't witte meejt aan*
geplant, en 't roode voor wilt gebouden.

De tvointigjte Pfoat

Vertoont een Tak van de Titti-Boom.

Alwaar Lett. A. de vrucbt aanwyfr,

B. De Zaat-korrel.

OBSERVATIO.
De Tttti-Boom wert by Valent. in de btfehrrywng van An*

bon.p. %%\. medc vcraicld, en op de Plaat onder No. LV«
verbeeldt.

CAPUT DECIMUM SEXTUM XVI. HOOFDSTUK.
Ttttius Litorea. Saoly.

HMo. Tittii fpecies eft litorea , truncum gerens
multo humilorem ac tenuiorem praecedenti ,

qui-

que plerumque incurvus eft, inclinat, & haud
multo crarfior eft crure,aliquando autem ad hominis
craflitiem excrefcit, ejus rami funt pauci & incurvi

,

corticem gerentes nigricantem , rugofum , ac nodou
funt per veftigia deciduorum foliorum

,
quique me-

dulla fungofa funt repleti , in horum fummo folia

copiofe locata funt ar&e fibi jun&a binaque oppofita,

obliquatn efformantia crucem
, qua? illis Tittii quam

iimillima funt, fed breviora & flaccidiora, formam
habentia plani remi , inferius nempe anguftata,

fuperius lata & Rotunda , in obtufum apicem definen-

tia , novem ac decern pollices longa , fex feptemve
lata , fuperne glabra , inferne lanuginofa , plurimjs

pcrtexta craflis & obliquis coftis, petiolis autem craf-

lis & curtis infident, fubtus purpurafcentibus , quales& coftae longitudinales funt.
Flores brevihus craflisque infident pedunculis, qui

primo coronam efformaTu HpnfarTlj capita acuta fufti-

nentem, quorum longifiimum n^;,,™ P{> nn;E jn
flores explicantur, atque illos Manorce referunt, lea

funt infundibiliformes , fefeque aperiunt in feptem

octoque petala cxtenfa & furfum elevata, fordide al-

bentia ,
gratum quodammodo odorem fpirantia, fed de-

bilem, ac facillime decidentia, quum filamentum in

conipettum venit longum , quod capitulo infidet vi-

ridi , & in fru&um excrefcit. Hie femi-adultum
refert Ficum* vel fru&um Siri Boppar, fed cafeifor-

mis eft , viridis , ac demum nigricans , fupra circulo

cinereo notatus, ac fovea inpreftus , ubi & cordiformis

eft , ac porro repletus medulla fungofa & ficca.

Arboris lignum eft album, molle,& inutile: Loci*

crefcit faxofis , feu in litoribus ad declives montium
pedes litis, ad filvae oram declinans , acfi ab aliis pre-

meretur, & expelleretur fruticibus.

Nomen. Latine Tittius Litorea. Malaice a quibus-

dam Titti Laut. Amboinice in Hitoe Saoly & Aylaun
Umali , in Leytimora Mabecul & Aylaun Maccur , alii

illam Malaice vocant Pamali, h. e. Folium infauftum,

quum pifcatores hoc folium pro malo habeant onli-

ne ad pifces capiendos, fi in navigiis fuis decidat.

Locus. Hujus faepe una alterave arbufcula obcurrit

in remotis ac folitariis litoribus faxofis, potiflimum

vero in Hitoes ora & parva Cerama.

Ufus. Non funt in ufu ejus folia vel lignum , fed^

uti dittum fuit , ejus folia ab Amboinenfibus pifcatori-

bus maxime exprobrantur, ita ut inter tigna hujus li-

bri haec arbor numerata fit tantum ob adfinitatem

praecedentis Tittii : Trunci vero cortex in re Medica
habet ufum , ejus enim fruftum ad digiti longitudi-

nem in diametro cum paulo majore quantitate corti-

cis radicum Socci Saxatilis , aquae inco&us & propina-

tus, inveteratam curat Dyfenteriam, quod medicamen-
tum inftitutum fuit in trienni infante meaefam iliac, qui

per tres menfes Dyfenteria laboraverac , ac fhiftra

pluri-

Strand Tittie-Boom.

DIt is een Jlrand-gejlagte van Titti, veel lager en dun*
der vanftam dan de voorgaande, die ookmeeji krom
is, en voorwaarts bellende, niet veel dikker dan

een dye , zomtyds als een man , de takken zyn weinig en
krom, fwartacbtig van feborffe , ruyg en knobbelachtig

van de littekenen der afgevalle bladeren , van binnen met
een voos merg, aan 'tuitterjie der zelverjtaande bladeren
digt agter malkanderen , twee en twee tegens malkandery
en eenfebuyns kruys makende, dezelve zyn die van Titti

meeft gelyk , dog korter enjlapper , zy bebben de gedaante

van 't platte van een riem , te weten agter fmal , vooren

breed en rond, met een Jtompe fpitze , ntgen en tien duy-

men lang
?

zes en zeven breed, boven glad, maar van on-

deren wotacbtig , met veele dikke en zetrj'cbuynze ribben,

Jlaande op korte dikke ftelen, die van onderen watpaars
zyn

,
gelyk ook de middel-ribben.

De bloemen'komen voort op korte dikke fteelen, eerfi

vertonende een digt kroontje van fpitze knoppen , jlaande

't langfte in de midden . maar uit. de bloemen werdeni
r>p hint™??* geiyken die van Manoor,dog bebben langere
balzen , gemaakt van zeven of agt blaadjcs , die wyd ge'
opent Jlaan , en met baar eynden opwaarts eebogen , vuyl-
wit , eenigzints wel riekende , dogflap en ligt afvallende,
agter latende een lang draatie , op een groen knopje , daar
uit de vrucbt werd. Dezelve gelykt een half vofwajjent
vyge 3 °fde vrucbt van Siri Boppar ,kaasvormig ,groen^
ten laatjlen rookacbtig, boven op met een graauw cirkel-

tje, en pleyn daar binnen , daar ze ook wat bartacbtig is,

en voorts va/i binnen met een voos en droog merg gevult.

Het bout is wit, week, en ondeugent: Hy waft op

Jleenige (Iranden, die aan de voet van 't leege gebergte

zyn , even aan de rant van 't bofeb voor overbellende

,

als of by van de andere ruygte gearukt wierde.

Naam. In
y

t Latyn Tittius Litorea, in'tMaleytsby
zommige Titti Laut. Amboinfcb op Hitoe Saoly en Aylaun
Umah , op Leytimor Mahecul en Aylaun Maccur , an-

dere noemen bem in 't Maleyts Pamali , dat is ongeluk-

kig Had , om dat de viffebers dit blad voor ongeTukkig

bouden om viffeben te vangen, als z;y bet by bun in de
praauvo bebben.

Plaats. Men vind dit boompje bier en daar een, op of-

gevallene en eenzaame Jleenacbtige flranden , meeft op de

Kuft van Hitoe, en kleen Ceram.
Gebruik. Het beeft ook geen zonderlyk gebruik* nog

van bout , nog van bladeren , zynde daar en boven, als ge'

zegt, by de Amboinfcbe viffebers een gebaat gewas , za
datze onder de timmerbouten dezes Boeki getrokken is,

fleets voor een maagfebap met 't voorgaande Titti. De
feborffe desflams beeft egter nog een mdicinaal gebruik

,

want eenftukje daar van een vinger lang in 't vierkant,

met ruym zo veel feborffe van dewortelvanSoccusSaxi*
tills 9 in water gekookt en gedronken, geneeft de verou-

derde ro§de loop , zynde in myn buys aan een drie-iarig

kind geprobeert , dat wet drie maandm aan roode melizoen

gegaan $
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plurima adfumferat medicamcnta,hoc autem curatus

fuit : Quidam ifti decofto addunt Catappae itam cor-

ticem , adulti vero ac fenes primum tantum corticem

mufticant cum Pinanga &pauxilloZingiberis,fuccum

modo deglutientes.

Hujus fpecies videtur efle lignum quoddam citri-

num Ternatenfibus Bololo Malulri di&um , Malaice

Bonckus Cuman, quum Ctmcelli amant hoc intrare li-

gnum , inque eo fefe abfcondere , mediocris fine du-

bio erit arbor litorea amplo & cordiformi folio, re-

cens ejus lignum citrinum eft, leve, & faporis ama-

ricantis , contritumque propinatur contra Toepamay,

quae Colicae fpecies eft quafi fuffocatura.

Ternatenfes Rizophori inter arcana fuamcdicamen-

ta. aliud porro fervant lignum, Oepas Daty iplls diftum,

quod puto idem efle ac illud Tittii Litorea , eft enim

arbor litorea, binos homines alta, folia gerens inftar

Cadju Radiated minora, oris finuofis , fru&usque in-

ftar Boa Rauw,tid nigricantes , ac intus concavos.

Albae fpeciei folia pallide fufcis diftintta funt venis

,

nigra? vero obfcure fufcis, ejusque radix externe &
interne nigricat § faporemque habet amarum. Hoec

ultima fpecies multum crefcit ad Borealem plagam
Poorto in Uliaflerenfibus infulis , atque adhibetur con-

tra morbum ipfis Doty diftum
,
quo intelligunt certum

incantamentum , fi Magus alicujus umbram fcopis ver-

beret , unde ejus abdomen cum fummis anxietatibus

intumefcit, ex quo cito etiam tales moriuntur homi-

nes ; fed forte erit veneficium per quoddam toxicum,

fi fit res naturalis.

gegaan, en veele middelen gebruikt bebbende, eindelyk

bier van genezen is. Zommige doen by de voorfcbreven

Decottie, de jcborjfe van Catappan Itam ,maar oitde lin-

den nemen de voornoemde fcborjfe , knauwende die met
Pienang , een weinig kleene Gember daar by doende , en
den zap daar van infwelgende.

Hier vanfchynt een zoort te zyn, een bleek oocker-ged

bout , by de Ternatanen Bololo Mahuli genaamt, enin
*t Maleyts Bonckus Cuman, om dat zig de Cancelli of
Jlecke-krabbetjes geern daar in verbergen : Het zal een
middelbaare jlrand-boom zyn , met een breed beri-formig

Had. Het verfcbe bout is bleek-geel, ligt , en wat bitter

vanfmaak; gevreven en ingenomen werd gebruikt tegens

Toepasnay, een zoorte van colyk, die opklimmen,enver-
flikhen wil.

De Ternataanfcbe Wortel-mannen bebben
t
onder boars

fecreete benamingeh nog een bout,'twelk ry Oepas Daty
noemen , dat ik giffe 't zelfde te zyn met Tittius Litorea,
want 't zal een jlrand-boom zyn, omtrent twee mannen
boog, met bladeren als Cadju Radja, dog kleender, met
bogtige randen, vrucbten als Boa Rauw , dogfwartach-
tig,en van binnen hoi. De witte zoorte beeftligt-bruyne

aderen aan de bladeren, defwarte beeftzedonker-bruyn,
<wiens wortel binnen en buyten fwart is , en bitter van
Jmaak. Dit laatflejlaat veel benoorden Poorto in de Uliaf-

fers, werd gebruykt tegens de ziekte Doty , waar door zy
verjlaan een zoorte van betovering, wanneer den Tove-
naar iemandsJchaduwe met een bezem Jlaat, waar door

bem den buyk met groote benaautbeid opfwelt , dat men
febielyk daar aan Jterft ; miffebien is 't een vergeving met
eenig gift , zo 't rtatuurlyk is.

CAPUTDECIMUMSEPTIMUM. XVII. HOOFDSTUK,
Sicchius. Sicki* Tic Sicki-Boom.

HMc quoque cum Dabano & Samama, uti fupra

diclum fuit , una ex crafliflimis & altiffimis fil-

veftribus arboribus eft,truncum gerens redhim,
quern vix binitresve homines complettipofTunt. Ejus
vero cortex uon ita profun^le eft laceratus , ac ille

Samamse , fordide vindis & Fufcus , unum vel fesqui

toollicem craflus , intus ruber , paucumque exfudans
lac vifcofum, fi iiicKUuu . foiwiau At feminam iti-

dem dividitur, tdta forma plerumque difterancs.

Primo: Siccbiiis mas feu angujlifolius , qui duriffi-

mum gerit lignum , fie crafliorem magisque fufcum

corticem quam femina , altifiimumque & erettum trun-

cum , foliaque habet inordinate locata , plurima libi

jun&a in ramorum utcumque extremo , Caryophyl-

lorum foliis quodammodo fimilia, fed breviora, ma-
gisque curtis infidentia petiolis, quatuor polliceslon-

ga , binos lata digitos , ad fummum latifiima , ubi & in

iubrotundum apicem definunt, quorum quaedam in-

tenfe flava funt , rotunda , craffa , glabra , fuperne ob-

fcure nigricantia , inferne flavefcentia, plurimis te-

nuiffimis venulis pertexta, horumque ramuli feu rachi-

des nodofcE admodum funt ac fere pungentes feu fpi-

nofse. Prima foliorum germina rachidibus infidentia

florem quafi referunt per incurvos ramulos.

Flores plurimi fimul juntti magnis in racemis pro-

germinant , qui primo capitula funt viridia Viciae fe-

minum magnitudine , fuperius longo apice ornata,

quae fefe aperiunt in flofculos albos ftellatos & penta-

petalos , apex autem ifte in ipforum centro tanquam
piftillum locatur , poft hos frudus excrefcunt rari

,

qui oblonga? funt baccas , minores Olivis , diuque vi-

rides, fed demum colorem adquirunt luteum vitelli-

num cum fufco mixtum , fub tenui , lenta , & vifcofa

carne nucleus reconditur oblongus , ab utraque acu-

minatus parte , rugofus , multisque excavatus foveo-

lis : Hae baccse non femper funt rotundee , fed ali-

quando etiam quadratse.

Lignum recenter caefum gravifiimum eft, & aqua
refertum , unde & SicH Ayer vocatur, fed fan's facile

exficcatur,ex purpureo rubet colore, fedficcum ruf-

fefcit , & tandem externe cinerei eft coloris , eftque
molle, nee venis multum diftinftum , fed nodofum,
ac durae fubftantiae, facile autem caeditur, ftd ferrae

refiftit, eftque porro leve, nee durabilie, fi nempe in

locis

Dlt is mede metde Dawan en Samama , als bovenge*

zegt, de dikfie en boogfte Wout-boom ,met eenreg'

tenflam , die twee a drie mannen omvademenmoe-
ten. De fcborjfe is niet zo diep gefcbeurtalsvanSamamOy
uit den vuyl-groenen en briiynacbtig+ <^n en een balvs

duym dik , binnen rood , ev <™ ™nig kleverig melk

uitgevende , als mety**** rn ^aP^ Hy werd in manneken
*nvojrKen~xreraeeU 9 meefi over 't gebeele lyf van mal-
kander verfcbillende.

Eerfielyk: Sicki 't manneken ofte bet kleenbladige,
't welk ook *t bardfle is , beeft een bruynder en grovere
fcborjfe dan 't wyfken , anders zeer boog en regt vanflam.
De bladeren Jlaan zonder ordre , en veele agter malkander,
meefi aan 't voorfle der ryskens 3 de nagel-bladeren eenig-

zints gelykende , dog korter, en op korterefleelen , trier

duimen lang, twee vingers breed, aan 't voorfle breetji,

met een rondefpits, zommige boog-geel, rond, dik,glad,
boven boog-groen ,van onderen geel-groen , met veelefyne
adertjes doorregen , baare ryskens zyn zeer knobbelig en
bykans Jleekelig : De eerjle uitfpruytzelen der bladeren aan
baare ryskens ,vertonen een bhem met baare kromme tak-

ken.

De bloemen komen voort, veele by malkander gedrongeJi
aan groote trofjen ,zynde eerfl groene knopjesindegrootte
van JVicken met een langftieletje boven op , dewelke baar
openen in kleene witte gejternte en vierbladige bloempjes,
blyvende bet voornoemde jlieletje in de midden Jlaan , zyn-
de kleen, wit, en gejlernt; na dezelve waffen de vrucb-
ten weinig in getal, zynde langwerpige bezi'e'n , wat kleen-

der dan Olyven , lang groen blyvende, ten laatjlen wor-
denze wat doorn-ge'el , met bruyngemengd , onder 'tdunne
taaye , en lymacbtige vleefcb , hebbenze een langwerpige
korl, agter en vooren toegefpitfl, wat rimpelig, of vol
kuyltjes. Deze bezi&n zyn niet altyd rond 9 maarzomtyds
wat vierkant.

Het bout verfch gekapt is zeerfwaar en vol water,
daarom bet ook Sicki Ayer genaamt wert, maar droogt
redelyk ligt op, is purper-rood, maar bejleift jlrax ros,
en ten laatjlen van buyten graauw , week , zonder kenne-
lyke aderen, wat quajlig, dog van grove fubflantie ,ge~
makhelyk om te kappen , maar de zaage wat tegenflaande ,
ligt , en niet durabel 3 te weten, waar 't op bedompte en

vocb'
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locis locatum fit occlu^s vel humidis. Dcnfas amat

h&c arbor filvas in altnfimis montibus ex rubra terra

compofitis » quales plurimi funt Amboinae montes.

Secundo Siccbiusfemina feu latifolia truncum gerit

crafliorem , leviorem corticem , ac folia latiora ,
qua;

ad minimum duplo majora funt quam maris , feptem

nempe & ofto pollices longa, tres vel tres cum di-

midio lata, craflloribusque conftantia venis, laete vi-

ridia,flaccidiora, & fuperius latiflima,ac fubrofcunde

definentia, prioris caetenim fimilia,uti & ejus flores.

Fru&us hujus arboris funt paulo rhajores, ac pluri-

mum quadrati oris rubentibus.

Ejus lignum mollius eft, rugofius, primo ruffum,

ac dein citrinum,fi ficcum fit, vel dolabra poliatur,

venasque exhibet feu ftrias Iongitudinales , (plendet-

que inftar ferici , facile autem perdolatur , ac fecuri

finditur, non vero tarn bene ferra,quum pilofa ejus

fubftantia hanc magis retardet, quam mas.

Quidam tertiam hujus componuntfpeciemexutris-
que mixtam , cujus folia inter has binas fpecies funt

media: Lignum vero in externa parte flavefcit, in-

terne rubefcens uti maris. Serram omnium facillime

admittit, unde & plurimum expetitur ad afleres fe-

candos , quum non adeo fit nodofum ac illud maris,

hsec vero fpecies ad illam maris pertinet.

Anni tetnpus. Fruclus maturefcunt menfe Januario.

Nomen. Latine Siccbius ;]uxta. Malayenfe& Amboi-
iienfe Sicki ; Ligniarii noftrates ejus lignum vocant
Bayenbout ob fimilitudinem illius , quod in Batavia

crefcit , ibique Bayo feu Caju Weyer dicitur , ab Am-
boinenfi autem ligno multum diverfum , Bayo enim
arbor eft majora gerens folia , illis Samamce quodam-
modo fimilia ; cujus lignum ex craflis conftat fibris

,

eftque pilofum, album, &molle,quod vixpoliripo-
teft,unde & ligniarii noftri cunclos afleres ex tali le-

vi ligno confectos Baye- afleres vocant, quin potius

crederemus illos hsec ligna denominafle ita ex fimili-

tudine panni levidenfi, qui inter omnes pannos levif-

fimus ac viliflimus eft.

Mas proprie dicitur Sicki Mera & Sicki Batu, h. e.

rubra & lapidea Sicchius, quum ejus lignum duriflimum
& durabiliflimum fit. Femina vero Sicki Poeti , &
Parampuan vocatur, in Hoeamohela Ayfiri.

Locus. Per cun&as Amboinae infulas nota eft hsec
arbor, prssfertim in Hitoe & Boerone, fed jam per
csefione.m fc feftionem adeo inminuta, ut non nifi in
remotis obcurrat mo^K,,*.

Ufiis. Hoc in Amboinaufitaumiii^^^n-Kcnurr. e>v

quo afleres fecantur non tantum aedificiis , fed cunctae

cuoque viliori fupelle&ili infervientes , hique ex cun-

ctis tribus formantur fpeciebus , potiffimum vero ex

binis pofterioribus , non quod iplarum lignum melius

lit , fed quia Chinenfes ligniarii facillima elaboratu

eligunt. Si hi afleres locis ponantur ficcis, per quinde-

cim annos &diutiusdurarepoflunt,fedinpavimentis,

quae continuis ablutionibus obnoxia funt, per quinque

vix annos incorrupti manent , vel enim turn canofi

flunt , vel ab albis perduntur formicis. Ex hoc quo-

que ligno tigna , quadratae coftae , minoresque trabes

sedium teclis infervientes fecantur , ita ut cunfta viliora

domicilia , ciftse , menfaeque vulgares exhocfabricen-
tur ligno.

Maris lignum rubrum rimas facile agit ac frangitur,

quod non ita in feminae ligno obfervatur, unde& me-
lius infervit minoribus navigiis ex hoc formandis. Ve-
tuftum ac ficcum harum arborum lignum igni inje-

ctum ftridet inftar falis , immo magis quam Mangi
Mangi lignum , prsefertim Sicchii albae , facillime ta-

men ardet , fed cito in cineres convertitur , nee car-

bones praebet , unde & aedes ex hoc conftruttae ligno

vehementiflime flagrant citoque confumptae funt, fi

flammam concipiant. Ex alba fpecie optime formari
poflunt ciftulae , quae politae & bene depuratae inftar

ferici fplendent ; rioftrumque Amboinenfe Sicchii li-

gnum omni ex parte melius eft Javanorum ligno
Bayano.
Quando ligniarii hanc csedunt arborem , pegma circa

ejus truncum formant ad hominis altitudinem , quo-
usque nempe ejus alae elevantur, ibiaue, ubi trun-
cus rotundus eft , eum caedunt, uti hoc in cunttis
alatis obfervatur arboribus. Siccum Sicchii lignum
igni injeftum non tantum ftridet , fed odorem quo-
que fundit gratum ad Benzoin adcedentem.

Tom. III. Tabula

vocbtige plaatzcn Jiaat . Hy waft geern in digte boffeben,

en op de boogfie bergen, die van roode aarde bejlaan,ge-

lyk meejl 't Amboinfcbe gebergte is.

Ten tweede : Sicki het wyfKen of.breedbladige , is <ayrf

zo dik van Jtam, licbter van JcborJJe , en breeder van
bladeren , dewelke ruym tweemaal zo groot zyn dan aan
't manneken, teweten, zeven en agt duymen lang , drie
en Vierde-balve breed, met merkelyke aderen, ligt-groen,

Jlapper, vooren mede breed en rond toelopende f andersde
vuorige gelyk) als mede de bloemen. De vrucbten zyn 00k
imt grooter en meejl vierkant , docb met roode kanten.

Het bout is zagter, pelfiger, eerji ros 9 daar na bleek-
geel befiervende, en als bet gefchaaft wert in de lengte
eenige Jlreepen vertonende, en glimmende als-zatyn, ge-
makkelyk voor de febaaf en byI , maar niet voor de zaage>
om dat bet met zyn pelfige fubjiantie dezelve meer tegen-

boud , dan 't manneken.
Zommige maken een derde gejlagt van beyde gemsngt ,

njoiens bladeren tuffebert beyde zyn. Het bout aan de bui-

tenkant geelacbtig , na binnen toe ligt-rood, gelyk aan 't

manneken. Het neemt de zdage van alien op 't gemakke-
lykjl aan , en werd daarom meefi gezogt om planken van
te zaagen , om dat 't zo quajlig niet is als bet eerjle , of
manneken ; docb dit gejlagt mag men bequamelyk onderbet
manneken begrypen.

Sayzoen. De vrucbten ziet men ryp in January*
Naam. In 't Latyn Sicchius , na 't Maleytjcbe en

Amboinfcbe Sicki, onze Timmerluyden noemen 'Jfiayen-
hout , na de gelykeniffe van 't gene op Batavia wait, en
aldaar Bayu of Caju Weyer genaamt werd , van 't Am-
boinfcbe Sicki-bout merkelyk verjcbillende ; zynde Bayo
een boom met grooter bladeren , die van Samamaeenigzints
gelykende , met een grofdradig , pelzig, wit, en week
bout, dat qualyk glad te krygen is , daarom onze timmer-
luyden alle zulke planken , van ligt bout gemaakt , Baye-
planken noemen , of men moefle zeggen , dat zy 't gedaan
bebben van de gelykeniffe des Bayen-doeks 9 'twelk onder
alle doeken 'i ligtjtc enflegtfle is.

Het manneken biet men eygentlyk Sicki Mera en Sicki
Batu, dat is, rood, en Jleen-Sicki , om dat zyn bout bet
bardfte en durabelfte is. Het wyfken noemt men Sieki
Poeti, en Sicki Parampuan. op Hoeamobel Ayfiri*

Plaats. Het is in alle de Amboinfcbe Eilandenbekent,
zonderlyk op Hitoe en Boero, docb nu door

y

t veelzaagen

zo veel vermindert ,dat men 'tniet dan in 'tverregeberg-

te vind.

Gebruik. Di* Cj %n Amboina net aldergebruykelykfle
*«.,+ *„.jj{utteen daar van te zaagen, niet alleen tot den
bitisbouw ,maar 00k tot allerbande Jlegte buisraad dienflig
en dat van alle drie voornoemde zoorten,docbweVtmee%e
van de twee laatfie, niet om datze beter zyn dan in 't

manneken, maar om dat de Cbineeze bout-zagers altyd
bet gemakkelykfle zoeken. Als deze planken drocg fiaan
konnenze wel vyftien a zeftien jaren, en langer duren\
maar aan de vloeren,, die *t fpoclcn gedurig onierworpen
zyn , konnenze qualyk vyf jaren onbefebadigt blyven *
want ofze vermolmen in baar zelfs, ofde witte mieren
komen daar in. Men zaagt'erookfparren, vierkante rib-
ben, en ligie balkjes van, aan

y

t bovenwerk van debuy-
zen gebruykelyk , zo dat alle de gemeene buyzen, Jlegte
kijlen , en tafels , van dit boutgemaakt werden.

Het roode bout van bet mannekenfebeurt en breekt ligt

*t welk bet wyfken niet doet, en daarom is 't bequaamer
tot licbte praauwen en kteene vaartuygen : Het oude en
drooge bout van deze boomen , knerft in 't vuur als zout
ja meer als 't Mangi Mangi bout, inzonderbeid witte
Sicki, brand ecbter zeer ligt, en vervalt baafl tot affebt
zonder koolen , daarom de buyzen van deze planken ge-
maakt, eenfelle brand veroorzaken. Van 't witte geffagt
kan men bejt alderbande kifijes maaken ,dewelke gepolyji
zynde, en zuyver gebouden , glimmen als zatyn, en in
alle maniere is ons Amboinfcb Sicki-bout beter en durabel-
der, dan 't Javaanfcbe Bayenbout.

Als de bout-zagers dezen boom mikappen, makenze een
ftellagie om den jtam , in de boogte van een man , nament-
lyk zo boog als omtrent de vlerken zyn , en kappen den
jtam af, daar by begint rond te worden, gefykze met
alle boomen doen, die vlerken bebben. Het drooge Sicki-

bout in 't vuur gebrand, geeft bebalven bet knerffen t ook

een reuk van zig , die naar Benjoin trekt.

F De
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Tabula Vigefima Prima De een- en twintigjle Plaat

Ranwm exhibet SUM maris, quae Sicki Batu incoKs dicitur. Vertoont een Tak van de Sicki-Bom hct mannetje, ofte

Sicki Batu van dc Inlanders genaamt.

Tabula J^igefima Secunda

Ramum exhibet Skcbiifemka , quae Sicki Poeti vocatun

OBSERVATIO.
Siccbm a Valent. no. quoque conmerooratur.

De twee- en twintigjle Plaat

Vertoont een Tak van de Sicki Boom het wyfje, wdkejftlf
Poeti genaamt wert.

AANMERKING.
De Sicki Boom werd by Vakntyn pag. no. mede vermeld.

CAFUTDECIMUMOCTAVUM XVIII. HOOFDSTUK.
Ulajftum. Caju haffu

HJEc quoque rngens eft arbor filveftris , ejus mili-

eus non omrrino rectus eft , fed parum incurvus,

exceptis quibusdam, quae erectae excrefcunt,

funtque circa radices alatse , fed non ita ac prece-

dences , truncus vero craflitiem habet binarum ul-

narum, cujus cortex eft cinereus feu gilvus, glaber,

tenuis , fed lentus , ltenoque- firmiter adherens , ad

ta&um mollis , atque numidus , cutis levem pruritum

6xcitans, ilque incidatur , vulnus illud lividum con-

trahit inftar plumbi colorem cum grato odore. Ejus

Coma eft ampla , pluriraisque foliis & ramulis luxu-

riat uti Lingoa. Folia non certum obfervant ordi-

nem ,
phirimum tamen bina fibi funt obpofita, quo-

rum quatdor fimul crucem efformant , atque ex fin-

gulorum fere alis novus propullulat petiolus alia fu-

itinens folia , unde hujus arboris coma adeo denfa eft

:

In ramulorum fummo burfula feu vagina excrefcit ex
binis foliolis formata,quae, quum fefe aperiat,unum
alteramve foliolorum emittit par, quae adprimumad-
fpeclum pro floribus haberentur. Folia ilia Lingoae

referunt , fed funt magis cordiformia , inferius nempe
iubrotunda & aurioulata , fuperius acuminata , tres

quatuorve digitos transverfales longa , binos cum di-

midio & tres lata-, in vetuftis arboribus majora, te-

nuia, paruni^u/* ru^ofa^ nlurimisque obliquis ac pa-
tallelts coftis pertexta, inTenore pa^ Qrotuberanti-
bus, funtque laete virentia, ad oras fepius^rauciw..

t

maCulisque ferrugineis fa3pe adfperfa, plerumque e-

tiam una folii pars longior eft altera, uti in Solanis.

Flores in hisce arboribus non obfervantur.

Fru&us vero pilulas referentes longis infident te*

nuibusque petiolis , ex quibusdam itidem vaginis , qua;

tamen raro fuperfunt & inveniuntur. Fructus itaque

parvae funt pilule inftar majorumpiforum,tribus, qua-

tuor vel quinque fimul infidentes pedunculis, qui ex
fimplicibus parvisque fquamis compofiti funt

, quique

in inferiore parte tanquam in centro circa rotundum
globulum, Sinapios femen referentem,concurrunt, fim-

pliciaque exhibent filamenta primo viridia , dein fufca,

fique conterantur, facile decidant;oportet etiam ar*

borem efle vetuftam, antequam hos proferat frufhis,

unde & non multum nori funt, in hisce vero, uti vi-

detur, femen latet,ex quo arbufcule progerminant.

Lignum duplex eft; maris citrinum habet colorem,
tenutifimam & denfam fubftantiam inftar Tiliae ligni,

fed duriorem. Venae in hoc non obfervantur, eftque

plerumque concolor , atque in quibusdam tantum locis

albentes magis gerit mnculas & ftrias, quod vitiofum

in hujus ligni afle^bus habetu.r , fi vero nt ficcum , fa-

cillime elaborari poteft tarn ferra quam dolabra, vi-

nofumque fpirat odorem
,
qui in ficco ad Mephitim

adcedit, in recenti vero lacleum, difficulter quoque
transverfaliter caeditur , quum fecures nimis hebe-
fcant , per longitudinem vefo facile finditur , immo fae-

pius magis quam ciftiariis gratum eft: Recens lignum
vitellinum habet colorem , fuccumque fundit fubtilem*
qui cerutefek, ficcum vero conftantem citrinum fer-

vat colorem. Alteram vera lignum
, quod feminae

habetUT, magis albet, ac faspe inftar Buxi pallidum,
nihilominus tamen tenuis &folidaefubftantiae,melius-

v
que elaborari poteft quam praecedens, quum non ita

facile

Ulajjie - Boom.

DIt is mede een groote wout-boom , den Jlam niet ge-

beel regt , rnaar een voei?iig bocbtig , bebalven zom-

mige die regt opfebieten , met vlernen aan de <wor-

telen , dog niet groot , en den jlam gewind de dikte van
twee mannen omvademens. De fcborjfe is ligt-graaww

,

ofvaal, even, dun, zeer taay, en vafi aan 't bout He-

vende, zagt in
y

t aantqften,en als by nat is, op de buyd

een kleen jeuken verwekkende , als men daar in kapt , wordt

de quetzuure Jlrax fwart-blaaww gelyk loot , met een aan-

genaame reuk. De kruyn is breed , vol ryskens en loof,

dierbalven weelderig Jlaande , gelyk aan de Lingoa. De
bladeren Jlaan in geen vafte ordre aan dezelve , dog meeft

twee tegens malkander , en maken met bun vieren een

kruys s maar bykans uit ieder feboot komt een nieuwjteel-

tje met andere bladeren , waar door deze kruyn zo digt

van loof wert. Aan *i uitterfie der ryskens , ftaat een

beursje offebeede , van twee kleene blaadjes gemaakt, 't

welk zig openende
t
een of twee jonge blaadjes voortbrengt,

die men in *t eerft voor bloeizel zoude aanzien. De blade'

ren gelyken die van Lingoa wat, dog zyn bertformiger ,

te weten agter rond , toegebilt, en vooren febielyk toege-

fpitfi, drieenvier dwersvingers lang , derde halvem
drie breed; aan de oude boomen grooter , dim, wat rim-

pelig, en met veele febwynze parallel* *>M>en dvorregen
%

aan de onderzyde ven^^rr^ blJde °f tigt-groen,

„ a.j.—*~

—

^rfctyarroodacbtig , en zyn zetfs met yzer-
plekken bezet, ook bebbenze meeftendeels de eene belft van
f
t Had longer dan de andere,gelyk de Nagtfcbade ; bloei-

zel vind men aan dezen boom nieti

Maar zyn vruchten ofpillekens komen op lange dunne
fleeltjes voort , mede uit eenige fcheeden, die men egtet

zelden daar aan vind. De vrucbten dan zyn kleene pille-

kens , als groote erweten, op drie , vier, of vyf dunne
fleeltjes by malkander fiaande , van enkelde kleene febub-
betjes gemaakt , die met baar agterfle in 't midden rond-

om een kleen knoopken, ah mojlert-ztiad yfzamen Jlooten,

en enkele draatjes vertonen, eerft groen, daar na bruyn-

itcbtig als men ze vryft, ligt afvallende; den boom moet

ook groot zyn , eer by deze vrucbten voortbrsngt , en daar-

om zynze weinig bekent, egter ,%o *t febynt , moet H zaat

daar infteeken, waar van de boompjes komen.

Het bout is tweederley , ddt van 't manneken is ligt-

getl, zeer fyn,en digt van fiibftantie ,gelyk ons Linden-

bout, dog harder: Het beeft geen arferen, en is meefb

eenparig van coleur , hebbende Jlegts bier en daar zommi*

ge wittere plekken en flreepen , '£ welk voor een fout of

misflandt aan de plankcn gebouden werd. Droogzynde,
laat by zig zeer gemakkelyk bearbeyden , zo door dezaagy

als febaaf, engeeft een wynacbtigen reukvanzig^diein
*t drooge na fwavelgrond trekkende is , dog in 't verfebe wat
melkagtig , is moeyelyk om overdwers tekappen , om dat 'tde

bylen tejlomp maakt, maar in de lengte febeurt bet ligty

ja dikwils meer als bet de Kiftemakers lief is. Hetverjcbe

bout vertoont bem doom-geel, beeft eenfubtielen zap, die

op den knop blaauw beflerft, maar *t drooge bout, als ge-

zegt , boud zyn beflendige coleur van ligt-geel. Het ander

ddt men voor 't wyfken boud, is witter, en zomtyds zs

bleek als Bux-boom, niet te minfyn en digt vanfubflarp

ti£ yb9ter om tcbewerken dan bet voorige , om dat 'tzoligt

met
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facile findatur, vinumque Hifpanicum'odore aemula-

tur. Hujus quoque fpecies obcurrit plerumque alba

,

tenuiffimae fubftantiae ac durioris utrisque praecedenti-

bus, quae LaJJi lapidea, feu LaJJi Batu vocatur, quo-
rum folia inter fcCe non multum differunc , excepto
quod ilia feminae fint oblongiora ac majora, plerum-
que etiam haec eft frugifera , quum in mare rarifiime

tru&us obferventur.

Anni tempus. Frucius menfe Aprili proveniunt.

Nomen. Latine Ulajjiwn. Malaice Caju LaJJi, Caju

UlaJJi, & OlaJJi, quo nomine nota eft haec arbor in

Boerone & Cerama : In Boerone autem proprie vo-

catur Kilabi, quidam illam Ternatice nominant Mor-
falla , fed erronee ; Morfalla enim alia eft arbor, poftea

defcribenda.

Locus. In ipfa Amboina non crefcit , fed in vicinis

ipfi locis, in Boerone nempe, in tribus XuUe infulis,

in Bongaya , parva Cerama , feu Hoeamohela , Kelanga,

& Bofioa, tarn in montibus quam in planitie juxta li-

tus, optima vero plerumque in locis faxofis invenitur,

licet & fimul paludofa fint.

Ufus. Optime ejus lignum infervit ad afferes, ex
quibus ciftae, fcrinia, ac menfae formantur , quum la-

tifint,ac politiflime elaborari poffint,quaeque ornan-

tur tabetlatis ex Ebeno ligno facr.is: Hunc in finem

flaviflima eliguntur fegmehta, quum vero haec macu-
lis albis lint notata, hinc opera haec elaborata Calap-

pi oleo folebant obduci, ut uniformia & concoloria

fint, quae tarn diu poliuntur acfricantur, donee oleum
hoc penetraverit. Melius autem eft, fi Lini oleum
hunc in finem adhibeatur, atque calefactum inlinia-

tur,quod melius etiam ligni colorirefpondet, fin vero

Caju LaJJi intenfo tingere velimus colore , turn perdo-

laiae partes calce obducuntur , quae per nO&em ipfis

adhaereat^dein vero aquafalfa aoluuntur ac depuran-
tur.

iEdificiis non ita utile eft,quum per radios folares

jtattum facile rimas agat
?
Boeronenles veroilludadhi-

bent ad navigia, quum lllud durabile cenfeant in aqua
marina, cui vero noftri ligniarii obloquuntur, quum
experti fint, teredines facile contrahere, antequam
per tres annos fu^it ulitatum. lacoice am.^ noftram
nationera ignorantia; adcufant, quum nimis teneras

casdat arbores, vel quod plurimorum vitium elt , ni-

mis recens adhibeat lignum, hoc enim inftar Cofafli

quam tardifiime exficcatur,ita ut per annum feponen-

dum fit , antequam in ufum vocetur : Nigricantes autem

iftas maculas in aqua contrahit marina, vel fi in oc-

clufo depofitum fit loco , vel fi antea non rite fuerit fic-

catum : Cacterum incolae hoc lignum putant durabili-

tate fua proxime adcedere in navigiorum ufu ad illud

Cofafli : Recens fabricate ciirft ac fcrinia ifto labo-

rant vitio , quod diu tetrum fervent iftum odorem

,

prsefertimfilmtea non rite ficcatavel chartae in iis ad-

ferventur.

Si Chinenfium vernicem Tsjai copiofe hie habere-

mus, lignum hoc corrigi optime poiTet, atramento

nigro tingi itidem optime poteft , ita ut Ebeno quam
proxime adCedat , qualia jam multa elaborantur cu-

bilia ac fedes, quum glaberrimum fit ac fplendeatin-

Jlar Ebenl , fi fuerit politum.

Anno 1666. arbufculas ex Boerene jufll in Amboi-
nam deduci ,

quarum radices licet confract-ae , in hortis

tamen plantatae hie fatis laete germinarunt, ac intra

paucos annos in craflas excrevere arbores, quae ter-

tio decimo noridum anno fru&us produxerunt: Plu-

viofis menfibus tentavimus has per ramos propagare,

ouurn nobis videretur ejus lignum efle fatis vegeta-

ovum inftar Lingoi, fed hoc mihi non fucceflit.

Tabula Ktgefima Tenia

Ramum exhibct UlaflTu

Ubi Litt. A. cfosfoHum ,

B. VcTofrutlum majori rcpraefentat forma:

OBSERVATIO.

metfebeurt ,en merkelyker nafpaanfebe wyn isriekende.

Men beeft een zoort bier van , meejt doorgaans wit , iter

fyn van J'ubjlantie , en border dan de beyde voorgaande ,
dat men fteeri-Lafli 0/ Laili Batu noemt; aan bladeren
verfcbillenze niet veel van malkanderen , bebalven dat die

van 't wyfken wat langwerpiger en grooter zyn, 00k
is 't zelve meejt vrucbtdragende ,die men aan 'imanneken
zelden vind.

. ,

Sayzoen, De vrucbten vmd men in April.
Naam. In \t Latyn Ulaflium

,

in 't Maleyts .Caju Lafli,

Caju Ulafli en Olafli , met voelke namen 't bekend is op
Boero en Ceram, op Boero zelfs biet 't Kilahi, zommige
willen 't op Ternataans noemen Morfalla , dog qua-
lyk, want Morfalla een verfebeide boom is> en bier na>

zal befebreven werden.

Plaats. Hy wafl op 't eygentlyke Amboina niet, maar
wel op de naajle plaatzen , als Boero , in de drie Aulas
op Bongay , kleen Ceram , of Hoeamohel , Kelang , en
Bonoa, zo wel in 't gebergte als op de vla.kte langs den
Jlrand, en 't bejle gemeenelyk opJleenacbtlge plaatzen

}
al

zyn dezelve wat moeraffig daar by.

Gebruik. Het is een zeer bequaam bout , om plankcn,

daar van te zagen , die meefi voor de Kifiemakers dienen,

tot kiften , kajjen , en tafels , 6m dat dezelve breed vallen,

en zeer glad konnen gewerkt worden , waar op de Ebben-
boute lyjien zeer fraay Jlaan. Hier toe verkieft men de
aldergeeljle ftukken , en om dat dezelve dikwils breede

witte plekken bebben , zo pleegt men de gemaakte werken
van buyten met Calappus-oly te bcjlryken , dat *t eene

coleur kryge , 't welk men als dan zo lange vryft enpolyfit
tot dat 't mdroogt. Men doet beter als men bier toe lyn-.

zaad-oly neemt , *t zelve wat warm gemaakt , daar op

fmeert , 't welk 00k met de coleur van 't bout bejl over-

eenkomt
t
anders als men bet Caju-LaJJi boog-geel wil

verwen , zo befmeerd de glad-gefcbaafde gebeel en al met
kalk 9 laat bet een nagt jlaan, en wafebt 't dan af met
zout-water , en boent bet.

Tot den buisbouw is 'tzo bequaam niet,om dat 't door

de bitte en zonne geraakt, Ugtfplyt; maar de Boeronezen

gebruiken 't tot denjebeeps-bouw, en bouden .*# voor een

durabd bout in.'t zee-water, bet welke onze timmerluy-

den tegenfpreken , als bebbende ervaren dat den boor-

worm daar in komt, eer 't drie jaren aan een Cbialoup
gc/Juu/* bimJiJfi t Z>v\.b vtn I-la—Jk,ii IzfobulJi^cn de UT1ZC

al wederom van onwetentbeyd , als die de boomen tejone
kappen , of

y

t welk 1 meejle gebrek is, dat zy 't teverj'co

tot 't werk gebruyken; want dit bout,gelyk 00k dat van
Cofajju , droogt zeer langzaam op , moetende wel een jaar
gelegen bebben , eer men % gebruyken mag. Het krygt 00k
de voornoemde jwartrblaauwe plekken in zee-water , ofin
een bedompte plaats liggende t als bet te vooren niet ter

degen gedroogt is. Anderzints bouden de Inlanders dit

bout aan bejlendigbeid in den febeepsbouw voor bet naajle

na Cojajfu. I)e verfeb gemaakte kijhn en kajfen bebben
00k die foute }

datze lang dien viezen reuk bebouden, in-

zonderbeyd als men qualykgedroogt linnenwerk , enpapier
daar in doet.

Mogt men den Cbinezen vernis Tsjat in overvloed al-

bier bebben , men zoude daar mede dit bout zeer verbete-

ren konnen: Men kan bet 00k met goede fwarte inkt ver-

wen, dat 't Ebbenbout gelyk wera, boedanig.veele bed-

Jleeden en jloelen nu geniaakt werden, want bet komt aan
gladdigbeyd

y

t Ebbenbout naajl , en gepolyjl glimt mede.
,

In 't jaaf 1666. beb ik kteene boompjes van Boero op

Amboina laten komen , daar dan de worteltjes nog al ge-

febeurt waren , en aldaar in eenige boven geplant , daar

ze wel gevat, bebben , en tot korte dikki boomen wierdent

maar in $ 13. jw* nog geen vrucbten dtoegen. fVy beb-

ben in de rtgen-Moujfm 00K geprobeert de takken te ver-

planten , om dat bet ons toefebeen een weeldrig groey-bout

te zyti gelyk bet Lingoa, maar dat wilde niet lukken.

De drie- en twintigjle Plaat

Vertoont een Tak van de Laljie-Bom.

Alwaar Lett. A, deszelfe blad

,

£n B. de vrutbt in grooter gedaante vertoont.

AANMERlUNG.
XJhjJtum a Valent. fag, 213. quoque conmemoratur , &

obiter defcribitur.

Tijm. III.

De Lajjte-Bo<m komt mede voor by Valent. f, nj.'

CAPUT F 2 XIX,
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CAPUT DECIMUM NONUM.
Labarns. Labarong.

SUbfequentes binae arbores adfines efle videntur

praecedenti UJaflio , Lahari vero truncus multo

tenuior eft , qui plerumque craifitiem ulnae ada>

quat,fuperius rotundusjinferius vero excavatus vcl

angulofus atque alatus , uti in Ulafllo. Ejus cortex eft

obfcurer cinerei coloris feu nigricat , facile a ligno fe-

parandus, fed fragilis eft, ficcus, & intus flavefcens.

Arboris coma eft angufta
,
paucosque gerit longos

furculos fuperne angulofos , quibus pauca etiam infi-

dent folia , quae ilia Nucis Mofchatse quodammodo
referunt , funt autem majora & crafliora,inmarequin-

<jue vel lex pollices longa, fesqui immo tres faepe la-

ta, crafliuscula
,
glabra, paucisque obliquis atque al-

bicantibus venis pertexta,horum vero nervus medius
fuperne fulcatus eft , bina plerumque fibi obpofita

,

quatuorque fimul crucem effbrmant, plurimaque ab
erucis exefa quoque funt, ita ut raro integra inveni-

antur. Ilia vero feminae majora funt& flaccidiora , fex

feptemve pollices longa, quatuor vel quinque lata:

Flores non gerit, fed lpforum loco burfulae quaedam
progerminant , forma brevioris Chirurgorum fpathae,

binis ex foliolis compofkae, uti de LJlaflio quoque
notatum eft, quae parumprotuberat,paucumquecon-
tinet liquorem tenacem & oleofum , Canangae flores

foirantem , praefertim in femina ; fi vero ifta burfula

fefe aperiat ac dehifcat , binae tresve rotunda? propul-
lulant pilulae inftar granorum piperisvirefcentes,quae
magnitudinem adquirunt minorum Ceraforum nigro-

jum fufci coloris, ex rotundo obliquae, tresquatuor-

ve fimul longo infidentes petiolo, qui ex fimplicibus

ac longiusculis componitur fquamulis feu prismatibus,

quae angufto collo delinurit in rotundum ac durum
globulum tanquam in centrum , haec vero externe ar-

ttefibi adcumbunt: Burfula autem ifta inter alia fu-

fca ac mollia locatur folia , quae decidunt , fi fruttus
cxcrefcant : qui diu in arbore perfiftunt , non mutantes
fuum colorem, ac virides tandem prolabuntur,fqua-
mulae vero iftae digitis facile feparari poflunt , remanen-
te interne duro ofliculo , quod arboris femen habetur.
Ejus liguum cripiex md& upcimuui ac auniiimum

vitellinum gerit colorem , ad oras pallidum , folidum,

grave, ac tenuis fubftantiae, quod in quibusdam lo-

cis ftrias quasdam exhibetlongitudinales,haecfpecies

mas cenfetur , diciturque Laharus lapideus.

Secunda femina eft, quae cor gerit inftar cerae fla-

vum , reliqua autem ejus pars albicat, lignum vero
ejus mollius eft,ac praecedente vilius.

Tertia mixta videtur efte fpecies ex Labaro & fub-

fequente Neffato, quae album gerit lignum, circa cor

rubens , fed tenuis*ac durae fubftantiae : Flavum ali-

quando pallidioribus maculis variegatum eft , quod
vjtiofum eft uti in Ulaflio , unde vetuftae eligendae

funt arbores , fi quis afferes concolores defideret.

Anni tempus. Fruclus in parva Cerama prove-

niunt menfe Julio, qui' ibi femi ficcus eft atari menfis,

in Leytimora vero Decembri.
Nomen. Latine Labarus, in Amboina Labarong, in

Hitoe Labalun.

Locus. In Amboina crefcit in montibus faxofis , cir-

ca Hitoe Lammarn , & in Deytimora in diftriclu Oerimes-

fino.

Ufus. Optimum praebet haec arbor tignum tarn ad ae-

des quam ad naves, jufto autem tempore nee lucefcente

hina caedendum eft , nee recens operi adhibendum

,

quum vermes caeterum facile generet per vegetati-

vum ejus fuccum , quo praegnans eft , ita ut fenfim

exficcandum fit uti praecedens Ulaffium : Trabes ac
poftes ex hoc formantur ligno , fed folum non tangat,

quum ibi cito putrefcat; in Amboinenfium asdibus

fenfim adeo indurefcit atque exficcatur , ut pulfa-

tum fonitum edat.

Keyenfes & Amboinenfes ex ejus afleribus navigia
Corre Corren dicla fabricant, quae in aqua marina du-
rabilia funt; ciftis vero non ita infervit, quum ejus

odor fit mucidus , recens autem lignum nidorofum
fpirat odorem , fi elaboretur.

Tabula Vigefima Quarta
Ramum exhibet Lahari,

CAPUT

XIX. H O O F D S T
Lahar - Boom.

U K.

Dfi twee volgende boomen febynen maagfebap te beb-

ben met bet voorgaande Lajji , dog Labarong wykt
't zelve veel aan dikte des Jlams , zynde doorgaans

zo dik als een man omvademen kan, boven rond ,beneden
uytgeboldt of boekig, met eenige vlerken, gelyk men aan
den Lanfen-boom ziet. De fcborjfe is donker-groen of
fwart-agtig > licbt van 't bout afvallende , dog bros , bin-

nen geel en droog. De kruyn is fmal , en beeft weinig
lange ryskens

9 vooren wat boekig, daar aan ook weinige
bladeren ftaan , dezelve gelyken die van Noote-mufcbaten
wat, dog zyn grooter en dikker, aan 't mannekenvyfen
zes duymea tang, een en een half, en drie breed, dikag-

tig , glad met weinige febuynze en witte aderen , zynde
de middel-zenuwe boven gevoornt, twee en twee meefi

tegen malkander , en met bun vieren een kruys makende,
de meefte ook van de wormen doorvreeten , zo dat men
weinige beele vind. Die van 't wyfken zyn grooter en

flapper, zes en zeven duymen tang, vier en vyfde halve

breed , by beeft mede geen bloeizel , maar in plaats van
't zelvige , komen eenige beursjes voort , in gedaante van
een korte meefter-fpatel, van twee blaadjes gemaakt> ge-

lyk mede van Lajji gezegt is , met een buyltje , daar in

fcbuyld een taaye en olyacbtige vogtigbeid, wat na de

Cananga-bloem riekende , voornamentlyk aan 't wyfken ;

als 't zelve berfl , zo komen daar twee of drie ronde pil~

lekens voort, als peper-korls ,en gras-groen, dewelke Z9

groot werden als een kleene krieke , vuyl , ofgraauw-groen
blyvende , uit den ronden wat febeef , drie en vier by

malkander op een langfteeltje ftaande , medt' gemaakt van
enkelde langwerpigejcbubbetje? of'boekigeJiukjes , dewelke
met baarfmalle eynden ,ftaan rondom een Been bard kor-

reltje , als om boar middelpunt , en buyten digt tegens mal-

kander legge?ide. Het voornoemde beursje ftaat tuffeben

andere weeke bruynacbtige bladeren , die afvallen , als de

vrucbt voortkomt. De vrucbten blyven lang aan den boom

ftaan, zonder verandering van coleur ,en vallentenlaat-

ften zo groen af, en de febubbetjes kanmenmetdevinger
list afvryven - Myanma* i><,<, Mnnenfte barde korreltje

voor '* »*^i t°an o,ezen boom.

Het bout is driederley, bet befte enbardfte is doom*
geel, aan de kanten bleek, digt , Jwaar , enfyn vanfnb*
Jbantie, bier en daar weinige ftreepen in de lengteverto-
nende , dit boud men voor 't manneken , en biet fteen-
Laharong.
Het tweede is bet wyfken, omtrent *t bertwafcb-geel 9

en de reft tmtacbtig, voorts weeker en ondeugender ,dan
bet voorgaande.

Het derdefebynt eengemengde zoorte te zyn van La-
harong, en t volgende Neflat , bebbende een wit bout 9

en na bet bert roodacbtig, doch mede fyn , en bard van
fubftantie. Het geele is ook dikwils bier en daar met bleeke

plekken bezet, dat mede misftant geeft , gelyk aan H LdJJt,

en men moet oude boomen zo.eken, als men plankenvan een

coleur wil hebbem >
'

Sayzoen. De vrucbten beeft men op kleen Ceram in

July,
J

t welk aldaar een bdlve drooge-Moujfonis , en op

Leytimor , in December.

Naam. In 't Latyn Laharus , op Amboina Laharong,
en op Hitoe Lahalun. •*

Plaats. Het waft op *t Eiland Amboina, in bet ftee-

nige gebergte , omtrent Hitoe Lamma, en ep Leytimor
in 't diftriEt van Oerimeffin.

Gebruik. Dit is een goed timmerbout 9 zo tot denbuis-

bouw als fcbeepS'bouw , maar bet moet op beboorlyke tyd%

en altoos by geen Ugte *maan gekapt, nog verfeb aan 't

werk gebruikt werden, want anders gewint bet zeerligt

wormen, wegens den geylen zap die daar mfteekt, en

al zo langzaam opdroogt , als in 't voorgaande Lajji. Men
maakt 'er van ftylen en balken aan de buyten , dog bet

moet geen gront raaken , waar op bet mede ligt vergaat.

In de Amboineze buyzen word bet door -lankbeid van tyd

zo droog en bard, dat 't klinkt.

Die van Key zo wei als de Amboinezen maken '«*

ook planken van tot baare Corre Corren , en bevindenie

durabelin zee-water , mmar ut kiftjes is dkfjopt^zo be-

quaamniet ,om dat bet een vtrmuften 'reuJ^by zig boud,

egter 't verfebe bout geeft een zoete koekacbtige reuk van

zig, als 't gewerkt wera.

De vier- en twintigfte Plaat
Vertoont een Tak ran de Labor-Boom,

XX.
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CAPUT VI G ESI MUM. XX H O O F D S T U K.

Nejfatus. NeJJia. Nejjaat-Boom.

NEJfatus magnam gerit cum Labaro adfinitajem ,

illius vero truncus plerumque gracilior eft, ita

uc raro binas ulnas lit crafliis, eftque porro re-

ctus , non rotundus , fed fiiieatus & anguloius .inftar

Lanfiorum vel columnae ftriatae, ita ut nunquam re-

ftura ejus viderira truncum.
Ejus cortex eft: tenuis , ex ruffb cinereus , ligno fir-

miter adhserens, atque pluviofo tempore ingratumin
cute excitans pruritum: Ejus ramuli funt copiofi,

longi, tenues, &firmi: Folia cum illis Lanfiorum
vel Lahari conveniunt , fed funt anguftiora.& acutio-

ra, ab utraque parte acuminata, feptem oclioquepoL
lices tonga* bdnos cum dimidio vel tres lata, paucis

obliquis pertexta coftis,praecedentis foliis fiaccidiora,

ac rubris plerumque maculis adfperfa , in crucem ob-
pofita, non vero ultra tria vel quatuor paria uno ra-

mulo infident.

Loco florum intra bina foliola viridia burfa prove-
nit viridis minor ilia Lahari , in qua oleofus itidem
contiftetur liquor, fed minori copia quam in praece-

denti, nullum fundens odorem; Ex hac fru&us ex-

crefcit, qui eft pilula longo tenuiqaeinfidenspetjolo,

Laharo omnino fimilis , excepto quod haec Neflati

paulo fit major , ac femper folitaria, quum illae La-
hari plerumque fint triplices: Has vero pilulae mox
ex vagina progerminantes aliquam floris partem vi-

dentur praebere , obdu&aa enim funt campanulis quail

infundibiliformibus & divifibilibus , piftillum conti-

nentibus, gratum inftar Canangas odorem fundenti-

bus , quae decidentes nudam relmquunt pilulam.
Pilula haec rugofior eft ilia Lahari , quafi arena

crafla confperfa roret ,
qua; facile vero abradenda eft:

Reftans vero pilula compofita eft exfimplicibus,.prar-
vis, & angulofis prismatibus, quse levinegotiq etiam

feparantui*^ - *n ^rat*^ mrcicay tnntjuaur magnitudine

Piperis^ pilis quafi feu fquamulis obduttus , quibus ab-

rafis ofliiculum reftat nudum oc gilvum lentas fubftan-

tiae,quod hujusarborisfemen eft, fique bene recorder,

folia vel faltem fru&us hujus arboris multum conve-

niunt cum illis Arbuti , quern in Portugallia obferva-

vi , licet ibi fit frutex , oc Madronhero vocetur , hu-

.jus vero major fimilitudo obcurrit in Fragario Rubra
War. 6. defcripto.

Ejus lignum quam maxime eft durum , folidum , te-

Tiuibus conftans fibris , nee albaftrum gerens , externe

album , interne fenfim magis rubeas , intermixtis hinc

hide maculis purpureis,quampolitifiimeelaboraripo-

teft inftar Buxi,fed potifiimum per tornionem, eftque

durabile , fi loco ponatur ficco , nee terram tangat , in

ipfa vero aqua & paludibus fatis perfiftit. Contra fi

juniorum fit arbdrum lignum, nee jufto caefum tempore,
intra paucos menfes vermes generatos vidi.

Anni tempus. Ejus fru&us menfe Decembri obfer-

vantur , montes amat , & loca faxofa atque ventofa.

Nomen. Latine Neffatus, jiixta jLmboinenfe Nejfat

& Niffat.

Locus. Plurimum obcurrit in ftmbbina , .& quam
maxime & copiofe in Leytimora.

Ufus. Amboinenfesillud adhibent ad aediumppftes,
angulofos modo truncos in quadratam caedentes for-

mam, ita tamen ut fulci fint intermedii , rri enim
trunci adeo profunde fulcati funt , ut yix aliquod
quadratum & folidum ex iis formari poflit : In illis

vero aedibus fenfim per fumum adeo indurefcit hoc
lignum , ut inftar metalli fonitum edat , nee clavus
transadigi poflit : Torniones illud maxime expetunt ad
cancellos majores ex ipfo formandos , facile vero
iinditur, fi nimis recens ufurpetur, vel nimis cito
Soli exponatur , quod plerumque in omnibus duris
obtinet lignis; Recens elaborati ligni odor eft dul-
cis ac vinofus fere inftar Ulaflii. Keyenfium arbo-
res fine dubio funt craffiores , quum navigiorum
fuorum Corre Corren di&orum alTeres ex iis forment.
Anno 1671. in Amboina fuit hoc lignum adhibitum

ad fluminum ripas ipfo obducendas
,
palosque ex hoc

ligno formatos ipfis adponebant , expertique fuere
fub

NEfTat beeft groote gemeenfehap met de voorgaande
Laharong, zynde den flam van Nejjat in 't ge-
meen wat ranker, zelden van twee mannen omva*

demt , voortsregt, niet ro?id,maar vol voorenjenboeken,

gelyk de Lanfe-boomen , of een geftreepte pilaar , zo dat
ik nooit een ronden flam daar van gezien hebbe.''

'

Defcborfje is dun, uyt den roffen graauw, vaft aan
't bout hangende , en by regenacbtig weer, een moeyelyk

jeuken maakende. De ryskens zyn veel , lang , dun , en

Jiyf. De bldderen gelyken wat na die van Lanfe-boomen,

of van Laharong , dog zynfmalder enfpitzer, agter en

vooren final toelopende, zeven en agt duymen lang, twee

en een balf% en drie breed, met weinige fchuynze ribben,

flapper dan de voorgaande , meefi met roode plekken bezet*

tegen malkander over in 't kruys flaande , dog niet boven

drie a vier paren aan een rysken.

In plaats van 't bloeizel , komt tuffeben twee groene

bldadjes voort eengroen beursje, wat kleender dan aan

Laharong , daar in 00k een olyacbtig zap fcbuylt , min-

der dan aan 't voorige , en niets riekende : Hier uit komt

de vrucht , zynde een pilleken , op een lang dun fteeltje ,

alles gelyk aan Laharong , bebalven dat die van Neffat
watgrooter is , en altyd enkeld , daar die van Laharong

meeftaltyd drie by malkander fiaan. Docb deze pillukn

uit de voorfz. fcheede eerfi voortkomende , fchynen eenig

bloeyzel te vertonen, want zy zyn omgeven met eenige

langbalzige klokjes, die deelachtig zyn, en dao,r een vy-

zeltjen opftaat,en rieken wat als Cananga, dewelke af-

vailende, de bloote pilulen nalaten,

Deze pille is 00k ruyger van buiten dan die van Laha-
rong, en als met grof zand befirooyt, 't welkzig loot

afvryven. De refterende pille is van enhele , kleene , hoe*

kige fiukjes gemaakt, die zig 00k ligt laten afvryven.
Qtir,*- ;~, hi>4ft-»*~^-"r*~&fr-i!iti de grootte van peper , nog
al mat eenige bayrtjej offchubbetjei oe/tieee^ute vok afge-
vreven zynde , beboud men een kaal en vaat korreltje taay
vanfubftantie , zynde 't zaat van dezen boom; zo ik my
regt bezinne , komen de bladeren of immers de vrucbten
dezes booms , veel over een met die van Arbutus , die ik

inP.ortugaal gezien hebbe ,hoewel 't zelve aldaar eenflruik.

is, en Madronhero biet , dog daar van ziet een nader ge-

lykeniffe in de Fragarius Ruber in 'i 6. boek befebreven.

Het bout is zeer digt, fyndradig,bard, zanderfpint,
buiten wit , en naar b'mnen toe allenxkens roodachtig 9

met eenige plekken van ligt-purper bier en daar , laat zig

zeer glad werken, als Bux-boom, dog meejl door drayen>
en is lankdurig , zo 't droog float , en den grond niet

raakt , in water en moeras , egter kan bet mede lang duu-
ren: Daar en tegen als bet van jsnge boomen komt, en
ter onregter tyd gekapt is , beb ik 't gezien in weynige
maanden wormfteekig warden.

Sayzoen. Zyne vrucbten ziet men in December, 't

waft geern in 't gebergte ,op fleenachtige plaatzen , en die

wat hgtig zyn.

Naam. In J

t Latyn Neffat\is,na'tAmboinfcbeNeff2it

en Nifl&t.

Plaats. *t Is meeft bekent in Amboina, en aldaar op

*t Landje jLeytimor overvloedig.

Gebruik. De Amboinezen gebruiken bet totflylen van

baare fruyZen, de boekigeftammen maar Jlegts wat vier-

kant kappende , zonogtans dat de vooren tuffeben beyde

blyven, want de ftammen zyn zo wan van de diepe voo-

ren , dat men qualyk iets vierkant mafjief daar van krygen

kan. - Aldaar werdenze metter tyd , en door den rook zo

bard, datze klinken als metaal, en men geenfpyker daar

in flaan kan. De Drayers zoekent zeer, om groote tralien

daar van te maken , dog bet febeurt ligt , als men 't te

verfch gebruikt , ofvroeg in de zonne zet, gelyk meeft alle

barde bouten doen. Den reuk in 't verfebgewerkte bout

is zoet of wynacbtig, febier als in Ulafft. De Keyers

moeten deze boomen dikker hebben , want %;y maken plan-

ken daar van tot baare Corre Corren.

In 'tjaar 167 r. beeft men 'top Amboina 00k gebruikt,

om de oevers van de rivieren daar mede te bekleden s paal

aan paal zettende , en bevonden dat bet ender water en in

F 3 dt
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fub aqua & in paludibus quam durabiliflimum efie,

fupra terram vero & ad folum cico putrefcebat , im •

mo multo citius Metrofidero : Expetitur porro ad

manubria, & varia ligniafiorum opera & inftrumen-

ta lignea, ad quos urns optime conducit, quum fit

durum ac grave, acquepoliturn admodum reddi poflit.

Tabula Vigefima Qtdnta

Ramurn exhibet Nejpdi.)

XM Lift, A. truvcifegmentum denotat, ut ejus angulofa &
mregularis forma , ac fimulwfcraw confpiciatur Jubjlantia.

de moeras zeer durabel was , maar haven 't water en
den droogen grond raakende , verging baaft , ja veel eer
dan 't Tzerbout. Voorts tot Jleefen , en allerbande tim-
mer-gereedfcbap , dat van bout moet zyn , is bet zeer be-
quaam, om dat bet bard en fwaar if, en zig glad hat
werken.

De vyf- en twintigjie Plaai^

Vcrtoont cen Tak van de Nejffaat-Boom.

Alwaar Lett. A. een moot van den (lam vertoont , op cfatdei;
zelfs boekige en ongefcbikte gedaante, als mede desiclfe «-
tuendige fubftantie gezien wert.

CAPUT VIGESIMUM PRIMUM. XXI. HOOFDSTUK.
Morfalla. Morfalla - Boom.

HUjus truncus magnarh cum illo Ulaffii' habet
convenientiam , ejus autem rami funt magis

incurvi, nee ita regulariter extend,- Ejus cor-

tex albicantem feu gilvum gerit colorem, tenuis eft,

& per lamellas facile feparatur: Folia quinque fimul

uno ex eentro proveniunt , longo infidentia petiolo

forma foliorum Capock, inaequalis magnitudmis, ho-

lum medium o&o novemque pollices longum eft , fu-

perius tres cum dimidio pollices latum , ad inferio-

rem anguftatum partem ; bina pofteriora tres vel

tres cum dimidio pollices Ionga funt, binos lata,lae-

te viridia ,
paucis pertexta venis obliquis , & juxta

medium nervum fulcata: Flores fru&usque me hue

usque latent , quum in ipfa non crefcat Amboina.

Ejus lignum eft album , folidum , tenuibus conftans

fibris inftar albi Caju Lafli, !ek? &»tfc£: inqup medi-

tullio fuugofum gerens cur.

Women. Morfalla vocatur, quod quantum conjicio,

eft nomen Ternatenfe.
. .

Locus. In ipfa non crefcit Amboina, fed iti mfu-

lis Xulaffenfibus , & in Ceramtz ora Bpreali : Prope

Hannetello quasdam etiam obfervavi arbores.

Ufus. Xulanenfes ejus adhibent lignum ad navigia

Corre Corren ditta , fique in Amboina comparari

poffet , elegantes ex ipfo formari poflent afleres ad

opera fcriniariorum miles.

N. B. Htiic capiti nullam inveni fubjun&am figutam , quae

itaquc defideratur.

D£zen flam beeft groote gelykeniffe met die van UlaJJi,
dog krommer van takken, en onordentelyk uitge-

fpreyd. Defchorffe is witacbtig ofte vaal,dun,en
fcbilferig. De bladeren fiaan altyd vyf by malkanderen
by baaren oorfpronk, fzamengevoegt op een langenfteel y
in de manier van Kapok-bladeren , van ongelyke grootte,
want y

t middelfte isagt ennegenduymenlang
y vanvooren

derde-balve breed , en naar agteren toefmallende , de twee
agterfle zyn maar drie en vierde-balf duymen lang, twee
breed , ligt-groen, met weinige dwers ribben , en langi
de middel-zenuwe een voore. Bloemen en vrucbten zyn
my nog onbekend, om dat by in Amboina zelfs niet waft.

: .

"".
..

Lafft

Het bom is wit, digt ,. fyndradig ,als bet witte Caju
dOg harJf j *n in He «>«<:UUw» umb eert <uqqs bert.

Naam. Men biet &* Morfalla, zynde na gijjing een.

Ternataanfcbe naam.
Plaats. Het waft op Amboina zelfs niet, maar welin

de Xulaafe Eylanden , en op Cerams Noord-kuft. Sj
Hannetello beb ik ook venige boomen gezien.

Gebruik. De Xula?iezen gebruyken dit bout veel tot

den febeeps-bouw van baare Corre Corren en Cbialoupen^
konde men 't in Amboina bebben, menzou'erfebooneplan-
ken van maaken , tot febrynwerk bequaam.

N* B. By dit Hooftftuk heb ik geen figuur gevonden , dia

derhalven hicr manqucert.

-

-

•

.

••

•

i
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CAPUTVIGESIM. SECUNDUM. XXII. HOOFDSTUK.
Lignum Emanum. EJJbyr.

HJEc eft filveftris arbor montana , truncum gerens
rectum & glabrum , pleruraque ulnam craffum,
aliquando etiam crafliorem , ejus rami rachides-

que funt longa? , reels, glabro & ruftb obdu&as cor-
tice, ligriumque habet interne flavefeens, quod par-

vum geric cor: Folia peculiaris funt forms , -qualia in

nulla alia obfervantur arbore , excepto Olere Calap-
poide, libra primo defcripto, & frutice Codilo, qua;

nempe funt longa, angufta inftar remorum , & in or-

bem circa ramos locantur: Sunt enim octo decem-
que pollices longa, transverfum digitum lata, craf-

fiuscula & firma, obfeure viridia,ipforumque apices
ad unam plerumque inclinant partem , levemque ge-
runt fulcum loco nervi medii,nec ullas notabiles co-
ftas : Pluriina fimul in ramorum geniculis feflilia ori-

untur. In vetuftis arfeoribus folia hasc longe funt mi-
nora, a quinque nempe ad ofto pollices longa, digi-

tumlata, crafia, firma, & -glabra, inftar anguftifolii

Codili , fuperne glabra, interne autem nervus me-
dius acute protuberat, qui in durum terminatur api-

cem in plerisque foliis incurvum. Sine ordine ha:c
folia locata funt, fed arfte fibi juncla, inque ramorum
fummo unum alterumve transverfale excrefcit folio-

lum, articulum vel ipfum digitum longum.
Fru&us adeo rarus eft, ut plurimi incolae fterilem

hanc putent efie arborem,quod autem facile perplu-
rimas arbufculas fub matrice progerminantes refuta-
tur, hanc fdUcm arborem auce viginTi jam annus «u.

fcripferam , antequam ad me delata fuerit
,
quumque

primas defcripta folia inorbemerantpofita,pofteriora

vero vetuftfe arboris fine ordine locata eifent, hinc

fieri potuiffet ,
primam arborem fuifle marem, alte-

ram vero feminam feu frugiferam.

Fruftus autem bini tresve circa ramulorum fum-

mum progerminant, quantum videtur, fine notabili-

bus floribus, qui ex binis conftant parribus , quarum
inferior bafis eft trigona inftar burlae , inferius acuta,

fuperius in tres apices divifa, quorum unus reliquis

altioreft, internaque ejus fubftantia eft dura & li-

gnofa, atque per has partes pedunculus tranfit usque

in ipfum fruttum , qui eminet forma & magnitudine

depuratae nucis avellanae , qui ex lenta compofitire eft

fubftantia, interne fovea excavata, ubi caro vifcofa

mollis eft & humida, odoris gravis & injurandi, quse

fubftantia fenfim videtur excrefcere in oblongum,fed

mollem nucleum. Ipfe vero fructus nee cortice,nec

putamine obducitur , fed externe colorem habet al-

befcentem, fique fricetur, pallide viret , ejus vero

bafis ilibpofita viridis eft; Bini fsepe etiam fruftus

uni bafi infiftunt.

Arboris lignum eft folidum, tenuibus conftans fl-

bris , croceum , & grave , fed non admodum durum,

per longitudinem multis ftriis diftinftum,qus obfeu-

re luteum gerunt colorem , unde quoad externam

faciem cum Abietino ligno convenit, fed mollior ejus

eft fubftantia & tenuionbus prasdjta fibris, fi ficcum

fit, pallidum eft, fed vena; colorem ilium fervant.

Nomen. Latine Lignum Emanum juxta locum, in quo
crefcit , Amboinice in Leytimora yocatur EJfoyr. In

Hitoe Ayewan.
Locus. Raro in Amboina obcurrit,fed copiofiflime

in altis & faxofis Ernes montibus , qua? ingens eft pa-

gus ad Leytimoras partem auftralem fitus , ubi ingen-

tes & filveftres obcurrunt montes. In montibus re-

gionis Hitoes quoque crefcit, nuper quoque obfer-

vatae fuere hse arbores in Sojcs traftu.

Ufus. Apud Emenfes plurimum eft in ufu , qui latos

ex hoc ligno formant afleres ad navigia Corre Cor-

ren difta , quae multo durabiliora eflb comprobarunt,

quam tria alia navigia ex aliis lignis fabricata, licet

liuic ligno hoc non adtribui porTe videatur, tenui

bus autem conftat fibris , facileque elaborari poteft

tarn ferra quam dolabra , atque etiam bene poliri po-

teft, nee cofibs generat , hoc autem laborat vitio,

quod nee folem , nee ficciorem tolerare pofiit aerem

,

quin .mox rimas agat: Senfim etiam pallide exilcca-

tur , meliusque infervit operibus fcriniariorum 6c tor-

•nionum quam aedificiis.

Guber-

Ejfoyr - Hout.

Dlt is een wilden berg-boom , met een regie en event
Jlam, in 't gemeen een wdem in de rondu, maar
word ookdikker; de takken en ryskens zyn lang*

regt, met een evene en rojje fcborjje bedekt, binmu met
een ligt-geel bout , en een kleen hert. De bladeren zyn
van een bezojidere gedaante , diergelyke geen andere boom
beefty bebalven bet Olus Calappoides in. 't e&Jle boek be-
febreven, en de bladeren van denjtruyk Codilo ,namenU
lyk, lang enfmal, als riemen^ in een kring em de tak-
ken fiaande. Zy zyn agt en tim duymtn lang, en een
dwers-vinger breed , dikacbtig en Jiyf'Jvoart-groen , meejl
met defpitze na de eene zyde gebogen , en een donkerevoo-
ren in plaats van de middel-zenuwe bebbende , zonder eeni-

ge ribben. Zy Jtaan veel by malkander in zekere leden
rondom de takken , zonder fteelen , uit den takzelfs begin-

nende: Aan de oude "boomen zynze kleender , te weten
vanvyftot agt duymen lang, mede een vinger breed ,
dik , jiyf en glad, als fmalbladig Codilo, boven glad en
even , van onderen puylt de middel-zenuwe feberp uyt ,

en eindigt mede in een barde/pits, aan de meejle bladeren
krom fiaande, zyfiaan zonder order , en digt op malkan-
der , en aan 't uitterfie Jlaan een oftwee kleene blaadjes,

een lid of een vinger lang , en dat over-dwers.

De vrucht komt zo zelden voort
t dat bem de meefle In-

landers voor onvruchtbaar bouden, 'twelk de veele jonge
boompjes daar onder voortkomende , genoegzaam weder-
/egsvrr*- -Arwm.-^^ fob fcen j)00m a\ twintigjarenbefcbre-
vengebad, eerzewy 6^^ ^^- ,n tewyl deeerfle
bejehrevene bladeren in een krmg Jtaan, en de laajlge-
melde aan een oude boom zo?iderordre i zozoude'twelkon-
nen zyn , dat 't eerfie bet mannetje y en "t tweede bet wyfje.
of vruchtdragende was.
De vrucbten danJlaan twee of drie,cmtrent 't voorJit

van de ryskens voortkomende 9 zb 'ifcbynd zonder merke-
iykbloeizel, engemaaktvan twee deelen, waar van *t

onderfie wil de voet zyn 9 die drieboekig, als een beurze,
onder Jpits, en boven in drie beuveltjes verdeelt , waar
van bet eene booger is dan 't ander , bebbende van binnen
een barde en boutacbtigefubfiantie , en men ziet denfieel
daar door loopen tot in de regte vrucht, dewelke boven
cpfiaat,in degrootte en gedaante vaneengefcheldebazel-
noot, gemaakt van een taaye fubfiantie , van bmnen met
een kuyltje, waar in '£ kleverige vleefcb wot week en
vochtig is, fierk en onlieffelyk van reuk, enfebynd met-
ier tyd een langwerpige . dog niet zeer harden korl te

warden. De vrucht zelfs heeft nogfehil, nog febaal,
van buiten vuyl-wit , en als men daar aan ftrykt , bleek-

groen, maar de voet is groen. Men vind zomtyds ook
twee vrucbten op een voet Jlaan.

Het bout is digt,fyn, doorn-geel , fwaar , dog niet

zeer bard, in de Tengte met veele Jlreepen geaadert , die
donker-geel zyn , en aierbalven van aanzien ons Dennen-
bout zeer geiyk, dog weeker en fynder van fubfiantie

,

bet drooge befterft bleek y dog boud zyne aderen.

Naam. In 't Latyn Lignum Emanum, na de plaatze

daar bet waft. Amboins op Leytimor Eflbyr. Op Hitoe
Ayewan.

rlaats. Ret is weim'g te vinden in Amboina. Het
meefte waft in 't booge en fteenige gebergte van Ema,
zynde een groot Dorp aan de zuyd-zyde van Leytimor,
waar omtrent een wild gebergte is. Men vind het ook in

't gebergte van 't land Hitoe, en nu onlangs is 't ook in

't difiricb van Soja gevonden.

Gebruik. Het is meefi by die van Ema in gebruyk,
dewelke daar breede planken van maaken tot baare Corre

Corren, die zy wel tegens drie andere durabel bevonden
bebben , boewel men 't dit bout niet toebelrouwen zoude,

'tisfyn, en gemakkelyk om te bearbeyden, zo voor de

zaag, als febaaf, loot zig ook glad polyfien, en daar
komt geen worm ligt in, maar bet beeft diefoute, dat

bet gantfeb geen zon of fierke tugt verdragen kan , waar
van het zeer ligt febeurt. Het droogt ook melter tyd
gantjeb ligt op, en is bequaamer totj'cbryn- en draayer-

werk , dan tot iimmeren.

Zekeren
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Gubernator quidam circa annum 1660. in nationis

noftrae notitiam primum illud induxit, qui ex hoc ci-

itulas & fcrinia fabricari juffit, qua elcgantis erant

adfpeftus, fed obclufa acidulum diu fervant odorem,

iinde ejus alferes per binos funt exficcandi annos,

antequam ad opera adhibeantur; Ha? vero arbores

adeo raro obcurrunt , excepto circa Emam , ut nondum

bene innotuerint, an lignum hoc fit vegetativum , me

latet, amputati autem rami & ex montibus petiti per

longura tempus folia fua fervabant viridia & vegeta

inftar Buxi.

Tabula Vigefima Sexta

Ramnm exhibet Sgni Emam

,

JJbi Litt. A & B. varias fruttuvm format dcnotant.

Zekeren Gouverneur omtre?it 't jaar 1660. bragt bet
by onze Natie eerfi in kennis , die daar van kleene Kiji-
jes en Comptoiren liet maaken,die wel mooy in 'toogwa-
ren, maar gejlooten zynde, bebouden langen tyd een ver-

muften reuk , daarom deze planken wel dienen een paar
jaren oud te zyn, eer menze aan 't werk gebruikt; dog 't

is zo weinig te vinden op andere plaatzen (buiten Etna)
dat 't tot nog toe niet ter degen onderzogt is; of bet een
groen bout is, en tweet ik niet. Immers de afgekapte ,en
uit *t gebergte gebragte takken, bleven langen tyd met
baare bladeren groen en jeugdig , als Bux-boomen.

De zes- en twintigjle Plaat

Vcrtoont een Tak van het Emaafche hout,

Alwaar Lett. A en B, de wrftbeide gedaantent van de tm^-
ten aanwyzcn.

CAPUT VIGESIM. TERTIUM. XXIII. HOOFDSTUK,
Corius. Kore. . Kore-Boom.

COrius magnam cum Lanjio gerit adfinitatem^

praefertim cum filveftri , ejus vero truncus eft

altior & craffior, qui angulofus quoque & finuo-

fus eft , atque infra parum alatus. Ejus cortex eft

elaber, ad ruffum adcedens colorem, quum Lanlii

lilveftris fit albicans vel gilvus , ac feuciatus lac ex-

fundit albicans, fed rarum,quod plerumque exfemi-
uae cortice exfluit, quod in Lanfio non ^hfprtraMif

Folia cum illis Lanfi* rnn^n;,^, fed lunt brevio-

ra, ab ucraqu^ acuminata parte, fex feptemque pol-

lices longa , vix tres digitos lata ; in juniofibus vero

arboribus duodecim pollices funt longa , ac quatuor

digitos lata & integra, nervus vero medius fuprema

parte fulcatus eft, uti & alias coftae,in fuprema quo-

que parte funt fulcatse, quas late diftant, iuntque ali-

quando reclae, plurimae vero oblique llbi obpolitse.

Folia ramulis alternatim infident, fzepe etiam line or-

dine, quae in inpar terminantur; ipiorum petiolira-

mulorumque fummum mollia funt , rufra quafi lanu-

gine obdu&a. Cortex & folia fenlim ex fufco rurTa

Funt, feu boeticum gerunt colorem, fique adcurate

adtendatur, fuprema foliorum pars femper major &
latior eft inferiore , contritaque Lanlii folia redolent,

faporem vero habent gratum ac dulcem , rami ac ra-

chidis rufFam ac fungofam gerunt medullam.

Flores fruttusque quam maxime cum illis Lanlii

lilveftris conveniunt, fed parumJnter k^e differunt,

illi nempe maris & feminas. Mas enim , qui magis
fufcos gerit petiolos ac rachides , flores fruttusque

producit in parvis ac vagis racemis,in quibus una al-

terave hinc inde fsepe confpicitur Dacca inftar mino-
ris Lanlii , qua? fuperius parum acuminata eft nee se-

qualiter rotunda , fed parum comprefia & angulofa

,

quasque in brevem , durum , & incurvum delinit api-

cem , externe autem ex viridi & cinereo colore va-

riegata eft ,fubftantiam habens duram,liccam,&fra-
gilem , qua? intus continet nuces tres oblongas colo-

re & putamine cum avellana; nucibus convenientes

,

ac fibi adcumbentes , ita ut trigonse lint , & externe

dorfum gerant fubrotundum , quale in fegmentis mali
aurantii confpicitur, quaevis vero nucfeum gerit fic-

cum & cariofum , qui in peculiari continetur pellicu-

la, inque bina fegmenta divilibilis eft, in quibusdam
etiam Fruftibus una tantum Obfervatur nux , reliquis

binis per compreflionem fufFocatis.

B'eminas frudhis longo in racerrio excrefcunt, Lanfii

racemo limili,fpithamam vel pedem longo, qui plu-

rimos fuftinet frudus , hique ex albis producuntur nos-
culis, Lanfii floribus limilibus, fed minoribus.

Quaevis bacca Lanfii formam gerit, fedhaudmulto
majorem nuce Avellana , inferius lata,& parum com-
prefla, cujus apex oblique ponitur, & quae binos fae-

pe nucleos in un'o continet putamine, nucleis Lanfii

iimiles, fed ficciores, & acerbi faporis, nee edules,
quorum color externus eft baeticus.

Feminae folia paulo funt longiora & ftaccidiora,

ofto covemque pollices longa, ultra tres digitos lata,

magis-

KOre beeft groote gemeenfebap met een Lanfe-boom,
inzonderbeid met de wilde , dog met een booger en

dikkerftam, die mede ixiat geboekt engevoornt is,

en beneden kleene vlerken beeft. Ve Jcborfje is even, en

trekt na den roffen, daarze in de <wilde Lanze witacbtig

of vaal is , ook gequetjl zynde geeft ze een witte melk uitj

dog zeerfebaars , en meeft aan 't wyfketi, bet ixelk de

JDe bladeren gelyken ook die van Lanzen 9 dog zyn wat
korter, agter en woren toegefpitjl , zes enzevenduymen
lang , febaars drie vingers breed : Dog aan de jonge boa-

men zynze wel twaalfduymenlang,envier vingers breed,

met evene kanten , en de middel-zenuim is aan de bovenjte
zyde gevoornt ygelyk ook de andere ribben aan debovenfie
zyde een vooren maaken, en wat wyd van malkander
jtaan, zomtyds regt,dog meejlfcbuyns tegens malkander
over. De bladeren (iaan ook aan de ryskens verwiffeld
tegens malkander, ook dikwils zonder order , en een alleen
voor aan. Haare fieelen met 't uitterfte der ryskens z;y«

zagt in 't aantajlen , en als met een zagte en roffe dons
bekleed. Defcborffe en bladeren <worden bruyn-ros of to*

nyty o»k als men 'er naauw oplet, zietmende voorfte

belft van een blad altyd grooter en breeder , dan de agter-

fte t gevreven, riekenze wat naar de Lanzen, maar van
fmaak zynze aangenaam zoet; de takken en ryskens beb~

ben een ros en voes merg;
Bloeizel en vruchten bebben ook groote gelykeniffe met

de wilde Lanzen , dog verfcbillen moat onder malkande-
ren, ie <weten die van 'tmanneken en wyfken: want die

van 'tmannekeny'twelk bruynderfieelen enryskens beef

t

9
komen wort aan kleene en ydele troffen, bier en daar een

of twee befien by malkander bangende, gelyk een kleene

Lanze , dog vooren wat toegefpitfi, en niet regt rond,
maar een weinig gedrukt of boekig, vooren met een korte,

barde , en wat kromrne fpitze ,van buyten beftorven groen
en graauwacbtig , vanfubjiantie bart, droog, en bryze-

lig. Binnen leggen drie lamwerpige notekens ,vancoleur

enfebaal als Hazelnoten, of wat dunder , tegens malkan-
der Jtaande , zo datze driezydig zyn , buiten met een ronde

rug , gelyk de deeling in een orangie-appel , binnen met
een drooge korl, die meeft vermolmt is, leggende in een

byzonder velletje, en han in tween verdeeWworden, in

zommige ziet men maar een nootje, zynde de andere twee
verdruki.

De vruchten van *t wyfken komen aan een lange tros

voort, den Lanzen-tros gelyk, een /pan of een voet lang,

waar aan ook meerder vruchten bangen, uit witte bloemp-
jes voortkomende

9 die van Lanzen gelyk, dog kletnder.

Ider beefie beeft mede de gedaante van een Lanze, dog
niet veel grooter dan een Hazel -noot , agter breetft , en wat
gedrukt, met defpitze watfcheefftaande , zomtyds twee
korreltjes by malkander in eenefebaal bebbende, de korls

van Lanze gelyk, dog drooger, wrang vanfmaak , en

oneetbaar , van buyten tanyt van coleur.

De bladeren van '« wyfken zyn wat langer en flapper,

agt en negen duymen lang, raym drie vingers breed, en

ftaan
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magisque obpofita funt ill is maris. Ejus lignum eft

durum, grave, & tenuibus conftat fibris.in mare ex

fufco hepatici colons , & inftar hepatis lolidum, ac

inftar marmoris politum, circa nodos vero magis fu-

fcum eft & tenuibus intricatisque venis pertextum

,

foiiditate & gravitate haud cedensEbeno ligno : illud

autem femina: circa orasalbicat,acfenfim verfusinte-

riores partes leviter fufcum eft, parvum gerens ruf-

fumque ac fungofum cor, longioribusque conftat &
pallidioribus fibris illo maris, & per longitudinem
facile flnditur , utrumque vero difficulter caeditur,

ac durabile eft, fubtilique inprsegnatum pinguedine,

unde facile flammam concipit , licet femi-ficcum fit.

Anni tempus. Fruclus Majo obfervantur menfe, fed

adeo raro , ut mas fterilis habeatur. Tantam cum Lan-

fio filveftri hsec arbor gerit fimilitudinem , ut multi

,

ac prssfertim Hitoenfes , has binas confundant arbo-

res, & utrasque Buan Tauno vocent, quum tamen
diftingui facile poffint,- vera enim Buan Tauno trun-

cum gerit albicantem , ac copiofiores fructus cum
i,anfii fru&ibus multo magis convenientes, quod fu-

pra libr. 1. in capite de Lanfio filveftri ulterius adno-

catum eft; An idem fit, quod Macaflarenfes Keri vo-

cant, quodque lignum eft durum, longis conftans fi-

bris & leviter fufcum, Metrofidero fimile , & in Boe-
jone crefcens j ex quo & manubria telorum Toranen
di&orum fabricant, inquirendum eft.

Nomen. Latine Corius , juxta Amboinenfe , quod
in Leytimora Kore dicitur, ut & Ekora & Ekore. Hi-
toenfibus audit Aykole, Akole,& Kole\ E & Ay enini

Amboinenfibus idem denotat , quod Malayenfibus
Caju, h. e. lignum, feu arbor.

Locus. In cunftis fere crefcit infulis Amboinenfi-
bus, ubique vero in aids & faxofis montibus, ut &
circa Dammaras,fed minoriinquantitate,unde&non
jnultum innnfntf t Optimum lignum in F«if r^^r^""

an Leytimofa crefcit.

Ufus. Optimum eft tis"«'«^ o^nm *<\ poftes , can-

cellos, fedes, fcamna , fimiliaque, fi modo fufficien-

ti copia conquiri pofiet : Amboinenfes vero poftes

quasdam aedium fuarum ex hoc fabricant ligno, quum
prolapfos in filvis reperiunt truncos , quorum exter-

num computruit alburnum , illique lunt ficci , re-

centes enim arbores pufillis fuis inftrumentis ela-

borare nequeunt , unde intaclas has relinquunt, do-

nee fponte decidant, ex quibus poftes, manubria

toranorum , telorum , aliaque formantur inftrumenta,

eo quod lignum fit folidum ac durum.

Longiora hujus ligni frufta in ramenta fiffa , ac

compa&a, licet modo femi fint ficca j loco facum
adhiberi pofluht in litoribus , quum maris refluxu can-

cros, pifces, fimiliaque inveftigant, uti fupra id in

Lanfio filveftri adnotatum eft , quod familiare eft

Keyenfibus , Ceramenfibus Orientalibus , Boeronen-

fibus, aliisque ,
quibus refina Dammar deficit, qui hoc

lignum in aedibus fuis loco candelarum adcendunt : Qui-

dam vero Corii feminae radices adhibent , acprsefertim

corticem, quo utuntur defeftu Sefoat, quibus Sa-

guerum potum amarum reddunt, quod alioquin fit

per illas Lanfii Oetan feu filveftris , quum has , uti

di&um fuit , confundant arbores : Torniones ex hoc
qiioque ligno elega'ntia formant opera, licet facile

circa cor rimas agat inftar Ebeni * unde & cancellis

optime infervit.

Tabula yigejima Septima

Ramum exhibet Corii, cum fioribus tcfrufiiht.

OBSERVATIO.

ftaan beter in ryen tege?u malkander dan aan't manneken.
Het bout is bare , fyndradig , en j'waar , aan 't manne-
ken uit den briiynen leververwig , zo digt als lever , en
glad als manner, omtrent de knoejlen bruynder ,met fy-
ne en verwerde adertjes, aan fynte enfwaarte bet Eb-
benhout niet wykende. Dat van 't wyfken is aan de
kanten witachtig,en allengskens na binnen toe ligt-bruin,

met een kleen , ros , en voos bert , langdradiger en Vgter
dan 't manneken, in de lengte ligt fplytehde , beyde moe-
yelyk om te kappen, en durabel, 00k Jieekt 'er een fub-
tiele vettigbeid in, waar door 't ligt brand , al is'tmaar
half droog.

Sayzoen. De vrucbten vind men in May , dog zo zel~

'den , dat men J

t mahnetje voor onvrucbtbaar boud. Het
heeft zulke overeenkomft met de wilde Lanzen , dat veele,

inzonderbeid de Hitoeezen , deze beyde boomen onder een

mengen , en alle beyde Buan Tauno noemen, daarze nogtans

<wel te onderfebeiden zyn, bebbende bet regte Buan Tau-
no een toitacbtige ftam , overvloediger vrucbten , en de

Lanzen veel gelyker, waar van boven in Lanfio filveftri

in 't eerfte boek gezegt is. Of bet 00k 't zelfde ry , bet

geene de Macaffaren Keri noemen , zynde een bard , lang-

dradig, en ligt-bruin bout , bet Tzer-bout gelyk, en op

Borneo vallende , waar van ze de Jleelen tot baare Tora-<

nen maken , Jlaat nog te onderzoehn.

Naam. In
y

t Latyn Corius , naar 't Amboinfcb op

Leytimor Kore , Ekora en Ekore. Hitoees Aykole

,

Akole, en Kole. Zynde E en Ay in 't Amboinfcb zd

veel te zeggen als in 't Maleyts Caju , dat is , bout of

boom.

Plaats. Hy waft in meeft alle de Amboinfcbe Eilanden9
dog over al in 't booge en fteenige gebergte , 00k omtrent

de Dammar-boomen in kleene quantiteyt, endaaromwei-
«;& ucU^a T\o hefie <wel in 't geberzte van EmaopLeif-
timor. ° °

Gebruik, Dit is een wr*/^ timmerbout, bequaam
tot ftylen , tralun , ftoelen , en bannen <:•»<• i-w* mm 't

in overvloet hebben. Nu maken de Amboinezen Jlegts

eenige ftylen tot baare buyzen daar van, als ze de omge-
vallene ftammen in 't bofeb vinden , waar van 't buiten*

fpint afgerot is , en die mooy droog zyn : Maar de verfebe
boomen konnenze met baar kleen gereedfebap niet wel
dwingen, laatenze dierbalven ongemoeid ftaan , tot datze

van zelfs omvallen ; anders werden daar van gemaakt

ftylen tot Toranen, pylen, en ander gereedfebap, om dat

het een ftyf en hard bout is,

De lange ftukken van dit bout in lange fpaanders ge-

fpleten, als 't maar half droog is, en dan weder te zamen
gebonden , kan men gebruiken in plaats van toortzen , om
op bet ftrant te lopen, by leeg water krabbetjes

9 vifcb &pc.

te zoeken , gelyk boven van de Lanfium filveftre gezegt

is: een werk gemeen by de Keyers, Ooft - Cerammers ,

Boeronezen , en andere , die Dammargebrek hebben , dewel-

ke dit bout in baare buyz'en mede in plaats van kaarzen

branden. Zommige nemen de wortel van Kore 'twyfken,
inzonderbeid dejchorjfe, en gebruiken die by gebrek van
Sefoat, om de Sagueer bitter te maken, gelyk men anders

doet met die van Lanfa Oetan, om datze , als gezegt ,de~

ze boomen onder een mengen. De Drayers maken ookfraaye
werken van dit bout , boewel 't mede eenigzints bertfebeu-

rig is, gelyk *t Ebbenbout , en daarom tot traalie-werk

leauaamft.

De zeven- en tvointigjle Plaat

Vertoont een Tak van dc Kore-Bom , met 2yn hlomen d
vrucbten,

AANMERKING.
Corius a Valent. ia Ambomce ekfeript. fag. ill, quo^ue Dc Kore-Boom wcrt by Vafent. in dc befebryvinf van Avi\

tonmcmoratWi *"». op £35. in, mede vcrmcldt,

Tom. lit CAPUT XXIV.
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CAPUT VIGESIM. QUARTUM. XXIV. HOOFDSTU &
Lignum Murinum. Caju Ticcos. Muyzen-Hout, oftede Tikos-Boorn.

•^jiiu Ticcos arbor eft litorea, truncum gerens rq- /^»Aju Ticcos is eenJlrand-boom,met een rondenfiai
C1ju Ticcos arbor eft litorea, truncum gerens rq-

turidum , fed non admodum rotundum, qui corti-

ce obducitur glabro, craflb, & albicante, divi-

ditur vero in majorem & minorem fpeciem , cujus

haec in binas iterum dividitur fpecies , ica ut tres di-

verfe obferventur.

Primo itaque Caju Ticcos major ita dicitur , quum
truncum gerat altiorem , fed parva gerit folia , ac

proinde raram comam. In ramis refti & firmi locati

Sunt ramuli alterni , inque iis rachides foliofae obpo-

litae & alternates : Hisce vero folia infident obpofita ,

oblonga , parva , forma illorum Tamarindi , fed paulo

majora & glabriora , inferiore parte obfcure viridia

& fplendentia, prope petiolum latiflima , fere quadra-

ta ieu parallelo-gramma conftituentia. Non dirette

femper obpofita , fed alternata faepe in binos ordines

locata funt per duodecim a quatuordecim paria una

in rachide , qua? fefe per nottem furfum elevant ac

claudunt
,
quod & in disruptis etiam obfervatur ra-

mi's, faporis fatui, quodammodo dulcis, fed ingrati,

Flores plurimi fimul progerminant longo calici in-

fidentes, quique formati funt ex quinque albicanti-

bus, angufh's, crafliusculis , & retro flexis petalis in-

ftar riorum Capock : In ipforum centro ftamina pluri-

ma locantur longiuscula inftar ferici crudi atque e-

jusdem colon's. Reliqua riorum pars magisalbicat,&
ad taclum mollior eft inftar ferici Bombycini denfioris,

gratumque fpirans odorem. _.

—

Fruftus funt filiquas plana;, tenuis, lex Tcptemve

pollices longs, vix binoslaj^^^ >
ac parallelo-

gramma foxin^r^ry-cximM craffx, undique vero

craifis fimbriaiae oris, colons gilvi feu ex cmereo fla-

vi , in feptem ottove transverfales ifthmos divifae , in

quibus totidem oflicula reconduntur feminalia , plu-

resque fimul dependent ex amplis racemis, unde, fi

per ventum moveantur, fonitum edunt, intus con-

tinentur tenuia & oblonga femina illis Cannes fiftulee

fimilia, vel paulo majora & oblongo-quadrata, qua?

in plana fua parte fimilem cum parallela linea juxta

oras gerunt Formam , funtque glabra & dura , externe

fpadicea , interne ficca & viridi repleta medulla.

Exterius trunci lignum ex flavo albicat colore , ac

molle eft inftar albaftri albi Metrofideri, unde inutile

eft aedificiis, ejus vero cor cinereum gerit colorem

cum albo mixtum , in vetuftis autem arboribus vix

brachiis amplexibilibus cor hoc maximam trunci con-

ftituit partem, externa enim albaftri pars vix pal-

mam crafla eft, tumque cor obfcure cinereum feu

murinum gerit colorem, intermixto hinc inde fufco

colore , uti in Novella Nigra , cum amplis , albican-

tibus & flavis ftriis ,fed non elegantem formantibus
adfpettum , quamdiu lignum non fit politum

, quod
porro adeo durum & grave eft ac illud Metrofideri.
Secundo Caju Ticcos minor fie di&a , quum truncum

gerat humiliorem, minoresque fruttus , rachidesque
ac folia habet fibi obpofita , qua? vero duplo vel tri-

plo majora funt quam praecedentis , ac rotundiora &
flaccidiora, fere inftar illorum Solulo, qua? petiolis

infident fibi obpofita, ab utraque parte ofto, faporis

dulcis , fed ingrati.

Flores in amplis progerminant racemis , qui primo
viridia funt capitula , quae fefe aperiuntinflofculosin-
fundibiliformes, minimis ex petalis conftantes,qui in
centro gerunt plurima ftamina intricata, inftar ferici

tenuia , fuperius purpurea , inferius alba.

Fruftus magis iiccum refert folium quam filiquam,
forma mucronis haftae , digitum circiter longam , ac
pollicem latam

, prope petiolum anguftatam , coloris
rubentis

, qua? intus continet unum alterumve oblon-
gum ofliculum feminale , flavefcens ac durum inftar
illorum Lineoi.

Hujus truncus non adeo altus ac rettus eftutiprae- !

cedentis, ac plerumque inclinat& finuofus eft, cre-
fcitque in planis ac faxofis litoribus: Ejus lignum ple-
rumque album eft, nee per longitudinem facile findi-
tur , quum nodofum fie, cor vero gerit cinereum, ac
jraro w ufum vocatur.

Tertio

CAju Ticcos is een jlrand-boom ,met een rondenftam*
dog niet zeer regt , met een evene , dikke , witacbtigc

fcborjje, verdeelt in een groot en Been gejlagt,waar
wn 'tlaatfte wederom in tween verdeelt werd^itmaken-
de dus drie zoorten.

Eerfielyk : groot Caju Ticcos , aho genaamt, om dat
'$ booger van Jlam is; beeft kkene bladeren, en dierbal-

ven een ydele kruyn. Aan de takken Jlaan de regte en

ftyve ryskens overdiners, en aan dezelve degebladeftelen,

regt tegens malkander , en ook divers. Aan deze jleelen

Jlaan de blaadjes ook tegens malkander ,langwerpig , kleen,

in maniere als die van Tamarinde , dog wat grooter en
gladder , aan de binnenfie zydeJwart-groen en glimmen-
de } by denfteel breetfi, en worts evenzydig

t en bykans
vierkant. Zy Jlaan niet regt, maar verwijjeh tegens

malkander in twee ryen , by twaalf en veertien paaren
aan een Jleel , en Jluiten baar des nagts opwaarts t'zamen^

gelyk ook de afgebrookene doen, van fmaakfmets ^entioat

zoet, dog onlieffelyk.

De bloemen komen veele by malkander voort , in een

lang balsken of bekertje Jlaande , en gemaakt van vyfvoit-
achtige , fmalle , dikke, en agtervoaards gebogene blaad-

jes, gelyk de bloemen van Capok. In de midden Jlaat een

lok, van dunne lange draatjes, gelykende rouive zyde 9

ook van dezelfde coleur. De reft van de bloeme is witter^

en zagt in 't aantajlen, gelyk fatyn, en wat zoet n'e-

ve vruchienzyn plane dunne bouwen, zes en zeven
duymenjpng

, fchaarc taw.* ^ngers breed, evenzydig,in
de dikte van een mes , dog rondom met dikkere kantenge*
zoomt, vaal of graauiv-geel van coleur , over'divers in ze-
ven of agt beuveltjes verdeelt , daar in zo veel zaden leg-
gen, en bangen veele by malkander aan wyde trojfen,
daarom door de mint beweegt zynde, een gerammel maa-
kende\van binnen fcbuylen dunne en langwerpige zadent
die van Canna Fiftula gelyk, of voat grooter , en langacb-
tig vierkant , op de platte zyde een gelyke figuur met een
parallele linie langs de kanten geteykent bebbende , glad en
bard, buiten caftanje-bruin, van binnen met een droog
groen merg uitgevult.

Het buitenfte bout van den flam is geel-wit, en week,
als -i wittejpint aan de Yzerboate bomen , en dierbalven
ondeugent in den buisbouvo , bet bert is graauw met wit
gemengt, maar aan de oude boomen die niet meer te on>
vademen zyn, bejlaat dit bert bet grootfte deel van den
Jlam, blyvende bet buytenjle deel van 'tfpint niet boven
een band dik , en 't bert wert als dan donker-graauw of
muysverwig, bier en daar ook wat bruyns vertonende,
gelyk de Novella Nigra , met breede , voitacbtige, en
geele Jireepen, dog ganfeb vangeen aanzien, zo lang bet
niet gepolyft is , anders zo bard enfwaar als Tzerbout.

Ten tweeden Caju Ticcos '* kleene alzogenaamt, om
dat bet lager vanJlam, en kleender van vrucbtenis 9 beeft
zyne ryskens en bladeren ook tegens malkanderen Jlaan ,
maar de bladeren zyn ivel twee of driemaal grooter dan
aan 't voorgaande, ook ronder en flapper , febier als die

van Solulo , regt tegens malkander gej'cbikt aan baarejlelen;
agt van yder zyde , vanfmaak zoetagtig , dog onaangenaam.
Het bloeizel komt ook aan wyde troffen voort, zynde

eerft groene knoppen,daar uitwerdenlangbalzigebloemp-
jes, met zeer kleene blaadjes, en daar in een lokvanfyn§
verwerde draatjes, als zyde, bovenpeers, en onderwit.

De vrucbt gelykt meer een droog Had , daneenbouwe,
ingedaante van een yzer aan eenpiek, omtrent een vin-
ger lang, en een duym breed, by den Jleelfmaljl, rood-

acbtig van coleur, bebbende van binnen een oftwee lang-

werpige zaden, bleek-geel en bard, gelyk die van Lingoa.

Deze flam is zo boog nog regt niet, als de voorgaan-
de, Jlaat meeft bellende en bogtig, op vlakke enjleenige
Jlranden. Het bout is meeft wit , niet ligt in de lengte

febeurende, om dat 't waarig is, met em graauw bert>

tn vjeri weinig gebruykt.
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Tercio. Caju Ticcos parvifolia truncum gerit incur-

vura,& iiffcopulofis crefcit litoribus: Ejus folia funt

minima inftar illorum Tamarindi, fed firmiora, gla-

foriora , & ar&e fibi invicem adpofita , filiquaa vero
fimiles funt illis praecedentis minoris fpeciei , tenues

nempe & planae inftar folii , quae undique acutas ge-

runt oras cultro fimiles, cres quatuorve pollices lon-

gje , ultra unum in medio craffae , exterrte obliquae &
per longitudinem ftriatae, aliquando fimpliciter, ali-

quando bifariam divifae , continentque unUm alte-

rumve officulum oblongum ac quadratum , & flave-

fcens , uti in precedents Lignum albicat
,
parumque

"'
ibetur.

inni tempus. Prima fpecies menfibus floret Augufto
& Septembri , ac maturae ejus filiquae Majo ex arbore
dependent, uti & fecundae fpeciei: Tertia maturas
profere filiquas Novembri, ac plerumque turn foliis

orbata eft, quae vel decidunt, vel a tenuibus ac tere-

tibus comefta funt erucis , Malaice Oelar Dynckal h. e<

fpithamalibus vermibus , atque has erucas ita vocatae

funt, quod nullos vel paucos admodum gerunt pedes,

ac proferpendo caput cum anteriore corporis parte

adtollunt, acfi viam demetere vellent,alterae fpecies

foliis quoque orbatae funt , quum fruttus maturi fmt.

Nomen. Latine Lignum Murinum & Muretue; Ma-
laice Caju Ticcos, & Caju Morea; Amboinice in Hitoea
Aymabala, eo quod ha; faepe arbores ad ripas majorum
fluminum nudis fuis radicibus excavationes quasdam
fbrmant,fub quibus fluviatiles anguillae amant latere,

quae Portugallis Mora* dicuntur, quod derivatur

a

Mu-
rena, hisque incolis Malabo. voCatur. Sive denominare
illam velimus a forma Afteriae, quae cutim gerit ex
nigro & luteo variegatam , inftar cordis hujus ligni

:

Specierum differentiae quibusdam adjeclivis fupra no-
tatae funt. Quidam hanc confundunt cum Cellnr

Laut, quae proprie eft Zoraco edulis.

Locus. Haec arbor in Amboinenfi regione haud

multum nota eft^acpotiflimum crefcit in parvaCera-

ma, Hitoes ora, atque infulis ad Amboinae partem fep-

tentrionalem litis: Prima & fecunda fpecies litora

amant plana , loca fabulofa ac ventofa , circa quae

fhimina decurrunt. Tertiam fpeciem inveni in lito-

ribus fcopulofis parvae Ceramae , ipfique vicina parva

infula Pulo Babi ditta, noftratibus inlula porcina vo-

cata.

Ufus. Amboinenfes raro hoc utuntur ligno , quum
vix obcurrat, nee nifi ad aedium poftes adhibent, fi

vero illud vetuftiflimarum conquiri poflit arborum,

lati aflerculi ex ipfarum corde formantur ad ciftulas

& loricas ex iis fabricandas , quae politae eleganter

itriatae funt , venis flavis per cinereum & nigrum li-

gnum decurrentibus, fere inftar Ligni Sanct-i Occiden-

talis: Exterius vero lignum ex albo flavefcit, acper

longitudinem ftriatum inftar Abietini ligni, fatisque

durabile eft.

Ex hoc ligno varias jufli fabricdri loricas , quae

rmmo adfpeSu nullam prae fe ferebant elegantiam,&

fordide cinereae videbantur, politae vero glaberrimae

erant , elegantemque colorum varietatem exhibe-

bant.

Hoc cum ligno convenire videtuf, vel domeftica

ejus fpecies effe , quod Javani & Malayenfes Pete vo-

cant, foliis fru&ibitsque cum prima fpecie prorfus

conveniens , excepto quod ofikula ejus feminalia

matura nigrefcant, fed intus viridiafintacrisquefapo-

ris. Hae arbores funt altae & reftae , cinereo craflbque

ac glabro obdu&ae cortice : Lignum magis flavefcit

quam Amboinenfe , flavefcens nempe , in fene&ute

cor gerit nigricans feu fufcum ftriis navis diftin£r.um

:

Hae arbores in Sumatra crefcunc circa Jambyam , in

Java circa Bantam& Cbirrebon, ad fabulolas-magnorum

fluminum ripas , ubi radices ipfarum ingentes latebras

funt anguillis , afteriis , fquillis , fimihbusque ,;
inde'

ctiam Baleyam translatae funt , ubi Balan Djingm vo-

cantur. Ipfarum frudlus virides ac molles crudi toti

comeduntur ad olera ac pifces , dumgratam praebeant

acrimoniam, qui autem illis vefcuntur , per viginti

quatuor horas gravem habentoris halitum, inftar ve-

tuftioris urinae foetentem , qui gravis odor in ipfa

etiam urina ac faecibusobfervatur,nihilominustamen
cibus habetur falutaris, inque foro venditur: Circa

Jambyam arbores hae tantos gerunt truncos , ut ampli
ex ipfis formari poffint crateres , Malayenfibus Dulang

Tom. HI. ditti,

Ten derden : De derde zoorte is bet kleenbladige Caju
Ticcos , 00k met een kromme flam op klippige Jtranden
wajfende. De bladeren zyn ,zeer kleen, als die van de
Tamarinde, dogftyver, gladder, en digt aan malkander
gefebikt, de bouwen meejt gelyk als aan 't voorgaande
kleene gejlagt, te weten dun en plat, als een blad,rond-
om met feberpe kanten als een mes, drie en vier duymen
lang, in de midden ruym en breed, van buiten febuyns,
en in de lengte geftreept, zomtyds enkeld, zomtyds in
tween gedeelt , in bebbende een 0/ twee langwerpige vier-
kante korls, bleek-geel, als de voorgaande. Het bout is

wit , en weinig gebruykelyk.

SayzoeD. De eerjie zoorte bloeyd in Auguftus en Sep*
tember, en de rype bouwen bangen in May aan den boom;
zo mede 't tvoeede gejlagt. Het derde beeft zyn rype bou-
wen in November , enftaat dan meefi Moot van bladeren,

die, of afgevallen , of van dunne en lange rupzen, in 't

Maleyts Oelar Dynckal, dot isfpan-worm , genaamt 9

opgegeten zyn, zynde deze rupzen daarom zo genaamt s

om datze geene of weinige voeten bebben 9 en in '£ voort-

kruypen met 't voorjle licbaam voortwerpen , als ofzeden
weg overfpannen wilden;de andere zoorte ftaanook meefi
zander bladeren, als de vrucbten ryp zyn.

Naara. In 't Latyn Lignum Murinum en Murenae

;

op Maleyts Caju Ticcos en Caju Morea : Amboinfcb op

Hitoe Aymalaha, om dat deze boomen dikwils aan de

oeveren van groote rivieren jlaande met baare bloote wor»
telen eenige bollenmaken,daarderivier-Aelengeernender

fcbuylen , die by de Portugezen Morea (afkomfbig van Mu-
rena)e» deze Inlanders Mahhagenaamt werden. Het zy
dan dat men

y

t zo noemen wilde , na de gelykeniffe van
een Lampreye of Prikke , wiens buyd met geel en fwart
gefpikkeld is

,
gelyk bet bert van dit bout. Hefonderfcbeid

4er geflagten is met eenige Adjectives boven uitgedrukt :

ZonMigo ->ormengen bet met Cellor Laut, 't welk ey*
gentlyk de eetbaan ~

** ^tvrfico is.
Plaats. Deze boom is in de jimoyn,^,, /juartierenniet

veel bekent,by wajl meefi op kleen (Jeram

,

de Auft van
Hitoe, en de Eilanden in 't noord-wefien vanAmboina.
gelegen. De eerjie en tweede zoorte beminnen vlakke
Jtranden , zandige plaatzen , die lugtig zyn , en daar om-
trent rivieren loopen. De derde zoorte beb ik gevonden op
klippige- Jlranden van kleen Ceram, en bet daar aange-
legene kleene Eiland Pulo Babi , by de onzen genaamt bet
Varkens Eiland.

Gebruik. De Amboinezen gebruiken dit bout weinig 9
dewyl men 't zelden vind, en dat totfiylen aan buyzen 3
maar als men 't bebben kan van gebeel oude boomen ,
kan men breede plankjes uit 't bert krygen , tot kiftjes en

lyfien, dewelke gepolyjl zynde ,zeer fraay gevlamd feby-
nen, met geele jtreepen onder bet graauwe en fwartacb-
tige bout doorlopende J'cbier als bet Lignum SanEtum uit

wejl-lndien. Het buitenfie bout werd als dan uit den
witte bleek-geel, in de lengte gefireept als Dennen-bout,
en redelyk durabel.

Ik beb uit dit bout verfebeide lyfien laten maken, die

in 't eerjie gantjeb geen aanzien badden , en lelyk-graauw

febenen, maar na 't polyjlen wonder glad wierden, en
een aangename vermenging der coleuren vertoonden.

Met dit boutfebynt over een te komen, of een tarn ge-

jlagt daar van te zyn , bet geen de Javanen en Maleyers
Pete noemen , aan bladeren en vrucbten met de eerjie

zoorte gantjeb over een komende , bebalven dat de zaatkorls,

als ze ryp zyn,fwart worden, dog van binnen medegroen9
en jcberp van Jmaak. De boomen zyn boog en regt , met
een ligt-graauwe , dikke, en evene feborjfe. Het bout is

geelder dan aan 't Amboinfcbe, te weten, bleek-geel, in

den ouderdom mede eenfwartacbtig ofbruyn bert metgeele

firepen gevlamd. Deze boomen vind men op Sumatra om-

trent Jamby , op Javaomtrent Bantam en Chirrebon,
aan de zandige oevers van de groote rivieren , daar zyn$

froote wortelen fcbuylplaatzen verfirekken voor Aelen ,

jimpreyen , Garnalen 6fc van daar is by 00k op Baly
gebragt , alwaar by Balan Djingan Met. Zyne vrucbten

nog groen en week zynde , werden metfebil met alraauw)

gegeten tot Bacajfan en Viffcben , dewylze een aangename
Jcberpigbeid by baar bebben, dog dieze nuttigen, bebben

voor een etmaal een zeerfwaare ofem, ftinkende als oude

pis, ja 00k zelfs in 't wateren en kamergang, niettemin

word voor een gezonde kofi gebouden , en daarom op de

paffer verkogt. Omtrent Jamby warden deze fiammen
zo groot, dat men wyde boute bakken daar uyt maakby
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p HERBARII AMBOINENSIS IMerlV.cap.XXTV-

ditti , hique ex ipfo obfcure fufco corde excavantur,

cxterius enim lignum inutile eft. Ex albo ejus ligno

levia fabricant navigia, m & oblongos clypeos. Ju-

niora ejus folia ac vjrides fruftus a plebe inftar olens

coquuntur ut & ad pifces. Monoxyla ifta ex albo

hoc formant ligno , quum in aqua marina fit durabi-

]e, mgrumque ejus tollunt cor ob pondus. Dulangs

feu crateres ifti aliquando ita nigrefcuntacfplendent,

acli ex cinereo Ebeno eflent rormati , femper vero

venis pallidioribus diftinfti funt. Bina? alia? ipecies

in Amboina raro in ufum advocantur.

In Leytimora hoc lignum non Caju Morea , fed Caju

Ticcos,n. e. Murinum lignum vocatur, quum oaore

fuo mures adlicit, vel ad talem domum adcurrunt,

in qua ejus rami funt depofiti : Videtur tan. en

quodammodo ab Hitoenfi difFerre ,
quum arbor fit

alta litorea , corticem gerens album & glabrum , fed

ejus folia funt minora Mis Caju Salowocco ,{cdra.riora.

Ejus filiquae itidem funt minores , linguasformes

,

ac tenues , quatuor pollices longaj , digitum lata? , in

multos anguftos & transverfales iithmos divifas , in

quibus oblongae & anguftas reconduntur fabse : Trun-

ci lignum eft molle , album , & fungofum gerit cor

inftar Sambuci, ut & rami ; in Laba crefcit. Ejus

cortex fupra porphyritim contufus & in aqua mace-
ratus inftar faponis fpumam excitat,quo veiteseluun-

tur.

Heec arbor ab aliis, uti diftum eft , Kellor Laut vo-
catur , Kellor autem Utan alia eft arbufcula frutefcens

tantum , longos emittens ramos flagellofos , foliis Kel-

lor onuftos, fru&usque gerens inftar Catjang, cujus

filiquae plurimae fimul dependent , unde & inter fru-

tices filveftres flagellofos numerari meretur. Terna-
tenfes hajjc vocant Sari Sari & Gumma Sari Sarit

Ejus cortiee utuntur Ternatenfes faeminae i^^n^CTrcto

poft partum. In Amboinae quoajie *?mbus crefcit

,

longis fei'ts ejcten<i*rrtr^fl,:t5ct^n1^ ramis , qui cortiee

obicure fuito ac fuccofo obdutti funt.

Tabu/a J^igefima OElava

Ramum exhibet Ugni Mur'm , floribut fruftibusque onufli

,

quod nomine Ticos arboris apud Vatent. pag.xu obcurriu

by de Maleyers Dulang genaamt , en dat noguit 't don-

ker-graauwe bert , want bet buitenfie bout eh deugt tot

Tiiets. Uit '? zelfde witte bout makenze ook baare praau-

wen , als mede de langwerpige fcbilden. De jonge blade-

ren en groene vrucbten werden by 't Jlegte volkje gekookt

als ander Sajor , en dot meeft by viffcben. De voornoem-

de eenboutige praauwen makenze uit bet witte bout , bet

welk in zee-water durabel is , bet j'warte bert daar uit

nemende , wegens zy?i fwaarte. De Dulangs werden
zomtyds zo fwart en blinkende , als bet graauwe Ebben-

boutydog altyd met ligte aderen gemengt. De twee andere

zoorten beb ik in Amboina weinig zien gebruyken.

Op Le'ytimor noemenze dit bout met Caju Moi^a,
maar Caju Ticcos, dat is Muyzenhout , om dot 'tmet

zyn reuk de muyzen aan zig trekt , of in een buys doet

komen , daar men zyne takken been legt ; hetfcbynd even-

wel , dat 't van "t Hitoeeze wat verfcbilt , want 't is een

hooge jlrand-boom , met een witte en effene fcborffe , maar
de bladeren zyn wat kleender van aanzien , als die van
Caju Salowacco, dog ydeler. De bouwen zyn ook kleen-

der , tonge-formig , en dun , vier duymen lang , een vinger

breed, in veele j'malle en dwers-bultjes verdeelt , daar in

langefmalle boontjes leggen. Het bout van den flam is

week , wit , en beeft een vocs bert , gelyk viler , als ook

de takken; bet wafl in de Laha : Zyne fcborffe op een

fteen gekneufl , en in water gekneet , fcbuymt als zeep,

waar mede men de kleeden wajl.

Deze boom werd by andere, als gezegt, Kellor Laut
genaamt, maar Kellor Utan is een ander boompje , bly-

vende -maar een kleene beejier , met lange rankagtige tak*

ken, met bladeren als Kellor, en vrucbten als Katjang,

met veele bouwen by malkander bangende , daarom men
't ook onder de bofcb-touwen mag rekenen. De Ternata-

nen noemen 't Sari Sari , en Gumma Sari Sari. Zyne
Jcttojflegebruiken de Ternataanfcbe Frouwen toreen drank
na V baren. JVt ™nfl- ™»Jc o/> Amboina in zonmige va-
leyen, met lange uitgebreide takken en een donker-bruine
zappige fcborffe.

De acht- en twintigjle Plant
Vertoont ecu Tak van bet Muyzenhout , met xyn bloemen eri

vruchten, hct geen onder de uaam van Tikos iioombyP>-
lent.pa^. %%\, voortkomu

CAPUT VIGESIM. QUINTUM.

Carbonaria. Caju Maas.

CAju Maas arbor eft alta, ulnam plerumque craiTa,
aliquando binas. Ejus truncus nunc rotundus
nunc angulofus eft , tenui obdu&us cortiee , fe-

mi digitum circiter craflb, externe fufco feu ex cine-
reo flavefcente , faspe etiam mufco viridi quafi muco-
Teobdufto, interiperfis maculis ex fufco cinereis,
qui (i derafus fit , externe rubent inftar cafei Eda-
menfis , per longitudinem hie cortex fsepe fifllis eft

,

& in ramis nigricat, in vetuftis vero & inferiore trun-
ci parte multo craffior eft, rugofus, & fiffus: Den-
fam gerit comam, multosque incurvos ramos. Folia
brevibus infident periolis folitaria, & alternata & ob-
f>ofita,maximeque conveniunt cum il lis Tanjong Laut,
eu illis Ebeni, tres cum dimidio & quatuor pollices
longa, binos lata pollices, flrma , longoque apice do-
nata, fubtus vero tenuiter venofa funt, fuperius gla-
bra , obfeure viridia , nervus autem medius fubtus
protuberat, fuperius vero glaber eft.

Flores brevibus in racemis progerminant plurimi
fimul junfti , qui primo viridia funt capitula, in flos-
culos fefe aperientiaexpanfos,pentapetaios,virefcen-
tes , fquammofos , extrorfum inflexos , in quorum
centra quinque alia alba pftala haud multo longiora
pnonbus excrefcunt. Horum medium repletum eft
ftaminulis brevibus fordide albicantibus , foveam ex-
formantibus, menfe Novembri hi flofculi progermi-
nant, fruftusque hue usque me latent, immo ipfos
carbonanos, qui

%
has csedunt arbores.

Kecens arboris cortex tenuis eft, fed per fumum
indurefcit, atque interoe rubet , nullum vero notabi-

lem

XXV. HOOFDSTUK.
Houtskool-Boom.

CAju Maas werd een boogen boom , in 't gemeen een

vadem dik in de rondte , zomtyds ook twee, fie

flam is zomtyds rond , zomtyds wat boekig , bekleed

met een dunne feborfje , omtrent een halve vinger dik,

van buiten vaal, of uit den graauwengeelachtig,dikwils
met een groenacbtig mos, als febimmel , bekleed met bruin-

graauwe plekken tuffeben beide , 't welk afgefebrapt zyn-
de, vertonenze hoar rood, als een Edamfe kaas van bui-

ten, zy beeft ook in de lengte zyne febeuren, en aan de

takken is ze fwartacbtig , maar aan de oude en onderfle

flam is ze veel dikker, ruyg, engeborflen: Zy beeft een
digte kruyn van loof, met veele kromme takken. De bla-

deren flaan op korte'fieelen , enkeld en verwifftld boven
en tegen malkander , bebbende groote gelykeniffe met die

van Tanjong Laut, of met die van 't Ebbenbout, drie

en een balf en vier duymen lang, twee vingers breed,

ftyf, en met een lange fpits voor aan, van onderen fyn
geadert, van boven glad , fwart - groen , en de middel-
zenuwe ftee'kt onder uit , boven even.
Het bloeizel komt voort aan korte trosjes, veele by mal-

kander , zynde eerft groenacbtige knopjes , die baar openen
in kleene bloempjes ,wyd geopent ,gemaakt vanvyfgroen-
acbtige blaadjes , als vifeb-febubbetjes , die buyten flaan,
daar binnen zyn vyfandere witte blaadjes , nietveel langer
dan de eerfle. Het middelfle is uitgevult met korte vuyl-
witte draadjes ,maakende in de midden een kuyltje. Men
beeftze in November , en de vruchten blyven nog onbe-
kend

y ook by de Koolbranders , die nogtans deze boomen
omkappen.

De verfebefcborffe is wel dun, word egter door 'troo-

ken bard en flyf, van binnen roodacbtig, en zonder mer-

kelyke
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lV.Boek.XXVHoofi/l. AMBOINSCH KRUYDBOEK; #
lem habet faporem: Recens arboris lignum eft ruf-

fum, fed ficcum mellini colons, ac fubftantise dura?,

& craffis conftat fibris , eftque grave , folidum , & cor-

neum, ita ut difficulter per transverfum fecari poflit,

per Jongitudinem vero facillime flndicur, fed plura

emittit ramenta,quam ullum aliud lignum, facillime

jgnern concipit, licet modo fit femi-ficcum, fed ftri-

det,acfi fubtile ipfi mixtum effet fal.

Hujus faemina multo majbra & flaccidiora gerit fo-

lia, ejusque cortex exterior magis albicat, ejus lignum

multo 'quoque pallidius eft ac mollius quam praece-

dentis , ejusdem cseterum ufus. Haec arbor in plani-

tie circa Joca crefcit fabulofa, prior vero in monti-

bus in argiila rubra & folo faxofo , non in denfis filvis;

fed in locis ventofis,ut & circa Dammaras arbores.

Nomen. Latine Carbonaria ,h. e. Carbonum lignum

ab ejus ufu; Malaice Caju Maas. Amboinice in Hi-

coea Ha'dn & Ulibelawan. In Leytimora Uribelawan

h. e. aureus cortex, non ita a flavo cdrticis colore, quam
abejus ufu apud aurifices. J\^acafiarice Andjuri ,qui-

busdam erronee Malacca, qua? alia eft arbor, & Hi-

tocnfibus Lobujful, & LeytimorenfibusH^W" vdcatur,

quaeque poftea defcnbetur.

Locus. Satis copiofe obcurrit haec arbor in infulis

Amboinenfibus, tarn in montibus quam in planitie,

optimum vero eft ejus lignum ex montibus petitum

,

& asdificatorio ufui aptum: In Celebes regione in

montibus quoque invenitur inter Macaflaram & Boe-
genfium regionem, in Occidentalibus aquofie Indiae

infulis ignota eft haec arbor.

Ufus. v ulgatiffimus hiijus arboris ufus eft , ut car-

bones ex hoc exurantur pro fabris indigenis ,
quum

hi optimos hujus ligni carbones efTe puterit, quibus
ferrum liquefcunt, quum diu hi foveant ignem nee
rito confumantur : Contra fabri noftrates hofee con-
temnunt , quum ingentium follium vi refiftere neque-
ant, ac nimis cito avolent, quum nimis pufilli fint,

quod vero vitium carbonariis magis inputandum eft

quam ipfi ligno, qui prse jgrmmnn'o *>e>\ n^gligentia
hos fupra terrain exurunt carbones, quum in foveis

id oportebac mititui, m tpilbus hoc lignum in n^r,,

tes & folidos transformari poteft carbones.

Ad molem vero augendam incolae inter urendum.

aelmifcent lignum Fruticis Carbonarii feu Saley, cjuod

folidos fatis , fed pufillos quoque exhibet carbones J

Apud aurifices hi itidem in magno funt ufu carbones,

quibus parva auri fegmenta liquefcunt, quum cruci-

bulis deftituantur, carbonem enim fumunt excortice

hujus arboris formatum,qui licet tenues, folidos ta-

menpraebet, carbones, in quibus foveam excavant,

aurumque liquefcunt, quum non facile findantur vel

rumpantur,atque tales carbones aliis ex ligno exuftis

carbonibus inpofiti illud fundunt, quod noftra faepe

natio cum admiratione adfpicit , hos nempe viles In-

dos tarn pufillis operibus& inftrumentis ipfa liquefce- -

re metalia, unde & fuum indigenum fortita fuit haec

arbor nomen. Apud vulgus hoc lignum ad aedes non
eft in ufu , quum ipfis nimis fit grave , quam ut e

filvis deferatur. Orang-Kayen vero noftrique cives,

qui plures alunt fervos, asaium poftes graviores ex
hoc forfnant ligno, qui quam durabiliflimi funt, fi

modo terram non tangant, ac primum fumo indurate

fint , nimis recentes enim adhibiti , folique expofiti

facile finduntur. Si perdoletur , prudenter hoc li-

gnum traftandum eft , quum in magna facile ramenta
diffiliat , quae vehementer vulnerant.

Macaflarae Primores graviflimos quoque , fed in-

comptes, palatiorum fuorum ex hoc ligno formare
jubent poftes, uti & ex illo, quod ipfis dicitur Ma-
lacca, Cofaflus,& Nani , fubditos fuos cogentes gra-

vifllmas etiam trabes, quod non fine magna inftitui-

turvi,ex remotis petere montibus , illorumque duces
funt principum filii

, qui plebem hanc tanquam ani-

malium gregem ducunt, ac nolentes morte mul&ant.
Hinc & in JVIacaflarenfi & Boegenfi imperio quam
crafilfilmi hujus graviflimi ligni poftes inveniuntur, ita

ut quidam binas ulnas crafli fint, qui ex corde tantum
arborum formati funt, ita ut mirandum fit,quomodo
hi homines fine machinis, ac fola tantum ftupida vi

talia gravifiima ligna ex montibus petere potuerint,
Hi autem MacafTarenfes ac Boeronenfes de carbo-
num ufu nil norunt, cujus loco Tanjong Laut alia-

que adhibent ligna; Ex hoc vero ligno Boeronenfes
fua

kelyke fmaak. Het verfebe bout is ros % maar befterft
boning-geel

, grof van fubfiantie en langdradig, bard en
fwaar, moeyelyk, ja bykans boornacbtig in 't diners kap-
pen, maar in de lengte Jplyt bet zeer ligt, enfplintert
meer dan eenig ander bout. Het ontfangt 't vuur zeer
met, al is 't balf droog,dogknerjl,als of Vr fynzout on-
der was.

Het wyfken bier van beeft grooter en flapper bladeren%
en wittere fcborjje van buyten, bet bout is ook veel blee-

ker en weeker, dan bet voorgaande , ander s van betzelfds
gebruik. Dit vint men in de laagte omtrent zandige plaat-
zen, maar 't eerfie in 't gebergte, op roode kley enjleen-
achtige grond , niet in digte bojfcben , maar op lucbtige
plaatzen, als mede omtrent de Dammer-boomen.

Naam. In 't Latyn Carbonaria,^ is Kpol-bout van
zyn gebruik. Op Maleyts Caju Maas , in 't Amboinjcb op
Hitoe Haan,e»Ulihelawan. Op Leytimor Urihelawan,
dot is gulden fcborjje , niet zo zeer van de geelacbtige CO'

lew der fcborjje , als van zyn gebruik by- de GoudJ'meden.
Op MacaJJaars Andjuri , by zommige abufivelyk Malacca,
bet welk een byzondere boom is , en by de Hitoeezen Lb-
huflul, en op Leytimor Huflhr genaamt 3 en bier na be-

febreven wett.

Plaats. Men beeft bemin de Amboinfcbe Eilanden in

redelyke meenigte , zo, <wel in 't gebergte, als in de laagte,

dog bet eerjle is altyd bet bejle , tot den buisbouw be-

quaamjl. Op 't Land Celebes vind men bem ook in 't

gebergte , tujjcben Macajjer en 't Boegifcbe Land , in de

JVeJlerfcbe Eilanden van water-Indien is by onbekent.

Gebruik. Het gemeenfle gebruik van dit hut , is tot

kool-branden voor. de Inlandfcbe Smeeden , boudende dit

voor de befle koolen 9 cm 't yzer week temaken, lange

vuur te bouden , en langfaam te verteren. Daar en te-

gen onze Smits fcbeldenze , om datze de groote blaas-bal-

ken niet verdraagen konnen , en te ligt vervliegen , als t»

kleyn zynde ; dog welke font de Kool-branders meer te

verwyten is , dan bet bout , dewelke uit onwetentbeid en\

Jloffigbeid deze koolen boven de aarde branden , daar zy
7 in kuylen beboorden te doen,waar in dit bout totgroote

koaien werd.

Xym den uwp ce vermeeraeren , aoen de Inlanders onder
't branden bet bout van denFrutexCarbonariuso/Saley
daar by, het welk mede vafle, boewel kleene koolengeeft*
By de Goudfmeden zyn deze koolen in groot gebruik , om
kleene Jlukjes goud te fmelten , om datze met geenfmelt-
kroezen verzien zyn, want zy nemen een kool van de
fcborjje dezes booms gemaakt, dewelke , boewel dunne , dog
vajie koolen geeft , daar -in ze een kuyltje maken , en t

goud zonder noot van febeuren of breekenfmelten , op de
andere koolen van 't bout gezet, bet welke onze Natie
dikwils met verwondering aanziet , dot deze flegte India-

nen met zo een geringe gereedfebap de metalen weten te

bandelen , en bier van beeft bet zyn Inlandfcben naam*
By de gemeene man werd [t tot den buisbouw niet geno-
men, om dat 't voor baar tefwaar valt uit 'tbqfcb teba-

len. Maar de Orang-Kayen en onzrburgers , die veel

flaven bebben, beginnen nu fwaare ftylen tot baare buy-

zen daar van te maken , daarze zeer durabel zyn , als ze

maar den grond niet raaken, en te voorenwat gerookt

zyn, want te verfeb gebruikt, en in de Son Jlaande,

febeuren ligt. In 'tfebaven moet men dit bout ook voor-

Jigtelyk bandelen, om dat 't zo ligt in flyve fplinters uit-

fpringt , en leelyk bezeert.

De groote Heeren op Macaffer maken ook zeer fwaare
en plompe jlylen tot baare Paleyzen uit dit bout , als mede

uit *t geene zy Malacca , Cofaffu , en Nani noemen , dwin-

gende baare Onderdanen dezefwaare balken niet zonder

geweld uit 't verre gebergte te balen , werdende gemeene-

lyk aangevoerd door de Zoonen barer Princen, die 't ge-

meene volkje als beeflen voortdryven , en de weigerige met

de doodflraffen. Hierom ziet men in Macaffar ,en I Boe-

giefebe gebied , ongeloojlyke dikke Jlylen van die fwaare

bouten, zommige wel tot twee vadem in de ronclte , en dat

nog uit 't bert gemaakt , dat men zig verwonderen zoude*

hoe de menfeben zonder eenige macbinen , en door een pure

dommekragt , zulke Jwaare bouten uit bet gebergte beb-

ben konnen balen. t)e MacaJJaren en Boeronezen weten

van 't gebruik tot koolen niets ,
gebruikende in die plaats

Tanjong Laut, en andere bouten: Maar uit dit b,out

maken de Boeronezen baare werp-fpieffen of Javelynen ,

Q 3
dir
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fua fbrmant tela miffilia feu Javeleynen, quae vulgo

Sagu Sagu vocantur, nociva maxime arma, quaema-

nibus quam certiffime in hoftium corpora inmittere

norunc, ubi ad ofla penetrata in ramenta difliliunt,

ac malignum excitant vulnus : Hoc porro lignum ob

foliditatem a Ceramaj populis etiam adhibetur ad te--

lorum longorum apices , quibus crenas infculpunt,

quas nigro exurente obducunt fucco. Macaflarenfes

ex hoc quoque ligno tenues fbrmant canales telorum

fuorum, quse ex ore emittuntur, ac Chinenfes fuos

fuftes, quos inter rixas & pugnas aliis infligunt, ut&
Oryzae piftillos ,

quibus Oryza in tignis inpingitur.

In Rumphii Jppendice haec adduntur.

Fruftus funt inftar femi - perfeftarum Olivarum,

quidam folitarii, quidam bini & terni, quorum quis-

que flellato infidet pericarpio , & viridi obducitur

pellicula, fub qua craiTum durumque latet putamen,

in quo nucleus planus reconditur inftar feminis ficci

melonum, qui ruffa obducitur lanugihe.

Tabula ytgejima Nona

Ramuip cxbibet Carbonari* ,
quae CajoeMaasvchox^Valent.

/.an. vocatur, & in Tab. fub No. LVIl. proponitur.

die men in 't gemeen Sagu Sagu noemt,eenfnoodgeweer
y

datze met de handen zeer gewis weten in de vyanden te

werpen, daar bet dan op een been treffende , jirax fplin-
tert, en een leelyke quetfuure maakt. herders wegens
zyne Jlyvigheid werd dit bout ook gebruikt by de Ceram-

fcbe volkeren, tot defpitze van baare lange pylen , daar
ze dan kerven infnyden, en met eenfwarten brandigen

zap befiryken. De Macajfaren maken de dunne Jcbafjes
van bare blaas-pypen uit dit bout , en de Cbinezen baare
bandknuppels daar van makende , daarze malkanderen in
't kyven en vegten mede afrojfen , als mede de ryjl-jlam-

pers , daar mede men de ryjlin de blokken ftdmpt.

Dit wert in bet i^anhangzel van Rumphius^arfy
gedaan.

De vrucbten zyn ah balfwajfene Olyven , zommige en*
kelt, zommige twee en drie by malkander, ieder rujlende
op een gejlernt voetje , van buiten met een groen buydeken
bekleet, daar onder een dikke bardejcbaal, en daar in
een platte beeft als een ingedroogt meloen-zaat , omgevm
met een roffe wolacbtigbeid.

De negen- en twintigjle Plaat

Vertoont een Tak van de Kool Boom , welke Cajoe Amaas-
Boow by Valent. /. tzr gcnaamt, en op de Plaat ondcr
No. LVII. verbeeldt vverd.

CAPUT VIGESIMUM SEXTUM. XXVI. HOOFDSTUK.
Carbonaria altera. Hanet. Hanet - Boom.

CArbonaria altera dividitur in latifoliam & angufti-

foliam ; Primo Hanet latifolia parvum ac finuo-

fum gerit truncum, fere inftar Cofafli glabro ob-

duclum cortice : Folia maxime conveniunt cum illis

Caryophyllorum , fed funt majora,fex oftoque polli-

ces tonga y binos ac binos cum dimidio lata, inferius

anguftata , fuperius lata , cruciatim pofita , oris fin«o-

lis, per ipfbrum fbabritiem . r^"™ norro nf***^™ ir>

regularibus venis, faporis amancantis.

Flores longis in racemis progerminant tenuiflimis

ex petiolis pulilli , magisque capitula referentes quam

veros flores, ex quatuor tenuiflimis petiolis compo-

fiti , cum plurimis ftaminulis coloris pallidi citrini

:

Hoscc pauci infequuntur fruttus , qui oblongae funt

baccos , avium corda referentes , quarum quaevis ex

longo dependec petiolo ex coeruleo nigricantes inftar

Prunorum, maturaefi fuerint; Externe obduttae funt

came molli & amaricante, in qua nucleus reconditur

inftar Olivae ofliculi, durus, per longitudinem ftria-

tus ,
perque interftitia parvis violaceis venulis trans-

verfalibus pertextus*

Arboris cortex ficciflimus eft &fragilis ; lignum pal-

lide albicat , magisaue candidum Buxi ligno , folidum,

ac tenuis fubftantis , grave, durum ,parvisque ve,na-

rum vorticibus diftinttum, forma panni Camelot difti,

concolor autem hoc lignum eft, nee facile finditur,

fatis politum elaborari poteft, fed non aequale ac gla-

brum, quum venae femper protuberent : Flores fru-

clusque nujus fpeciei menfe Majo obfervavi; Baccae

vero hinc inde folitariae in arbore remanent, licet ip»

farum caro exterior computruerit. In litoribus crefcit

.

faxofis , ejusque craflbs , fed curtos inveni truncos nu-

dis in rupibus, quorum folia fubtus glauca,acnervus
medius ruffiis erat.

Secundo. Hanet anguftifoliahaud multum differt a

prfficedenti, ejus vero folia multo magis funt laete

viridia , illis Caryophyllorum adcedentia , paulo la-

tiora & flaccidiora , venulis albicantibus & obpo(itis

pertexta , ipfum faepe petiolum ambientibus , nunc
decuflatim , nunc dirette in crucem pofita , uti in Ca-
ryophyllis , inferiora folia quinque pollices longa , fu-

periora fex feptemve, ac binos lata funt. Ramuli fu-

fco quoque & glabro obdufti funt cortice.

Flores pufilh admodum funt , latioribus in racemis
progerminantes,uti in Arbore rubra, qui ex quatuor
parvis & pallide albicantibus conftrucii funt petalis

,

flores Mangae referentes ; hi plerumque decidunt

,

fru&usque adeo raro excrefcunt, ut fere hue usque
ignoti lint.

Cortex

CArbonaria altera ixerd verdeeld in groot en kleen-

bladige : Eerjielyk Hanet bet groot-bladige , beeft

een kleene en wat bogtigeftam, bykans als'de Oh
fajju, met een gladde feborjfe. De bladeren bebben groote

gelykeniff* rmLde^NaseL-bladeren , dog zyngrooter, xes

en agt duymen lang* twee en derde-balve breed , agter

C^jy en vooren breetjt, wk in-i Rruys ftaande , en met
bocbtige randen wegens baare flyvigbeid yVoortsmetwet*
nige onordentelyke adertjes, bitteracbtig vanfmaalL
Het bloeizel bangt aan lange trojfen en dunne Jleeltjes,

kleen , en meer knopjes gelykende dan bloempjes 9 vanvier
Jubtiele blaadjes of veel meer fpitsjes gemaakt , bleek of
citroen-geel. Daar op volgen weinige vrucbten , zynde
langwerpige befien, vogelbertjesgelykende , ieder aan een
lang Jleeltje bangende , blaauw-fwart , als rype pruymen :

Fan buyten bebbenze een week en bitteracbtigvleejcb\,en
daar onder een korl gelyk als een olyve-fieen, bard, inde
lengte geftreept ,en daar tujjcbenmet kleene violette ader-
tjes overdwers.

De feborjfe is zeer droog en bryzelig: Het bout bleek'

wit, wat ligter dan Bux-boom,digt enfyn vanfubftan-
tie , fwaar , hard , en met kleene drayingen van adertjes

gewatert, op de manie'r van Camelot, dogvaneencoleur%
en daarom niet ligt febeurende : Hetlaatzigook welglad>
maar niet ligt even werken , om dat de baren akyd wat
nytfleken. De bloemen en rype vrucbten van deze zoorte

beb ik in May gebad. De befien blyven bier en daar en-

kelt aan den boom bangen , al is 't buitenfie vleefcb ver-

gaan. Men vind bet op fieenige jlranden , en ik beb 'er

dikke, dog korte en kromme fiamriienvan op bloote klippen

f'

evonden ,wiens bladeren van onderen blaauw-groen a en
e middel-zenuwe ros was,
Tentweeden: Hanet bet kleen-bladige , verfebild niet

veel van '* voorgaande , dog de bladeren zyn ligt-groener,

en die van Nagelen nader komende , wat breeder en
flapper , met witacbtige adertjes tegens malkander over-

jlaande, en denfteel omgevende , zomtyds febuyns 9 zom-
tyds regt in 't kruys,als in de Nagel-boomen , de agterfie

zyn vyf duymen lang, devoorfiezes enzeven , twee breed.

De rysKens bebben mede een bruyne en evene feborjfe.

Het bloeizel is mede zeer kleen, aan wydere trojfen 9

gelyk aan de Arbor rubra , beftaande uit vier kleene en

bleek-witte blaadjes , en '£ bloeizel van de Mangos gely-

kende : dit volt mede af, en de vrucbten komen %o widen
voort , datze nog meefi onbekend zyn.

V%
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Cortex quoque tenuis ac ficcus eft, durior quam

in przEcedente , unde & ab aurificibus expetitur, ex
quo carbones exurunt , uti de praecedenti Ha'dn fuit

dictum, unde & a quibusdam idem nomen Amboinen-
fe Ulit Helawan , h. e. Cortex Aurarius inponitur.

Lignum eft ut prascedentis , duplicem gerens colo-

rem , alba enim ejus fpecies lignum dat pallide album
uti prcecedens, rubra vero ad oras albicat, & intror-

fum pallide fufca eft , qusc varietas in latifolia quo-
que obfervatur ipecie : Floret Decembri.

Praeter binas praecedentes lpecies alius litoreus ob-

currit frutex , qui ftipitem gerit brevem & incurvum,

folia gerens majora quam priorum , atque ab illis

Caryophyllorum multum differentia, novem ac de-

cern pollices longa, binos cum dimidio & tres lata,

diftoque modo circa ramulos pofita longos ac fir-

mos. Flores funt parva ac viridia capitulafefeinqua-

tuor alba petala dividentia, uti in pracedentibus,

quae Julio & Auguftd confpiciuntur. Lignum eft fla-

vum, folidum, durum & ficcum , fine venis diftin-

ftum.
Nomen. Latine Carbonaria altera : Nomen Malayen-

fe ignotum eft : Amboinice in Hitoea vocatur Hanei
& Ulit Helawan, nomen commune cum praecedenti-

bus , cum quibus multi hanc confundunt.

Locus. In Amboinae montibus obcurrit potifllmum

circa Dammarae arbores , & Caju Puti , uti & in aliis

levioribus filvis, femper in ficcis & calidis locis, li-

cet litori vicinis Tertia fpecies tantum in litoribus

crefcit altis juxta Hitoes oram.

Ufus. Ad aedificia hoc lignum multum adhibetur,

ad palos nempe, coftas , minoresque trabes, quum
firmum fit & optime exficcari 'poflit: plurimum vero

in carbones exuritur uti praecedens, tarn lignum quam
cortex ,

qui conducunt non tantum fabris , fed etiam

aurificibus tarn ad ferrum cudendum* quam ut loco

crucibuli aurum in his liquefcat , uti in prscedenti

dittum fuit capite.

N. B. Hnic capiti nullam adjeaam in operc inveni figui

huh.

Defeborffe is mede dun en droog, harder dan aan 't

voorgaande , en daarom van de Goudfmeden gezogt om
koolen daar van te branden , gelyk van *t voorgaande
Haan gezegt is; daarom het ook by zommige in ? A n*

boineefeb dezelfde naam voert van Ulit Helawan , dat
is goude baft. Het bout is als aan *t voorgaande ,
en van tweederley coleur, want bet witte gefl.gt beeft
een Meek-wit bout, gelyk 't voorige, maar 'troode is aan
de kanten witacbtig, en naar binnen toe ligt-bruin ,welk
onderfcheid men in '£ greot-bladige ook vind. Het bloeyt
in December.

Bebalven de twee voorgaande zoorten , beeft men nog
een eigentlyk ftrand-gewas , met een korte kromme ftam
opfebietende , de blaaeren grooter dan aan de beyce voor-
gaande, en van de Nagel-fatzoen verder afwyktnae , ne-
gen en tien duymen lang, twee en een half, en drie breed,
op voornoemde manier rondom de lange en ftyve ryskens
ftaande. Het bloeyzel zyn kleene en groene knopjes , die
zig in vier witte blaadjes verdeelen, gelyk in de voor'
gaande ; en men ziet *t in July en Auguftus. Het bout
is geel , digt, bard, en droog, zonder aderen.

Naam. In *t Latyn Carbonaria altera. De Maleytze
naam is onbekent. Amboinfcb op Hitoe Hanet en Ulit

Helawan, een naam gemeen met 't voorgaande, waar
mede bet veele vermengen.

Plaats. Men vind bet in "tAmboinfcbe gebergte ,meefl
omtrent de Dammar-boomen , ook Caju Puti, en under

e

ligte bofeben ,altyd op de drooee en beete plaatzen,allig-
genze by denftrand. De derde zoorte vind men alleen op

fteyle ftranden , langs de Kujl van Hitoe.
Gebruik. In den buisbouw komt dit bout te pas , tot

fparren, ribben, en kleene balkjes , om dat bet ftyf is,

en vcel droogen kan. Het meefte werd gebruykt om koo-

len daar van te branden, gelyk '£ voorgaande, zo van
y

t

bout , als van defeborffe , aienftig niet alleen voor de Tzer-
maar ook voor de Goudfmeden, zo om te fmelten y als in

plaats van kleene kroesjes te gebruyhen, gelyk in 't voor-

gaande Kapittel gezegt is.

N. B. Ik heb by dit Hooftftuk geen Figuur in het Werk
gevonden.

CAPUT VIGESIM. SEPTIMUM. XXVII. HOOFDSTUK,
Lignum corneum. Hujfur.

HUffur filveftris fpecies celeberrimi frudlus Man-
goftancB , feu faltem Macaffarenfis Kiras , fed fil-

veftris penitus, nee cibo aptus: Altum gerit

truncum , fed non admodum crafTum , ad fummum
ulnam craflum in diametro, plerumque vero non ita

crafilim, qui cortice obduclus eft nigro, ligno firmi-

ter adhaerente. In vertice ramos extendit amplos,fe-
que in plures dividit breves & capitatos ramulos, fir-

mos ad oras acute alatos , fuperiores autem quodam-
modo quadrati funt , fulcati , ac viridi obdutti corti-

ce ; ex geniculis bina excrefcunt folia fibi obpofita ,

quae cum fubfequenti pari obliquam formant crucem>
uti & ramuli tali conftituti funt modo.

Folia funt magna , ilia quodammodo Bintangoras

Montana? referenda , fed majora, ab undecim nempe
ad quindecim pollices longa, quatuor lata pollices

,

in vetuftis vero arboribus breviora, glabra, firma,

& fplendentia, craflb nervo medio donata, fuperne
autem glabra & fuicata , inferne dorfo trigono protu-
berante,ex quo venulae fubtiles ac transverfales fuum
ducunt ortum , non autem ita parallels atque aduna-
tae ac in Bintangora.

Craflis brevibusque folia hascinfidentpetiolis, quo-
rum quidam adeo incurvi funt, ut inferior pars faspe

fuperior fit : Ramorum fummum in bina terminatur
foliola inftar burfae complicata & acuminata, ex qui-

bus nova progerminant folia acpedunculi,teneraque
folia adeo fplendent, acfi oleo eflent inunfta. Inter

fuprema folia ex ipfo ramo flos provenit ex incurvo
dependens pedunculo , formam minorum Rofarum
refcrens , ex quatuor firmis & luteis conftruclus pe-
talis ctaflis ac fubrotundis a concava fua parte retror-

fum

Huffur-Boom.

HUfiiir is een wilde zoorte van de vermaarde vrucbt
Mangoftaan , of immers van bet Macaffaarje Ki-
ras , dog gantfeb wilt , en ongebruikelyk tot de kofi.

Het beeft een boogen , dog niet zeer dikkenflam , op 't meefi
een vadem dik in de rondte , of gemeenlyk minder ,/wart-
acbtig van feborffe , die digt aan 't bout legi. Boven
fpreyd by zyne takken nooituit ,enverdeeltze in veele korte

engeknopte ryskens,ftyf, aan de kanten met feberpe rug-

gen, dog de voorfte zyn eenigzints vierkant, gegeut,en

met een groene feborffe bekleet, in de leeden jtaan twee

bladeren tegens malkanderen, makende met bet volgendt

paar eenfebuyns kruis , gelyk ook de ryskens zelfs doen.

De bladeren zyn groot , eenigzints die van de berg

Bintangor gelyk, dog grooter ,te weeten van n. tot 14.

en 15. duymen lang, vier duymen breed, en aan de oude

boomen korter, glad, ftyf , englimmende, met een dikke

middel-zenuwe , bovenglad en gevorent , beneden met een

driekante rugge uitfteekende , uit dewelke over-dwars

kleene enfyne adertjeslopen,zoevenwydig en digt niet als

aan Bintangor.

Zyftaan op korte dikke fteelen, en zommige zyn zo gi-

draayt, dat bet onderfte boven komt. Het uytterfle aer

takken beeft twee kleene blaadjes als een beursje toegefpitft,

waar uit nieuwe bladeren en fteelen voortkomen ± en de

jonge bladeren glimmen zodanig als ofze met olye beftree-

ken waren. Tuffcben de voorfte bladeren uit de tak zelfs

komt een bloem voort aan een krom fteeltje bangende, in

de gedaante van kleene roosjes
y
gemaakt van vier ftyve

geele blaadjes, dik en rondacbtig,metbetbolagterwaarts

geuogmten ruftende op vier dikke en half bollefebubben,

in
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fum flcxis , ac quatuor craflis femi - concavis incum-

bcntibus fquamis: Flos autcm in centro fuo rcpletus

eft craflis, brevibus,& albicantibus ftaminibus,debi-

Jem fundentibus odorem , in horum medio craffum

exfurgit piftillum.

Fructus folitarius cxcrefcit,ramisarfteadcumbens,

Pruni magnicudine, Macailarenfium Kirce & Sojfo adco

firailis , ut ejus filveftrem quis putarcc efle fpeciem,

pcriearpio enim infidet ex quatuor craflis &femi-con-

cavis pecalis formato, quorum bina majora funt, fu-

periusvero coronacum eft verruca quail inftar capitis

clavi , externe autcm eolorem gcrit obfeure fufcum

vel fumeum , interne vero hie fruftus repletus eft

carne mucofa, in qua mollia quaedam recondita funt

oflicula feminalia, femi-plenam lunam referentia, il-

lc autem recens li (it , refinofum fpirat odorem , u*

prolapfus, ingratum: Ex fruttus putamine, uti&ex
vulneratis ramorum rami's craflus & vifcofus exfudat

liquor inftar illius Socci feu Papeda?, potiflimum ve-

ro in difruptis petiolis ac geniculis , ille autem lu-

teus exficcatur & condenfatur.

Lignum recens caefum albicat , fed ruffiim mox ex-

ficcatur, feu mellinum gerit eolorem, eftque durifli-

mum > grave , ac caefu difficile , acfi corneum eflet

,

per longitudinem ftriatum eft, at tenuibus conftatfi-

bris , iique per transverfum fecetur, ejus venulae mox
circa centrum decurrentes inftar radiorum Solarium
in conlppftiim vpninnr

Hujus arboris & altera latifolia obcurrit fpecies,

cuius folia binas fpithamas funt longa, ac binas pal-

mas lata : Ejus radices fupra terram elevantur uti il-

larum Mangi Mangi, funt vero crafliores. Hujus flo-

res fru&usque hue usque ignoti funt.

Lignum corneum anguflifolium , Amboinice Hujffur

Loumabun , hujus femina habetur , longa gerit angu-

ftaque folia inaequalis magnitudinis , aquinque adun-

dtecim pollices longa, binos lata digitos , firma & gla-

bra, deorfum fenum anguftata, ac pedunculo fere

deftituta , illis Codibce majoris fimilia : Ejus lignum

corneum quoque eft ac durum, & inftar prioris adhi-

bctur, fed raro, nee nifi ad majores aedium coftas.

Nomen. Latine Lignum Corneum. Malaice & Ma-
CaAarice Malacca : Amboinice in Leytimora HuJJur ,

in Ilitoc Lobufful. Fru&us ejus in caufla eft, ut qui-

dam pronuncient in AtfrboinJe montibus Mangoftanas

lencnri , Tavani vero ac Baleyenfes arborem hanc
Mundam fuam efie«putant,qu;E edulem dnt fruftum,

fuccumque fundit iuteum ac vifcofum.

Locus. Hoc lignum parum innotuit , quum raro

obcurrat , nee ullibi crefcit nifi in fummis ac remotis

montibus, in Icvibus Dammars arborumfilvis: Ob li-

gnum confunditur cum Caju Maes , ob foliorum for-

mam cum Mangio terreftn, quum tarnen trcs diverfse

lint arbores.

Ufus. Ab Amboinenfibus quodammodo adhibetur

ad aedificia , ad parvas nempe trabes , in hunc vero
finem juniores tantum eligunt arbores vix virum craf-

fas ; crafliores enim ob corneam ipfarum fubftantiam

ac gravitatem ex montibus deducere nequeunt, neque
regere , in longas tamen has findunt partes , ex qui-

bus manubria Toranorum ac fecurium formant. Si

itaque vera fit Malacca ftvanorum&MacalTarenilum,
ex ejus ligno ingentes fubricantur palatiorum fuorum
poftes pro regibus ac principibus , quos nefando la-

bore ex montibus filvofis petere debent, uti id fupra

in capite de Carbonaria prima innuimus. In Leytimora
plurimum in altis Ema crefcit montibus, ubi lignum
adhibetur ad clavos ligneos navigiorum Corre Corren
di&orum, qui ex Sappan ligno'alioquin formantur.

In magnis Amboinennum adibus poftes ex illo for-

mantur ut & tenacula tettorum , eft enim a?que dura-

bile ac Caju Nani, immo in ipfa terra, Bimanenfes
ejus radicibus utuntur ad Ubat Sagwweer , vocantque
Adjot Java , h. e. Caju Java,

Tabula Trigejima

Ramura exhibct Ljgm Cermet t feu H*f*r t uti a Rmtpbto &
incoiu vocatur, quae propric Dillenue fthefkit eft (pedes,
cujus & bias ali* Mr. a. cap, UV.iupra defcript* funt.

in de midden uitgevult met korte , dikke , en witacbtige
draden , en daar in een dik pilaartje , flap van reuk.

Be vrucbt Jlaat enkeld en digt tegens de takken , in de
grootte van een Pruym , bet Maccajfaarfe Kiras en Soflb
zo gelyk , dat men bet voor een wilde zoorte daar van
zoude aanzien,want zy Jlaat op een voetje van vier dikke
balf bolle blaadjes gemaakt , waar van twee grooter zyn
voren met een wratte als bet booft van een J'pyker , van
buyten donker-bruyn of rookverwig , binnen is ze vervult
met eenjlymerig vleej'ch, en daar in eenige weeke zaat-
korrels als halve Manen t aan de verfebe bersacbtig van
reuk , aan de afgevallene vuyl. Uit de bolfter offebaal
van de vrucbt, gelyk mede uit de gequetfte fcborjfe van
de takken , fvoeet een dikke en kleverige vocbtigheid ah
die van Soccum ofPapeda,docb meejl aan de afgebrokene

Jleelen, en aan de leeden, dewelkegeel bejlerft.

Het bout vers gekapt is mtacbtig , maar bejlerft Jlrax
ros of booning-geel , zeer hard , fwaar > en moeyelyk om
te kappen , als of bet boom was , in de Ungte gejlreept

t

dock fyn-dradig , en als men 't divers kaptofzaagt, z6
net men de adertjes rondom bet bert Jlraalsgewys ,float*
de als een Son,

Men vind *et nog een grootbladige zoorte van dezert

boom , wiens bladeren twee fpannen lang , en twee ban-
den breed zyn. De wortelen flaan boven de aarde, gelyk
aan de Mangi Mangi , docb zyn dikker. Bloemen en
vrucbten bier van zyn nog onbekent.

Lignum corneum anguftifolium , in 't Amboinfcb
Huflur Loumahun wert voor 't wyfken gebouden ,beeft
langefmalle bladeren van ongelyke grootte , van 5. tot

11. duymen lang, twee vingers breed,flyf en glad^naar
agteren allengskens toefmallende , en febier zonderJleel ±
die van groote Codiho gelyk. Het bout is mede boom'
acbtig en bard , werd gebruikt als bet voorige , docb zelden,

en maar tot dwers-bouten aan groote buyzen.
Naam. In 'i Latyn Lignum Corneum. Maleyts en

Maccaffaars Malacca: Amboinfcb op Leytimor Huflur,
Op Hitoe Lohuflul. De vrucbt maakt dat zommige
voorgegeven bebben, (tc*t man in '* ~4™hp*nfrbe grtn&tc
Mangoflaans vind , docb de Javanen en Baleyers bouaen
hem voar hanr Munda , bet welkeen eetbare vrucbt draagt

t

en een geele en kleverige zap uitgeeft.

Plaats. Dit bout is weifiig bckend, om dat bet zelden

gevonden wert , waffende nergens dan op 'thooge enverre
afgelegene gebergte, in de ligte Dammar-boffeben. Aan-
gaande bet bout wert bet vermengt met Caju Maas , en
aan gedaante der bladeren met bet Mangium Terreftre,

daar bet nogtans drie verfcbillende boomen zyn.

Gebruik. By de Amboinezen beeft betindenbuisbowvb

wel eenigzints plaats tot balkjes en platen , docb daar toe

nemenze maar dejonge boomen , die nog geen man dikzyn,

want de dikkere kunnenze wegens baare hoornacbtigefub-

Jlantie en fwaarte niet uit bet bofeb baalen en bedwingen9
ecbter klovenze die in Umge flukken , waar van 23? de

Jleelen tot baare Toranen en bylen maken. Indien bet dan

de regte Malacca der Javanen en Maccaffaren is , zower-

den daar van groote Jtylen tot de Paleyzen baarer Konin-

gen en Princen gemaakt , die zy met een godlozen arbeyt

uit bet bofeb baalen, gelyk boven in 't Kapittel van Car-

bonaria prima gezegt is. Op Leytimor valt bet meejl in
y

t booge gebergte van Ema , by dewelke bet gebruyktwert
tot boute nagels aande Corre Corren, die men anders van
Sappan-bout maakt. Aan groote buyzen der Amboinezen
wert bet totjlylen gebruykt, als mede lot Jleutels om de

gebinden aan malkander te begten,want bet is zodurabel

als Caju Nani , 00k in de aarde. De Bimanezen gebruy-

ken zyne wortelen tot Ubat Saguweer, en noemen 't Ad-
joe Java, dat is Caju Java.

Dc dertigjle Plaat

Vertoont een Tak van het Hwrn-bout, ofte de Huffur, v>

ah die van Rumphius en de Inlanders genaarat wert, welic

eigentlyk een wilde zoort is van de IM&*w,waar van bo-

ven in het twede B9ei. caph. LIV. twee andcrc zooiten

befchrevca ftaarj.

CAPUT xxvffl.
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CAPUT VIGESIM. OCTAVUM. XXVIII. HOOFDSTUK,
Mangiumjihcftre; MangiMangi Utan*

PEr Mangi Mangi Utan-, meo quidem judicio , tres
intelliguntur arbores * omnes cum vera Mangi
quodammodo. convenientes : Prima eft Lignum

Salis feu folium acidum , quod in fubfequenti defcribi-

tur capite. Secunda arbor proprie Mangi Mangi mon-
tana vocatur : Tertia ac -filveftris , proprie Mangi
Mangi, in hoc defcribetur capite, quam potius diver-

fam puto arborem , unde & diverfum ipn tribuo no-
men , mos autem me jubet vulgarem fequi methodum.
Arbor itaque hzec truncum gerit humilem * inc'ur-

vum, finuofum, ac craflum, qui cortice obducitur
nigro, rugofo , fifib , crafro>& rragili. Truncus vero
feie mox dividit'in paucos, incurvos, & craflbs ra-

mos
?

qui ramulos gerunt curtos fragilesque: Folia
dupHcis funt forma? , ut & ipforum ramuli ; furculi

enim teneri digitum crafli funt, rotundi, vel ex ro-
tundo-plani , oris acutis , glabri , ac quinque pedes
longi, ex quorum geniculis folia oriuntur bina fibi

obpofita, qua; crucem obliquam exformant, brevi-
busque & craflis infident petiolis fupra fulCatis.

Folium illud potius Canarii refert quam Mangi
Mangi, eftque duodecim pollices Jongum, quatuor
latum ^ in brevem definens apicem,fuperne glabrum,
inferne autem nervus medius protuberat non acute,
fed rotunde, venae transverfales incurvse ac finuofa?

decurrunt,ita ut intra majores alias minores intricatae

lint, atque alternatim locentur, inferius protuberantes.
Vetufta vero folia hrpvinra (Iin^ fppcem ac novem
pollices longa, tres quatuorve digitos lata, quorum
quaedam in brevem apicem , alia rotunde defihunt ob-

tufa & bifida , funtque craifa, fcabra,ac Mangi,Mangi
foliis magis fimilia, quam juniora,* inferius enim ma-
gis funt anguftata, ac fuperius latiffima, fuperna par-

te glabra & aequalia , inferna vero vena; majores maxi-
me protuberant, qua? rarae funt, atque circa oras fi-

nuolsE , aliis tertuioribus interpofitis , nullum ordinem
obfervantibus, in ramorum vero fummo locantur ar-

fte fibi jun&a & inordinata , faporis quam maxime
amaricantis , nee fuccum emittunt , fi disrumpantur.
Ex alis infan'oi-nm fWiurum iongi ex-ciefcuut furculi,

ex rotundo plani feu angulofi , hrmi , inque horum
furculorum lummo bina progerminant foliola tenera

lin2;use-formia,fibi obpofita & incurhbentia:,acfi vis-

cofo oleo elfent obdudla, quod digitis etiam adhse-

ret, fi tangantur, quodque, fi tenerrima fint, in fu-

prema ipforum parte guttatim exfudat. Ubi vero talis

obfervatur furculus , folium obpofitum plerumque
decidit , ramique pars fuperflua nodofa feu^eniculata
eft.

Flores in laxis & extends progerminant racemis, in-

sequali modo decurrentibus , quorum unus fupra alium
elevatus eft ; flores vero primum oblonga funt capi-

tula, fefe in flofculos aperientia inferius anguftatos

ac breves , fuperius fefe in quinque parva & alba pe-

tala extendentes , qua? vero fenfim furfum incurvantur,

odoris haud ingrati , in centro quinque adparent bre-

via ftamina alba feu flavefcentia, in quorum medio
piftillum erigitur longius, quod poft florum lapfum
capitulo infidet & perfiftit.

Fruttus oblongss funt baccas oviformes magnitu-
dine grani Tritici, qua; putamini inclufae primo funt

virides , dein aurantii coloris feu inftar Minii 5 fub
tenui vero pellicula plurima reconduntur femina ni-

gra polygona inftar arenularum.
Lignum illud Huffur feu Ligni Cornei refert , ad cu-

jus genus & hanc refero arborem ; hujus vero lignum
craffioribus conftat fibris, ac per longitudinem ftria-

tum eft , durifiimum, csefuque difficile, fique recens
incidatur, copiofa effluit lympha fubflava,& amarif-
fima, quae e'iam exftillat, licet poftes ad domum de-
ferantur, unde recens adeo grave eft, fed tamen fa-

cile exficcatur.

Radices more Mangi Mangi fupra terram decur-
runt

, fed non elevatse , funtque multo crafliores

,

quodque plurimas fint denudatae,cauflatur,quod hx
potiffimum arbores locis crefcant praeruptis , atque

Tom. Ill,
, lolo

De wilde Mangie-Boom.

DOor Mangi Mangi Utan werden driedertey boomen
verfiaan, myns oordeels , alle drie met de regie
Mangi Mangis kleene gemeenfebap bebbende. De

etrfte is Lignum Salis of Folium acidum , in 't volgen-
de Kapittel befebreven : 't tweede werd eigentlyk Berg-
Mangi Mangi genaamt , en zal bier na volgen : dederde
en eygentlyke bofch-Mangi Mangi, zullen wy bier be-

febryven , 't welk ik liever voor een byzondere boom moil

houden , en een byzondere naam geven ; dog de gewoonte
dwingt my de gemeene Jleur te volgen*

Het is geen booge nog regte,maar eendikkeen bocbtige

flam, bekleed met eenfwarte, ruyge, geborjlene , dikke,
en broffe feborjfe. Dejlam verdee'lt zigjlrax in weinige
kromme en dikke takken, en daar aan korte zeer beknopte,
en broffe ryskens , die kort afbreeken. De bladeren zyn
van tweederley fatzoen , als mede baart\takken , ivantce
jonge febeuten zyn een vingerdik

y rond> ofuitden ronden,
platacbtig , metfeberpe kanten tglad , en vyf voeten lang,

daar aan (loan de bladeren in leeden % twee tegens mal-
kanderen , en maken febuynze kruyjfen , op korte dikke voe-

ten , die boven gegeut zyn.

Het blad gelykt beter na die van Canari dan van Man-
gi Mangi , twaalf duymen lang , vier breed , met een

korte fpits , boven glad , van onderen buyIt de middel-

zenuwe verre uit , niet feberp , maar rondacbtig , de dwers-
aderen loopen bocbtig en veriverd

y zodanig, dat tujfcben

de grootfte nog andere mihdere loopen , verwijfeld tegen

malkander , en alle beneden uitpuylende. De oude blade-

ren zyn kortfr , zeven p.n negen duymen lang , drie eft

vier vingers breed, zommige met een korte fpits ,zommige
vooren rond , fiomp , en gekloven , dik , fiyf, en de Mangi
Mangi bladeren gelyker , dan de jonge ; want agter zynze
fmaljl , en omtrent 't voorfle op 't breetjl , aan de boven*
zyde mede glad en even , aan de onderjle Jleken de boofu
aderen verre uit, die wat ydelflaan, en omtrent dekan-
ten bogen maken , met andere dundere daar tujfcben , die

geen order bouden , zyflaan aan 't uytterfle der takken , digt
agter malkander, en bouden geen order , zeer bitter vam
Jmaak, en geven geen zap uit , als men ze afbreekt. Uit
den feboot der agterfle blaadjes knmen lange febeutjes

voort, uit den ronden plat of kantig. ftyff m even aan
't fuanrfl.p dpvj>rjcbeuijes ztei men de twee jongjle blaad*

jeSf als tongetjes tegen malkander geflooten , als ofzemet
een kleverige oly bejlreken waren, 't welk ook aandevin-
geren kleeftj en als ze nog kleen zyn, bebbenze voor aan
een belderen drop van die oly. Daar een zulkfcbeutje

float , is gemeenlyk 't tegen overfiaande blad afgevallmx
en de reflerende tak zeer geknoopt.

De bloem komt voort aan ydele uitgebreyde dollen , dog
wiens fteelen ongelyk lang zyn , te weten de een boven

de andere verbeven : De bloemen zyn eerfi langwerpige

knopjes, daar uit werden kleene bloempjes , beneden een

kort balsje bebbende , boven zig in vyf kleene en wittt

blaadjes verdeelende ,dewelke eerfi wat uitgebreyd flaan,

maar met de eynden zig firax wederom opwaarts krom-

men > niet onlieffelyk van reuk ; in de midden ziet men

vyf korte draatjes, wit of bleek-geel , en nog een langer

fiiletje , 't welk na 't afvallen der bloemen op een knopje

fiaan blyft.

De vrucbten zyn langwerpi%,en ey-formige bejien,in

de grootte van een tarwe-korl in zyn bolfier , eerjlgroen,

daar na oranje- of menie-verwig , onder een dun huydeken

veel boekigfwart zaad verbergende, als zand-korls.

Het bout gelykt wat na dat van Huflur of Lignum
Corneum, onder wiens gejlagte ikdezenboom brenge:

Dog dit bout is grofdradiger ,in de lengte geftreept 9 zeer

bard en moeyelyk om te kappen ; als men 7 verfeb kapt9

loopt 'er overvloedig een geelacbtig en zeer bitter" water

uit yt welk nogal duurt,al beeft men defiylenalnabuys

gedragen, waar door
y
t verfebe zo fwaarwerd, egter

droogt 't ligt op.

De wortelen lopen ook op demaniervan Mangi Mangis
boven de aarde, dog niet boog

t
en %yn veel dikker ,endat

'er zommige bloot fiaan, komt meefi daar door,dewylde-

ze boomen altyd aan flyle plaaizen groeyen , als ofze aan

H .
**
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folo ad^lutinatae quafi videntur,unde& facile per for-

tiores eradicantur nimbos. Octobri floret , fruftus-

que fubiequentibus maturefcunt menfibus.

JSfomen. Latine Mangium Jilvejlre. Malaice Mangi

Mangi Utan. Amboinice Watta Ewan. Ternatice Lo-

laru Tomma Banga , qua? omnia nomina eandem for-

tiunt'ur lignificationem. Amboinenfes vero Leycimo-

ram inhabitantes praeter hasc nomina alia ipfi etiam

inponunt, uti Kinaniean, Inamean , & Aymaan Abbar.

Tantam porro cum fubfequenti Ligno Salis primo ha-

bet convenientiam , ut multi hoc cum ipfa confun-

dant , licet folibrum differentia ex fapore mox de-

tegatur, ilia enim Kineamean amaricant, quum haac

Ligni Salis feu folii acidi grate acida lint cum parva

falfedine.

Locus. Raro obcurrit, ac fere Temper ad montium
pedes declives & in locis praeruptis, in Leytimoras

vallibus caftello Victoria vicinis& circa Caju Puti orass

ubi montes in valles decurrunt in levibus iilvis., in

altis enim ac denfis filvis non provenit,

Ufus. Lignum ejus raro ad tigna adhibetur , cum
adeo grave fit, ac difficulter casdatur, fi vero recti

ejus obcurrant trunci, hi judo ficcati modo ad aedi-

ficia inufum vocari poflunt, ad tecla nempe,non ve-

ro ad folum,quum cito ibi putrefcat: Colorem gerit

mellinum, illique Mangi Mangi fimile eft, ficcatum

vero flammam facile concipit , fed totum in albos

convertitur cineres, nullos relinquens carbones: Fo-
lia cum Curcuma contrita & forma Emplaftri albo

incolarum Cadel inpofita, vermes enecant atque in-

fe&a, quaecauffse iunt proferpentis hujus mali cutis-

que defcedatae.

Tabula Trigefima Prima

Ramum exhibet Mangii fihefiris.

OBSERVATIO.
Man$ Mangi arbores a Valent. in Amboin<e defcript. pag.

%n. itidem conmemorantur,;dicitque decern harum obfervari

fpews
, quanun unain fub No. LX. in Tabula exhibct.

dc grond gcplakt waren , daarom ook licbtelyk door een
Jlerke wind uitgeworteld werden. Hy bloeyt in October
en de vrucbten rypen in de volgende maanden.

Naam. In '£ Latyn Mangium filveftre. Makyts
Mangi Mangi Qtan. Amboinfcb Watta Ewan. Ter~
nataans Lolaru Tomma Banga , die van eenderley be-

duydenijfe : Docb by de Amboinezen op Leytimor beeft by
deze naamen, Kinamean,lnamean,era Aymaan Abbar.
Voorts beeft by zulke gelykeniffe met \t volgende Lignum
Salis primum, dat bem veele daar mede vermengen

} boe-

wel 't onderfebeyd der bladeren aan de fmaak jlrax te vin-

den is, zynde die van Kinamean bitter , en die van Li-
gnum Salis of Folium Acidum aangenaam zuur, met
een kleene brakkigbeyd.

Plaats. Men vind hem weinig, en fchier altyd in
y
t

hangen der bergen , aan (lyle plaatzen , op Leytimor in
de naafte Valeyen , aan 't Kafieel Victoria , en omtrent
't Caju Puti aan de kanten , daar de bergen afgaan na de

Valeyen , onder '£ kreupel-bofcb , want in booge en digte

bojfchen wil by niet wajfen.

Gebruik. Het bout werd tot timmerhout weinig ge~

bruykt , dewyI *t zo moeyelyk enfwaar te happen is, dog

als men regte jlummen vind , en dezelvc ter degen laat

uitdroogen, kan men ze tot den buisbouw gebruyken , te

weten tot 't bovenwerk , maar niet in de grond , waar in

dit bout niet durabel is. Het is anders boningverwig,en
geiykt Mangi Mangi-boict zeer wel; bet gedroogde brant

ook wel , maar vervalt t'eenemaal tot witte ajfebe zonder

koolen na te laten. De bladeren met Curcuma gewreven ,

en plyfters-gewys over 't witte Cadel der Inlanders ge-

jlagen , dood de wormpjes oflnfecJjes , dewelke oorzaak zyn3
dat 't zelve Cadel zo voortteelt , en baare buyd %o mis-

maakt.

De een- en dertigjie Plaat

Vertoont een Tak van het ivilde Mangit.

AANMERKING.
De Mangi .Mawgif-boomen werden by Valent. in de JBe-

fchryvmg van Ambon op pag. ziz. mede vermeldt, alwaar,

hy zegt dat *er wel tien zoorten hier van gevonden werden ^

waar van hy 'cr een op de Plaat onder No, LX. vertoont.

«

CAPUT VIGESIMUM NONUM. XXIX. HOOFDSTUK.
Folium acidum majus. Daun Ajjam

Befaar.

CUm binis praxedentibus arboribus magnam quo-
que adfinitatem gerit Folium acidum , quod in

majus ac minus dividitur, quorum primum hoc
in capite defcribemus.

Primo. Folium acidum majus feu latifolium mixtam
habet HuJJuri & Mangi Mangi formam , non altum
gerens truncum, paucosque emittens pingues ramos,
?[Uorum pars fuprema quadrata eft ac viridis. Ejus
olia funt magna, atque in geniculis perparia (ibi funt

cruciatim obpofita , fed rara , feptem & octo pollices

longa, tres quatuorve digitos lata, in obtufum defi-

nentia apicem, quorum quaedam funt rotunda & bi-

fida, glaberrima, craiTa,nullas notabiles gerentia co-
itas , quae vero in inferiore parte parum protuberant,
nervUmque gerunt craffum medium fubtus acute tri-

gonum & maxime elevatum , ipforum fapor eftacidus

& quodammodo acidulus : Ex vulneratis ramis pau-
cum exftillat lac flavum ac vifcofum , quod cito ex-
ficcatur inftar illius Sefoot , rami autem intus molle
ac fungofum gerunt cor.

Ex fbliorum alis ab utraque parte bini excrefcunt
longi petioli feu furculi

, qui ante ortum medio vi-

dentur adcubuifle petiolo , funt enim plani , binas ge-
rentes oras acutas , raedius vero petiolus fulcatus eft,

unde quadratus etiam eft. In vetuftis vero & adultis
arboribus rami non amplius funt quadrati,fed parum
ftriati , ramulique laterales plurimum funt rotundi &
geniculati; Plurima etiam deciduut folia, reliquaque

niulto

Groot Suur-blad.

NOcb beeft met de beyde voorgaande groote gemeen-
febap bet Folium Acidum, bet welkverdeeltwert
in groot en kleenbladig , waar van wy 't eerfie in

dit Kapittel befebryven zullen.

Eerftelyk: Folium Acidum 't eerfie of grootbladige ,

beeft een gemengde gedaante van Huffur en Mangi Man-
gi , niet boog van flam , met weinige vette takken , wel-
hers voorjle deel vierkant en groen is. De bladeren zyn
groot, ftaan in leden tegen en over malkander m'tkruis,
dog weinig in 't getal, zeven en agt duymen lang, drie

en vier vingers breed, met een fiompe /pits , aan zommige
rond en in twee gekloven , zeer glad,dik,en zonder mer-

kelyke adertjes, die aan de onderfte zyde een weinig uit-

jleken , maar met een dikke middel-zenuwe , die beneden

driekantig feberp is, en verre uitjieekt; defmaakis zuur-

acbtig, dog een weinig na den brakken trekkende; uitde

gequetfle takken loopt een weinig geele en kleverige melk ,

die baafi opdroogt als die van Sefoot , bebbende de takken

van binnen een week en voos bert.

Uyt denfeboot der bladeren komen aan weerzyden ande-
re langefieelen of ryskens , dewelke febynen voor boar

uitkomfi tegen de middelfieel aangelegen te bebben , want
zy zyn plat, met twee feberpe kanten, en aan de mid'

delfie fieel ziet men ee?i'geut,waar door dezelve vierkant

werd. Aan de oude volwaffene boomen , ziet men de

takken met meer vierkant , maar flegts een weinig geribt9

en de zyde-taxkens meeji rond geknoopt of geked , de

tnsejle
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multo minora funt quam in antecedentibus feu junio-

ribus arboribus, immo qua?dam haud multo majora

Gmmonis folio , craflbque fuo petiolo parum retro-

flexa funt. & a fubfequenti parvifolia non facile di-

ftingui pofiimt nifi craffitie & fcabritie. Loco deci-

duorum folibrum parva excrefcunt capitula viridia

,

fuperius lata,& cruciatim inquatuor divil'afegmenta,

quae fefe parum aperiunt in quatuor firm a petala,

iquamofa , flofculi formam repra?fentantia
,
quae in ccn-

tro capitulum gerunt, quod in fructum excrefcit , bi-

nerum vero iftorum capiculorum libi adcunlbcntium

unum tantum ad maturitatem pervenit.

Fru&us pruni magnitudinem obtinet, nunc rotun-

dus, gibbofus , ac tuberofus , nunc pyriformis ac

fupra umbilicatus , diu colorem fervans viridem inftar

pomi, dein vero rubeicit; Carnem intus continet

lentam & fuccofam , plerumque acidulam , per matu-

ritatem odorem fundentem pomorum quart femi pu-

tridorum , qua? cruda quodammodo edulis eft , in

cujus centro glebae quaedam oblonga continences fe-

mina inftar illorum Cucumeris locantun ita ut om-
nes hujus arboris partes acida? fint , tenera vero ju-

niorum arborum folia quam gratiffima funt fere inftar

vera? Acetofa? , vetuftarum vero magis amara funt ac

proinde ingrata : Fru&us etiam adeo tarde mature-

fcunt, ac tarn rari funt, ut fumma licet quis utatur

patientia, vix tales inveniantur.

Trunci cortex tenuis eft , externe fuicus inter-

mixto cinereo colore , interne flavo ac vifcofo re-

fertus fucco. Lignum flavefcit feu ex flavo vitelli-

num habet colorem, circa meditullium fungofum , ra-

diatum , ac volvnlis incumbentibus diftinctum , uti am-

bo pra?cedentia,fed cenuius ac folidius eft hoc lignum

illo Hujfuri, grave porro eft ac durum. Superiores

fupra terram denudata? elevantur radices , uli in Man-
gi Mangi , binorum digitorum craffitie , non autem
nigra? nee finuofa?,fed cinerea?,magisque rotunda? &
-glabra? , ac magis & longius tenfa? , ita ut iis infiftere

poflimus.

Nomen. Latine Folium acidum majus & Arbor acida

major. Malaice Daun Affam feu Caju Affam Befaar.

Amboinice in Leytimora LauwaJJin & TammalaJJin

,

h. e. folium acidum ob ejus faporem : In Hitoea Ey~

taffi & Eylautajfi , utraque nomina cum cognomine
Ela vel Befaar ,h. e. folium majus vel acidum ab ejus

fubfequenti ufu, & ad diftindlionem fubfequentis mi-

noris fpeciei : Ternatice Majurat , in Luhu Keffasye

& Uffasye , quod nomen commune eft cum fubfe-

quenti parvifolia arbore. #

Locus. In Amboina obcurrit tarn in planitie circa

litora, quam irfmontibus, ubi potiflimum crefcit ac
praefertim in Leytimora circa Sojam ad montium pe-

des ut & ad oras filvarum levium Arboris Caju Puti.

In Gelolo quoquc crefcit in montibus , ubi aqua ftaguat

pluvialis, ac paludes funt, unde & quidam hanc ha-

bent pro fpecie Mangii filveftris , de quo in praeceden-

r,i fuit acium capite , quodque non ita elevatas gerit

radices ; arbor autem eft , qua? loca amat frigida.

Ufus. Hoc lignum tigno inutile eft , quum ca?fu

nimis durum fit, nee recti pali ex hocformaripoflint,

adhibetur autem aliquando ad poftes aedium filve-

ftrium , qua? non diu durabiles efle debent : Vulgus

ejus folia pifcibus adcoquunt, ut condimenta fint acida,

fed defectu meliorum foliorum : Ternatenfes Gelo-

lum inhabitantes contufas hujus arboris radices, accor-

ticem Saguero infundunt potui, quern bibunt, ante-

quam ad pugnam eant, ut eo magis excandefcant,

unde Saguerus potus acidulus eft.

Amboinenfes belli temporibus in montibus occlu-

fi , ita ut aquae marina? adcedere nequeant , ad
hanc refugium fuum quaerunt arborem , cujus li-

gnum, ramos, ac folia in cincres comburunt,quibus
aquam adfundunt, quam filtrant , qua? ipfis infervit

pro aqua marina ad cibos,ubique enim ha?c arbor ad
montium declivia loca eft obvia.

In Ternata ha?c queque arbor vocatur PanawaXula,
quo alioquin nomine denotatur Frutex aquofus Femina,
eftque vulgare Oebat Sagueri apud Alphorenfes Ge-
lolum inhabitantes.

Tabula Trigefima Secunda
Ramum exhibet Arborit acida majoris.

Pbi Litt. A, ejusfraclum feparatum ©ftendit.

Tom. III. CAPUT

meefie bladeren vallen dan aft de overige zyn veel klcen-
der dan de bovenjlaande

, ja zommige veel grooter dan een
Gnemon- Wad, met haar dikke voetjes , een weinig ag-
terwaarts gebogen, van de volgende kleenlladi&enietwel
te onderftbeiden dan.in dedikteenjlyvigbeid. Indeplaats
van de afgevallene bladeren , komen kleenegroene knopjes
voort , voren breed , en met een kruis in vieren verdeelt,
dewelke zig een weinig openen in vier ftyve blaadjes of
Jcbulpjes, dewelke de gedaante van een bloempje maken,
in de midden met een knopje,<waar uitdevrucbtwerd,en
van de twee knopjes, dietegenmalkanderftaan ,komt maar
een tot perfe&ie.

De vrucht is in de grootte van een pruym , zommfae
rond, dog bultig en heuvelachtig , zommige peerformig a

en vooren met een kuyltie, langen tyd appel-groen, daar
na een weinig rtod. Binnen hebbenze een vocbtig en zeer
taay vleefcb, meefientyd zuuracbtig, in de rypbeid ryns
en riekende } als balf verrotte appelen

7
eenigzints bequaam

om raauw te eeien, in de midden met eenigeklonterenvan
langwerpige korls als Komkommer-zaden , zo dot alles zuur
is,wat men aan dezen boom vind; zynde de jonge blade-
rm aan de jonge boomen bet aangenaamft

, febier als recite
zuuring , maar aan de oude boomen werdenze wat bitter,

en dierbalven onaangenaam; 00k rypen de vrucbten zd
langzaam, en de boom draagt zo zelden 3 dat 't patientie-
werk is een rype vrucbt te vinden.

DefcborjJ'e des flams is niet dik.van buyten bruin met

? raauw gemengd , van binnen vol geel en kleverie zap.
let bout is geelachtig of liever bleek doorn-geel , rondom

't middelfte vooze kleene bert geftraald , en met zyne roU
len boven malkander , gelyk de beyde voorgaande , dog
fynder en digter als 't Huflur , mede fwaar eh 'hard.
De bovenjle wortelen jlaan boven de aarde bloot

, gelyk
aan de Mangi Mangi , in de dikte van Sauciezen, dog
nietfwart nog bocbtig,maar graanw ,ronder ,enevencr
recbter en ianger gejpannen , dat men daar op jlaan kan,

Naam. In 't Latyn Folium Acidum majus en Arbor
Acida major ; Maleyts Daun A flam of Caju Aflam
Befaar. Amboinfcb op Leytimor Lauwaflin en Tamma-
lafiin, dat is zuur-Mad , wegens zyn fmaak. Op Hitoe
Eytafli en Eylautafli , beyde met een ioenaam van Ela of
Befaar, dat is groot-blad of zout-blad, van zyh volgen-
de gebruyk , en tot onderfcheyt van 't volgende kleenbla,.

dige. Ternaats Majurat , op Luhu Kcflasyc en Uflasye,
een naum 9

gemeen met 't volgende klsenbladige.

Plaats. Men vind hem in Ambbina , zo op de vlakte

omtrent deftranden, docb meerendeels in 't gebergte, en
voornamentlyk op Leytimor omtrent Soja , in 't hangen
der bergen en aan de kanten van Caju Puds licbte bof-

feben. Op GpIoIo mede *« *t gebnpjp rlnar
y

t regenwa*
ter Jlaan blyft, en Moerajjen maakt , daarom zommige
bet voor een zoorte van Mangium filvcftrebouden^aar
van in 't voorgaande Kapittel , en 't welk zo veel uitjle-

kende wortelen niet beeft : Immers 't is een boom , die koude
plaatzen bemind.

Gebruik. Dit bout is onbequaam tot timmerwerk , fa
wyl bet te bard is om te kappen , en men niet veel regis

daar van bebben kan , alleen word *l zomtyds tot Jlylen
van bofeb-buyzen gebruykt , die niet lange beboeven te

duuren. De Jlegte luyden kooken de bladeren by de vis-

feben , om de zaufe zuur te maken , dog mede by gebrek.

van beter bladeren. De Ternatanen op Gelolo doen de
gekneusde wortelen en fcborjfe in de Sagueer , die ze

drinken als ze willen uit vegten gaan , zo ze zeggen , om
quoad te werden,gevende de Sagueer een rynfebenfmaak.
De Amboinezen by oorlogs-tyden in 'tgebergte beflooten

zynde, datze by 't zee-water niet konnen komen, nemen
haar toevlugt tot dezen boom , deszelfs bout , takken , en
bladeren tot ajfebe verbrandende , daar ze dan water op

gieten en doen kleynzen , bet welk bun voor tout-water

tot dekojl verftrekt; want zy konnen dezen boom overal
in '£ bangen van 't gebergte krygen.

Men noemt 't 00k in Ternaten PanawaXula, bet welk
anders de naam is van Frutex aquofus Fasmina , en is

een ordinarie Oebat Sagueer by de Alpboerezen op Geloh,

De twee- en dertigjle Plaat
Vertoont een Tak van de groote Ztture bom.
Alwaar Lett, A. een byzondere vrucht aanwyft*
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CAPUT TRIGESIMUM, XXX. HOOFDSTUK,
Folium acidum minus. UJfasye.

PArvifolium acidum haud multum differt a latifolia,

quum vero a vulgo pro peculiari habeatur arbo-

re, atque in diveriis crefcat locis, hincpeculiari-

ter hie earn defcribam. Subdividituriteruminwa/om»
ac minorem fpeciem , differentia autem potifllmum in

fru&ibus confiftit, unde & fub eadem forma hos de-

fcribam.

Arbor magnitudinem ac craffitiem Limonii acidi

obtinet: Rami dividuntur in binos ac binos ramulosfi-

bi obpofitos, qui ex fufco-rubente obdufti funt cortice,

cumque fubfequenti pari crucem efFormant, atque in

junioribus arboribus fuperius quadragoni funt,itaut,

ubi bini laterales excrefcunt ramuli , Temper magis

plani fint reliqua parte, funtque porro in ampla ge-

nicula divifi : Hisce folia infident cruciatim fibi fem-

per obpofita : Quae ilia Gnemonis referunt , funtque

craiTa, glabra, iuperiusque nullis fere protuberanti-

bus coftis pertexta, nee medius etiam nervus protu-

berat , qui fulcum fere effbrmat : Inferius vero hie

acute protuberat , non autem coftae , quae obliquis

finibus antrorlum excurrunt , binaque ac terna folio-

rum paria uni infident ramulo. Inferiora vero funt

rotundiora & latiora , quatuor vel quinque pollices

longa, tres quatuorve digitos lata,plerumque finuo-

fa ac rugofa , fuperiora fex feptemve pollices longa

funt, tres lata digitos, magisque extenfa & glabrio-

ra, omnia breviffimis infidentia pedunculis, faporis

acidi inftar Jambofarum haud ingrati.

Majoris fpeciei fruclus majores funt Limone Nipis,

ex rotundo plani , fuperius atque inferius profunda

comprefli fovea, ad latera gibbofi, externe viridem

pomorum gerentes colorem ; fub tenui & lento cor-

tice fuccofa reconditur caro per maturitatem mollis

& aquofa inftar maturarum uvarum , repleta autem
eft ingenti congerie tenuium ac planorum feminum
inftar majorum Cucumerum, fed latiora funt, cine-

rea,& granulofa, carnique firmiter adhaerentia , quae

proinde exfugenda funt, numero denario plerumque
obcurrunt elevata, lateribus fibi invicem adhaerentia,

quae fimul binas tresve formant minores glebas : Fru-

ctuumfapor eft acidus.fed in maturis ,'qui poft lapfurn

mollefcunt , grate acidulus fere inftar uvarum pene
maturarum , dentes autem inde non hebefcunt.

Minoris fpeciei folia funt pinguia & glabra, bina
paria in ramulo, quae nullas exhibentnotabilesvenas:

Immo vix nervus medius fubtus adparet , funtque vix
quatuor pollices longa , binos lata digitos.

Fruclus minorem Ltmvnem Nipis refert , ex rotundo

planus , externe ex flavo viridis , interne dura & acida

repletus carne , in qua quatuor vel quinque locantur

ofllcula inftar illorum Blimbingi.

Utriusque fpeciei radices plurimae fupra terram ele-

vatae ac nudae adparent,uti in praecedente inftar chor-

darum tenfae ,
pollicem feu binos digitos craflae.

Nomen. Latine Folium Acidum minus : Utraeque

etiam haud inpropne Acetofce arbores appellari poflent.

In primo meo inftituto Arbor Frigoris mihi deceba-

tur , dum arbor fit acida ac frigida , quae in frigidis

crefcit locis , ac tarn tarde ejus maturefcant fructus

:

Verum nomen Malaienfe hue usque ignotum eft , quin
vocaretur Caju Affam Daun Kitsiil : In Huamohela
vocatur proprie UJfasye, ac male Kejfasye

,

quod no-

men cum praecedenti commune eft : In infulis Xula-
fenfibus Funi vocatur.

Locus. In Huamobela feu parva Cerama obcurrit,

plurimum circa Combellum & Lubum , item in infula

XulabeJJi : in Amboina ipfa ignota eft.

Ufus. Frucius maturi habentur, quum fponte de-
cidunt, qui crudi edulesfunt ad fitim fedandam, fa-

poremque uvarum habent fere maturarum , dentes au-
tem non hebefcunt ab ipforura ufu. Caeteri ex ar-

bore dependentes pifcibus adcoquuntur , ut condi-
mento ac jufculo gratum concilient faporem acidum,
ouod & folia adcofta praeftant: Plurima autem ip-

lorum pars muria conditur inftar inmaturarum Oli-
varum, cumque cibis editur.

Kleyne Suur-JBoom.

HEt kleenbladige Folium acidum verfchilt zeer wei~
nig van 't grootbladige , dog dewyl 't de gemeene
man voor een byzondere boom houd , en by in "uer-

febeyde Landen groeyd , zo zal ik bem bier in 't byzonder

befebryven. Hy werd verdeelt in een kleyne en groote

zoorte , zynde 't onderfebeid meefl in de vrucbten te zien,

dierhalven ik ze onder een gedaante befebryven zal.

De boom is in de grootte en dikte van een zuure Lemoen-
boom : De takken verdeelen baar in twee en twee ryskens

tegen malkander , met een bruyn-roode fcborjje bekleed>

die met 't volgende paar febier een kruys maken % en aan
de jonge boomen na veoren toe zynze wat vierkantig , zo-

danig dat daar de twee zyde-takjes Jiaan , altyd platter

zyn dan de twee andere zyden , en voorts in wyde leeden

verdeelt: Daar aan jiaan de bladeren ook twee tegens

malkanderen in 't kruys , dezelvegelyken die van Gnemon,
dikacbtig en glad, aan de bovenzyde febier zonder uitfte-

kende ribben, en de middel - zenuwe buyIt ook niet uyt t

makende febier een voorn. Aan de onderjle buylt zefeberp

nit . maar de ribben zeer weinig , en loopen metfebuynze
bogten na vooren toe, met twee a drie paren aan een rys-

ken. De agterfie zyn ronder en breeder, vier en vyfduy-
men lang, rond toelopende, met een korte fpitze , drie en
vier vingers breed , gemeenlyk zvat bocbtig of rimpelig.

De voorfte zyn zes en zeven duymen Lang , drie vingers

breed, meer uitgebreyd en gladder , alle op zeer korte

Jleeltjes, vanfmaak zuuracbtig als Jamboezen } niet on-

lieffelyk.

De vrucbten van de groote zoorte zyn ruym zo groot

als een Lemoen Nipis , uit den ronden plat , boven en

onder met een diep kuyltje , en aan de zyden wot bultig,

van buyten appel-groen. Onder een dunne en taayefebel

leyd een vocbtig vleefcb , in de rypbeid gantfeb week en
wateracbtig , gelyk rype druyven , maar is vervult met

een groote klomp van dunne en plattezaden ,febier als van
groote Komkommeren , dog breeder , graauw en korreligj

daar aan 't vleefcb vajl bangt , en men dierbalven afzui-

genmoet, men telt 'er gemeenlyk twaalf, en jiaan over-

eynd , met de zyden tegens malkanderengevoegt , en twee

of drie klompjes uitmakende. De fmaak is zuur , dog in

de rype , dewelke na 't afvallen week zyn , aangenaam ryns,

febier als druyven die. ten naajien by ryp zyn , en maken
de tanden geenzints eggerig.

De bladeren van de Heine zoorte zyn*mede vet englad%
twee paar aan een taxken , daar aan men geen aderen be-

kennen kan , ia qualyk de middel - ribbe van onderen 9

febaars vier duymen tang en twee vingers breed.

De vrucbt is als een kleene Lemoen Nipis, uit den
ronden plat, buyten geel-groen, binnen met een bard en
zuur vleefcb , en daar in vier a vyf korls , gelyk die

van Blimbing.
De wortelen van beyde zoorten , jiaan met meenigte

Hoot boven de aarde , gelyk aan 't voorgaande , uitgerekt

alsfnaren, in de dikte van een duym of twee vingers.

Naam. In 't Latyn Folium Acidum minus. Men
zoude ze ook alle beyde niet qualyk konnen noemen Ace-
tofa Arbor. Ik beb bem ook in myn eerfte ontwerp ge-

naamt Arbor Frigoris , dewyl 't een zuure koudaardige
boom is

y
op koudeplaatzen groeyd, en zyne vrucbten zo

langzaam ryp maakt. De recbte Maleytfcbe naam is nog
onbekent , of men moeji bem noemen (jaju Aflam Daun
Kitsjil. Op Huamobel eygentlyk Uflasye en qualyk Kes-
fasye , gemeen met bet voorgaande. In de Xulafe Eilan-

den noemt men bem Funi.
Plaats. Men vind bem op Huamohel o/kleen Ceram,

meefl omtrent Combello en Luhu : Item op 't Eiland

Xulabefij , op Amboina is by nog onbekent.

Gebruik. De vrucbten werden voor ryp gebouden als

ze van zelfs afvallen, die men raauw kan eeten om den

dorft te verflaan, van fmaak als druyven, die ten naajien

by ryp zyn, en maken de tanden geenjints eggerig. De
andere, die aan den boom nog bangen ,worden by viffeben

gekookt, om de zop een aangenaame zuurte te geven, ge-

lyk men ook met de bladeren doet. Het meefiendeel wer&
ingepekelt als onrype olyven, en tot de koji gegeten.

Arboris M
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Arboris lignum durum eft aptumque bipaliis: Ra-
dices fupra terram elevatae ad Oebat Sagueri adhi-

bentur, ut & trunci cortex , ficuti de prjecedenti

fupra fuit diclum , illas vero Saguerum neutiquam
amarum reddunt , uti verum Oebat Sefoat , fed ipli

gravem addunt acorem cum parva adftri&ione , un-

de nee facile acefcit.

Het bout is bard , en bequaam om bandfpaaken daar
van te maken. De wortelcn die boven de a.irde jtaan ,
werden gebruikt tot een Oebat Sagueer , als mede de
JcborJJe des Jlams , gelyk boven van 't voorgaande gezegS
is. Zy maken den Sagueer geenjints bitter

,
gelyk 't op-

recbte Oebat Sefoat, maar geven bem een barze ryns-
beid, met een kleene adftrittie, en laten bem niet'ligZ
zuur werden,

De drie- en dertigfte Plaat

Ramum exhibet arboris, quae folium acidum minus Rumphfo Vertoont een Tak van een Boom, wclke het kleyne zuur-
vocatur. Had van Kumpbius genaamt wert.

A. Ejus radices fupra terram elevatas repraefentat; A. Vertoont deszelfe ioortek
y zo als die zig boven de a*r&

vcrtoonen.

B. Veio fruttum. B. Deszelfs vruekt.

Tabula Trigefima Tertia

CAPUT TRIGESIM. PRIMUM. XXXI. HOOFDSTUK.
Lignum Salts minus. ApajjiKetsjiL

Lignum Salts minus ab utrisque antecedentibus ar-

boribus differt , quae ab Hitoenfibus etiam tan-

quam lignum Salis habentur , illud vero reftum*

fed tenuem gerit truncum , ramique viciflim terni ac

terni divifi funt, quorum bini laterales medio adcu-

buerunt, funt autem rotundiores ac firmiores quam
praecedentium.

Folia fibi invicem cruciatim funt obpofita , fex fep-

temve digitos longa , binos ac binos cum dimidio la-

ta. In junioribus arboribus haec acute & fubtiliter

dentata funt, ita ut fere fpinofa lint, in vetuftiori-

bus vero rara iftorum deritium adparent veftigia,

funtque porro crafliuscula, glabra, &fplendentia, nul-

las notabiles gerentia coftas transverfales , funtque

ilia rara in ramis, faporis fatui, igni injefta ftrepi-

tum inftar falis excitantia , unde & nomen fortita eft

hsec arbor, chiim cortex ruffus eft & punftatus; Li-
gnum vero albicat, durum, & folidum eft: Radices
Fupra terram quoque elevantur, ut i in praecedentibus,

fed non ita frequenter.

Nomeni Latine Lignum Salis minus.
.
Hitoenfibus

Aytafft & AylautajR Laun Maun feu Kitsjil , quod

idem denotat, Tajft enim Hitoenfibus fal fignificat.

Locus. In Hitoenfi crefcit regione tam circa litus

quam in ipfa regione, fed ubique in humidis folis,

per quae rivuli decurrunt.

Ufus. Lignum non peculiarem praebet ad tigna

ufum : iEthiopes ejus folia urunt circa infantes

,

quum hi variolis laborant confluentibus cum duris pu-

ftulis, quae ipfis Sackit Catjang vocantur.

Kleyn Sout-Hout.

HEt kleenbladige Lignum Salis verfebilt van de
twee voorgaande : By de Hitoeezen mede voor li-

gnum Salis gebouden , dit beeft een recbten docb
niet dikken Jiam , de takken verdeelen bun met beurten
drie en drie,waar van de twee ter zyden tegens den mid-
delfien aangelegen bebben, docb zy zyn ronder enjtyvef
dan aan de voorgaande.

De bladeren Jtaan ook tegen en boven malkander in 't

kruys , zes en zeven daymen lang . twee en twee en een
half breed. Aan de jonge boomen aan de kanten fyn en
feberp getand , bykans Jteekelig , dog aan de oude boomen
ziet men 'er weinig overblyfzeIs van; voorts dikacbtig>

glad, en glimmende, zonder merkelyke dwars - aderc'n

,

weinig in H getal aan de takken, vanfmaakfmets, in 't

vuur knerjfenze als zout , waar van ze den naam bebben,

De fcborjfe is ros en gefpikkelt. Het bout witacbtig ,

bard , en digt. De wortelen Jtaan mede boven de aaraes
gelyk aan 't voorgaande, dog zo veel nieU

JN aam. In 't LatynLignum Salis minus. In H Hietoees
Aytafll en Aylautafli Laun Maun of Kitsjil, van de-

zelfde beduydenijfe , want Tafii in 't Hitoees is zout te

zeggen.

Plaats. Hy waft op 't Hitoeeze Land, zo wel om-
trent de Jlrand als Landwaart in , dog over al op vogtige
gronden , daar kleene rivieren loopen.

Gebruik. Het bout beeft mede geen zonderlykgebruyk
in

y

t timmeren. De Mooren branden de bladeren omtrent
boare kinderen, als dezelve de kleene pokjes bebben , uit

harde puyften bejlaande , die ze Sackic Catjang noetnen.

CAPUT a 3
xxxtn
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CAPUT TRIGESIMUM XXXII. HOOFDSTUK
SECUNDUM.

U/et.

ULet eft arbor forma & magnitudine magno Limo-

nio fimilis , eujus truncus quoque eft angulofus

,

& cinereo obdu&us cortice , inftar illius Limonis

& CofaJJi, qui fauciatus lentum emiccit fuccum inftar

Papedas pultis, qui vero mox exficcatur in aromati-

cam fubftantiam.

Folia brevibus infident petiolis iimplicia & inregu-

laria circa ramos illis Citrii fimilia, quas in juniori-

bus arboribus firmum gerunt apicem , ad oras profunde

dentata funt, inque i'pinofos apices definentia inftar

Rusci, funt porro glabra, firma, & fubtus flavefcen-

tia , ubi & intermedia coftarum intcrftitia venulis

cancellatis pertexta func uti in Varinga ,
quinque

fexve pollices longa , binos lata
,
qua? in vetuftiori-

bus arboribus minora funt, nee veftigia fpinofarum

orarum gerunt , ac folummodo in firmum & acutum

apicem definunt.

Menfe Majo' parvos brevesque excrefcunt juli , ex

quibus albi progerminant floiculi , quos pufilli in-

fequuntur fruftus limplices, baccis minoris Varingae

limiles , feu paulo magis oblongi , primo virides , dein

nigri, intus nucleum gerentes mollem , edules vero

funt tarn crudi quam co&i inftar Catjang. Recens
arboris lignum vitellinum gerit colorem, ad oras fu-

pra memoratum vifcum exfudans, ficcum vero fla-

vum eft fere inftar Buxi, tenuibusque conftat fibris,

eftque folidum, grave, fufcis ac nigricantibus macu-
lis, pun&is, ac venulis hinc indevariegatum,inaliis

vero locis non ita. Ssepe etiam excavatum eft , cario-

fum , atque emortuis corruptum plagis
, praecipue cir-

ca ejus cor in vetuftis arboribus , rarae enim obcur-

runt incorruptae,quodque mirandum videtur, licet li-

gnum hoc adeo fit durum ac folidum , nequaquam ta-

men durabile eft , ac facile coflbs generat , atque

cariofum eft ab abundanti forte fucco, quo refertum
eft ac lente exficcatur.

Expertus fum lignum hoc crefcente luna csefum
non.tantum poft aliquod menfes coflbs generare,fed
in ipfo recenter caefo hos detetto* fuifle ; Optimum ve-

to casdendi hoc lignum icmpus elt oecicfccmc ruiiar
fluumque'fru&us maturi funt, tumque arbor ad dimi-

3ium caedenda eft , talique modo per aliquod tern-

pus fibi relinquenda, ut ejus fuccus exftillet.

Nomen. In Amboina nota eft haec arbor nomine
Viet, Ulete & Ayulet. In Boerone Ulit, in Ternata

Lemn Lemo.
Locus. In Amboina ignota eft, nee crefcit nifi una

alterave in Hitoes ora , majori numero obcurrit in

parva Cerama feu Huamobela, ubique non longe a li-

tore in locis faxofis. In Boerone & Gelolo quoque cre-

fcit.

Ufus. Hoc lignum ad tigna raro adhibetur, quum
vix retta ex ipfo formari poflint fegmenta & tam cito

putrefcat , Ceramenfes tamen & Ternatani illud fole-

bant adhibere ad aadium poftes , fi ditto caefum fit

modo ; fie enim non cito coflbs generat , diu folidum

eft , durum ,
grave , ac durabile , unde & hoc lignum

intra dimidii anni fpatium in ufum non eft vocandum,
turn quoque tornioncs ex hoc cubilia formant, ap-

tum etiam eft ad fecurium manubria, ut & ad an-

choras ligneas parvorum navigiorum ob ejus pondus.

Tabula Trigejima Quarta

ULet is een boom van gedaante en hoogte de groote
Limoen-boom gelyk , de flam mede wat hoeki<*

met een evene graawwefchorjje , gelyk die van Le-
mon en Cofaflu , welke gequetft zynde een taaye voch-
tigbeid uitgeeft, gelyk Papeda, die jlrax opdroogt ineeri

kruydacbtigefubjlantie.

De bladerm Jlaan op korte fteeltjes , enkeld en zonder
order ,rondom de takken,die van Citroenen gelyk, aande
jonge boonien met een fiyve fpitze , aan de kanten grof ee-
tant , en in Jlekelige jpitzen eyndigende , gelyk de Ruscus-
voorts glad, Jlyf, en van onderen geel-groen, alwaar
men de tuffeben -plaatsjes van de ribben doorweven ziet

met kleene adertjes , ruytsgewys gelyk aan de Waringen
vyf en zes dUymen long , twee breed; aan de oiide boo^

men zynze kleender , zonder litteeken , van de Jieekelige

kanten, alleenlyk met een fiyve en feberpefpitze.

In May gewint by kleene korte kattekens , daar aan
kleene witte bloemen voortkomen , daar op volgen kleene,

vrucbten , enkeld bangende , de befien van de kleene Wa-
ringen gelykende , of wat langwerpiger , eerjl groen y

daar nafwart, van binnen met een zagte korl ,die men
eeten kan , zo wel raauw , dog meeft gekookt , als Cat-

jang. Het verfebe bout is doorn-geel , en aan de kanten

't bovenjiaande Jlym uitgevende ,maar befterft bleek-geel,

bykans als Bux-boom , fyndradig , digt en J'waar , met
bruyne ofJwartacbtige plekjes , puntjes en adertjes bier

en daar gefpikkelt , op zommige plaatzen niet. Het is

dikwils ook bol, vergaan, en met dootfche vlekken ge-

febendt , byzonder omtrent het bert aan de_ oude boomen

,

want men vind ze weinig die gaaf zyn. Ook dat te ver-

wonderen is, boewel dit bout zo bard en dikfebynt, is 't

nogtans niet durabel, maar gewind zeer ligt wormen,en
vermolfemty mijfcbien door de veele vocbtigbeid >die da&r

in fteekt , en langzaam opdroogt.

Ik beb ervaren,dat dit t*>ul trj-wujjenae muungekapt „

niet alleenlyk na eenige tnaanden wormjtekig word, maar
Am mfrn nnb im »* —%b gekapte worimn gevonden beeft;

de befte tyd om te kappen is by afnemende moan , en ah
de vrucbten ryp zyn, en dan moet men den boom maar
half doorkappen, enalzo een tyd lang laten Jlaan, dat de
vocbtigbeid ter degen uittieffert.

Naam Hy is in Amboina bekent met den naam van
Ulet, Ulete, en Ayulet. Op Boero Ulit. In Termten
Lemo Lemo.

Plaats. Op Amboina is bet onbekent ,bebalven weinige

op de Kufl van Hitoe : In meerder quantiteyt is hy op

kleen Ceram qfHuamohel , over al niet verre vanflrand,
daar

y

t wat Jleenig is. Hy waft mede op Boero en Ge-
lolo.

Gebruik. Dit bout werdtQttimmeren weinig gebruikt,
om dat men weinig rests daar van bebben kan , en zo ligt

vergaat : Ecbter de Cerammers en Ternatanen plegen t

tot flylen van buyzen te nemen,als 't op voorfz. maniere

gekapt werd , want als de worm niet ten eerjlen daar in

komt, zo blyft 't daar na gaaf,Jwaar , en durabel , daar-

om men dit bout binnen een halfjaar tot geen werk ge-

bruyken zal , als dan maken de Drayers ook bed-floelen

daar van; zo is
y

t ook zeer bequaam tot Jleelen van by-

len, als mede tot boute ankers van baare kleene licbte

Faartuygen, wegens zyneJwaarte.

De vier- en dertigfie Plaat

Ramum exhibet arboris
,
quae Ukt , & Lemo Lemo incolis Vertoont een Tak van de Vkt-Boom , die ook Lemo Lemo

vocatur by de Inlanders genaamt wert.
A. J unioris arboris ramulum repraefentat , cujus folia dentata A. Wyft aan een Takje van een jonge Boom , welkco

fan*. bladcn nog getant zyn.

CAPUT xxxia
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CAPUT TRIGESIM. TERTIUM. XXXIII. HOOFDSTUK.
Lignum Eurinum. Aytimul Aytimul-Boom.

ATtimul humilis eft arbor, haud muko akior Li-

monio, fed ejus truncus paulo craffior ell : Ejus

folia conveniunt cum illis Mangii Cafeolaris feu

Waccat, funt vero paulo oblongiora & flaccidiora,

fuperius lata, inferius anguftata, inferiora vero funt

breviora & rotundiora, cumque illis Waccat pcnitus

conveniunt , fubrotunda nempe , qua? vero in ramorum
fummo excrefcunt , anguftiora funt & acutiora, vc-

tuftis Ebeni foliis fimilia, fique iicca , fuperius nigri-

cans inferius cinerea funt. Vulneratus trunci cortex

fuccum exfudat lacteum albicantem & vifcofum

:

Ex quavis foliorum ala tres pluresve minores de-

pendent bacca?, pericarpio bifolio contentae, forma
convenientes cum illis Berberidis, oblongae nempe,
acuminata?, ac virides , & ad ipfum quoqueramulorum
ortum tales racemi bacciferi terniones plerumque
excrefcunt.

Intus reconditur nucleus hepatici colon's inftar fc-

mi-lunae , fub tenui pellicula ficcam continens medul-

lam.
Recens lignum luteum penitus eft, fed ficcum fla-

vefcit, eftque fubftantia? tenuis, & folida? , in qui-

busdam vero locis macula? quaedam & venae adpa-

rent lividae ac fufca? , quarum poftcrioxcsiiiuvturnam,

priores autem dedecorant , ha? vero vena? non obfer-

vantur nifi in vetuftis truncis.

Nomen. Latine Lignum Eurinum juxta Boeronenfe

Aytimul & Aytimule , cujus denominationis origo ac

caulTa me latet.
.

Locus. In nulhs Amboina? infuhs crefcitniiiinBoe-

rone, in ejus plaga Zephyrea circa Wayfammam,& in

plaga boreali circa finum Cajelli , ubi regio eft alta

& montofa: Juxta Boeronenfium relatum in Java

quoque aliisque Occidentalibus crefcit locis.

Ufus. Boeronfcnfes hoc adhibent lignum ad peclines,

licet non admodum fit durum ac facile, per longitudi-

nem findatur. Obfervavi quoque hoc lignum quam
tardiflime exficcari , fique locis deponatur opacis , li-

vidas contrahere ftrias , qua? inelegantem ipfi conci-

liant colorem , Boeronenfes quoque dicunt aptum
effe ad telorum vaginas ex ipfo formandas.

In Rumphii Appendice haec adduntur.

Ad radicum alas fegmenta inveniuntur,qua?molle,
flavum, ac durum pra?bent lignum , ex quo, uti di-

ftura fuit, pe&ines formantur, unde & apud Boe-
ronenfes Caja SiJJir t

h. e. pectinum lignum Malaice
vocatur.

Tabula Trigejima Quinta

Ramum exhibet U&h Eurini feu Aytimul.

A Ytimul is em lage boom, mede n'et veel boogcr dan
Jt\. een Lemoen - boom , dog ivat dikker van flam ; de

bladeren gclyken die van 'iMangium Cafeobre of
Waccat, dog zyn wat langwerpiger en flapper, vooren
breed, en naar agteren toefuallende

y
mmr de agterjle zyn

kortcr en ronder , ten enemaal ah die van Waccat, te weten
meejl rond; andere aan '* uitterjle der takken zyn <wat
fmalder enfpitzer ,de oude bladeren van 'tEbbenccut ge-
lyk , droog zynde van bovenfvoart , van onderengraaww.
Uit de fcborjfe des flams druypt een taaye ewwittemelky
gequetfl zynde: Uit ieder fcboot der bladeren hangendrie
of meer kleene befien uit een tvceeblaadig kelkje , van ge~

daante als die van Berberis ,te voeten langvoerpig en groen t

zelfs by den oorfpronk der takjcs Jlaan tivee of drie kop*

peltjes , ieder van drie befim.

Binnen leyd een leververwige korl , als een half maan-
tje y onder een dun buydeken een droog merg bejluytende.

Het verfche bout is regt geel ,maar beflerft blcek,fyn,
en digt vanfubjlantie ,dog bet krygt bier en daar eenige

loodverwige en bruyne plekken en aderen , vcaar van 't de
luatjle vercieren , en de e&rfte fchenden , dog met dan
aan ae oude fiammen ziet men deze aderen.

Naam. In 't Latyn Lignum Eirrtrram , na 1 Boerom

neeze Aytimul en Aytimule, ivaar van my de oorzaak
onbekent is.

Plaats. Het waft nergens in de Amboinfcbe Eilandcn
y

bebalven op Boero, op deszelfs zuyd-zyde omtrenfWzy-
famma, en aan de noord-zyde omtrent de bcgt van Cajc
li, daar 't Land begint boog en bergacbtig te weraen.
Naar bet zeggen der Boeronezen. zoude bet op Java un
andere weftelyke deelen ook vallen.

Gcbruik. De Boeronezen gebruiken dit bout om kam-
men daar van te maken, boewel het niet zeer bard is 9

en ligt in de lengte Jcbeurt. Ik beb ook gemerkt ,dat dit

bout zeer langzaam opdroogt , en als het aan een bedomp-
te plaats float , dat bet loodvervoige ftrecpen gewint , die

het zeer mismaaken , boeivel de Boeronezen ook zeiden ,

dat bet bequaam was om kris -febeeden daar van te ma"
ken.

In het Aanhangzel van Rumphius werd dit 'er by
gedaan.

By de ivortelen-vlerken heeft het mooten van een ligt-

geel en hard bout , isoaar van men , als gezegt , kammen
maakt , en daarom by de Boeronezen in 't Maleyts Caju
Sifiir, dat is Kamhout, genaamt wert.

De vyf- en dertigjle Plaat

Vcrtoont een Tak ran het Oofterfche hout t oftc de AjtU
mul-Bom.

CAPUT XXXIV.
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CAPUT TRIGESIMUM XXXIV. HOOFDSTUK
QUARTUM.

Sirifolia. Caju-Siri.
Siri - Blad- Boom.

CAju Siri arbor eft aka & crafla inftar Metrofide-

ri, quae plurimos emittit longos ramos flagello-

fos , qui in plurimos iterum dividuntur ramulos,

ex quibus folia excrefcunt folitaria, qua? hunc obfer- aug meeji met, uic uiua , um ucgenuver icaerotaa

vant ordinem , ut ex quovis folio alter obpofitus ex- der rysken komt , en de middeljte gerte baren gang
furgat ramulus, medio vero direcle ad finem excur-

lAju Siri is een boogen en dikkenflam,als''t Tzerbout
j verdeelt zig in veele lange ranken , dog Jiy<ve rySl

kens ofte gerten , daar aan fiaan de bhaeren enkeld
dog meeji met die order , dat tegen over ieder blad een an-
der rysken komt , en de middeljte gerte baren gang bond.

rente.

Folia forraam Siri foliorum referunt, vel noftrae

European plantaginis latifolia* , funt autem majora &
firmiOra , trinervia quOque , decurrentibus hisce nervis

totum folium & ad petiolum concurrentibus , in fu-

periore vero folii parte nervi hi iri venulas expli-

cantur , ubi & folium per ipfos trifulcatum eft ,* in-

terltitia ubique multis & proaiberantibus transver-

falibus venis pertexta funt: Suntque haec folia fu-

perne obfeure virentia feu nigncantia, inferne cine-

rea , non fplendentia , atque exefa.

Martio menfe ex foliorum alis breves dependent

racemi, vix digiti articulum longi, ex quibus flores

excrefcunt, qui parva primo funt capitula albicantia,

quse fefe aperiunt in nosculos fufcos, poft quorum
lapfum racemi diu remanent ac dependent inftar fru-

flulorum Siriboae.

Si circi lirus crefcat, majora gerit folia, fex fep-

temve pollices longa, tres quatuorve, lata - ^^Y 1 '

ridia , & parum fpwuentia : quae m Boerone crefcit,

newiquam diverla eft fpecies. fed tantum varietas,

majora gerens folia, feptem nempe octove pollices

longa, tres quatuorve lata, fe fim anguftata, uti Siri

folium, fou hafta; apex: Bini laterales nervi non ad

fummam folii extenduntur partem , uti in Amboinen-

fi, fed ab aliis binis laceralibus fufcipiuntur venis in

apicem decurrentibus.

Suprema folii pars longior eft ilia quae petiolis infidet,

nullumque notabilem gerit fapdrem ; Recens arboris li-

gnum flavefcit, ac pellucidas Iymphae exfundit guttas

,

ficcum vero albefcit feu pallidum gent colofem, eftque

lentum, folidum, & durum , ac caefu difficile, immo
adeo contumax in frangendo eft, ut licet totum fere

caecideris truncum, parvaque ejus remaneat portio,

immo & totus decidat , ibi tamen non frangatur , fed ra-

mentis fiflis dependeat : Ejus cortex eft tenuis , liccus,

& externe glaber , ligno firmiter adhaerens : Vetuftum
vero lignum cinereum quoque eft, atque Amboinenfe
plerumque durius eft & ficcius Boeronenfi : Radices
in plurimas divifae funt radiculas tenues gracilesque,
externe nigras.

Nomen. Latine Siri folia. Malaice Caju Siri 9 ex fo-

liorum forma. Amboinice in Hitoea Sefel, in Leyti-
mora Sefer, in Boerone Ayfalo, in Hoeamohela Ame-
laun Abbal, h. e. Sirium Jtlveftre , quod nomen eftni-

mis generale.

Locus. Parva obcurrit copia in Amboina , pluri-

mum in planis & ventofis locis, circa litus litis, im-
mo in ipfo litore, ubi femper majora gerit folia :Ma-
jori crefcit copia in Boerone in finu Cajeeli , qua?
femina habenda eft , quum majora & flaccidiora pro-
ducat folia , ac mollius exhibeat lignum quam Am-
boinenfis, uti plerumque hoc obfervatur in plurimis
aifcoribi.s in Boeronis planis ac humidis crefcentibus
locis litoralibus.

Ufus. Licet lignum ejus fit folidum ac durabile,
raro tamen ca?ditur ab Amboinenfibus , caedendi la-

borem fuo;ientibus ob tenacem ejus fubftantiam , un-
de fecures cito hebefcunt; faepe fit, ut ipfis obftet,
}>raeferti;u quum in filvis horti aream praeparare vo-
unt, quum nullum aliul in ufum vocare norint re-
medium , nlfi quod ad radices ignem deponant,quas
tarn diu combunmt, donee cadant arbores.

Boeronenfes nobis indicarunt egregios malos ex
hoc formnri pofle ligno qui ab anno 1664 in Am-
boina in ufum fuere adhibiti

, quum lentiflimum fit

lignum , nee facile frangatur vel findatur, nautae ve-
ro noftrates conqueruntur nimis grave efle, licet pe-
nitus liccum lit, praeferentes tamen hoc prae aliis fil-

veftri*

T)e bladeren hebben de gedaante van Siri-bladeren , of
van onze breede Planiago 9 dog grooter enfiyver, na-
mentlykmet drie zenuwen agter by denfieel t'zamenjloo-

tende , die bet gebeele blad doorwandelen , en bun na
vooren toe in kleene adertjes verdeelen , maar aan de bo-

venfie zyde drie voorens maken , zynde de tujfcben-plaat-

zen over al met veele en uitftekende divers - aderen door-

iveven, bovenfwart of donker-groen, beneden graawm-
acbtig, zonder giants , en meejt doods van coleur

i 00k

doorwreten.

In Maart ziet men uit denfcboot der bladeren eenige

korte trosjes afbangen^ febaars een lid lang , daar aan
't bloeizel bangt , zynde kleene nvitte knopjes ,wat grooter

dan birs , dewelke kleene donkefe bloempjes uytniaken , na
welkers afvallen de trosjes bangen blyven

y alsjiukjesvan
Sirihna.

Als bet omtrent deftrand wajl , beeft bet grooter bla-
deren, zes en zeven duymen lang, drie en vier breed,
blyde-groen, en wat glimmende; bet gene op Boerowajl
is geenzints een byzonder gejlagt, maar jlegts een verm-
dering met grooter bladeren , te weten van zeven tot agt
duymen lang , agter drie en vier duymen breed , allefix*

kens toefmallende , gelyk een Siri- blad, of betyzer van
eenfpies. De tivee zydelyke zenuwen loopen niet tot vo~
ren toe, gelyk in 't Amboinfcbe , maar werden van twee
undere dwers-aderen ontmoet, die dan tot aan de fpitze
loopen.

De VOorjte beljt Van "f blud w ^wuc to>gc/ aun de jlee

leri dan de andere , voorts van geen merkelyke fmaaL
Het verfebe bout is geelacbtig , en geeft eenige klaare

droppels water van zig, maar droogt wit ofbleekop,zeer

taay , digt
y
en bard, mitsgaders moeyelyk om te kappen,

ja zo taay van fubjlantie ,dat al bad gy een gebeelefiam
doorgekapt tot een kleyn weinig toe , en den zelven om-

valt , zal by evenwel aldaar niet breken , maar met ge-

febeurde fplinters bangen blyven. De Jcborjfe is dun y

droog, en even, van buyten aan 't bout klevende. Het
oude bout werd 00k graauwacbtig , en 't Amboinfcbe be-

vind men doorgaans harder en drooger danhet Boeroneeze.

De wortelen zyn in veele kleene . lange, en ranke wor-

teltjes verdeelt, van buytenfwart.
Naam. In 't Latyn Siri folia. Maleyts Caju Siri,

na de gedaante der bladeren : Amboinfcb op Hitoe Sefel

,

op Leytimor Sefer, op Boero Ayfalo , op Hoeamobel

Amelaun Abbal , dat is Sirium filveftre, met een al te

gemeene naam.
Plaats. Men vind bem in kleene quantiteyt op Amboi-

na, meeji op vlakke en lucbtige plaatzen , die omtrent

denjirand leggen, ja op den ftrand zelfs , dewelke altyd

grooter bladeren bebben. Overvloediger vind men 't op Boero

in de bogt van Cajeeli, *t welk men voor 't wyfkenmag
bouden , om dat bet grooter en flapper bladeren , 00k ge-

dweeger bout beeft dan het Amboinfcbe, gelyk meeji alle

boomen op Boeroos vlakke en vocbtige voorlanden waffen-

de.

Cebruik. Hoewel dit een vaft en durabel bout is, zo

werd bet egter by de Amboinezen weiniggekapt , de moey-

te van
y

t kappen ontziende , wegens zyne taaye fubflantie,

waar van de bylen baajligflomp werden; zomtydsjlaat

by bun in de weg , als ze een pleyn tot een Tuyn willen

feboon maken, daar ze dan geen andere road toe weten,

als met vuur aan de wortelen te leggen , en zo lange te

branden , dat z;y omvatten.

De Boeronezen bebben ons geleert , dat men kojlelyke

majien van dit bout kan maaken , bet welke zedert bet

jaar 1664. in Amboina gepraGtizeert is, om daft een

zeer taay bout is, en qualyk breekt nogfebeurt; dog onze

Scbeepslieden klagen daar over dat 't J'waar vald, alwas

bet gebeel droog, evenwel nog beter ksurendt als andere
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veftribus lignis, qua? antea in ufum vocabantur, uti

illud filveftris Canarii , Bintangori
i
Arupceque, quo-

rum primum in breves faepe frangitur partes , bina-

que reliqua decorticationem non bene ferunt, quod
tamen in Siri folia feu Caju Siri optime tnftitui poteft.

Ex lends hujus arboris furcufiS feu flagellis apud
Amboinenfes faccharariae vel pifcatonae corbes ne-

ctuntur, qua? in aqua marina feu falfa durabiles funt.

Tenuibus hujus arboris radicibus fupra porphyritim

cum aqua contritis & propinatis utuntur Hitoenfes

Aethiopes contra Oepas, quse proprie cholera eft,

fed per hoc quoque nomen Colicam ac Pleuritidem

denotant.

Juniores truncos vix hominem craflbs Amboinenfes

aliquando csedurtt ad sedium poltes malosque miho-

rum navigiorum.

In Rumphii Adpendice haec adduntur.

Supra fndicatum fuic poll: florum lapfum racemulos

dependere inftar fruftulorum Siribqa? , ex quibus po-

ftea obfervavi veros excrefcere fru&us fequenti mo-
do formatos, magnitudine nempe Ceraforum nigro-

rum , quorum unus alterve tantum ex racemo depen-

det, primo viridis,dein obfcure luteus^ externe moj-

li obduftus putamine^fub quo durum reconditur om-
culum uti in Cerafis , atque in hoc aquofus nucleus

:

Notandum porro eft prima furculorum feu arbufcu-

larum folia ex iflis fru&ibus progerminantia ad oras

efle ferrata , qualis arbufcula in adjetta depingitur

figura. •

Amboinenfes peculiarem Sefel faciunt fpeciem li-

toream : quse ita fefe habet; minora gerit folia quam
terreftris, tres quatuorve pollices longa, binos lata,

trinervia quoque,' quorum nempe nervi per longitii-

tlinem decurrunt, led bini laterales ad fummum non
extenduntur , lateralesque emittunt minores coftas

ad oras decurrentes , folia autem ipfa in brevem de-

terminantur apicem , ac foliiaria locantur in ramulis,
fed noii ica praecifum obfervant ordinem ac ilia verse

Sefel, quod nempe e regione cujusvis folii ilirculus

obponatur.
Fruclus itidem ab illis verae Sefel differunt , haec

enim fpecies multo magis frugifera eft, ac menfe Au-
gufto ramuli plurimis ornati funt frudtibus inter &
poft folia , ac plerumque ab utraque cujusvis folii

parte petiolus excrefcit, ex quo bini tresve depen-

dent tru&us fmagnitudine prunellorum filveftrium ,

eundem quoque colorem externe praebent , primo

nempe virides, dein caerulefcentes, fufco intermixto

colore j fimilique vifcofa repleti carne, fed fatua nee

amara, fub hac carne durus reconditur ac fordide

albicans nucleus magnitudine circiter Cerafi , ex ro-

tundo quadragonus, in durum definens apicem, an-

guli autem ifti laterales eleganter incifi & ftriati funt

fere inftar nucleorum Pegamattce, pro cujus fpecie &
hanc haberem arborem , Leytimorenfes vero Sefel

Laut dicunt efle fpeciem.

Tabula Trigefima Sexta

SirifoGa} cxhibet ramunu

Ubi Litt. A. Surcuhm feu arbufculam denotat ex nucleo a

mox propullulantem , qu&fotia gerit acute /errata.

B. Oflicuhm obfert Jemmale angulojiem & acutum.

C. Idem overturn.

Tabula Trigefima Septima

Strifoli* Litorex exhibet radium , que Sefel Laut vocatur

ab incolis.

bofeb-bouten , die men te vooren daar toe gebruykte , als
wilde Canariy Bin turgor, en Arupa,wnar vun'teerjlei

korter qfbreekt , en de twee andcre van buyten geenfcbil-
leu verdragen konnen , 't wclk men nogtans aan 't Qiju
Siri -wel doen mag.
De taaye ryskens gebruykeii de Amboinezen om baare

fayken of vifeb-korven daar mede te vlegten, bevindende
die durabel in zo'ut water.

De dunne wortelen van dezen boom gebruiken de Hi-
toeeze Mooren op eenjleen met water gewreven , en g'e~

dronken tegens Oepas, bet welk eygentlyk bet bord be-

duyd, dog zy verjlaan daar door ook andere ziekten, als

Colyk en Pleuris.

Dejonge Jlammen , die nog geen man dik zyn , werden
zomtyds van de Amboinezen gekapt totjlylenvanbuyzen
en majien tot kleene vaartuygen.

In bet Byvoegzel van Rumphius wert dit 'er by

gedaan.

Bqven is gezegt , dot na *t afvatkn van *t bloeizel de

trosjes bangen blyven als Jlukjes van Siriboa
y
voaar aan

ik naderhand bevonden hebbe, dot eerjl de recbte vrucb-

ten groeyen in volgende gedaante, te voeten in degrootte

van krieken , bangende pas een a twee aan een trbsje ,

eerjl groen, daar na donker-geel, van buyten bekleed met
een weeke boljler , daar onder leyd een bardefieen als in

de kerjjeft , en in dezelve een wateracbtigen beejl. Nocb
Jtaat te weten , dat de eerjle blaadjes van de jonge fpruyt-
jes uyt de voornoemde vrucbt komende , aan de kanten

fin gezaagt zyn : Diergelyke boompje in de nevenjlaande

fignur te zien is.

De Amboinezen maken een byzohdereJlrand-zoorte
van Sefel

t
wiens befebryvinge aldus is: Het beeft kleen-

der bladeren dan de Landelyke , drie en vier duymen lang,

twee dito breed , daar aan ook wel drie zenuwen in ae
length lopen, dog de twee zydelyke lopen niet ten eynde 9
en zenden eenige ribbekens na de kanten , voren met een

kortefpits, Jlaan enkeld aan baare tyskens, dewelke die

precyfe ordre niet bouden gelyk men aan 't regte Sefel

zietf te weten tegen over ieder blad een rysken.
*

De vrucbten verfcbillen ook van
%
t regte Sefel, want

deze zoorle is veel vrucbtbaarder ; in de maand Augujlus
bangen de ryskens vol vrucbten tyffcben m agter de bla-

deren ,
gemeenlyk ter wederzyd'en ban icder blad ziet

men een Jieel j daar twee en drie vrucbten aan bangen ,

in de grootte van Slee-pruymen , bebben ook dezelfde co-

leur van buyten , te weten eerjl groen , daarna na den
blaaxiwen trekkende , met bruyn gemengt , als mede dier-

gelyke fmeerig vleefcb , doglafen zonder wrangigbeid;
onder dit vleefcb legt een barde vuyl-witte korrel, in de
grootte van omtrent een kerf[e 3 uit den ronden vierkantig

met een barde fpits voorop, van buyten zyn de vier zy-
den gegraveert , febier op de manier als de korrels van
Pegamatta , voorwiens medezoorte ik bet bouden zoude,
dog die van Leytimor willen een Sefel Laut daar van
maaken,

De zes- en dertigjle PJaat

Vertoont een Tak van de B«», die bladeren draagt als dc
Stri.

Alwaar Lett. A. aanwyft cenjong Bompje ,zo als het uit de

pit te voorfchyn komt , drigende in't begin feberp gezaag-

ae bladeren.

B. Is de boekige en puntige zaadkem, oftcjleen,

C. Ee&lve geopend.

De zeven- en dertigjle Fladt

Vertoont een Tak van de Strand-Siri-blad boom ,wclke SeTe?-

Laut van de Inlanders genaamt wert.

Tom. III. CAPUT XXXV.
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CAPUT TRIGESIM.QUINTUM. XXXV. HOOFDSTUK.
Arupa.

ARupa magnam habet convenientiam cum Bintan-

gora montana, ejus vero truncus non eft craflus,

fed altiflimus & erettus, in nullos notabiles di-

vifus annulos, altior eft Blntangora, & cms circiter

craflus eft ejus truncus, comam gerens parvam fed

denfam , ramulosque longos , quibus folia infident

iblitaria a fummo ad imum , quae Manga? bravae fo-

liisfimilia funt, fed anguftiora & firmiora, inferius

anguftata, quorum inferiora quinque,fuperioranovem

& decern pollices longa funt, binos cresque digitos

lata, tenuibus pertexta venis parallelis, inftar folio-

rum CarYOphylli , minora vero inter iftas venulas

fpatia in inferiore parte aliis minoribus & intricatis

repleta funt venulis; Flores fru&usque hucusque me
latent: Lignum vero album eft, leve, lentum,&per
longitudinem maxime ftriatum, inftar lftius Bintango-

r<e , fique adcurate confpiciatur , quasdam quafi prae-

bet fifluras.

Nomen. NuIIo alio innotuit nomine nifiAmboinenfi

Arupa.
Locus. In Amboinaj montibus crefcit hinc inde, ut

& inparva Cerama.

Ufus. Lignum hoc ob ejus firmitatem ab incolis

multum adnibetur ad malos minorum navigiorum , ac
magisquam illud Bintangorae , quum non ita fit grave:
Utraque vero ifta ligna non multum inminuenda funt,

fed quam craffa etiam fine, integra fervanda, nee
Don nift leviter decorticanda

, quum ipforum pars ex-

. trema quam maxime firma fit , quoque propius ad
cor ipforum perventum fit, eo molliora funt.

Lignum hoc ad aedium te&aitidemadhibetur, ut&
adpalos, quum juniores arbores quam ciriffime ex-
^crefcantin quinque fexve pedum altitudinem, qua-
rum trunci decorticati per aliquot dies ad folem fic-

cantur, antequam in uuim vocentur.

P. S. Arupa duplex eft, alba & rubra, qua? colore

ligni tantum diftinguuntur , quod in pofteriore in

ruffum tendit colorem, quodque multo gravius, no-
dofius,& durabilius eft,unde& ad aedificiomm tecla

& iluna maxime ufitatum eft ; In albo folia arcle fi-

bi adftant fine ordine in ramulorum fummo, quorum
nervus medius fuperne protuberat.

Ex foliorum alis unum alterumve excrefcit capitu-

lum viride , fuperius acuminatum ad magnitudinem
mediocris Olivae , coloris obfeure lutei , quod nu-

. cleum continet uti Gnemon : Maturi fru&us menfe
O&obri obfervantur.

Ex vulnerato trunci cortice lac exftillat albicans,
quod inftar calcis exficcatur.

Tabula Trigefema OEtava

Ramum cxhibet Amp*.

Arupa-Boom.

ARupa heeft een groote gelykenijje met de Bintangor
montana, met geen dikken, maar zeer regten en
boogenftam, in geene merkelyke trappen verdeelt %

maar booger dan de Bintangor, en febaars een dye dik*

boven een kleene, dog digte kruyn , met lange ryskens,

daar aanfiaan de bladeren enkeld ,van agteren tot vooren
toe , die van Manga Brava gelyk, dogJmalder enftyver,
na agteren toefmaUende , de agterfte. vyf, de voorfte ne~
gen en tien duymen lang, twee en drie vingers breed

,
met fyne parallele adertjes doorregen, gelyk de NageU
bladeren , dog de kleene fpatie tujjehen de' aderen aan de
onderjie zyde ,zyn met andere kleendere en verwerde ader*

ties vervult. Vrucbten en bloemen zyn nog onbekent.

Ret bout is wit, ligt , taay , en in de lengte geftreept ,
gelyk dat van Bintangor, en als men 't aanziet, eenigs

Jcbeurtjes vertonende.

Naam. Het is met geen andere naam bekent, dan met
den Amboinfcben Arupa.

Plaats. Het waft in 't gebergte bier en daar over al

op Amboina , als mede op kfeen Ceram.
Gebruik. Wegens zyne ftyvigbeid werd dit bout by

de Inlanders veefgebruykt , tot majlen van kleene Vaar"
tuygen, en liever dan dat van Bintangor , om dat bet zo

fwaar niet is : dog beyde die bouten moet men zo dik latm
als menze vind , en niet veel meer dan de fcborjfe afne-

men, om dat in 't buytenfte de meefte ftyvigbeid beftaat9
en boe nader bet bert, boe weeker zy vallen.

Men gebruykt bet ook tot dakwerk aan de buyzen 9 te

weten tot fparren, want de jonge boomenfebieten zeer
' ligt op, vyf en zes vadem boog, die men dan febild, en

eenige dagen in de zonne droogt
9
eer menze gebruykt*

P. & Arupa is tweederley , vritte en roode, alleenlyk

in de coleur des bouts onderfebeiden , dewelke aan bet

laatftgenoemde na den roften trekt , bet welk ook veel

fwaarder, quaftiger, en durabelder is , dierbalven tot:

den buisbouw, in de daken totfparwerk meeft gebruy*

kelyk; aan het witte ftaan de bladeren digt agter malkan-
der, en zonder ordre aan y

t voorfte der ryskens , en baare
middel-zenuwe puylt boven uit.

Uyt denfeboot der bladeren komen een of twee groenc

knoppen, met een langefpits boven op, dewelke zo groot

isoerden als middelbaare Olyven, van coleur donker-geel,

van binnen met een korl , gelyk Gnemon. De rype vind

men in October.

Uit de gequetfte fchorjfe des ftams loopt eenwitte metkj

dewelke opdroogt als kalk.

De acht- en dertigfte Plaat

Vcrtoont een Tak van de Arupa-Boom.

CAPUT TRIGESIM. SEXTUM. XXXVI. HOOFDSTU K.

Surenus. Suren.

SUrenus arbor eft alta & re&a inftar Lingoi feu
Fraxini noftratis , quae prope radices alata eft,

ubi & truncus. ultra ulnam in diametro craflus eft,

cortice obdu&us glabro , ficco , & lentiflimo.

Ejus coma eft denfa , in plurimos longos ramulos
divifa , quorum quidam folitarii

, quidam bini & ter-

ni fimul ex uno excrefcunt ortu,ubi & crafiiusculum
formant geniculum , funtque virides , ex cinereo pun-
ftati, multique fupra fefe invicem ex rami's excre-
fcunt.

In hisce longis flagellis folia per paria fibi funt ob-
pofita novem , decern , ac faepe duodecim , illis Fraxi-

ni fimilia quoque, fed minora, brevibusque infident
petiolis, infenus latifiima, fuperius acuminata, inftar

acuminati haftae ferri, oris aequalibus , aliquando vero
parum finuofa funt,quatuor vel quinque pollices lon-

Sunn-Boom.

SUren is een hoogen en regten boom, gelyk <?*Lingoo,"

of by ons den EJfcben-boom , met vlerken by de woTm

tel,en den ftam aldaar boven een vadem inde rondte

dik, met een evene , drooge, en zeer taayefeborjje.

De kruyn is digt , in veele lange ryskens verdeeltf

waar van zommige enkeld, zommige twee a drie by ma}*

kander ftaan, uit een oorfpronk, alwaarze een dihacbtig

knietjemaken, groen, en met graauw gefpikkelt , veeis

boven malkanderen aan baare takken.

Aan deze lange ryskens ftaan de bladeren in tweeryen

tegens malkanderen, met negen, tien, en twaalf paren 9

die van den Ejjcben-boom ook gelyk, dog wat kleender 9

op korte fteeltjes , agter breetft, en voor toegefpitft, regt

gelyk 't yzer van eenpieke, met evene kanten,ofeen <vM*
nig gehronkelt , vier en vyf duymen lung, twee vingers

breech
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IV. Bock. XXXVI Hooftfi. AMBOINSCH KRUYDBOEK. 6f
ga , binos lata digitos : Nervus magnus non direcle

per medium excurrit, anterior enim folii pars Tem-

per latiifima eft , ac prope petiolum auriculata , e-

contra altera pars brevior & anguftior, coftae latera-

leslatiffime diftant inregulares. Superior foliorum pars

intenfe viridis eft, glabra, nee protubcrantes gerit

coftas.

Flores ex alis furculorum feu folioforum ramulo-

rum proveniunt longo in racemo pedem & ultra Ion-

go, in paucos laterales minoresque divifo petiolos,

quorum quivis racemum refert florum Alcannas ,

Cypri, fimilisve plants Flores hi facillime deci-

dunt,fi moveantur vei tangantur , unde & fru&us ra-

ro proveniunt.

Trunci cortex in vetuftis arboribus craffiusculum

exfudat fuccum inftar Papedae , fed in gummi non ex-

ficcatur ,
qui faporis expers eft , licet cortex Santali

odorem fpiret , & faporem fundat cum levi amari-

tie. 1^4
Fru&us oblongae funt baccae inftar ofliculorum Oli-

vse feu decorticati Gnemonis, fed paulo minores,ex-

terius obfeure virides ac demum nigricantes , cum
quibusdam pun&ulis notatae, acli arena confperfae ef
fent, hae in quinque dehifcunt partes, ac intus exhi-

bent nucleum levem pentagonum , feu cancellum
quinque alis ornatum , fubftantiae levis ac fungofae,

inter has vero alas tanquam in cellula una alterave

tenuis locatur fquama in medio protuberans, ubigra-

nulum inftar Sefami continetur , quod verum eft fe-

men.
Recens trunci cortex feparatus dulcem ac debilem

fundit odorem fere inftar Grani mofebati , vel Santali,

fed folia aeque ac cortex amaricantem habent fapo-

rem , baud tamen ingratum : Lignum recens casfum

albicat, fed in ruffum ficcatur colorem , in vetuftis

arboribus purpurafcentem , magnasque gerit ftrias

longitudinales inftar Abietis ligni , eft autem porro
leyiffimum , ficcum , fungofum , & molle , nihilominus

tamen durabile , ft ufurpetur ac traftetur, debilera

Santali fundit odorem.
In Uliaflerenfibus infulis hsec arbor parvam praebet

varietatem, fed forma haud multum a priore dirTert,

excepto quod ejus folia paulo fint minora & flacci-

diora, nee ullam habeant notabilem amaritiem: Fru-

ftus ejusdem cum priori funtformae, ex longis raris-

que dependentes racemis.

Lignum duplicem gerit colorem : Primum & opti-

mum maris habetur, quod ad oras pallid aihefrit, in-

terne vcru ruffiim #>fl- ac .loiter purpureum: Alterum

]evius e"ft ac fungofius, flavefcens inftar Abietis, in

quibusdam vero locis rufFefcit, hoc feminae habetur,

ac forte flaccida gerit folia; Utraque Safldali fpirant

odorem , fi recentia traftentur , non autem dolabra

poliri poiTunt ob pilofam ipforum fubftantiam, ad

folem vero non finduntur, funtque leviflima ligna,

quae in Amboina inveniuntur.

Quotannis menfe Majo, feu fub initium pluviofo-

rum menfium haec arbor fua dimittit folia petiolos-

que, ita ut fere nuda fit, quod in paucis aliis Amboi-
nae arboribus itidem obfervatur; dein menfe Julio &
Augufto novi regerminant ramuli ac folia, quum flo-

res paulo poft producit usque in Januariurm
Nomen. Latine Surenus: Malaice, Javanice,&Ba-

leyice Suren. In Uliaflerenfibus infulis Loffal: Am-
boinice in Leytimora La-Ulit feu Lau-Vrit, h. e.

folium Condondong. In Burohe Unas & Unos , in Hi-

toea Ulajfe , quod diftinguendum eft a fupra defcripto

Ulaffio^ & ab alia arbore Ayulit feu Condondong,
quod in Hoeamohela KelibeJJi vocatur, quae arbor la-

huginofa & mollia gerit folia , ac fpecies eft Arboris

Caprarice : Verum autem nomen Uliafferenfe eft Alof-

J'al , ubi & ftipitibus propagator , ex Cujus ligno mo-
noxyla formant,in Huamohela quoque obcurrit,ubi
Eytale vocatur h. e. arbor annua , quum quotannis

iuos dimittit fruftus, quod incolis indicium eft, tem-
pus adefle Padey plantandi. In Hamaria quoque ob-
fervatur.

Locus. Vera Surenus exotica eft in Amboina & ad
borealem finus plagam circa Baleyenfium quorundam
aides invenitur

, qui hanc per ftipites propagant

,

quod raro tamen fuccedit , quum tenerum ac ficcum
ejus fit lignum, quod facile perit: Vulgaris vero fpe-

cies, tjuse a genuina non multum differt, copiofe fa-

ils in Uliafieremlbus infulis, in flonimoa , & Nulla
Tom. III. Lauc,

breed. Be groote zenuwt gaat niet regt door de midden,
maar de voorfie belft is altyd.de breedfte^en by den fleet
rond toe<rebild,daar en tegen is de andere korter en final-
der. De ribben Jlaan wyd van malkander zonder orare

;

de bovenfle zyde is boog-groen
,
glad , zonder uytbuylendt

ribben.

Ret bloeizel komt voort uit denfchootdertelgenofblad*
dragende ryskens , aan een langenjteel, een voetofmeer
lang , en verdeelt in weinige en ydele zyde-fleeltjes . ieder
verbeeldende een trosje van de bloeyende Alcanna, Cy-
prus, &c. Ret bloeizel valt 'er ligt a/, als men bet aan-
raakt , en brengt dierbalven weinige vrucbten voort.

De feborffe des flams aan de oude boomen
, fweet een

dikachtig zap uit , als Papeda, dog <wil tot geen gom op-
droogen, zonder Jmaak , boewel de feborjje een SandeU
reuk enjmaak by zig beeft, met een kleyne bitterbeid.

De vrucbten zyn langwerpige befien , als Olyve-fleenens

of een gefcbilde Gnemon-vrucbt
t dog wat kleender,vun

buyten donker- groen , en ten laatflen Jkioartacbtig , met
eenige puntjes, als zand bezet^die bun in vyf deelen ope-

nen , en van binnen vertonen een vyfzydige ligte korl of
pilaartje , met vyf vleugelen bezet , ligt en voos van Jub-
fiantie , bebbende tuffeben de vlerken als in ieder celletje,

een of twee dunnejebubbetjes, in de midden uitbuylende,
alwaar een kleen korreltje leyd als Sefamum , '£ weIk 't

zaad is.

Defcborjfe als men ze aftrekt, beeft een zoeten, dog
jlappen reuk , bykans als Granum mofchatum , of San-
del , maar zo wel de bladeren als feborffe zyn bitter van
fmaak , dog niet onaangenaam. net bout verfeb gekapt ,

is witacbtig, maar beflerft firax ros , en in de oude boo-

men wat purperacbtig met groote ftreepen in de lengte >

gelyk bet Dennen-bout , voorts zeer ligt , droog , voos , en
week , niet te min durabet als men 't bandelt , een Jlappen
Sandel-reuk van zig gevende.

In de Uliaffers waft dezen boom met een kleene veran~
deringe , aan gedaante niet veel van de voorgaande ver-

fcbillende , bebalven dot de bladeren wat kleender enflap-
per zyn, en geen merkelyke bitterbeid bebben. De vrucb-

ten zyn van de voorige gedaante , bangende aan lange en

ydele troffen.

Ret bout is tweederley van coleur : bet eerfle en befle

is '£ manneken . arm dt> hn.nt.pn hl.pph.imt. , m/iar van bin"

tipn rot , met ligt purper gemengt ; bet ander is ligter en
voozer , ligt-geel , als 't Dennen-bout , bier en daar wat
ros onderloopende , dit is bet wyfken , en miffebien dat
met deflappe bladeren: Beyde bebbenze mede een Sandel-

reuk , als men ze verfeb bandelt , laten zig niet gladfcba-
ven wegens haare pelzige fubflantie ; febeuren niet in de
Sonne , en zyn van de ligtfte bouten , die men in Amboina
vind.

Jaarlyx in May of bet begin van de regen-maanden ,

begint dezen boom zyne meefle bladeren en jonge jleelen

of te werpen , zo dat by meeft kaal float , 't welk nog eenige

weinige boomen in Amboina dOen ; daar na in July en
Augujly begint by jonge takjes en loof te gewinnen t en

daar op te bloeyen , bet welk tot January duurt.

Naam. In 't Latyn Surenus: Maleyts , Javaans,en
Baleys Suren. In de Uliaffers Loflal ; Amboinfcb op

Leytimor La-Ulit , of Lau-Urit , dat is blad van Con-
dondong. Op Boero Unas en Unos. Op Ritoe Ulafle,

bet welk men onderfebeiden moei van 't bovenftaande

Ulafli,£ft van een andere boom Ayulit o/Condondongs-
blad, dewelke op Hoeamobel Kefibefli biet„ met zagte

wolacbtige bladeren , en een geflagi is van den Arbor
Capraria. De regie naam is in de Uliajfers AlofTal , daar

men 't met ftokken plant , om van dejfelfs bout praauwen

te maaken; men vind bem mede op Huamohel, daar by

Eytale biet, dat is joar-boom, om dat by jaarlyx zyne

vrucbten afwerpt , waar aan de Inlanders kennen , dat

bet tyd is den Pady te jleken. Op Hzmarien vald by ook

veel. ,

Plaats. De regte Suren is een vreemdeling in Amboina^

en werd aan de noord-zyde van den Inham , omtrent de

wooningen van eenige Baleyers gevonden , die bem met

ftokken voortplanten , 't welk nog zelden gelukt , om dat

by een teer en droog bout beeft , dat li^t uitgaat. De ge-

meene zoorte , die aog van de regte met veel verfebui ,

beeft men met redelyke quaniiteyt in de Uiiaflers, op

I a Honj-
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Laut, uti & in Hitoe, & circa Mamalo ,
in Boe-

rone, Bonoa, & parva Cerama circa Hannetello.

Non proprieeft arbor filveftris, nam ab Uliafle-

renfium infulariim incolis in arvis & hortis filveftnbus

colitur, ubi in vaftam extenditur craffitiem, cujus li-

gnum in ufum ab ipfis vocatur.

Ufa. Di&i Uhafferenfium incolae hoc lignum

maxime expetunt, ex quo monoxyla Fabricant levia,

quae non finduntur,& in aqua marina durabilia admo-

dum funt, ll craiTos conquircre poflint truncos, afle-

res ex iis formant coftasque aedium prsecipuarum , at-

que hi afleres inferviunt quoque Fummas parti nayi-

giorum Corre Corren diclorum : Album ac fpongio-

fum hujus arboris lignum oblongis conducit clypeis,

alasque amplae crateribus.

Javani ac Baleyenles pluris Faciunt hoc lignum,

quod in cenues Fecant afleres, ex quibus elegantes

formant ciftulas, capfulas, ac fcrinia, qua: Fricando

eleganter norunt polire, tenuique obducere vernice,

unde la:te rubentem & eleganter venofum conquirunt

colorem, quas leves ciftulas Chinenfes vehementer ex-
petunt.

Folia & cortex magnum habent in reMedicaufum,

cum Frufto enim Acori contuFa in aqua, & exprefla

propinantur Febricitantibus, vel linimentum ex con-

trito cortice praparatur ,
quo inungitur corpus pro

refrigerio : Eodem quoque modo uFurpatur ad lienem

induratum, qui morbus Tbeatu vocatur, quo in caFu

Eauca additur Putsjok & Aniji quantitas: In fimplici-

us Febribus optima Funt Folia tantum in aqua contri-

ta, qua: in feoris paroxysmo incipiente exhibetur,

remanens exprefla mafia uFurpatur ad corpus Frican-

dum , in obftruclo autem liene ac Febri hac ex cauF-

Fa ortum ducente Acorus & Acetum addenda Funt.

Cortex cum Pinanga mafticari quoque poteft ac de-

glutiri , odorem Faporemque primo gerens Sandali

,

dein vero amaricat.

Javani tifleres Fecant ex hoc ligno, quos Bataviam
mittunt, noftroque vendunt populo inter alios rudes
afleres, a quibus diftingui poflunt, dum Surcni afle-

res Funt rugofi & pilofi quafi, nee dolabra Fere po-
liri poflunt , Fed inter elaborandum gratum efFundunt
odorem , unde & eliguntur ad ciftas , in quibus veftes

adFervantur, quum Fricando Foliis rugofis poliri Fatis

poflunt.

Tabula Trigejima Nona

Ramum exhibet Sureni

Ubi Litt. A. racemumfloriferum denotat.

B. Fruclum Jeparatum naturali rcpraefentat wagnitudine.

Honimoa , en Nufla Laut , als mede op Hitoe omtrent

Mamalo ; op Boero, Bonoa, en kleen Ceram omtrent
Hannetello.

Het is geen eygentlyke bofeb-boom, want by veerd van
de Inlanders in de Uliajjers in baare erven en bofeb-tuy*

nen gchavend , en tot een dikte opgequeekt , om des ge-

bruyks wille van 't bout.

Gebruik. Gemelde Inwoonders van de Uliajjers dan
beminnen dit bout zeer, om ligte praauwen daar van te

maken , dewelke ligt zyn , niet febeuren , en in 't zeewater

durabel. Als ze dikke Jiammen bebben, makenze daarook

planken en ribben van tot baare voorname buyzen , welke
planken ook te pas komen tot de bovenjie deelen van de

Corre Corren. Het witte en fpongieuze bout dient tot

de langwerpige fcbilden , en de breede vlerken tot boute

bakken.

De Javanen en Baleyers maken meer werk van dit

bout, die bet tot dunne planken zagen^ en daar vanfraaye
kijijes, doosjes , en kantoortjes maken , die ze met febuu-
ren weten glad te krygen , en met een dun vernis bejlry-

ken, waar door ze Ucbt-rood, en fraay geadertfebynen,

van welke ligte kijijes de Cbinezen veel bouden.

De bladeren enfcborjje zyn in groot gebruyk in dcMe-
dicynen , want menjiootze met een Jluk Acorus met wa-
ter , en drukt bet door , 't welk men te drinken geeft in

de koortzen , of men maakt een pap van de gevrevene

JcborJJe , en Jlrykt 't licbaam daar mede , om te verkoelen.

Op dezelfde manier werd ze ook gebruikt in een gefwolle

mild, bet welk men de koek of Tehatu noemt, in welk

geval men een weinig Putsjock en Anys daar by doet.

In enkele koortzen is bet beji , dat men Jlegts de bladeren

met water vryft , bet zelve by bet aankomen der koortzen

te drinken geeft , en met de uitgedrukte pap bet licbaam

bejlrykt, maar in de mild-zugt , of koorts daar uyt onU

Jlaande , moet men den Acorus en Azyn daar by doen.

Men kan ook defcborjje met Pinang knouwen en infwel-

gen, riekende en fmakende voor eerjl als Sandel, maar

daar na werd ry bitter.

De Javanen zagen planken uit dit bout , dewelke ze

op Batavia aan ons volk leveren , onder andere baayeplan-

ken, waar onder men ze kennen kan, dewyl de planken

van Suren ruyg en peljig zyn , door den Jcbaaf qualyk

glad te maken, maar bebben in 't werken een aangenamen

reuk,'daarom men ze geerne totkleeder-kijlen neemt,wan*

neer men ze door 'tfclruren met ruige bladeren glad moet

maaken.

De negen- en dertigjle Plant

Vertoont een Tak van de Sunn-Boom.
Alwatr Lett. A. vertoont een Bloem-trosje afzonderlyk.

B. Een vrucbt in fcyn natuurlyke grootte.

CAPUT TRIGESIMUM
SEPTIMUM,
Machilus. Makilan.

MAcbilus Fatis alta & crafla eft arbor, qua? divi-

ditur in marem & Feminam.
Macbilus mas Feu anguftiFolia reftum gerit

truncum , in diametro ulnam plerumque craflum,qui
corticem gerit tenuem, externe ex viridi & cinereo
mixtum , interne rufFum , ficcum , & Fragilem : Folia
gerit illis Sicci quam fimilia , Fed paulo majora , quae
m ramulis arfte libi adcreFcunt, in floriFeris vero &
frugiferis rariora

, quatuor vel quinque pollices lon-
ga , binos lata , Fubrotunda plerumque , Feu in ob-
tuFum definentia apicem , pauciflimis & obliquis ad-
modum coftis donata , Fubtus quam maxime protube-
rantibus : Nervus medius Fubtus flaveFcit : Solitaria
haec Folia excreFcunt in rotundis ramulis , Fcabra, &
Fuperius glabra.

Flores brevibus in racemisprogerminantinftarCat-
jang, qui funt flofculi ex quatuor concavis & viridi-
bus pctalis conftrufti , quorum medium repletur fta-
minibus brevibus & intenFe luteis.

Fruftus omnino fimiles Funt teneris glandibus, cali-
cibus quoque contend, non ita tamen rugofisquam in

glan-

XXXVIt HOOFDSTUK,
Makihn-Boom*

MAchilus is een redelyke booge en dikke boom, ver-

deelt in manneken en wyfken.
Machilus bet mannetje of bet kleenbladige , beeft

een regten flam , een vadem in de rondte en minder. De
fcborjje is dun , buyten uit den graauwen en groenen ge-

mengt , binnen ros , droog , en breekfaam , bet beeft bladeren

die van Sicki zeer gelyk,dog nog al grooter,aandejonge

ryskens, digt op malkander. Aan de bloem en vrucbt-

dragende wat ydeler, vier en vyf duymen lang , twee

breed, vooren meejl rond, of met eenftompefpitze,met
weinige en zeer febuynze ribben, van onderen zeer uyt-

puylende. De middel - zenuwe is van onderen geel ,
z>

Jiaan enkeld en aan ronde takskens, ftyf, en boven glw*

Het bloeizel komt voort aan korte trosjes , als Katjangt

daar uyt worden kleene bloempjes van vier bolle en gjoe-

ne blaadjes gemaakt , 't middelfle ftaat vol korte enboog-

geele draatjes.

De vrucbten zyn gantfeb gelyk de eerjl beginnende ey-

kelen, ook in kelkjes Jiaande , die zo ruyg niet zyn als
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glandibus, vix digiti minoris articulum longi, primo aan de Etkelen ,fcbaars een lid van een -pink lane, eertt
virides ,

glabri , parvisque albicantibus pundtulis nota-

ti , dein rubentes , ac demum violacei feu nigricantes

:

Maturi ex calcibus decidunc inftar glandium , fub te-

nui putamine purpureus recondi tur nucleus, qui, fife -

cetur, adhaeret, in bina fegmenta divifibilis: Fructus

vero hi folitarii , bini , vel terni brevibus in peduncu-

lis circa ramos locantur uti Lauri frudtus.

Arboris lignum ckrinurn gerit colorem , feu flave-

fcit ,
quo autem ad cor magis adcedit, eo magis in*

tenfe luteum eft , & ex ruffis conftat fibris , quodam-
modo fungofum & molle , quodque ferra & dolabra

claborari poteft, fed non facile poliri, inter elabo-

randum vero acidulum fpirat odorem inftar Saguman-
tae, & licet fungofum ac leve videatur lignum , dura-

bile tamen eft in aedificiis, infervitque ipforum fulcris,

quum in terra durabilius fit Metrofiderol

Altera Machilus fcmina feu latifolia fimilis eft ar-

bor, qua? folia quoque gerit in longis flagellis inordi-

nata» undique & ar&e fibi juntta, plerumque ejus-

demformae, qua; maris, fed majora, illis Siccii la-

tifoliae fimilia, inaequalis longitudinis,quaedam enim
otto & novem pollices longa funt , quaedam quinque

& fex, tres quatuorve pollices lata, glabra, mollia,

fplendentia , ac tenuiora illis maris': Ipforum coftae

alternatim fibi obponuntur,ac nervus medius inferne

rufFus eft.

Flores in majoribus progerminant racemis, illis ma-
ris ac craffioribus in pedunculis , qui parum ftellati

funt, ex fex albis petalis fqrmati, in quorum centro
capitulum provenit, quod in fru&um excrefcit, qui

plures fimul dependent forma & magnitudine pruno-
rum Damafenorum , fed anguftiores , prim© virides

inftar Olivarum , dein ex cceruleo nigricantes inftar

iftorum Prunorum : Nullis continentur caliculis uti

illi maris , rubrisque infident pedunculis. Caro exte-

rior virile Quoque eft uti nrunomm* f«<l vix cul

trum crafla, iub hac ingens reconditur nucleus ejus-

dem cum frudlu formae , qui tenui tegitur pellicula,

albus, & duram habens fubftantiam inftar Caftanea-

rum, fed quae mucofa eft, ingrati faporis , fique inci-

datur , ruffefcit. In bina dividi poteft fegmenta , in-

que ejus centro gemma locatur , quae novam generat

arbufculam : Cortex fragilis quoque eft uti preceden-

ces, ac pluviofo tempore cutis pruritum excitat.

Ejus lignum mollius & pallidius eft illo maris, pi-

lofum admodum , fibrofum , & leve , difficile quoque
fecari & perdolari poteft, unde nee glabrum vel po-

litum reddi poteft, quum ejus fibrae adeo facile de-

cidant atque feparentur, in aedium exftru&ione non
adhibetur,quum non lit durabile, melius veroaquam.
marinam tolerat,

Anni tempus. Floret Januario , fruclusque profert

Aprili.

Nomen. Latine MaSbilus mas &femvnat Amboinice
in Hitoea Makelan, Marela+lkMurella. inLeytrmora
Makila,&. Makilan, item Aypajfa.

Locus. In Amboinae montibus crefcit in alcis filvis,

coniofius in Leytimora quam in Hitoea, an in aliis

ipfi vicinis crefcat infulis non inquifivi , iftam faltem

nationem hoc Iatet.

Ufus. Apud Amboinenfes hoc lignum in vulgari eft

ufu ad tigna,tam ad aedium quam navium exftrudtio-

nem , maris nempe lignum , feminae enim non bene

elaborari poteft. Ex mare poftes obfervati fuere pro-

pe caftellum Vicloriam a vetuftorum Portugallorum
tempore jam ibi depofiti, qui hue usque integri &
incorruptierant,quod fbatium eft ultra fexaginta an-

norum : AiTeres ex hoc etiam fecantur aeque ac ex
Siccio, ex quibus monoxyla fabrkantur, qui tamen
facile finduntur, fi diu Soli exponantur , aedificatio-

ni autem hi melius inferviunt illis Siccii, quum non
facile coflbs generent , fi modo arbores obcurrerent
adeo craflae , ut ex iis fatis lati afieres fecari poffint.

groen, glad, en met kleene Wltte puntjes bezet, daar na
roodacbtig, ten laatfien violet offwartacbtig. De rype

vallen ook uit baare kelkjes, gelyk Eekelen. Orider ten
dunnefebaal leyd een paarfen-korl , in 'tfnyden kleverig,
die zig in tween deelt. Zy Jlaan een , twee, en drie op
korte Jteeltjes random de takjes , in manieren als de Ba-
kelaren.

Het bout is citroen-geel , of wel %o bleek, en boe ver-
ier naar binnen toe boegeelderenro{fer-dradig,ee?iigfints
voos en week, laat zig egter door de zaag en byl bear-
beiden, dog met glad polyjlen, en in 't werken geeft bet
een gooren reuk van zig, als Sagumanta; boewel 't een
ligt en voos boutfebynt » zo is 't nogtans durabel in ge-
bouwen , en dient tot ondetleggers , om dat '{ de aarde
beter verdragen kan dan bet Tzer-bout.

pe tweede Machilus bet wyfken of breedbladige , tf
diergelyken boom,de bladeren jlaan ook aan latige ryskens
zonder ordre , rondom en digt agter malkanderen , meefi
van dezelfde gedaante als aan 't manneken 9 dog grooter,
die van 't breedbladige Sicki gelyk > vanongelyke lengte,
want zommige zyn agt of negen duymen lang, zommige
vyf en zes , drie en vier duymen breeds glad Izagtiglim"
mende , wat weeker dan die van 'i manneken. De ribben
Jlaan verwijjelt tegens tiialkander, en de middel-zenuwe
is beneden wat ros.

Het bloeizel bangt aan grootere troffen als aan 't man-
neken,en dikkerejleekn $ zynde kleen gejlernt , van zes
witte blaadjes gemaakt ; in welkers midden een knopje
voortkomti daar uit de vrucbt werdf dezehe bangen eU
telyke by malkahdef, in de grootte en gedaante van Da-
mafte pruymdn, dogfmalder, eerfi groen als Olyven 9
daar nafwart-blaauw

,
gelyk de voornoemde Pruymen. Zy

bebben geen kelkje , gelyk de mannekens vrucbten , enJlaan
op roode Jleelen. Het buitenjle vleefcb is mede groenacb-

*te> gefyk aan de Pruymen, dog niet boven een mes dik
9

<&ar onder leyd een groote korl , van dezelfde gedaante
als de goheele vrucbten, omgeven met een dun velleken %wit* en bardacbtig van fubjlantie , als Cajlanjen, dog
flymeng, o^w^^ j als men daar inJhyd ,bejlerft by
Jtrax ros. Hy lauu «ts .n tween deelen; en in de midden
ziet men een oogje> waar uit een nieuwe boomwerd. Di
fcborjfe is meer breekfaam als aan 't voorige, en by ree-
gemchtig weer jeuktze wat op de buyd.

Dit bout is weeker en bleeker dan aan't manneken ,
zeer pelzig, dradig, en ligt, ganfeb moeyelyk voor de
zaag enfebaaf , dierbalven niet om glad te werken , om
dat zyne vezelingen zo zeer uitravelen

,
gelyk bet ookniet

durabel in den buisbouw is, maar eenigzints in zee-wa*
ter.

Sayzoen. Het bloeizel ziet men in January, en de
vrucbten in April.

Naam. In
J

t Latyn Machilus mas & foemina. Am-
boinfeb op Hitoe Makelan, Marela, en Mureila. Op
Leytimor Makila en Makilan , ook AypaiTa.

Plaats. Het wajl in Amboinaas gebergte , in booge

bojjeben, meer op Leytimor dan op Hitoe, of bet op
andere omleggende Eitanden valt, beb ik niet vernomen,
immers bet is by die Natie onbekent.

Gebruik. By de Amboinezen is dit een zeer gemeen
timmerbout, to wel tot den buis- alsfcbeepsbouw ,tewe-
ten bet manneken, want bet wyfken , als gezegt , is niet

wel te bearbeyden. Uyt bet manneken beeft men flylen

bier gezien by bet Kajleel Victoria , al van de oude Por-
tugezen tyden af, dit is over de 60. jaren nog gaaf en

onbefebadigt. Men zaagt 'er ook planken van , zo wel
als van Sicki , daar men praauwen van maakt , dog die

febeuren ligt als ze lange in de Sonne Jlaan ; maar aan
den buisbouw zouden deze planken veel beter zyn , dan die

van Sicki, om dat 'er de worm niet ligt inkomt y konde

men maar de boomen zo dik vinden , dat men breede plan-

ken daar van bebben mogt.

I* In
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In RumpiU Jpptndice hsc adduntur.
In het AanhanSzel^J^* Wlrd * '« h

Binse alise Macili obcurrunt infuper fpecies , tertia

nempe & quarta.

Tertia eitfpecies media inter binas priores fupra de-

fcriptas, ac fequentera habet formam ; Ejus rami in

breves dividuntur ramulos , ex quibus folia excrefcunt

inordinata ,
quorum fuprema & maxima novem ac

decern pollices funt longa , quatuor lata , infima

quinque vel fex longa, quinque lata, horum coltae

inferius in rotundos definunt & concurrunt finus,

funtque tenera & glabra.

Flores hue usque ignoti funt nee obfervati : Fru-

ftus vagi dependent bini vel terni uno ex racemo , ac

quivis ex peculiari longo petiolo ,
qui fub fruclu tu-

midus eft, hie vero oblongus eft ac rugofis maculis

notatus, coloris rubentis: Fruclus vero parvam re-

fert glandem, fed pericarpio non infidet uti in reli-

quis Macili fpeciebus , eftque primo viridis , dein pur-

purafcens" , ac demum ex coeruleo nigricans inftar

maturi Pruni , intus repletur carne alba , duriufcula ,&
vifcofa

,
quae per medium in bina dividi poteft fegmen-

ta, quae amarum & ingratum datfaporem& odorem.

Ejus lignum flavefcit, nodofum eft,&plurimis in-

tricatis venis pertextum, quod durabile eft & aptum
non tantum ad asdium exftru&ionem, fed etiam ad quae-

dam inftrumenta , ac prsefertim ad capulas.

Quarta fpecies minima eft, cujus rami obdufti funt

rugofo cortice, quorum laterales rami funtincurvi&

nodoli , ex quorum fummo folia excrefcunt arfte (ibi

juncla , inregularia , Caryophylli foliis fimilia , fed bre-

vioribus petiolis infidentia, quatuor pollices longa,

unum lata , fuperius glabra & sequalia , inferius pau-

cis & obliquis admodum coftis pertexta & protube-

rantia.

Ex foliorum alis longiufculus ac tenuis provenit

petiolus , qui pauca fuftinet capitula , quse in flor^

lefe aperiunt mihi hue ufque incognitos.

Frudhis rotundas funt baccas , paulo majores Myr-

tillorum baccis , fuperius planaa ,& . ft tpnerx, brevem

gerentes apicem, exterin* glabrae, oblcure coeru-

Tex feu oigrto»nft»!8 , fub mucofa pellicula nucula re-

conditur, tenui lignofoque putamini inclufa, quae ex

nucleo formatur bifido, & albam gerit fubftantiam

inftar recentium nucum avellanarum , faporis fatui , ad

Violas quodammodo adcedentis. Quisque fruftus

piano inudet pericarpio ftellato ex quinque apicibus

formato.
Amboinenfes ejus lignum optimum cenfent ad ae-

dium 3c minorum navigiorum exftru&ionem.

Tabula Quadragefima

Ramum exhibet Machiti maris.

Ubi Litt. A.folium anguftifolia fpeciei, feu maris,

B. Vero folium latifotia fexxfemina denotat.

Tabula Quadragefima Prima

Ramum exhibet media Machili fpeciei , quae fub numero tcr-

tio in Rumfbii adpendice defcribitur.

Tabula Quadragefima Secunda

Men beeft nog twee andere zoorten, te weten eender-
de en een vierde.

3. De derde wil een middel-zoorte zyn tujfcbende twee
eerjl befebrevene, en is van de volgende gedaante : Be
takken verdeelen bun in korte ryskens , daar aan Jla'ande
bladeren zender order , de voorfte en grootfte zyn 9. m
10. duymen lank, 4. dito breet

, deagterfte5.en6.lane

5. dito breet , van onderen lopen de ribben met ronde io!

gen te zamen, dun en glad.

Het bloeyzel is nog onbekent: De vrugtenbangenydel
te weten 2. 3. aan een tros, en yder up een byzondere
lange fteel, dewelke kort agter de vrugt buykagtig is

lankwerpig, enmetruygepunCtjesbezet, rood van coleur.

De vrugt is als een kleene eeckel , docb zit in geen kelkj'e

gelyk tie andere zoorten van Makilan doen , eerft groen
daar na purperagtig, ten laatften fwart blauw als een
rype Pruym, binnen iffe uytgevult met een wit , bartag-
tig, en kleverig vleefcb, en in de lengte in tween deel-

baar, bitter en onaangenaam van reuk enfmaak.

Het bout is geelagtig , warrig, envolkrommeaderen,
durabel en bequaam niet alleen tot den Imysbouw , maar
00k om eenig gereetfebap daar van te maken , inzonder'

beid Pangayen offebeepriemen.

4. De vierde zoorte is de alderkleenfte , de takken daar
van zyn bekleet met een ruygefcborjfe , daar aan de dwers
taxkens krom en knoeftis zyn , aan defelve ftaan de bla

deren omtrent bet voorfte digt agter malkander en zonder
order, de Nqgel-bladeren gelyk, docb korter vanfteltn,

4. duymen lank , een dito breed , boven gants glad en <?/«

fen, van onderen met weinige, dogfeerfebuynferibbetjens,

Uyi den yibnn*- fi*m lrlnAorovt hnmt pen. 1n**gagtig dun
ftp.eltje, diagmde boven op weynige knopjes, waar uyt
bet bloeyzel wert nog onbekent.

^
De vrugten zyn ronde bezien, ruymzo groot als Myr->

tilli, boven op wat vlak, en aldaar aan de jonge een kort
fpitsje,, van buyten effen, donker-blauw offwartagtig t
onder een Jlymerig velleken leyt een Nootken van een dun
boutagtigfcbaaltje , daar onder een korrel in twee deelbaar,
wit als een verfebe Hafenoot , laf vanfmaak, en wat
na Violen riekende. Jeder vrugt Jlaat op een vlak bortje

enfterretje van $.fpitfen gemaakt.

De Amloineezen louden bet voor debejle zoorte tot dm
buysbouw en prauwen.

De veertigfie Plaat

Vertoont een Tak van de Mackil-Boom het mamtetje.
Alwaar Lett. A. een Had vvn het kleeitbladigt

:

B. Een blad van het breeSladige ofte het ivrfje aanwyft.'

De een-en-veertigfle Plaat

Vertoont een Tak van de middelzooit van de Machil-Bom,
dewelke voor de derde zoort in het Aanhangzet vanRw-
pbiut befchreven is.

De twee-en-veertigjle Plaat

Ramum exhibet Machili anguftifolia feu minima, quse fub nw Vertoont een Tak van dejmalbladige ofte dc khnjte Machil-

mero quarto in tcxtu obcurnt. boom, welke onder de vierde zoort in de text voorkomr.

CAPUT xxxviii.
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CAPUTTRIGESIM.OCTAVUM. XXXVIII. HOOFDSTUIC
Lignum Leve. Halaur Halaur-Boom.

HAlMtr vafta & eretta eft arbor filveftris, qua?

truncum gcrit rotundum & altum, nonalatum:

Ejus cortex eft ruffus , externe mollis , & quaft

cariofus, crafilis, ficcus admodum & fragilis, fique

pluvioib tradtctur tempore, levem cutis pruritumex-

citat : Ejus ramuli funt longi , rotundi ,& firmi , quibus

folia alcernata infident , aliquando vero non ilium

fervant ordincm: Sunt vero maxima, ac duplicem

gerunt formam, bins enim hujus arboris obcurrunt

foecies, latifolia nempe&anguftifolia, latifoliae lon-

ga funt otlo & novem pollices , fex feptemve digitos

'lata , anguftifoliae folia eandem fere obtinent longi-

tudinem, immo fspe longiora funt, fed non ultra

binos cum dimidio ac tres pollices lata, funt porro

utriufque fpeciei fcabra, inferius lata, ac fenfim an-

guftato inftar apicis haftae , fuperne glabra & obfcure

viridur, inferne glauca ac cinerea; latifolice rugofa

quoque funt, fi tangantur, paucis obliquis pertexta

coftis ac venis.

Fru&us foiitarii in ramis vagi dependent , paulo

minores Pruno , fuperius lati , fruftibus Lauraftri Am-
boinenfis fimillimi , primo glauci , dein nigri , fub

externo, ficco, &fragiliputamineduriufculusrecon-

ditur nucleus ficcus , intenfe luteus & gratum fpirans

odorem inftar illius Lauraftri , in bina fegmenta divi-

fibilis : Hi fru&us terram tangentes facillime proger-

•minant, novafque producunt arbufculas.

Lignum duplex quoque eft : illud latifoliae fpeciei

i>allk?um feu Citrinum eft inftar illius Sureni , eftque

eviflimum lignum , quod in Amboina reperitur,

traflls autem conftat fibris , ac fungofum eft , caefu-

<jue facile , fed difficulter diffecatur , dum fibrofa ac pi-

•lofa fua fubftantia* cunfta hebefcere faciat inftrumenta:
Non etiam facile perdolari aut poliri poteft, licet

jecefls fplendeat inftar ferici , fi vero ejus ramentum
feu filamentum extrahatur furfum vel deorfum , ma-
gnum format in ligno fulcum , unde plerumque frican-

do poliendum eft, aflerefque, qui ck hop oUgnnmr
ligno, fecuri formandi funt.

Altera feu anguftifolia fpecics lignum gerit magis

rufFum, fblidius, quodque tenuioribus conftat fibris

,

fed in fole facile rugas agit, quod in primo non ob-

fervatur: Utraque ficca & elaborata debilem fundunt

Camphorae odorem, praefertim primum, qui odor

diu etiam fupereft , ft occlufum confervetur. Utra-

que ad externam faciem irigrati & inelegantis funt

coloris , unde & vilia videntur , nihilominus tamen
durabilia, quaeque nunquam coflbs generant, licet

Soli , pluviis , vel aquae marinas exponantur : Ejus

caput mortuum , ut ita dicam , infilvisprolapfum, tar-

diffime perit, fi enim pluviofo tempore idconfpicia-

tur, putridum refert lignum, ficco vero tempore,
ficcam reprasfentat fpongiam: atque pluviofo tempo-

re fortem infuper Sinapios fpirat odorem , feu inftar

Raphani majoris, qualis faspe in denfis obfervatur

filvis, nee quis facile detegat, undenam hie odor.

Fru&us maturefcunt Augufto.
Nomen. Latine Lignum leve, quum inter Amboi-

nenfium tigna levifiimum fit: Amboinice in Leytimo-

ra vocatur Halaur , in Hitoe^i Halaul : Latifolia fpe-

cies cognominatur alba feu femina. Anguftifolia

vocatur Halaul faxatilis.

Locus. In altis ec denfis Amboinae crefcit filvis,

alia enim ejus loca mihi funt ignota.

Ufus. Ex primae fpeciei ligno plurima levia fabri-

cantur navigia, ob ejus levitatem ac durabilitatem in

aqua marina : Haec navigia talem fortiuntur qualita-

tem, ut in terra Soli expofita fe(e contrahant, mag-
nafque praebeant fiffiiras, aquas vero impofita intu-

roefcant & confolidentur : Ex altera fpecie , quum ejus

lignum fitdurius, sedium poftes formantur , qui ad
Solem tamen rimas agunt , nihilominus adeo durabiles

funt, ut in quibufdam circa Caftellum locis poftes

demonftrari poflint, qui ultra fexaginta annosmcor-
lupti fteterunt.

S

HAlaur is een groote en regte Wout-boom , met een
booge flam zander vlerken: Be feborffe is ros , van
buiten zagt, en als vermolmt, dik, zeer droog en

bros , en alffe by regenagtig weergebandelt -word , een wei-
nig jeuken op de buyd veroorfakende : De ryskens zyn
lang, rond, en flyf, daar aan de bladeren verwiffelt te-

gens malkanderen ftaan , dog zomtyds de ordre brekende.
Zy zyn van de grootfie , en van tweederley gedaante9
na de twee zoorten dezes booms, verdeelt in breedbladige

en Jmalbladige'. • Die van 't breedbladige zyn acbt en ne-
gen duym lang , fes en /even vingers breed : die van 't

Jmalbladige zyn meefi van de zelffte lengte , ja zomtyds
langer, inaar niet meer dan twee en een balfendrieduy-

men breed: Voorts aile beide ftyf, agter breed, en aU
lenxkens toegefpitfi, als bet yfer van een fpieffe, boven
glad enfwart-groen , van onderen blauw-groen en grys;

aan 't wyde gejlagt ook wat ruig in 't aantoften , met
weinige febuinfe aderen,

De vrugten ziet men bier en daar enkeldbangen, wot
kleender daneenpruym , van voorenwat breed, de vrugten
van den grooten Laurafter Amboinicus zeer gelyk %

eerjl Spaans-groen, daar nafwart. Onder de buyten-

fte drooge en brojje febale leyd een bardagtige droogekorl,

boog-geel , en ivat avelriekende , mede als die van Lau-
rafter , die men ook in tween kan deelen. Deze vrucb-

ten op de aarde mllende , febieten zeer ligt uyt , enbren'

gen jonge boompjes voort.

Het bout is mede tweederley: dot van bet breedbladi-

e is bleek of ligt Citroen-verwignaaji aan deSuren, bet

icbtfie bout van alle , dot men in Amboina beeft , grof*

dradig en voos , licbt om te happen , maar gantfeb moeye-

lyk om te zagen , dewyl bet met zyn bayrige fubflantie

al bet gereetj'cbap ftomp maakt ; Het laat zig ook niet

gladfcbavenoftepolyften, boewel't verfebe glimt, als

Zatyn , maar als men aan een fplinter of draatjes begint

te trekken, bet zy op of nedervoaarts , zo volgt 'er een

gebeele vooren in 't bout, daarom men 't meefi metfebue*
Ten moet glad maken, en de planhen 9 die men daar uyt
bebben nvil , met de byl kof>f>*„

Het tweede of Jmalbladige beeft een bout wat rofjerj

digter , en fyndradiger , maar febeurt ligt in de Son ,

bet welk 't eerfle niet doet : Alle beyde droog zynde en
gewerkt, geven eenjlappen Campber-reukvanzig ,inzon~

derbeid 't eerfle, die bem ook lange by blyft , alsbetiewers
inge/looten werd. Beyde zyn zeeen ongezien en veracbt
bout , uytterlyk aan te zien \ nogtans zeer durabel , daar
nooyt wormen inkomen, al leyd bet in de Son, regen, en
zee-water. Zyn doot lichaam, om zo tefpreken, in 't

Bofcb omgevallen leggende , vergaat langzaam ; want als

men by regen-weer daar by komt , gelykt 't een beel ver-
rot bout , en by droog weer , een drooge fpongie : geven-
de daar en boven by regenacbtig weer een Jierken Moftert
reuk, of van Peper-wortel van zig , diergelyke mendik-
wils in digte Bojfcben gevoelt, zonder dot men weet,
waar dat by van daan komt. De rypevrucbtenzietmtn
in Auguftus.

Naam. In *t Latyn Lignum leve, cf ligt bout, om
dat bet onder de Amboinfcbe timmerbouten , bet licbtjle

is: Amboins ,'op Leytimor Halaur,- op Hitoe Halaul.

Het breedbladige werd bygenaamt *t witte of IVyfken.
Het fmalbladige bietenze fleen-Hzh.\x\.

Plaats. Het waft in booge en digte Boffcben van Am-
boina, want van andere plaatzen is my nog nietbekent.

Gebruik. Uyt de eerfte werden veele ligtevaartuygen

ofpraauwen gemaakt , om zyne ligtigbeid en duurzaam-

beid in zout water. Deze praauwen bebben die eygen-

febap, datze op 't land en in de Sonne ftaande, zeer in*

krimpen, en grootefebeuren vertoonen, maar in 't water
komende , fwellen op, en worden weer digt. Uyt de

tweede zoorte, om dat bet wat border bout is, maakt

men ftylen tot buyzen, docb febeuren wat in de Son,
niet te min zo durabel , dat men in zommige Negoryen
aan *t Cafteel ftylen tonen kan, over de 6o.jaren,oud t
en nog onbefebadigt.

Rum' Rum*
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Rumphius heeft in het Aanhangzel dit 'er bvee

Tot beter kennijjc van dezen boom , heb ik bet
<willen byvoegen : Op Leytimor makenze 3. zoort

^
Halaur van bet bovenflaande Hitoee'ze wat'verfcbll !j
1. Het eygentlyke Halaur vanSo]^, undersook^J

1^1

kor genaamt, beeft bladeren 6. en 7. duymen lank
wingers breed , boven glad, beneden doods-groen ofhi

1*

met een ftompe /pits , en veel bogtige ribben beneden^
buylende, en fiaan verwijjelt tegens malkanderen a~
meejl zonder ordre. '

fl05
Uyt denjcboot en tujfcben de bladeren komen U*L

trosjesvoort , waar op groene knopjes ftaanin dezroZ
van Moftaart-zaat , dewelke zig openen in kleenewiZ

Rumphius in Adpendlce teec addidit.

Ad ulteriorem hujus arboris notitiam haec fubjun-

fo
: In Leytimora tres Halaur numerantur fpecies , ab

litoenfi fupra defcripta , quodammodo diverfas

:

Primo itaque Halaur genuina Sojenfis , Warihokor

quoque ditta, folia gerit fex feptemve pollices longa,

quatuor digitos lata , fuperius glabra, inferius palli-

de viridia, in obtufum apicem definentia, multisque

finuofis coftis infra protuberantibus pertexta , alter-

natim pofita , fed plerumque inordinata.

Ex foliorum alis & inter ipfa parvi excrefcunt ra-

cemi , viridia fuftinentes capitula, magnitudine fe-

minis Sinapios , quae CeCe aperiunt in flofculos albos

quadripetalos, qui repleti funt brevibus ftaminibus

antheras luteas gerentibus.

Fru&us rari funt & vagi , bini ternive fimul prove-

nientes tam ex foliorum alis quam poft ipfa, brevi-

bus infidentes petiolis, rotundi inftar illorum Daun
Candal , qui in brevem definunt apicem , funtque

glabri, primo virides, dein nigricantes.

Sub craflb& molli putamine duriufculus, fed mucofus
reconditur nucleus oviformis inftar ovi Lacertae , in

bina divifibilis fegmenta, fortem fpirans odorem.
Secunda fpecies Hitoenfium Halaur eft tam latifo-

lia quam anguftifolia, qua? apud Sojenfes Eobur vo-

catur, cujus cortex cutis pruritum excitat, ejusque

lignum fungofius eft illo praecedentis.

Tertia vera eft Ewajja ,
qua? illis faepe etiam Ha-

laur dicitur , quae cum fuis fruttibus in fubfequenti

defcribitur capite.

Tabula Quadragejima Tertia

Ramum cxhibet JJgni tevit primi , quod Halaur incolis di-

witte

met

citur.

Tabula Quadragejima Quarta

Ramum exhibet Ugm Uvis mmorir, quod Halaur KitsjUin-

colis vocatur.

bloempjes van vier blaadjes gemaakt , binnen gevult
korte draatjes , boven op met groene noppen.
De vrucbten ftaan weinige,te weten 2. en % h mai

kander, zo wel uit denjcboot der bladeren als agter de
zelve , op korte fteeltjes , rond , gelyk die van Daun Can
dal, met een kortfpitsje boven op , glad, eerfi men
daar na rookverwig. ° *

Onder een dikke dog weekefcbaal ,leyt een bardacbtke
docb Jlymerige korrel, ey-formig, gelyk een Hcwdi&n
ey, in tween deelbaar, en fterk riekende. I

1. Het tweedewil der Hitoezen Halaur zyn ,zo wel
bet breed- alsfmalbladige

,
op Soja genaamt Eohur.iviens

fcberffe jeuken op de buyd maakt, en bet bout is voozer
dan 't voorgaande.

3. Het derde wil de regte Ewafla zyn, welk zylieden
mede zomtyds Halaur noemen , bet welk met zyn vrucb*
ten men in 't volgende Kapittel befcbreven ziet.

De drie- en veertigjie Plant
Vertoont een Tak van het eerfte ligte Hout, Halaur.boom
by de Inlanders genaamt.

De vier- en veertigjie Plaat
Vertoont een Tak van het kleine ligte Hout, het geen H*

laur KHsjil van de Inlanders genaamt wert.

CAPUT TRIGESIM. NONUM. XXXIX. HOOFDSTUK.
Lignum /eve a/terum. Ewaffa.

EWa[fa arbor eft firniK* pr,-p.rcdenti , feu Halaul
faxatiii , lorrcs ac modo crefcendi cum ipfa

conveniens. Ejus Vero cortex craffior eft , ma-
gisque cinereus. ''Folia multo funt minora , a fex ad

o&o & novem pollices longa , ejusdem formae ac

coloris: Lignum ejus eft folidum , ac craffioribus

conftat fibris , quam praecedentis*, in quo plurimae

breves venae & lineae confpiciuntur , aliquando etiam
nigricantes maculae inftar lenticularum , caeteroquin

pallidum eft , 6c leve , fortemque & amarum fundit

odorem & faporem, fi recens tradtetur, ad Matrica-
riam adcedentem : Serra & dolabra melius elaborari

poteft quam praecedens , ita ut aflferculi & capfulae

ex illo formari poffint , quae recentes fplendent inftar

ferici Bombicini deniions, fed non ita ac Halaul.
Nomen. Latine Lignum leve alterum , Amboinice in

Leytimora Ewajjfa. Hitoenfes hanc arborem putant
marem efle ipforum Halaul, talique indigitant nomi-
ne, fed forma, lignique odor nimium abipfo differt.

Locus. Cum.praecedenti potiffimum crelcit in Ley-
timoras montibus.

Ufus. Hoq lignum non facile puttefcit vel coffos

contrahit , fi ad aedes in ficcis adhibeatur locis , ex
hoc quoque ciftulae & capfulae formari poflunt, fed

hocraro fit,quum adeo ingratumdetadfpedum.
P. S. Ewajfa folia funt lolitaria in ramulis pofita,

a fex ad oclo pollices longa , binos lata , fcabra , in

obtufum apicem definentia , fuperne penitus glabra,
inferne coftis protuberantibus donata

, quae oblique
& finuofe decurrunt, ilia vero Machili folia referunt.

Fruclus vero obfervantur vagi , ac plerumque fo-

litarii in ramulis locantur , magnitudine enucleata-
rum nucum avellanarum, qui pericarpio infident in-

ftar glandium, feu frucluum Machili, coloris purpu-
rei , fi denudati funt.

Tabula Quadragejima Quinta
Ramum exhibet Ugni levis altcrius , quod Eivafa incolis vo-

ntur.

XL.

Ewajfe - Boom.

1p WaflJr is een horn gelyk de voorgaande , of fieen-

J Halaul,' aan gedaante en maniere van wajfen met

't zelve meeji over em komende. DefcborJJe is wat

digter en graauwer. De bladeren zyn merkelyk kleender,

van zes tot agten negen duymen lang,vanhet zelfdefat-

zoen en coleur. Het bout is digt en kortdradigerdan
'6

voorgaande , daar men veele korte aderen en Tinien aan

ziet, zomtyds 00k rookacbtige plekken , als fproeten, an-

ders mede ligt en bleek , van een Jlerken en bitteren reuk

als men *t verfeb bandelt ,nade Mater trekkende. Hetlaat

zig veel beter bandelen door de zaag en febaafy dan bet

voorige , 2,0 dat men plankjes en doosjes daar van maken

kan, die verfch zynde mede wot glimmen, gelyk zatyn,

dog zo zeer niet als Halaul.
Naam. In 't Latyn Lignum leve alterum. Jmboinjcb

op Leytimor EwafTa. De Hitoeezen bouden 't voor bet

manneken van baar Halaul

,

en notmen H 00k zOiboewelde

gedaante en den reuk van 't bout te veel daar van verfcbilt.

Plaats. Het waft neve,ns 't voorgaande in 't gebergte,

meeji op Leytimor.
Gebruik. Dit bout is mede geen bedervinge nog wor-

rften onderworpen, te weten, als men 't aan buyzen en

drooge plaatzen gebruykf; men kan 'er 00k kiftjes
endoos*

jes van maken, dog 't word weinig gedaan , om dat bet

zo onzienelyk is.

*

P. 5. De bladeren van Ewflh ftaan enkeld aan boars

ryskens, van zes tot agt duymen lang, twee dito breed,

ftyf, met een korte /pits , boven gebeel glad, vanondt-^

ren met uitftekende ribben, dewelke zeerfebuyns en mg-

tig loopen; zy gelyken wel na die van Makilan. „

De vrucbten ziet men weinig en zelden ,
ftaandenM}

enkeld aan de ryskens , in de grootte van gepelde
**Jf2

noten , agter in een fcboteltje , gelyk de Eekelen oj

vrucbten van Makilan , van coleur peers , zo ver J

bloot zyn.

De vyf- en veertigjie PUat
Vertoont eeh Tak van een ander ligt Hout , hctgecn^W*

by de Inlanders gentamt wert, TAPUX

•









...

IVBoek.XL Hooftft. AMBOINSCH KRUYDBOEK. 73

CAPUT QUADRAGESIMUM. XL. HOOFDSTUK,
i

Lignum Equinum. Caju Cuda. * Paarde-Hout.
^

HJEc arbor faciem prae fe fert filveftris ^oa Rau,
fed humiliorem ac minorem gerit truncum, fo-

lia fimili quoque modo in ramulis fibi funt ob-
pofita, non mgofa vel pilofa uti Boa Rau, fed gla-

bra, tenuia ,& laete virentia: Corticem habet cine-

reum & glabrum , qualis & in rami's obfervatur pun-
ctulis quibusdam notatus: Rami primum dividuntur

in longos, gracilesque ramulos, qui firmas ac ftria-

tas emittunt. rachides, culmum craffas & prope or-

tum geniculatas , ubi & foliola fatpe erumpunt , funtque

ills cruciatim pofitae , & quo magis ad fummum, eo
magis adunatae : In rachidibus folia locantur obpofka,
magna habentia interftitia, deorfum parum fimul in-

flexa, ac plerumque quatuor vel cjuinque foliorum
paria uni adcrefcunt rachidi, inpari extremum clau-

dente, funtque minora & tenuiora Mis Boa Rau,oias
gerentia asquales, longumque apicem, quinque, fex,

feptenive pollices longa, binos lata, paucis obliquis

admodum & protuberantibus coftis donata , inferiora

vero funt breviora , ut & ilia ,
quae brevibus infident

ramulis circa riorum ortum.
Antequam flores erumpant , in racemis magna ad-

parent acuminata capita inftar fruftuum latorum Cap-
fici ,

prope apices incurvata , in ramorum fummo
progerminantia, qua? i'efe in dorfo aperiunt, flores-

que emittunt tanquam ex excipulo , quod in petiolo
diu fupereft, licet flores deciderint.

Flos optime fllum Dutrce refert, fed lohgior eft &
tenuior, longumque gerit ac firmum collum , quin-
que pollices longum , ac fupra Me inftar calicis ape-
rit in quinque acuta lataque folia, in fundo coalita,

quorum fuperior pars rugofa penitus, & flaccida eft ac
retroflexd , quae ad bafin gerunt duplicata & lordide
albentia ftamina , in quorum centra piftillum locatur
longius, cum petiolo nexum & perfiftens, licet flos

decidat , illu<l vera in fruttum excr^f™* -

Si fit plenilunmm , hi flores exphcantur,fed non
diu , totique decidunt. Frucius rant filiquae longae

inftar filiquarum Cafliae, fed tenuiores , nee rotundas,

nee fufese , fed ex cinereo virides , complanatae , &
incurvae inftar acinacis, plurimae fimul dependentes,

ibongiofa & ficca potiffimum repletae medulla , qua?

femina continet : Maturae has filiquae bifariam dehi-

fcunt,omnemque cum feminibus emittunt medullam,
quae inanitae ex arbore dependentes remanent j apici-

bus diu connexae inftar loricarum longarUm , ultra

pollicem latae , binas fpithamas longae. Tod veto hi

frucius externe ftriati funt , atque in longum definunt

apicem : Si dehifcant , longa obfervatur decurrens

quafi cofta, forma rugofae pifcium fpinae,ex binis la«

tis binisque anguftis alis cruciatim pofitis formata,
talique modo filiquae hae quadripartitae funt, in his

femina oblonga continentur , illis Cucurbitae fimilia,

vel ramenta lignofa referentia , leviflima , haec ex
fquamis conftant nigricantibus , in medio protuberan-

tibus , ubi vera arboris femina latitant.

Lignum fordide albicat, in medio adruffum adce-

dens colorem , fed ficcum , ubique fere ex cinereo

albicat: Vetufti arborum trunci laete rubens gerunt

cor inftar Sureni, quod ficcum cinereum etiam eft,

eftque porro leve, molle, per longitudinem ftriatum

inftar Abietini ligni, fed non ita profunde , facileque

elaborari poteft, non vero admodum durabile eft.

Anni tempus. In Odlobri flores obfervantur, quos
fruftus infequuntur.
Nomen. Latine Lignum Equinum , juxta Malayenfe

Caju Cuda , & Javanenfe Caju Adjaran, forte quum
ieve fit lignum , ex quo facile cunfta puerilia lu-

foria opera , ut equi , fimiliaque formari pofllmt.

Amboinice in Hitoea Tueylo : Macaflarice Tueyl , di-

ftinguendum vero eft hoc lignum a Caju Cuda Ba-

leyenfium, quod nihil aliud eft, quam Arbor excoe-

cans.

Locus, Vulgaris eft arbor in Amboina, atque in

nlanis ac ventofis crefcit locis plurimum in Hitoea,
Macaflara, & Java, ibique potiffimum ad ripas ma-
jorum fluminum.

Tom, ILL Ufus;

DEze boom beeft de gedaante van de wilde Boa Raui
dog met een lagen en kleender fiam , en de bladeren
ftaan 00k op gelyke manier aan de ryskens tegens

malkander, niet ruyg nog bayrig,gelyk Boa Rau^ maar
glad, dun, en blyde-groen. Ret beeft een ligt-graauwe
en evene fchorjfe ,gelyk 00k de takken,daar aan meneeni-
ge puntjes ziet. De takken verdeekn bun eerft in lange
en ranke telgen , en dezehe wederom infiyveen gejtreep-
te ryskens , een balm dik, by baren oorjpronk een knietje
hebbende, met eenige kleene blaadjes, beyde in 'i kruys
Jlaande, en boe meer na voren, hoe digter op malkander,
Aan de ryskens flaan de bladeren regt tegens malkande-
ren , met groote fpaatien tujjcben beyden , dog een ixei-
nig neerwaarts t'zamen gebogen , gemeenlyk vier en vyf
paren aan eeii rysken , met een alfeen voor uit , kleender
en dunder dan die van Boa Rau , met evene kanten , en
een langefpitze, vyf, zes, en zeven duymen lang,t<wee
breed, met weinige zeer febuynze en uytpuylende ribben 9
maar de agterfie zyn korter, als mede die aan korte rys-
kens, omtrent de bloemen ftaan.

Eer de bloemen voortkomen , ziet men aan de irhjjen
lange fpitze knoppen,als breede ritsjes ,by defpitzenwat
gekromt, aan 'tvoorfle der takken voortkomende , die boat
op den rugge openen, en laten de bloemen uit, als uit een
boze, blyvende nog een tyd lang aan denfteel, al is de
bloeme afgevallen.

De bloeme gelykt zeer wel na die van Dutra , dog lan-

ger enfmalder, tevoeten met een langen Jlyvmbals,vyf
duymen lang, en boven als een kelkjezigopenende 9 invyf
fpitzen , of breede bladeren , die in 't kelkje aan malkan-
der bangen, en wiens voorfte belft gebeel rimpeligenflap

is , agperwaarts gebogen , met dubbelde vuyl-voitte nop-

pen; regt in de midden ftaat nog een lange draat, die

aan dfjleel vajl hlyft al valt de bloem af, waar nit de

Als bet tootle moan is, *r>flnw?.e ter degeh open, dog
niet lange, en vallen gebeel af. De vrucbten zyn lange
houwen, gelyk trommel-ftokken , dog dunder, niet rond
nog bruyn, maar graauw-groen , wat plat en gekromt,
als een zabel, verfebeiden by malkaAder bangende, van
binnen meeft gevuld met een droog en fpongieus merg 9
daar in de zaden fcbuylen. De rype bouvcen fplyien in
tween , en laten al bet merg met 't zaad uitvallen , bly~
vende zy zelfs aan den boom bangen, en met de fpitze
lange aan malkander vaft , als lange riemen, ruym een
duym breed, twee /pan lang. De gebeele vrucbten zyn
van buiten wat geftreept ,en eindigen in een langefpitze,
Als ze opfplyten ,ziet men voor eerft een lange doorgaan-
de ribbe , in de gedaante van een ruyge groat , van twee
fmalle en twee btedere vlerken gemaakt,in 't kruysftaan-
de, en zo de houwen in vier lange lellen verdelen, daar
in leggen langwerpige zaden, die van Cauwoerden of
bout-jpaanders wat gelykende , en zeer ligt. In dezelve

vind men fwartacbtigefebubben , in de midden wat buik-

acbtig, dewelke de regte zaden van den boom zyn.

Het bout is vuyl-wit, omtrent de midden na den toffen
trekkende, dog droog zynde, befterft bet meeft over al

graauw-wit. De oudeftammen bebben een ligt-rood bert9
gelyk Suren , *t welk mede graauwacbtig befterft , voorts

ligt, week, en in de lengte geftreept , als het Dennen-
hout,dog zo merkelyk niet; gemakkelyk om te bearbeiden,

maar niet zeer durabel.

Sayzoen. In October ziet men de bloemen , en daar op

volgen de vrucbten.

Naam. In 't Latyn Lignum Equinum , dat is Paarde-

hoiit, na 't Maleytfcbe Caju Cuda, enJavaanfcbeCd]\i

Adjaran , miffebien om dat bet een ligt bout is , daar uit

men gemakkelyk allerbande kinder-goed , als ligte poor-

den, fnyden kan. Amboinfcb op Hitoe Tueyio. Mac-
caffaars Tueyl. Men moet 't wel onderfebeyden van bet

Caju Cuda der Baleyers , bet welk anders niet is dan de
Arbor Excoecans.

Plaats. Het is gemeen in Amboina , en waft op vhkke
en lugtige plaatzen , meeft op Hitoe, op MacafTer, en

Java is bet 00k bekent, en aldaar meeft langs de kanten

van groote rivieren,

K Gebrui*.



HERBARHAMBOINENSIS Liber \V. cap. XL.
• i ~ . - r. ~1 f~***U.mfiilr l\,Tor> nphrivvl't hfit nm nll.prhnn/Jo /J^..*..

Vfus. Adhibetur ad capfulas aliaque minora fupel
:

lefrfliseeneraex hoc fabricanda , uti crepundia, cqui

Lnei?Sfaquc; ut & lignci calcei ieu Tsjenppos

ex hoc fabricantur,qui loco aliorum calceorum apud

incolas in uili funt. .

In lava ha?c arbor craffior eft quam in Amboma,

unde & fatis ampli afferes ex ipia forman pollunt,

ex quibus fedilia , minoresque fabneantur menla?,

hoc vero lignum facile rimas agit, fi foil exponatur.

Ex ramis brachium craffis nacatilia retium ligna tor-

mantur, qua? in Europa ex Subere eligunmr, &Ma-

laice Plompon vocantur , in breves emm dillecantur

partes, quae candefcente perforantur ferro,quumvi-

rides funt rami , unde & cito ficcantur interne, me-

lioresque funt litis Mangi Mangi radicibus, vej 1 tile

ramis , qui multum aqua? inbibunt , tardeque ficcan-

tur unde retia corrumpuntur,- Eidem quoque rami

prift inferviunt, ex quibus fepes exftruuntur , qui vi-

rides inplantantur, quum facile progerminent inftar

Lingoi: Javanorum cifta? herbaria? & aromatica? Lot-

to, Cotta difta? ex hoc quoque fabneantur hgno, led

ha? viliffima? habentur.

In Rumphii Adpendicc hoc notatur.

In Hort. Malab. part. 6. Fig. 29. Malabarice voca-

tur Niir Pongelion. Bracmanis Singi. Portugallis Lor-

nos 'dos Diabos. Belgis Buxboorn, cujus figura & de-

fcriptio cum noftra quadrat.

Tabula Qiiadragefima Sexta

Ramum exhibet Ligni equini, feu Caju Cuda.

%

•r ! —
!

'

CAPUT QUADRAGESIMUM XLI. HOOFDSTU K,
' PRIMUM.

j, 7 7 . ^ . njf Eerfle Roode-Boom.
Arbor rubra prima. Caju Mera. J

Gebruik. Men gebruykt bet om allerhande doosjes en

kleen buysraad van te maken % poppe-goet
, boutepuarden,

&c. als mede de boute trippen of Tsjerippos, by de In-

landers in plants vanfeboenen gebruykelyk.

Op Java volt dezen boom dikker dan op Ambon ,wes-

bahen men redelyke planken daar van bebben kan , om
zitbanken en kleene tafeltjes te maken ; dog dit bout

febeurt ligt als 't in de Sonne Jiaat. Uit de takken als

een arm dik , werden gemaakt de dryfbouten aan de net-

'ten , die men in Europa van kork maakt , in 't Maleyts

Plompon genaamt , want men zaagtze in korte Jiukken,

en doorboortze met een gloeyend yzer , nog groen zynde,

waar doorze van binnen baafiig opdroogen, en zyn beter

dan die van Mangi Mangi-wortcLv? of Pule-takken , de-

welke veel water inzuygen, langfaam opdroogen
3
en daar

door bet net bederven. Dezelfde takken gebruikt men 00k

tot pagger - bouten y om beyningen daar van te maaken ,

die men groen vail bebben , om dot 't ligt uytjlwt als

Lingoo. De Javaanze kruyde-doozen Cotta Cotta ge-

naamt , werden 00k van dit bout gemaakt
3
dog die bond

men voor de f.egte.

In bet Aanhangzel van Rumphius wert dittermer-

gejlelt.

In Hort. Malab. part. 6. Fig. 29. wert bet genaamt

in '? Malabaars Niir Pongelion. In 't Baramees Singi.

In 't Portugeefch Cornos dos Diabos. In 't Duytfcb

Boxhoorn ; wiens figuur en befebryving met de onze over-

eenkomt.

De zes- en veertigfte Plaat

Vertoont een Tak van het Taarde-Hout ,CajuCuda genaamt.1

—

ARbor rubra eft ilia , qua? adfinitatem gerit inter

Lariopbyllum & Jambofam , atque de utraque tan-

turn participat , ut utrique congenera fit, in mul-

tas dividitur fpecies , quarum quatuor tantum defcrip-

fi, rcliquas minores varietates fingularum fpecie-

rum omittens: Primo itaque anguftifolia feu alta,

fecundo rotundifolia, tertio Caryophylli-formis , ac

quarto latifolia mihi defcribuntur fpecies , quarum
tres pofteriores in fubfequenti exarantur capite.

Arbor rubra prima feu anguftifolia proprie filveftris

eft arbor, altiifima, truncum gerens rotundum & re-

clum, ac prope radices parvis alis audlum Peculia-

rem gerit corticem , ab aiiis filveftribus arboribus pe-

nitus diverfum, tenuis enim eft, ex multis tenuibus

Jamellis compofitus, qua? vero ar&ius & folidius fibi

kdha?rent quam Arboris alba , illique Frangula? fimiles,

fed ruffi coloris , inftar lateris femi cocli , quique
pqrro ficcus eft, tenuis, lignoque firmiter adha?ret.

Ramuli funt longi , firmi , ac tenues , quibus folia

infident bina fibi obpolita , rara , quorum qua?dam
oblique ac cruciatim pofita, qua?dam inordinata, il-

lis Caryophylli filveftris quam fimillima, fed latiora,

rugofiora , brevibusque mfidentia petiolis , feptem &
oeto pollices longa, binos ac binos cum dimidio la-

ta: Nervus medius fupra fulcatus eft, vena?que late-

rales fubtus protuberant, nee ad oras excurrunt, qui
communis eft character hujus arboris, Caryophylli,
& Jambofa? , qua?que contrita odorem faporemque
^erunt acidum & adftringentem , atque ingratum, ad
ilium Jambofarum adcedentem.

Flores corymbofi proveniunt uti Caryophyllorum,
fedrariores, ex multis quafi crucibus formati , feu
cruciatim pofiti, qui primo viridia funt capitula, fu-
perius latiuscula , Gagangs feu primis Caryophyllo-
rum rudimentis quodammodo fimilia: Fructus feu
Bacca? non funt oblonga? inftar Caryophyllorum , fed
comprcfTa? funt & fubrotunda? pilula?.

Recens arboris lignum ex fufco & cinereo colore
mixtum eft, fed ficcum oblcure ciaereum eft, fatis

foli-

ARbor rubra is die gene, die mmgfchap maakt tuffcben
de Nagel- en Jamboes-boom , van de een en de
ander zo veel mededeelende , dot by een zoorte van

heyde febynt te zyn. Hy is in veele zoorten . verdeelt ,
waar van ik 'er maar vier befchreven bebbe, de kleyne

verandering van yder zoorte overjlaande , namentlyk>
eerft defmalbladige of booge, ten tweeden de rondbladige,

ten derden Nagelformige , en ten vierden breed-bladigey

waar van ik de drie laatfte in *t volgende Kapittel be-

febryven zal. .

'

.

Arbor rubra prima, of fmalbladige, is een eygent-

lyke wout-boom, zeer boog, rond, en regt van flam >met
kleene vlerken by de wortel. Hy beeft een byzondere

feborffe , onder andere wout-boomen ligt te kennen , want
by iszagt,van veele dunne velletjesgemaakt, dog die dig-

ter , en vafter aan malkander kleven dan aan de Arbor
alba, die van onzen Berke-boom gelyk , maar ros van co-

leur, als een half gebakken fteen , droog, dun, en vaft

aan 't bout zittende.

De ryskens zyn dun , lang , en (byf, daar aan ftaan

d* bladeren twee tegen malkanderen t weinig in 'tgetal,

zommige in een fchuyns kruys, zommige zonder ordre 9

die van de wilde Nagelboom zeergelyk , dog breeder , ruy-

ger , en op korte fteelen , zes , zeven, en agt daymen
lang, twee, en twee en een half breed. De middel-ze-

nuwe is boven gevoornt, de dwers-adertjes beneden uyt-

puylende, loopenniet tot aan de kant, maar Jluyten met

ronde boogen fzamen tot vooren toe, 't welk eengemeene

LaraCter is tuffeben deze , Nagel- enJamboes-boomen,ge'
wreven zynde van reuk enfmaak zuur ent'zamentrekken-

de , dog onlieffelyk , die van de Jamboezen naaft komende.

Het bloeizel komt aan kroontjes voort , gelyk de Nagel-

kroontjes, dogydeler, van veele kruy(fen gemaakt , daar

voor eerft ni-oene knoppen aan komen , met breede boofde-

kens , de Gagangs of eerfte fcbepzelen der Nagelen <wat

gelyk. De vrucbten of bejien worden niet langwerpigf

gelyk Nagelen , maar blyven gedrongen rondacbtige pi-

luien.

Het verfebe bout is uyt den bruynen en graauwen ge-

mengt, maar befterft doods en donker-graauw , redely

k

digt
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IV.Boek.XLlHoofi/l. AMBOINSCH KRUYDBOEK. ft
folidum & grave, penitus vero ficcum, levius eft , lon-

<risque conftac fibns, quae facile rimas agunt, in ae-

Uificiis fans durabile, fi modo non folum vel humi-
dum tangat locum.
Optima fpecies a priori quodammodo diverfa cor-

ticem gerit cinereum, feu rurFefcentem , quam Am-
boinenfes proprie Uhar & Ubel vocant. Arbor vero

haec ramulos gerit tenues, breves, & acute ftriatos,

quibus foliorum paria increfcunt bina quinave
,

quae

funt fcabra & glabra inftar foliorum Caryophylli,

& vix notabiles exhibent coftas , funtque ad oras

finuofa, tres quatuorve pollices Ionga, in notabilem
definentia apicem. Florum corymbi in plurimos te-

nues dividuntur petiolos, quorum quivis in tres mi-

nores dividitur, qui bina ternave fuftinent viridia ca-

pitula,quae fe^e aperiunt in flosculos albos mufcofos

:

Unus alterve fruclus in corymbo confpicitur ex ro-

tundo oblongus fabarum magnitudine , coloris ex ni-

gro purpurei, & dura? fubftantiae.

Lignum recens caefum albicat , fed mox leviter ru-

bet, multoque durius,durabilius, & craffioribus con-

flat fibris quam praecedens, Nani ligno fimile, unde
& Nani Mera, h. e. Nani rubrum vocatur.

Anni tempus. Cun&ae Arboris rubra fpecies flores

gerunt medio pluvioforum menfium tempore , h. e.

Junio & Julio. Fructusque maturefcunt Oclobri &
JVovembri, eodem tempore quo Caryophylli.

Nomen. Latine Arbor rubra. Malaice Caju Mera.
Ambom\ceyiycau& Aycou, quae tria nomina arborem
rubram denotant ex ruffo corticis colore, quoabaliis

iilveftribus diftinguitur arboribus. Prima vero fpecies

Arbor rubra prima didta , Amboinice proprie vocatur
Aycau Ubel, in Leytimora HW, ^Tpi-nataCo/ait*.

Locus. In cuiictis creicit altis filvis , eftque vulga-

tiflima in filvis arbor ubique in Amboincnfium inf«fio.

Ufus. Optimum praebet tignum, fed ingratum ob

palliditatem exhibet colorem , maximeque ob fifiu-

ras, ubique tamen ab Amboinenfibus adhibetur ad

poftes trabesque aedium fumo faepe repletarum, in

quibus diu durat, neutiquam vero,uti diftum eft, fi

folum tangat : Arboris rubrae cortex, fed tertiae potifii-

mum fpecjei, apud Amboinenfes in ufu eft ad majo-

jum retium tin&uram , fed tantum defedtu Okir feu

Tanarii Majoris ,
quae in fubfequenti defcribitur libro.

Arboris vero iftius cortex vel folus, vel cum illo Man-
gi Mangi mixtus adhibetur, qui parum contunditur,

atque in ahenoj coquitur cum aqua, ipfique quan-

dam Sagumantae portionem addunt, ut tinttura feu

pigmentum retibus melius adhaereat , tumque effun-

ditur fupra retia in monoxylo depofita , quae per no-

ftem in tali inpraegnata macerantur aqua. Minoribus

vero retibus uti jaculatoriis hi cortices non infervi-

unt, quum nimis acres fint, unde alius ad haec eligi-

tur cortex, arbufculae. nempe Same feu Tanarii mino-

rity poftea libro quinto defcriptae.

Minor arbor rubra feu anguftifolia fie fefe habet

:

Ejus truncus non ultra crus crafius eft, ejusque ra-

mi funt ran , mufco obdudli , folia firmis infident ra-

mulis fibi obpofita , vaga , & rara , angufta , & acu-

minata
7
quinque fexve pollices longa , unum vel unum

cum dimidio lata , obfeure virentia , tenuia , ac fub-

tilibus venulis pertexta , quae in finus concurrunt.

Flores funt ut priores albi , illis Cujavi fimiles , fed

minores: Fruttus inftar minorumjambofarum depen-

dent, tres quatuorve fimul exteretibuspetiolis,exro-

tundo parum comprefii & gibbofi,primovirides,dein

rubentes , ac demum nigri , externe mollem gerentes

carnem inftar Jambofarum , culmum crafTam , faporis

dulcis , feu fatui cum levi adftrictione : In media cavi-

tate unus alterve continetur nucleus, uti in Jambofis,

in nigra fpecie folitarius, in rubra gemellus, in fiffis

hisce nuclei's faepe tenerae arbufculae primum confpi-

citur rudimentum, licet ex arbore etiam dependeant
fruttus , qui fuperius coronati funt & umbilicati in-

ftar Jambofarum. Nullibi obcurrit nifi in montibus ac

denfis filvis.

Tabula Quadragejima Septima
Ramum exhibet Arboris rubra y quae Caju Mera Uhar incolis

dicuur.

digt enfwaar, dog droog zyndeword 'tligtjangdradig,
enfeheurt ligt, in den buisbouw durabel, als^'t maar
geen grond of vocbtigbeid raakt.

De bejle zoorte bier van wat verfcbillende , beeft een
feborffe uit den graauwen , na den rojjhi trekkende , de-
welke de Amboinezen eigentlyk Uhar en Uhel noemen;
de boom beeft dmne, korte, en jcberpgejlreepte ryskens,
daar aanjiaan twee a vyfparen bladeren

, Jtyf,englad,
als Nagel-bladeren,daar aan men pas de ribbetjes be-.en-

nen kan, langs de kanten eenfoom makende, drie en vief
duymen lang , met een merkelykefpits. De dollen zyn
in veele dunne fteeltjes verdeelt , waar van ieder zig nog
in drie kortere verdeelt , dragende twee a drie groens
knoppen, baar openende in kleene witte en mofebagtige
bloempjes. De vrucbten ziet men een of twee aan den dol,

uit den ronden langwerpig , in de grootte van boontjes ,
van coleurfwart-peers , van binnen met een barde Jub-
(lantie.

I

Het bout verfeb gekapt is witacbtig ,maar werdftraks
ligt -rood, veel harder , fynder , en durabelder dan '£

voorgaande , van gedaante bet Nani - bout wat gelyk ,

daarom men 't ook Nani Mera , dat is rood Nani noemt.

Sayzoen. Alle de zoorten van Arbor rubra , vertonen

baar bloeizel in bet midden van de regen-Mouffon , dat is

in Juny en July , en de rype vrucbten ziet men in Ofto-

ber en November , t'zamen met de Nagelen.
Naam. In *t Latyn Arbor rubra. Maleyts Caju Me-

ra. Amboinfcb Aycau en Aycou, alle drie beduydenze
roode boom, na de roffe coleur van de feborffe , die bem
onder andere wout-boomen kennelyk maakt. Dit eerfle ge-

jlagt Arbor rubra prima biet eigentlyk. in 't Amboinfcb
Aycau Uhel , en op Leytimor Uhar, Ternaats Goflali.

Plaats. Hy waft tn uitr. ir^p hafiTcJi/igien ,m is eenvan
uc £<,...

—

jir ~.™.t.hnomen in alle de Ambninfcbp. FManden.
Gebruik. Dit is een goed timmerbout , maar gantfeb

onzienelyk wegens zyne dootze coleur , en om dat 't zo
ligt febeurt , egter werd 't van de Amboinezen overal go
bruykt totftylen en balken in baar berookte buyzen,daar
't lang duurt, maar geenzints (als gezest) in de grond.
De baft van den Arbor Rubra , dat meeft van de volgen-
de derde zoorte is, is by de Amboinezen ingebruyk tot ta-

nen van groote netten, dog alleenlyk by gebrek van Okir
of Tananus Major , in 't volgende b'oek befebreven ; want
men neemt den baft des booms of alleen , of met die van
Mangi Mangi gemengt , kneuft die wat , en kookt die in een
groote ketel met water , een half korfken met Sagumanta
daar by doende , 't welk de verwe beter aan de draat doet
kleven^en giet 't zo over de netten in eenpraauw liggen-

de , latende die een nagt daar in weken. Tot kleene en
fyne netten ,

gelyk de werpnetten , zyn deze baften te

feberp , dies men daar toe neemt een andere feborffe van
't boompje Same o/Tanarius minor, bier na in 't $de
Boek befebreven.

De kleene Arbor Rubra anguftifolia is aldus. De flam
<werd niet boven een dye dik, en de takken zyn weinig
met mos behangen. De bladeren ftaan aan deftyve rys-

kens tegens malkander , ydel, en weinig in 'tgetaljfmal
en toegefpitft , ^3;/ en zes duimen lang , een en een half
breed , donker-groen , dun , met fubtiele adertjes , die bun
met bogen t'zamen fluyten. *t Bloeizel is , als boven float %

wit , en dat van de Cujavos gelyk, dog kleender. De
vrucbten zyn als kleene Jamboezen, bangende drie en
vier by vmkanderen aan ranke fteelen , uyt den ronden

wat gedrukt en bultig, eerft appel-groen , danrozen-rood9
daar nafwart, van buyten een week vleefcb bebbende,

als de Jamboezen , een balm dik , zoetacbtig van fmaak9

of veel meer laf, met een kleene adftriftie. In de middel-

fte bolligbeid leggen een of twee donker-graauwe korls 9

gelyk in de Jamboezen, in defwarte meeft -een, en inde
roode twee , in deze opgefpletene korls ziet men dikwils

een beginzel van een nieuwfpruytje,al bangenze nog aan
den boom. Deze vrucbten bebben boven op een kroontje,en

een kuyltje of een navel, gelyk andere Jamboezen. Men
vind bet nergens, dan in t gebergte,en in 'tdigte ivout,

De zeven- en vecrtigjie Plaat
Vertoont een Tak van dc Roode Boom die Caju Mera Uhar

by de Inlanders genaamt wert.

Tabula Quadragejima Otfava De acht- en veertigfte Plaat
Ramum exhibet Arboris rubra , quse Caju Mera Aycou inco- Vertoont een Tak van de Roode Boom , die Caju Mera A)*

lis vocatur. cou van de Inlanders genaamt wcrt.

Tom. Ill CAPUT K 2 XL If,
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CAPUT QUADRAGESIMUM XLII. HOOFDSTUK.
SECUNDUM.

Arboris rubra reliquafpecies. De ovefige zoorten van de Roode-Boom.

REIiquas arboris rubra fpecies uno comprehendi
capite , dum rari func ufus.

Arbor rubra fecunda, Amboinice Aycau Boppo,

corticem gerit quodammodo molliorem quam pras-

cedentis, ex multis quoque tenuibus lamellis con-

ftru&um
, qui colorcm gerit penitus ruffum : Hujus

folia funt minora reliquis aliis Aycai fpeciebus, ob-

fcure viridia, ficca, quinque pollices longa, binos

ac binos cum dimidio lata , in obtufum apicem defi-

nentia, ac fere in rami's feffilia, bina fibi obpofita,

fed rara & vaga, horum veme in finus definunt utiin

prsecedenti, led inter oras majus habent interftitium

quam in caeteris Aycai fpeciebus.

Flores primo oblonga funt ac viridia capitula, fe-

fe aperientia in quatuor apices , ac quatuor alba ex-

hibent petala, quorum centrum repletum eft pluri-

mis longis tenuibus & albis ftaminibus uti in Guajavo,

fed qua? tenuiora funt , magis intricata , ac flrmiora;

Hofce infequunturfruct,us parvi rotundi inftar tenero-

rum Guajavorum, qui pericarpio concavo infident^

ac plerumque terni fimul proveniunt ,
quisque vero

fuo inliftit calici petiolo longiori , uti in Caryophyl-
lis.

Hujus ligni color magis obfcurus eft quam praece-

dentis, ficcatumM^- ** Aiico pallide cinereum eft,

tenuitev striatum , facile nmas ag<?n«, -*«- *~-~« po—

liri poteft: Ejus fubftantia eft gravis &folida, neuti-

quam vero durabilis, nee magni ex ipfo poftes for-

mari poffunt ,
quum raro adeo craflefcat arbor-

Afleres ex hoc formati ligno facile ihcurvantur , fi per

Solis radios exficcetur, ac facile rimas agit inele-

cantes.

Nomen. Latine Arbor rubra fecunda : Amboinice

Aycau Boppo h. e. filveftris, quum in filveftribus cre-

feat locis, vel quum ejus natura lit filveftris magis

reliquis: Boppo autem peculiariter alia eft arbor, ad-

finis tamen quoque Caju Mera.

Hue quoque pertinet Arbor1 fubrajaxatilis feu Ay-

cm* Hatulale ,
quum femper in faxofis ac faepe ex ip-

fis crefcat rupibus: Haec tantum humilis eft arbor,

foliumque gerit anguftius & acutius quam praecedens,

fruftus fquallide albicantes inftar minorum Jambofa-

rum , inedulcs : durumque ejus eft lignum inftar Nef.

fati. . , . .

Arbor rubra tertia , Amboinice Aycay Bugulawan ,

ex fimilitudine fructuumcum Caryophyllis , qua? di-

ftinguenda vero eft a Bugulawan Aycau , qua? filve-

ftris eft Caryophyllorum arbor, fupra libro fecundo

defcripta: Non alta eft hasc arbor, plerumque vi-

Tum crafTa, corticem gerens fobfeure cinereum ac

Mum mufcofumque, qui vero in ramis eft magis ae-

qualis ac ruflfus. Rami ac rachides funt incurvas

,

breves, ac nodofae: Folia funt breviora &rotundiora

quam aliarum Aycajarum , illis Mangii cafeolaris

quodammodo fimilia, ouatuor ac quinque pollices

longa, binos cum dimidio & tres lata, fubrotunda,

paucis tenuibus pertexta venis, crafiiufcula, fcabra,

bina fibi obpofita , ac rara.

Fruftus Caryophyllis fimillimi funt, fed breviores

& crafliores , iimilibufque infidentes corymbis , tres

ac tres iimut junfti & provenientes , altifque infident

calicibus communi in petiolo: Si fruttuum capitula

Fefe aperiant , acervum exhibent alborum ftaminum

,

poft quorum lapfum in fin^ularum baccarum capitu-

io bini adparent circuli, in quorum centro firmus
erigitur apex, quatuor vero iftius capituli anguli

fefe non tangunt nee clauduntur, uti in reliquis Ca-
ryophyllis, led aperti pcrfiftunt. Bacca ipfa rubet,
craflefcit, ac tandem in fufcum abit colorem, uti in
Anthophyllis.

Arboris lignum ex fufco obfeure cinereum eft , feu
terreftris coloris, colons pallidi, longifque conftat
fibris, ac facile finditur, & raro ad aedificia adhibe-
rur: Trunci cortex eodem quoque modo ad retia

majo-

DE rejlerende zoorten van Arbor rubra heb ik in een

Capittel begrepen , dewylze van weinig gebruik zyn.

De tweede Arbor rubra , in '£ Amboins Ay-
cau Boppo, beeft een Jcborjfe die wel zo zagt is, ah
aan 't voorgaande , mede uyt veele dunne vetlekens ge-

maakt, en regt ros van coleur. De bladeren zyn kleen-

der dan aan alle andere Aycaus , fwart-groen , droog,

vyf duymen lang , twee en twee en een half breed , met

eenftompe /pits , enbykans zonderfieel, tegens de tak-

ken aan zittende , twee tegens malkanderen over , docb

weinig aan de takken , de aderen lopen met bogen fza-

men, als in 't voorgaande, docb laten een grooter fpalie

tujjehen de randen, dan aan de andere Aycaus.

Het bloeyzel zyn eerft langacbtige groene knoppen , die

zig openen in vier fpitzen , en vertoonen vier witte blaad-

jes , zynde bet binnenjie uytgevuld met veele lange fyne
en witte draatjes, als aan de Gujavos, fynder, ver-

werder , en vajber bangende , daar na volgen kleene ron-

de vrucbten , als jonge Gujavos , in een hoi bekertje

ftaande , gemeenlyk drie by malkanderen , doffi yder op

een byzonder voetje 9 en deze op een andet langere Jleel ,

gelyk Nagelen.

tlet bout, bier -van (* t&vnhprder van coleur , dan *t

voorgaande , befterft ook uyt den bruynen doots-graauw,
fjn gvflreepc , ligt febeurende , en laat zig niet gladwer-
ken. Het is wel fwaar en digt van fubfiantie , moat
gantfeb niet durabel , men km 'er ook geen groote fiylen
van hebben, om dat betzelden zo dik werd, alseenman.
De planken daar van gemaakt , werden ligt krom , als
hoar de Sonne raakt, enfebeuren ligt en lelyk*

Naam. In 't Latyn Arbor rubra fecunda* Op Ant*
boins Aycau Boppo, dat is, 't wilde, om dat bet op
wilde plaatzen waft, ofom dat zyn natuur wilderfcbyntt
dan de andere. Docb Boppo in

y
t byzonder is nog een

ander boom , boewel mede uyt de maagfebap van Caju
Mera.
Zo beboord ook bier onder Arbor rubra faxatilis of

Aycau Hatulale, om dat bet altyd op fteenacbtigeplaat-
zen, ja dikwils uyt enkelde fteenen groeyd. Dit blyft
maar een lage boom, beeft wat fmalder enfpitzer blad t

dan
y

t voorgaande , vuyl-witte vrucbten , als kleene Jam-
boezen , onbequaam te eeten ; een bard bout als Neilat.

Het derde Arbor rubra in 't Amboinfcbgenaamt , Ay-
cay Bugulawan , na de gelykeniffe , die zyne vrucbten
bebben met de nagelen , docb te onderfebeiden van Bugu-
lawan Aycay, 't welk is de wilde Nagel-boom, boven
Lib. 2. befebreven. Het werd geen boogen boom, in 't

gemeen een man dik , met een donkere graauwe gefebeur-
de en Mosacbtige fcborjje , maar aan de takken isze eve-

ner en rojjer. De takken en ryskens zyn bocbtig , kort >
en geknoopt. De bladeren zyn korter enronder , dan aan
andere Aycaus, die van 't Mangium Cafeolare eenig-
zints gelyk , vier en vyf duymen tang , twee en een half
en drie breed , voorenrond, met weinigefubtieleadert

jes,

dikacbtig , ftyf, twee en twee tegens malkander , en wei-
nigin 't getal.

De vrucbten zyn de Nagelen zeer gelyk , docb korter
en dikker, aan diergelyke kroontjes Jtadnde , teweten,
drie en drie by malkander , met booge voetjes op een ge-
meene fteel. Als zig bet boofdeken of kabelette opent , zo
vertonenze een vlok van witte draden , naar welkers af-
vallen ziet men op 't boofd van ieder bezie twee circulen,

in welkers midden een ftyve fpitze ftaat, en de vier boe-

ken van 't boofdeken Jluyten boar niet , gelyk andere Na-
gelen, maar blyven zo otenftaan. De bezie zelfs werd
rood, dik, en ten laatften bruyn, gelyk een Moer-na.'
gel.

Het bout is mede uyt den bruynen. donker-graaunv of
aardverwig , doots van coleur, langdradig, en ligt

febeurende , en werd tot den buysbouw weinig gebruykt.

Defcborffe desflams, werd op dezelffle manier tot taa-

nen
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majora ufurpatur, uti in precedent! fuit dittum ca-

pice.

Arbor rubra quarta five latifolia, Malaice CajuMe-

ra daun Befaar , Amboinice Aycau Lau lla, quia in-

ter omnes Aycai ipecies maxima gerit folia, humilis-

que eft arbor, truncum gerens incurvum, nunc bifi-

dum nunc trifidum, inftar fruticis, cum Jamboia fil-

veftri libro primo defcripta tantam gerit fimilitudinem,

ut vix inter fefe diflingui ac dignofci poflint, ambie

enim funt arbores humiles & incurve , ampla mag-

naque gerentes folia, illis Jambi limillima, cortex

vere hujus Aycau ex more fuo Temper magis rufFefcit

quam filveftris Jambofse, cjufquc folia funtrotundio-

ra & latiora, crafliores gerentia codas ac venas, ma-

jores formantes finus quam in Jamboia * ac contrita

iflgratum prsebent acidulum faporem atque odorem.
Flores quoque albent uti prsEcedentium , vagis ex

corymbis provenientes. Fru&us fimilcs funt Antho-

phyllis Caryophylli filveftris, fed rotundiores funt,

formamque gerunt brevium Olivarum, quatuor ge-

rentes fquamas fuperne concurrentes , & umbilicum
formantes , uti in Jambofisi Sub externa came acidu-

la inftar inmaturarum Jambofarum ficcus reconditur

nucleus , externe albus , interne purpureus.

Lignum magis albefcit quam reliquarum priorum
fpecierum , ipfi Jambofze fimile , nulli ufui aptum.
Locus. In cun&is crefcit locis planis inter reliquos

humiles frutices , fed potiflimum circa litora.

Ufus. Nullum peculiarem praebet ufum, excepto
quod ejus cortex aliquando adhibeatur ad Oebat Pa-
peda feu pultem ex ipfo prceparandam , uti fupra de
pluribus aliis fuit di&um arborum corticibus.

nen van groote netten gebruykt , gelyk in 't voorgaande
Capittel gezegt is.

Het vierrde Arbor rubra ofre de breedbladige , in
y

tMa~
hyts Caiu Mera daun Befaar; Amboins Aycau Lau
11a, dewy I 't onderaile Aycaus de grootfte bladeren beef't,

blyft een lagen boom, met een bocbtigeftam, zomtyds in
tween of drien verdeelt , gelyk eenftruyk, met de Jam-
bofa filveftris Lib. 1. bejcbreven , zulke gelykeniffe
bebbende, dat menze qualyk onderfcheiden kan , want
beyde zyn lage en kromme boomen, met groote breede bla-
deren , die van Jamboe zeer gelyk , docb defcborjfe van
dit Aycau is naar zyn gewoonte'altyd rojfer, dandewil-
de Jamboe, en de bladeren zyn wat ronder en breeder ,
met grovere aderen, die merkelyker boogen maken dan de
Jamboe, gewreven zynde onlieffelyk zuur van reuk en
fmaak.

Het bloeyzel is mede wit* als aan de voorige, aan y-
dele kroontjes ftaande. De vrucbten zyn de Anthophil-
lis van de wilde Nagelen gelyk , docb ronder , ingedaan*
te als korte Olyven , met vierj'cbubben , die vooren fza*
men fiooten , en een navel maken , gelyk aan de Jamboes.
Onder 't buytenjie vleefch , 't welk zuur is , als onrype

Jamboefen, leyd een drooge korl , van buyten wit , bin*

nen peers.

Het Hout is witter dan aan alle de voorgaande , dat

van de Jamboes-boom gelyk; tot niets gebruykelyk.

Plaats. Het waft op allerbande vlakten , onder de la*

ge ruygten , docb meeft omtrent het ftrandt.

Gebruik. Het beeft geenzonderlykgebruyk, bebalven

dat zyn fcborjfe zomtyds genomen werd, tot Oebat Pa-
peda daar van te maken, gelyk boven van meer andert

gezegt is.

CAPUT QUADRAGESIMUM
TERTIUM,

Arbor Facum major. Cajus Lobe.

ARbor Facum duplex eft, major & minor.
Primo : Arbor Facum major mediocris eft ar-

bor, ad fummum cms, plerumque vero pedem
crafla, re&iflimeadfurgens, corticem gerens glabrum

ex cinereo fufcum: Ejus rami ramuliquefunt quoque
recti , tenues , firmi , squales , rotundi , glabri , &
obfeure fufci , adeoque duri & lend , ut minimus e-

tiam ramus pollicem modo craflus adultum fan'sjuve-

nem fuftinere valeat : Foliorum vero rachides facilli-

me abrumpuntur , atque hoe in ramulis in plures ali-

as minores dividuntur , ita ut haec arbor denfam con-

ftituat comam. Hifce brevibus rachidibus vix cul-

mum craffis, folia•infident folitaria, inordinata, fe-

re fefiilia. Quae funt fcabra , craffiufcula inftar per-

gamem , fuperius glabra, aequalia, & laete viridia,

inferius paucis obliquis , incurvis , & protuberantibus

coftis pertexta, fingula feptem vel novem pollices

longa: Amboinenfis vero fpeciei tres, quatuor, &
quinque pollices longa funt, binos lata digitos, ner-

vus autem medius fuperne parumprotuberat, nullum
notabilem habent faporem , ferefilveftrem, attamen
penetrantem; In Boeronenfi fex pollices longa funt,

tres digitos trahfverfales lata, fuperne penitus glabra

& aequalia* faporis refinofi, ad Canarium adcedentis:
Ex arboris forma & fufco ramulorum colore videre-
tur adfinis efle praecedenti arbori rubrae , feu utris-

que Caryopbyllaftris , foliorum vero fitus , ipforumque
coft.33 & fapor alia declarant.

Flores funt pufilli , albi, tres , quatuorve fimul uno
ex corymbo progerminantes, hofce folitarii plerum-
que infequuntur fruftus , aliquando vero quinque vel
fex fimul magnitudine ovi , feu fruclus Bonga Tanjong.
Qui externe obdufti funt obfeure viridi & molli pu-
tamine inftar Canariorum, multo vero tenuiori , ma-
turi vero fruttus viridem habent inftar pomorum co-
lorem, fub ifto vero putamine nux reconditur Cana-
rium referens, qua? putamen gerit durum

,
quodi&u

aperiendum eft, exhibetque nucleum nigricantem
inedulem.

Arboris lignum albicat , tenuibusconftatfibris, eft-
que durum & folidum , adeoque lentum & fiexile , ut
£mo^ hsec alta & gracilis non frangatur, licet fortio-

• ribu^?

XLIII. flp OFDSTUK.

De groote Toorze-Boom*

ARbor Facum is tweederley, groot en kleen.

Eerftelyk; Arbor Facum major, iseenmiddeU
bare boom , op 't boogfte een dye , maar gemeeneen

been dik> zeer regt opfebietende , met een evene fcborjfe t

uyt den graauwen bruyn. Zyne takken en ryskens zyn
ookregt,dun, ftyf>even, rond, glad, en donker-bruyn,
zo bard en ftyf van bout, dat de minfte tak van een

duym dik , een kloeken jongen dragen kan , docb de rys-

kens breeken kort af, dezelve ftaan wel aan de takskens,

al wederom in veele andere mindere verdeelt , zo dat by

een dikke kruyn maakt. Aan deze korte ryskens , dewel-

ke qualyk een ftroo-balm dik zyn
, ftaan de bladeren en-

kelt , en zonder order , op zeer korte voetjes. Deze zyn

ftyf, dikacbtig, als perkement, boven glad, even, en
blyde-groen , van onderen met weynigefchuynze geboge-

ne en uytbuylende ribben, aan ieder zeven en negen:

Aan een Amboinfcb geflacbt zynze drie, vier, en vyf
duymen lang, twee vingers breed , en de middelzenuwe

buylt boven een weinig uyt, zondefmerkelykefmaak, ofwot
wild , niet te min doordringende. In de Boeroneeze zynze

zes duymen lang , drie dwersvingers breed , bovengantfeb

even en glad , van fmaak wat bersacbtig , na Canari

trekkende. Het fatfoen des booms, en de bruyne coleur

der ryskens inziende, zoude men zeggen, dat by uyt de

maagfebap van de voorgaande Arbor rubra, of van de

beyde Caryophyllafters ware , docb den ftand der bla-

deren , baare ribben, enfmaak, wyzent anders uyt.

Het bloeyzel beftaat uyt kleene witte bloempjes , drie

en vier aan een kroontje voortkomende. Hier op volgen

meeft enkele vrucbten , zomtyds 00k vyf en zes by mal-

kander , in de grootte van een vogel-ey, of als de vrucbt

van Bonga tanjong. Buyten hebbenze een donker-groe-

ne en welke bolfter , gelyk Canary noten, docb veel dun-

der, dewelke in baare rypbeydappel-groenwerden, daar

onder leyd een nootje , gelyk een Canary , met een harde

febaal, dewelke men opkloppen moet, zo vind men daar

in een zwarte beeft, die niet eetbaar is.

Het bout is witachtig , digt , bard, enfyndradig, zo

taay en buygzaam , dat deze booge en ranke boomen niet

breeken , al wsrdenze do:r eei: harde wind been en weer

K 3 P'
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ribus vends commoveatur,immo licet per fortiorem

vim truncus findatur,attamen non feparatur, nee fa-

cile etiam eradicatur , quia profunde ejus radices

terram petunt, ac firm iter ipfi infiguntur.

Lignum hoc fubtiJi quoque pinguedine fine dubio

inpraegnatum eft ,
quum femi-nccum ignem cito con-

cipiat, tarde ardeat, & folidos exhibeat carbones;

ficcum vero in longa fiflum fegmenta inftar facis ar-

det & fplendet.

Nomen. Latine Arbor Facummaj'or ,juxta Malaienfe

Caju Lobe. Amboinice AyeJJi & Aylauejfi ,
qu& omnia

nomina facum arborem denotant, Ternatice Hate

Safoe,h e. Malaice Caju Sifftt , h. e. peclinum lignum.

In Boerone Habeam & Reymban vocatur.

Locus. In nudis crefcit montibus ut,&in vallibus,

in levibus filvis. In Amboina quoque obcurrit&Ley-

timora, majori vero copia in Boerone non procul a

litore , quae Ipecies , uti dittum eft , majora gerit folia

Amboinenfi, unde & arbufculas accepi, quas horto

conmifi, quae laete progerminarunt.

Ufus. Trunci vix pedem crafli durabiles exhibent

palos ac trabes asdium teftis : Truncorum lignum op-

time quoque focis infervit, ac potifllmum in longas

finditur partes, quarum tres' quatuorve conligantur,

fuperius adcuminatse , quod Virgilio dicitur lnfpicare

faces: Has ad apices adcenduntur , adeoque claram

praebent flammam ac faces, quas illi manibus tenent,

qui per noftem defluente mari in litore cibum fuum
quaerunt ex pifcibus , cancris , ac conchis : Hoc opus

Amboinice & Malaice vocatur Lobe , quod fignificat,

facibus lucem praebere ,
quae alioquin re&e Malaico

vocabulo Sulo vocatur, a quo itaque opere haec ar-

I)Or fUUm Ohriniiif nnmpn

Quum ejus lignum fit tenue , luugiradinalibus con-

ftet fibris , ac durum fit , pectines ex hoc formari pof-

funt, uti apud nos ex Buxo fit, unde & nomen Ter-

natenfe fuam habet originem.

Rumphii Adpendix hisce au£tas eft.

Amboinenfem Caju Lobe ulterius fie defcribo ; in

Leytimota Lope Lape vocatur: Ejus truncus paulo

major eft illo Calappi , corticem gerens tenuem , gla-

brum> & firmum, qui decorticari facile poteft. Fo-

lia vix differunt ab illis Boeronenfis arboris , excepto

quod hujus fint paulo longiora , brevibus infidentia

petiolis, ad orasnonita finuofa, ac de Canarii fa-

pore participantia.

In ramulorum fummo , & ex alis fuperiorum folio-

rum corymbi excrefcunt nodofi , ex innumeris parvis

capitulis conftruQi , quas obfcurepallentesfeufumeos
exnibent flofculos , exduodecim acutis petalis conftru-

ftos, cum totidem ftaminibus, in quorum centra pi-

ftillum locatur: Ex iisdem corymbis fruttus excre-

fcunt, prope folia folitarii, prope corymborum di-

vifionem bini ternive fimul , digiti articulum longi,

& acuminati inftar fruftus Capfici junioris , quorum
apex incurvus eft, externe vero nigricant , molles-

que & lanuginofi funt, fi tangantur. Sub gluma ex-
teriore tenui putamen reconditur aliud tenue & li-

gnofum inftar illius nucis avellana;, atque in hoc nu-
cleus albicans. Floret Februario.

Arboris lignum eft fubtile & longis conftat fibris,

citrinum inftar pallidi Machili, atque graviflimum eft,
* unde Amboinenfes illud raro ad aedificia adhibent,

carbonarii vero hoc aliis admifcent lignis , ex quibus
carbones exuruat: Recens lignum igniadmotumfacil-
lime flammam concipit,daramque illam fovet, unde
& facibus quam optime infervit.

Quidam Amboinenfium illud vocant Aypaloulan,
h. e. ardens lignum , quod nomen commune gerit
Qumflammafilvarum, quae frutex eft libro fexto de-
fcriptus, binaeenim hae arbores fibi adfines efle vi-
dentur. Trunci cortex aquae infufus, maceratus, &
propinatus prodeft Hydropicis,quique cortex exter-
ne etiam aidematofis mliniturpartibus.

Altera Caju Lape Lape a fuperiore Caju Lobe diver-
fa reftum gent truncum , qui ramulos emittit reclos
firmosque, ex quibus folia peculiar! excrefcunt mo-
do, bma nempe fimul brevi infident petiolo, ex ip-
forum vero centra periolus ifte aliquando elongatur,
ejusque iummo infident bina alia folia longiora &

majora

gejlingert
,
ja al moet een flam door eenig geweldber

-ften,

zo blyft by evenwel aan malkander bangen , en laat zig

ook niet uitwortelen , dewyl by diep en vajl in de aarde

Jlaat.

Het bout moet ook met eenfubtiele vettigheid befwan-

fert zyn , want het half drooge ontfangt 't vuur , brand

ingfaam, en zet vafle koolen; maar het drooge in lange

Jlukken gefneden, brand zo belder als een toortze.

Naam. In 'f Latyn Arbor Facum major, naar 't

Maleytfcbe Caju Lobe , en *t Amboinfcbe Ayeili en Ay-
laueiu , alle vier toortzen - bout beduydende. Ternaats

Hate Safoa? , dat is in 't Maleyts Caju Siffit , dat is

Kammen-bout. Op Boero Habeam en Rymban.
Plaats. Men vind 't op kaale bergen , en ook op de

vlakte , daar een Ugt bofeb is. Men beeft bet in Amboina,
op Leytimor , dog in meerder quantiteyt op Boero , niet

verre van ftrand , *t welk , ah gezegt , wat grooter blade-

ren beeft dan bet Amboinfcbe , waar van ik kleene boomp-

jes beb laten balen, en in myn Tuyngeplant, devoelke

gelukkig opquamen.

Gebruik. Het geen dat niet dikker dan een been uj
geeft durabele fparren en balken , tot '$ dakiverk in de
buyzen. Het bout van de Jiammen is een van de befle

brand-bouten , dog 't voerd meejl tot lange jlukken geklo-

ven,waar van men drie of vier f zamenbind , en vooren

ivatfpits maakt, bet welk Virgilius noemt lnfpicare fa-

ces. Deze dan by 'tfpitze eynd aanjlekende , brandenzo)
belder als een toortze , dewelke die geene in bun banden
dragen , die V nagts by afoopent water op firant haart

koft moeten zoeken, in kleene visjes , krabbetjes enfcbul-
pen. Dit werk noemt men in t Amboinfcb en Maleyts
T,nbp,v cmi>ik hprfnyd tiQton wet eP.n toortze , en de toortze

zelfs, die men anders in goed Maleyts sulo noemt , van
welk werk dan deze boom zyn naam beeft.
Dewyl 1 een fyn 9 regtdradig, en bard bout is % za

kan men kammen daar van maaken , gelyk iu;y met Bux-
boom doen , waar van den Ternataanzeh naam komt.

Het Byvoegzel van Rumphius it hier mtio
vermeerdert.

Van bet Amboinfcbe Caju Lobe , geef ik deze nadert
befebryving. Het biet op Leytimor Lape Lape. Den
flam werd ruy?n zo groot als een Calappus-boom , met een
dunne , effene , flyve fchorjfc, die zig laat affcbillen.

De bladeren verfcbillen niet van 't Boeroneze , bebalven
dat deze laatjle wat langer zyn , op korter voetjes ruflen-
de , aan de kanten zo niet gekrult , en iets van de Canary
fmaak mededelende.

Aan J

t uitterfle der ryskens , en uit denfehoot van de
voorfle bladeren , komen bolacbtige kroontjes voort , ge-
maakt van ontelbaare kleene knopjes , dewelke vertoonen
kleene rookverwige bloempjes van 12, fpitze blaadjes ge-
maakt , met zo veel draatjes , en een middel-jlyletje daar
in; aan dezelve kroontjes komen de vrucbten voort, by de
bladeren enkelt,en by de kroontjes i. en 3. by malkander

;

een lid van een vinger lang , en toegefpitfl als een jong
ritsje, met defpits wat krom ftaande , van buiten groen,
en wat zagt of wolacbtig in H gevoelen. Otider de buy'
tenjle dunne buyd , leyd een andere dunne dog boutacbti-

gefebaal , gelyk als aan de Haze-noot , en daar binnen een
witacbtigen beejl. Het bloeyd in February.

Het bout is fyn en langdradig , ligt-geel , als bleeke

Makilan, en een van defwaarfie, daarom bet de Am'
boinezen zelden tot den buisbouw gebruyken ; maar de

Koolbranders mengen 't onder ander bout , om koolen van,

te branden. Het verfche bout een weinig in
f
t vuur ge-

bouden, brand Ugt en klaar, daarom bet bequaam tot

toorzen is.

Zommige Amboinezen noemen "t Aypaloulan, dat is

brandent bout , een naam gemeen met flamma filvarum,
welk anders eenjlruyk is in 't 6. Boek befebreven^ want
betfebynt dat deze twee boomen van eenderly maagjebap
zyn. De feborffe des flams in water gedaan ,

gezooden,

en gedronken , belpt den genen , die waterzucbtig zyn , en

fmeeren dezelve feborffe van buyten op de zucbtige leden.

Een ander Caju Lape Lape, verfcbillende van 't bo~

venftaande Caju Lobe, beeft mede een regte flam , en
daar aan regte flyve ryskens, aan dezelve de bladeren op

een byzondere manier , te weeten twee en twee by mal-

kander op een kort jleeltje, dog uit baare midden wert
zomtyds bet fieeltje langer , en aan zyn uitterfle twee

blade'
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maiora binis inferioribus ,

qumquenempe &fexpolIi~

resi longa, vix binos lata vulgaris forma?, inftar illo-

Smedulis Varinga?, quce finuofas geruntcoftas, ex

inforum ortu folitarius provemt racemus , qui plures

continet fructus inftar illorum Tsjeramelz, eleganter

vero hi rubent ,
quum alii virides lint , ac dividuntur

in tres angulos , inter quos fulcus decurrit , fuperius

vero lati funt & umbilicati.

Maturi fruftus fefe aperiunt juxta iftos angulos in

tres partes j
quarum quasvis pars binas dimidias con-

tinet cameras, in quibus tres oblongi & nigerrimi re-

conduntur nuclei, hilum luteum gerentes, Ricini fru-

ftus referentes , horum quivis in bina divifibilis eft

fegmenta, & intus viridi repleti funt medulla, ficca-

que inftar fabarum.

Nomen quoque gent Cicadarics leu Caju Lapy ,

quum cicadas generet : Ejus fruclus cum cortice con-

tufi & concavis rupibus intruli pifces enecant.

Tabula Quadragefima Nona

Ramum exhibet arboris, quae Arborfacum major Rumphio
& Caju Lobe incolis vocatur.

Tabula Qitinquagejima

Ramum exhibet arboris, quae Caju Lape Lape dicitur.

Ubi Litt. A. integrum exhibet fruttum trigonum.

B. Eundem apertum , ut ejus Camera feu cellula confpician-

tur.

bladeren, langer engrooter dan de twee agterfie, te we-
ten 5. en 6. duimen lang, fchaars twee breed, van ge*
meenfatzoen gelyk die van de eetbare Varinga^met bog-
tige ribbens. Vit haaren oorjpronk hangt eenenkeldetros*
en daar aan veele vrucblen, gelyk die van Tsjeramela,
dog deze zynjcboon rood, daar de andere groen zyn,ver-
deelt in 3. tuggen , dog tujjcben beyde is een keep,boven
zynze breedft, en maken een kuyltje.
De rype openen haar langs de ruggens in 3. deelen ,

bebbende ieder deel twee halve kamertjes , en verbergen 3.
langwerpigs pik-fwarte korrels

3 met een geel vratje, ver-
beeldende de vrucbten van Ricinus, waar van ieder zig
in tween laat deelen , van binnen met een groenacbtig
merg, droog ah dot van boonen.

Hy heeft mede den naam van Cicadaria of Caju Lapy,
om dat by Sprinkbanen voortbrengt ; zyne vrucbten t'za-

men geftampt met defcborjje , en onder de bolle klippenge*
jloken , doet de vijjchen dood voor den dag komen.

De negen-en-veertigfie That

Vertoont een Tak van een Boom , welke de groote Toorze^
Boom van Rumphius t en Caju Lobe van de Inlanders gcr
naamt wert.

De vyftigfie Plaat

Vertoont een Tak van een Boom, welke Caju Lape Lape
genaamt wert.

Alwaar Lett. A. deszelfs driehoekige vrucht in 't gebee? vex-

beeld.

B. Dezelve geopent, op dat deszelfs holUgheden gezicn kun-
nen wcrden.

CAPUT QUADRAGESIMUM
Q U A P TU M.

Arbor Facum minor,

HEc arbor videtur adfinis efle Caryopbyllafiro

,

humilis enim eft arbufcula, truncum gerens re-

turn , cujus coma in plures breves ac foliofos

dividitur ramulos. Ejus folia funt parva , quorum
quasdam digiti articulum , alia binos pollices longa

wnt , transverfalem digitum lata , in longum acu-

tumque apicem defmentia , ac vix notabilibus venu-
lis pertexta, qua? ad oras in linus concurrunt, funt-

que Izete viridia , glabra , & fplendentia , inordinato

modo ramulis infidentia.

Lignum tenuibus conftat fibris , duris , & gravibus

,

quod Toranis aptum cenfetur

:

Nomen Malaicenfe eft Caju LobeDaun Kitsjil, quum
ejus lignum potiffimum ad faces adhibeatur , ut pras-

cedentis. In Amboina ignota ell haec arbor, fed cre-

dit in Boerone.

Tabula Qitinquagejima Prima

Ramum exhibet Arborisfacum minoris, quse Caju Lobe Daun
KHsjil Malaice vocatur.

.

XLIV. HOOFDSTUK.
Kleyne Toorze-Boom.

ARbor Facum minor febynt uyt de maagfebap van
Caryophillafter te zyn , want hetblyfteen kleyn
boompje, niet te min met een regte Jlam y wiens

kruyn zig in veele korte en wel geblade ryskens verdeelt,

De bladeren zyn kleen , zommige een lid van een vinger9
zommige twee duymen lang , en een dwers-vinger breeds

met een lange fmalle fpitze , en pas kennelyke adertjes ,

dewelke aan de kanten met bogtjes fzamenloopen , jeug*

dig groen , glad , en blinkende , zonder order aan de

ryskens Jlaande.

Het bout is fyndradig , bard, enfwaar, tot Toranen
bequaam.

De Maleytfcbe naam is Caju Lobe Daun Kitsjil , om
dat zyn bout mede tot toortzen gebruikt werd, gelyk 't

voorige. In Amboina is 't onbekent , maar 't volt op

Boero.

De een-en-vyftig/le Plaat

Vertoont een Tak van de kleyne Toortze-Boom
3 welke Caj4

Lobe Daun Kitsjl op Maleyts genaamt wert.

CAPUT
XLV>
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CAPUT QUADRAGESIMUM* XLV. HOOFDSTUK,
QUINTUM,

* Lolay-Bootn,
Perticaria Ferrea. Lolay.

PErticaria Ferrea non vafta eft arbor, ac non ultra

cms crafla, nempe inftar Pinangse, plerumque

vero pedis tanturn craflitiem habet, dividiturque

in latifoliam & anguftifoliam.

Primo: Perticaria ferrea parvifolia feu vera Lolay *

fimplicem ac reftum gerit truncum, pedem plerumque

craflum , vix Pinanga? craflitiem habentem , qui cortice

obducitur tenui, glabro, ex cinereo viridi, & mu-

fcofo, in ramis fiflo acrugofo, quique facile decor-

ticari poteft.
.

Truncus ab inferiore parte tenmbus cinctus eft ra-

mulis feu flagellis inftar Caryophylli, truncus vero

ipfe rettus eft ,
quatuor & quinque ulnas altus , qui

fuperius ordinatam format comam,la2te viridem , &in

firmos expanfus eft ramuloSi

Folia bina fibi obpofita locantur brevibus infidentia

petiolis , fed rara & vaga , quas ex alis fuis alios e-

mittunt tenues ramulos, qui bina ternave fuftinent

foliorum paria , optime referunt folia vetufta? Ebeni,

funtque crafla , Icabra , glabra , & fplendentia , bi-

nos tresve pollices longa, binos transverfales digitos

lata, in longum firmumque apicemdefinentia,quiin

vetuftis foliis deorfum infleftitur , ut & ipforum ora,

uti Ebeni folia, rnultaque vix digiti articulum longa

funt: Nervus medius in fuperiore folii parte fulcatus

eft, inferius vero acute protuberat , multasque te-

nues parallclas emittit venas ad foliorum oras inferius

vix notabiles, nee veros formant finus: Saporemha-
bent fatue dulcem ad Caryophylli folia quodammodo
adcedentem.

Flores ev hrevibus dependent raopmis, qui flosm

\\ funt albentes. Fructu.s parvos referunt Lanfii fru-

ftus , bini tresve limul dependentes ex laxis racemis,

inferius Iati , fuperius acuminati inftar ovorum , pri-

mumex coeruleo virides,deinrubri,inficcafarinacea

medulla durum recondentes ofliculum, inftar mino-

ris Nanarii, cfui ineptum.

Ejus lignum eft folidum , firmum , albicans , fed

fiecum citrini coloris , recens vero durum ac grave eft

inftar Ebeni , ac transverfaliter casfum quosdam ex-

hibet circulos , qui annos denotant : Lympida aqua

adeo inpraegnatum ac refertum eft , ut copiofe exfluat,

fi incidatur. Hinc Amboinenfes recens caefos palos

nolunt ob pondus domum deferre , fed aliis adponunt
arboribus in filvis, corticem deglutientes

, quos ita

exficcant.

Nomen. Latine Perticaria ferrea parvifolia. Amboi-
nice in Leytimora Lolay , & ad diftinctionem fubfe-

quentis Laun Maun, h. e. parvifolia.

Locus. In Leytimora crefcit in mjnoribus filvis , cir-

ca CajuPoeti arbores, inter alias arbores in filva ditta

Hagana circa Caftellum Viftoriam fita.

Ufus. Trunci non ultra pedem mfli,decorticati,

&,uti fupra diftum eft, ficcati,ad palos adhibentur,

crafliores vero ad rcdium poftes , quibus , qtium dura-

bile fit lignum, optime infervit, non frequenter ve-

to obcurrunt , atque Amboinenfibus nimis laboriofum
eft ex filvis illud petere.

Secundo. Perticaria Ferrea latifolia , erronee meo
judicio ab Amboinenfibus tanquam diverfa habetur
arbor, ac peculiari nomine Aytael Lay Ha, h. e. la-

tifolia Metrofideros , ab aliis vero magis erronee Sa-
Uy Lau Ha vocatur , quum nullam habeat adfinita-

tem cum vera Saley, infra libro fexto defcripta. Ejus
truncus ejusdem eft altitudinis & craffitiei cum pra-
cedenti, fed non itarettus, at incurvus , finuofus ,&
frutefcens, corticem gerens glabrum , nee adeo mu-
fcofum. Ejus folia funt crafla & fcabra,tres quatuor-
ve pollices longa, binos lata, tenuibus pertexta ve-
nulis , infra vix notabilibus, quaeque in obtufum de-
fmunt apicem

: Bina fibi obpofita funt, brevibus in-
fidentia petiolis , ac rara brevibus in ramulis. Fru-
clus me latent. Lignum eft admodum durum, fo-
lidum , & grave

: Arbufculse vix pedem crafla? tignis
inferyiunt, crafliores vero poftibus.

In

PErticaria Ferrea werd geen groote boom, en niet ho-

ven een dye dik , te weten ais een Pinang-boom
, dog

in 't gemeen blyft by maar een been dik; verdeelt in
kleenbladige en groodbladige.

Eerftelyk : Perticaria Ferrea kleenbladige, of 't ey~

gentlyke Lolay, febiet met een enkelde en regte ftam op,

in 't gemeen een been dik, zelden ah een Pinang-boom,
bekleed met een dunne, effene, uit den groene-graauwe

,

en mosacbtige feborffe , aan de takken fyn gefebeurt , of
rimpelig , en die baar ligt laat affchilkn.

De flam is van onderen op bezet met dunne takskens

of ryskens, gelyk den Nagel-boom, dog den flam zelfs is

regt, vier en vyf vademen boog,makende boven eenwel-

getakte kruyn, vol ftyve ryskens, en een blyde loof.

t)e bladeren Jlaan time en twee tegen malkander, op

korte voetjes , dog weinig in 't getal , en uit baar feboot

andere dunne ryskens voortbrengende , daar aan ook maar
twee a drie paren Jlaan ; zy gelyken zeer na de bladeren

vandeoude Ebbenbout-boom , te weten, dik, ftyf,glad,

en blinkende, twee en drie duymen lang, twee dwers-

vingers breed, met een lange Jtyve fpitze, bet welk aan

de oude bladeren nederwaarts gekromt ftaat, als ook de

kanten , gelyk aan de Ebbenbouts-bladeren , en veele zyn
niet boven een lid van een vinger lang. De middel-zenUwe

maakt aan de boven -zyde een grove , ieneden puyltze

feberp uyt , en zent veele fyne parallele adertjes na de

kanten, die men benedenpas kennen kan, en geen regte

bogen Jluyten ; vanfmaaklaf-zoet, en wat na de Nagel-

bladeren trekkende.

Het bloeizel bangt AM korte troffen> zullende kleeng

wittp hioanipjes zyn. De vv-chten zyn alsHeme Lanzen9
twee en drie by maikandor hangende, aan ydele troffen %
agter breetfi , en vooren wat toegefpiijl , gelyk Vogel-
eyers, eerfl blaauw-groen , daar na rood, verbergends

in een droog meelacbtig merg een harden Jleen, gelyk een
kleenen Nanary , tot 't eeten onbequaam.

Het bout is digt, majjief, dog beftsrft bleek-geel, bet

verfebe zo hart en fwaar als Ebbenhout , dwers doofge-

kapt , vertoont eenige circulen of jaren ; bet is met een

klaar water zo*- overvloedig befwangert , dat 't rykelyk

daar uit loopt , als men 't doorkapt. Hierom willen de

Amboinezen de verfeb gekapte fparren » wegens baare

fwaarte niet na buys dragen, maar ftellenze overeyndin

'r bofeb, tegen een ander boom, fcbillen de baft af en la-

tenze zo uytdroogen.

Naam. In \t Latyn Perticaria Ferrea parvifolia:

Amboinfcb op Leytimor Lolay , en tot onderfebeyd van
't volgende Laun Maun , dat is kleenbladige.

Plaats. Het groeyd op Leytimor in digte bojfcben,om-

trent de Caju Puti boomen , onder anderen in 't zo gi-

naamde Haagfcbe - bofeb , gelegen ooft-noord-ooft van 't

Kafleel Victoria.

Gebruik. Deze ftammen die niet boven een been dik

zyn
9
gefcbilt en gedroogt als boven ftaat ,werdentotfpar-

ren gebruykt, de dikkere tot ftylen aan buyzen , daarze

xeer durabel zyn , dog ry zyn in geen meenigte te vin*

den, en de Amboinees ontziet demoeyte ,omze uit 't bofeb

te dragen*

Tweede : Perticaria Ferrea groodbladige , werdmyns
oordeels ,abufivelyk by de Amboinezen voor een verfebeide

boom gebouden , en ook met een byzondere naam genoemt

Aytael Lay Ila, dat is groodbladigen Tzer-boom, by an-

dere nog qualyker Saley Lau Ila, als bebbende geen ge-

meenfebap met *t regte Saley , bier na in 't 6. Boek be-

febreven. Zyn flam is van de voorgaande boogteendikte,

dogzo regt niet, maar krom, bogtig, en ftruykacbtig 9

even vanfeborffe, en niet zo mosacbtig. Debladerenzyn
dik enftyf, drie en vier duymen lang, twee breed, met

fyne parallele adertjes, die men benedenpas kennen kan t

en eenflompefpits. Zyftaan twee tegens malkander op

korte voetjes, en weinig in 't getal, aan korte ryskens.

De vruchten zyn my onbekent. Het bout is zeer bard,

digt, en fwaar. De jonge boompjes nog geen been dikt

werden tot fparren gebruykt , de dikkere tot ftylen.

Het
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In Leytimora quoque crefcit in levioribus filvis , Het groeyt mede op Leytimor in 't ligte bofcb , en beeft
jnaximeque convenit cum Nam Macajfarenfi , in Au- groote gelykeniffe met 't Nani Macafiar, in mm Au-
tfuario meo defcripta, ha3C vero latiora & rotundio- ctuarium befcbreven , dog ditlaatfle beeft Wedere.envoo-
rageric folia, lpforumque petioli paulo longiores funt. ren rondere bladeren, en baare voetjes zyn wat langer.

Tabula Quinquagejima Secunda. De twee- en vyftigjle Plaat

Ramum cxhibet Ptrticari* Ferrex Lolay dia*« Vcrtoont een Tak tan dc yzer Perticaar-Boom Lolayze-

CAPUT QUADRAGESIMUM
S E X T U M.

Jambofa Litorca. Kuttu Pya.

ARbor eft crafla , litorea, Jambofis adfinis, fed
filveftris penitus naturae , unde & ab aliis ejus

fpeciebus libro primodelcriptisfeparata; Trun-
cum gerit craffum , humilem, finuofum, ac plerum-
queinclinantem, aequali & albicante cortice obdu-
aum, comamque ampliorem reliquis Jambofae fpe-

ciebus. Ejus folia funt magna, glabra, fcabra, pau-

co numero fibi obpofita & oblique cruciaca, non au-

tem ultra tria .foliorum paria ramulo infidenr v**

tufta fuperius funr roniruta , W nftove pollices lon-

ga, quatuor & quinque lata, fere feffilia in ramis,

glabra, non expanfa, fed contra&a, ac finuofis oris

quafi abrupta: Venae inferius protuberant, inque fi-

lms excurrunt uti in Aycao, fummumque folii par

femper longiflimum eft & acutiflimum , infimum ro-

tundius & brevius. Contritorum foliorum odor eft

acidulus, gravis, & ingratus, ut & recentis ligni.

Flores in corymbis excrefcunt, uti in Caryophyllis,

fed vagi, tres nempe fimul communi ex petiolo, ac
quindecim toto ex corymbo , & adillosCuajavimagis
adcedunt quam Jambofae: Quisque vero Craffo viridi-

oue infidet calici, ex quatuor apicibus formato, ip-

leque flos ex quatuor tantum albis & concavis con-
stat petalis, quorum medium repletum eftdenfis,

tenuibus , <5c albis ftaminibus , intncatim dependenti-
bus, odoris aciduli , matutino tempore haud ingrati:

Poft horum ftaminum lapfum vindis calix intumefcit,

formamque obtinet minoris oblongae Jambofae, qui
femper albet , externe dura conftat carne/ineduli,
excepto quod quidam hanc ad temporis lufum man-
ducent, quum fub dentibus ftrideat, caeteroqUin fa-

porem habet falfum & acidulum.
Lignum pallide cinereum gerit colorem , glacialem

fere, ficcumque magis album eft, folidum, fatis du-
rum, grave, multifque tenuibus diftinclum peftini-
bus intricatis , atque hinc inde ftrias formantibus , ad
navigia durabile eft, non facile enim poliendum eft.

Stipkes excifi facillime progerminant , novofque
emittunt ramos , qui in arbores excrefcunt.
Nomen. Latine Jambofa Litorea , Malaice Jambu

Pantey feu Jambu taut, & Amboinice Ruttu Pya &
Luttu Pya

, Sojenfibus Kepu , inLuhua Sabika, Baleya
Calampoack.

Locus. In cun&is Amboinse infulis obcurrit , potif-
umum vero in parva & magna Cerama circa litora,
a quibus ad lapidis jaftum diftat. In infulis ad Eu-
rum fitis aliifque itidem nota eft haec arbor.

Ufus. Poft Cofaffum hoc lignum ufitatiffimum eft
& optimum ad navium exftruclionem apud Amboi-
nenles, ex quo tarn afferes quam coftas formant na-
vigiorum fuorum, Corre Corren diclorum, ad afferes
vero re&as eligunt arbores a litore parum remotas

,

Suae enim ipfivicinaefunt, incurvae crefcunt: Lignum
jacile elaborari poteft ferra & dolabra ob pe&inum
Drevitatem: Ob tenacem ejus fubftantiam non facile
nnditur vel rimas agit, quod quam maxime prodeft
navigiis: Operi fcnniario itidem conducit, fi rite fit

n*?' do 'abra enirn poliri poteft, intricataequeve-
ox eiegantiam oftentant, licet non facile poliantur,
acidufque odor diu fupereft.

nr^
Uyu

t ^
ue PeTtinet Jambofa ftlveftris alba feupro-

tJitT fiwJlri** quae non in litore, fed valli-im
- M* bus

XLVI. HOOFDSTUK.

De Strand Jamboes-Boofn.

DIt is een dikke Strand-boom, wet uytbetgeflacbtder
Jamboefen, docb van gantfcb wilden aardt, en
dierbalven buyten baare vergadering Lib. I. gejloo-

ten. Hy beeft een dikken , niet hoogen > maar bocbtigcn

en meeji overbellendenjlam , een witacbtige evenefcborJfea
en een breeder kruyn, dan eenig Jamboes-foow. De
hinderen zyn mede grout, glad, Jlyf, ivrinig in *t ge-
tal, legem malkander, en een febuyns kruys mahe?ide y
docb niet boven drie paren aan een rysken . De oudez'pi
voorenrond, zes en acbt duymen lang , vier en vyfbreed,
bykans zonder Jleelen , digt tegensde takkenaanzittende,
glad, niet uytgebteyd , maar gekronkelt , of met bocbtige
randen afgebrooken. De aderen buylen van onderen uyt%

en loopen met boogen t'zamen, als aan de Aycaus ; bet
voorfte paar is altyd bet langfie enfpitfte, bet agterfie
ronder en korter. De reuk van de gewreevene bladeren
is zuuracbtig, jlerk> en onlieffelyk, als mede van'tver-
febe bout.

De bloemen ftaan inkroontjes , gelykde Nagelen , docb
ydel, te weten, drie en drie op e

t
en gemtenenjleel , of

vyftbien aan een kroontje , en zyn die van Cujavus gely~
ker , dan die van Jamboe : Jeder float op een dikkengroe-
nen kelk, van vier fpitzen gemaakt, en de bloem zelfs

beeft vier witte en gebolde blaadjes, zynde bet middeljle

uytgevult met digte
, fubtiele , en witte droatjes , inver-

nverde lokjes bangende, mede zuuracbtig van reuk, docb
in de morgenftond niet onaangenaam. Na bet afvallen

van deze locken , werd de groene kelk dik , en krygt de

fedaante van eenkleene langwerpige Jamboes , altyd wit
lyvende: Buyten met eenbardacbtigvleefcb , onbequaam
om te eeten, bebalven dot 't zommige om tyd-verdryf

knouwen, om dat 't tuffeben de tanden knapt, anders
ziltig en zuur vanfmaaL
net bout is ligt graauwofys-verwig, befierftwitter,

digt, redelykbart y zwaar, met veele fynekammen, die

verwert door malkander loopen , en bier en daar eenige

ftreepen uytmaken, aan vaartuygen durabel, en laat

tig niet ligt polyfien. De afgebouwene ftruyk febiet

ligt weder nieuwe takken op, die weder tot boomenwer*

den.

Naam. In '£ Latyn Jambofa Litorea, op 't Maleyts

Jambu Pantey ofJambu Laut , zo in
J

t Amboins Rut-

tu Pya en Luttu Pya , by die van Soja Kepu , op Lu-
bu Sabika , op Baleys Calampoack.

Plaats. Men vind bem in alle de Amboinfcbe Eylan-

den , docb meefi op Gtoot en Kleen Ceram , omtrent de

ftranden , niet boven een fteen-werp daar van af. In
de Zuyd-Oojler en andere Eylanden is by mede bekent.

Cebruyk. Dit is naaft de Cofaffu bet gebruykelykfie

en bequaamfte bout tot den Scbeeps-bouw by de Amboine-

zen
y
waar vanze zo wel de planken, als inbouten en

ribben tot baare Corre Corren maken, docb tot de planken

zoekenze de regte boomen uyt , die van bet Jlrand wat

afftaan, want die regt op ftrand waffen, zyn meefi bog-

tig: Het bout laat zig gemakkelyk bewerken door de zaag

enfebaaf, wegenf kortheyd der kammen: Wegens zyne

taayigbeidfebeurt en fplyt bet niet , Hwelk een noodige

eygenfebap is voor den Scbeeps bouw : Men kan bet ook

tot Scbrynwerk gebruyken, als bet ter degen droog is,

want bet laat zig evenfebaven, en de verwerde aderen

vertonen eenige fraaybeid, boewel betgeen polyfien aan-

neemt , en den zuuren reuk bem lang byblyft.

Hier toe beboott de Jambofa filveftris alba, of ey*

gentlyke wilde Jamboes, die men niet op ftrand, maar
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bus crefcit, ac potiffimum ubi fluraina decurrunt:

Ejus truncus eft humilis & incurvus, oalhde cinereo

obduftus cortice, acutaque gerens inftar Aycai folia:

Ejus fru&us funt albi, fubrotundi, veris Jambofisfi-

milcs , fed minores , aquofi & adftringentis faporis

,

efui icaque inepti, ejus lignum vetuftum ruffeicit ni-

gricanribus permixtum venis , & inftar Agallocbi varie-

gatum , ac recens gracum etiam fpirat odorem. Baley-

cnfes illud quoque vocant Cqlampoack, foliaque in a-

qua conterunt, qua ulcerationes depurant & curant.

Alii ambas has arbores communi vocabulo vocant

Jamboe Utan, primamque litoream habent, alteram

terrsftrem, confunduntque has iterum cum Aycay

Boppo, quae Kepu in Leytimora vocantur.

Tabula Ouinquagejima Tertia.

Ramum cxhibct Jamboj* litorex.

in de valeyen vind , meefi daar rivieren doorloopen De
Jlam blyft laag en krom, met ten ligt-graauwe jcborffe,

en Jpitze bladeren, als Aycau. De vrucbten zyn wit,
rondacbtig, de regie Jamboefen gelyk, docb kleender,

van een wateracbtige , en wat zamentrekkende frnaak

,

en dierbalven tot *t eeten niet zeer bequaam , zyn oudt

boutwerd ros, enmetzwartacbtigeaderengemarmert als

Agallochum , gelyk bet verfcbe ook eenigzints wel riekt.

De Baleyers noemen bet mede Calampoack, en wryven
de bladeren in water , en waffcben daar mede de ulceratien,

om te zuyveren, en te beelen.

Andere noemen deze beyde boomen met een gemeene
naam Jamboe Utan , boudende 't eerjle voor een Jlrand-
zoor-te , en H tweede voor een land-zoorte , en vermen-
genfe wederom met Aycay Boppo, beydeKepu noemen-
ae op Leytimori

De drie- en. vyfiigfie Plaat

Vertoont een Tak van dcfirand Jamboe Boom.

CAPUT QUADRAGESIMUM XLVII. HOOFDSTUK*
S E f T I M U M,

Arbor Nodis. CajuCuning. Mamelen.

HJQc alta & fatis crafifa eft arbor, truncum gerens

reftum, ejus rami dividuntur in longos, rectos,

& virides ramulos, quibus foliorum ordinata

infident obpofita paria fex ottove, qua; magna funt,

illifque Canarii fimilia, fed multo ampliora, majora,

& flaccidiora, in junioribus arboribus duodecim &
quatuordecim pollices longa, fex oftove lata, inve-

tuftioribus vero breviora funt, in medio latiffima,

fubrotunda , ac fuperiora ad ortum fuum bina mino-

ra cruciata gerunt foliola , qualia in ramulorum fum-

mo confpicmntur, inter quae furculus excrefcit, qui

tanquam ex vagina capitulum emittit, quod in no-

res Fruftufquc explicatur, ifta enim vagina in folia

expanfa ex centro fuo longum ac crafliufculum pro-

fert petiolum ,
qui fimplex fullinet fphaericum caput

magnitudinc lclop^ti majoris, quod undique flofculos

fuftinct oblongos, qui calicibus fuis alii infident in-

tcriori rugolbcapituio, ma^nitudine nucis avellanae,

quod in fruttum excrefcit.

Flofculi hi in quinque flavos ac vix notabiles ape-

riuntur apices , qui itamina emittunt alba , a quibus

cotus globus album exhibet colorem , dulcemque odo-

rem* Decembri hi obfervantur menfe. Ex quovis

autcm globo fimplex excrefcit fruftus Pomiformis ,

magnitudine ovianatis, vel minor, folitarius, longo
lignofoque ex petiolo , qui ex centro iftorum folio-

lorum dependet, primo magnitudine Pruni, durus,

cinereo-viridis , ac lanuginolus, fufcifque quafi fqua-

mis tcftus, quae demum fri&ione abradi pofllint in-

ftar CKuTio.ris arenac.

Perfcctus & adultus fructus externe neutiquam gla-

bereftjfedfoveolis, bullis quafi, & foraminulis inftar

favi perforatus , ex rotundo inregularis & deformis

,

eft^ue omnino (imilis certis rotundis paftis ex ovis &
fanna compacts, quae in butyro vel oleo fricantur

,

qua; N^alaice Filoos leu globuli farinacei vocantur; ho-

rtim quoque colorem praE fe fert , ex fufco nempe lu-

teum, intermixto fordide cinereo colore, intusvero
albicat <Sc mollis eft inftar ca,rnismaturipomi, fedma-
^ispinguis, folidior, nee concavus eft, intufque mi-
nimis inftar arenas rcpletus feminibus , odorem gerens
Gahinga feu Lanquas

t ac faporem ingratum noftra? fal-

tcm nationi , eft enim ex acido aufterus cum quadam
amaritie^ montanis vero populisedulis eft hicfWhis.
Quo magis hie fruftus externe forma& odore fuo homi-
nes adlicit, eo magis abiis contemnitur, fi guftetur.

' Foliorum fapor ex acido amarus eft, raroqua exe-
fa funt, plerumque integra, asqualia, & glabra. Li-
gnum extenusbmos twelve digitoscrafTum eft, album,
& molle, atque interne luteum & ajqualis fubftantiae,
exceptis vetuftis arboribus , quae circa cor coricavae
funt , molles , nee durabiles , dura luxuriofo refertae
funt fucco, qui tarde exllccatur.

De Nagt-Bootn.

DIt werd een boogen en redelyken dikken loom , met
een regte Jlam; de takken verdeeln bun in lange,
regte, engroeneryskens, daar aan de bladeren regt

tegens malkanderen in ryenftaan, by zesenacbtpaaren,
dezelve zyn groot, en die van Canary gelykende , docb
veel grooter, breeder, enjlapter, aan de jonge boomen
twaalf en veertbien duymen lang, zes en acbt breedt,
aim de ou.de korter, in de midden breetfl, agteren vooren
fond, en de voorfie by baren oorj'pronk nog twee kleent
phadjes in 't kruys bibbende, diergelyke men aan 't uyU
terfie der ryskens ziet, en de gedaante van een taksken 9
tujfcben dezelve, als uyt eenfeheede, hint een knopje
voort, waar uyt de bloemeu en vrucbien warden; want
voornqemde febeede tot formele bladeren geworden %ynde±
groeyd uyt derzelver midden, op een dikacbtige langt
Jieel , een enkelde ronde bol , in de grootte van een has*

koegel, digt bezet met langacbtige bloempjes , met baars
balzen, op een andere ruyge binneh-knop Jlaande , in de
grootte van een Hazel noot, waar uyt de vrucbt werdt.
De bloempjes openen bun in vyf geele en pas kennelykt

fpitzen, waar uyt witte draden kyken, die den gebeelen
bol wit maken , en een zoete reuk hebben. Men zietze in
December: Uyt yder bol werd een enkelde vrucbt, ah
een appel; in de grootte van een Eenden-Ey , enkleender9
enkelt, op een lange boutacbtige Jleel , bangende uyt dt
midden der voqrfcbrevene bladeren, eerjl in de grootte

van een Pruym, bard, graauw-groen , met eenigeruyg-
beidt als met bruynefebubben bedekt, die men ten laat-

Jlen kan afwryven , als grof zandt.

De volwajfene vrucbt is van buyten geenzints even*
maar vol kuyhjes, bobbelen, en gaatjes , als booning'
graad, uyt den rone!en, fcbeef en ongefebikt, gantjeb
gelyk zekere bollen van veel Eyers en meel gemaakt , in

booter of oly gebakken, die de Maleyers Filoos noemen*
de coleur is ook zodanig, te weten donker-geel, met vuyl
graauw gemengt; binnen zynze wit en week, als bet

vleefcb van een geheel rypen appel, docb watfmeeriger

,

majjief, enzonder bolligbeid , met kleen zandig zaat daar

tujfcben, vanreukals Galanga of Lanquas, vanfmaak
onaangenaam, immers voor onzenatie, alszynde uyt den

zuuren wrang, met eenige bitterbeid, docb by de Berg-

luyden eetbaar. Zo aoMokJkelyk deze vrucbt van buy-

ten is, met boar gedaante en reuk, zo veracbt wordze
als menze proeft.

Defrnaak der bladeren is uyt den zuuren Utter , en zy zyn
weinig doorvreten , maar meefi beel , even , englad. Het
bout is van buyten twee ofdrie vingers dik , wit , en zagt9
voorts na binnen toe regt geel , en van een eenparigefw"

fiantie ; bebalven aan de oude boomen , omtrent bet bert

bol, voorts gantfeb week, en geenzints durabel , dewyl

bet vol wecldrige zap fteekt 9 die langzaam opdroogt.
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Maturefcunt fruclus fub finem pluvioforam menfi-

nm Aprili nempe & Majo.

Nomen Latine Arbor Noctis , Bancalus femina &
iJifolia, Malaice, Baleyice, & Macaflarice Caju

Cubing & Baneal Parampuan, Amboinice Mamelen,

Melen, & Humelen, quod obfcura feu noftis arbor

1ft quibufdam Ulipockol, licet alii Makilum hoc quo-
'
denotent nomine ; Ternatenfibus Comi Comi , Bi-

uenfibus Contsja.
. .

jLocmj. Non m altis crefcit montibus, led mplam-

rie in frigidis & humidis locis, in Gorama vero ip-

fam in montibus inveni in denfis lilvis , ac porro in

cunciis Occidentalibus& Orientalibus infulis , aliquan-

do plures fimul, ita ut denfam conftituant filvam.

ZJfus. Hacc arbor proprie tignum non fubminiftrat,

fed/ quum Chinenfium ligniarii anno 1666. inter ali-

os afferes nobiliflimas Societati Indicse hujus quoque

vendiderunt arboris afleres, ejufque lignum apud

vulgus aliquando ad asdium poftes adhibeatur, hoc

quoque loco ipfam defcribere debui , quum enim re-

,

ftum craflumque gerat truncum ac molle lignum , fa-

cilein aflferes hoc fecari poteft, quern in finem ve-

tuftiffimae eliguntur arbores, quum lignum alioquin

coflbs facile generet ac cariolum fit. Immo poftes

fspe & trabes in aedibus fuere repertae , interne peni-

tus cariofae , externe vero folidae & integral , qua? uno

tamen i&u findi poterant.

Ex vetuftis truncis alTerculos mihi comparavi rite

exficcatos, ex quibus ciftulae fabricate funt , qua? us-

que in decimum quartum incorruptae fuerunt annum,

lignum hoc nequit poliri atque quam vetuftum etiam

fit, fi tangatur, glutinofum videtur, acfi cera eflet

obductum. Macalfarenfes, aliiquepopuli ex his quo-

que truncis monoxyla fbrmant, & quum hoc li-

gnum perdolatum aeri ex^ponatur, fordide cinereum
contrahit eolorem.
Hae faepe arbores tanta fibi adftant copia , ut am-

plis fuis foliis locum reddant opacum, unde & forte

ab Amboinenfibus Notltis arbor vocata eft. Fructus

hifce aliifque populis pro cibis non inferviunt , qui vero
in infulis ad Eurum litis crefcunt, amontanis populis

penurias tempore eduntur, uti id anno 1659 in Go-
rama obfervavimus , ubi prope montanas cafas magni
horum fructuum acervi reperti funt

,
quos comede-

rant ifti incolae, quum per bellum, quod nobifcum
gerebant, nullum alium fibi comparare poterant vi-

ftuin.

Malayenfes, Baleyenfes, & Macaflarenfes ipfius

folia adhibent ad cibos
,
quibus pifces involvunt , quos

fimul coquunt & edunt, qui cibus Boboto vocatur.

Alii folia aquae incoquunt, ac dein in tenuia con-

fcindunt ramenta , quibus cum Oryza vefcuntur inftar

La&ucae, quibus fuperfundunt pauxillum aceti vel

fuccum Bocafii , has enim nationes amaritie levi de-

le&antur. Baleyenfes hsec cum aqua conterunt, qua
caput lavant, fi refrigerio opus fit, puerorum vero

ardentibus febribus laborantium totum fricatur cor-

pus cataplafmate ex contritis foliis praeparato. Ex
jhujus arboris ftipitibus vel ramis fepes etiam forman-
tur, quum facillime progerminent , atque in arbores

cxcrefcant, ut folia ufui inferviant.

Hujus & alia obcurrit fpecies , foliorum forma &
magnitudine priori fimilis , fed ejus truncus ruffefcit.

Fouorum quoque venae fubtus rubent vel fufcac funt.

Lignum etiam magis lutefcit, caetera praecedenti fi-

milia.

Amboinenfes nullum hujus arboris habent ufum,
immo aliis perfuadere ftudent, fi quis folia diuraani-
bus teneat > tali vifum obnebulari.

De rype vrucbten vind men in 't eynde van de droogn
mouffon, te weten in April en May.
Naam. In 't Latyn Arbor Nociis, Bancalus femi-

na & latifolia, Maleyts, Baleys, en Maccajfers Caju
Cuning,erc Baneal Parampuan, AmboinsMamelen, Me-
len, en Humelen, donker of Nagt-boom, by zommige
Ulipockol , hoewel andere de Makilan met dezen naam
00k verftaan; Ternaats Comi Comi, Binaas Contsja.

Plaats. Hy waft niet in 't booge gebergte, maar inde
laagte, op koude en vogtige plaatzen, docb op Goram
bebben wy bem 00k in 't gebergte gevonden in donkere
Boffcbagien, worts in alle wefterfebe en Oofterfcbe
Eylanden, zomtyds veele by malkanderen met hoopen in
gebeele Boffcben.

Gebruyk. Dezen boom geeft eygentlyk geen timmer"
bout , maar dewyl de Cbineeze bout-zagers anno 1666.
onder andere planken , aan de E. Comp. 00k deze lever-

den, en zyn bout byjlegte lieden zomtyds totftylen van
huyzen gebruykt voerd ; zo bebben wy bem in dit boek
plaats moeten geven, want om dat hy een regten dikken

Jlam 9 en een week bout beeft, laat hy zig ligt tot plan-
ken zagen, waar toe men dan de oudfte boomen kiezen

moet , anders voerd dit bout zeer ligt voormjleekig en ver-
molzemt: Ja men heeft ftylen en balken aan de buyzen
gevonden , die van binnen gantfeh vergaan waren , maar
van buyten gaaf en onbefebadigt , dat menze met een kap
doorkappen konde.

Ik heb evenwel van oude fiammen plankjesgebad , wel
gedroogt, en daar van doosjes laten maken, die in '£

veertbiende jaar nog onbefebadigt waren. Het laat zig

niet polyften , en hoe oud dat 't is, blyft evenvoel in 't

aantajien klam , of bet ivafcb was. De Maccaffaren en
andere Natien maken 00k ligte praauwen uyt dezen ftam
mede van korten ouderdom , en daar dit gefebaafde bout

in de lugt ftaat , befterft bet leelyk-graauw.

De boomen ftaan dikwils zo veele by malkander, datze

met baare breede bladeren de plaats donker maken , waar-
om by mijfchien by de Amboinezen boom der duyfternifle

genaamt word. De vrucbten zyn. by de Amboinezen en

andere Natien niet eetbaar y maar die opdeZuyd-Oofter-
Eylanden, en andere Bergluyden eetenze by bongersnoot,

gelyk wy anno 1659 op Goram bevonden bebben , by de

berg-buysjes groote hoopen van deze vrucbten te leggen ,

inaar van de Inlanders gegeten badden , doen z;y wegens

den O0rlog H die wy hun nnndeden y
niet anders kojlen

krygen
DeMakyers, Baleyers, enMaccaJJarengebruykende

bladeren in de koft, met dezelve de vijfcben bewindende 9
t'zamert kookende j en eetende » w'elke koft men Boboto
noemt. Andere kookenze in wflter op

, fnydenze daar na
infmalle riemen , en eetenze met ryft , air Salade, een
weinig Azyn of zap van Bocaffam daar over doende of
gietende , want die Natie vermaak heeft in matelyke bit-

terheid. De Baleyers wryvenze in water , enwaffenbet
boofd daar mede, om te verkoelen, als het noodig is 9
maar kinderen, die de beeteKoortze bebben, beftrykenze

1 gebeele lyf met een pap uyt de gewrevene bladeren ge*

maakt ; men maakt 'er 00k paj*ger-ftylen van , die uyt-

febieten , en tot boomen worden, om 't gerief van debfa'

deren te bebben:

Men beeft een ander zoorte bier van, van gedaante en
grootte der bladeren , bet voorige gelyk , maar de fehorffe

des booms is ros, De aderenvan de bladeren zyn van 071-

deren rood of bruyn. Het bout hooger geel , de reft bet

voorige gelyk.

De Amboinezen bebben geen gebruyk van dezen boom;

ja maken malkander. wys, zo ymant de bladeren lang in

de banden draagt^ dat by een donker gezigt daar van
krygt.

Tabula Quinquagefima Quarta De vier- en vyftigftc Plaat

Ramum cxhibct arboris, qu« Arbor Notlit feu Caju Cutting Vertoont een Tak van een boom, dewclke de N*gt-Bmii
vocatur. ofte Caju Cm\n% genaamt werd.

Tm. Ill C^PUT hi XLVflL
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CAPUT QUADRAGESIMUM XI«VIIL HOOFDSTUK.
O C T A V U M.

Bancalus. BancaL

BAncalus mas filvcflrem magis gerit naturam pracce-

denti , cjusque truncus rotundior & gracilior eft,

qui in comam expanditur dcnfam , quae in mul-

tos brcvesque dividitur ramulos: Ejus folia mulco

funt minora , illis Gamut fijlulce- fimilia ,
quacuor &

quinque polliccs longa, binos ac tres lata, glabra &
aequalia , in vulgarem definentia apicem , quasque

Bancal-Boom.

BAncal bet manneken , is wot wilder van aard dan $
voorgaande , ronder en ranker van flam , met een
digte kruyn , in veele korte ryskens verdeelt. De

bladeren zyn veel kleender,en die van Canna Fiftula ge-
lyk, vier en vyf daymen lang, twee en drie breed,glad
en even , met een ordinaris /pits , en weinige -parallele

ribben , die regt tegens malkanderen Jiaan , gelyk mede de

paucas gerunt coftas parallelas directe fibi obpofitas, bladeren zelfs aan baare takken, van drie totzesparen,

uti & folia in rami's fibi obponuntur, a tribus ad fex

pana, quae obhquam aliquando efformant crucem:

Ramulorum vero fummum in anguftam terminatur

linguam ex binis foliolis compofitam, inter qua; pau-

cus faepe luteus & glutinofus continetur fuccus uti in

praecedenti id quoque obtinet arbore, tales quoque

lingulae folitarias vel binae ad foliorum fummum par

oblervantur, ex quibus fruttus excrefcit, qui longo

infidet flrmoque petiolo folitarius, primo magnitudi-

ne femi-perfefti Cerafi nigri , qui externe craffiuscu-

lis auftus ell fquamulis , quae flosculos exhibent alba

fiaminula gerentes, a quibus totus fruttus lanugino-

fus eft, haec autem fennm decidunt.

Maturus fruftus magnitudinem habet perfetti Ce-

rafi, rugofus, mollis, fed non facile manibus con-

fringendus, Jentus enim ac tenax eft, interna fub-

ftantia fimilis eft , fed ficcior praecedente , ad oras vero

femen quoddam fufcum & arenofum locatur nucleo

carens,frucl:us verofaporem gerit amaricantem , nee
edulis eft, ita ut hie fruftus cum ifto Arbuti conve-

niat, fimplex enim tantum fuo infidet petiolo longo

ad ramulorum extremum , atque ex fuperiorum fo-

liorum alis: Foliorum fapor amaricat quoque, fed non
ita vehementer quam prioris.

Lignum externe albicat , interne magis lutefcit

quam praecedens , immo faepe rubelcit, eftque du-

rius ac folidius ifto. Maturi fru&us Majo obfervan-

tur menfe , quum decidunt , atque ex arenofo fe-

mine novae progerminant arbores.

Nomen. Latine Bancalus mas & parvifolia. Malaice
Bancfail Lacki Lacki & Daun Kitsjil , ac fie porro in

aliis Unguis idem cum praecedente gerit nomen cum
adjeclionc maris feu parvifoliae.: In T-evtimor tiume-

len Malona vocatur.

Locus. Ubique crefcit in primis camporum filvis.

Ufus. Nee haec arbor tignum fubminiftrat, fed hoc

in libro ponitur ob adfiqitatem prioris feminae : Cafis

vero ejus poftes infervire poflunt , quum elegantem

gerat rettumque truncum, fi pali ex hac formantur

arbore, qui ad hortorum ufum terras committuntur,

facile progerminant, ac brevi in arbores excrefcuntfa-

tis altas.

Folia ad cibum nonadhibenturutipraecedentis,fed

ad ufum medicum, quibus in febribus corpus lavant,

quum modice refrigerent. Truncorum lignum ele-

gantcr luteum gerit colorem , eftque folidum & te-

nuibus ex fibris conftru£tum,nec adco fungofum aut

vifcofum eft ac feminae, unde & leviori operi fcri-

niario aptum.

Rumpbii Adpendix hisce aufhis eft.

Prater binas iftas. Bancali fpecies , mediani ejus
inveni fpeciem , quae ramos gerit rotundos & glabros,
qui rara gerunt folia bina fibi obpofita, furfum inflexa,
a quinque ad o&o pollices longa, quinque fexve di-

ttos lata, fuperne glabra , inferius paucis parallelis
& protuberantibus coftis fcabra.

Hamuli fummum in viridem terminatur fquamulam-
ex binis foliolis fibi obpofitis formatam: Veteres ve-
ro ramuli in fummo gerunt petiolum rectum digitum
l£

?
n
5
um > c™ rruclus infidet folitarius magnitudine

globi iclopeti mmoris , fed inregulariter rotundus , ex-
terne rugofus, fccaliculis quafi cinctus, quibus flo-
fcuh lnlederunt oblongi.

Tabula Quinqmgefima Quinta;
Tigura Prima ramum cxhibet Bancali majms feu AaifoB*.

^PWJ?™
1* ramUm ^^v™ BmaUW» feu angu-

CAPUT

die zomtyds een febuyns kruys maken , bet uitterfie der
ryskens eyndigt in eenfmal tongsken^ van twee blaadjes

gemaakt , waar tuffeben men zomtyds een weinig geele en
kleverige zap vind, gelyk ook aan 't voorgaande , en dier-

gelyke tongskens ziet men ook een of twee by de voorjle

bladeren, uyt welke de vrucbt voortkomt. Dezelve Jiaat
op een lang ftyf fteeltje, enkelt, eerfi in de grootte van
een balf volwajje krieke , van buyten met dikke Jchubbe-
tjes bekleet, dewelke kleene bloempjesvertonen',metwit-
te draatjes, die de gebeele vrucbt wolacbtig maaken,ert
metter tyd afvallen.

De rype vrucbt is in degrootte van eenvolkome kerffc*
nog al ruygy zagt, dog met ligt aan Jiukken te douwen
en taay 9 vanbinnen isdiergelykefub]lantie 9 droogerdan
aan 't voorgaande, en tegens den rand vind men eenig

bruyn en zandigzaat, zonder andere korl , bitteracbtig

vanfmaak, en niet eetbaar, zo dot deze vrucbt met die

van Arbutus overeenkomt, want men ziet niet meer dan
een enkelde vrucbt op baar lange fteel Jiaan , aan 'teynde
der ryskens, en uyt denjebo^ der voorjle bladeren. Be
Jmaak der bladeren is mede bitter, gelyk de voorige, dog
zojlerk niet.

Het bout is buyten meefl wit, na binnen toe booger*

geel dan 't voorige, en zomtyds na den rooden trekkende,

harder en majjiver dan 't voorgaande. De rype vrucbten
vind men in de Maand May, dewelke afvallen, en uii

bet zandige zaat nieuwe boompjes voortbrengen.

Naam. In 'tLatyn Bancalus mas & parvifolia. Ma-
leyts Banckal Lacki Lacki en Daun Kitsjil, en zovoorts

in de andere talen met de voorgaande naam , met byvoe-
ging van mannetje of kleenbladige. Op Leytimor Hume-
Ten Maluua. J

.

Plaats. Hy waft over al in de voorjle BoJJcbagien op
de Leiden.

_
Gebruik. Dit is mede geen timmerbout, maar komtin

Ait Boek door gezelfcbap van 't voorgaa?ide wyfken , egter
tot kleene butten kan by ftylen verftrekken , om dat by
fraay regt van ftam is; als men Tuyn-ftaken daar van
maakt, zofebiet by ligt wederom uyt, en wert in 'tkort

tot een booge boom.

De bladeren zyn niet gebruykelyk tot de koft, gelyk de
.

voorgaande, maar wel in de Medicynen, om in dekoort-
zen daar mede te wajfen , dewylze matiglyk verkoelen.

Dit bout van de oudeftammen is mooy-geel^ digt enfyn-
dradig, ook zo voos en kleverig niet als 't voorgaande
wyfken, en daarom tot ligtfebrynwerk bequaam.

Het Aanhangzcl van Rumphius is hier mede

vermeerdert.

Bebalven de twee zoorten van Bankal, beb ik nog een

middelbaare zoorte gevonden , wiens takjes rond en glad

zyn, daar aan weinige bladeren Jiaan met 2. tegens mal-

kander , en met baar voetjes opwaards gebogen, van 5.

tot 8. duynien lang, 5. en 6. vingers breed, bovenglad,
met weinige par allele en uitjiekende ribben van onderen.

Het uiterfte van 't jonge rysken eindigt in een groen

febubbetje, gemaakt van twee blaadjes tegens malkander.

De oude ryskens bebben voor uyt een regten fteel, een

vinger lang, en daar op een enkelde vrucbt in de grootte

van een Musquet-kogel , dog oud bollig rond, van buyten

rayg , en als met kleene kelkjes bezet , daar in langbalzige

bloempjes gejlaan bebben.

De vyf- en vyftigfte Float;
Vertoont de eerfie Figustr een .Tak van de groote ofte breea-

biatiige BancalBoom.
De PweeJe Figuur een Tak van dc kfeme oftc ftaamtt bla&ge

BancaLBoom*
1
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CAPUT QUADRAGESIMUM XLIX. HOOFDSTUK.
N O N U M.

Quercus Molucca. Caju Hollanda. De Molnxe Eycke-Boom<

IN
quibusdam Moluccas infulis certa Quercus ob-

currit ipecies , cujus fruftus ac lignum noftrati

quodammodo fimile eft } neutiquam vero folia.

Ejus truncus eft altus, rectus, & fads craffus: Cor-

tex pallide cinereus & glaber, excepto quod in ve-

tuftis truncis parum lie fiilus ac fibrofus. Rami ra-

mulique plurimum eriguntur contra naturam cactera-

rum Quercuum. Folia fere feflilia ramis infident ab

utraque acuminata parte, tres digitos lata,fex o&o-
velonga,integra,nec ferrata,quo ab aliis Quercuum
foliis differunt. Nervus medius non protuberat, at-

que ad latera otto vel decern coftse inregulares ex*

currunt.

Fruclus breviores & crafliores funt vulgaribus , eo-

rumque caliculi inftar aliorum verruculis obfefli , qui

intus plerumque concavi & fungoli funt: Interior

trunci cortex ac lignum Quercino vulgari fimile eft,

longitudinalibus enim ex hbris conftat, eundemque
gent colorem, fed nunquam adeo fufcum eft,fi fic-

cum fit , nee ita politum elaborari poteft , quum
magis fit fibrofum: Apri has expetunt glandes acpin-

guiffimi flint , quum maturi hi fru&us fuerunc pro-

fapfi.

Women. Quercus Molucca interim vocari poteft,
quidam Malaico vocabulo ipfam vocarunt Caju Hol-

landa , h. e. Hollandorum lignum : Nomen indigenum

Bangayenfe eft Tolafion, in Xula Taljabo Sula Baffa

vocatur.

Locus. In infulis Xulenfibus crefcit , praefertim pro-

ne pagum Taljabo , uti & in Bangaya, quidam dicunt

in Boerona quoque crefcere.

Ufus. Ab incolis nondum in ufum vocatum fuit hoc
lignum, forte ejus caefionem timentibus , cmum adeo

fit grave ac vaftum: Ligniarii noftrates circa annum
1668. ad ejus notitiam pervenerunt,tumque ejus fru-

ftum caeciderunt, quod per feptem annos in aqua de-

pofitum,incorruptum & integrum fuit. Bangayenfes

ex hoc ligno puulla tantum fabricant navigia , incolse

Xula Taljabo illud ex invidia nos regemque fuum ce-

lant, ne moleftias ipfls moveremus illud casdendi,

quum fine dubio magnis navigiis quam aptiilimum

eflet.

In Boreali porro infulae Formofae parte veras Cre-

fcunt Quercus , quae gallas quoque ferunt ; Haec ve-

ro Quercus Molucca meo quidem judicio tanquam
Cerri fpecics habenda eft, quce parvos gerit fruftus.

N. B.* Supra defcripta Tolajion melius cum JEfculo

Comparari poteft , inque Bangaya obcurrit, ubi du-

plices gerit fruttus , truncosque altos & reftos

,

quorum lignum eft grave & durum , inque fummis
crefcit montibus. Prima fpecies-breves profert glan-

des , ex rotundo trigonas & ftriatas , quae in brevem
durumque terminantur apicem, parvas quodammodo
referentes Caftaneas , quas noftra quoque natio pu-

tat efle. Harum nucleus fartagine torretur, velcum
Calappi lympha coquitur & editur: Prima in Bangaya
proprie vocatur Tolajion. Altera Sqfb'eul, quaeoblon-

fas & glabras gerit glandes , non vero edules , auum
nt amarae , caEterum truncus foliaqUe a praecedente

haud multum difFerunt : Ejus lignum ob gravitatem

ad navigia rion adhibetur, fed ad adium poftes tra-

besque.

In Rumphii Adpendice haec adduntuf.

Non tantum in diclis crefcit locis,fed etiam inXu-
lobejft^ ubi Caju Sore vocatur, ut &in fummis, fri-

ipdis, & faxofis montibus Ceramae, Nuffainan voca-
tis, melius autem ejus lignum cft,fi magis ad litus fte-

terit , ejusque glandes funt breviores at fuperius la-

tiores, ubi & vocatur Ay Moufi'e'n, h. e. arbor col-

le&ionis. In Celebes parte Orientali itidem obcurrit
in diftriftu Tambocco 3 ubi Pu nominatur, ubique au-
tem vaftum & crafllim gerit truncum, cujus lignum

eft

IN zommige van de Moluxe Eilanden vind men een.

zoorte van Eyke-boomen , aan vrucbten en bout de on-
ze wat gelykende , maar geenzints aan de bladeren.

Defiam is boog, regt, en redelyk dik. Defcborjfe ligt-

graauw en even , bebalven aan de oude fiammen een wei-
niggefcheurt en dradig. De takken enryskensftaanmeejt
ovtr eyndt , tegens gewoonte van andere Eyken. De bla-

deren Jlaan bykans zonder jleel aan de takskens , agteren
vooren toegefpitfl , drie vingers breet , zeven en agt lang9
zonder eenige kerven ofte boeken aan de kanten t 't ixelk

men aan geen andere Eyken ziet. De middel - zenuwe
puylt niet uyt , en ter zyden loopen agt of tien dwers-
ribben wat ongefebikt.

De vrucbten zyn korter en dikker, als gemeene Eeke-

len, 00k harder van fchaal , en bebben van onderen een

kuyltje. De buyskens gelyk andere Ekelen met Jlompe
ixratjes ; deze Ekelen zyn van binnen meefi voos enydel.

De binnenjle fcborjfe en 't bout gelykt ook na een Eyke-

boom , te weten langdradig en van dezelfde coleur met bit

Eyken-hout , dog nooyt zo bruyn beftervende , en laat zig

ook zo glad niet voerken,om dat 't vezeliger is. Dewilde
Verkens eeten zeer graag deze Ekelen } en zyn op 't vetfte>

ah deze vrurhten afvallen.

Naam. Het mag by provifie Quercus Molucca bit-

ten ; zommige bebben 't in bet Maleyts genaamt Caju
Hollanda , dat is Hollandfcb bout. Den Inlandfcben

naam op Bangay is Tolafion , op Xula Taljabo Sula
Baffa.

Plaats. Het waft in de Xulaze Eilanden , inzonder*

held by de Negory Taljabo, als mede op Bangay, zom*
mige zeggen dat 't mede op Boero valt.

Gebruik. By de Inlanders is 't tot nog toe in geen ge-

bruik, miffebien ontzien zy 't te happen t om zyn grootti

enfuoaarte. Onze timmerluyden bebben bet omtrent 't

jaar 1668. eerft in kennijfe gekregen , en doenmaals een

ftuk gekapt} 't ivelk zeven jaren in 't water leggende %

nog goet en gaaf bevonden wierd. Die van Bangay , ma-

ken Jlegts eenige kleene praauwen daar van ; die van Xula
Taljabo verbergen het al willens voor bunnen Koning 9

en onze Natie , om dat men bun niet moeyelyk valle met

bet zelve te kappen tot groote vaartuygen , voaar toe bet

buyten twyffel zeer bequaam zoude zyn.

Anderzints vind men ook regte Eyken op 't Noord-eynde

van Formofa , itiaar aan ook Gal-nooten waffen , maar

deze Moluxe Eyke-boomen zoude men myns oordeels voor

een Cerrus bouden mogen , te weten die de kleene vrucb-

ten draagt.

N. B. De voorfebreve Tolafion kan beter met den

iEfculus. vergeleken werden , en is op-Bangay bekent met
tweederley vrucbten , beyde aan booge regte Jlammen 9

-

eenfwaaf en hart bout in 't booge gebergte wajfende; de

eerjtc zoorte draagt korte Ekelen, uit den ronden wat
drie-zydigy engejtreept, oftegerimpelt t

vooren mpt een

kort en bartfpitsken, kleene Kajlangien eenigfinls gely-

kende , waar voor ze onze Natie ook aanzien. De bin-

nenfte korl wer't in een pan gerooft, of met Calappus-

melk gekookt en gegeten. De eerfte biet (p Bangay ey-

gentlyk I'olafion ; de tweede biet aldaar Safoeul , dewel-

ke heeft langwerpiger en gladder Ekelen , maar niet eeU

baar, om datze bitter zyn 3
anders aan jtam en bladeren

van de voorgaande niet veelverfcbillende. Zyn bout werd

wegens zyne fwaarte tot geen Vaartuygen gebruykt,

maar wet totjlylen en balken aan buyzen.

Dlt viert in bet Byvoegzel van Rumphius daar by

gevoegt.

Ity vdlt niet alleen op de voornoemde plaatzen , maar

ook op Xulabeili, alwaar by Caju Sore biet: Als mede

op bet boogfte , koude , en fieenacbtige gebergte van Ce-

ram, genaamt Nuffainan, dog wat beter najlrand toe,

en zyne Ekelen zyn wat korter , en boven breeder , alwaar

by genaamt wert Ay Mouficn . dat is boom der vergade-

ring. Als mede op "t Oofterdeel van Celebes in 't dtjlrift

van Tambocco , daar zy bem Pu noemen , ovtraA met

een zeer grooten en dikken flam, een bard en warrigbout,

lfn voegeiw
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wegens zynefwaarte by de Inlanders weinig gsbruikehk
tot den bmsbouw. ^»* **»***•«* *">«• *»*>,*» <. . -J*

eft durum & nodofum , atque ob gravitatem ab in-

colisraro in ufum vocatur ad aedincationem :
Hoc

autera commune habent cum Europaeis glandibus,

quod maturas ex caliculis decidant cum fonitu quo

Dit bebbenze nog gemeen met de £u-
ropifcbe Ekelcn , datze in de rypbeid uit baare buyzen
vallen met een geluyt , bet welk de Inlanders noemen na

dam, quod incolae dicunt ad proximas adcedere ar- de naajle boomen toefcbieten ,als of ze geen anderebybun

bores, acfi nullas alias vellent^admittere. Porci ac wilden lyden. De Varkens^, inzonderpeid de wiLe,zyn-
prafertim apri quam maxime has expetunt , ita ut

incola; vix ad ipiam adcedere audeant apros timentes,

qui turn temporis quam maxime ibi degunt, quum fru-

Ctus decidunt. Hos incolae fartagine torrent, donee

cortex exterior dehifcat , quum non ingratum fpirant

odorem, tumque ejus nuclcum comedunt.

Javani binas ejus faciunt fpecies , nominantque

Sarangan. Major fru&um gerit tenui obduclum puta-

mine, qui edulis eft inftar Caftanearum. Minor &
dura glans Bangayenfis eft inedulis.

Tabula Quinquagtfima Sexta

Ranmm exhibct guercut Molucca,

Ubi Litt. A. majus denotat folium

,

|J. Vero majorem ejus fruclum.

der zeer gtaag na, en derft geen Inlander daar omtrent
komen, uit vreeze van de <wilde darkens, die zigahaan
daar onder opbouden , als de vrucbten afvallen. Be In.
landers roojlen ze in een pan, tot dat de buytenflefebaal
berji, wanneerze niet aangenaam van reuk zyn, en de
pit opeeten.

De Javanen maken bier van tweezoorten ,ennoemenze
Sarangan. De groote draagt een vrucht met een dunnc
febaal, welke eetbaar is als Kajianjes; de kleine is een
kleyne Eykel, op Bangay groeyende , en oneetbaar.

De zes- en vyftigjle Plant

Vertoont een Tak van de Moluxe Eyke^Bohn.
Alwaar Lett. A. een grooter blad,

En B. een grfoer vrucht aanwyft.

CAPUT QUINQUAGESIMUM, l. HOOFDSTUK.
Cafuarina lAtnrea. Caju Tsjammavd.

CAfuarina duplex eft , litorea nempe & montana,

led tarn parum differunt, ut utrasque uno com-
prehenfuri fimus capite.

Primo. Cafuarina litorea Sabina; fpecies efTe vide-

tur , ingens eft arbor forma Abietis fed humilior,

nee ejus truncus adeo rectus eft , at parum incur-

vus, plerumque vix virum craflus, inveniuntur au-

cem , quas bini vix complecti poflunt viri. Ejus cor-

tex externe cinereus eft & nigricans quad aduftus,

tenuiter fiflus atque rugofus , durus , nee calamo

crafllor: Rami funt pauci , ac plerumque ad latera

cxtenduntur, in plunmos divifi ramulos, in quorum
fummo folia locantur arete fibi juncta , fafciatim

quafi dependentia forma capillitii feminei , feu inftar

caudse equina; , ac quodvis folium a duodecim ad o-

ttodecim pollices longum eft, ex plurimis geniculis for-

matum , a quadraginta nempe ad quadraginta oclo in.

liar Hippuns : Quodvis vero geniculum transverfalem

circiter digitum longum eft, inferne acuminatum

,

fuperne angulofum exhibens caliculum, cui apex
fumequentis articuli infigitur, quo fibi firmiter jun-
4*untur. Horum color casGus eft, fed articulus, uhi
infigitur, albicat , nee notabilem przebet faporem,
uti nee cortex , qua in re a vera differt Sabina.

Pctioli , ex quibus hx caudae dependent, inferius

fquamofi funt , nudi, ac rugofi, atque fupeYne in ta-

lia definunt capitula. Inter inferiora folia in nudo
Jictiojo flofcuii excrefcunt fquamofi ac fufci , capitu-

a meflticntes , fingulari brevique infidentes petiolo

,

2ui in fructus excrefcunt , qui Iquamofae funt nuculae,

ypreffi fructus quodammodo aemulances , fed minores,

dictum crafiyc, vix ejus articulum longae , frufta con-
fciflbrura volvulorum feu bacellorum referentes , ex
plurimis acutis tuberculis conftantes, primo glaucae,

dein xerampelinae , inftar ficcorum foliorum, quod-
vis vero tubcrculum feu verrucula in binas feCe ape-
Tit duras fquamas, Pontificalem referens mythram

,

inter has alia tenuis reconditur fquamula ad fum-
mum crafliuscula , acfi arena; granulum ibi laterct,

quod vcrum hujus arboris femen eft; totus vero fru-
ctus fuprcma fua plana parte rotam repraefentat , nee
fcparatur , licet decidat , uti id in cunclis ftrobuli
fpeciebus obtinet.

Ex tota arborc nulla exftillat pinguedo gummi vel
refinam referens , fie neque in ullis ipfius partibus
ullus obfervatur refinofus odor vel fapor, qua in re
tarn a Sabina , quam a caeteris Abietis fpeciebus dif-
fert, cortex vero parvam exhibct adftrictionem , prae-
fertim ejus fuccus rubens, qui ex viridi fauciatoque
cortice, licet rarus, exftillat, folia ingratum fatuum-
que praebent faporem; fubtilis taraen in ligno latct

pin-

D
Strandt Cafuaris-Boom.

iEn Cqfuaris-boomis tweederley , te weten jlrandt- en
fcerg-Cafuarina , dog van zo kleynen onderfebeid,
dat ivy ze beide in een Kapittel befebryveh zullen.

Eerftelyk: Cafuarina litorea offirand Cafuaris-boom,
fchynt een geflagt van de Sabina te zyn , bet word een
voljlagen boom, in de gedaante van eenDennen-boom,dog
lager , en den flam is zo regt niet , maar een nxeinig bog-

tig > in 't gemeen niet boven een man dik , dog men vind
'er ,die wel twee mannen omvademen moeten. Defcborjfe
is van buyten graauw en fwartacbtig ,als verbrand ,fyn

fefebeurt en ruyg, bard, en niet dikker dan een febaft.
)e takken zyn weinig , enfiaan. meefl ter zyden up, in

veele ryskens verdeelt; aan 'tuytterfie derzelver ftaandt
Haderen digt op malkander, en met boffeben afbangende,
in maniere als vrouwe-lokken , of een quafi van paards*
bayr gemaakt, dog wel driemaal zo dik; ieder blad van
twaatf tot agtien duymen lang , en uit veele ledengemaakt*
te weten van veertig tot agt- en veertig , gelyk de Hip-
puris: Tder lid is omtrent een dwersvinger lang,agter

fpits, en vooren een boekig kelkje vertonende , daar de

fpits van y
t volgende lid ingelaten wert , en egter vaji

aan malkander bangende : P~an wrimgraaww-groen ,dog
yder lid , daar 't ingelaten wert , is witagtig , en van geen
merkelykenfmaak , gelyk ook de feborffe is , waar in by
van de regte Sabina verfcbilt.

De jieeten, daar deze lokken aan bangen, zyn acbter

febubagtig , Moot van bladeren, en ruyg van vooren, in

diergelyke boofdekensjyndigende. Tuffcben de agterfte

bladeren , en aan de bloote fieelen , komen kleenefebubagtige
en bruyne bloempjes , of wel meer knopjes voort , yder op

een byzonder kort Jleeltjefiaande , waar uit de vrucbten
werden. Dezelve zyn febubagtige nootekens, de vrucbten
van Cypreffen eenigzints gelyk, dog kleender,een vinger
dik, enqualyk een lid lang, flukken van doorgefnedene
Jiokjes ofrolfen verbeeldende , van veele fpitze pukkeltfes

gemaakt, eerftfpaans-groen , daar na donker geel
,
gelyk

drooge bladeren, en ieder pukkeltje of wratje opent bem
in twee barde&jubben ^verbeeldende als dan een Bijfcbops

tnyter; daar tuffiben leyd eenander dunnefebubbekenaan
't uitterfie eynd, dikacbtig, als of'er een zand-korreltje
in verborgen lag,

r
t welk bet zaad van dezen boom is,

met 't bovenfte vlakke eynd vertonenze een rod, en dege-
beele vrucbt blyft aan malkander, al valtze<if, gelyk alls

zoortenvan Pyn-appels.
Uyt den gebeelen boomkomtgeenvettigbeid , dienagom

of bers gelykt , zo is ook geen bersacbtigefmaak nog reuk
in alle zyne deelen , waar in by wederom zo van de Sa-

bina, als alle zoorten des Dennen- booms verfebild, dog
geyoelt men in den baft een kleene verandering Jnzonder-
beid in 't roodacbtige zap, die uit de groene en gequetjie

feborffe , boewel febaars loopt ; de bladeren zyn vies en

laf van fmaak. Daar imet egter een fubtiek vettigbeidin

'tbout
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ninsucdo, parum cnim ficcatum facillime ardet, in-
y

t bout fteeken ,' want Jlegts een weinig gedroogt zynde
- excitat calorem , ac duros generat carbo- brand zeer ligt , geeft een fterke bitte, en zeteen duur-gcntcm

nC
L,vnum ex cinereo & pallide ruffo variegatum eft,

ffravimmum, durum, folidum, & durum, immo ip-

fum tfa,ni lignum fuperac , praefertim fi ex vetuftis

onljgatur arboribus, nihilominus tamen per longitu-

dinem facile finditur. Multas gerit venas feu Itrias

oblique inter Me decurrentes , inque iis alia? mino-

res obfervantur venule naturaliffime plumas referen-

ces avis Cafuarii , falcem melius quam folia, eftque

porro nodofum , nee facile elaboratu.

paleaceum femen in arenam prolabens radices emit-

tit intricatasque format glebulas acfi capillitii con-

geries effent, quales in fadicum fibrillis obfervantur

vaftarum arborum.

Cafuarina montana haud multum differt a priori , fed

ejus coma eft denfior , folia multo funt minora ac

breviora , quatuor vel quinque pollices longa , atque

genicula, ex quibus conftant, fubtilia quoque funt

inftar vulgaris lintei, graminei viridis coloris, ficca

vero nigra, litorea vero fpecies cinerea eft: Hoc
quoque difcrimen habet, quod ramuli nempe terre-

ftris fpeciei magis fint extenfi , atque in multo mino-

res fefe dividant ramulos
,
quorum quisque penicil-

lum quad foliaceum exhibet , e contra in litorea fpe-

cie folia ex ipfis majoribus progerminant ramulis , ac

fimul magnum formant penicillum : Trunci cortex

aequalior ac magis rufTus eft quam praecedentis.

Fruclus non funt oblongi^fed rotundi magnitudine

fclopeti , nee ita frequentes poft folia erumpunt ac

in precedent! > fed in ramulorum fummo progermi-

nant, ex fimilibus formati fquamis inftar epifcopalis

mythrae, non au'tem adeo regulares locantur quam in

prascedenti , atque inter illas albicans confpicitur

ame koole

Het bout is uit den graauwen, en ligt-roffengemengt
zeer fwaar , diet , maj/tef, en bart , als een Nani zyn mag
tnzonderbeid als 't van zodanige boomen komt^die ter del
gen oud zyn, met it min in de lengte fplytende. Het
beeft veele aderen ofte ftreepen , dieJcbuyns door malkan-
der loopen ; en aan dezelve ziet men nog andere korte
kleene adertjes, zeer naturel verbeeldendedepluymenvan
ten Cafuaris-vogel ,immers beter dan debladeren. VoortS
is 't zeer warrig , en niet glad om te voerken.
Het kafacbtige zaat in 'ipuure zand vallende , wortelt

aldaar
9
en maakt verwerde klontertjes als of het bayr-

lokken waren , diergelyken men ook aan de vefelingen der
wortelen van de groote boomen zkt,

Be Berg-Cafuaris-Boom, verfebilt niet veel van de
voorgaande , bet loofbangt digter ,de bladeren zyn veel kor'
ter , te weten van vler tot vyf daymen lang

, als mede
de leden , daar uyi ze gemaakt zyn ,/ubtieler , te wjeten als

gemeene linnen ,
'
de draat regt gras-groen

, gedroogt zyn-
de fwart , maar bet ftratid - geflagt blyfi graaziwacb-
tig. Nog bebbtnze dit . onderfebeid , dat de rys.ke is ^n
de Landzoorle , meet dicers en u ;tgebreid fta<m
zig in veele kleendere ryskens verdeelsn ,ieder uitvi
een quajlje van bladeren; daar en tegen rnn de //>•-

zoorte ftaan de bladeren uit de booft - ryskens zelfs en,

maken fzamen een groote quaji. Defcborfte ititiams is
evener en roffer dan 't voorgaande.

De vrucbten zyn niet langwerpig, maar rond 3 in de
grootte van een roerkogel, niet zo veel agter de bladeren
gelyk 't voorgaande, maar aan 't uitterfle der ryskens
voortkomende , ook van diergelykefcbubben gemaakt ge-
lyk een Bijfcbaps myter, dog die Jtaan zo ordentlyk niet
als aan *t voorgaande , en daar tuffchen ziet men ook een

iquama, quae femen arboris eft,totusque fruttus non witacbtige febubbt , die 't zaad is\ blyvende de gebeele
disrumpitur, licet decidat, in utrisque vero fpeciebus vrucbt mede vafi aan malkander ,al valt ze af; dog aan
raro hoc paleaceum invenitur femen , quum , quam-
primum fruftus maturefcunt, mythra; fefe aperiant*

illudque prolabatur, ventoque disjiciatur: Lignum
pnecedenti fimile eft, vel paulo magis. ruffefcit, ac

facilius finditur.

In Celebes parte Orientali terreftris Cafuarinas in-

venitur fpecies , quae truncum gerit crarTiffimum i

Ejus folia funt levjora & crafllora quam Amboinenfis.
Fruttus magnitudinem Limonis Nipis habent , non
obfeure lutei feu ruffi, fed cinerei, atque undique
magnis cincl:i Mythris, quae latius dehifcunt, in ha-
rum centro longa tenuisque locatur fquama ad pofti-

cam feu craflam ipfarum partem, in qua vis femina-^

lis latet.

Prima fpeciec Cm Cafuari*** *+**+ft*4*- »uiuw Tefcit
nifi in planis arenoiisque litoribus , immo faepe in

tarn fterilibus locis,in quibus nullum propullulat gra-

men, ac potifllmum in incultis litoribus ac parvis

planisque infulis.

Altera fpecies circiter ad bombardas projeftum in

ipfa crefcit terra , vel paulo ulterius ,
potiilimum in

planis montibus foli bene expofitis ad filvarum oras

,

& circa Caju Puti arbores, uti & ad ripas magnorum
ac planorum fluminum, non multas fimul, uti praece-

dens , fed plerumque folitariae , atque hinc inde una
alterave.

Apud Arabem Beitbaridem, mentio fit arboris Dyu-
darPerfice vocatae, quod interpretatur Dcemonum ar-
bor, diciturque Ipecies efle Sabince Indices. Puto no-
ftram efle Cafuarinam , quae & hinc Dcemonum arbor vo-
catur, quum peculiaris ftridor feu fibilus in ilia audiatur,
fi ventus flet, ficuti in Abiete, cujus caufla a plebe
incognita putat a daemonibus hunc provenire in ar-
bore hofpitantibus.

Wihi adcidit circa annum 1662 , quod ramus talis

arboris mini transmitteretur ex Ternata a principe
quodam, qui putabat, mihi ignotam efle hanc arbo-
rern, & cum quadara admiratione feribebat, ramum
ene arboris , in qua Orpheus cunfta fua fila movere
oc ludere audiebatur, fi ventus flaret.
Women. Latine Cafuarina , ac prima cognomine li-

1? ' ^ a^tera mntana 9 qui autem hanc pro Sabina
Jndtcavuh habere, per me licet, mixtam enim fateor
screre hanc arborem formam inter Sabinam , Abietem,

m ^^w. Belgice Cafuaris-Boom,* foliorum for-

beyde zoorten Vint men zelden dit kafacbtige zaad , «uer-

mits 't zo dra de vrucbten rypen, en de myters bun ope-
nen, dadt uit valt, en met de nvifid 'wegjluyft. Het
bout is gelyk aan de voorgaande, of <wat rojfer , enfplyt

Op de Oojlkujl van Celebes, beeft men eenzowte van
den Land • Cafuaris-boom met een zeer dikkenftam. De
bladeren zyn voat kort'er en dikker dan aan de Amboin-
febe. De vrucbten zyn zo groot als een Lemo Nipis a
niet donker-geel of ros , maar graauwacbtig , ook rondom
met groote myters bezet , die voat wyd van malkander ga-
pen; in baar midden hebbende een lange dunne fchubbe 9
dan't agterjleof dikjle eynd,daar in de zaad-kragtfleekt,

i)z ccrjte vf jtrmtr-Cajuaris-boom, waft nergens dan
op vlakke zandige jlranden

, ja zelfs op zo magere plaaft
zen, dat *er geen gras-febeutje aldaar voortkomen kan 9
en dat meeft op onbewoonde jlranden , en kleene vlakke
Eylandjes.

De iweede zoorte waft mtrent een kanon-feboot land-
waart in, of wat verder, meeft op vlakke bergen, die

wel ter Sonne ftaan , aan de kanten van de boffebtn, en
am de Caju Puti boomen , als mede aan de oevers van
vlakke en groote rivieren, niet veele by malkander gelyk
de voorige , maar meeft eenzaam , en bier en daar een.

By den Arabier Beitharides,'^* mengewag gemaakt
van een boom Dyudar, in 't Perfiaans genaamt ,enwert
uitgelegt Daemonum arbor, en gezegt te zyn een zoorte

van Saoina Indica. Ik giffe dat zulx onze Cafuaris-boom

moetzyn, daarom Drommel-boom genaamt , om dat
men een byzonder zuyffen offluyten op dezen boom boort , als

de wind waayt, diergelyken men ook op onzen Dennen-boont

boort , waar van 'tgemeene volkje de oorzaak niet wetende ,

gelooft datzulx eenige nikkers doen , die op den boom zitten.

Het is my zelfs gebeurt omtrent Ao. 1662. dat my
een zulken tak van een voornaam Perzoon uit Terna-

ten wierde ioegezonden , meynende , dat by my onbekent

was , en met verwondering daar van febreef, dat bet van
een, boom was , ilbaar op men Orpbeus met al zyn Jnaren*

fpel konde booren , als de wind waayde.

Naam. In 't Latyn Cafuarina , de eerfte met de by*

naam Litorea, en de andere van Montana; dieze voor

een Sabina Indica wil bouden, mag het mynent ivegen

wel doen , want ik beken dat by een gemengde fatzoen en

aard besft van Sabina , Dennen- en Cyprejfen-boom. Op
ma* Malaice Caju Tsjammara i h,e. arbor Circinnorum,

r
t Dtdtfcb Cafuaris-boom, van gedaante der bladeren,

e loa- Of
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c longinquo enim adparet circinnis quafi ornata.

Ternatice Liluwi MacaiTance Caju Angin,

& Ana Angin, h.e. arbor venti ,
quum ventus tantum m

hac arbore excitec fonitum: Amboinice Ayfamara ,

in Leytimora Lour. Loehoemea Lauewul. Baleya

Caju Merack, h. e. Pavonum arbor, quum ejus folia

quodaminodo Puvonis criftam referant ; in Banda

Kullebur & Culkwur. In Cerama Orientali Ureul : in

Tambocco litorea fpecies Ucu
,
quae ab Amboinenfi

fpecie haud multum differt , terreftris vero fpecies

Op Maleyts Caju Tsjammara,da« is Arbor Circinnorun
want van verre aan te zien gelykt by zeer wel vol bayr-
lokken ie bangen. Ternaats Liluwi. . .... Macalfers
Caju Angin en Angi Angin , dat is wind-boom , omdat
'er de wind zulk zuyjfen in maakt. Amboins Ayfamara
en op Leytimor Lour Loeboenees Lauewul. BaleysQzm
Merack, dat is Paauwen-boom, om dat zyne bladerert
eenigzints na een kuyf van een Paauw gelyken. Bandaes
Kullehuren Cullewur. Op OoJi-Ceram\jYQu.l,opTom'
bockaans

f

t Jlrand-geflagt Ucu , 't welk van 't Amboin-

rnajores gerens' fructus Huay & Canjang Ta vocatur, Jcbe ge/lagt niet veel verfcbilt, \en 't Landgeflagt met de
groote vrucbten Huay en Canjang Yz , dat Is boof&\
meciicyne.

Plaats. Hy is door gebeel water-Indien bekend, dog
meeft in de Oojler - quartieren , en op alle kleene vlakke
Eilanden ; op de Noord-Kuft van Ceram is de gebeele

Jlreek van de Hatoewefe bogt tot Waroe toe, over de
twintig mylen lang onbewoond , en zo digt met deze boo-

men bewajjen , dat bet van verreJcbynd een groote Hee-
ren Tuyn te zyn , met Cipreffen en Pyn-boomen beplant.

Cupre'Tis & Pinis confitum. In Java potiflimum ere- Op Java beeft men de meejie omtrent de rivier Carwang.

frit circa fluvium Carwang, in Baleya in montofa En op Baley in 't bergacbtige van Bratcan.

Brattana regiorie.

U 'us. Hoc lignum optimum quoque foret ac dura- Gebruik. Dit bout zoude medejen goedenduraheltm-

bile ti^num , ni cam grave effet, atque Amboinenfi- merbout zyn, indien t zo j'waar niet was , envoor de

bus nimis difficile caefu. Bandanenfes tamen & Loe- Amboinezen al te moeyelyk om te kappen. Evenwel de

honenfes aliquando illud adnibent ad aedium poftes& Bandanezen en Loeboenezen gehruyken 'tzomtyds totfty*

coftas: Dt'Ciduas inveni arbores in Loehoe filva,ex- len en ribben aan de buyzen. Ik beb omgevallene boomen

h. e. capitis medicamentum

Locus. Per totam Indiam aquofam nota eft haec ar-

bor, fed potiflimum in Orientalibus ejus plagis, ut&

in cunttis parvis planisque infulis, in Boreali Cera-

mae ora totus tragus ab Hatoewenfi finu usque ad

Waroe ultra viginti milliaria longus , & inhabitatus,

adeo denfe ab hisce arboribus eft occupatus , ut e

longinquo magnatis cujusdam hortum repraefentet

,

terne circiter ad digiti crafiiciem cariofas , interne

folidas, integras,& inftar lapidis duras. Lignum hoc

porro optime focis infervit , unde & a Cinenfibus

Araci exuftoribus quam maxime expetitur
,
quum

ingentem excitet fervorem , ac diu durabiles praebeat

carbones , ac facile findi poflit aliud infuper admifcent

ipfi lignum, quum vehementi calore cacabos nimium

confumeret: Fabris etiam optimos fubminifbrat car-

bones, quern in finem Macaffirenfes & Orientales

Ceramenfes illud potiflimum adhibent,qui etiam pulve-

ri pyrio comporiendo optime hferviunt contra no ftrae

natioriis opinionem ,
quae femper levifllmum praefert

lignum : Cum recenti cortice Ceramenfes conterunt

retium funes , ut in aqua marina fint durabiliores,

quod alii ope Rotfu efficiunt. Hujus arboris furculis

non tantumarcus feftivi ac poftes exornantur incon-

viviis, fed Amboinenfes quoque illos adligant dorfis

gladiorum fuorum in vulgari lpforum faltatione Pyr-

richa , Malaice Tsjacalilta vocata.

Indigenae quidam, ac praefertim Moluccani } T\dTi a-

mant hujus arboris ramos in navigiis trans mare vehe-

re, nimium timentes ventum , quum arbor haec fit

ventofa: Mihi falrem moleftiam ac fcrupulum move-
runt, quod binaS arbufculao in pqrva inliila py arpna
exftirpatas mecum trans mare vehere vellem , ut n
las horto meo mandarem , ubi & laete progermina-

runt , atque intra quatuor annorum fpatium in altas

excrcvemnt arbores , locus autem fub iis femper nu-

dus ac fterilis erat, ob myriadem deciduorum folio-

lorum.
Trunci cortex in ufu Medico- eft ad Beri Beri , &

trementes artusj ft hi cum ipfius decotto faepe fri-

op Loeboe in 't bofeb gevonden , van buyten omtrent een
vinger dik gebeel vergaan, van binnen majffief, gaaf t en
Jieen-bard. f^oorts is 't een treffelyk brandtjout, en daar-

om van de Cbineeje Arak-branders zeer gezogt, om dat
't een fejle bitte , en langduurige koole geeft , zig ook ligt

laat kloven ; zy moeten dan nog ander bout daar onder

laten mengen , om dat bet anders met zyne Jlerke bitte de

ketels te zeer verteert. Ret geeft ook zeer goede Smits-

koolen 9 waar toe bet de Maccajfaren en Oojt-Cerammers
meejl gebruyken , wel.ke koolen ook dienen tot 't maken van
buspoeder, tegens bet gevoelen van onze Natie % die altyi

van y
t ligtfie bout daar toe nemen. Met de verfebefeborffe

wryven de Cerammers de vifcb-lynen , om die in zeewater

durabel te maken, gelyk anderen met Roffii doen. Metde
telgen van deze boomen werden niet alleen de Jlylen en

feejl-bogen verciert op de Bruyloften , maar ook bindenze.

de Amboinezen agter op de rugge van baarefwaarden in

baren gemeenen Jwaard-dans , in 't Maleyts Tsjacalilla

genaamt.

Zommige Inwoonders, en meeft de Moluccanen, voe*

ren deze takken niet geern in baar Vaartuygen over zee9

vreezende , dat 'er eenjlerken wind zal komen, om dat

H van een wind -boom is. Immers ik beb eens moeyte met

bun-luvden gehnd am Hat ik een paar kleene boompjes op

een Eyland uit bet bloote zand uitgetrokken badde , en

met my over zee wilde voeren , om in myn Tuyn te plan*

ten , atwaar zy ook gelukkig opgekomen zyn , en in vier

jaren tot booge boomen wierden,dog de plaats daar onder

bleef freduurig kaal , wegens de menigte van afvallends

blaadjes.

Defcborfie van den flam werd mede in de Medicynt
gebruikt tegens de Beri Beri, en bevende leden, als men

centur & laventur : Foliorum decofto propinato Ma- dezelve met de decoftie daar van dikwils wryft en waft,

caflarenfes abdominis tormina &cohcascurant,maxi-

mae etiam ipfius arboris nuces cum aqua contritas &
Emplaftri forma fronti inlinitae Cephalalgiam curant.

Montana fpecies hortis conmiffa & detruncata iterum

progerminat. Hoc in ligno quod Chinenfis Noncka

jubebat findi ad focum
,
quum is effet Araci exuftor,

reperta fuit rara & elegans Dendritis Cajuarina,* no-

bis loco fuo defcripta.

Ouidam mihJ narrarunt , fQfe in Java & Sumatra
craftas obfervafle hujus generis arbores , ex quarum
trunci inferiore parte albicans exftillaret gummi,hoc
vero in hisce Orientalibus infulis nunquam fuit com-
pertum.

Aquilae marinae nidos fuos component in harum ar-

borum maximis ramis, ut ex iis in mare profpiciant.
Anno 1675. talis nidus in Manipa per ventum proji-
Ciebatur cum toto disrupto ramo , in quo fcopuli fru-

ftum inveniebatur ab aquila depofitum palmam vix
magnum, cui adcreverant varia clari cryftalli frufta,
quorum maximum digitum longum erat, mregulare,&
hexagonum> fuperiiw acuminatum:Rudcs ac inperiti

iucolar

Met de decottie van de bladeren gedronken , genezen de

Macajjaren bet krimpzel en buikpyn , maar de groote noo-

ten met water gewreven , en als een pleyjier op 't voor-

booft gefmeert , geneeft de booftpyn. Het Land-gejlagt

in de Tuynen geplant , beeft men bevonden , dat afeekapt

zynde , wederom uytfebiet. In dit bout , bet welk den

Cbinees Noncko Met kloven tot brandbout, (want by war
een Amboinze Arak-brander ,) is gevonden eenraren en

mooyen fieen Dendritis Cafuarina, van ons op zynplaats

befebreven.

Zommige hebben my verbaalt 9 datze op Java en Suma-

tra dikke boomen gez'ien bebben , uit wiens onderjle flam
een witacbtige gom droop; dog zulx is in deze Ooflerfcbt

Eilanden nooyt gezien.

De zee- trends maaken baare neflen op de grootjle takr

ken van deze boomen , op datze van daar uytzigt in zee

konnen bebben. Anno 1675. wierd diergelyke neft op

Manipa door de wind van boven neer geworpen , of brak

met den gebeelen tak af , daar in bevond men dat dtn

Arend een ftukje van een klip gebragt badde Jcbaars een

band breetgroot, daar aan vafl gegroeyt waren verfebei'

deftukjes klaren Krijlal, zynde 'tgrootjle ml eenvingef

lang 9
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jncolae illud pro dendrite AquiKoa habebant, vel fal-

tem hujus arboris dendrite, fed erronee,- tales enim

lapides rupibus adcrefcunt in altis & frigidis monti-

bus, ubi per imbres, procellas, & nimbos feparati>

in fluviis &pe inveniuntur.

N. B. Memorati ifti Celebes majores fru&us iri

magna Cerama quoque dete&i funt circa Cam arjam.

In quodam ipforum , vulgaribus majore , binae Mefticae

invent* fuere diverfae figuras , quarum una rubra pe-

nitus & glabra, altera erat coloris fordide lutei in-

ftar Cera?, cum fcintillis quibusdam quail vitreis.

Tabula Quinquagejima Septima

Ramnm eihibet Cafuarbia litore*.

Ubi Litt. A. Ejus fra&um majori dehotat forma*

Tabula Quinquagejima O&ava

Ramum eihibet Cafitarbue terreftris.

Ubi Litt A. intcgQfoitmjruftimCa/i/ariM Cekbice feuO«*

reprefentat.

O B S E & V AT I O.

Cafuartna a Vaknt. p tit. itidcm cbnmcmoratur , & in

Tabula fub No. LIX. exhibetur*
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lang, onordentlyk, zes-boekig, en vooren gepunt. De
onwetende Inlanders bielden 't voor een Arends-fteen , of
iets> dat in dezen boom gegroeyd was, beyde abufivelyk,
want diergelyke Jieenen aan de klippen in 'tbooge en kou-
de gebergtegroeyen, en aldaar door fterken regent of on-
weer afgejlagen, in de rivieren gevonden werden.
N. B. De voorfcbrevene groote vrucbt van Celebes, is

ook gevonden op groot Ceram, omtrent Camarien. In een
van dezelve vrucbt grooter als ordinaris, zyn gevonden
twee Mefticas van diverfcbe gedaante , de eene regt rood!
en glad, de andere vuyl was-geel } meteenigeglimmetjest
als glas.

°

De zeven- en vyftigfie Plaat

Vertoont een Tak van de Strandt-Cafuarit-Boom.
Alwaar Lett. A. deszelfc vrucbt in pooter gedaante verbeeli

De acht- en vyftigfie Plaat

Vertoont eeh Tak van de Landt-CafuarixBoom.
Alwaar Lett. A. de ongefchikte vrucbt van dc Cekbifche Ca-
ftarit-Boom , oftcdeOwa verbceld.

AANMERKING.
De Cafuarh-boom komt mede voort by Vaknt. op fag *«»

en op de Plaat onder Nt. LIX. verbeeld.

CAPUT QUINQUAGESIMUM U HO O FD ST UK.
P R I M U M.

Ariornuda. Boa TayCambing- 4$une«

UTi regulus parvus aw^i<c leie lubens adfociat a-

quilae, atque cum ipfa in altum avolat, lie &
hie arbufculam , quae altas tameh amat arbores

filveftres , prioribus vailis jungimus arboribus , cre-

icit autem in altum inftar Abietis minoris, truncum
gerens o&o vel decern pedes altum , fimplicem , &
ere&um, vel parum linuofum, hie autem gigas vix

brachium cranus eft, immo plerumque gracilior,at-

tamen inter frutices numerari non vult. Nullum ge-

rit corticem , fed ejus loco tenuem glabram & mu-
fcofam quali pelliculam, qua obducitur: Ejus rami
funt pauci , vel potius longa & firma flagella , quibus

folia infident per binos ordines alternata & vaga:
Hsec Lanlii folia referunt $ fed longiora funt , & flac-

cidiora, brevibus infidentia petiolis , afeptemadno-
vem, immo decern pollices longa, binos cum dimidio
&treslata, in longumdefinentiaapicem, paucafque
gerentia finuofas coftas , fuperneobfeureviridia, leu
nigricantiaj inferne cinerea, ac plerumque exefa;
fuprema vero prope fuum ortum unum alterumve ge-

runt foliolum feu fquamulas.
Flores parvas referunt planafque burfulas , iuperiuS-

acuminatas , fed unum ipfarum latus magis linuofum
eft, inftar femiluna? ex purpureo rubentes, atque
adunati dependent tenui ex racemo , fpithamam vel
pedem longo & ultra, huic etiam frudtus adcrefcunt,
qui oblongas funt baccae , avicula? cor feu ftercus hir-

cinum referentes, externe parum rugofae, primo
pallide virentes, dein purpureas , ac demum nigra?
inftar maturorum prunorum , fub externa pauca &
luccofa carne oblongum & rugofum reconditur offi-

culum: Semi-maturorum fru&uum fapor eft acidus,
& aufterus, maturojum vero dulcefcens cum notabi-
n tamen adftriclione inftar prunellorum maturorum
vel Jambofarum lilveftrium. Horum fuccus inter e-
oendum nigro os inficit colore inftar Myrtillorum :

Lignum homogeneam habet fubftantiam , eftque
conpaftum . f ]idum

s durum , & fufcum , inftar
iilms Aore, quo minor ejus copia fubpletur. Fru&us
maturefcunt Septembri & Oftobri.
Nomen. Latine Arbor nuda , quum non vero corti-

^» Hti csterae arbores, fit obdufta: Malaice Boa
**y Cambing

, h. e. pilulae hircina? ex fruftuum for-
ma Amboinice Ayune, Ayunin,& Aynebu, inLey-

*om. III. timo-

De Naakte-Boom.

GElyk bet kleene koninxken Mg geern by de groote
Arenden opooua, en met dezelve opvliegt, zo voe-
ren wy bi'Sr op een kleen boomken, 't voelkegter on-

der de booge Wout-boomen <wil ftaan , en zo bars opfebiety

als een Dennen-boompje van acbt a Hen voeten ftams p
die tnkelt en regt ftaat, of met weinige bogten, maar
dien feus is niet boven een arm dik, ja meerendeels dun-
der 3 en egter <wil by geen ftruyk zyn> Hy beeftgeen
fcborjj'e , maar een even dun , en voat mosachtig buyde-
ken, dat bem bedekt. Be takken zyn ixieinig, of veel

meer lange enftyve gerten, daar aan de bladerenftaan ,

in twee rygen verwiffelt tegens malkanderen met wyde
fpatien. Dezelve gelyken de Lanze-bladeren, docb zyn
langer enflapper, op korte fteeltjes ftaande, van zeven
tot negen en tien duymen lang, twee en een half en drie

breed, met een lange fpitze, en weinig bogtige ribben ,
van boven zwart-groen, envan onderengrys, en meeft door-

vreten. De voorfte bebben by baren oorj'pronk nog een of
twee kleene blaadjes, offpitze*

Hit Uoeizel is als kleene platte beursjes, vooren to'ege*

fpitft , docb d'eene zyde bogt wat meer , gelyk een halve

Moan, peers-rood, en bangen digt by malkander , aan een

dunne fteel van een fpan , of een voet lang en meer, daar

aan waffeben ook de vrucbten , de welke zyn langwerpi-

ge bezien, de berten van vogelen of bokke-ftrond gelyken-

de, van buyten wat rimpelig, eerft bleek-groen, daar,

na paars , ten laatften zwart , als rype pruymen , onder

't buitenfte weinige en zappige vleefcb , een langwerpige

en rimpelige fteen verbergende. De J'maak van de balf

rype is zuur en wrangi in de gebeele zoetacbtigy nog al

met een merkelyke zamentrekking , eelyk rype Sleen, of

bier te lande wilde Jamboefen. net zap verwt ook de.

mond in 't eeten zwart, gelyk de Myrtillen doen. Het
bout is van eenparige fubftantie , digt, majjief, bard 9

en bruyn , gelyk dat van Kore , verzettende zyne kleen-

beid met zyne bardigbeid. De rype vrucbten vind men
in September en October.

Naam. In 't Latyn Arbor nuda, om dat by metgeen
eygentlyke fcborjje , als andere boomen bedekt is. Opma-
leyts Boa Tay Cambing, dat is, bokke-keutels , na de

gedaante barer vrucbten. Amboins Ayune, Ayunin,

M <»
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timora Saffijfo Niwel h. e. Calappi perforator a fubfe

quenti ejus ufu, Soyanenfibusvfy&ttaLa&jdicitur, h.

e. fructus fanguineus a baccarum fucco.

Locus. In altis crefcit filvis trunco adeb firmo &
retto, acfi altas adaequare vellet Cedros: In umbro-

iis & opacis quoque invenitur vallibus nunquam fola,

fed aliis Temper fruticibus juncla, tam in Amboina
quam Celebe.

Ufus. Maturi fructus crudi funt edules , magis tamen

dele&ationis gratia & ad fitim fedandam, quam ob
faporem: Mulierculae pueris illos exhibent, utinpe-

diant, ne per noctem in leftis mejant.

Lignum ejus durum eft & quam maxime durabile

,

nihilominus tamen haud multum inufumadvocaripo-

teft, quumfcEpe adeoincurvumfit, unde & manubria

m-inorum' fecurium & malleorum fimiliaque ex hoc
fofmahrur ligno, acutos etiam bacellos ex hoc fcfn-

dunu quibus Calappi nuces &Tsjampadasperforant,

ut tcr:t£nt, an intus fatis maturuerintA.

Maturi fruclus a vulgo adhibentur ad lintea nigro

colore tingenda, fed non magnas ipfarum fimul fu-

nrant partes, qua^ cum contufis baccis per tres dies

in nmro csnofoque.fepeh'unt folo, cum ipfarum fuc-

co folebant quoque coclam Oryzam nigro obducere
colore, qui mos in certis ipforum diebus . feftivis in

ufu erat: Lignum-, licet in parvafkcenfciflumramen-
ta, adeo firmum eft, ut flecti nequeat.

Tabula Quinqiiagefema Nona

Ramurri exhibet arborisNuda, quae Boa Toy Cambmg incoliS

diei*,-
» >

.

CAPUT QUINQUAGESIMUM
SECUNDUM.

Pulajfarius : FulaJJari Fobon.

HMc arbor magnam quoad folia gerit fimilitudi-

nem cum Bintangora Jilve(lri , fupra libro tertio

dclcripta, trunco enim (urgit recto , tamcraifo

& alto quam Bintangora Utan; ejus folium refert,

eft enim longum, ab utraque acuminatum parte , ad-

<*oque glabrum , ut vix ejus venae laterales confpici

poifint, hacin re vero differunt; in Bintangora Utan

venulae laterales quam arttiflimae & parallels decur

runt, in hac vero Pulaffario arboreremotiores& ma-

gis finuofaeobfervantur: Odto novemque pollices lon-

ga funt, binos & binos cum dimidio lata, horumque
nervus medius infra maxime & rotunde protuberat,

brevibufque infident petiolis fblkaria&inordinata cir-

ca rotundos& pingues ramos , faporis amaricantis, fe-

re inftar Bliti.

Ramuli in obtufum & nodofum definunt apicem

,

atque ex cunctis vulneratis arboris partibus album *

fpiflum, lentum, & vifcofum effluit lac, quod vix a

manibus detergeri poteft. Prope folia ex ramo unus
alterve, immo tres fiepecrafliufculiprogerminantpe-

tioli,.in triangulo fere pofiti, qui mox fefe in qua-

tuor alios minores dividunt cruciformes, acfi umbel-

lam formare vellent, bini vero horum fibi obpofiti

in binos iterum trefve minores dividuntur; horum
quilibet variafuftihetcrafla&viridia capita, caliculos

referenda deciduorum fru&uum , qualla in Caju Go~

rita confpiciuntur; Hifce flores infident oblongi, vix

digiti minoris unguem longi , qui in fummo gerunt
capitulum flavefcens feu obfeure albicans , quod ta-

men fefe non aperit, fed decidens capitulum relin-

quit inftar Oryza: grani , quod in fruttum excrefcir.

Fruclus minores referunt Blimbinghos , funtque
oblongi, fed ab utraque acuminati parte, vix digi-

tum longi, tranfverfalem lad, quorum juniores fla-

vefcunt, vetuftiores&majoresviridesfunt, intermix-

to flavo colore , lafte turgidi
, quod fpumofum ex-

ftillat, ficonfeindantur: Plurima autem horum pars
incurva eft inftar cornu arietis , exterius vero punclu-
lis funt notati inftar juniorum Cucumerum , in qua-
vis itideru umbella unus tantum alterve fructus ad

matu-

en Aynehu, op Leytimor Saflifle Niwel, dat is s Ca-
lappus-ftooker , van betvolgendegebruyk, by deSoyanen
Ayhua-Laha, dot is, bloedige vrucbt, van bet zap der
bezien.

Plaats. Het waft in booge Bojfcben, zoftyfeneen*
flemmig als of bet booge Cederen wilde tergen. Men
vind 't ook in de donkere en febaduwachtige valeyen
nooit alleen , maar altyd onder andere digte ruygte ge-
mengt (iaan , zo op Amboina als Celebes.

Gebruyk. De type vrucbten kan men raauw eeten ,
meer uyt vermaak, en om de dorft te verflaan, dan uyt
frnaak. De Vroiewen gsvenze de kinderen te eeten

3 om
I bepijjen tegens de nagt te beletten y ofte te genezen.

Het boiit is bard , en zeer durabel , niet te min nvegens

zyne kromte kan men ineinig <werk daar van maken , be-

bahen Jieelen tot kleene bylen 9 bamers c^fc. ookmakenza
zekere fpitze touted offtookers daar van, voaar medezy
de Calappus-nooten en Tsjampadaas-ftookeren, omtepro*
beeren, ofze van binnen ryp zyn.

.' "
De rype vruckten gebfuiken de arme luyden tot bet

zwart verwen van bet <wity Umien , dosb mparmetkUe*-
me ftukkeii, begravetue dezelve met. de geftooten bezien

drie dagen in een zvoarten modderigen grondj, met bet zap
daar van plegenze ook den gekookte ryft zwart te vervoen 4

een maniere op zekerep>b,iarfrfezfldagen gebruykelyk. Het
bout ,• beeiwl in-dunre ftukken gejkeden , is zo ftyf t

dat

*t zig niet ligt buygen laaU
•

De negen- erivyftigfte That

Vertoont een Tak van de Naahe-Boom, dewelke Boa Taj
Cambms by de Inlanders genaamt werd. •

' »-' -

—
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—

LII. HO OfD S T U K.

-n rr f T T
Piilaljafie-Bootn.

'.
•

DEzen boom beeft groote gelyktnijje , aangaande do
bladeren, met de Bin'tangor iilveftris , bovenLib*
3. befebreven, want by febiet op met em regten

flam, zo boog en dik, als Bintangor Utan, bet Madge*
lykt wel daar na , te weten , lang , agter en vooren toe-

gefpitft, en zo gladt, dat menfcbier geen dwers aderen
bekennen kan, docb bier in beftaat *t onderfebeid; aande
bladeren van Bintangor Utan , loopen de dwers-aderU
jes zeer digt en paralleel , maar aan deze boom Pulaflari,

loopenze ydeler en bogtiger : zy zyn acbt en negen duy-
men lang , twee en derde balf breedt , beneden met een

groote, en rond uytbuylende middel-zenuwe , en ftaan op

korte fteelen, enkeld zonder order, rotidom baare rondo

en vette takken , bitteracbtig van frnaak , febier als

Blitum.

De takskens eyndigen m eenftompe en knoppige fpits ,

en uyt alle zyne gequetfte deelen loopt een witte , dikke ,

ftramme, en kleverige melk, die men qualyk van de ban-

den krygen kan. By de bladeren uyt den tak komen een ,

twee , of drie korte dikke fteelen voort , febier in een drie-

angel, die zig ftraks weder in vier andere verdeelen 9

en in 't kruys, als ofze eendollewilden maken, docb twee

der zelven, die tegen malkander ftaan , verdelen zig we-
derom in twee of drie kortere ; ieder der zelven draagt

verfebeide groene knoppen , als of 't voetjes waren van
afgebrooke vrucbten, gelyk men aan Caju Gorita ziet.

Hier op ftaan langbalzige bloempjes, febaars een nagel

van een pink lang , met een vuyl wit of geelacbtig knop-

je boven op, *t welk zig egter niet opend, maar afvaU
lende, agterlaat een wit knopje, als een rys-korl, isaar

uyt de vrucbt werd.
De Vruckten zyn als de kleene Blimbings , lang*

werpig , docb agter en vooren toegefpitft ,
febaars een

vinger lang , en een dwers-vinger dik ; de jonge geelacb*

tig, de oudere en grootere groen , metbleek-geelgemengt,
zeer vol melk, dewelke daar uytfcbuymt, als menze open

fnyd: De meefteftaan wat krom, als een Boxboorn, en

zyn buyten metpmftjes bezet, alsjonge Comkommtren*
ook komen aan yder dolle maar twee of drie vrucbten tot

perfeftie: Onder eon taay buyd leyd oen langwerfig8

klomp







WBoek.UlHooftft. AMBOINSCH KRUYDBOEK. 91

niaturitacemexcrefcit: Sub lenta vero cucicula gleba

reconditur oblonga,in quinque Tegmenta diviubilis

per longitudinem ,
quorum quodvis peculiar! fuaob-

volvitur cute, fub hac fimilis reconditur nucleus fub-

ftantiam gerens toitarum Caftanearum, quae iterum,

fed difficulter , iri tres oblongas dividiturpartes , quae

fenfim indurefcunt : Radices naturalem PulaJJari ge-

runt odorem , licet ipfarum lignum fit durum , qui ta-

men cito avolat, fi vero aquae falfae infundantur, ac

iterum exficcentur , odor ifte penetrantior ae durabi-

lior eft. .

Anhi tempus. Decembri ac fubfequentibus merifi-

bus maturefcunt fruftus.

Women. Latine PidaJJarius arbor : Malaice PulaJJari

Pobon.
Locus. Raro obcurnt , unde & parum innotuit,

{>aucae vero reperiuntur poft pagum Roekonalo circa

ocum Cotta Java dictum.

XJJus. Hue ufque non multum innotuit: Recentes

autem radices depuratae , & , uti fupra diclum eft, prae-

paratae veftibus adponuntur, ob praeftantem ipfarum

odorem , inftar corticis PulaJJari libr. 7. deicripti,

vel uti noftra in patria radix Mas , odor vero debilis

eft ac cito avolat. Sepes ac poftes ex hoc ligno cori-

ftruCli inftar Lingoi progerminant.

In Bwmpbii Jdpendice haec adduntut.

Similis quoque arbufcula in Laricques diftri&u in-

venitur, ibi Kowackil feu Coackil vocata, ejus vero

truncus non ultra brachium craiTus eft : Folia a prae-

cedentibus non differunt, nifi quod inferius vagis

pertexta fint coftis incurvis admodum ac finuofis,

quae furfum excurrunt, & in arcus definunt, minori-

bus intermediis coftis: Ejus cortex ficcus eft, nee

lac exfundit^xadicesJDlerumqua-^k1"*"^ & arcuatim

decurrunt,qusedam vero narum recuse funt, odorem-
que gerunt PulaJJari , feu proprie inftar Taccari : In

minutas confeiflae partes t aliifque cum aromatibus

contritae unguento infer.viunt odorifero & confor-

tanti contra Paralyfin feu Bobori , quo corpus inun-

gunt poft lavationem.

Tabula Sexagejima

Arbufculam repraefentat Pul/arii*

XM Litt. A. majoris arboris ramum exhibet floribm fruilibus-

que onuftum.

B. Fruffut jlorejque majori denotztforma.

C. Folium vetufia arborh naturali magnitudine , &forma.

klomp, die zig in vyj Jlukken laat deelen in de lengte,

ieder met zyn bezondere vel oj zak bekleet , daar under
leid diergelyke korl , vanfubjtantie als gebraade Cajldn-
jen , die zig 'at weder , dog moeyelyk j in drie langiver-
pig: Jlukjes oj plaatjes laat deelen , en met 'er tyd Hard
werden. In de wortelen is de natuurlyke reuk van Pu-
lafTari, boeivelze bard van bout is, 00k vergaat die in
korten tyd, maar als menze in zoutwater dompelt, en
dan weder droogt 3 zo iverd dien reukjlerker en durabeU
der.

Sayfoen. In December en de volgende maanden vin'd

men de rype vrucbten.

Nasm. In 't Latyn Pulaflarius arbor, op Maleyts
PulafTari Pohon.

Plaats. Hy <werd zelden gevonden , en is dierbalveii

00k voeinig bekent , eenige weinige Jlaan agter 't dorp

Hoekonalo, omtrent de plaats Cotta Java genaamt.

Gebruyk. Daar van is mede niet veel bekent. De
verfebe <wortelen Jcboon gemaakt en toebereid als boven

Jiaat, werden by de klederen gelegt, om baars zoeten

reuks voille, gelyk de Jcborjje van PulafTari Lib. 7. be*

febrevin , of gelyk in ons land de ivortel Iris , docb de

reuk isjlap, en vergaat baajl. Pagger-bouten enjlylen

van t bout gemaakt
3
groeyen als Lingoo.

Dit iaerd
y

er in het Byvoegzel van Rumphius by-

gedaan.

Diergelyken boompj& vind men in *t dijlrift van Lark-
que aldaar genuamt Cowackil of Coackil , docb dejlam

<werd niet boven ten arm dik. De bladeren verfcbillen

niets van y

t voorgaande , dan datze van onderen ydele rib-

hen hehhm , zeer krom en bogtig na voren loopende en met
bogen Jluytenat , met kUene ribbetjes tujjcben beyde , de

Jcborjje is droog en geeft geen melk, de voortelen groeyen
meeji divers met veele bogten,'docb tometige 00& regt,zy

rieken als Pulafari of eygentlyk als Taccari. Men kan~

ze 00k kleenfnyden en met ander goed ivryven tot een Bo-

bori-zalf, om bet lyf daar mede te befmeeren na *t was*

fen.

Defe/ligjie Thai

Vertoont een Foompje van de Pulfarie Boom.

Alwaar Lett A aanwyft een Tak van cznoitdebcomvat\bk§>

men en vrucbten beladen.

B. Wyft aari de bhemen en vrucbten in g-ooter geraaite.

C Een Had van een oude boom in >yn natuuryke groote

en gedaanle.

Tom. Ill CAPUT M * Uh
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CAPUT QUINQUAGESIMUM LIII. HOOFDSTUK.
TERTIUM,

Granatum Litoreum: Delima Laut.

Martabul.

SEnfim ex montibus & filvis defcendimus adlitora*

ubi nobis primo obcurrit Granatum Litoreum , cu-

jus multas obfervavi varietates, plurefque intel-

lexi efle pro variatione regionum, qua? tamen ad bi-

nas fpecies commode referri poftunt, ad latifoliam

nempe & anguftifoliam.

Martabul latifolia feu vulgaris eft humilis , incurva,

& irregularis arbor litorea,plerumque fimplici, raro bi-

nis ve? pluribus adfurgens truncis, quasque prseter-

quam quod incurva fit, antrorfum infuper inclinat.

Kjus cortex eft glaber & aequalis, externe ruffus,

vel cinereus, fub quo viridis reconditur pellicula,

caetera interna pars rubet, fuccofa eft, lenta, &ali-

quando , ubi vulneratur , eo loci exfudat gummi al-

bicans. Rami dividuntur in breves, pingues, &fra-

giles ramulos,

Arboris coma elegans eft , folia enim illis Metrofi-

deri fimillima funt, fed fuperius magis acuminata,

plerumque quatuor vel quinque pollices longa, bi-

nos ac binos cum dimidio lata, laete viridia, glabra,

crafliufcula, paucis ac vix notabilibus coftulis per-

texta , atque etiam Metrofideri more bina vel tria

ipforum paria fibi funt obpofitabreviinramulo, ple-

rumque vero tantum bina, & rarifiime inparextre-

mum claudit. __ --^"

Hujus & alia fpecies feu potius varietas obcurrit,

qua? duplo &t«pk> majora gerit folia in obtufum de-

ilnentia apicem, ac plerumque tria paria uno inramu-

lo : Hanc florentem obfervavi , fed nunquam frugife-

ram , unde & hanc marem efle puto prioris fpeciei.

Utriufque flores funt pufilli, laxis ex racemis depen-

dentes , ex quatuor parvis petalis conftructi , quae ex-

tenfa & cruciata funt , in medio craticulam quafi ha-

bent in anguftam oram dentatamque definentem , in-

ftar florum Lilii Convallii, illorum vero color eft fla-

vefcens feu fordide albicans fine odore.

Fruclus ingentia funt pcma, Granati pomis fimil-

lima, ita ut pro iis ad externam faciem naberemus,
funt autem multo majora, neque coronata, neque etiam
vere rotunda , fed quadrata & gibbofa quafi , quae-

dam etiam inftar calei comprefla, magisque viridia,

caeterum fimilite&acortice, fiquematura, dehifcen-

tia, ipforum cortex interne non ita flavefcit, fed ma-
gis albicat, ac falfus eft. Totum intermedium fpa-

tium repletum eft magnis angulofis & inregularibus

oiliculis Caftaneis majoribus, fi putaminibus occlufa
lint ,

quae tamen fibi artte adcumount tarn miris an-
gulis & tuberculis, ut licet pauco fint numero, haec
tamen , fi femel extra ordinem & fitum fint extrufa

,

nulla alacritate in naturalem fitum redigi poffint. In
minoribus fruclibus horum duodecim , in majoribus v>
ginti inveniuntur ofiicula ,quae,quam inregularia etiam,
ad unum tamen latus . quo cortici adcumbunt, ro-

tunda funt, ubi & Polus obfervatur, externe cutim
gerunt craflam, pallide ruffam, ex cinereo hepati-
cam-, fibique adcumbunt nulla intermedia pellicula,
excepto quod per pomorum centrum membranacea
tranfeat columna: Subftantia ipforum interna eft fic-

ca & albicans , faporis amarifiimi , in femi-maturis fru-
&ibus cortex pallide virefcit, in maturis vero inftar
Granatorum, obfcuri nempe ac fumei coloris , inter-
mixto femper viridi colore.

In ipfis arbonbus fru&us non facile dehifcunt, fed
decerpti & in aedibus depofiti intra paucos dies fiflu-

ra aneriuntur quadrata, qua diflblvuntur. Ordinaria
ip

rorum magnitudo eft inftar capitis infantis trien-
nis.

Trunci lignum ex'crius albicat, interius ex pur-
purco rubet, vel in^arcarnisfumorecentiinduratae,
ita ut amputatum cum cortice trunci fegmentum Lar-
di portionem cum fua carne adhaerentenrepraefentet,
vctuftarum arbo um cor eft plerumque concavum
Recentis ligni oaor faporque eft falfus & fuJplureus

in-

StrandrGranaat-Boom.

WY verlaten allenkskens de Beffcben en Bergen , en
komen op Strand , daar ivy voor eerfi 't Grana-
tum Litoreum ontmoeten, waar van ik veelder-

ley veranderingen aangemerkt bebbe, en nogmeergeboort
na de verfcbeidenbeid der landen, dewelke egter onder

twee zoorten gevoeglyk konnen gebragtwerden 9 te weten
bet grootbladige en kleenbladige.

Martahul, bet groodbladige , of gemeene, is eenla-

ge, kromme) en ongefcbikte ftrana-boom , meefi met
een enkelde en zelden met twee ofte meerjtammen , boven

de kromte nog voorwaarts bellende. De fcborffe is effen

en glad, buyten ros, of graauwacbtig , en daar onder

een groen buydeken, de rejl innewaarts rood, zappig,

taay , en zomtyds in de quetzure een witacbtig gom uyt~

gevende. De takken verdeelen bun in korte 3 vette ,en
breekzame ryskens.

Het loof van dezen boom is zo veelfcboonder , ivantde

bladeren zyn die van 't Tzer-bout gelyk, voorenwatfpit*

zer, in *t gemeen vier en vyf duymenlang, twee en der

»

de half breed, blyde-groen, glad, dikacbtig, met we\-

nige en pas kennelyke ribbetjes , ftaan ook na de maniere

van 't Tzer-bout, met twee en drie paren regt tegens

malkander aan een rysken , docb de meefle met twee pa-

ren , en zelden met een alleen voor uyt.
,

Menvind een zoorte ofte Jlegts een verandering bier

van, dci&cik* tw** an dripmnnl g-rnnter hladeren beefi*
in een fiompefpitze toeloopende, en meefi drie paren aan
een rysken. Dit beb ik wel zien bloeyen , maar nooit

vrucbten dragen , daarom bet voor 't manneken gebouden
word, van t eerfle gejlacbt. Het bloeizel van beide is

kleen, aan ydele trosjes bangende , van vier kleene blood-

jes gemaakt , die wydgeopendt, en in 'tkruys ftaan, in

de midden met een kelkje of kroesken van een fmallen
mondt, die aan de randen wat getant is, op de manier
^anLiliumConvallium, vuyl-wit, ofte geelacbtigzon-

der reuk.

De vrucbten zyn groote appelen , de Granaat-appelen

zeer gelyk , dat menze daar voor zoude aanzien , dogveel

grooter, en zonder kroontje , niet regt rond, maar wat
vierkant of bultig, en zommige gedrukt, als een kaas,

groender van coleur, anders met diergelykefcbellebedtkt9
en ook alsze ryp zyn, in eenige kloven berftende, de

fcbille is binnen zo geel niet , maar witacbtig , ziltig of

brak. De gebeele binnenfiefpatie is uytgevuld met groo~

te boekige , en ongefcbikte korls , grooter als Canftanjen

in baar bolfters , die evenwel neties op malkanderfluyten

met zo wonderlyke boeken en kuyltjes , dat al zynze wei-

nigingBal, men egter dezelve met geen gaauwigbeid

te regt kan leggen, alsze eens buyten baare order enfi-

tuatie geraakt zyn. In de kleenfte vind men 'er twaalf,

in de grootfte wel twintig, ieder korl zo wanfcbikkelyk

als by is , valt nogtans aan de eene zyde rond , te weten

daar by tegens defobelle aangeleegen beeft , alwaar men

ook een wervel o/Folum ziet, buyten bebbenze een dikke,

ligte, voozebuyd, ligt-graauw of lever-verwig , enlig-

gen tegens malkander , zonder eenig middel-vlies , bebal-

ven dat in de midden des appels eenvelacbtigepilaar door-

gaat. Van binnen bebbenze mede een drooge en witacb-

tige fubftantie , zeer bitter vanfmaak, aan de balfrype

vrucbten is de fcbille bleek-groen, maar in de rypemeeft

gelyk in de granaten , te weten , rookacbtig, en nogaltyd

met groen gemengt.
Aan de boomer, berftenze niet ligt , maar de afgebroo-

kene, en in buis liggende berften binnen weinig dagenin

vieren, en vallen van malkander. Hoar ordinarisgrootte

is, als een driejarig kinds-kop.

Het buitenfte bout van den flam is wit, bet binnenfie

purper-rood , of als nieuw gerookt vlees , zo dat een af-

gebouwenfiuk met fcborffe en al zeer wel een jiukje fpek

met zyn vlees vertoont , en 't bert aan de oude boomen it

meefi bol. De reuk enfmaak van 't verfcbe bout is ziltig

en zwavelig, gelyk als Mangi Mangis. Zommige van
de
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inftar Mangi Mangi: Inferiores quidam rami, ut

& craflae quaedam radices fupra terram denudatae

decumbunt ,
quibufdam in locis inter faxa fefe in-

fmuantes ,
novofque furfum elevantes ramos : Hae

radices ab una plerumque parte corticibus fuis orba-

tx font; nigra?, & foveis excavatae, interne fordide

fufca; ,
quafi emortuae , altera vero parte vegetae &

luxuriance ligno turgidse : Rubrum hujus arboris cor

quam maxime lentum ac durum eft , intricatifque ve-

riis & vorticibus conftat, unde & difficillimefinditur.

Martahul parvifolia tenuiorem gerit truncum prio-

re , ac plerumque tres quatuorve excrefcunt forma

fruticis : Ejus folia funt minora quam praecedentis

,

tres nempe cum dimidio & quatuor pollices longa

,

binos lata , fuperius rotunda , nee venulas notabiles

gerentia , excepta inferiore ipforum parte, ubi magis

protuberant, funtque porro glabra forma, bina, &
aliquando unum tantum par ramulis infidet , cum illis

Mangii fruticantis quam maxime con ,renientia : FloreS

fruciufque funt uti praecedentis, fed hujus poma ma-
jora funt , fere inftar viri capitis , ex rotundo

quadragona, & inftar cafei comprefla , externe in

quatuor obfeuros fulcos divifa, ubi& etiam dehifcunt,

U decidant.

Lignum ejufdem eft coloris & fubftantiae , fed non
ita venofum; Hujus &aliaobcurritvarietas, quae mas
hujus anguftifolias fpeciei habenda eft, trunco enim
furgit eredto, non ultra cms craffo; folia autem pau-
lo majora funt proxime antecedentis , fed ejusdem
formae , raro autem fruttus profert : Lignum ex pur-

pureo etiam rubet , fed non venofum eft , magnam-
que albi gerit albaftri partem : Pro Mangi Mangi ha-

beretur , quum inter ejus arbores crelcat ad ripas

magnorum & planorum fluminum , ubi folum lapiilis

pewnixtum eft , uti in Hitoea prope fluvium Waykepe.

Anni ^tsmpuj. Canaan ^Marua^uTT^ci^s^lVdvembri

florent, fru&usque gerunt Januario & Februario.

Nomen. Latme Granatum litoreum. Malaice Boa
Taator, h. e. fruttus difpofitionis , ob mirabilem ofli-

culorum litum. Item Boa Nire & Delima Laut , h. e.

Granatum Litoreum a fruttuum forma, quidam Ma-
laice illam quoque vocant Caju Baca, quod nomen
Mangi Mangi etiam competit. Amboinice Martahul
& Malataul. Baleyice Copa , Macaflarice Tambu ,

Boegice Buli Bull. Ternatice Tutu Maffoniba, h. e.

lignum Lolan, quum adhibeatur ad clavos inftar Lo-
lan.

hocus. Haec arbor non crefcit nifi talibus in lito-

ribus , in quibus mediocres lapilli craflae mixti funt

arenae , immo faepe ex nudis rupibus. Parvifolia fpe-

cies multum obcurrit ad fluminum oftia, ubi durum
& faxofum eft folum , uti plurimae in Hitoes ora in-

veniuntur.

Plurimas Martahul fpecies fimul dbfervavi ininfula

porcina feu Poelo Babi , inter parvam Ceramam &
Kelangam fita : Elegantes vero vaftaeque priraae fpe-

ciei arbores inveniuntur circa JVdyputy , & finum
Cielenfem parvae Ceramae : Martahul porro potiffi-

mum nota eft in cunclis aquofae Indiae infulis usque
ad Malaccam, & parvifolia amat crefcere circa Man-
gi Mangi arbores, atque hae tres arbores plerumque
fimul obcurrunt Mangium nempe album, Cafeolare 9 &
Granatum Litoreum.

Vfus. In Amboina hoc lignum vix ad ulnae longi-

tudinem comparari poteft ex arborum truncis , quod-
que infuper adeo nodofum eft, ut vix dolobra poliri

poflit , unde ad tignum non adhibetur.
Ex ipfo antepagmentum fcrinii juffi formari , quod

magno conftitit labore , erac autem eleganter veno-
fum ,& ex fufco rubens

, quod poliri etiam poterat t fed
dein pallide fufcum contrahebat colorem.

In Celebe hae arbores funt craftiores&recliores, un-
de & Macaflfarenfes & Boegyenfes aliquando asdium
poftes ex hoc fabricant , uti & Javanicas telorum
Kriffen diftorum vaginas , ex elegantiflimis & maxi-
me venofis fegmentis , oportet vero , ut lignum rite fit

nccatum, antequam aliquid ex ipfo fabricetur,quum
admodum fit falfum ac tardiflime ficcetur, licet re-
cens multo melius elaborari poflit.

Ternatenfes ex hoc ligneos formant clavos ad ma-
jora navigia, quos praeferunt illis, qui ex ligno Sap-
pano vel Lolano formantur, quum hoc lignum lit

mams

de onderfte takken of dikke wortelen liggen boven de aar-
dt bloot, bier en daar tujjcben de fteenen inwortelende ,
en nieuwe takken over eynd febietende. Deze wortelen
zyn aan deeenezydemeere?ideels Moot vanfcborjfe,zwart,
met kuylen uytgeboldt, vanbinnen lelyk-bruyn, en ah
beftorven; aande andere zyde levendig,en met groeyend
hout bekleeld. Het roode bert nu van dezen boomiszeer
taay en hard , vol verwerde aderen en draayingen,- en
daarom gantfeh moeyelyk om te klooven.

Martahul, het kleenbladige beeft een dunder ftam ,
dan 't voorige , meerendeels met drie en vier opfebietende,
in maniere als een ftruykje, de bladeren zyn kleender ,
dan aan 't voorige, te weten, drie en eenbalve en vier
duymenlang, twee breed, voorenrond, zonder merkely-
ke adertjes, bebalven van onderen, daarze meer uytpuy-
len , glad Jiyf, met twee ', en zomtyds 00k eenpaar aan een
rysken, die met die van 't Mangium Fruticans zeer wel
overeenkomen : Bloemen en vrucbten zyn als aan 't voori-

ge , docb deze appelen zyn nog grooter , te weten, Jcbier

als een mans-hooft uyt den ronden, mede vierkantig, en
gedrukt als een kaas , van buyten in vier donkere vooren
gedeelt, daar by 00k open berji , als by afvalt.

Het bout is van dezelfjle coleur enfubjlantie
y
dochmin

geadert: Hier van heeft men wederom een verandering ,

't welk men voor "t mannetje van 't kleenbladige gejlagte

houd , want betfebiet op met een regte jlam, niet bo-

ven een dye dik* de bladeren zyn wat grooter dan aan '$

naafi voorgaande, dog van betzelfde fatzoen ,enmenziet
't zelden vrucbten dragen. Het bout is mede purper-rood
en fyndradig , maar gantfeh niet geadert , en beeft veel

wit /pint om zig. Men zoude bet voor een Mangi Mangi
aanzien , want bet waft 00k onder dezelfde boomen , aan
do K*n.t>en cvm vlakke en moeraffige rivieren, en daar bet
vol kleene fteenen a , sdyk op Hitoe by de revier Way-
kepe.

Sayzoen. Alle zoorten van Martahul bheyen in No-
vember , en de vrucbten ziet men in January en February.
Naam. In 't Latyn Granatum Litoreum. Op Maleyts

Boa Taator, dat is fruclus difpofitionis , wegens de
wonderlyke febikkinge der korls. Item Boa Nire , en
Delima Laut, dat is Zee -granaten , van de gedaante
der vrucbten ; zommige Ueten 1 00k in 't Maleyts Caju
Baco, welken naam bet Mangi Mangi 00k voert. Am-
loinfch Martahul en MalataUl. Baleys Copa, Macaffers
Tambu. Boegys Buli Buli. Ternaats Tutu Maflbniha,
dat is jongen Lolan , om dat men 't gebruykt tot boute

fpykers , als de Lolan.

Plaats. Dit bout waft niet dan op zodanige ftranden ,

daar middelbaare fteenen , met grof zand gemengt zyn ,

zmtyds 00k uit de bloote klippen. De kleenbladige zoorte

beeft men veel by den uitgang van de rivieren , daar bet

een barde en fteenige grond beeft , gelyk de meefte op de

Kuft van Hitoe zyn.

l/'eelderhande zoorten van Martahul beb ik by malkan-
der gevonden op bet darkens-Eiland, of Poelo Babi,
tuffeben kleen Ceram en Kelang gelegen; maar feboone

groote boomen van 'teerftegejlagtvind men omtrent^Way-
puty, en den boek van Ciel, van 't zelfde kleen Ceram.

Foorts is Martahul meeft bekent in alle Eilanden van
water-Indien , tot Malacca toe , en bet kleenbladige waft
geern omtrent Mangi Mangi - boomen , zynde deze drie

boomen gemeenelyk by malkander , Mangium album ,
Cafeolare , en Granatum Litoreum.

GebrUik. In Amboina kan men qualyk een vadem lang

regt bout van deze ftammen krygen , en daar en boven nog

zo warrigydat menze qualyk befebaven han,dies men ze

tot geen timmerwerk gebruykt.

Ik bebbe daar van lyften laten maken tot Kantoren , en

dat met groote moeyte , zyndefeboon geadert , en bruyn-

rood, nemen 00k de polyft aan, maar befterven ten laat-

ften doods-bruyn.

Op Celebes vallen deze boomen regter en dikker , dies

de Macaffaren en Boegys ftylen tot buyzen daar van ma-

ken, als mede Javaanze kris-febeeden uit de fraayfte en

gevlamfte ftukken , maar bet bout moet terdegen droog

zyn, als men iets daar van maken wil, om dat bet brak

is, en langzaam opdroogt, boewel 'tverfebe veel ligterte

bewerken is.

De Ternatanen maken houte nagels tot groote Vaar-

tuygen daar van , en bouden die voor beter dan van Sap-

panhout of Lolan , om dat dit bout taayer is, en niet

M 3
febeurt.
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magis lentum, nee rimas agat. Defeftu veri Phar- febeurt. By gebrek vaneenopregte PharmacumSagueri,

maci Sagueri hujus cortex adhibetur adSaguerum po- wert dezefeborffe gebruykt om den Sagueer toe te berey-

turn praeparandum , qui ex ipfo amancat cum nota

bili adftriftione , fimulque rubentem contrahit colo-

rem cum odore fulphureo , & ingrato fapore, uti

plerumque is eft ,
qui in Manipa potatur.

Boegyenfes hujus fruttus corticem loco iftius trun-

ci admifcent Saguero , Hanaut ipfis diftp , qui inde

majorem adquiric adftriclionem & amaritiem. Baley-

enfes & Javani hujus fruttus corticem in tres qua

den , dewelke daar van wel bitter wert , met een merke-
lyke zamentrekking , maar ook roodacbtig van coleur met
eenfwaveligen reuk, en een onaangenamenfmaak, gelyk
die meeji is , die op Manipa valt.

De Boegies nemen de fcbelle van de vrucbt , in plaats
van den boom, en doen die in baare Sagueer Hanaut ge-
naamt , die daar van meer zamentrekking en bitterbeid be-
komt. De Baleyers en Javanen droogen defcbelle van de

tuorve partes divilum ficcant, quern bacellis dedu- vrucbt in drie ofte vier fiukken gedeelt , en met Jlokjes
opgefpalkt , datze ter degen droogen, want ze anderszter
ligt verfcbimmelen : Deze dan worden onder andere fpe-
ceryen in baare kruyd-doozen verkogt , en gebruikt in zo-
danige dranken of Djudjambu, daar ze matelyke zamen-
trekking en verkoelinge willen hebben, Men plag dikwils
een weddenfebap in te jlellen , of iemand de drooge korls
van de vrucbt , als ze van malkander geraakt zyn , voe-
der in baar natuurlyke pofluur kan zetten, 't welk moe-
yelyk , nogtans niet onmogelyk te doen is ; en eens van
een Ternataanzen Quimelaha aan een Amboinfcb Gou-
verneur te doen gegeven wierde , die by befcbuldigen wil-
de , dat by bet Amboinfcb land in verwerring badde ge-
bragt , en zo ligt niet berftellen zoude.

De ^Ambowfgbe wortel - gravers balen een gebeim ge-
neesmiddrt van de wortels , die in de gedaante van flam-
men of dikke takken met veele bogten , boven den fieenigen
grond bloot leggen , en aan de eene zyde dood , en aan de
andere groeyende zyn. De uitjlekende boeken bebben een
uitgedroogt en mager bout, daar gantfeb geen vettigbeid

in is, nog bfanden wil, gelyk anders de uitjlekende fiuk-
ken mn Novella Nigra en Arbor Excoecans wortelen
doen , die dan boven afgekapt zynde , komt men op *t le-

vende purper-roode bout , 't welk men met flukjes uitkapt,

en tot de medicynen bewaart. Het is een beweert reme-
die tegens Cholericum Fluxum ofte bord, en diergelyke
ziekte s die ui* "'" rmnedf>nrJ/> pallenntflaan igelykCohca.
Biliofa en buykpyn,want metzynefubtieleziltigbeidkan

't de gal firax nederzetten, gelyk men ziet als 't zout
doet in wateren , daar in eenig galachtig mineraalgedis-
folveert is. Tot dtzen einde willen de Ambbinezen beb-

ben , dat men de bouten van *t manneken of breedbladige9
en 't ivyfken ofkleenkladige, t'zamen met water zal wry-
ven en indrinken , zeggendeals dan baare werkingen krdg-

tiger te zyn. De korls van de vrucbten gewreven en
gedronken , werden mede ingenomen tegens buykpyn , boe-

wel 't een bitteren drank is, want de meefi'e bitterbeid

dezes booms in de korls fieekt, gelyk aan de regte Gra-
naten in defcbille.

De buitenfie fcborjje aan de oude flammenfcbilfert of,

in zekere bogtige lappen , gelyk pannekoeken , als men ook

aan '£ Tzer-hout ziet : Deze werden in water gekookt en

gedronken tegens deroode-loop en buykloop. Demacaffaren
gebruiken de fcbellen van de vrucbten, om een fwakkff

maag te jlerken , en den eetens-lufi weer te doen komen.

Andere gebruyken dezelve om allerley onreynigbeid van
y

t

bloet te zuyveren, en '£feburft te genezen.
Dezen boom, zoikgifie,wert by de Cbinezen genaamt

cunt, ut~ rite ficcetur, alioquin enim mucorem facile

contrahit: Hie itaque inter alia aromata miftusin ci-

ftis aromaticis venditur , qux aromata adhibentur

ad tales potiones feu Djudjambu, quae inferviunt levi

adftriftioni & refrigeno : Certamina faepius folebant

inire, an aliquis ficcos fru&us nucleos , ii feparati

fuerint , in naturalem ipforum fitum reponere pofTet,

quod difficillime, non tamen extra poteflatem, eit per-

agere. Hoc femel a Ternatenfi quodam Quimelaba

Amboinenfi Gubernatori peragendum inponebatur ,

quem adcufabat, ipfum regionem Amboinenfem tu-

multuariam feciffe , nee ita facile pacare fefe pofle.

Amboinenfes rhizophori arcanum quserunt reme-

dium ex radicibus, quae forma truncorum feu craflbrum

famorum arcuatim , fupra faxofum decurrunt folum

ab una parte emortuae, ab altera vegetae eminentes,

ipfarum anguli lignum gerunt ficcum & macilentum,

quod nullam contmet pinguedinem , nee flammam con-

cipit, uti id contra obfervatur in prominentibus No-
vella nigra & Arboris Excoecantis fegmentis , illi ve-

ro detruncati vegetum purpureum , rubrumque exhi^

bent lignum , quod per fruftula exciditur, inque ufum
Medicum conlervatur: Hoc expertum ett ram«di«m

contra fluxum Cholericum, mleaquc morbos ,
qui ex

seftuante exoriuntur bile, uti colica eft biliofa, alia-

que alvi tormina , fubtili enim fua falfedine bilem

mox fedat , uti hoc obfervatur fal efficere in iftis a-

?uis, in quibus minera quaedam biliofa eft foluta:

[unc in hnem Amboinenfes ligna maris feu latifo-

Jiae , & feminse feu parvifoliae nmul in aqua conte-

runt & propinant , dicuntque ipforum vires efTe effi-

caciores. iruciuum officula contrita & propinata con-

tra abdominis tormina valent, licet potio fit amara,

maxima enim hujus arboris amarities in ejus oflicu-

lis conliftit , uti veri Granati in ejus cortice.

Vetuftorum truncorum exterior cortex feparatur

in lamellas finuofas lagana referentes , uti id quoque
in Metrofidero obfervatur , hie aquae incoquitur &
J>ropinatur contra diarrhaeam & dyfenteriam. Macaf-
arenfes frudtuum cortices adhibent ad debilem con-
fortandum ftomachum & adpetitum excitandum : Alii

ipfis utuntur adfanguinis fordes depurandas&fcabiem
curandam.
Haec arbor, uti puto, a Chinenfibus vocatur On-

Way, acfi magnatum lignum diceretur: In provincia Onglay, als of men Heeren-bout wilde zeggen. Hywafi
Fockien crefcit m mpeno Tsjantsjiu ad litus, ibi au- in de Provintie Fockien, en bet gebied TsjantMiu, aan
tern multo major eft ac hisce in regionibus , ibi enim
arbores obcurrunt, quas bini vix viri complefti pof-

funt, nihilominus tamen interne funt excavatae uti

noftrates , rubrumque feu fufcum ipfarum lignum
?|uatuor tantum pollices craflum eft, ex quo Chmen-
es varia fcriniaria formant opera, uti fcrinia, ciftas,

poftes pedesque fedilium , quum eleganter fit veno-
Fum , nodofum , nee facile rimas agat.

Fruftus ibi ad magnitudinem minoris capitis excre-
fcunt , licet alii Chinenfes Ananam Onglay vocent. Cc-
ramenfes infantes fuos ficcis corticibus perfumant , qui
per nodlem inquiete dormiunt, & ex fomno cito ex-
pergifcuntur: Chinenfes in Malacca lignum adhibent
foco aliis Mangi Mangi lignis mixtum , quod fine du-
bio parvifoliae erit fpeciei , quae lignum gerit per lon-
gitudmem ftriatum & facile difiecatur : Ex incurvis
ramis anchoras minorum navigiorum formant.

Tabula Sexagefima Prima

firand, maar by is veel grooter dan bier te Lande ,voant

men aldaar boomen vint, die twee mannen omvademen
moeten , niet te turn zyn ze van binnen ook bol ,

gelyk de

bierlandfcbe , en bet roode of bruyne bout is maar vier

duymen dik, waar uyt de Cbinezen veelderbande febryn-

werken van Kantoren , Kajfen , Stylen, tot Kooyen en

Stoelen maken, dewyl bet mooy geadert is, zeer dradig,

en niet ligt febeurt.

De vrucbten werden aldaar zo groot ah eenkleenekop9
boewel andere Cbinezen de Ananaffen Onglay noemen.

De Cerammers berooken de kinders met degedroogdefcbil-

len , die 's nacbts verfcBrikken , en in den Jlaap opjprin-

gen. De Cbinezen op Malacca gebruyken *t bout tot bet

branden onder andere Mangi Mangi gemengt , 't welk

buyten twyffel bet kleenbladige zal zyn , dat een regtdra-

dig bout is , en zig ligt laat kloven. Uit de ellebogenvan

de kromme takken , makenze boute ankers tot kleene Faar-

tuygen.

De een~en-zestigfle Plaat

Ubi Utt. A. uat^^mJruausoJficuU rcprafcnttt. Alwaat Lett. A» de ongefchikte kmelldesvrubts aauwyft.

Tabula V*
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Tabula Sexagejima Secunda

Ramum exhibet Granati titorei latifoln Martabul di<3i;

Ubi Litt A A. Ejus fruttut repraefentant.

B Truths ojjicuiurn majori exhibet forma.

C C C. Tiia alia minora & mregularia ejus ojjicula.

CAPUT QUINQUAGESIMUM
QUARTUM.

Atunus Litorea. Atun Laai.

TTiEc humilis quoque arbor eft litorea , cujus trun-

J[\ cus eft incurvus & finuofus , magis tamen re&us
prsecedenti Martabul. Folia inregulari raodo lo-

cantur ac vulgaris funt formae , ab utraque parte ob-

tufe acuminata, quasdam vero fuperius rotunda funt

inaequalis magnitudinis , plerumque fex feptemve pol-

ices longa, tres ac tres cum dimidio lata, quaedam

vero dimidio minora funt , ac fibi invicem mixta , craf-

fiuscula , fuperne intenfe viridia , inferne ex gilvo

argentea, magisque flavefcentia foliis Durionis, fa-

poris falfi , ac plerumque exefa , paucis pertexta

venulis, brevibus infidentia petiolis , nodofis rugofis-

que ex ramulis provenientia.

Flores plurimi fimul racemofi dependent inftar flo-

rum Manga , forma caliculorum , ex quatuor fordide

albicantibus & lanuginofis formati petalis , ad quorum
bafin quatuor alia , tenuiora & violacea excrefcunt

petala facile decidua , caliculus vero reftans formam
turn gerit , non autem colorem floris Anthos , faepe

etiam in quinque determinatur apices.

Fruftus tres, quatuor,& quinque fimul dependent

W orbem, ac fere feililes ex ramis magnitudine Nu-
cis Juglandis, fed oblongiores, tres quatuorve poli-

ces longi , binos lati , ac per longitudinera dorfum
gerunt acute protuberans inftar criftae gallinaceas,

quod plerumque totum percurrit fruclum , excepto
'ouodin inferiore parte, ubi fructus magis compref-
lus eft , anguftius (it , unde& hie fruftus formam oblon-
gs galeae obtinet. Externe obdu&us eft craflb,fun-

cofo , & ficco putamine , primo viridi , dein fufco

feuobfeure hepatici coloris , glabro, ac fere fplenden-

ti, fub hoc lento putamine oblongus reconditur nu-

cleus , peculiari obduftus pellicula , fubftantiae ficcae

inftar obfeurae ochrae , quas fatis dura eft » acerba , &
adftringentis faporis. Siccus frudlus adeo levis eft , ut

Mum fuberis efTe quis putaret , & ob lentorem dif-

ficulter dilTecatur, fonitumque edit, fi conquatiatur.

Trunci cortex ex obfeure flavo colore ruffefeit

,

eftque fubftantias quam maxima; lentse & pilofae: Li-

gnum exterius binos digitos craflum eft , album j &
pilofum, reftans pars ex rufFo fufca eft, in vetuftis

truncis nigricans, fatis dura, folida, & gravis, fic-

caque ferram admittens, quod albicans externa pars

recufat. Prope radices parvas quoque plerumque
gerit alas, detruncatusque ftipes novos emittit ramu-
Ios.

Anni tempus. Augufto floret , fruftus maturefcunt
Septembri & Ottobri.
Licet haec proprie fit arbor litorea , in vicinis sea-

men ipfi montibus aliquando crefcit , quidam pecu-
liarem ejus volunt efTe fpeciem terreftrem , dum al-

tiorem & reftiorem gerat truncum ac luxuriantem
magis comam , alii vero putant aves ejus fruftus co-
medentes faepius illos dimittere ex roftris , ac prsefer-
tom tali modo per vefpertiliones propagari in terra,
in aliis enim locis haec quoque obcurrit arbor majo-
rs gerens fruttus & truncum , ac proinde primo in-

tuitu ab Amboinenfi differt.

>

Quum itaque (pedes terreftris ad horse diftantiam
a litore remota crefcat , melius eft, ut peculiarem
ejus ftatuamus efle fpeciem Malaice Atun Utan &
Amboinice Runun Laumuri vocatam. Ejus truncus

r? ^Jis.iSc rettus, in diametro binas ulnas craflus.
fcjus folia funt majora & rugofiora , a quinque ad

fep-

De twee-en^zestigjie Plaat

Alwaar Lett. A. A. desielfc vruchten aanwyzen.
a. lien km m 't groot.

C. C C drie andere hoekige en ongefchikte kmelu

LIV, HOOFDSTUK.

De Strand-Atun-Boom.

Dtt is mede een lage ftrand-boom , defiant <uoat boekjg
en krom , dog regter dan

y

t voorgaande MurtauuU
De bladeren Jlaan, zonder ordra , en zyn van ge-

meen fatzoen , agter en vooren ftomp toegefpitft , dog
zommige zyn vooren rond, van ongelyke grootte,aoor ae
bank zes en zeven duymen lang , drie en vierde balven
breed, zomm.ge zyn de belft mender door malkander ge~
mengt, dikaebng> ftyf> boven boog-groen, van onderen.

uit den vaalen zilver-verwig
, geelaer dan de Durioens-

bladeren , ziltig vanfmaak , en meejl doorwreeten , met
weinige ribbetjes , op korte Jleelen aan baare knoefiige tti

ruyge takjes Jlaande.

Het bloeizel bangt veele by malkander aan trosjes
, gt-

lyk bet Mangas-bloeizel , in gedacmte van kelkjes , uit

vier vuyl nnitte en wolacbtige blaadjesgemaakt ,bebbendc
in de midden nog vier andere , dundere , en viool-verwige,

die ligt uitvallen , en dan beeft bet rejlerende kelkje de
gsdaante , maar niet de coleur van rozemaryn bloeyzel $
en zomtyds vyffpitzen.

De vruchten bangen drie, vier, en vyf by malkande-

ren in eenen kring, en bykans zonder Jleelen aan de ta\"

ken, in de grootte van Walnooten , dog langmoerpiver ,
drie en vier duymen lang , twee breed, bebbende in de

lengte een uitfiekende feberpe rugge, als een Haane-kam%
die meejl rondom goat , bebalven dat by aan den buyk ,

daar de vrucbt wat ingedrongen is , fmalder valt , waar
door deze vrucbt de geaaante van een langwerpige Kasket
krygt. Van buyten beeft w een dikke , vooze , en drooge
boljter, eerft groen, daar na bruyn of donker lever-ver-

wig, glad, bykans glimmende , onder deze taaye boljler

leyd een langwerpige beejl , met een byzonder velletje

omgeven, van drooge fubftantie , als donker-ooker , dog
redelyk bard , wrang , en zamentrekkend vanfmaak. De
drooge vrucbt is zo ligt , dat men ze voor eenftukje kork
xoude aanzien, ook wegens baare taayigbeid moeyehk te

doorfnyden , en rammelt als men ze J'cbut. Dejcborjfe
des flams is uyt den donker-geelen ros, zeer taay en bay-

rig van fubfiantie. Het buytenjle bout is twee vingert

dik , wit , en mede bayrig , bet rejlerende is uyt den rof*

fen bruyn , aan de oude flammen fwartatbtig , redely

k

bard, digt en fuoaar
?
gedroogt zynde, de zaage lydende,

daar bet buyienfle ivitte dezelve bederft. Het beeft ook

femeenelyk kleene vleugels by de wortel, en den qfge*

ouwen Jlronkfcbiet nieuwe takken uyt.

Sayzoen. Het bloeyd in Augufius, de Type vruchten

beeft men, in September en October.

Hoevoel dit eygentlyk een flrand-boom is , zo waft by

egtpr zomtyds eenftuk weegs daar van of, enin'tnaafte

gebergte. Zommige willen een byzondere Land-zoorte daar

van maken , dewyl by booger en regter van flam , en

weeldriger van loof is; andere bouden bet daar voor, dat

bet door de Vogels , die de vruchten eeten , en dezelve

zomtyds laten vallen , inzonderbeid door de Fleermuyzen,

landwaart in geplant is , want men ook op andere plaat-

zen deze boomgrooter van vruchten en flamvint ,endier-

balven in 1 eerfte aanzien van den AmboinfcbenverfcbiU

Unde.

Dog dewyl de Landelyke zoorte wel een uurgaansvan

Jlrana of waft , zo is 't beter dat men hem voor een by-

zondere zoorte boude in 't Maleyts Atun Utan , in 't

Amboinfcb Runun Laumuri genaamt, de flam is boogen

regt , van twee vadem in de rondte. De bladeren zyn

watgrooter en ruyger, van vyf tot zeven duymen lang,

drie
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feptem pollices longa, tres digitos lata, fcabra, du-

ra , fufatus incana , nee magnus nervus directe per

drie vingers breed, ftyf, bard, van onderen ook «u
de groote zenuwe gaat^ niet regt door de midden. '2

medium tranfit : Ejus frucWfunt breviores , Iatiores, vrucbten zyn korter, breeder
, en render. Het bout beeft

& rotundiores: Lignum parum vel nullum eerie geenofweimgIpint,isbruyn
?
digt,enla%dradigZ

albaftrum , eftque fufcum , folidum, & longitudina- quaam tot majten van kleenefcbeepen,boewelvryfwm.

libuspertexcumfibris, aptumque eft malis minorum

navigiorum, licet admodum fit grave.
,

Nomen, Latine Atunus Litorea. Malaice Atun Laut, Naam. In t Latyn Atunus Litorea. Maleyts Atun
non quia magnam cum iftis arboribus gerat fimilitu- Laut, met om dat by groote gelykenijfe met die boomen

dinem, qua? amba? in primo defcripta? funt libro , fed beeft, dewelke beyde in t eerjie Boekbefcbrevenzyn ,maar
van bet gebruyk der vrucbten met dezelve gemeen. Den
regten Maleytfcben naam is Dungur. Ternaats Roere-
mu. Maccajjaars Lumu en Lano Lano. Amboinfcb <m
Leytimor Rurun en Runun. Op Hitoe Lulun. Jn de
Xulaze Eilanden inert bet vobr Soulamu gtbouden

Plaats. Hy waft in alle de Oojierfcbe Eilanden en
tiffimum in pfam'sTarenofis , & fterilibus htoribus ', in meeft opvlakke zandige en magere ftranden, daar onder

quibus lapiili funt copiofi , fpecies terreftris raro ob- kleene Jteenen gemengt zyn. De Landzoorte word zelden
gevonden, om datze maar by geval gezaayt inert.

Gebruik. Het is een bard
s goed , en durabel bout

tot denfebeeps- als buysbouw ; laat zig ook door dl

a fruftuum ufu cum ipfis communi. Verum nomen
Malaienfe eft Dungur. Ternatenfe Roeremu , Ma-
cafTarenfe Lumu & Lano Lano. Amboinenfe in Ley-

timora "Rurun & Runun. Hitoenfe Lulun. In infulis

Xulafenfibus Soulamu efie putatur.

Locus. In cun&is crefcit infulis Orientalibus ,& po-

curnt, quum fortuito feratur.

Ufus. Ejus lignum eft durum , bonum , ac durabile

tarn ad sedificia quam ad naves , ferraque ac dolabra

optime elaboranpoteft: In Amboina vero quam rara

funt ejus recla fegmenta , unde & navium coftis tan-

cum infervit, & ad pangajos ex ipfo formandos va-

let. In Celebej ubi ejus trunci funt crafliores & re-

ftiores , poftes & afleres ex ipfo formari poflunt.

Amboinenfe eft quoque magis nodofum, nee facile

flhditur, unde & manubriis inftrumentorum optime
fcrvis.

Fru&us cibo inferviunt, qui ex crudis contufis pi-

icibus cum aromaticis quibusdam herbis & fucco Li-

monum pra?paratus Cocoho vocatur , fed non aliter

nifi defedtu vera; Atuni , unde & nomen obtinuit,

quae dura?, ficca? , & adftringentes res crudis hisce

a acidis mixta? pifcibus adfumuntur ad inteftina con-
fortanda, acoremque cohibendum, ne tormina ex-

citet.

Ha?c arbor in omnibus fuis partibus ficca eft &
adftringens, fed fruclus fubftantia potiffimum in u-

fum vocatur ad decodta , qua? contra Diarrbceam &

febaaf en zaag we I bewerken: maar men Man in Amboina
zo weinig regte daar van bebben , en dient alleenlyk tot
inbouten van Vaartuygen , en om de korte riemen daar
van te ma^en. Op Celebes, daar by dikker en regter van
Jiam is , kan men fiylen en planken daar van bebben.
Het Amboinfcbe vait ook warriger , enfebeurt niet ligt

dierbalven bet tot fteelen van gereedjebappen zeer be*
quaam is.

De vrucbten worden tot de kojl , die men van raauvj
gekapte viffeben met eenige feberpe kruyden en Lemoen-
zap gemaakt Cocoho noemt , gebruykt , dog anders
niet dan by gebrek, en in plaats van de regte Atun,
waar van bet den naam beeft, welke barde ,zamentrek-
kende , en drooge dingen., onder dit raauvo en zuur baxel
gemengt worden, om 't ingewant te verjlerken , en de zuurte
te bedwingen , datze geen krimpinge veroorzaken.

Deze boom in alle zyne deelen is droog en zamentrek*
kende , dog meeji de beeft van de vrucht gebruykelyk tot

de decoftie , die men tegen den buykloop en Dyfenteriam
Dyfenteriam pra?parantur , vel parvis etiam mifcetur toebereyt , of men doetze onder de kleene broodftukken
panis fruftis , Uba vocatis , aegnsque exhibetur eden
da loco panis. Quid Uba fit , fupra libro primo
in capite de Sagu examinari poteft. Vulgus quoque
nucleos edit modo contritos loco condimenti feu
Atsjar, Bocaffan ad pifces,quod tamen Europa?o non
conducit ftomacho.

Si magni hujus arboris trunci conquiri poflunt, fu

Uha genaamt , en geeftze den Patient te eeten , in plaats

van brood. Wat nu Uha zy , ziet boven in 't eerjie Boek
in 't Kapittel van Sagu. Het gemeene volkje eeten ook

de beeften, maar Jlegts gewreven tot alderbande Atsjar,

Bocaffan, en vifeb ,'t welk voor een Europiaanfcbemaag
'

niet wel dient.

Daar men groote ftammen aantreft , is dit bruync
fcum ipforum cor adeo magnum eft, ut ingentium bertzogroot, dat men roers, ook tot groote Vaartuygen,

daar van maken kan,om dat 't in zee-water zeer durabel

is,fwaar, en nietfebeurt. Uit de Landzoorte kan men
maften tot kleene Vaartuygen krygen , om datze regt van
ftam zyn, maar men moet bet wittefpint over al neerftig

afnemen, en daarom zoekt men gemeenelyk de oude ftam-
men, die van zelfs omgevallen zyn, en waar van 'tbuy-

tenfte bout vergaan is.

By de Maccaffaren is bet gemeen uyt deftyve ryskens

dezes booms tandwryvers te maken , dezelve aan 't eene

eynd wat kneuzende , tot de forme van een penceeltje ,
'(

welk niet alleen dient om de tanden te zuyveren , maar
ook met zyne adftriclie dezelve te beveftigen , te weten

etiam navium gubernacula ex ipfo formari poffint,

quum in aqua marina quam maxime fit durabile,

grave, nee facile findatur: Ex terreftri fpecie mali

minorum navigiorum formari poflunt , quum reftos

gerat truncos, albaftrum vero exterius dili^enter to!-

lendum eft, unde vetufti plerumque eliguntur trunci

Iponte decidui
, quorum exterius computruit lignum.

Apud MacafTarenfes vulgaris obtinet ufus
,
quod ex

firmis nempe hujus arboris ramulis dentifcalpra for-

mentur, qua? ad unam partem parum contunduntur
in penicilli formam

, quod non tantum infervit denti-

bus depurandis , fed etiam vi fua adftringente ipfis

firmartdisi fi ex viridi nempe ligno fint conftrucla. als ze van bet groene bout gemaakt zyn. De feborffe kan
Ejus cortex adhiberi quoque poteft ad Oebat Papeda^ men ook gebruyken tot de Oebat Papeda, bet welk dik

quae faepius memorata fuit. maals genaamt is.

Tabula Sexagefima Tertia De drie- en zestigfie Plaat

Ramura exhibet Atitm litorea , Vertoont een Tak van de Strand- Atun-Boom

,

Ubi Litt. A. ejus pcculiarem fruclum galeaeformem denotat. Alwaar Lett. A, deszelfs byzonderc helmsgewyze vrucht tia-

wyft.

LV. CAPUT
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CAPUT QUINQUAGESIMUM LV. HOOFDSTUKQUINTUM, *

Lignum Clavorum. Lolan Tehran.

ARbor hasc magnam habet adfinitatcm cum Bin-

tangora feu Caju Maria, ejus vero truncus mul-
to brevior & tenuior eft, ita ut vir ipfum ulnis

complecli poflit, magisque in altum erigitur. Cor-

tex non ita profunde fifths eft, nee adeo nigricat:

Ejus ramuli iunc breves, craffi,nodofi,&tanquam in

genicula divifi , vetuftarum vero arborum glabri funt.

Trunci cortex craflus eft , multisque verrucis ac pun-

flulis notatus. Folia ramulorum fummo infident bi.

na fibi obpofita & oblique cruciata, illis Bintangorce

fimillima , vel paulo majora , crafla quoque & fcabra

inftar corii vel membrana? , octo decemque pollices

longa, ties cum dimidio & quatuorlata,iubrotunda,

qusedam vero bifida, nee ita glabra illis Bintangorce,

loco enim fubtilium & parallelarum coftularum haec

multas gerunt fubtilcs intricatasque venulas, quarum
quaedam rectiores funt , magisque protuberant reliquis,

ac rugofum conftituunt folium : Nervus medius in-

geris eft, fuperne planus & fulcatus , inferne trigo-

nus & maxime protuberans : Petioli breves funt &
crafli, fique rumpantur, lac aliquod fpiflum & flave-

fcens,aliquando rarum,exftillat, aliquando non. In
nodofis ramis poft folia flores proveniunt folitarii',

quivis vero peculiari ex peM'nlo , multo minori ifli»

Bintangorce.

Capitula flores formantia fefe aperiunt in binas vi-

rides & conchae-formes fquamas , quibus petala fex

albicantia infident, quorum tria funt majora, & ex-

trorfum flexa, uti in Bintangora,odoris debilis, me-
dium vero fpatium repletum eft brevibus albisque

ftaminibus , antheras luteas gerentibus & in fundo
lanudnofis : Singulis vero in ramis unus alterve tan-

tum limul fefe aperit flos, reliquis capitulis claufis.

Fruttus raro confpiciuntur , ac duplices ipforum ob-

fervavi differentias , quidam formam habebant illo-

rum Bintangoras , fed minores erant , & rugofi , alii

vero oblongi erant, ab utraque parte acuminati , tres

pollices longi, pollice crafllores , primo pallide flave-

icentes inftar Ochrae , vel maturorum Pyrorum. Sub
molli putamine ingens& oblongus recoriditur nucleus,

externe ex viridi nigricans , ex dura & ficca formatus
fubftaHtia inftar nuclei Bintangorce , qui per lorigitu-

dinem in bina insequalia fegmenta divifibilis eft
,
pu-

tamen vero refertum eft albicante & vifcofo ladle.

Unus tantum fructus in toto confpicitur ramo.
Hujus trunci lignum ad oras albicat , fenfim vero

interne magis rubet vel purpurafcit, meditullium ve-
ro feu cor ipfum ex fufco rubet inftar carnis fumo in-

duratae , circa trunci inferiorem partem , ubi ali-

quando foveis excavatus eft, femper magis fufcum
eft lignum quam in fuperiore parte , ubi maxima ex
parte albicat. Fufcum ejus cor lignum gerit folidum
&' durum nee ita nodofum quam in Martabul , fed lon-

gitudinalibus conftat fibris, unde & facilius findi po-
teft, circa radicem truncus multos qUoque emittit

furculos , praefertim fi incurvus decumbat,ibique fit

gibbofus. Flores Novembri obfervantur & fubfequen-
tibus menfibus.

. Nomen. Latine Lignum Clavorum ab ejus ufu , qui-

dam Malayenfes arborem vocant Cumbajig Satoe. h. e.

unifloram, quum unus tantum alterve flos fimul ape-
riatur, magis tamen nota eft Amboinenfi nomine Lo-
lan Waran, Lolan Waccan , & Lolo Waran, h.c. Lo-
lan feu Clavorum lignum , cum foliis arboris Waran
feu Walan, de qua in fubfequenti libro , feu proprie
Bandanenjis Lolan, quum Amboinenfes Bandam Wa-
ran vocent. In Leytimora nominator, fed erronee,
LauaJJin, h. e. falfum folium, auum igni inpofitum
ftrideat, quod proprie verum eft de Folio Acido, de
2uo fupra capite 29. Forte hanc pro litorea habent
.auajjin. Ternatenfes illam vocant Tatumaffuniba

,

h. e. Jongen Lolan , quod nomen commune eft

cum praecedenti Martabul. Booroanenfibus dicitur

Mattabuen feu Mattabue , h. e Murium timor ob fub-

fequentem rationem. In Boerone Tafobo&. Lalan Bi-
tauer vocatur ob fimilitudinem Bintangorce.

Torn. III. Locus.

Spyker- ofte Nagel-Hout.

DEzen boom beeft groote gemeenfebap met de Bintan-
gor ofte Caju Maria, dog denfiamis veel korteren
ranker, zo dat bem even een man omvademen kan 9

by ftaat 00k meer overeynd. De fcborjfe is zo diep niet
gefcbeurd 9 nog zo fwart.

.
De ryskens zyn kort, dik,

knoppig, en als in leden verdeelt , dog aan de jonge boo-
me'n zynze glad. De fcborjfe desjams is dik, en met
veele wratten en peukeltjes bezet. De bladeren (laan aan
't uitterfte der takjes, twee- en twee tegen malkanderen,
in een J'cbuyns kruys , die van Bintangor zeer gelyk 9
of wat grooter, mede dik enjlyf,gelyk leer ofperkement

9
agt en tien duymen lang , vierdebalven en vier duymen
breed , van vooren rond , en zommige gekloven ; zoglad niet ,
als die van 't Bintangor , want in plaats van de fubtile
parallele ribbetjes aan 't zelve , bebben deze veele fyne
en verwerde adertjes, waar van weynige regter en uyt-
Jlekender zyn, dan de andere, en dii blad rimpelig ma-
ken. De middel-zenuwe is groot , boven plat en gevoornt,
van onderen driekant, en verre uytjlekende. Dejleeltjes
zyn kort en dik , als men ze afbreekt, eenige dikke en gbeU
acbtige melk , dog febaars uitfwetende, zomtyds niet.

Aan de geknopte takken agter de bladeren komen de bloe-

men voort, enkelt, en ieder op een bezondere fieel , veel
klp.p.ndrr Ann •///> aian Rintangor.

De knoppen op'enen boar in i>wee groene enfebubswyze
wangetjes , tujjcben dewelke Jlaan zes vaiit'e bloodies ,
waar onder drie grotere zyn, en uytwaarts geboogen*,
gelyk aan de Bintangor , inwaarts , van een Jlapptn
reuk, de middelfte fpatie is uitgevuld met korte wittt
draadjes , geele noppenbebbende , op dengrond wolagtigz
Aan yder tak opent baar maar een of twee teffens i bly~

vende de reft in baare knoppen beftoten. De vrucbten
ziet men zelden , en ik beb tweederley daar van ge-
vonden,de eene waren als die van Bintangor, dog kleen-

der en gerimpelt, de andere waren langwetpig, agter en
vooren toegejpitft, drie duymen lang,ruym een difc,eerft

bleek of ooker-geel , als rype peeren. Onder een weeke
febaal leyt een groote langwerpige korl ,vanbuytenfwart<+

groen, van een hatdacbtige en drooge fubftantiegemaakt,
gelyk 't pit van Bintangor , die zig na de lengte in twee
ongelyke ftukken laat deelen, en defebaal jieekt vol wit*

acbtige en kleverige melk. Men vind maar eene vrucbt

aan een gebeele tak.

Het bout van denjlam is aan de randenwit, en al-

lenskens na binnen toe roodacbtig of paars , regt in 't

bert is 't bruyn-rood , als gerookt vleefcb , omtrent bet on-

derfte van den ftam , daar by zomtyds bollen ofte kuyleh

beeft, altyd bruynder dan aan 't bovenfte, daar bet meeft

wit bout is. Het bruyne bert is een mafftef en bard bout9

zo warrig niet als aan Martahul, maar regtdradig, en

laat zig ligter kloven. Omtrent de wortelfcbiet den ftam
00k veele febeuten uyt , inzonderbeid als by wat krom

leyd , en aldaar bulten beeft. De bloemen ziet men in

November en de volgende maanden.

Naam. In 't Latyn Lignum Clavorum , dat is Na*
gelen-bout, van zyn gebruyk, zommige Maleyers noemen

t Cumbang Satoe, dat is Uniflora als een bloem, om
dat men maar een of twee bloemen teffens geopent ziet,

dog bet is meer bekent met den Amboinfcben naam Lo-

lori Waran, Lolan Waccan, en Lord Waran, dat

is Lolan of Nagel-bout , met bladeren van den boom

Waran of Walan , waar van in 't volgende Boek , of

eygentlyker Bandanees Lolan , om dat de Amboinezen

Banda Waran noemen. Op Leytimor noemen zy 't dog

abujivelyk Lauaffin, dat is zout-btad, om dat 't in 't

vuur zo knerft, bet welk eygentlyk 't Folium Acidum

is waar van bier boven Kapittet 29. Het zy dan, dat

zedit voor een Strand-LuztTm willen bouden. De Ter-

natanen noimen't Tutumafliiniha, dat is jongen-Lolan,

een naam gemeen met 't voorgaande Martahul. De Boo-

roanen noemen 't Mattabuen of Mattubue, dat is muy-

zen-vreeze, om de volgende reden. Op Boero Tafobo en

Lalan Bitauer* na de gelykenijfe met Bintangor.

ft Floats,
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Locus. In ipfa raro obcurrit Amboina , ac ibi in

Hitoes ora, Frequentior vero ell in Cerama, Bonoa,

& Bourone,non tantum in litore,fed etiam abipfore-

mota ad lapidis ja&um.

Ufus. Fufcum Jigni cor adhibetur ad clavos 11-

gneos ex ipfo formandos ad Corre Corren , aliaque

majora navigia apud Ceramenfes & Bonoerenfes , ubi

nulla alia conquiri poteft Lolana, durum enim eft

hoc lignum & durabile in agua marina. Coronas ci-

ftarum & fcriniorum exhocitidemformaripoflunt, fi

rite fit ficcatum , fed aliquando poliendum & frican-

dum eft, fufcus enim color alioquin facile in cine-

reum & pallidum degenerat. Bonoenfcs folia vel

virides comburunt ramos in aedibus fuis vel novis ex-

ftruftis hortis, ut mures pellant, qui per ftridorem,

horumque foliorum ftrepitum ac per ignem terrentur

,

non tantum enim inftar falis itrident, fed fonitum e-

tiam & iftus quafi edunt.

In Rumpbii Adpendice haec adduntur.

Hanc compara arborem cum ilia Hort. Malab.

part. 4. Fig. 39. ibi defcripta fub nomine Tsjerou

Ponna. Portugallice Ponnaco Pequeno. Belgice kleyne

feele Gm-Boom, ubi ipfi fufcum tribuitur lignum, e-

ulesque fructus.

Tabula Sexagejima Quarta

Ramum exhibet arboris , Quae Ugnum Clavorum pr«bet»

Ubi Lift. A. feparatum florem ,

B. Fruftum <fcnotat.

Plaats. Op Amboina zelfs vind men hem weinig en
aldaar op de Kujl van Hitoe, meer op Ceram, Bonoa
en Bouro, niet alleen op firand ,maar 00k eenjieen-voerp

daar van af.

"

Gebruik. Het bruyne hert is in groot gebruyk om
boute nagels daar van te maken tot haare Corre Corren
en groote Vaartuygen , by de Cerammers en Bonoers

*

daar mengeen ander Lolan kan hebben, als zynde bard
en durabel in zee-water. Men kan 'er 00k lyften tot Kif
ten en Kantoren van maken , als bet wel gedroagt is

maar men moet 't onderbouden met fcbueren en polyftenl
anders wert de bruyne coleur graauwacbtig en doods*

De Inwoonders van Bonoa branden deze bladeren of
groene takken in haare buyzen of nieuw-gemaakte Tuy-
nen, om de muyzen te verjagen

} dewelke door bet knerf-

fen en krahn dezer bladeren en 't vuur verfcbrikt voer-

den, want ze niet alleen knerjfen als zout, maar 00k een
geraas maken, en Jlagen geven.

Dit wert in bet Byvoegzel van Rumphius daar by

gedaan.

Vergelykt dezen boom met een andere in Hort. Malab.
part. 4. Fig. 39. befcbreven, onder den naam "yaw Tsje-

rou Ponna. In 't Portugeefcb Ponnaco Pequeno. Op
Duitfch kteene geele Gom-Boom; alwaar bem een

bruyn bout en eetbare vrucbten worden toegefcbreeven.

De vier- en zestigjle Plant

Vertoont een Tak van de Nagel-Boom.

Alwaar Lett A. deszelfs bloem afzonderlyk,

B. De wag* aanwylt.

CAPUT QUINQUAGESIMUM LVI. HOOFDSTUK.

A

S E X T U M.

Arbor Palorum. Caju Beh.

Rbor Palorum in tres dividitur fpecies, in binas

albas unamque nigram , alba iterum fubdividi-

tur in parvifoUam feu mixtam, & latifoliam.

Prima Arbor Palorum parvifoKa vulgatiffima eft , ac

mas habetur , pluribufque exfurgic ftipitibus inftar

fruticis , quorum vero quifque craflitiem perfedlas ad-

guirit arboris , plurimi autem non ultra crus crafle-

Icunt, non refti fed finuofi, nee multum fupra radi-

ces truncum formant, qui aequali & ex cinereo ruffo
obducitur cortice, qui in quibufdam finditur loci's,

hi quoque trunci aliquando fulcati & angulofi funt

,

ita ut Guajavos mentiantur arbores, quas rami ac
folia quodammodo etiam referunt, tenuium vero ra-

morum cortex ex viridi & fufco mixtus eft colore, ac
per longitudinem ftriatus.

Folia per ordines longis in ramis locantur feptem,
decern , ac duodecim ab una parte non dire&e obpo-
fita , fed plerumque obliqua <5c alternata , funt vero
non longiora illis Guajavi, feptem, o&o, & novem
pollices longa, binos lata, in vetuftis vero & frugi-
feris arboribus breviora funt , fcabra, multifque ob-
liquis & parallelis coftis pertexta , unde & contra&a
funt, nihilominus tamen glabra, fplendentia, & ob-
fcure nigra.

Flpres illos Mangae referunt, fed funt majores,
longis enim infident racemis pedem longis & ultra,
?ui in paucos minores dividuntur laterales ramulos:

lofculi vero funt pufilli & concavi illis Lilii conval-
liumvelOxyacanthas GmiIes,fedminores,minufque ca-
vi , ex quinque brevibus formati petalis in orbem po-
fitis, coloris pallide albicantis , in horum centro quae-
dam parva adparent albicantia ftamina, in quorum
medio; capitulum vinde confpicitur, quod in fruftum
excrefcit. Floret Novembri &Decembri, florefque
gratum Cinnamomi fpirant odorem, licet per aliquot
dies in aedibus fuerint depofiti. Fruclus diftis ex ra-
cemis dependent fibi fubpofiti , magnitudine globorum
fclopeti, feufructusBori, per tres nempe fulcos in
tot partes divifi, primo pallide virides, inftar enu-

clea-

.

Paalen-Bootn.

ARbor Palorum <werd verdeelt indriezoorten, tewe»
ten twee voitte en een zwarte. De njoitte werdioe-
derom onderdeelt in een kleenbladige ofte gemengde%

en een grootbladige.

De eerjle Arbor Palorum parvifolia, is't gemeenfte,

en werd voor 't mannetje gebouden , enfebiet op met meer

Jtammen gelyk een ftruyk , doch voerd ieder zo dik , als

een Formeele-boom , doch de meejie werden nietboven een

been of dye dik, niet regt, maar nvat bogtig, en niet

ver boven de wortel een Jiam makende , met een even en

uyt den graauvoen roffefeborjfe bedekt , die zig bier en daar

fcbilfert, en dejlammen zyn 00k zomtyds gevoorntenge-

boekt, zo dat menze voor Gujavos-foomerc zoude aanzien,

voaar na de takken en bladeren 00k eenigzints gelyken ,

docb defcborjje van de dunne takken is uyt den groenen

en bruynen gemengt , en in de lengte wat geftreept.

De bladeren Jlaan mede in ryen tegen malkanderen,

aan de lange en-Jlyve takken, metzeven, tien, entvoaalf

aan eene zyde, aan de meejie niet regt, maarfebuyns
tegens malkander. Zy zyn niet langer, dan die van

Gujavos, zeven , acbt, en negen daymen lang, twee

breed, docb aan de oudeenvrucbtdragende Jiammenzyn-
ze korter , Jiyf, met veele parallele ribben divers doorre-

gen, en daar door gefronfi, niet te minglad, glimmen'

de , en zwart-groen.

Ret bloeizel gelykt dat van de Mangas, docb isgroo-

ter, "want bet float aan trojfen een voet lang en meer,

die bun in weinige zyde-fleelen verdeelen. De bloempjes

zyn kleen en bol , bet Lilium Convallium of Mey-bloe-

men gelyk , docb kleender en min bol, gemaakt van Qyf
korte blaadjes , die in een kringfiaan , bleek-wit van co-

leur , binnen ziet men ettelyke kleenewitte draatjes ,
met

een groen knopje in de midden , waar uyt de vrucbt

wera. Het bloeyt in November en December , en zyn

bloeizel riekt lieffelyk na Caneel, al beeft 't eenige dagen

in buys geleegen. De vrucbten bangen aan devoornoem-

de trojfen agter malkander, in degrootte vanroer-kogels,

of de vrucbt van Bori, te weten, door drie voorens in

zo veel deelen verdeelt , eerji bleek-groen , daar na geel,

daar binnen vind men drie witte langacbtige korls, ge'
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cleatorum Ricini feminum , ex foliorum fapore con

cluderem , efle hanc arborem adfinem Scutellaria ft-

cunda.

Ejus lignum durum eit, grave, ad lsete purpure-

um adcedens colorem, incricatum valde &nodofum,
praefertim vetuftorum truncorum , unde ca*fu & fiflu

difficile: Quamdiu autem frutefcit, ejus tfunci funt

re&i & longi inftar Palorum , nihilominus tamen ip-

forum lignum eft durum & laste rubens : Arbores hae

detruncatas novos emittunt furculos
, quorum tamen

trunci raro crure Tunc crafiiores.

Secundo , Arbor Palorum latifolia truncum quoque

gerit altum fed finuofum , ejufque folia nunc funt ob-

pofita, nunc alternata , a fex ad novem pollices longa,

ultra tres digitos lata, glabra, firma, & in brevem
determinantia apicem , lubtufque craflis coftis dona-

ta. Flores ex fimilibus racemis excrefcunt, verum

adeo pufilli funt,ut vix ipforum forma dignofci poflit,

funt enim potiflimum ex viridi lutea capitula inftar

ilnapios feminis, hifce breviflima infident ftamiriula

fufcas antheras gercntia, flofculi vero petalum diftin-

gUi nequit : Fruftus hue ufque ignoti funt.

Tertio, Arbor Palorum nigra , truncum gerit fatis-

re&um, cruris craffitiem ad fummum habentem, qui

undique fere ramis & ramulis cingitur. Folia funt

folitaria & inordinata, breviflimis infidentia petiolis,

ita ut fere feflilia fint , plurimorumque pars inferior

furfum elevetur, feptem pollices longa lunt& minus,

ultra binos lata, in obtufum apicem clefinentia, fub-

tus multis finuofis pertexta coftis, & contrita nullum

fere fpirant odorem, vel habent faporem. Ex ipfo-

rum alis longus ac brevis provenit racemus fupra bi-

fidusj quorum quivis quatuor vel quinque oblongos

fuftinet flofculos , illis Torminalis quodammodo fimi-

les fed breviores.

Fruftus quodammodo convenit cum illo Caju Bobba,

acvix binos pollices longus & unum crafliis eft , exro-
tundo parum angulofus , fub tenui & molli pellicula

quatuor oblongi reconduntur nuclei , digitorum in-

ftar locati , quorum quivis tenui obducitur pellicula

fubftantia; ficca; & virefcentis , quatuor fuis apicibus

fupremum acutum apicem efformantibus.
Arboris cortex fuccofus eft & craflus , externe ni-

gricans, adeoque firmiter ligno adhseret, utvixfepa-
rari poflit, unde tarn diu craflis contundendus eft

fuftibus, doner diftiltpf? T.pnMw ^nrtirisarligni mu-
cus cutis pruritum excitat, fruftufque plurimum a

vefpertilionibus comeduntur.
Nomen. Latine Arbor Palorum , juxta Malaienfe

Caju Belo ab ejus ufu, Amboinice in Hitoea Tebe, in

Leytimora Aykain , Ay-miel , & Kakae-mea ,
quibufdam

vero Aymiten ab atro foliorum colore, quod nomen
pluribus competit arboribus. Binse priores fpecies

diftinguuntur cognomine parvifoliae & latifolias. Ter-
tia proprie vocatur Caju Belo Itam ob nigrum corti-

cis colorem , Sojenfibus vero Ay-mean
,
quod fignifi-

cat nigrum lignum , quae forte (pedes eft alius arbo-
ris ipiis di&& Umean.

Locus. In faxofiscrefcitlitoribus, humilibusinfilvis

& in montibus , ubi lapilli & carex inveniuntur in lo-

cis ventofis ad filvarum oras.

Ufus. Longi pali hujus ligni pedem crafli ac tenui-
ores magno font in ufu ad palos , ex quibus pifcinae

formantur, hi enim acuminati planis inponuntur li-

toribus in triangulo , vel tali forma, qualis defideratur,
hujus enim duri ligni acutis apicibus faxofum folum
facile perforari poteft, vel fi nimis fit durum, fer-

reis prius inftrumentis perforandum eft. Hifce itaque
ereftis palis undique adne&untur mattae ex fnTa arun -

dine Boeloe Seroe difta confeclse , ita ut fepimentum
referat, cujus apex hortulum refert , quod zedificium
Seri vel proprie Seroe vocatur. Hi pali ex hoc eli>

guntur ligno, quum durum fit,atque in aqua marina
durabile. Ex craflis arboris truncis aedium poftes for-
mantur*, ex tenuioribus vero ejus ramis erefti pali

pifcium corbium Boeboet diftorum, noftratibus vero
Bo)bers vocatorum. Longi hi pali tettis etiam infer-
viunt

, fecures vero quammaximeperduntur, fi caeden-
donon adtendatur ad venarum vortices, quinodum
dormant, ac vicari debet.

Tom. III. Servi

lyk de gepelde zaden van Ricinus, na defmaah van de
bladeren zoude men oordeelen , dat dezen boom uyt bet
maagjebap zy van Scutellaria fecunda.
Ret bout is bard, zwaar, na 't ligt-roode trekkende

,

zeerwarrig en quajlig , voornamentlyk in de oudejlammen*
dierbalven moeyelyk, omte happen en klooven: Zo lang
bet een Jlruyk is, geeft bet lange en regie Jlammen,
ah fparren, niet te min van een iigt-rood en bard bout.
De boomen afgekapt zynde, fchieten weder nieuwejlrui-
ken, docb die Jlammen werden zelden dikker dan een
dye.

Detweede, Arbor Palorum Latifolia of Grootbla-
dige, beeft mede een booge, docb bogtige flam, en dt
bladeren jlaan zommige regt, zommige verhvijjelt tegens
malkander , van zes tot negen duymen lang , en ruym drie
vingers breed, glad, fiyf, met een korte fpitze, en be-

neden met grove ribben.
y

t Bloeizel komt van diergelyke

troffen voort, docb 't is zo kleen, dat men qualykeenge-
daante daar van rnaken kan , <want bet zyn meejl groen-

geele knopjes, als Mojlert-zaat, daar op zeer korte' ve-
zeltjes jlaan , met bruyne noppen , en de bladeren van bet

bloempje kan men niet bekennen. De vrucbten zyn tot

nog toe onbekent.

De derde Arbor Palorum nigra, ofzwart Paalbout,
den boom beeft een redelyken regtenftam, dp 't boogfte
in de dikte van sen dye

, /ehier man onderen op bezet met
takken en ryskens. De bladeren jlaan enkeh en.zb.nder

order op zeer korte enfebier geenfteelen, en ook zodanig
dat de meejle baare onderjle zyde na boven keeren; zy
zyn zeven duymen lang, ook minder, en ruym twee
breed , met een flompe fpits , van onderen met veel bogti-

fe
ribben, gewreven zonder merkelyke reuk ofjmaak.

Jyt baaren feboot komt een lange en een korte fleel bo-

ven intween verdeelt t ieder dragende 4. of 5 langbalzige

bloempjes, die van Torminalis eenigzints gelyk, docb

korter.

De vrucbt gelykt eenigzints die van Caju Bobba, is

fchaars twee duyrntn lang , en een vingef dik , -uyt den
ronden wat hoekig, onder een dun en nveekefcbelle vind

men vier langiverpige korrels, als vingertjes tegens mal-

kander Jlaande , ieder met een dun velletje omgeven , van
fubjlantie droog en groenacbtig , met baar vier bovenfte

eynden de bovenfle ftyvefpits uytmakende.

De feborffe is zappig en dik, van buyten zwartachtig,

en bangt zo vajl aan t bout , dat menze qualyk affcbillen

kan, dierbalven moet menze met dikke Jtokken zo lange

kloppen , tot datze affpringt. Den taayeti flym zo uyt

de feborffe als uyt bet bout maakt jeucken op bet lyf, en

de vrucbten eeten de Vleef-muyzen meejl op.

Naam. In 't Latyn Arbor Palorum , na 't Maleyt-

febe Caju Belo , van zyn gebruyk , Amboins, op Hietoe

Tehe, op Leytimor Aycayn , Aymiel, en Kakae Mea ,

docb by zommige Aymiten, na de zwarte coleur van 't

loof, een naam met veele boomen gemeen. De twee eer-

fle zoorten werden onderftbeyden met den toenaam van
kleenbladige en grootbladige. De derde biet eygentlyk Ca-
ju Belo itam , na de zwarte coleur van defeborffe, by
die van Soja Ay-mean, voillende zeggen , znxartbout ,

zynde miffebien een mede-zoorte van een ander boom by

bun lieden Umean.
Plaats. Hy waft op fteenige Jlranden, onder 't kreu-

pelbofcb , en op de bergen , daar bet kleine Jleenen en

fnygras beeft , en lugtig is , aan de randen vande boffeben.

Gebruyk. De lange fparren dezes bouts , em been dik

en dunder , zyn in groot gebruyk , tot palen , waar uyt

men defeus en vicb-tbuynen maakt, want dezelve toege-

fpitft, zet men op de v'lakke Jlranden voor aan, met een

driezydig booft, of zodanige fatzoen als men de Seri beb-

ben wil, want met de feberpe fpitzen van dit hard bout

kan men ligtelyk denfteenigengronddoorbooren, ofzodie

te bard is, moet men met yzere koevcetcn voorbooren.

Aan deze Jlaande palen dan werden langs benen , en

rondom de hoofden, ydele matten van gefpleeten riet

Boeloe Seroe gemaakt, gebonden, datbeteendoorgaan-

de begge gelykt , en de boofden kleene tbuyntjes , welk

gebouw men dan Seri, of eygentlyk Seroe noemt. Deze

palen neemt men van dit bout , om dat 't bard , en in

zee-water durabel is. Uyt de dikke Jlammen maakt men

Jlylen tot buyzen , en uyt de dunder takken regte bouten

aan de vifeb-korven , by de onze Bobbers genaamt. De:

lange fparren zyn ook dienflig tot dakwerk. Men kan

de bylen zeer bederven , als men in 't kappen niet let op

de draayingen der aderen , die een quajl maken , en die

men myden moet.

N 2 De
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De Jlaven en Sen-makers balent zo fterk tot dagelyks

gebruik, dat men qualyk een boom vinden kan.
Servi hoc Sen fabricates tanta copia hoc petunt

lignum, ut vix ejus ulla fuperfit arbor.

De fcboongemaakte Jlammen van de derde zoorte die
men tot fparren in den buisbouw neemt , als mede totbe-

los ofpalen aan de Seris, zyn in Zee-water op verre na
zo durabel niet, als bet witte Ca]\i Belo, en genereeren
ligt den boor-worm Tambelo genaamt. Deszelfs fmeeri-
ge bladeren gewreven en opgelegt , rypen zeer wel de
tfloedvinnen , en trekken in de zweeren bet etterige oog
uyt.

Anders bond men de palen van Siri Boppars Jlammen
tot de bovenftaande Seris gemaakt ookvoor durabel , zyn-
de wel een melkacbtig en week bout , niet te min in zout-

water den worm niet onderworpen.

De vyf- enfeftigjte Plant

Ramum cxhibet Arbmt Pakrum alba , fiofibusfru8ib*foue Vcrtoont een Tak van het witte Vahn-Vtout met bloemen

confpicuum, r
en w^/w beladen

,

tJbi Litt. A. Alterius fpecieifruttum trigonum rrprafentat. Alwaar Lett. A. de dneboekigevrugt vande anderezoortaan-

wyft.

Depurati tertiae fpeciei trunci sdium palis infervi-

unt uti & palis Serie, fed in aqua marina non ita

dura'biles funt ac alba? Caju Balo, generantque facile

teredinem Tambelo diclam. Ipfius mucofa folia con-

trita & anthracibusinpofitaoptimematurationempro.

movent, ulcerumque purulentiam tollunt.

Pali Siri Boppas truncorumadmemoratam Seris ex-

ftruttionem durabiles quoque cenfentur , licet molle ac

la&efcens fit lignum , quod in aqua marina tamen coffis

non eft obnoxium.

Tabula Sexagefima Quinta

Tabula Sexagefima Sexta De fes- enfejligfie Plant

Ramum exhibet Arboris Valorum nigra , oblovgh JrtiBibns Vertoont een Tak van van de zivartePattn-Boom , metxyn

onuftum. lankwerpige vrugftn behangen.

CAPUT QUINQUAGESIMUM LVII. HOOFDSTUK.
S E P T I M U M.

Vertifolia. Sappal Lauhali.

VErtifolia duplex eft, alba & rubra; Alba feu lad-

folia magnam gerit adfinitatem cum Refiiaria

prima, fubfequenti libro defcripta, ita ut multi

hanc cum ilia confundant, ac communi indigitentur

vocabulo Sappar, magna tamen inter illas obferva-

tur differentia; Vertifolia enim ingens eft arbor, cu-

jus folia i\\\s Refiiaria neutiquam refpondent, fruftus

etiam maxime inter fefe differunt.

Ejus folia funt oblongo-acuminata , ofto novem-
que pollices longa, tres lata, inferius latiffima &
xnaxime rotunda , breviffimis infidentia petiolis , alter-'

natim ramulis inpofita , majorique numero quam in

Reftiaria, fuperne obfcure viridia, inferne incana,

ad taftum mollia ac fere lanuginofa , ad oras non
ferrata nee finuofa : Magni rami perfette funt rotun-

di, glabro obdufti cortice, qui ex viridi & fufcova-
liegatus eft, ac ruffis punttulis maculatus inftar illius

Rejtiarice , cujus generis fine dubio Vertifolia eft , fed

hie locatur, quum ejus lignum tignis inferviat: Ejus
flores funt pulilli & albi : Fruttus funt baccae utifub-
fequentis.

Lignum eft molle, album, leve, & viride; Cor-
tex ejus viridis facile decorticari poteft uti Salicum

,

gratumque , fed debilem , fundit odorem , fere inftar

Styracis Liquidce , qui etiam percipitur, fi ejus rami
amputentur.

Secundo; Rubra feu angujlifolia Sappal Lauhalimi-
nora & anguftiora gerit folia, fex pollices longa, bi-

nos lata, jumora vero otto & novem pollices funt
longa, tres lata, amplo ortu incipientia, ac fenfim
angufte & acute defmentia , non ferrata , fuperne in-

tenfe viridia, inferne albicantia, non lanuginofa , fed
glabra, multis pertextavenistranfverfalibus, oblique
admodum decurrentibus. Singularen habent chara-
fterem , quod una nempe ipforum pars ad pedolum
femper Iongior fit altera , inferior nempe. Nee tres
geruntnervos ad petiolum concurrentes uti Refiiaria:
Ejus ramuli funt longi, glabri, & gilvi, feu ex coe-
ruleo virides', quibus folia inordinata infident.

Flores brevibus ex racemis progerminant , qui pufil-
li & albi funt, hos infequuntur baccse ex rotundo
plans, plurimse fimul conleftae , magnitudine Cerafo-
rum nigrorum , fed plans& compreffje , ac fuperius fo-
vea inprefls, loco umbilici, quaevis vero piano infi-

dent

TVendent-bladt-Boom.
.

DE Vertifolia is tweederley , witte en roode. De
witte of breedbladige beeft veel gemeenfebap met

Reftiaria prima, in 't volgende ooek befebreven,

zodatzeveele daarmede confunderen , en met eenen naam
noemen Sappar, egter is 'ermerkelykonderfcbeidtujfcben

beyde , want de Vertifolia werd een grooten boom, van

bladeren de Reftiaria gantfeb met gelyk, ook verfcbillen

de vrucbten leveel.

De bladeren zyn langwerpig , /pits , acbt en negen day-
men lang, drie breed, agter breedjl en rondfi x

op korte

fieelen verwijjelt aan de takken fiaande , meerder ingetal,

dan aan & Reftiaria ofLonte-boom, boven donker-groen,

van onderen witacbtig , zagt in 't aantafien , en bykans

wollig, aan de kanten ongezaagt, en niet boekig: De
groote takken zyn regt-rond, met een evene feborjje be-

dekt, dewelke uyt den groenen en bruynen gemengt is

,

met rojje punftjes befpikkelt, als die van Reftiaria, uyt

wiens gejlagt de Verdfolia buyten twyffel is, docb at-

bier gejtelt, om dat zyn bout tot 't timmenenbequaamis.

Het bloeizel is kleen en wit: De vrucbten zyn bezien

,

als in 't volgende.

Het bout is week, wit, Ugt %
en groen: De groene

fcborjje laat zig ligt aftrekken, gelyk aan deWilgen, en

geeft een goeden , docb Jlappen reuk van boar , bykans als

de Styrax Liquida, die men ookgewaar werd, alsmen

de takken afkapt.

Ten tweede; De roode of fmalbladige Sappal Lau-

hali beeft kleender enfmalder bladeren , zes duymenlang,

en twee breed, docb dejonge zyn acbt en negen duymen

lang, en drie breed > van een breed begin, allenkshens

in een fpitze toeloopende , cmgetant, boven boog-groen,

beneden witacbtig, niet wollig , maar glad, met wd*
dwers-aderen , die zeer febuyns loopen. Zy bebben tot

eenteken, dat de eene belft altyd longer is aan denjleel,

dan de andere , namentlyk , de agterjte. Zy bebben ook

seen drie aderen by denjleel t'zamen ftootende ,
gelyk de

Reftiaria: Deryskens zyn lang, glad, enblaauw-groen,

daar aan de bladeren zander order Jlaan.

Het bloeizel komt voort aan korte trosjes, zynde tvitf

en kleen, daar op volgen uyt den rondenplatte bezien,

veele by malkander, in de groottevan krieken, docbplat

gedrukt, met een kuyltje boven op, in plaatze van den

navel; en ieder op eenplat bordekenfiaande ,
zwart,met

ei*









IV Seek. LVII Hoofifi. AMBOINSCH KRUYDBOEK. ior
dent pericarpio , nigrae funt,& tenui pellicula tectas,

in tres fulcos divifae , intus tres nuclei fibi adcumbunt

in acutum definentes apicem , ficca medulla feu fla-

va farina obducti loco carnis : Facile in partes difie -

Cari & dividi poflunt, ac quaevis expallido& lignofo

componitur putamine, fub quo nucleus planus &ruf-

fus reconditur, durus, niger, & fplendens inftar Ci-

jnicis fed tenuior eft, baccaevero integrae rugofae

&

ficcasvidentur, ac plerumque furfum elevantur, ma-

turefcunt vero Augufto & Septembri.

Maxima autem differentia in ligno confiftit, quod

in rubra fpecie multo folidius & gravius eft, ad oras

album, & intus laete rubens, tignis inutile. Ambae

fpecies in humilibus crefcunt collibus , virgultis , ac

defertis hortis. Hanc vero proprietatem habent,

quod foliorum pars albicans femper vento fit obpofi-

ta ac proinde e longinquo alba adparent, uncle &
fuum obtinuit nomen , Sappal enim Laubali Hituen-

fibus denotat Sapped (Leytimorenfibus Sappar.} quae

fuum obvortit Folium, hinc & Sappal Laubali talis

denotatur homo ,
qui variabilis admodum eft , ac fem-

per optima proHit verba coram illis , quibus praefens

eft, quum ab iis recedens cum aliis fibi creditacom-

municet.
Women. Latine Vertifolia , juxta Amboinenfe ac Hi-

toenfe Sappal Laubali : Malaice Caju daun Babaly , h.

e. folium inverfum ob diciam rationem. Leytimoren-

fes in Amboina, qui non adeo curiofi funt ac Hito-

enfes iEthiopes, ipfam confundunt, uti dictum eft,

cum Refiiaria prima , utrafque vocantes Sappar & Sap-

par LaubarL
Locus. In Amboina obcurrit in Hitoenfi regione

frequentior quam in Leytimorenfi , ac praefertim ru-

bra ejus fpecies.

Jjfus. Ex truncis rectifque ramis Totarren forman-

tur, h. e. pali, seque ac ex Refiiaria, ambae enim

funt arbores redas& teretes. Mulierculae admodum
delectantur recenti odorato cortice ; ficcus enim nul-

lum fpirat odorem , quern cum aliis odoratis foliis ac

praefertim Daun Dillem conterunt, quibus corpus ac

veftes inter lavandum fricant& obliniunt : Alia? folia

& corticem flmui cuinerum: acTnuitencque renui Ory-
zas pulti Boeboer dictae, qua? maculis nsevifque faciei

faspiusinlinitur, quiindedifparent, cutimque glabram

reddunt.

Hie cortex cum veteri Pinanga & Siri Banda ma-
lticatus, ejufque fuccus deglutitus Amboinenfibusfono-

ram & claram reddit vocem , quum ex ipforum mo-
re diebus feftis per aliquot noctes cantare debeantvel

potius lachrymari : Hie autem cortex ore mafticatus

multum provocat falivam , ac fpumam inftar faponis

excitat, haud tamen ingrati eft faporis, qui cum le-

vi amaritie, & adftridlione junftus eft, ac proinde

detergentem poffidet virtutem.

Siccum hujus arboris lignum facillime flammam
concipit claram, unde diebus feftivis adhibetur ad
combuftiones cum ligno arboris Regis , diciturque regi-

um lignum diebus regiis efle comburendum. Rubrae

fpeciei lignum , fi ex vetuftis fit truncis intus laste ru-

bentibus, durabile eft adaedificiaexftruenda, unde&
ab Hitoenfibus aedium poftes ex ipfo formantur, in

ipfo enim folo non putrefcit facile, unde & ad infe-

riors aedium partes adhibetur.

een dun fcbelleken bedekt , en in drie voorens verdeelt.
Binnen fiaan drie korrels tegens malkander , die in een bar-
de /pits eyndigen, met een droog merg of gecl-meel om-
geven , in plaats van 't merg. Zy laaten baar ligt van
-malkanderJcbeyden, en ieder bejlaat uyt een bleeke bout-
acbtige fchale , daar onder leyd een ander rojje enplatte
korl> bard, zwart, en glimmende

, gelykeenWeegluysy
docb dunder, maar de bezien nog gebeel } zyn dor van
aanzien, en meefi agterwaarts gebogen , menzietzeryp
in Augufius en September.

Het nieefte onderfebeid bejlaat in 't bout ,
'{ welk in de

roode zoorte veel digter en zwaarder is , aan de kanten
wit, en na binnen toe ligt-rood, en tot timmeren onbe-
quaam. Beyde zoorten waffen op laage beuvelen , kreu-
pelbofcb, en verlatene tbuynen. Zy hebben die byzon-
dere eygenfebap , dot de bladeren baare witte zyde altyd
tegens de wind keeren , en dierbalven van dien aart wit
aan te zien zw, waar van by ook dien naam beeft , want
Sappal Lauhali in

y

t Hituees te zeggen een Sappal,
(Leytimors Sappar) die zyn blad omkeert , bier van
daan noemenze ook Sappal Lauhali , een zodanig menfeb,
die met alle winden waayd, die altyd 't fcboonjtefpreekt
by die geene , daar by by is, en ondertuffeben allesover-
draagt , wat by by andere geboort beeft.

Naam. In 't LatynVertifolm, na'tHitoeefcb, Am-
boins Sappal Lauhali, Maleyts Caju daun Babaly, dot
is, wendent-blad , om de voorgaande reden. tie Leyti*
morezen in Amboina, die zo curieus niet zyn, als de
Hitoeeze Mooren, vermengen hem, als gezegt, met de
Refiiaria prima of Lont-boom, en noemen beyde Sap-
par en Sappar Lauhari.

Plaats. Men vind bem in Amboina , op 't Hitoeeze
land , meer dan op Leytimor , inzonderbeid de roods

zoorte.

Gebruyk. Uyt de fiammen en regte takkenmaaktmen
Totarren, dat is, ftangen en Jparren, zo vcel als uyt
den Lond-boom , want beyde zyn regte en ranke boomen,

De Vrouwt)es hebben een bebagen in de welriekende ver*

febe fcborjfe ( want de droogp riekt niet ) dieze met an-

dere welriekende bladeren, inzonderbeid Daun Dillem
wryven , en daar mede *t licbaam , en de klederen onder

't waffen befiryken : Andere wryven de bladeren enfebors-

fe Vzamen onder een dun rys-papken, datze Boeboer
noemen , 't welkze dan op de vlekken enfproeten des aan-

gezigts dikwils ftryken , dewelke daar door vergaan, en
een zuyvere buyd maken , en nalaaten.

Detelve JZBorffe met uuae Pinang en Siri Banda ge-

knouwt* en 't zap ingezwelgt, maakt de Amboinezen
een glaade keel , en belderefiem, als zy mar'stands ma-
nier op baare boog-tyden eenige nagten naar malkanderen
moeten zingen, of veel meer buylen: maar deze fcborjfe

in de monageknouwt , verwekt veelfpeekzel , enfebuymt

als zeep, docb is niet onaangenaam vanfmaak, met een

kleene zamentrekking en bitterbeid vermengt, en dierbaU

ven afvagende van kragt.

Het drooge bout brand ligtjn belder, daarom werd '£

gebruykt tot vuur ftooken , en op baare beylige dagen

Vzamen met 't drooge bout van Arbor Regis , willende

zeggen, dat men Koninks-hout op Koninklyke dagen tnoet

branden. 't Hout van de roode zoorte als *t van oudt

fiammen , en binnen ligt-rood is , werd durabel bevonden,

en in den buysbouw , en by de Hitoeezen tot fiylen van

buyzen gebruykt , want zelfs in de grondvergaatbet niet

ligt, daarom men
y

t ook tot onderleggers van Paggers ge-

bruykt.

De feven- enfejligftc Plaat

Ramum exhibet arboris Vertifolia didae feu Sappal, floribvs Vertoont een Tak met zyn bloemen van Vertifolia otttSappa?-

omatam ad Litr. A. Boom met Lett A
B. Vero ramum frucJihts confpicuum reprsefentat. B. Wyft aan een Tak van de zelfde botm met tyn vnuhten.

Tabula Sexagefima Septima

.

CAPUT N 3
LVII.
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CAPUT QUINQUAGESIMUM LVIII. HOOFDSTUK.
O C T A V U M.

Mangium celfum. Mangi Mangi *
Hout.

Toncke.

NUnc cohortem adducemus arborum maritimarum,

qua? vitam fuam ex & circa aquam marinam

trahunt, quaeque vicifiim ramis wis nunc mare

nunc litus falutant. Harum quasdam continuo aquas

exponuntur, ac generali vocabulo Mangi Mangi vo-

cantur, quae in quinque genericas clafles dividuntur,

ac primo Mangium legitimum eft , fecundo Mangium

cafeolare , tertio Mangium album , quarto Mangium

fruticans , quinto Mangium ferreum.

Prima fpecies iterum fubdividitur in quatuor fpe-

cies, uti primo Mangium celfum, 2. Minus. 3. Digita'

turn. 4. Candelarium.

Mangium celfum feu proprie Mangi Mangi omnium
altiflima eft arbor ad Alnumproximeadcedens,trun-

cum gerens rectum , viri craffitie ,
qui comam gerit

anguftam,& vagam: Ejus cortex craffiffimus eft,ru-

gofus , films , & fragilis , inferius nigricans , fuperius

plumbeus, fucctofus, & interne rubens. Folia ple-

mmqueadLaurinaadcedunt,ab utraque nempe parte

acuminata, integra, glabra, firma , & fplendentia*

paucisque notata venis
,
quae in fuperiore parte ma-

gis protuberant, ibique intenfe viridia funt , inferius

vero flavefcunt, quinque & fex pollices Jonga,binos

& binos cum dimidio lata, petiolis pollicem longis

infidentia, obpofita & cruciata , aliquando vero non
hunc obfervant ordinem ; ramorum lummoplurimum
infident fimul conletta , caetera ramorum pars nuda

eft, nodofa, &finuofa, ramique ipfi facile abrum-

puntur.

Poft & inter folia oblonga & acuta capita excre-

fcunt digiti articulum longa,ex fufco rubentia,quae

in decern feCe aperiunt apices , feu radios, neuti-

quam ample extenfos, fed tantum dehifcentes, in-

ftar calicis , in horum centro fefe exhibent decern an-

gufta petals , feu ftamina , fuperius bifiHa % inrenfe

lutea, non elevata, fed inter pfiores apices fefe fi-

ftentia, decidua facile, funtque ipfi hujus arboris flo-

res. In hujus calicis centro oblongum ponitur piftil-

lum , inferius ventricofum , fuperius anguftatum in-

ftar ampullae , ex hujus centro fruttus excrefcit,qui

oblonga & rotunda eft filiqua , fpithamam vel pedem
longa , minorem digitum craffa , per longitudinem
ftriata, prope ortum rubra , caetera ipfius pars ex
fufco & obfeure viridi colore variegata eft , fubftan-

tiae herbaceae, fed fenfira parum lignofae, quae intus

album & ficcum gerit cor, forma craflinervi, quod a
plebe editur. Has filiquae maturae ex ftellato deci-

dunt calice, qui in arbore remanet, apice vero ter-

rain tangentes, radices agunt, & arbufculas emittunt,
foliaque ex inferiore propullulant parte, licet etiam
hae filiqua? transverfaliter terram tangant, ex fuperi-

ore tamen ipfarum parte radiculas emittunt, fefeque
erigunt. •

Arboris lignum rufFurn eft- feu rubens , durum ,

grave, fuccofum,& per longitudinem rimas facile a-

gens, odoris paludofi feu fulphurei, qui in cortice
tortior & penetrantior percipitur , facile autem flam-
irftm concipit , licet fit viride, fi per momentum tantum
igni fuerit adpofitum , &fumo inroratum

, quando for-
tern concipit flammam , magnumque emittit calorem,
fed ftridorem excitat & fcintillas ejicit,quod in ficco
tamen non ita obfervatur, cujus caufTa eft fulphurca
pinguedo, quam in paludofo ac falfo extrahit folo.

Dum itaque hae arbores femper mollibus ac palu-
dofis crefcunt locis, feu talibus in litoribus, qua vi-

cifiim maris itu & reditu nunc aqua marina teguntur,
nunc liberantur , hinc ipfarum radices plerumque
fupra terram nudae elevantur, ex multis quad nigris
& rotundis compofitse farciminibus

, quae inftar fer-
pentum intricatae ab una ad alteram excurrunt ar-
borem , difficilemque tranfitum cauflant ; fi enim ex
is prolabamur, ad dimidiara corporis partem paludo-

fo

NU zullen ttry opvoeren een troep van eygentlyke
Jlrand-boomen , die baar leven in en omtrent 't zee*

water bebben , ziende met beurten onder baare tak~

ken dan 't drooge land , dan H zee-water. Zommige oofc

flaan geduurig in 't water , men noemtze met een generate
naam Mangi Mangi , en die zyn in vyf boofd-gejlagten

verdeelt: als eerftelyk Mangium Legitimum : Ten twee-
den Mangium Cafeolare : ten derden Mangium Album:
ten vierden Mangium Frutticans : ten vyf,den Mangium
Ferreum.
Het eerfte geflagt wert wederom verdgelt in vier zoor-

ten, als 1. Mangium Celfum. 2. Minus. 3. Digita-
tum. 4. Candelarium.
Mangium Celfum oftt eygentlyke Mangi Mangi, is

bet hoogfte van alien , de Elffeboomen naaft komende,
met een regte Jlam van een mans dikte , boven met een

fmalle en ydele kruyn. Defcborjfe is zeer dik, ruyg,ge-

borften, en breekfaam, beneden Jwartacbtig , boven loot-

verwig, zappig, en rood van binnen. De bladeren in

't generaal gelyken de Laurier-btaderen , namentlyk agter

en vooren toegefpitjl , met eve?ie kanten
3
glad, Jlyf, en

glimmende , met nveinige merkelyke aderen , aan de bo-

venfie zyde meer uytbuylende , en aldaar hoog-groen , van
onderen geel-groen, vyf en zes duymen lang,en twee en

twee en een half breed , met baar duym-lange Jleelen regt

tegens malkander , en in 't kruys jiaande , dog bier en

daar de ordre brekende. Zy flaan aan 't voorfte der tak-

ken meeft by malkander, want de reft is Moot, knoppig,

bogtig, en de takken zelfs breeken kort af.

Agter tin tiijfrhpn flp hlnderon hfmtfn IfingwetpigC tn

fpitze knoppen voort, een lid van een vinger long , en

bruyn-rood , die bun openen in tien fpitzen offtralen,
geenzints wyd geopent , maarflegtsgapende , als eenkelkjei

daar binnen ziet men tien fmalle blaadjesofdraadjes
)
aan

baar bovenfle in tween gekloven , boog-geel, en niet bo*

ven de buytenfte ,maar wet tuffeben dezelvedoorkykende9
en ligt uytvallende, dewelke zyn 't bloeyzel van dezen

boom. In de midden dezes kelks float een langwerpig

beuveltje, beneden met een buykje,en boven met een bals9

als een oly-kruykje. Uyt deffelfs mond waft de vrucbt,

zynde een langwerpige ronde bouwe , eenfpan of een voet

lang, en een kleene vinger dik, in de lengte geribt , by

baren oorfpronk rood , de reft uyt den bruynen en donker-

groenen gemengt , kruydacbtig van fubftantie , maar ten

laatften wat boutacbtig , van binnen met een wit droog

bert, in de gedaante van eendikke zenuwe, 'twelkby't

flegte volkje eetbaar is. Deze bouwen ryp zynde, vallen

uyt den gefternden beeker ,die aan den boom blyftbangen,

en met baare fpitzen in de aarde rakende ,gewinnenivor-

telen , en brengen jonge boompjes voort : de bladeren uyt

't agterfte eynd voortkomende , en al vallen de bouwen

dwers op de aarde , zofebietenze evenwel uyt bet voorfte

eynd baare worteltjes in de aarde , en regten baar als

dan op.

Het bout is ros of roodacbtig, bard, fwaar, zappig 9

en in de lengte ligt febeurende , van een moerasagtigen

offwaveligen reuk, die nogfterker in defcborffe is, ligt

brandende al is >'t groen , als 't maar een kleene poos tn

't vuur gelegen en berookt is, wanneer bet fel brand, en

eenflerke bitte geeft, dog met wat knerjfen en fpringen,

*t welk in 't drooge meeft vergaat , wiens oorzaak is de

fwavelagtige vettigbeid, die 't uytde moerajjige en zoute

gronden trekt.

Dewyl nu deze boomen altyd ftaan in weekagtige en

moerajjige gronden , of op zodanrge ftranden , die betzout

water met beurten van Ebbe en Vloet ontbloot en bedekt,

zo ftaan de wortelen 00k gemeenelyk boog boven de grpna

bloot, van veelefwarte en ronde worften gemaakt, als

flangen door malkander gevlogten van den eenen boom tot

den anderen , dat men gantfeb moeyelyk daar over gaan

kan ; want zo men daar van afflipt , raakt men tot in de

midden toe in de moeras. Egter is daar onder altyd een
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fo obruimur caeno , Cab hoc tamen femrier durum

faxofumque reperitur folum , cui arborum radices

fefe infigunt firmiter,.fuperiores vero & laterales ha-

rura radices fungofae admodum ac molles funt, ita ut

facillime caedi & disrumpi pofiint, dumque ha; arbo-

res quam arcliflime fibi adftant, magnamque hujus

litoris occupant partem ad aliquot milliarium fpatium,

talibusque intricatis radicibus fibi innectimtur ita, ut

unam radicum congeriem conftituant , hinc regionem

iftam ab hac parte vix permeare pofliimus, dum ad

minimum ad fclopeti minoris diftantiam, in quibusdam

vero locis ad majoris fctopeti projettum fuper has

radices incedere cogamur, antequam ad ficcam per-

veniamus terram, quod incolis non ita difficile eft,

qui has fuperfiliunt radices inftar hircorum , quum
Europsi melius norint calceis incedere.

(Jbi vero diu morari volumus , pontes lignei fupra

has exftruuntur radices , vel ubi caenum non nimis

eft profundum, radices exciduntur usque ad durum

folum , quod noftri milites in Ceramenfibus bellis

optime addidicerunt : Arbores autem
,
quae diffufe in

arenofo crefcunt folo, nudas itidem gerunt radices,

fed arcie intricatas , & mox arenam perforantes , ut

folidum occupent folum.

Ami tempus. Non certum obfervat hsec arbor flo-

rendi vel fru&us producendi tempus , quum omni
anni tempore, pro varietate infularum, hos gerant ra-

tione iplarum varietatum. In Amboina plurimum
florentes vidi menfibus pluviofis , fru&usque maturos

obfervavi O&obri & Novembri.
Nomen. Generale cunttarum harum arborum no-

men eft Mangium. Malaice Mangi Mann. Ac qui-

busdam fcriptoribus Belgis Worm-boom leu Radicum
arbor, quod cum Varinga haud confundendum eft.

Primam fpeciem voco Mangium Celfum, quum omnium
harum arborum altiflima fitj&recliffimum gerattrun-

cum. Item Mangium Legitimum , h. e. verum , feu

genuinum Mangi Mangi. Malaice Baco & Toncke.

Quidam hanc vocant arborem Mangi Mangi Peram-
pOUan leu feomiriam , quod alii mdiorc jora -Uibfequen-

ti tribuunt fpeeiei. Ternatice dicitur Lolaro , noftree-

que nationl Lalary-bout. MacalTarice Sala Sala. Am-
boinice in Hitoea Teby , aliis vero in locis Waccat &
Wait. In Leytimora fVatta Lopu , in Orientali Cera-

mae plaga Akat. In Bonoa & parva Cerama Kakil ,

Chinenttbus Katya.
Locus. Haec mira aquofa arbor non tantum pluri-

mum nota eft in cun&is aquofae Indiae infutis, fed

ejas fpecies quoque obcurrunt in India Occidentali

,

Africa, & feptentrionalibus vicinae auftralis regionis

plagis &c. Prima ipecies in ipfa raro invenitur Am-
boina , fed porro m Cerama , Manipa , & Boerone
magna in qnantitate , in omnibus nempe fmibus &
traitibus, in quibus mare eft pacatum, plana funt

litora , paludola loca , inque iis ad duorum vel trium

pedum altitudinem durum faxofumque folum , atque

ubi mare undis fais acftuaria format. Magnus Kayeli

fmus in Boerone, ubi non tantum plana ac caenofa

font litora , fed ingentia quoque flumina , denfas in-

primis harum arborum profert filvas in litore , unde
a multis annis lignum pro foco petitum eft pro ca-

ftello Victoria. Magna Gelolo infula profundi's fuis

fmibus non tantum juxta litus amplis harum arborum
filvis occupata eft , fed hae ad ipfos usque montes
crefcunt, ita ut has vallibus inferviant, quibus natu-

ra has infulas munivit in locis habitatis, ut facilis ad
ipfas adpuffus prohibeatur.

Ufus. Hoc lignum magnam cum Alno noftrahabet
proprietatem , quum nempe caenofo fepultum loco
durabile admodum fit, unde & aedium fundamenta
talifcus exftru&a locis, hujus arboris cacfis ftipitibus

fternuntur, quae fegmenta mortui viri vulgo vocan-
tur. Ubi vero hoc lignum ficco exponitur loco , vel

extra aquam eminet , facillime perit , magnosque

,

craffos,& pingues generat cofibs , ante omnia autem te-

redinerr. , quae fiftulas fuas per totum dispergit ftipitem,

nihilominus tamen ubi ficco ponitur in loco fub tectis,

ratis diu durabile eft , unde & non tantum aedium po-
ftes ex ipfo formantur , fed etiam clauftrorum pali

,

qui in hisce regionibus exftruuntur in magnum com-
modum belli temporibus , quum ubique fere ereftas
ha; arbores ad manus fine, palique ifti fupra terram
per aliquot annos incorrupt! manent, ubi vero fic-

cum tangunt lolum, mtra annum putrefcunt. Opti-

mum

barde Jleenige grand, daar in de wortelen baar vaftigbeid
bebben, boewel de bovenfle en die ter zydeJlaan, zeer
voos en week zyn , 20 dat men zegemakkelyk doorkappen en
afbreeken kan y 00k dewyl deze boomen zeer digt Jlaan ,
en eengrootjlukvandenjlrandbeflaan, zomtyds eenige
mylen lang, met zodanige verwerringe van wortelen
aan en door malkander, als of bet eene wortel was, zo
kan men de Landen aan die zyde qualyk aandoen , dewyl
men ten minjten een pijlool-fcboot , op veele plaatzen een
roer-feboot, en meer, over deze vjorteleti moet pajfeeren9
eer men aan 't drooge land komt, 't >ooelk voer de Inlan-
ders niet zo moeyelyk is , die daar over fpringen als bok-
ken, als voor een Europiaan,die beter verftant beeft van
fchaatzen.

Dog voaar men lange bylen vind, moet men een brugge
van planken over deze voortelen maken , of daar de mod-
der niet te diep is, kapt men de wortelen door tot op den
harden gront , 't voelk onze Soldateninde Ceramze oorlogen

fuel geleert bebben. Welke boomen nu alleen Jlaan bier

en daar op een zant-grond, bebben baare voortelen ookwel
bloot, maar digt in een gedrongen, en-firax in 't zant
duykende , om vafle grond te zoeken.

Sayzoen. Het beeft geen zeker Sayzoen, bloeyendede

vrugtdragende op allerley tyden , na de verfebeidentbeid

der Eilanden , en na baare diverze Mouffonnen. Op
Amboina beb ik ze meefi zien bloeyen in de regen-maan-

den t en de rype vrucbten gevenin OStober en November,

Naam. Den generalen naam van alle deze boomen is

Mangium. In 't Maleyts Mangi Mangi. By zommige
Scbryvers in 't Duytfcb WOrtel-boom, 't welk men
met de Varinga niet vermengen moet. De eerfle zoorte

noemen wy Mangium Celfum , om dat 't de boogfte en

regtjle vanflam is onder alle. Item Mangium Legitimum,
'£ regie of eygentlyke Mangi Mangi. Op Maleyts Baco en
Toncke. Zommige noemen 't Mangi Mangi Perampouan

of wyfken , 't voelk atidere met beter reden de volgende

zoorte toefchryven. Op.Tcmaats Lolaro

,

enbyonze Natie

Lalary-hout. Op Macaffers Sala Sala. Amboinfcb op Hitoe

Tehy , op andere plaatzen Waccat en Waat , op Leyti-

mor Watta Lopu, op Oojl-Ceram Akat, op Bonoa en
kleen Ceram Kakil , by de Cbineezen Katya.

Plaats. Deze wonderlyke water -boom is niet alleeii

meejl bekent in alle Eilanden vanvoater-Indien , maar 00k

zyne geflagten vint men in Weft-Indih'n , Africa , en de
Wefler - deelen van t ndafle Zuyd-land fcfe. De eerfle

zoorte voert op Amboina zelfs voeinig gevonden, maat
voorts op Ceram , Manipa , en Boero , in groote menigte9
te weten in alle bogten en fireeken, daar ivatftillezec is t

vlakke firanden , moeraffige gronden, dog op twee ofdrie

voeten daar onder barde Jteen-grond % en daar de zee mei
baar overvloeyen eenige poelen maakt. De groote bogt op

Kayeli, op Boero, daar *t niet alleen vlakke enmodde-
rige firanden , maar groote rivieren beeft , is ivzonder-

heid met digte boffchagien van deze boomen aan firand be'

bleed, waar uyt men in lange jaaren berwaarts al bet

brandbout voor *t Kajleel Victoria gebaalt beeft. Het
groote Eyland Gelolo met zyne diepe inwyken , is niet

alleen langs den firand met breede boffeben van deze boom

voorzien , maar die gaan 00k tot aan en in 't gebergte ,

zo dat dit de wallen zyn , waar mede de natuur deze

Eylanden bewaart beeft aan bewoonde plaatzen , om bet

gemakkelyk landen te beletten.

Gebruik. Dit bout baft veel eygenfebappen van ons

Elfenbout, te weten om dat 't in een moeraj/igen grond

begraven zynde , zeer durabel is; daarom men de fon-

damenten vangebouwen, die op zodanige grond jlaan,

met eenparige gekapteflukken van dit boutbelegt, welke

mooten men doode mannen noemt. Maar daar ait boat in

drooge grond float, of buyten water uitfleekt , vergaat t

zeer ligt ,
gewint groote , dikke, vette women ; maar

vooral komt Vr den boor -worm zeer ligt in, die zyne

pypen door 't gebeele blok verfpreyt ; niet te min daar ze

op 't drooge, en onder dak Jlaan, konnenze redelyk long

duuren : dies werden niet alleen flylen van buyzen daar

uytgemaakt , maar 00k Palliffaden van alderbande For-

trefjen , die men Mer in deze Oojlerfcbe Eilanden maakt

tot eengroot gerief in oorlogs-tyden , wannerr menfebier

over afdete regte boomen by der band beeft, blyoende

boven de aarde eenige jaren onvertetrt, iog zo vcrrt ie

m
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mum porro eft lignum non tantum foco , fed etiam

furnis, in quibus calx & lateres excoquuntur,quum
facillime ardeat, ingenteraque excitet calorem. Si

in culina adhibeatur, oportet efle ficcum, quin ftre-

J>itum excitet nimium, moleftumque fundat odorem
iilphureum caenofumque.

Tinclores Chinenfes cortice utuntur ad lintea ni-

gro inbuenda colore, ut & ad majora retia tingenda:

Creatoris infuper fumma benignitas laudanda iterum
venit in vili hac arbore,quod medullam nempe ejus

fruclus edulem creaverit, talibusquelargitusfuerit in-

fulis loco panis, in quibus pauca Sagou, Oryzae., fi-

miliumque arborum invenitur copia , unde nomines
alioquin fuum habent viftum , quales funt Boeronen-
fes, Bonoenfes, ac praefertim populi Papoenfes in-

fulas inhabitantes, qui magis rupes quam ipfam oc-

cupant terram, ubi peregrini prae fame morerentur,

eft enim miferabilis panis, quern ftomachus exoticus

digcrere non poflet : Prasterea quoque compertum fuit,

fruttus iftis in locis produ&os multo delicatiores efle

illis ,
qui in Cerama , aliisque crefcunt infulis , ubi

profundiores funtpaludes, frequentioresque Sagus:

Hie autem cibus lequenti praeparatur modo : Ma-
turas fumunt filiquas , quas aquae incoquunt , quam
effundunt , dein ex filiquis apertis medullam tollunt,

quae calami craflitiem habet, iterumque hanccoquunt

cum Calappi lympha vel pifcium jure
,
quam dein

comedunt. Incolae etiam non abhorrent ab arboris

cortice, quern in cibum adhibent, quam fulphureus

etiam ejus fit odor, quaedam enim ejus fumunt fru-

fhila, quae admifcent cibo Cocobo ditto, de quoa&um
fuit fupra in capite de Atunolitorea: compertumvero
fuit, n hie cortex nimium cibo fuit adjeclus , peclori

obeffe, Afthmaque caufare. Viridia etiam folia a

plebe cruda comeduntur inftar Ulang ad BocaJJan,

quum gratum falfumque praebeant faporem ex ipfo-

rum fententia.

Mangi CoJJus in hoc generatus ligno digitum longus

& craflus eft, fuperius latiflimus, ac fenfim anguila-

tus , ex ofto magnis & quatuor parvis componitur

plicis, qui obfeure fufcum habet caput, ac tres bre-

ves parvosque pedes ab utraque parte, eftque albus,

glaber, frigidus femper, & madidus. In ligno gene-

rator, quod din in Inro firm fuit depnfitum , faci-

leque lignum adrodens exaudiri poteft , lignum vero

in aquam proje&um , ftatim teredinem generat.

Mirabilem cum hoc ligno Ternatenfes inftituunt

curam contra debilitatum virile robur, ejusque inpo-

tentiam accidentalem , quod fummum habent arca-

num , ac multiplicem ejus jaftant experientiam : Hu-
jus autem ligni palum fumunt , quern alicubi conli-

gant, ut per binos tresve menfes in aqua falfa rlu-

ctuet , hujus dein fegmentum amputant fpithamam

vel pedem longurrt , qui autem accuratiores funt,

fpithamam perfe&e longum , tresque digitos latum
expetunt , hoc fupra porphyritim terunt crafliore fua

parte, fimul cum forti aceto rubraque Zingibere, ae-

groque 'jejuno propinandum exhibent, quantum &
quam fortiflime tolerare poteft , quo priftinum re-

cuperat robur.

Mangi Mangi in provincia Quantung & Toncquien

crefcens, haud multum ab hac prima differt fpecie,

& fubfequenti quarta ,
quae ambae ipfis Catya vocan-

tur. Tantam adquirunt craflitiem , ut ex ipforum
truncis navium gubernacula formari poflint , atque ex
ipforum ipcurvis ramis anchorae. Breves ipfarum fru-

ttus pauperibus penuriae tempore pro cibis quoque in-

ferviunt , fi Oryzae proventus non fucceflent , fruftus

enim medullam eximunt
, parumque iftam contundunt,

quam in aqua conterunt, & excoquunt, ex qua fari.

nam componunt inftar Sagu-MantcB
, quam cum Ory-

zae farina commifcent , ex qua panes minores co-
quunt.

Mangle, cujus faepius Indiae Occidentalis fcriptores
mentionem faciunt , pro una eademque arbore ha-
benda eft , vel faltem adfinis eft Orientali Mangi
Mangi , fed errorem apud illos plerumque detego

,

quod nempe Mangi Mangi non fatis norunt diftin-
guere a Varinga quum ambae hae arbores radices ex
ramis fuis in terram inmittant, Hifpanus enim Plinius
Eufeb. Nierenbergius libr. 14. cap. 38. primo veram
defcribit Mangi Mann fub nomine Mande Oviedi,
quae optime cum noftro Mangio, ac praeiertim cum

fub-

in de grondftaan, verrottenze binnen 't jaar. Vaortsis
't eene van de treffelykfte brandbouten , niei alleen in de
keuken, maar 00k tot kalk en Jleen-ovens , brandendezeer
ligt , en een geiveldige bitte -van zig gesoende. In de keu-
ken moet bet wat gedroogt zyn , anderzints knerfi 't te
zeer, en wit lajlig met zynen fvoaveligen en mQerajJigen
reuk.

De Cbineeze Verwers gebruyken de feborfie onder 't

/wart verwen van 't linnen, als mede om groote netten
daar mede te tanen: Nog blyft des Scbeppers goedbeidin
dezen veragten boom , dot by de beeji of 't bert van de
vrucbt eetbaar beeft gemaakt , en zodanige Eylanden tot
brood gegeven , daar nveinige Sagoe, ryjt, en diergelyke
boomen wajfen,daar men anders zyn nootdruft van beeft

gelyk 'er zyn die van Boero , Bonoa , en inzonderheid alle

de Papoefe Eylanden , die meer op klippen , dan land
vooonen,en daar Vreemdelingen van bonger zouden moe-
ten vergaan ; want bet is een brood van elende , dat geen
uytlandfcbe maag verdragen kan. Daar en boven beeft
men bevonden , dat de vrucbten op voornoemde plaatzen
veelfmakelyker zyn dan op Ceram, en andere Eylanden

' daar dieper moeraffen , en meer Sagu-boomen gevonden
werden ; Deze kofi bereydenze aldus : Zy nemen de rype
houwen , kooken die in 't water op , H welk] z}» weggie-
ten 9 daar na de bouiven geopent zynde,nemenze 't pit of
merg daar uyt, 't welk in de dikte van eenfebaft is, en
kooken 't nogmaals op met Kalappus-melk of vifeb zop , en
eten 't alzo. De Inlanders zyn 00k niet vies van defcborjfe

tot de kofi te gebruyken , hoe fwavelig die van reuk is,

want zy neemen ettelyke kleene fiukjes daar van,enver-
mengen die onder de kofi Cocoho genaamt, waar van
boven in 't Kapittel van Atunus Litorea vermeld is 9
boewel men bevind, dat defeborffe te veel in de kofi ge-

bruykt , de borfi befwaart , en korten afem maakt. De
groene bladeren werden van 't eemeene volkje 00k raawvo

gegeten , gelyk Ulang tot BocalTan , om datze aangenaam
brak zyn, zo zy gevoelen.

De worm of Coflus die in 't bout groeyt , is een vin-

ger lang en dik , tmnren hreetfl , en allengskens toefmaU
lende, beftaande uyt agt groote en vier kleene vouwen,
met een donker-bruyn boofdeken, en drie korte^voetjes^te

weerzyden wit , glad , altyd kout , en vogtig. Hy groeyd
in 't bout , dat een tyd lang op 't drooge gelegen beeft, en
men kan bem gemakkelyk in

y

t bout booren knagen, maar
bet bout op 't water legge?ide 3 genereert ten eerfien den
boor-worm.

Een klugtige kuure maken de Ternatanen 00k met dit

bout , tegens de betoverde manlykheid , en zyn verfwak'
king , 't welk zy egter voor een groot gebeim bouden,en
veelvoudige Experientie daar van roemen. Zy nemen
een fparre van dit bout , binden die ergens vafi , en laten

bem dus twee of drie maanden in zout water dryven,
bier of kappenfe eenfpaan van een /pan ,of eenvoet lang;

die curieujer zyn , willen bem precies een /pan lang en

drie vingers breed hebben , die wryvenze op eenfieenmet
bet dikfie eynd, t'zamen met jlerken azyn en roden Gem-
ber, engeven 't den Patient nugteren te drinken,zoveel

enfierk by verdragen kan, waar door by weder fris zal

werden.

Het Mangi Mangi dat in de Provintie Quantung ft

Toncquien waft, verfebild niet veel van deze eerfte,

en de volgende vierde zoorte, beyde by bunlieden Catya

genaamt. Zy werden zo dik , dat men uyt denflam roers

tot Vaartuygen , en uyt de kromme takken ankers kan

maken. De korte vrucbten verftrekken de arme luyden

in bongersnood 00k voor koft , als 't rys-gewas niet "xei

flaagt , want zy nemen de voornoemde pit uit de vrucb-

ten, kneuzen dat een weinig, wryven bet in water, ko-

ken bet, en maken daar van een meel, als Sagu-Manta,

't welk zy dan met rys-meel vermengen , en broo&jes

daar afbakken.

Mangle, waar van de Scbryvers van Wefi-lnd^n

dikwils gewag maken, moet men voor een en 't zelfde,

of immers voor een naafte zoorte van 't Ooft-Indifcbe

Mangi Mangi agten;dog bemerk ik doorgaans by dezelve

een abuys , dat 23? 't Mangi Mangi niet veel weten te

onderfebeiden van de Varinga , om dat beyde de boomen

van baare takken wortelen in de aarde febieten ;
want

den Spaanfcben Plin. Eufeb. Nierenbergius. Lib. 14*

cap. 38. befebryft eerfi de regte Mangi Mangi ,
onder

den naam van Mangle uyt Oviedus , 't welk zeer «**
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tt±a defcripta, arbor eft tarn a Mangi Marigi, quzm
yocatur. Loanda

gafetla defcripta, a.

_

i/'drinsa diverfa, cum ultima autem optime conve-
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fubfequenti Candelario convenit, qua autem mox ad- met ons Mangium , en inzonderbeid met t bier aan vol*
die ex relatu Fabricu Mordentis Clufio facto de rn.ra- gm<fe Candelarium over een kmt: Maar bet *L L
biii radicifera arbore circa Xtom crdcente,de/W Jta <faar fry «^yyf V «rkl van FabriciS Mol

boom omtrent Goa wafjende, moet men van de Waringa
verjtaan; en 't gene Fernandcs Lopes Caftagneda van
tie Mangue Jchryft , wederom van onze Mangi Mangi.Kn den boom Enianda by Niercnbcrgius^y? Enianda
genaatit.-De loanda in »t JTenwAryA Conga rafts*.
en door Pigafetta it/cfcrew» , is een boom z?we/ vim de
MangrMangi ah de Waringa verfcbillende , Ag wtf
dera to/te» fe/* overeenkomende. Wat de Franfcbe Hi-
jtorie Antill. cap. 8. febryft van den boom Pareluvier,
zal bier na gezegt warden in t Kapittel van Mangium
Candelarium. b

Dat nu niet alleen de
' ivortel boom Varinga, en wel

meejt onder de naam van Ficus Indica , maar ook deze
wurtel-boom de oade Scbryvers niet onbekent ry geweefl

\dunkt my, kan ik merkelyk bewyzen, onder anderen uyt
Plinius, dewelke Lib. 13. cap. 25. b'oomen bejebryft

,

die in zee-water groeyen , met bladeren den Laurier- en
Olyfboom gelyk,ja dat den gebeelen Orientaaifchen Oce-
aan vervult zy met diergelyke boomen. Dog zo 'tfcbynb
na die tyds manier, zyn bem die dingen wat donker aan-
gebragt , en nog donkerder van bem befebreven ; want in
'tzelfde Kapittel mengt by wier , kroos, boomen, en
beefiers , allegaar door malkander.

Nog drie zoorten van Mangue of Mangle febryft om
Dr. Pifo. libr. 4. cap. 42. in Brafil waffende , waar
van de twee eerjie zoorten geen gemeenfebap bebben met
onze Mangi Mangi, maar de derde in 't byzonder op
Brafiliaans Guapariba, Portueees Mague Verdadeiro,
komt ten naajien by met ons volgende Mangium Cande-
larium over een, want bet draagt lange bruynacbtige
bouwen, binnen met een bitter merggevuL , twee en twee
by malkander bangende, dewelke afvallende, meer dienen
tot een voetzel van de krabben , dan de mtnjcben. Het
beflaat de Jlranden zodanig, dat men dezelve kwalyk kan
aandoen , over al uyt zyne takken wortelen in de aarde
febietende. Zyn wortel is week en wateracbtig, dewelke
in jlukken gefneeden , op koolen gcbraden , en gelegt op
de fenynige Jteeken van den Vifcb Nigui, zynde her te

lande den lean Swangi , beneemt de pyn , en berflelt bet

lidt , hoewel depyn in 't eerfie vermeerdert , maar daar na
allengskens vermindert ; een troofielyk en gereed genees-
middel voor de Fijfcbers , die zulx eerfi ontdekt , en aan
ons Volk geopenbaart bebben.

De bruyne feborffe aes fiams werd aldaar ookgebruykt
om de vifeb-netten mede te tanen. Onze Inlanders weten
van'tgebruyk deswortels viet

s

, maar wel uyt 't merg en

pit der vrucbten , datze onder de affebe beet braden , daar

na 6p denfteek wat ver bovdert, en allengskens naderen.

De fcbelle for vrucMen met eenig Jwartzel gewreven,
verfi de fcbilden feboon fwart en blinkende , als mede dt
Calebajfen.

Dit werd 'er in het Aanhangzel van Rumphius
bygedaan.

In Hort. Malab. parr, 6. Fig. 31. werden zes zoor*

ten van dezen boom befebreven onder den naam van Can-
del , waar van de eerfie zoorte in 't Malabaars genaamt
is Candel , in 't Portugeefcb Pao Salgoedo Macho , in 't

Duitfcb Run-boom , in figuur , befebryving , engebruyk,

over een komende met ons Mangium Celfum. De vol.

fende Tabula 34. genaamt Pee Candel , in '* Portugeefcb

algeyra Mamato , in 't Duitfcb wilde Run-boom,
wil ons Mangium Candelarium zyn , of immers bet vol,

gende Tsjerou Candel , in 't Portugeefcb Salgeyra Ma-
jor, in 't Duitfcb water- Run -boom. Fig. 38. Pou
Candel, Portugeefcb Salgeyra Ferma , Duytfcb kleene

Run-boom , beeft eenige overeenkomfi met ons Man-
gium Fruticans; maar bet Mangium Cafeolare wert

befebreven Part. 3. fig. 40. onder den Malabaarzen naam
B'latti , Portugeefcb jamboc de Mato, Duitfcb Sterre-

bollen.

3 V U'i 1tSU uivwlti J *-"»»» "'"urn ""'•wu wjyv.iuii, WU«>"
niens: Qua: Hiftoria Gallica Antillarum cap. 8. fcri-

b'it de arbore Paraluvier , pdftea indicabitur in ca~

pite de Mangio Candelario,

V&ringiz non tantum radicem , ac potiffimum fub

nomine Ficus Indies , Ted etiam hanc radiciferam

arborem ontiquis fuifle notam fcriptoribus , videor

mini probare pofle inter alios ex Plinio qui libr.

13. cap. 25. arbores defcribit , in aqua marina cre-

fcentes foliis Lauro & Olece fimilibus , immo to-

tum Orientalem oceanum talibus efTe repletum arbo-

ribus. Videtur autem ex more iftorum temporum res

obfeure admodum ad ipfum fuifle delatas, magisque

obfeure ab ipfo defcriptas , eodem enim in capite

Fucum , Algam , Arbores , & Coralliorum frutices

conmifcet.

Tres infuper Mangue feu Mangle fpecies fcribit Pifo.

libr. 4. cap. 42. in Brafllia creTcentes , quarum bi-

ns priores fpecies nullam cum noftro Mangi Mangi
haDent adfinitatem , fed tertia peculiariter Brafilianis

Guaparib.i , Portugallis Mangue Verdadeiro dicta

,

fere cum fubfequenti noftro Mangio Candelario con-

venit , longas enim fufcasque gerit filiquas , intus

amara repletas medulla , binas fimul dependentes,

quas decidentes magis cancrorum quam hominum in-

ferviunt nutrimento ; ita autem litora obcupat,ut fe-

re nemo ad ea adpellere poflit, ubique ex rami's fuis

radioes in terram emitter*. Ejus vero radix mollis

eft & aquofa , quae confeifla , fupra carbones tofta , ve-

nenatisque lclibus pifcis Nigui
,
qui hisce in terris vo-

catur lean Swangi, inpofita dolorem fedat, vulnus-

gue curat s licet in initio dolor exacerbetur,fed dein

lenfim decrefcit , quod promptum eft remedium ac

folatium pifcatoribus
,
qui illud primum detexerurir,

Doftroque indicarunt populo.

Furcus trunci cortex ibi quoque adhibetur ad retia

tingenda. Incolae noftri de ufu corticis nil norunt,

fed medullam frudluum fub cineribus torrent, quam
iftui fenu'm adplicant. Fructuiim cortex cum pulligi-

m coitritus arma clypeosque eleganti obducitac tin-

git eolure, itu ul lplcinicaij^

In Rumphii Adpendice haec adduntur.

* In Kort. Malab. part. 6. Fig. 31. tres hujus arbo-

ris difcribuntur fpecies fub nomine Candel ,
quarum

frima fpecies Malabarice proprie vocatur Candel,

ortugallice Pao Salgoedo Macbo. Belgice Run-boom,

qua; figura,defcriptione,& ufu ciim noftro convenit

Mangio Celfo. Subfequens Figura 34 Pee Candel dicta,

Portu^dllice Salgeyra Mamato , Belgice wilde Run-
boom , noftrum mentitur Mangium Candelarium, vel fal-

tem fubfequens Tsjerou Candel, Portugallice Salgeyra

Mijor dicta , Belgice water-Run-boom. Figuf. 38. Pou
Candel, Portugaljice Salgeyra Ferma , Belgice kleyne

Run boom, quandam habet convenientiam cum Man-
gio Fruticante , Mangium vero Cafeolare part. 3. Fig.

40. defcribitur fub Malabarico nomine Blatti, Por>
tugallico Jamboe de Mato , Belgico Sterre-bollen.

Tabula Sexagefima Ottava
Ramara exhibet Mangii ce/fi.
UW F.itt. A^ Ejus fiorem caliculatnm deiiotat.
B. Vlirem cum fmclus rudimento
C. Vrutlum ipfum pericarpie contentum.

De acht-en-zestig/le Plaat

Vcrtoont een Tak van de hooge MangiBoom.

Alwaar Lett. A. dcszclft "Bloem met dc kclk vcrtoont.

B. De Bloem in zig bevattende het begmzel des vrucbtti

C. De vrutht zclfc, met zyn kelh omvangen.

Tom. III. OBSER- AAK*
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OBSERVATIO. AANMERKING.
Hxc vera eft Kandel H. Malab. part. 6. Tab. 31 & |*.

exhibita, & Mangle Pyri foliis , cum fihquis longis, Ficui

Indie* adfuiis. &«* Grf, Pi. Jam. & Voy. Jam. fart. 1.

§. it. ut ft Ray Hift. dendr.p. 715. & Mangles arbor Pyn-

folia falfis & uliginofis locis in America proveniens , fruclu

oblongo tereti,fummis ramis radicofa. Plukn. Almag. p. 14 1.

Tab. 204. %. 3. Mangles aquatica foliis fubrotundis & pun-

ttatis. Plum. Cat. pi. Amer. p. 1 3.

Dit is de waare Kandel van de Hortus Malab. inhetsfjA
<&?/ Tab. 31 en 31 verbeeldt , en de Mangle met het bladt
van de Peere-Boom met lange peukn als de Ptjang, van S/o^
in zyn C*/*/. van de Jamaice gewajfen , en in het /<u>ee<& <&f/
van de Jamaize Ryze p. iif . en de Mangle-Boom met net
bladt van de Peere-boom in zoute en vogtige plaatzen in Ame-
rica groeiende , met een lange fchraaie vrucht , aan iyn tzj^l
ken wortelen uytfehietende , by Pluknet in zyn Almag p i4l

*

Tab. 204. Fig. 3. en de water-Mangle-Boom met rondachtige
en gefpikkelde bladeren van Plum, in zyn Catal. pi. Amer
p. 13.

CAPUT QUINQUAGESIMUM LIX, HOOFDSTUK.
NONUM,

Kleyne Mangi-Boom.

Dit kleen gejlagt van Mangi Mangifcbiet wel met
regte en ranke Jlammen als fparren op , blyft egter

omtrent de wortel eenjlrayk, zig met veele takken
verfpreydende , en den regten Jiam bedekkende. De ftam
is op 't boogfie in de dikte van een dye , en heeft omtrent
de wortel eenige vlerken, van een week en voos bout.

Defchorffe is zo ruyg en geborfien niet als aan 't voori-

ge j van binnen mede boog-geel , of ros , en zappig.

De bladeren Jlaan op dezelfde wyze , als aan bet voo-

rige, aan 't uytterfte der takjes , dog in geen preciefe

ordre , en zyn kleender en ronder dan de voorige , die van
't Mangium Fmticans zeer gelyk, vier duymen lang 9
twee breed, ey-formig, immers van vooren rond^dikag*

tig, glad) glimmende^ met veele kleene adertjes doorto*

gen.

Het bloeyzel is mede een gejlernt kelkje, van vyffpit~
zen gemaakt , die altyd balf geopent ftaan. Binnen ftaan
00k zo veel witte enjlappe blaadjes, zynde de reft uyU
gevult met veele witte draadjes. Deze bloemen ftaan ge-

meenlyk twee by malkander op korte Jleelen.

De vrucbten zyn insgelyx lange bouwen , als aan 't

voorige , ruym een voet lang, ^gejlreept, donker-groen,

daar na geel , en ten laatjien donker - bruyn , by baren

oorfpronk fmal , omtrent een febaft dik , en allengskens

uytpuylende tot de dikte van een pink , daar na weer
fcbielyk toegefpitft. Zy bangen altyd twee en twee by

malkander , in gedaante van kleene "-ms-kaarzen , en van
binnpri ppvt emit bruydacbcig bert , gelyk bet voorige , dog

zo bequaam niet om te eeten. Deze bouwen fteken mede

in een bekertje , een duym lang , aan zyn boofd breedft ,

en met vyfftompe fpitzen , als doorntjes bezet.

Het bout is 't voorige gelyk , dog bleeker , en weeker,

defwarte wortelen ftaan 00k als Jlangenbovendemodder,
dog zyn weinig , voos , en breekfaam. Het bloeytin Otto?

ber , en de vrucbten ziet men in meenigte aan de boomen

bangen in November ; op de aarde vallende , veranderen

zein jonge boompjes met de Jpitze in de aarde wortelende ,

en zig voorts oprigtende.

Mangium Minus. Palun.

PArva haec Mangi Mangi fpecies , rettos & teretes

inftar palorum emitti: truncos, circa radices ta-

men fruticofa eft , ubi plurimis fe extendit ra-

mis , verum truncum obtegentibus. Truncus ad

fummum cruris habet craflitiem , ac circa radices

alatus eft , ubi fungofum ac molle ejus eft lignum.

Ejus cortex non ita eft rugofus & fiflus ac praeceden-

tis , fed intus croceus feu ruffus , ac fuccoius.

Folia eodem fita funt modo inftar prions, in ramu-

lorum nempe fummo, fed nullum regularum obfer-

vantordinem, funtque minora ac rocundiora quam
praecedentis , illis Mangii Fruticantis fimillima, qua-

tuor pollices longa , binos lata , oviformia , faltem

fuperius fubrotunda, glabra , crafliuscula , fplendentia,

plurimisque venulis pertexta.

Flos ftellatum quoque refert calicem ex quinque

apicibus conftantem, femi-apertum : Intus tot quo-

que alba & flaccida locata funt petala , reliqua autem
floris pars repletur plurimis albicantibus ftaminibus

:

Bini plerumque flores brevibus fimul infident pedun-
culis.

Fruttus longae itidem funt filiquae uti antecedentis,

ultra pedem longae, ftriatae, nunc obfeure virentes,

dein luteae, ac demum obfeure fufcae, prope ortum
anguftatae , calamum circiter craflas , ac fenlim craf-

felcentes ad minoris digiti craffitiem, quae dein fu-

bito connivent. Geminaj femper dependent forma
minorum candelarum cerareamm . intusque cor ge-
runt album herbaceumque,uti in priore , aon Mitem
ita edule : Hae filiquae caliculo itidem infident polli-

cem craflb
?
fuperius latiusculo, ex quinque obtufis

apicibus fpinas mentientibus formato.

Lignum eft uti praecedentis,fed pallidius & mol-
lius, ejusquc radices nigricantes inftar ferpentum fu-

pra terram etiam decurrunt, fed parum funt fungofae

& fragiles. Oclobri floret, fruftusque copiofi fubfe-

quenti menfe ex arbore dependent
, qui in terram

prolabentes arbufculas emittunt , apicibus fuis terram
perforantes & feCc erigentes.

Nomen. Latine Mangium Minus , nullo autem alio

hue usque innotuit nomine nifi Amboinenfi Palun &
Paxun , in Leytimora autem vocatur Watta Mabina ,

2uod nomen commune eft cum fubfequenti Mangio
'aryopbylloide.

Locus. Haec fpecies remotius a litore crefcit quam
Mangi Mangi celfum, fed femper talibus in paludi-
bus & aeftuariis , quae ab aqua marina fuperfluente
formantur , ubi denlas format filvas. In ipfa Amboina
non crefcit, vel raro in Laba, fed copiofe in infula
porcina , in Cerama , in tranquillo linu Tanoeno &
Caybobbo.

Ufus. Ejus lignum non valet ad tignum
, quum ni-

mis fit molle, nee durabile, fed foco quodammodo
infervit, contra ejus cortex magno in ulu eft ad cun-
fta lintea alba intenfe Tubro obducenda colore , fi

haec cum cortice coquantur , radicibus Barcudu, ac
foliis I.eba, rmfhira aurem proprie ex Bangeudoe eli-
citur, bm?s aliae vero res confiftentiam & perennita-
tem addunt 5 ex defeftu veri Pbarmaci Sagueri , quidam

hujus

Naam. In 't Latyn Mangium Minus , voorts is '*

nog met geen anderen naam bekent dan met den Amboin-

feben Palun en Parun , op heytimor biet bet Watta
Mahina, gemeen met bet Mangium Caryophylloides,

en 't volgende.

Plaats. Deze zoorte waft wat verder vanftrand af

dan de groote Mangi Mangi s dog altyd in zodanige moe-

rajjen en inbammen, die bet overvloeyende zee -water

maakt , alwaar bet in digte bojfcben by malkander waft.

In Amboina zelfs beeft men 't niet , of weinig in de Laha,

maar overvloedig op bet Varkens Eiland, op Ceraminde

ftille bogt van Tanoeno en Caybobbo.
Gebruik. Het bout deugt niet tot eenig timmerwerk,

als zynde te week en niet durabel , maar eenigzints tot

branden, daar en tegen defcborjfe is in een grootgebruyk

om allerbande wit linnen boog rood te verwen , als M*
bet zelve kookt met deze fcborjfe . wortelen van Barcudu,

en de bladeren van Lena , komende de verwe eygentw

van Bangeudoe , maar de twee anderegeven boar ae

vaftigbeidibygebrek van 'topregte PharmacumSaguen,
turners
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hujus corticis eligunt minora frufta, quae groflb contun

dunt modo & dulci admifcent liquori 1 oewak dido,

cum quibus hie potus coquitur, unde hie non ad-

modum amaricat fed aufterus eft : Defettu Pinanga;

caliculus , cui fru&us infidet, cum Siri & calce ma-

fticari poteft.

Tabula Sexagejima Nona

Ramutti cxhibct Mangnmnorh,

Ubi Litt. A. Ejus flares,

B. SiUauas apertas exhibet.

OBSERVATIO,
H*c eft Cart Camkl H. Malab. part. 6. Tab, 3 5. exhi*

bita.

nemen zommige van deze fcborjfe ettelyke kleene Jlukjes ,
jtotenze groftelyk, doenze in denzoeten Towak, enkoo-
ken bem daar mede, waar van de drank niet zeer bitter*
maar wrangword: By gebrek van Pinang kan men bet
keik)e,daar de vrucbt aanbangt,met Siri en kalk know
'wen.

De negen- en zestigjle Plaat

Vcrtooot ecn Tak van de kleyne Mann-Bom
Alwaar Lett. A. des xclfs btoemen,
En B. de geopende vruchten aanwyien.

AANMERKING.
»

Dit is de Cari Candel van de Hortus Malab, zesde deeti
Tab. x.

CAPUT SEXAGESIMUM, LX. HOOFDSTUK,
De gevingerde Mangie^Boom,

Mangium digitatum. Tonke
Parampoean,

QUi Mangium Celfam marem putant,hanc tertiam

fpeciem feminam efle dicunt, quum in omni-
«-bus fuis partibus fit magis glabra. Ejus truncus

eft brevior & gracilior illo Lolari, in paludofis lo-

cis alee excrefcens inftar pali , in ficcis vero craflus

eft truncus & firmus, glabro obducius cortice, ejus-

que coma extenfa eft inftar Bonga Tanjong , folia

gerens denfa ut & ramos plurimos. Hujus folia bre-

viora funt illis praecedentis primae fpeciei, quinque
fexve pollices longa, tres lata, in paludofis vero lo-

cis latiora gerit folia, in firmum definentia apicem,
ad ramorum fummum locata, bina ilbi obpotita,ac
•fere cruciata ; funtque porro glabra, firma, nullas

fere notabiles gerentia venas , nifi in inferiore ipfo-

jum parte , ubi & vix in confpe&um veniunt , atque
jiervus medium niavimp protuberat , fuperne vero pe-
nitus funt glabra , & per medium fulcafa- ipiox um
fapor non adeo falfus eft , feu nregts adftringens ,&
amaricans, atque ramulorum extremum in longum
viridemque definit apicem, uti in Varinga.

Hujus flos paulo minor eft , ac ftellatum refert

calicem ex octo , decern ,& undecim radiis conftan-

tem, ample extenfis, ac demum retroflexis,externe

virentibus, atque in ejus centro tot quoque ftamina

locantur facile decidua, & coronam relinquentia,in

cujus centro piftillum invenitur in longum ftilum ex-

tenfum, quod in fruftum excrefcit, qui primo obli-

que pofitus eft , atque magis excrefcens dein depen-

det, multo autem brevior eft praecedentibus, majo
rem digitum longus & ita craflus , prope ortum
fuum vero eft anguftior, femperque viridis ac gla-

ber eft, nee angulofus nee ftriatus. Intus albicans

etiam & ficca continetur medulla ad calami crafli-

tiem, edulis quoque.
Radices fupra terram elevantur nudae , uti in reli-

quis Mangi Mangi fpeciebus, hujus vero non ita ex-

tenduntur , atque crafliflimee & vetuftae radices fu-

pra terram elevatae intus rubent , inftar inmaturi

Lacba-Ugni , cujus odorem etiam fpirant , unde &
fuffimigiis infervire poffunt. Hujus lignum eft uti

reliquorum Mangiorum, fed mollius, humidius,nec
ita facile flammam concipit ac verum Lolaro, plures

quoque nodos habet ob ramorum copiam & numerum

:

In paludofis itidem crefcit litoribus, in quibus ta-

men caenum non ita profundum eft, aliquando etiam
magis remote in ipfa crefcit terra in ficcis locis , &
ad majorum fluminum ripas.

Nomen. Latine Mangium digitatum , ob digitorum
formam

, quam fruttus referunt : Malaice Tonke Pa-
rampoean. Ternatice Daudau. Amboinice Watta Ma
bma, quod nomen commune habet cum antecedenti
«fubfequend Caryopbylloide.
Locw. Copiofe obcurrit in Cerama , circa Ajfaboedi

« Hennetello , uti & in Macaflara , aliisque in Celebes
locis, paucae etiam quaedam arbores in Sinu Amboi-
nenfi conTpiciuntur.
Tom. Ill Ufus.

Die bet Mangium Celfum voor 't manneken bouden*
maken van deze derde zoorte 't voyfken , om dat bet

over alaanzyn deelen gladder is. Dejlam iskorter

en ranker dan aan 't Lolaro , in moerajjige plaatzen boog
als een Jparre , maar op drooge plaatzen Jlaande , dik en
gezet, met een evene JcborJJe , en de kruyn is uytgebreyd
als een Bonga Tanjong, digi van takken en loof. De
bladeren zyn korter dan aan de eerjlt zoorte , vyf en zes

duymenlang, drie duymen breed , in moerajjige plaatzen

nog breeder , met een jlyve /pits , aan 't uytterjle der

takken digt , twee en twee tegen malkander , en ten naa-

ften by in
y

t kruys jlaande ; voorts glad, JlyJ ,enzonder
merkelyke adertjes , die men van onueren eenigzints zien

kan , alwaar 00k de middel-zenuwe verre uytbuylt
t
maat

boven zynzt &ebeel glad, en in de midden gevootnt. De
Jtnaak U Z0 zill'ig wra , maun tocct ucmmiTckkende wat
bmer , en 't voorjle der ryskens eyndigt in een )angc
groenefpits, gelyk aan de Varinga.

De bloem is wat kleender , mede een gejlernt kelkje,

uyt agt
t

tien, en elf Jlraalen gemaakt , die zig wyd
openen , en ten laatjlen agterwaarts buygen , groen van
buyten * in de midden Jiaan 00k zo veel vezels , die ligt

afvallen , en een kransje nalaten , in wiens midden op een

knopje een lange draat Jlaat , waar uyt de vrucbt waft,
eerjl febuyns Jtaande , daar na grooter geworden neder-

waarts bangende , veel korter dan aan de voorige , ruym
een middeljte vinger lang , en 00k zo dik , dog by den oor-

Jpronk fmalder , altyd groen en glad blyvende , zotider boe-

ken of ribben : In de midden is insgelyks een wit en droog

bert, in de dikte van eenfcbaft , t welk eetbaaf is.

De wortelen Jlaan boven de aarde bloot , gelyk aan alle

de Mangi Mangi , dog zo veel niet : De oude en dikjle

daar van , die boven de aarde kyken , werden van binnen

rood, als 't onrype Lacba-bout, wiens reuk zj 00k beb-

ben , en dierbalven bequaam zyn tot reukwerk. 't Hout
is gelyk aan andere Mangi Mangi , dog weeker , vogtigef,

en brand zo ligt niet als V regte Lolaro, 00k bioejliger

wegens de veele takken. 't fVafi mede op moerajjige

dranden , dog daar zo diepen modder niet is , zomtyds 00k

wat landwaart in
t
op drooge plaatzen, en aan de kanten

van groote rivieren.

Naam. In 't Latyn Mangium Digitatum, nadevin-

ferformige gedaante van de vrucbt. Op Maleyts Tonke
'arampoean. Ternaats Daudau. Amboinfcb Watta Ma-

hina , gemeen met 't voorige en 't volgende Caryophyl-

loides.

Plaats. Men vind bet veel op Ceram, omtrent Afia-

hoedi en Hennetello, als mede op MacafTaf , en andere

plaatzen van Celebes. Ettelyke boomen ztit men in den

Amboinfcben inbam. M '.

.,
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Ufus. Hujus arboris lignum vcl cortex in nullo vel

pauco admodum funt ufu , longiflimi enim & gra-

ciliflimi ejus trunci ad palos tettorum adhibentur,

pott cxftirpationem vero per aliquot tempus ereclos

flare oportet, ut liquor exftillet alioquin enim hoc

lignum facile putrelcit, prafertim fi folum tangat.

Fruftuum medulla in aqua ebullitur, ac dein per

nottern in recenti maturatur aqua , tumque cibo ap-

ta eft, licet quam maxime fit adftringcns , noftroque

ftomacho ingrata, nihilommus tamen plurimi Cele-

bes populi ex hoc mifero vivunt pane , uti & alii

Oebijjin incolae , ipfisque adeo gratus eft ac nobis

Caftaneas. Fru&us porro crudi in ufum vocari pof-

funt defedku Pinangac cum Siri & calce mafticati

:

Ejus odorata radix vix nota eft. Cujus tantummodo

portiunculam habui ,
quae inventa fuit circa Aflahoe-

di. Quidam Rhizotomi Boeronenfes hunc fru&um

au oculorum morbos adhibent, ut nubeculam exter-

nam tollant & depurent, quern cum pauxillo aquas

& lucco Limonelli Aurarii conterunt , atque oculo in-

flillant, ut ejus nubeculam detergant.

N. B. Adnotandum eft , tres has fubfequentes Man-

fi Mangi (pedes unius ejusdemque efle naturse , unde

i ad unum pertinent genus , atque hunc generalem

gerunt chara&erem , quod juniora nempe folia ad ra-

muloHim extremum Temper terna in acuto facculo

tanquam in corniculo convoluta fimul proveniant:

Exteriore enim involucro feu .vagina fublata tres ob-

currunt petioli, quorum quivis fuum fuftinet folium,

quorum medium minimum eft, omnia vero haec tria

folia fibi involuta funt, vifcofoque muco quafi ad-

glurinata.

Tabula Septuagejima

Ramum exhibet Mangn digitati.

OBSERVATIO.
Huju<; figura optime refpondet illi H. Malab. part- 6. Tab.

Si. fub nomine Kandel propofitae, ita ut ha- hinac magis

Y&rietates qnam Hivrrfap {pprips virl*»antnr.

Gebruik. Het foout enfchorjfe van dezen boom zyn in
geen byzonder gebruyk , bebalven dot men de langjte en
rankfie jlammen totfparren in bet da werk neemt

, maar
men moet ze naar 't afkappen een tyd lang over eyndjtaan
laten, dot de vogtigbeid ter dege uytloope

, anuerfints dc
grond rakende vergaat dit bout zeer ligt.

Het inerg van de vrucbten wert in water opgekookt
nog een nagt in verfcb water geweett, zo wert bet tot de
koft bequaam , boewel bet zeer zamentrediende

, envoor
onze mage onaangenaam is* niet te min veele Volkeren
van Celebes leven van dit elendig brood ,gelyk andere ky-
landers van Oebiflin, en Let is baarlieden zofmakelyk
als ons de Cafianjen. Anders kan men de raauwe vrucb-
ten ook gebruyken by gebrek van Pinang , met Stri en
kalk te knmwen. De welriekende wortel is zeer Weinig
bekent. Ik beb 'er maar een Jluk van gezien en gebad
'twelk omtrent AfTahoedi gevonden was. Zommige wor*
tel-mannen van Boero gebruyken deze vrucbten oor. m de
Medicynen aer oogen , om de nevelagtigbeidt , die van buy-
ten daar op tdeeft , of te vegen ; dezelve met wat water
en een weynige zap van Limonellus Aurarius vryven-
de , en daar in druypende 't welk zeer afveegt.

N. B. Hierjlaat aan te merken , dat deze drie naaflge-

noemde Mangi Mangi -zoorten van eenerley natuur zyn 9
en tiaarom onder een. gtjlagt bebooren , bebbende daar en bo-

ven nog dit tot een gtrnen merk-teektn , dat dejonge bla-

deren aan *t eynde aer tax kilts altyd drie by malkanderen,

in een /pits zakje , als een hoorntje geroldt , t'zamen
voortkomen:want 't buytenjie omwintzel en febeede afge-

nomen zynde , vint men drie fleelen , ieder dragende een

byzonder blad, waar van 't middelfte bet kleenfle is 9 alle

drie boven malkander gerolt , en met een kleverig lym
aan malkander bangenae.

De zeventigfie Plaat

Vcrtoont een Tak van de gevingerde Mangi-tooml

AANMERKING.
De Figuur van deze Boom komt zeer we] over een met

die van de Hortus Malab. in het xjesde deei Tab. i, onde?

de naam van Kandel verbedd, zo dat deze twee boomen

mcer veranderingen dan verfcheidc_ inorten fcbynen te zyn.

CAPUT SEX AGESIMUM LXL HOOFDSTUK.
PRIM U M.

Mangium CandJarium. Mangi Mangi
Ackar*

QUarta hujus generis fpecies rariflima & maxime
monftrofa eft, quae ab ordinaria arborum forma
-multum quoque differt intricata & inmeabi-

li fua filva,ac fcpi:)us quafi litorum, quas in ipfa eri-

am format aqua , quales terreftres arbores plures in

initio fubfequentis libri defenbemus.

Truncum gerit haec arbor brevem, incurvum,& inre-

gularem, infra in plures nigras & cralTas fcfe dividentem
radices , fupra terram alte inftar arcuum elevatas , ita ut

verus confeendi nequeat truncus, fuperne autem mox
fefe dividit in tales quoque incurvos ramos, ample
extenfos , ita ut quaedam arbores nil aliud effe vide-

antur nifi congeries & intricatio ramorum &radicum
trunco carentium , naturaliter peregrinis ha3C ad li-

tora adpellentibus repraefentantes incolarum fero-
citatem hafce terris inhabitantium.

Folia eodem loeata funt modo ac praecedentium

,

fed magis late diftant, & majorafunt, ejufdem caete-

rum formas, ghberrima, & crafla, venis deftituta,
excepto nervo medio

, qui infra maxime protube-
rat, ac fupra fulcum format, fuperius vero in fir-

mum defi'iunt apicem, funtque pinguia, fragilia, &
maxime falfa , lex o&oque pollices longa, tres vel
tres cum dimidio hca : Antequam florem obferve-
mus ,

oblongum & pallide virefcens confpicitur capi-
tulu t i aperta fufcaque cellula locatum, parvam
refc-eis glanden, quod per menfem obcluium eft,
antequam kfc aperiac.

Flores

Kaarsdragende Mangi-Boom.

DE vierde zoorte van 't eerjle gejlagt is de zeldzaam-

Jie en monfireujle van gedaante , en dierbalven

van bet ordinaris gejlagte der boomen veelverfcbil-

lende , met zyne verwerringe , een ondoorgankelyk bofeb,

en ombeyninge der Eylanden langs de ftranden , of in 't

water makende , diergelyke land-boomen wy in '* volgen-

de boek zullen opvoeren.

Het is een korte , kromme , en onfatzoenlyke ftam , be-

neden zig in zo veel zwarte en dikke wortelen verdelende,

die boog boven de grond , als bogen fiaan ,
%') dat men

den regtenfiam niet bekennen kan, boven verdeeltbyzig

Jlraks in diergelyke kromme takken , die bun wyd uyt-

fpreiden y zo dat zommige boomen niet anders fcbynen, dan

een verwerring der takken , en wortelen door malkander,

zonder ftam , afbeeldende natuurlyk aan de vreemdelin-

gen , die deze ftranden genaken , de wildigbeid der In-

landers van die plaatzen.

De bladeren ftaan in dezelffte poftuur , als de veor-

gaande, docb wyder van malkander, en ^rooter, an-

ders van dezelffte gedaante , zeer glad en dik, zonder a-

deren , bebalven de middel -zenuwe , die beneden verre uyt-

fteekt, en boven een voorn maakt ,
y
t voorfte eyndigt tn

een ftyve /pits , en zyn vet, bros in '* bree^en, met een

merke'lyke ziltigbeid , zes en acbt duymen lang ,
drie en

vierdebalve breed. Voor de bloeme ziet men een lang-

werpige bleek-groene knop, in een open bruyn buysken

ftaande,een kleene Ekel verbeeldendi 9 die w*l een maana

ge/looten blyft, eer by zig opent.

J)9
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Flores ex quatuor brevibus conftant apicibus femi-

apertis, ex cinereo &fufco mixti, intus ofto crafla,

pallida, & erefta locantur ftamina, cum quatuor ali-

is longioribus & incurvis fupra florem elevatis. Ta-

les plerumque flores gemini vel bigemini excrefcunt

fitnul fufcis ex capitibus ,
qua; craflis curtifque infident

petiolis: Poft ftaminum lapfum in ipfo floris cencro

tuberculum feu ampulla quaedam excrefcic uti in pri-

ma fpecie, fed major & notabilior, ultra pollicisar-

ticulum longa , ex qua fruttus formatur forma fili-

cuae, fed major quam in ulla alia fpecie, binosenim

vel binos cum dimidio pedes longa eft , ultra digitum

crafla ,
prcpe ortum anguftior & rubens , prope api-

cem craffior, dura, firma, & inftar candelae rotunda,

viridis, maculifque fufcis notata , non penitus glabra,

fed hinc inde punctata, exterior ejus cortex cultrum

craffus eft, fub quo alba & ficca reconditur medulla,

uti in aliis Mangi Mangi fpeciebus, non autem ita

apta Cibo ac prsecedentium : fi hae filiquae adeo hu-

miles ex rami's dependeant , ut terram tangant , vel

decidentes in terram erectae elevatseque maneant,

radices emittunt , arborefque formant , alioquin per

fluciuantem maris aquam disjiciuntur plerumque,

quae tamen aliis in locis facile progerminant. Prater

has undique ex ramis dependent longi , refti , & ro-

tundi quafi fuftes perpendiculares , (i nihil obftet,vel

ft radicibus obcurrant , oblique fupra illas , nihilominus

tamen re&i extenduntur, nullos formantes angulos,

funtque glabri , sequales , nigricantes vel cornei co-

lon's, acfi lineae efTent aequalis craffitiei, digitum

crafTae, quae circa folum in binos fefe dividunt ramos;

quamprimum vero hae terram tangunt, radices mox
agunt , atque inftar tenforum funium eriguntur , ac

fenfim in ramos excrefcunt, qui tamen mollius gerunt

lignum reliquis. Hi adeo copiofi & adunati fibi adftant,

utinpofllbile fit, per illos tranfire , hique ruffi funes re-

spondent Varingae filis, cujus naturam in omnibus
fuis partibus hsecpaludofa arbor videturimitari, quas

faepius etiam fimul inveni fibi fubjunftas, una nem-
pe in terra ficca , altera in aqua crefcente ; fi vero ifti

fuftes findantur, in tres feCs dividunt partes.

Lignum interne rufFum eft, fed magis rubens quam
JLalaro , multoque durius eft , nodofum magis , ac cae-

fu difficile , uti & elevatae radices durius gerunc li-

gnum omnibus prsecedentibus, quae rugofo itidem
obteguntur cortice: In dun's crefcit folis, in quibus
nullum vel rarum obcurrit caenum , excepta ea par-

te, cui infixa eft arbor radicibus fuis, ubi etiam fo-

vea feu ampulla quafi aqua & caeno repleta obferva-

tur, fub hac autem mox obcurrit folum durum, faxo-

fum, & coralinum. Locus, cui infixa eft arbor, ma-
ris itu & reditu adfpergitur , invenitur etiam , ubi aqua
ipfi eft perpetua, ita ut haec arbor cum mari certare

videatur de terrae dominio , ubi & ramis fuis adeo hu-

mile fupra aquam fluctuat, ut vix fub iis prorepere
quis poffit, quo autem folum magis eftliberum ab a-

qua marina, quoque durius eft, eo folidius quoque
eft arboris lignum , adfiduus vero , paludofus, & ful-

phureus circa hanc arborem obfervatur odor.

Anni tempus. Capitatus pediculus ac flosjuniopro-

germinat, fructus vero Augufto obfervantur ac fub-

fequentibus menfibus ex arbore dependentes inftar fi-

liquarum Cannce fiflulce , ita ut e longinquo putaretur

has eafdemque efle, fi modo nigricarent.

Nomen. Latine Mangium Candelarium & arcuatum,

ob fruttus
, qui candelas & radices , tenfos quae refe-

runt arcus: Malaice Mangi Mangi Ackar^ & Lacki
Lacki, quum vulgo haec fpecies mas habeatur, uti

praecedens Tonkes femina eflfe putatur. Amboinice
W'dat Teby. Macaflarice Bancko* quod derivatur a

praecedenti Baho. Ternatice Bido-Bido, ob formam
fructuuni Siriboa.

,
Locus. Non ita frequenter obcurrit ac reliquse Man-

gi Mangii fpecies , fed ubi invenitur, haec arbor in-

gentem obcupat locum , potiufque crefcit inter fub-

fequentes Mangium Cafeolare ticfruticans , quam pro-
pe Celfum, licet ejusdem fit claflis: In cun&is repe-
ritur Amboinae infulis , ejufque fpecies latifiima gerens
folia, crefcit in parvainfula PoeloBabi, in&nuBoeton,
& ejus ora ad Eurum fita, noftratibus nautis de Wa-
terplaats feu locus aquofus di&a , ubi hae arbores inter

TCliquaspeculitrepraebent fpectaculum , quam latifli-

me

De bloemen beftaan uyt vier korte fpitzen , ookmaar
half geopent

, uyt den groenen en bruynen gemengt , bin-
nenftaanacbtdikke. bleeke, en regie draaden , met vier
andere lang en bogtiger , die buyten de bloemen uytfteken.
JJeze bloemen Jtaan gemeenelyk twee en vier by malkan-
der op bruynacbtige knoppen , en dezelve op korte
dikke fteelen. Na * afvallen der draden, groeyd in t
midden van de bloem een kroesken of pulleken, Kehk van
de eerfte zoorte gezegt is, docb grooter en kemdyktr ,ruym een lid van een duym lang, waar uyt mede de
vrucbt <wajt, m de gedaante van een bouwe , docb sroo-'
ter dan aan eenige andere zoorte; want Z7 is twee en
derde half voeten lang, en fiyf een vinger dik , bybaren
oorjpronk Jmalder en roodacbtig , by de fpitze dikker,
hard,Jtyf 9 en rond als een keerze

, groen , en met
ettelyke bruyne plekjens bezet , niet beel glad, maar bier
en daar eenige pukkeltjes hebbende ; de buytenfte fcbelle
is een mes dik , maar onder leyd 't witte drooge merp of
bert } gelyk aan andere Mangi Mangis, zo bequaamniet
tot de kofi , als de voorgaande : als deze keerzen aan de
takken zo laag hangen, datze de aarde raken, of afval-
lende, over eynd Jiaan blyven , zofehietenze wortelenin
de grond , en <worden nieuwe boompjes , anders wordenze
door 't wajjende water gemeenelyk verfmeten , die egter
op een andere plaats wederom inwortelen. Behalven deze
ziet men overal van de takken afdaalen lange , regte, en
ronde Jlokken , loodregt of nederwaarts , daarze konnen,
offchuyns over de wortelen, die bun in de weg flaan ,

niet te min altoos regt , en zonder eenige bogten » glad , even i
en zwartacbtig of boorn-verwjg , als ofze lynen waaren
in een eenparige dikte van een vinger , en omtrent degrond ,
gaande weg in twee takken zig verdeelende. Zo dra nu
deze de aarde beroeren, wortelen insgelyks in, en flaan
als gefpannen touwen, wordende metter tyd tot takken 9
die egter al weeker van bout zyn , dan de andere. Zy
flaan 00k zo digt op veele plaatzen , dat 't onmogelyk is

daar door te pafferen , gelykende de roffe touwen en
draaden aan de Waringe-boom , wiens natuur in alles >

dezen water-boom fcbynt na te botzen , dewelke ik 00k
dikwils agter en by malkander gevonden beb , de eene in

't water , de ander op drooge land flaande , als men de

voornoemde ftokken klooft, zo delen zy boar in drien.

Het bout is van binnen mede ros , docb meer na 't roo-

de trekkende, dan Lolaro, ookveel harder , warrig, en
moeyelyk om te happen , gelyk 00k de uytfiaande wortelen

een harder bout hebben , dan alle de voorige , zyn 00k

met een ruyge fcborffe bedekt. Hy waft op Darde gron-

dsn , daar *een of weinig modder is , hehnhipn regt onder
hem', daar by metfyne wortelen float , ziet men eenkuil

of bak vol water en modder , docb jlraks daar onder bar-

de,Jleenige, en koralige grond. De plaats, daar by
ftaat , moet ten minjten met ebbe en vloed befpoeld werden;
en men vind bem 00k , daar hy geduurigin 't water ftaat,
fchynende met de Zee te willen ftryden om den eygendom
van de grond, daar by dan met zyne takken zo laag op
't water dryft , dat men qualyk daar onder kan kruypen,
docb hoe meer de grond van 't Zee-water ontbloot werd,
en hoe koraliger die is , hoe harder bout den boom beeft 3
blyvonde geduurig eenmoerajjigenen zwaveligenreukom-
irent deze boom.

Sayfoen. De geknopte fteel en bloem hint voortinju-
ny , de vrucbten ziet men in Auguftus en de volgende

maanden aan de boomen bangen, gelyken de Trommel-

Jlokken of Canna fiftula zo wel, dat menze van verre

daar voor zoude aanzien , xoze zwart of bruin waren.

Naam. In 't Latyn Mangium Candelarium , en ar-

cuatum , na de vrucbten , die keerzen , en wortelen , die

gefpanne boogen gelyken. Op Muleyts Mangi Mangi
Ackar, en Lacki Lacki, om dat men 't in 'tgemeen

voor 't manneken boud, gelyk de voorgaande Tonkes
voor H wyfken. Qp Amboins W3at Tehy. Op Ma-
caffers Bancko, afkomftig van *t bovenftaande Baho.

0/> Ternaats Bido-Bido^ na de gedaante der vrucbten

van Siriboa.

Plaats. Men vind bet zo veel niet , als andere Mangi
Mangis , maar waar bet ftaat , bejlaat ieder boom een

groote plaats; 't waft 00k liever onder de volgende ge-

flagten van Mangium Cafeolare en frudlicans, dan by

bet Celfum , boewel 't van dat geflagt is. Men beeft

bet in alle Amboinfcbe Eylanden, en een zoorte metzeer

breede bladeren op het Eylandeken Poelo Babi, in de

ftraat Boeton, en deszelfs Noord-Ooft boek, by onze

Scbippers de Waterplaats genaamt , zyn deze boomen on-

der anderen zeer fpecuhtief te zien, zeer verenwyduit-
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me quum fintextenfae, atque maxima ex parte in aqua

locatae , ira ut rami fupra illam fluftuare videantur,

qui adeo denfi func , ut profpeftum ad terram inpedi-

ant: Hie autem in tranfitu admonere me oportet,*

iftum fluvium, ex quo naves ad Orientem navigan-

tes aquam pro potu petunt, lapidificantem fuccum

in fe contincre, adeoque ad potum non ita ell'e falu-

tarem, quod pauci animadverterunt; hujus rei ar-

gumentum praebent craflae fluvio adftantium arbo-

rum radices, quae lapideseflfe videntur, haecontufae,

ipfarumque exteriores cortices confracti interne li-

gnum exhibent; hsc quoque lapidea crufta fupra ip-

ias Mangiorum radices fuperducta invenitur ,
quae fe

re adfclopeti diftantiam a flumine ifto diftant, & fie

cae per vices obfervantur; tali petrificante fucco

itidem inpraegnata funt quaedam Amboinenfium flu-

mina, praefertim quod vocatur Ayer GooroGoroe, ad

Borealem finus Amboinenfis plagam fitum , ex quo

naves itidem pro potu petunt aquam: Hasc aqua

corrigi poflet, fi ebulliatur, vel fi cuivis vafi adfun-

deretur tantillum aceti, quo materia calculofa ad

fundum praecipitaretur.

Ufus. Hoc lignum nullas exhibet partes aedificiis

aptas, quum adeo incurvum ac nodofum fit, contra

optime toco infervit, attamen non adeo facile flam-

mam toncipit quam memoratum Lalary- lignum:

Chinenfes quidam ex illo cremant carbones pro

fabris : Ex crafliflimis quoque radicibus anchorae for-

mari poflunt vulgarium navium, quaeperbinosannos

durabiles funt.

Hie quoque adnotare debeo fingularem, qui in

Moluccis aliifque obtinet infulis , modum , ubi nem-
pe anchorae ex ligno, minorefque naves ex lapide

fabricantur contra Europaeorum morem. Navigia

haec ex lapide quodam flucluante formantur , quern ar-

dentes montes hifce in infulis nimia faepius quantitate

per magna ejiciunt fegmenta.

Supra dictum fuit, Gallicam Rochefortii injioriam

Antillarum cap. 8. arborem defenbere Paretiwier di-

ctam , quae in litore paludofifque crefcit locis , cujus

rami ab omni parte longa in terram emittunt flagel-

Ja, quae ibi radices agunt, & intricatam formant fil-

vam , unde & incolae ab ilia parte infulae itiae nullos

metuunt hofles, aprique fine timore fub iis fuos for-

mant nidos: Cum trunci cortice corium itidem prae-

parari poteft; Haec arbor fine dubio noftrum eft

Mangium arcuatum, cujus fructus Oviedus videtur

edifle, ex quibus tantum abdominis dolorem perfen-

fit , quae loco Tupra ctcutv caj^^j7~sxrxpDtsmr^txxngie

yocatur, fructus enim hujus Mangii Candelarii non
facile ab incolis»editur nifi ex penuna , & defeclu prio-

rum fruttuum. Ipfos tamen vidi praeparari ab Hoe-
amohelenfibus , feuparvaeCeramaeincolis, quoscum
Calappi lympha & feminibus Catjang coquebant &
innoxie edebant, declarabant vero cibum efle Euro-
paeo flomacho non conducentem, quum nimis gra-

vis fit & digeftu difficilis.

Haec quoque fpecies juxta barbaram Guiana ob-

currit oram, cujus radices tarn altos formant arcus,

ut vjr vix ipforum fummum adtingere poflit, qua?

fruftus gerit illis CaJJice Fiftula fimiles, oc cor inter-

num rubrum , quaedam autem perpetuo , quaedam ve-

ro viciflim in aqua locatae funt, quarum radices con-
cretas funt cancris conchifque, ac nomen vulgare ibi

eft Mangro: arbores vero, quae ulterius in ipfa ere
fcunt terra, multo altiores, & rectiores funt, qua?
forte cum Mangio noftro celfo conveniunt.

Simili quoque modo in Amboina, Manipa, & Ke-
Janga primae & hujus quartae fpeciei radicibus plurimae
increfcunt elegantes & magnae conchae, plerumque
palmam longae & latae inftar femi-rotundae fiftula;

,

?|uae hifce radicibus adeo firmiter adcrefcunt, utope
iiftis a cortice feparandae fint.

Tabula Septuagejima Prima

Mangii Candelarii TchiSet truncum
, quove modotam ex hoc

quam <-x j fis ramis rat|,ccs fuas tcrrae jn figatj
hx ar !x>rcs denfara formant filvam , & qUam maxime mul-
tiphcantur.

Tabu*

gefpreid, en voor bet meejle deel geduurig in
%

t water
Jlaande , met de takken zo digt op 't zelve, dat men
geen land kan zien; alwaar ik inpajfantmoetwaar/cbour
wen ; dat die rivier , daar alle onze febeepen naar de
Oojl verzeylende , baar drink-water balen , een Jtecnen
de zap voerd , en dierhalven tot bet drinken zo eezont
niet zyn kan , boewel Vr weinige tot nog toe opgelet beb
ben; een bewys bier van kont gy zien aan de dikke -ioor-
telen van de naafie boomen aan die rivierJlaande dewef-
ke men voor Jleenen aanziet , maar zo gy daar op klopt'
de buytenfte Jcborjje in ftukken breekt, zult gy binnen
bout vinden ; en deze Jleene korjle zult gy ook over de
voortelen van deze Mangi Mangi vinden, die bykans
een roer-feboot van die rivier af, en met beurten drooz
fiaan , met diergelyken Jleenigen zap zyn insgelyks be-
zwangert eemge rivieren in Amboina, met namen Aver
Gooro Goroe, aan de Noord-zyde van den Amboin-
feben inbam, daar de febeepen ook baar drink-water ba-
len. Dit water zoude men konnen verbeteren> als 'top-
gekookt wierd , of dat men op ieder vaatje eenfcbeutje
Azyn goot , waar door de fleenige materie ftraks op de
grond zoude geprcecipiteert werden.

Gebruyk. Van dit bout kan men niets bebben tot tim*
merbout bequaam, om dat bet zo kromenquajligis, daar
en tegengeeft 't goed brand-bout, evenwel't vuurzoligt
niet vattende , als 't voorfebreven Lalary hout. Zom-
mige Cbinezen branden 'er ookfmits-kooten af. Zo kan
men ook uyt de dikfle wortelen ankers maken, totgemee-
ne vaartuigen , die ruym twee jaren konnen dyeren.

Hief nloet ik mede aanroeren een zeldzaame manier , fa
de Moluccos en andere Eylanden te zien, alwaar de an-
kers van bout, en de b^oten van fieen gemaakt werden,
regt tegens '£ Europiaanfcbe gebruik. De boeyen werden
gemaakt , zeg ik, van een zoort dryfJleenen, die de
brandende bergen in deze Eylanden meer, als teveel,
in 't gemeen met groote Jiukken uytwerpen-
Boven is gezegt , dat de France Hiftorie Rocheforty

van de Antillis cap. 8. befebryft den boom Paretiwier,
.
wajfebende op jlrand en moerajjige plaatzen, wiens tak-

ken van alle kanten lange fteelen na de aardefebieten,
dewelke daar inwortelen, een verwerd bofeb makende,
wesbalven de Inwoonderr vxm die kant bares Eylands

feen vyandelyke invallen verwagten ; en de wilde Ver»
ens maken zonder vreeze bare nejlen daar onder : Ook

zoude men met defeborffe desjiams 't leer konnen taanen

entoebereyden. Dit is ongetwyffelt owj-Mangium arcua-

tum, en van die vrucbtenfebynt Oviedus ook geproeft

te bebben, van dewelke by die buyk-pyn gekregen beeft 9
loco fupra citato Cap. 55, van Oviedo Mangle ge-
naamt; want de vrucbt van dit Mangium Candelariura
werd niet ligt by deze Inlanders gegeten, buyten bongers
noot , en dan nog by gebrek van de voorgaande vrucbten.

Ik beb 'er evenwel de Hoeamohelefen , of Inwoonders
van kleen Ceram nog zien toebereiden en khoken met Ca-

lappus-melk en Catjang, en by baar zonder letzel eeten;

docb verklaarden , dat bet een koft was , voor een Euro-

pifebe maag niet dienjlig , dewylze te zeer drukt, en

zwaar te verdouwen is.

Deze zoorte vind men ook langs de wilde kujl Guiana,'

wiens wortelen met zo booge bogen ftaan , dat een man
pas aan 't opperjle raken kan , met vrucbten als Trom-
mel-ftokken, en een root bert van binnen, zommigege-

duurig , zommige met beurten in 't water Jlaande ;

zynde de wortelen bewajfen met Oeflers en kraaljleenen,

en de gemeene naam aldaar is Mangro , welke boomen

wat dieper in bet land Jlaan , zyn veel booger en regter,

't welk miffebien ons Mangium celfum is.

Op gelyke manier wajjeben bier ook in Amboina , op

Manipa en Kelang , aan de wortelen van de eerjie en

deze vierde zoorte veelefeboone en groote Oeflers, meefi

een band lang, en breed, als een balf-ronde pype , aan

de wortelenzo vaji gegroeyt, dat menze met eenftok van

de feborffe moet afJlaan.

De een- en feventigfte That

Vertoont een Stam van het Mangium Candelarbtm, en hoe

deze boom zyn wortels 20 wel uyt den ftam als uyt de tak-

ken in de aarde fchiet , waar door dezelve tot digte Bos-

fchen groeyen en vermcerdert werden,

v»
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Tabula Septuagejima Secunda De twee-enfeventigjie Plaat

ftamuni exhibet Mangii Candelarii foBs, flmbus , xzfrutli- Vertoont een Tak van de Kaartaragenae MangiBoom met
jjtf onuftum. zyn bladen y bloemen^tn vruchten beiaden.

* Fruffum denorat majori forma. A. Wyft aan de vrucht in 't groot.

B. Eundem repraefentat fruttum progerminantem ; quomodo B, Dctelfde vrucht uytfpruytendc, komende de tvortekn uyl

nempe radices ex ejus apice emittat ac folia prorumpant deszelfs /pits te vooren , en de blaaeren uyt dat deel, dat

ea ex parte, qua petiolo & arbori ruit jun&us. aan defteel geftaan heeft.

•

OBSERVATIO. AANMERKING.
H#c eft Tee-Candcl H. Maiab. part. 6. Tab. 34. propofita. Dit is de VeeCanael van de Hortus Malab. in het zesde

deel Tab. 34. verbeeldt.

CAPUT SEXAGESIMUM LXII. HOOFDSTUK.
SECUNDUM.

Mangium Cafeolare. BrdppaU De Kaasvormige Mangi-Boom.

SEcunda Mangiorum claflis forma & modo crefceri-

di a prioribus diverfa in album & rubrum dividi-

tur, quae fimul hoc in capite defcribemus,

Primo. Brappat alba cralTa , finuofa,& vafta eft arbor

inftar Quercus, talique rugofo & fiiTo obdutta cor-

tice, fimilesque gerens incurvos & extenfos ramos.

Ejus truncus plerumque viro craflior eft, ubi vero

plurimi fimul jun&i obcurrunt, hi altiores,re&iores,

&graciliores func, uti & ipforum rami.

Ejus folia ab omnium antecedentium foliis diffe-

runt , quae funt lata , fubrotunda , aliquando vero

oblongo - acuminata inftar illorum Metrofideros vel

Alni, quatuor pollices longa, ac paulo minus lata,

craffa, glabra, & fragitra inftar illorum Portulaca,

nullas notabiles gerentia coftas, excepto quod ner-

vus medius ab utraque protuberet parte , faporis pe-

nitus falfi. Bina fibi cruciatim obponuntur fed rara

font, bina enim ternave tantum paria rotundis infi-

dent ramulis, qualia in Metrojidero obfervantur, quae

in una eademque arbore diverfae penitus funt magni-
tudes & formae.

Flores primo ingentia viridia funt capita , bina ter-

nave fimul provenientia,& craflis infidentia petiolis,

quae fefe in coronam aperiunt ex fex , feptem , &
ofto viridibus apicibus leu radiis compofitam. Ho-
rum centrum repletum eft longis , recti's ,& albis fta-

minibus , antheras fufcas gerentibus , quorum medium
feu piftillum longiffimum eft , viride capitulum gerens.

Si flos rite fit apertus , omnia haec decidunt ftamina,

excepto medio , quod viridi inponitur bad , ex quo
fruclus excrefcit, tumque haec radiata corona haud
male lampadem refert turunda repletam , unde &
haec fpecies Malaice hoc cognomen accepit.

Fructus rotundum eft pomum , fed planum & com-
preflum inftar minoris cafei , quod in fummo Ion-

gum gerit filum loco umbilici, fed nunquam deciditj

eft auteui palmam latum , externe glabrum , & glau-

cum , ac licet fit maturum , diu ex arbore dependet
cum ifta coronula, tumque aperitur inftar difci ra-

diati: fubftantia ejus interna eft ficca, alba, & gra-

nulofa,fine ullo notabili fapore vel odore , excepto
quod fit adftringens & acidula. Ejus nuclei funt an-

gulofi ac fragmenta referunt feu apices dentium,
quibus maxima medullae repletur pars*

Externum trunci lignum eft molle & album, ac
fenfim interne magis indurefcit , craflasque gerit fi-

bras, nodofumque eft & lentura, atque ex albo in

rufFum tendit colorem , fed ficcum cinereum eft , in-

que aqua marina durabile. Haec arbor nullas ferpen-
tiformes profert radices, uti praecedentes fpeeies , ex-
cepto quod inferior trunci pars plurimos gerat ma-
gnos nodos inftar fedilium , toturo porro folum circa
hanc arborem ad magnam etiam diftantiam obfeflum
e" innumeris ereclis & acuminatis cornibus , fpitha-
ipam vel pedem circiter longis fupra terram eleva-
te

> adeoque fibi adunatis, ut vjx pedis interfti&iura

relin-

HEt tweede gejlagt of Claffts van Mangi Mangis , in
gedaante en manier van wajfen van de voorgaande
vry wat verfcbillende ,is verdeelt in witte en roode

zoorte, die wy te zamen in dit Kapittel begrypen zullen.

Eerftelyk: 't witte Brappat is een dikke bogtige en ge-
zette boom, ah een Eyke- boom, 00k met diergelyke ruyge
en geborfiene J'cborjfe , en diergelyke kromme en uytge-
breyde takken. Den flam is in 't gemeen dikker dan een

man omvademen kan , maar daar ze digt by malkander

flaan, zyn de ftammen booger , regter, en ranker ,gelyk
00k de takken.

De bladeren verfcbillen van alle de voorgaande , want
deze zyn breed en rondacbtig, zommige met een rondt

fpits , en wat langwerpiger , die van 't Tzerbout 0/ onze

Elfe-boom gelykende ; vier duymen lane, en wat minder

r
,
getyk men 00k aan 't Tzerbout zi.p.t , pn verfcbillen

it mattiuitder m grootte en geaa^ite aan een en de*

breed , dik,glad t'en breekfaam , als de Porceleyn

,

zonuer

merkelyke ribben , bebalven dat de middel-zenuwe te ive-

derzyden uytjieekt , gantfcb ziltig vanfmaak. Zyfiaan
met twee tegens malkander , en regt in $ kruys , dog wei'

nig in 't getal , met twee en drie paren aan ronde rys-

kens ,

Otniei

zelfde boom.

Het bloeizel zyn eerjl groote groene knoppen , twee a
drie by malkander ftaande , op dikke fteelen , die bun ope-

nen in een kroontje, van zes, zeven,en agt groene JpiU
zen of ftraalen gemaakt. Het binnenjle is digt , uytge-

vuld met lange, regte
t en witte draden 9 met graauwe

noppen, waar onder de middelfle de langfie is, met een

groen biopje* Als de bloem ter degen geopent is , zo val-

len deze draden allegaar uyt, bebalven de middelfle , die

op een groen beuveltje float , daar uyt de vrucbt werd%
en als dan lykt dit geflernt kroontje niet qualyk een lam-

pe, daar een wiek infteckt, waar vart deze zoorte in 't

Maleyts 00k bygenaamt is.

De vrucht is een ronden appel, dog plat gedrukt, ah
een band-kaasken,mei een lange draat boven op, inplaat

t

van de navel, die nooit afvalt, een bant breed, van buy*

ten glad en zee-groen, al iffe rypy long aan den boom en

't voornoemde kroontje bangende, 'twelkzigahdanopeni

als een geflernt broodje. Binnen is een drooge , witte , en

korlige Jubftantie , zonder merkelyke reuk of fmaak, be-

balven dat ze is zamentrekkend en zuuracbtig. De korh

zyn boekig, en gelyken'ftukken of ftompen van tanden,

H meefie deel des mergs vervullende.

*4 Buytenfle bout des flams is week en wit , allengs*

kens na binnen word
y

t harder, grofdradig^ warrig,en

taay , uyt den witten na *t roffe trekkende , dog graauw

beflervende , en dit is durabel in zee-water. Dezen boom

heeft geen Jlangevormige wortelen , gelyk de voorgaande

zoorte , bebalven aan de onderfleflam veel grooter knoeften

of koppen , als ftoelen. Voorts is den gebeelen grond niet

alleen om deze boomen , maar 00k een groote jpatie van

buyten, random bezel met ontelbaare regte toegefpitJU

booms , omtrent eenfpan of een voet long boven deaarde,

en zo digt aan malkander , dat men qualyk een voet tup-

fcben beide zetten kan, Digt random den flam zyn zf
J wtimg
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rclinquatur: Prope truncum rara vel nulla funt, fed

ad unius alteriusve ulnae lpatium incipiunt, quoque

magis ab arbore remota funt , inque aqua locantur , eo

majora funt: Multi putant acuminata haec cornua pe-

culi tres efTe plantas, nil commune cum arbore ha-

beni s Alii vero radicum efle furculos , fed utra-

que fententia quodammodo erronea eft.

Quum enim nunquam in confpectum veniant nifi

circa hanc arborem, hinc cum ipfa participant, &ab

ea quali derivantur CralTarum radicum furculos non

efle ex eo conftat , quod prope arborem , tibi rise ra

dices excrefcunt, non obcurrant. Si itaque effodiantur

;

fequenti fefe obferunt modo : Girca faxofum depu-

ratumque folum undique inveniuntur brachium vel

pedem crafla,fupra acuminata fimpliciter , vel in binos

apices definentia, ad fefquipedalem longitudinem , ali-

quando etiam binos pedes longa funt, inferius angu-

jfta etiam funt, fed in apicem non defmunt. Circa

ipforum medium plurimas emittunt transverfales fi-

bras , externe fpongiofa carne obduttas , atque per ip-

forum medium lentus decurrit nervus. Harum fibra-

rum crafliflimae cum proximis bifidis cornibus conjun-

guntu'r , atque haec craflis arboris radicibus inplaritan-

tur. Si jam ifta? fibrae diflecentur & circumagantur,

acuminata hasc cornua diflblvuntur & eradicantur,

quae binorum cum dimidio immo trium pedum longi-

tudinem habentj atque animalium ofia referunt.

Cortex ipforum exterior eft lignofus glaber , vifcl

colorem gerens , nee ultra calamum crafliis ; interna

autem illorum fubftantia eft fungofa, ficca, lenta, &
leviflima, fuberi fimillima, cujus loco etiam adhiberi

poteft , fed ejus medium plerumque excavatum eft,

juniora haec cornua pedibus facile in partes conminui

poflunt, vetufta vero neutiquam , immo ne quidem
confringi.

Secundo , Brappat Rubra foliorum & trunci forma
haud mulrum differt a praecedenti , excepto quod haec

fpecies flagella emittat, & incurva fit ad mali altitu-

cfinem , fed plerumque humilior eft. Ejus ramuli non
funt rotundi,fed quadratic^ qdafi alati,ita ut orasge-
rant acutas: Hisce folja infident cruciata & obpofita,

fed pauco numero, plerumque fubrotunda vel parum
acuminata, quatuor digitos lata & longa , craita , pin-

guia , nee venulas notabiles exhibentia inftar For-
lulacce. . _^^

Flos ex fex crafti <x finni§ compbnituTTaans,^Ti*
mo crateriformibus , hujus medium repletum eft craf-

fiusculis & longis ftaminibus eleganter rubentibus,

antheras cinereas ac reniformes gerentibusj omniriO

inftar Jambofae floris , nullum fpirans odorem. Inter

iftos radios alia fex eminent petala linguae-formia,

eundemque gerentia colorem , atque in medio longus
erigitur itilus capitulumviridefuftinens, piano infidens

tuberculo, ex quo fruclus formatur uti in praeceden-

te, atque omnia fimul decidunt ftamina,fi flos magis
expandatur.

Fruclus eft fimilis priori , inftar plani nempe cafei,

fed craflior , 'pomumque magis referens , viridis pe-
nitus, licet fit maturu.s,longumque iftum apicem fer-

vans ; fubftantia autem ejus interna eft granulofa &
farinacea , odorem coloremque cafei vetuftioris adeo
referens, ut eundem efle quisputaret, qui odor etiam
a praetereuntibus arborem obfervatur , fi maturi ex
ipfa dependeant fruftus. Quum pomulumhocdecidir,
reftans pericarpium optime refert ftellam fex radios
emittentem.
Lignum eft uti praecedentis, ipfaque etiam arbor

circa fefe ifta cornua profert bifida , fed rariora , &
breviora quam circa praecedentem.

Flores menfe Oftobri in confpe&um veniunt, illi

vero albae fpeciei Augufto & Septembri : Sponte ve-
ro crefcit in arenofis & paludofis loci's , non prope li-

tus , fed juxta ripas majorum fluminum , faepe etiam
prope aedes plantatur ab iis

, qui ejus fruclus expe-
tunt.

Prima vero fpecies ubigue in planis crefcit litori-

bus, ubi folum eft durum faxofumque nee caenofum
aur paludofum , quod viciflim aqua marina obtegitur
& uenudatur , ita ut mari in altum elevato inferior
trunci pars,arque ifta cornua aqua obtegantur: Ipfius
crailioribus rami's alia? increfcu^t plantae parafiticas,
quae naturam habent falfam , atque ex ipforum crafliore

cortice

weinig ofniet, maar omtrent een vadem of twee aaaraf
beginnenze , en boe verder datze van den boom af en in
't water ftaan, boe grooter zy werden. Veele eeloven
dat deze fplits-boorns een byzonder gewas zy , met dm
boom geen gemeenfehap bebbende : Andere , dat jbet uyt-
fpruytzels aan de wortelen zyn;in welke beyde meyninet
eenig abuys fcbuylt. s

Want om datze nooit gezien wordenyOfdezenbootntnoet
daar omtrent zyn , zo moetenze daar van afkomjiig zyn
Uytjpruytzels van de regte dikke wortelen

3 zyn 't ook.
niet want als dan moejt men ze naafi den boom daarde
dikfte wortelen zyn 9 meejl vindtn. In 't graven dan be-
vind men ze aldus : Rondom de (leenige grond opgeruymt
zynde , yet men ze in de midden ruym een arm of been
dik 9 vail daar na boven toe in een of tweefpitzen toeloo*
pende , in de lengte van een en een balf en twee voeten
beneden loopenze ook final toe , dog in geen /pits. Omtrent
de midden bebbenze over-dwers veele dikke vezelingen
van buyten met eenfpongieus vleefcb omgeven^nde mid-
den met een taaye zenuwe. De dikfte dezer vezelingen
bangen met die van de naaftefplits-boorns , alle aan maU
kander vaji , en de laatjle aan de dikke wortelen des
booms: Nu met Jierk waggelen en doorkappen der voor-
febreve vezelingen , maakt men deze fplits-boorns los, en
trektze zo uyt ; die dan twee en een half, en drie voeten
lang zyn , gelykende een Jcbonk van een bec/t.

Buyten bebbenze een boutagtigc feborffe , glad , lym*
verwig, en niet boven eenfehaft dik; binnen een voozef
drooge t taaye, en zeer ligte fubflantie , den kork zeer ge-

lyk , waar voor men ze ook gebruyken kan , doch gemee-
nelyk met een kleene bolligbeid in de midden. Be jonge

fplits-boorns kan men gemakkelyk met de voet in flukken

ftooten , maar de oude geenfints , ja ook niet breeken.

Ten tweeden : De Roode Brappat verfebild aan gc-

daante vanflam en bladeren niet veel van de voorgaandet
behalven dat deze zoorte ranker opfebiet\ enwatkrom 9

in de boogte van een appel - boom , docb gemeenlyk laager.

De takjes zyn niet rond,' maar liierkant 3 meteenige aan-

wajjinge, als vleugeltjer gezoomt , zo dat 't fcherpe kan-

ten werden ,• daar aan fiaan de bladeren regt in % kruys

tegen malkanderen, dog weinig in 't getal, meejl rond 3

of een weinig toegefpitft ,vier vingers breed en lang,dik
t

vet , en zonder merkelyke adertjes als de Porceleyn.

De bloem bejlaat uyt zes dikke en Jlyve flraalen , eerfi

beekers gewys geopent ; '£ binnenfte is digt uytgevult met

langeen dikachtige draaden , hoog rooze-rood , metgraauw-
acbtige en niere-vormige noppen , feenemaal als 't Jam~
boes-bloeyzel en zonder reuk: Tuffcben de flralenzietmen

nog andere zes blaadjes , als tongetjes , uytfleken, vande
zelfde koleur , en in de midden een lange draat , met een

groen nopje op een vlak beuveltje , waar uyt de vrucbt

wert , gelyk aan 't voorgaande , vallende alle de draden

teffens uyt , als baar de bloem wat wyder opent,

De vrucbt is als aan 't voorgaande , te weten als een

plat kaasken, dog wat dikker,en een appel gelyker ,gras-

groen al is ze ryp, de bovengemelde langefpits bebouden-

de, binnen met een korlige en meelacbtige fubflantie 9 van

.

reuk en verwe de pot-kaas zo gelyk, dat men 't daar voor

zoude aanzien ; welken reuk men ook gewaar wert , als

men dezen boom voorbygaat , en daar rype vrucbten aan

bangen. Wanneer 't appeltje afvalt zo gelykt 'tgeftraal-

de bordje daar y
t op float, zeer wel een Sterre met zes

fpitzen.

Het bout is als aan 't voorgaande , en den boom beeft

ook fplits-boorns om zig , docb weiniger , en korter dan

de voorgaande.

De bloemen ziet men in O6lober
y
docb die van'twitte

in Auguftus en September, 't Waft van zelfs in zandige

en moerafjige plaatzen , niet digt op ftrand , maar langs

de kanten van de groote rivieren , en wert ook zomtyds

by de buyzen geplant van die geene, diefmaak in zyn* '

vrucbten bebben.

Maar de eerfte zoort waft over al op vlakke ftranden,

daar een barde fteenacbtige grond is , zonder Jlyk of moe-

ras , en van 't zee water met beurten bedekt en ontbloot

wert, zo dat met boog water 't onderfle van den jtam

en zyne fplits-boorens bedekt worden: Op zyne dikke tak-

ken waffen veel andere planten , die ziltig van aard zyn,

en baar voetzel uyt zyne dikke feborffe trekken, w
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cortice nutrimentum fuum hauriunt, uti plures funt

Tangreci fpecies , & palcherrima Dryopteris fpecies,

qua; fp] endentia & firma gcrit folia.

Nomen. Latine Mangium Cafeolare , quod dividitur

in Album & Rubrum ab cafeiformi fru&uum forma.

Malaice Brappat & Mangi Mangi Padomara , ex lam-

pado-formi riorum forma : Quidam hanc etiam vo-

canc arborem Bako , quod nomen cum prascedenti

commune eft. Ternatice PoJJi PoJJi. Amboinice JVac-

cat & Wa'dt. In Leytimora Watta cum cognomine

fempcr albi vel rubri. Baleyice Brappa. Ejus fruftus

cafeiformes fpecialiter Boa Rembang vocantur. Pro-

minentia ifta cornua circa arborem hanc propullantia

Belgice nos vocamus Splits-Hoorns feu Subulas , quum
plerumque bifida fine. Malaice & Amboinice Songa &
Sula, h. e. Murices ReSti. Arbor ipfa Javanice&Ma-
caiTarice vooatur Pitada & Patada.

Locus. Plurimum nota eft haec arbor in Moluccis

& adjacentibus infulis , quum has duriora & magis

faxofa gerant litora quam infula; occidentales , atque

ubi femel hasc arbor progerminat, vix icerum eradi-

canda eft , ejusque femi-putrida; radices turn & exfic-

catae & dura; in litoribus , inter faxa qua; prorepunt ,

per multos etiam annos inveniuntur, uti id videri

Eoteft ab utraque Caftelli Vi&ori® parte, in litori-

jn Hativa; , & Halongae , ubi intra o&uoginta an-

norum fpatium nulla; Brappat arbores progerminant,

ipfarumque tamen radices fuperfluae in confpectum
veniunt.

Ufus. Albae feu prima? fpeciei lignum ufitatiflimum

eft ad navium exftruftionem, ex quo coftae , navium-
qum fulcra formantur , ac praefertim ex naturalibus

arboris curvis ramis : Non tantum durabile eft in

aqua marina , fed etiam ifta valet virtute , quod non
facile findatur,clavosque firmiter retineat : Secundae
fpeciei fru&us a vulgo eduntur, plerumque crudi

,

quod fingulari dele&atur ipforum fapore ad cafeum
adcedente fimulque auftero. Fungofum cornuum ; <w
rum liejnum in aqua ebullitum^^ fi^/w" llta extra-

hatur, onnH.iHr ctjam aa varias res loco fubens, ad

muftricolas nempe., ampullarumque opercula, fed non

ita intumefcit aut firmiter clauditur ac fuber.

Malaienfes &MacafTarenfes terrerautriusque fpeciei

comedunt folia ad pifces & BocafTan , uti & matu-

4os fruftus, fi mollefcant , crudos , & in partes difle-

ftos , in hisce vero infulis albae fpeciei fruftus non

eduntur.

Rubra; fpeciei femi-apertum fumunt florem, ejus-

que rubra undique deprimunt ftamina cum binis ba-

cellis , qua; cruciatim per viride transfigunt piftil-

lum, ne iterum erigantur ftamina, hunc ad capitis

ornamenturh gerunt, atque aurifices hujus fpecimen

imitantur ad capillorum ornamenta.

In infula Dammea harum arborum fpecies obcur-

rit cum alba conveniens , fed rotundiora & pinguiora

gerens folia, qua; plerumque* aquam adtingunt , ac

tempore in pilciculos degenerant latos , qui Smarides

vocantur, de quibus ulterius vide Hiftoriam meam
Animalium fub titulo Pifcium arboreorum.

Utriusque fpeciei fruftus pifcibus etiam incoquun-

tur,in partes dhTefti & cum iis comefti,fed jus ipfo-

rum nigrefcit.

In Adpendice haec adduntur/.

Mangium cafeolare rubrum , in Amboina prope oftiurri

fluvii Llephantis crefcens ,
plerumque frutefcit , trun-

cumque gerit vix cruris craflitiem habentem , cujus ra-

muli acuti admodum & quadrati funt, bina vero ipforum'

latera latiora funt binis aliis. Ejus folia funt magis

oblonga quam arborefcentis fpeciei , quinque pdllices

longa,tres lata , fuperius fubrotunda,&quatuor fimul

obliquam formantia crucem.
Anno 169 1. menfe Aprili in hoc frutice magna de-

tccta fuit Eruca,Vitis Erucae haud dlflitnilis , colon's

pallidc viridis , ejusque dorfurn tenuiffimis fetis hir-

tum erat , ac binis verrucis notanim , quibus longiores

infiftebant pili , ad ejus fero latera flavos gerit cir-

culos juxta artuum numerum. Ejus corpus in fep-

tem divifum eft artus , quorum tres anteriores fex ha-

bent breves & acuminatos pedes, quibus fuumperagit
Turn. III. opus.

daar zyn veelderley zoorten van Tangrecum, en de
feboone zoorte van Dryopteris, met (lyve englimmende
bladeren.

Naam. In 't Latyn Mangium Cafeolare, verdeeltin
'Wit en rood, na de kaykens-vormige gedaante dervrucb-
ten. Op Maleyts Brappat en Mangi Mangi Padomara , na
de lamp-vormige gedaante der bloemen. Zommige noemen
'took Bako, een naam met devoorigegemeen. Op Ternaats
Pofli-Pofii. Amboinfcb Waccat en Waat. OpLeytimor
Watta, altyd met den toenaam van wit en rood. Baleys
Brappa. De kaaskens werden byzonderlyk BoaRembang
genaamt. De uytftekende boorens of kegels rondom den
grond dezes booms , noemen ivy in "t Duitfcb Splits-
Hoorens , om datze meeft in twee fpitzen gefpleeten zyn.
In 't Maleyts en Amboinfcb Songa en Sula , dat is Murices
refti , of regte voet • angels. Den boom biet op Javaans
en Macajfaars Pitada en Patada.

Plaats. Hy is meeft bekent in de Moluxe en omleggen-
de Eylanden, om dat die harder en fteeniger flranden
bebben , dan om de Weft ; daar by eens opkomt , is by
qualyk uyt te roeyen , en ziet men de bloote wortelen balf
vergaan , en uytgedroogt , docb nog bard , tujfcben de

fteenen op ftrand kruypen , 00k nog veele jaren , gelyk
onder anderen te zien is te weerzyden van 't Kafteel
Victoria , .op de flranden va?i Hative en Halong , daar
ruym in geen taebentig jaaren Brappat-">oome» geftaan
bebben , en men nocbtans de wortelen ziet.

Gebruik. y

t Hout van de eerfte of witte zoorte iszeer

februykelyk tot den fcheeps - bouw , om ribben en krom-
outen daar van te maken, uyt deszelfs kromme takken 9

daar uyt men dan de natuurlyke kromt» nanr een voor-

geftelt model kan bakken. Het is niet alleen durabel in

zee-water, maar heeft 00k die deugden,dat bet niet ligt

fplyt,en dejpykers trouwelyk bom. 7V vrucbten vanae
tweede zoorte werden van 'f gemeune volkje gegeeten , en
***» meejt ro/Mwn, hehhon/le vermaak in den pot-kazigen
fmaak , die 00k vry wat wrang is. Het vooze bout van
de fplits-boorns in water eens opgekookt , dat die ziltig-
beid daar uyt komt, is 00k beauaam tot veele dingen, tn
plaats van kork , als tot leeften van Snyders en Scboen-t
makers, totftopzels van bottels , docb zy willen zo wet
niet fwellen en toezuygen als kork.

De Maleyers en Maccajfaren eeten de jonge bladeren
van beyde zoorten raauw tot vifeb en Bocaffan, als mede
de rype vrucbten als ze even beginnen week te werden\9
raauw en in ftukken gefneden; maar in deze Eylanden
eet men de vrucbten van 't witte gejlagt niet.

Van 't roode gejlagt nemenze de half ontlookene blbem,
drukken de roode draadjes rondom neer,met twee boutjes
kruysweeps door 't middelfte groene boorentje geftreken ,
dat zy met weder opryzen ; dit dragenze dan tot een
cieraaLpp 't booft. En de Goutfmeden nemen 00k bet fat'
zoen daar van om bayrftekers daar na te maken..

Op y

t Eyland Damme heeft men een zoorte tan deze

boomen , met de witte zoorte meeft overeenkomende , dog
met ronder en vetter bladeren, die meeft doorgaans't wa-
ter raaken , en met 'er tyd in kleene breede vifebjes ver-

anderen , diergelyke men Smarides noemt y waar van
ziet breeder in myn Hiftor. Animalium, onder den ti-

tel van Pifces arborei.

De vrucbten van beyde zoorten werden 00k by viffeben

gekookt , in ftukjes gefneden zynde , en daar na gegeten ,

docb zy maken 't zap daar vanfwart.

Dit inert in het Byvoegzel daar by gedaan.

Mangium Cafeolare Rubrum , op dmboina by den

uytgang van de rivier de Olypbantgroeyende ,blyft meeft

eenftruyk met een ftdm, niet boven een been dik, waar

dan de ryskens zeerfeberp en vierkantig zyn, docb twee

zyden zyn veel breeder als de twee andere. De bla-

deren zyn langwerpiger dan aari de boomacbtige zoorte9

5. duymen lang, en 3. breed ,vanvoren mede rond toelo-

pende , en met bun vieren een febuyns kruys makende.

Anno 1691. in April heeft men op deze ftruyk een

groote rupze gevonden , de wyngaarts-rupze niet ongelyk%
ligt-grocn van coleur, op de rugge met fyne bayrtjes,

bezet met nog twee wratten,waar op lange bayrenftaan,

en aan de zyde beeft by geele oogjes, na 't^etal der lee-

den. Het licbaam is in 7. leeden verdeelt, de drie voorfte

bebben 6. korte en toegefpitfle pootjes , waar mede by

0verkt.De vier agterfte bebben 8. poottn, dewetteJiomp

P *>y*



H4 HERBARIIAMBOINENSIS Liber IV. cap. LXlt
opus , quacuor pofteriores oclo pedibus inftrutti

Tunc obtufis inftar Elephancis pedum , quibus fefe in

ramis fuftinec. Corporis pars poftica bifida eft , quara

ramis obvolvit, atque hie vermis cam copiofe ibi in-

venitur, uc cunfta ramorum (S^ramulorum folia de-

cerpac: Quumque ad digici longitudinem & craffi-

tiem excreverit , cellulam feu folliculum format ma-

gnitudine pruni coerulei , externe albefcentem & gla-

brum, cujus extremum ramo & dorfum proximo ne-

clitur folio, in quo fefe abfeondit inftar vermis Se-

rici. Poft aliquot dies folliculus hie fefe aperic, at-

que papilio exit , quum in hac cellula tenuis confpi-

citur membranula , qua aurelius fuit obvolutus, inter

quam membranulam & exteriorem corticem lanugi-

nofa locatur fubftantia , quae, quantum videtur, Pa-

pilioni obtegumento fuit.

Exterior vero cortex feu folliculus ipfe congeries

videtur unius & continui fili, fique noftrates incolze

artem callerent illud traftandi vel prseparandi , fubti-

lia filamenta ex ifto nere poflenc, uti in Bengala id

fit ex Teffero
?
cum quo hi folliculi multum con-

veniunc, quam ob rationem ilros delineare curavi:

Eruca folliculo inciufa bina ternave proxima arboris

folia ita contrahere poteft , fuoque ne&ere folliculo,

Uc lis penitus obtegatur & quafi abfeondatur. Fol-

liculos
, quibus aurelia inciufa eft , nere poflumus

,

fi fuperius fili incrementum bacello necl.atur,ac fol-

liculus prius hume&etur , turn circumvolvendo to-

tum facile fubfequitur filum, donee adeo tenue fit,

ut rumpatur, tumque connedcendum eft, ac tam diu

circumvolvi oportet, donee totus exterior folliculus

fit evolutus, reliance tenui pellicula, cui aurelia eft

inciufa.

Poftquam tales folliculos per trium feptimanarum
fpatium fervaveram , cam ex devoluco quam ex in-

tegro papilio exit . qui ex pulcherrimis %. maximis
erat,quos unquam confpexi, qui ad fuperiorem cor-
poris partem fefe demorderu^iperu^iirnulque le-

cum flavefcencis ferici floccum educic , atque hoc

femper per noftem peragic ; plurimae vero aurelias

,

multum manibus tradbatae , emortuae funt,nec papilio-

nem producunt. Ejus corpus eft , uti reliquorum

papilionum , coloris fquallide flavi , binosque digiti

articulos longum , ad caput vero bina gerit cornicu-

la plumacea, coloris aurancii: Quatuor magnas ha-

bet alas, quarum bins exteriores maxima? funt di-

gitum circiter longse, coloris aurantii,fed ftria trans-

verfalis purpurea per illas decurrit , atque quaevis

ala in ejus medio ocuium quafi gerit feneftratum,

qui circulo purpureo circumdu&us eft & inftar vitri

pellucidus.

Per horae tantum fpatium in dias luminis oras e-

miflus erat hie papilio , & ftatim coepit ova deponere

Slurima coloris fquallide albentis , magnitudine fgrninis

aparum , ex piano rotunda : Folliculi congeries inftar

ferici albet, atque ad viginti vel viginci quinque ul-

nas extendi poteft , congeries vero Bengalenfium
iblliculorum flavefcit.

Hinc patet,quam ob rationem divulgatum fit, Ben-
galenfe fericum, quod Gingana vocatur, ex arboris

cortice fabricari , hi enim folliculi adeo artificiofe

cum pediculo connexo ex arboris ramulis dependent,
ut ejuraret quis ipfos arboris efTe fruclus. CJci Chi-
mrgus quidam ex Bengala adveniens pro cerco mihi
aflerere volebat , veros efTe fruftus , quos ipfe ex
arbore decerpferat, qua in opinione ego cum multis
aliis cam diu fuimus , donee folliculum talem difTe-

cances aureliam morcuam inveniremus : Folliculi , ex
quibus papiliones exierunt , inepci func nendo, filum
enim ipforum brevicer disrumpitur.

Folliculi autem Bengalenfes, uti diclum eft, nigri-

cant, vel cerreftrem habenc colorem, Amboinenfes
vero fquallide albicances acque majores , nemo vero
hucusque in Amboina mihi obvenit , qui auderet
texcuram quandam fabricare.

Ab ifto memorato Tejjero difFert Mogto,quibusdam
Mooch, vocata , qua? vile prsebet fericum

, quod nefti-
tur ex folliculis , quos vermis fericeus perforavit

,

atque hoc in Tunquin apud Sinenfes Samungi vel
Samoegi vocacur , ex quo forte pannus vilis Baas di-
clus fabricator.

zyn , als Olypbants voeten , waar mede by op de takhn
vaft ziU Het agterfie des lyfs is in twee gekloven bet
welk by om 'de takken Jlaat , deeze worm vind men, als
dan zo overvloedig , dat by alle de bladeren der takken en
ryskens afeet : Daar na een vinger lang en dik geworden
zynde, maakt by een buysken of fpinzel , in de grootte
van een blaauwe pruym, vuyl-wit en effen van buyten
met bet eene eynd om de takken , en met de rugge aan bet
naafie blad vaft , waar in by zig verbergt als een zyde-
worm. Na zekere dagen opent zig bet buysken , en daar
komt een Kapel uyt , wanneer men in dit buysken een dun
vliesken vind , waar in bet poppetje gelegen beeft , tuffen
welk vliesken en de buytenfte feborffe leyd een wolacbtige

fubftantie , dewelke , zo 'tfcbynt , bet poppetje tot een
Coopeers verfirekt beeft.

De buytenfle feborffe of 't buyskenfebynt een fpinzel
te zyn van een doorgaande draat ; en indien onze inlan-
ders de kennijfe badden daar mede om te gaan, zoudenze
wel ligt eenfyn gaaren konnen fpinnen , als men in Een-
galen met TeJJer doet , waar mede deze buyskens zeer wel
overeenkomen ; om welke reden ik ze ook daar by beb la-

ten teykenen. De Rupze in boar buysken kan de twee d
3. naafie bladeren des booms zodanig fzamentrekken , en
om baar buysken vaft maken, datze daar mede bedekten
verborgen legt. De buyskens , daar de worm ofpoppe nog
in is, kan menfpinnen, als men '£ bovenfle beginzel van
den draat om een jlokje vaft maakt ; bet buysken al-vorens

wat nat gemaakt zynde , zo volgt in 't draayen al gaande
weg , den draat , tot dat by dun wert en zomtyds af-

breekt , dan moet men bem wederom aanknopen , en zo

draayende raakt bet gebeele buysken af , overfebietendeem
dun velleken , daar in bet tonnetje legt.

Na dat ik deze buyskens omtrent 3. weeken bewaart

badde , zo is zo wel uyt bet afgefponnene , als uyt bet

heele , een Scboenlapper gekomen , een van de feboonfie en

srootfte,die ik ooit gezien beb, by 't bovenfte lyf zig los
tfyi-c..!. met eemn een viok geelacbtige zyde met ar uyt-
voerende, en au 6^^ *&* by mgt docb de

*
Jfe

poppet) es , die men veel bandelt 9 biyveHd00d,o»j*arkomt
niets uyt. Het lyf is als een andere Scboenlapper, van
coleur vuyl-geel, twee leeden van een vinger lang; aan
't booft beeft by twee boorntjes als veertjes , oranje van
coleur. Hy beeft vier groote vlerken, waar van de twee
buytenfte de grootfte nyn, omtrent een vinger lang, van
verwe oranje, docb over-dwers loopt eenpurpere ftreepi
ieder vlerk beeft in de midden een rond oogje als een vtmi
ftertje , omgeven met een purpere kring , doorfebynent
als glas.

Hy was geen uur in de weerelt geweeft , of begon een
deel eyers te leggen , vuyl-wit van coleur , vangrootte ah
een raap-zaat , plat , rond van gedaante. 't Spinzel is

wit als zyde , en men kan van een buysken wel 20. a 25.

vademen krygen, maar Hfpinzel van de Bengaalze wor-

den als geelacbtig.

Hier uyt blykt dan, waarom men uytgeftrooyt beeft,

dat de Bengaalze ftoffe , Gingang genaamt , van boom-baft

zoude gemaakt werden, want deze buyskens bangen w
aardigmet een gefponne fteel aan de takskens der boomenp

dat men fweeren zoude bet waren de vrucbten van den

boom ; gelyk zeker Cbirurgyn uyt Bengalen komende^

ftandvaftig aan my verklaarde , dat het vrucbten waren,

die by zelfs van den boom geplukt badde , in welke me*

ninge ik nevens veele Omftanders ook bleven, tot dat 117

'er een openden,en bet doode tonnetje in vonden. Debuys'

kens daar den uyl uytgevlogen is, zyn onbequaam om te

fpinnen , want de draat breekt te kort af.

De Bengaalze buyskens dan zyn, als gezegt,fwart'

acbtig of aardverwig, maar de Amboinfcbe vuyl-wtt en

wat grooter , docb is tot nog toe in Amboina niemand ge-

vonden , die onderftaan wilde een geweef daar uyt te

maaken.

Van 't voorfebreven Tefler verfebild bet Mogta, ty

zommige Moock genaamt * welk is een flegte zy^e^l'
fponnenvan buyzen,die den zyde-worm doorboort beejt,

dit wert in Tunquin, en by de Cbineezen Samungi of

Samoegi genaamt , waar uyt miffebien deJkgteft°Pn

Baas genaamt, gemaakt werden.

Tabula
De
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Tabula Septuagefima Tenia

Ramum exhibet Man&ii Cafeolaris a/hi.

Ubi Litt. A. tyo&ftuttum denotat.

Tabula Septuagefima Quarta

Ramum exhibet MangH Cafeolaris rubri.

Tabula Septuagefima Quintd

Ramum exhibet Mangii Cafeolaris rubri,

In quo ad Litt. A. Eruca Amboinenfis magna fconfpicituf*

B. Vero ipfam denotatfolhculo inclufam.

C. Vollicaltts apertus eft.

D. Vero Papilio eft ex praecedenti Eruca generatus.

E. E. Fohiculus eft Eruca Bengalenfis Tejfer vocatac •

OBSERVATIO.
Haec eft Blatti H. Malab.'part. 3. Tab. 40. vel faltem Dit is de Blatti van de Hortxs MaJab. parti J. Tab. 40.

ejus fpecies, uti ex figurarum comparationepatet,8caRiw^^ ofte ten minfte daat cen medeioorte van, zo als uit de ver-

fupra etiam aduotatum eft. gelyking der Figuren blykt,en van Jlsmpbtus boven 00k aan..

gemerkt is.

De drie- en zeventigjle Plaat

Vertoont een Tak van het Mangium Cafeolare album . oft*
de nuttte Kaasdragende Mattgie-Boom.

Alwaar Lett. A, deszelfc vrucht aanwyft.

De vier- en zeventigjle Float

Vermont een Tak van het Mangium Cafeolare rubrum, offe
de node Kaasaragende Mattgie-Boom.

De vyf- en zeventigjle Plaat

Vertoont een Tak van de rooae Kaasaragende Mangie-Bom.
Waar op by Lett. A. gezien wert de groote AtnboinfcheRupze,

die op deze Boom aaft.

B. Wylt aan dezelve in zyn ftuysje toegefponnen.
C. Vertoont het open huysje.
D. Is de Kapel, die uyt de Rupze voortkomt.
E.E. Zyn buysjes van denBengaalfcheR)^>«^,Te^rgenaami,

AANMERKING.

CAPUT SEXAGESIMUM
TERTIUM.

Mangium album, Caju Api ApL

TErtium Mangi Mangi genus eft album , juxta re-

gionum varietatem varias exhibens fpecies feu

varietates , vulgarem vero ac communem ejus

formam defcribemus, quae in Amboina obfervatur*

aqua reliquae haud multum difcrepant : Haec itaque

humilis eft arbor , quas aliquando tantum frutefcit.

Trunci cortex glaber eft & Cinereus: Folia vero

cum prima conveniunt fpecie , fed funt breviora , &
iubrotunda, oblongam referentia ligulam , excepto
quod juniora in obtufum definant apicem, quatuor
&quinque pollices longa, binos digitos lata, inter-

funt vero quaedam adeo brevia & acuta, ut Salvias fo-

lia referant, fuperne intenfe viridia & glabra, inferrie
' gilva & cinerea , ad ta&urri mollia , acfl lanuginofa

eflent , funtque crafla , pinguia ,
paucisque coftis per-

texta, faporis falfi cum parva amaritie.

Bina plerumque fibi invicem obponUntUr, vel lo-

co alterius novus ibi progerm.inat ramulus. Flores

pufillis in racemis fimul excreicunt fquallide alben-

tes, longa gerentes ftamina. Fruftus gemini & bi-

gemini fimul dependent magnitudine biobulorum ,

plani , parumque incurvi , inftar femi-Lunae , vel in-

ftar juniorum Nam-Nam fructuum,in breverri durum-
que delinentes apicem , qui femper ad concavam ex-

tenditur partem , exterius autem funt lanuginofi &
aequales , ex gilvo & viridi mixti colore , tenui ob-
dufti pellicula

, quae digito facile feparari poteft,fub
hac nucleus reconditur eandem gerens formam, ex-

terius fufcam , interne albicantem , feu pallide viren-

tem, quae fefe in quatuor explicat foliola inftar li-

belli , inque medio obcludit album quafi penicillum
Gofiypii turundam feferens , quae ab utraque parte
bina emittit foliola , & exterion ne&itur petiolb.

In MacafTara & Occidentalibus infulis hsec arbor
adeo vafta eft, ut vir vix earn completti poflit, ejus

quoque fruftus ibi multo funt majores, inftar ferni-

perfefti nempe Nam-Nam fruftus, vel inftar illorum
litorei Catti Catti, ejusdem caeterum forma; ,

quatuor
quinqueve fimul dependentes : Ejus nucleus in tot

quoque fefe aperit foliola, ibique multum ad cibUm
expetitur.

Vulgaris trunci lignum albicat,molleeft,fungofum,
nque transverfim casdatur , exmeris compofitum vi-

denir circulis inftar Mufae ftipitis, fed multo ar&io-
Tom. III. ribus:

LXIII. HOOFDSTUE;
»

De witte Mangl-Boorn,

HEt derde gejlagt van 't Mangi Mangi is '* wittf ,

na de verfebeydenbeid der Eylanden eenige verari'

dering vertohende; dog nvy zullen de gemeene ge-

daante befchryven^ die men in Amboina ziet, ivaar van
de andere niei veel afwyken. Albier dan is *t een lagen

booni , die zomtyds een ftrwyk blyft.

Defcborjfe tUS Jlams is ligt-graauvo en evert. De bla-

derenkomen met
f

t eerfiegejlagt overeen , dog zyn korter , en

van vooren rond , een langyoerpige leepel gelykende , bebal-

ven dat de jdnge een Jtompe jpils beboen, vier en vyf
daymen lang, en twee vingers breed, dog daar loopen

'ff 00k onder zo kort en /pits, datze de zaly-bladeren ge-

lyken , boven boog-groen en glad , van onderen vaal en

witacbtigy zagt in 't aaniaften als of ze wollig <waren,

dik, vet, en met weinige ribben door-regen, van J'maak

ziltig , met een kleene bitt'erbeid.

Zyftaan gemeenlyk twee en twee tegen malkander t 6f

in ptaats van 't iweede een nieuw taksken bebbende. De
bloemen komen voort op korte trosjes by malkander , zyn

vuyl-wit , met lange draadjes voorzien. De vrucbtin

bangen twee en vier by malkander, in de groottevandub*

beltjes, plat, en een weinigfebeef', als een balve maan,

ofgelyk de jonge vrucbtenvan Nam-Nam , met een kolt

en bardfpitsje voor aan,
f

i welk altyd na de bolle zyde

ziet; buyten zynze mede wolacbtig en even, uyt den

vaalen en groenen gemengt, met een dun velleken bedekt,

'i welk men met de vinger ligt afvryven kan : Daar on-

der leyd een beeft van bet zelfde fatzoen , buyten bruyn,

binnen witacbtig, of ligt-groen, die zig in vier blaadjes,

als een boekje, opend, en in de midden verborgen boud

een wit quafije, als een propje van Catoen , te weerzyden

twee blaadjes bebbende , en
y

t is aan de buytenjle Jleel

vajl.

Op Macaffar en de Weftelyke Eylanden , werd dezen

boom zo groot, dat bem pas een man omvatten kan. De
vrucbten zyn aldaar 00k veel grooter , te weten als een

balf waffen Nam-Nam , 0/ als de vrucbten van Jltand

Catti Catti , anders van bet zelfde fatzoen , en vier en vyf

by malkander bangende. De korl laat zig 00k in zo veel

blaadjes deelen, en werd aldaar veel tot de kojl gezogt.

*tHout van de gemeene jlammen is wit, week, voos^

en als men 't dwers over kapt, zo febynt 't van enkelde

circulen gemaakt tezyn, gelyk een Pifang-flronk, dog
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n6 HERBARII AMBOINENSIS Liber IV. cap. LXIll
ribus : Per longitudinem difTettum , longas exhibet:

venas inftar Pinaftri, fique viride fit, fuccofum eft,

fed cito exficcatur ac leve eft, ac facillime ignem

concipit , quem vaporans fovet , nee exftinguitur,

nifi totum in cineres converfum. Si hae afbores fe-

nefcant & crafiefcant, intus cor gerunt fufcum feu

nigricans inftar Canawce , fed non craflius eft pollice,

circumjeclum vero lignum cruris craflitiem gerit, fatis-

que durum eft, & quam maxime durabile, unde &
in quibusdam infulis ad sedium poftes adhibetur.

Binae proprie hujus arboris obcurrunt fpecies, fo-

liis externaque forma fibi fimiles , nigra nempe , cujus

lignum cinereum eft, & alba lignum gerens album,

utrumque vero nigrum habet cor , atque arborum trun-

ci vetufti interius concavi funt, ultimumque tantum-

modo lignum foco infervit, licet fit viride.

Nomen. Latine Mangium album ab albo foliorum

colore. Malaice Mangi Mangi Poetised proprie Caju

Api Api, .h. e. Lignum Igniarium ab ejus ulii. Ma-
caffarice PepePepe, in Cerama Affi Affi, qua? utraque

nomina eandem cum praecedenti habent fignificatio-

nem. Amboinice Watta Cumban& Cuban, acfi quis

diceret Mangi Mangi florentem ,
quum certis anni

temporibus plurimis onufta fie arbor floribus.

Locus. In planis crefcit litoribus , non inter altas

Mangi Mangi arbores, fed fola , ubi ficcum eft fo-

Ium, parvisque mixtum lapillis , plerumque ad flumi-

num oftia & poft Mangium fruticans. Invenitur vero

inAmboina, Cerama, Boerone, Celebe, & parvis

ante Javam infulis.

U/us- Hoc lignum nil peculiare exhibet tignis,fed
foco potiilimum iniervic 11a ignem aiendum & con-

fervandum, qui tarde fovendus eft, quod apud no-

ftrates fie per cefpites & funem igniarium ; hoclignum
flammametiam concipit, fi per ventum fufcitetur , op-

timum itaque eft trans mare navigantibus, Javanique

illud vendunt hisce in fafciculos conligatum,Amboi-

nenfibus enim ejus ufus fere ignotus eft.

Macaffarenfes corpus fuum diu hisce frudtibus nu-

triunt, fi Oryza nimis duro conftet pretio , fufcum
enimabexteftorecortic£,& interna lanugine depura-

tum fumunt nucleum,illumque aquae incoquunt, & loco

oryzae edunt cum aliis cibis: Alii infuper ipfum per

no&em in aqua macerant pura, ut ipfius aufteri-

tas magis tollatur ,
quam tamen non omnino amittit.

Amboinenfium vero fru&us quum nimis pufilli , huic

operi inepti funt, unde & hunc non norunt ufum.

Ex vetuftorum truncorum ligno , quod , uti di-

ftura eft, fufcum & duriuseulum eft, Javani & Ma-
caffarenfes non tantum parvos formant poftes , fed

etiam Oryzas moles & machinas, fruftum enim eli-

gunt fefquipedalem Vel binas ulnas Iongum , in cujus

centro Iongum formant canalem^ ab utraque ejus ora

foveiam excavant, in longo ifto canali Oryzam con-
tundunt paleis inclufam, in rotundis vero lftis foveis
jpfum pady feu oryzae granum , ut ab exteriore glu-

ma feparetur , hoc enim lignum huic operi optime in-

fervit, quum acutis fuis filamentis facillime glumam
desquamet.
Nigrum vetuftorum truncorum cor cum aqua fu-

{)ra porphyritim contritum , ac fronti inlinitum Cepha-
algiam collie ex frigore ortam, quum primo cutim
parum exurat , fed ienfimfrigus ac materiam flatu-

lentam expellit.

Tabula Septuagefima Sexta

Ramum exhibet MangH albi.

Ubi Litt. A. Corymbum flariferum ftfajori exprimit formal
B. Verofruftum integrum.

veel digter: In de lengte gekapt ofgezaagt , vertoont bet
lange aderen , gelyk 't Vuuren - bout

, groen zynde is 't

zappig, maar inert baafi droog en ligt, ontfangt 'tvuur
zeerbaaft, dat 't al jmeulende voed, en niet uytgaat
tot dat h ganfeh in ajjebe vervalt. Als deze boomen dik
en oud werden , zo gewinnenze van binnen een bruyn of
fwartacbtig bert, gelyk Canawa , dog niet dikker dart
een duym, maar 7

t omleggende bout in de dikte van een
dye, werd redelyk bard, dat zeer durabel is, en in zom-
mige Eylanden tot ftylen van buyzen gebruykt wert.
Men beeft eygentlyk twee zoorten bier van, aan Ma*

deren en uyterlyke gedaante malkanderen gelyk j bet
fwarte, wiens bout graauwacbtig is, en bet witte met
een wit bout, dog beyde met eenfwart bert, en deftam-
men in den ouderdom bol, bet laatjlewertalleen tot brand-
bout gebruykt , al is 't nog groen.

Naam. In 't Latyn Mangium Album j van de witti
gedaante der bladeren. Op Maleyis Mangi Mangi Poeti
dog eygentlyk Caju Api Api , dat is Lignum igniarium
van zyngebruyk. Op Macajjers Pepe Pepe,o/> Cerams Affi
Affi , beyde van dezelfde beduydenis met de voorgaande.
Op Amboinfcb Watta Cumban en Cuban , als of men zey-
de Woem-Mangi Mangi, om dat *t op zekere tyden van
't jaar zeer vol bloemen bangt.

Plaats. Het waft op vlakke ftremden, niet onder de
booge Mangi Mangis, maur alleen, en daar 't droog ist
met kleyne Jleenen gemengt , gemeenlyk by denuytgang
der rivieren,en agter 't Mangium fruticans. Men'vind
bet in Amboina, Ceram, Boero , Celebes , en de kleyne

Eylanden voor Java.
Gebruilc. Vn<n Ait hniit inn men niet zonderlings beb-

ben tot timmeren bequaam, maar bet dient meeji om vuur
daar rriede te bouden , dat langfaam fmooken zal

9 gelyk
de onze met turf en londt doen; docb van dit bout kan
men ook vlammen krygen, als men daar in blaaft, *t is
dierhalven zeer bequaam voor de zeevarende, en de Jar
vanen verkopen 't aan dezelve met bondeltjes , want by de
Aviboinezen is zyn gebruik meeji onbekent.
De Macajfaren konnen *t lyf lang opbouden met deze

vrucbten , als de ryjl duur is,want zy nemen de bruyne
beeft van de buytenftefebel , en 't binnenfte Cattoen gc-
zuyvert, kooken be?n op in water, en eeten bem aldus in
plaats van ryft tot andere fpyze : Andere weeken bem
daarenboven nog een nacbt in verfeb water , om de wrong'
beid nog meer uyt te trekken , die zy evenwel nog niet

Veenemaal verlieft. De Amboinfcbe vrucbten,alstekleen,
zyn bier toe onbequaam, dies zy van dat gebrvyk niet

weten*,

Uyt bet bout van de oude ftammen, dat als gezegt,
bruyn en bardacbtig begint te werden, maken dejavanen
en Macajfaren niet alleen kleyne ftylen , maar ook baare

ryft-blokken, want zy nemen eenftuk, anderbalfentwee
vademen lang, in wiens midden zy een lange geute ma-
ken , en aan elk eynde een ronde kuyl ; in de lange geut

ftampenze de ryft, die nog aan zynftroo is, in de ronde

kuylen ftampenze de Pady of ryft, graauw, om dezelve

van de buytenfte bolfter te ontledigen , want dit bout is

daar toe zeer bequaam, om dat 'tmet zynefeberpe draden

zeer. ligt de bolfter afneemt*

Het fwarte bert uyt de oudeftammen met water op een

fteen gewreven , en op 't voorbooft gefmeert t geneeft de

booftpyn,die uyt windrigbeid komt , eerft een weinig op

de buyd brandende, dog allengskens verminderende , en

met eenen de winden uyttrekkende.

De zes- en zeventigfie Float

Vertoont een Tak van de ivitte Mtmgit-Boom.
Alwaar Lett. A. de bloem-tm in grooter gedaantff vertoo8t.

B. De vrucht in zyn gehceL

CAPUT LXIV.
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CAPUT SEXAGESIMUM
QUARTUM,

Mangium fruticans corniculaturn.

Brappat KitsjiL

QUarta Mangi Mangi claffis eft. Mangiumfruticans,

quod in binas dividitur fpecies, quarum prima
--eft Mangium corniculaturn , altera Caryopbylloi-

des ,
quas utrasque in peculiari defcribemus capite*

Pritno itaque Mangium corniculaturn frutex eft $ ad

binorum hominum altitudinem excrefcens , varios e-

mittens truncos pedem craflbs, qui vero plerumque
humiliores funt, plurimos furculos & virguka erait-

tences.

Ejus folia proxime conveniunt cum antecedente

Mangio albo , funt vero minora, a tribus ad quatuor

& quinque pollices longa, binos digitos lata, fubro-

tunda, mferne anguftata inftar cochlearis , inferius

vero non lanuginofa , uti in prascedenti , oris deorfum
inflexis, funt porro itidem craffa, glabra, paucisque
venulis notata , ac fibi obpofita & quodammodo cru-

<:iata, fed plerumque inordinate* faporis falfi.

Ex foliorum geniculis capitula propullulant rugofa
petiolis infidentia, quae in flores fete aperiunt, ho-
rum vero quivis petiolo infidet tenui, pollicem Ion-

go, ac flnguli hi inferius ad geniculum coniunguntur,
primo autem capituia nasc tuu.. a*>~ninata, quae in
ilofculos fefe aperiunt alhos, ex quinque nnnis peta.

lis conftantes , femper retrorfum nexis , atque in ho-

rum centro quinque crafiiufcula locantur ftamina,

in quorum medio longus erigitur ftilus. Ipforumodor

eft gratus inftar illorum Bonga Tanjong* magis vero

,ad htoream adcedens fpeciem , atque hoc totum flo-

riferum caput fimul fimplicem refert florem , ilium

nempe Serueni, qui cum capitulo fuo fimul abrumpi
.poteft , talia vero florum capitula feu congeries ple-

rumque binas fimul ex fingulo progerminant genicu-

lo i ex quavis nempe foliorum ala unica , hafce infe-

•quuntur parvae & incurvas filiquas , binos tranfverfa-

les digitos longae, calamum craflas & acuminata;,

inftar corniculorum incurvorum , feu minorum Ele-

phantis dentium, qua? diu glauci funt coloris, acde-
in ruffi feu boetici , harum medulla eft viridis inftar

convoluti folioli, quivis vero flofculus tale producit
corniculum, ita ut filiquas has fimul incapitulumfint
Congeftas rotundum , quae demum decidunt & dehi-

fcunt, quumque viridis ipfarum fubftantia terram tan-

git , radiculas emittit , novamque producit arbufcularm

Inferioris trurici cortex rugofus eft & fifths , inftar

caeterorum Mangi Mangi, fuperior vero glaber eft

&a;qualis: Ejus lignum eft molle, album, velparum
ad ruffum adcedens colorem , fuccofum , fed non ful-

phureo repletum fucco , unde nee ita facile ardet

,

ac verum Mangium : Radices ex fibrillis fuis cornua
ifta quoque emittunt bifida, qualia Brappat, fed mi-

nora & magis vaga. Abrupti flores per aliquot dies

fuum fervant odorem, totumque odore fuo replent

cubiculum , immo ufque in vigefimum diem hie per-

cipitur quodammodo , quod cum Bonga Tanjong ip-

fis commune eft: Sub initium Septembris flores pro-

ducunt, fed non certum obfervant tempus: In faxo-

fis & planis crefcit haec arbor litoribus , quae parvis

nempe conftant filicibus, & quae mare viciffim trans-

fluit,- nunquam vero in ficca terfa, quin mare ad alia

fefe deflexerit loca, ac plerumque inter& circa Brap.
pat; ambas enim has arbores unum expetunt folum.

Arbufculae hujus foliis certa Limacum fpecies plu-

viofis menfibus magna copia infidet inferne lata , ac

fuperne acuta inftar fubuli, unde & prudenter hai

funt trattandae , contra ficcis menfibus aliquando al-

ba in hifce foliis confpicitur Eruca , formarp gerens
fubtiliter contriti falis, fed non adeo penetrantem
nabens faporem.
Hujus arboris alia minor obcurrit parvifolia fpecies

feu potius varietas, praecedenti enim in omnibus fuis

partibus fimilis eft, excepto quod minora gerat folia,

bi-

LXIV. HOOFDSTUK.

De geboorende Mangi-Boom%

HEt vi&rde gejlagt en Claflls van de Mangi Mangi;
w '( Mangium fruticans, of ftruykacbtige, ver-
deelt in twee zoorten, als eerft Mangium corni-

culaturn , en 't tweede Caryophylloides , die voy ieder een
byzonder Capittel zullen geven.

Eerftelyk: Mangium corniculaturn is eenfiruyk van
twee mannen boog, met verfebeide ftammen, van een
been dik, ppfebietende , »ok in 't gemeen kieender , met
veele gerten en ryskens zig uytbreidende.

De bladeren komen over een met bet naaft voorgaande
Mangium album , docb zyn wat kieender , van drie tot

vier en vyfduymen lang , en twee vingers breed , van voo-

ren rond, en agter toefmallende , gelyk eenlepeltje: van
agteren niet wolacbtig, gelyk de voorige, docb met de
kanten wat nederwaarts ^ebogen , voortszynzemededik-
acbtig, glad, en met wemige adertjes getekent , tegens

malkanderftaande, eneenigzintsin'tkruis, docb meeren-
duels verwerd , ziltig vanjmaak.

Uyt de leden by de bladeren komen eenige ruige knop-
jes ofjleelen voort, waar op de bloemen waffeben, ydet

op een byzofader , dun, en een duym langjrhltje, welke

Jleeltjes al te zamen vereenigt werden op de voorfebreven

knop. Zy dragen eerfifpitze knopjes , die bunopenenin
kleene witte bloempje* , Vqn vyfjiyve blaadjes gemaakt

,
me aiiya agferwaarts gebogen Jtaan , binnen Jtaan try/
witte draadjes, met nog een langer in de midden. Ka-
ren reuk is lieffelyk, gelyk de Bonga Tanjong, docb
meer na den firand of Zee-zoort trekkende , en dit bloeyen-

de bolleken gelykt een enkelde bloeme , te weten , als een
bloeme van Seruene, die men ook met bet knopje t'za-

men kan afbreken , en zulke bolletjes Jlaan gemeenelyk
twee aan yder lidt,of een uyt yderfeboot der bladeren,
daar volgen kleene kromme bauwen na , twee dwers-vin-
gers lang , eenfebaft dik en toegefpitfi * als kromme boornt-

jes , of Olypbants tandekens , langen tyd Zee-groen bty-

vende , daar na ros of tanyt wordende , en in de midden
een gras-groen merg, als een t'zamen gerold blaadje beb-

bende > ieder bloempje brengt een zulk boorntje voort , zo

dot dezelve ook in een ronaklompje of bolleken by malkan-
der bangen , ten laatften afvallen , en berften , wanneer
bet groene bert 't zand rakende worteltjes begint tefcbic«

ten, en een nieuw boompje voortbrengt.

Defcborjfe aan den onderjlenfiam isruygengeborflen,

gelyk andere Mangi Mangis, maar boven iffe glad en

effen. 't Hout is week, wit, of een weinig na den ros-

Jen trekkende , vogtig , docb met geen zwavelig zap ver-

vult, en daarom zo geern niet brandende, als 't regte

Mangi Mangi. De wortelen met bunne dunnevazefinf

gen brengen ook fplits-boorns voort, gelyk de Brappat*

docb kleen en ydel. De afgebrookene Boemen bebouden

eenige dagen boar geur, en vervullen met baren reuk een

kamer , ja tot aan den twintigjlen dag kan men dezelve

nog eenigfints daar aan befpeuren, 't welk zy met Bon-
ga Tanjong gemeen bebben. Zy beginnen in September

te bloeyen, docb bouden geenprecifen tyd. Het waft op

fteenige en vlakkeftranden , te weten , die van kleene key-

fteenen gemaakt zyn , en daar de Zee met beurten op en

affpoelt, maar nooit op 't drooge land, of de Zee moejt

die plaats verlaten bebben, gemeenelyk tuffeben en om-

trent de Brappat,- want deze beyde eenerley grond ver-

eiffeben.

Op de bladeren van dit boompje in de regen-maanden

woonen met boopen zeker flag kleene Jlekken, onder breed,

en boven zofpits als een eljje, daarom menu voorzigtig

moet bandelen , daar en tegen in de drooge moejfon ziet

men zomtyds , een witte rype op deze bladeren, in de

gedaante vanfyn gewreven zout , docb zofeberp nietvan

J'maak.

Dit gejlagt beeft nog een kleenbladige zoorte , ofveel

meer verandering , want 't is bet voorgaande in allesge-

lyk, bebalven dat bet kieender bladeren beeft, twee en
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een balf9 en drie duymen lang, docb ronder ,en breeder
dan de voorige , ettelyke ook %o kleen , dat 't hroote P

*

celyn bladeren Jcbynen, dik^enfiyf, zwart-groen. De
bloemen Jtaan in bolletjes by malkander , als aan't voori
ge, van de zelffle gedQante, docb zyn kleender en flat
per van\reuk, 't knopje , daarze opfiaan , verdeeltzigook'
in meerder boofden , en Jlaan overvloediger aan de takken
De vrucbten zyn kromme boorntjes, als de voorige docb
mede kleender ; Deftam daaren tegen is dikker en booger
zeer bogJig en krom, met een ruyge enzwartefcborfkbe-
kleet. 't Hout is r'offer en harder, dan't voorige; 'twali
op vlakke Jlranden , daar groote en roode key-fieenen leg-
gen , en nader aan de Zee, dan 't voorige; docb daar de
grond met beurten ontbloot <werd : en 't bloeid in October

binos cum dimidio & tres pollices Ionga , fed rotundi-

ora & latiora quam prions* ac quasdam adeo parva

funt, ut majora Portulaca? videanturefle folia, funt-

quecraflTa, firma, ex nigro virencia: Flores glome-

rati quoque funt ut antecedentis, uniformes cum pri-

oribus,(ed minores,& debiliorcm fundentes odorem,

capituium, eui infident, in plura itidem fefe dividit

capitula, & copiofiores ramis innafcuntur. Fructus

incurvae funt liliculae inftar priorum , fed minores

quoque: Truncus vero craflior eft& aJcior, finuofus

admodum & incurvus, rugofo & nigro te&us cOrtice.

Lignum magis rufFefcit, ac durius eft pracedenti.

In planis crefcit litoribus , ubi ingentes & rubri inve-

niuntur Alices , magisque vicina eft mari quam pra?-

cedens, ubi tamen folum vicilfim denudatum eft:

O&obri autem floret.

Nomen. Latine Mangium fruticans primum & corni-

culatum: Malaice Brappat Kitsjil, quod quidam Per-

pat pronunciant, alii vero Mangi Mangi Kitsjil &
Gigi Gadja, a fimilitudine fructus, uti lupra indica-

tum eft. MacafiTarice Untj Untj , a forma minorum
Mufse fru&uum. Amboinice Tubu Tubu, Wadt Kits-

jil; & Wadt mabina
y
ubique enim unum idemquege-

rit plerumque nomen cum priori. In Bonoa Lamtas-

fy vocatur , h. e. folium falfum feufalis , quum particu-

lar fsepe quad falinse in foliis confpiciantur.

Locus. In omnibus hifce Orientalibus & Moluccis
obcurrit infulis, ubi litora funt plana faxofaque , ex
rubris & fufcis filicibus compofita, qualia inter alia

t>ra Hitoenfis exhibet,

Ufus. Hoc lignum vulgari foci ligno non utile eft;

?|uum adeo*ente exficcetur, fedpinforibusinmagnis
urnis infervit, ft tantummodo parum fitexficcatum,
guum diu ardeat: Globuli ifti floriferi a mulierculis

faepe ornamenti srsHa rapillio .miectuntur, vel inftar

Bonga Tanjong amuletis adligantur, atque hum, iu/i-

nem Javae in foro proftant venales, non tamen lin-

teis albis vel obclufis ciftis aut fcriniis funt includen-

di ,
quia facile mucefcerent. Vulgus ipfius folia ad

olus adhibet , crudaque cum BocafTan eduntur.

Hifce m arboribus quiefcunt per noftem gallinagi-

nes , aliique volucres per litora dccurrentes
, qui

altis non adfueti funt arboribus, ubi ab aucupibus ra-

cillime capiuntur retibus jaculatoriis , quae per no-
ftetn fupra has tendunt arbufculas , curam autem ge-

rere debent, ne vivi efFugiant, quum femel perterre-

fafti non iterum illas inhabitent. Decidui mfci fru-

ftus magna copia per litus projetti jacent, marifque
itu & reditu longe lateque difperguntur , a quibus
pifces plurimi aluntur.

Tabula Septuagejima Septima

Ramutn exhibet Maxgiifrutuantis cornknlaft.

Naam. In '* Latyn Mangium fruticans primum &
corniculatum : Maleyts Brappat Kitsjil , 't welk zom-
mige Perpat uytfpreeken , andere Mangi Mangi Kitsjil
en Gigi Gadja, als na de gelykeniffe vandevrucbt, als
bovengezegt is. Op Macaffars Untj Untj, nadegedaan-
te van kleene Piffangen. Op Amboins Tubu Tubu WaaC
Kitsjil , en Waat mahina , want 't beeft meeji over al
een en dezelfjle naam met 't voorgaande. Op Bonoa biet
bet Lamtafly, dat is , Zout-blaa, om dat men zomtydi
iets na zout gelykende op de bladeren vind.

Plaats. Men vind bet in alle deze Oofierfcbe en Mo-
luxe Eilanden, daar vlakke fieenige Jlranden zyn, van
roode en bruyne Key-jleenen gemaakt , als onder andere
de kuft van Hitoe beeft. . .

Gebruik. Dit bout dieni tot geenordinaris brand-bout
in de keuken, om dat 't zo langzaamopdroogt , maarvoor
Bakkers in de groote ovens is 't goet , als 't muur een wei-
nig gedroogi is> *"• ^u* *** fongzaam verbrand. De
blocndt ugende oollekens nvorden van de Vrouvokens zom-
tyds tot cieraat in de baairen gedragen , ofaanfnoeren
geregen, als Bonga Tanjong, en tot dien eynde op Ja-
va, op de markten verkogt , men moetze ecbter in geen
wit hnnen of gejlooten koffers leggen , of zy zouden daar
hgt vermuffen : De arme luydengebruikende bladeren ook
tot moes-kruid, en raauw met BocafTan gegeten.
Op deze boompjes ruflen de Snippen, en anderefirand'

loopertjes, 'snagts, die geen bcoge boomen gewend zyn ,
daarze dan door de Vogelaars zeer ligt gevangen worden,
met werp-netten , die zy by donkere nagt over deze boomp-
jes Jlingeren , maar ry moeten toezien, dat 'er niet veel
levende afkomen , en in '* vangen geen groot geraas maa-
ken, want eens febuw gemaakt zynde, zullen daarniet
weder op komen. De afgevallene bruyne vrucbten leg-

gen met boopen langs de firand, en werden door 't gety
wyd en zyds gedreven , daar dan veele viffeben van k*
ven.

De /even- enfeventigjie Plaat

Vertoont een Tak van de heefterachtige gehoorende Mattf-
Boom*

CAPUT LXV.
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CAPUT SEXAGESIMUM LXV. HOOFDSTUKQUINTUM,
Mangium Caryophylloides, Mangi Dc Nagehormige Mangi-Boom.

Mangi Tsjencke.

SEcunda hsec fpecies cognomen fuum gerit a Caryo-

phyllis ob fru&us formam , non autem unius eft

natura? , tres enim ejus obferva"i varietates.

Prima eft arbufcula feu frutex , uno geminoque ex-

furgens refto trunco inftar Abietis, vel juniomm Ca-
ryophyllorum. Ejus cortex rugofus eft &niger, uti

reliquorum Mangiorum. Folia cum illis Mangii celji

conveniunt, fed breviora funt , glaberrima , pinguia,

& fplendentia, non venofa, & in ramulorum fummo
plurima fimul conledla: Ex alis ipforum brevis pro-

germinat petiolus viridis , in tres alios ibfe dividens

petiolos , quorum finguli in fummo fuftinent capitulum

juniorem Caryophyllum feu Gajang referens , ex quo
flos excrefcit florentem aemulans Caryophyllum, in-

feme nempe rotundus , ac fuperne in amplum defi-

riens caput, in feptem odlove acumina diftinclum,

claviforme penitus.

Intus ofto adparent petala parva albida , fuperius

bifida & parum rugofa , in quorum centm ofto alia

alba ftamina locata funt , fufcas antheras gerentia ,
gra-

tum fundentia odorem, perfefte inftar florentis Ca-

ryophylli. Poft florum lapfum otto ifti apices fefe

magis dilatant ac virefcunt , ipforumque collum craf-

fius evadit inftar Anthophyllorum, hi vero fru&us
femper funt breviores & crafiiores vulgaribus Caryo-
phyllis. Ex hujus capitis centro verus progerminat
fruttus calamum craflus, inferiore autem parte te-

nuior, ac quinque pollices longus, minorem refe-

rens candelam ceraceam : Hie autem fuperiore fua

parte terram adtingens , radiculos ibi emittit , atque

ex inferiore parte foliola profert, uti in cunclis Man-
giorum furculis : Ejus lignum fimile eft reliquorum
Mangiorum lignis , fed multo levius eft & fungofius.

Nomen Latine Mangium Caryopbylloid.es: Malaice
Mangi Mangi Tsjencke: Amboiriice Waccat feu Watta,

Buhulawan , & Watta mabina.
Locus. Raro invenitur. acfnecialiter tantum.cre-

fcit in Hitoes ora , in litore Keytetto } am Laha.

Altera hujus generis fpecies in paludofis crefcit lo-

cisfinusAmboinenfis, praefertim circa Bagualam , mi-

nora gerens folia praecedenti , digitum nempe longa,

in fubrotundum apicemdefinentia, plerumque bifida,

& inregulari locantur ordineinlignofispetiolis, funt-

que craflTa , glabra , nee venofa.

Fru&us Caryophyllis fimiles funt , fed ipforum
venter craflior eft & fuperius acuminatus, coloris

viridis , non autem cruciatim locantur uti Caryophyl-
li, fed unus fuper alterum.
Lignum penetrantem fpirat paludofum odorem,

atque in omnibus fuis partibus minor videtur fpecies

feu varietas efle praecedentis.
Tertia autem fpecies magis ab ilia diverfaeft, non

altior enim eft frutice , folia autem non funt cruciata,

fed majora & latiora praecedenti , & fubrotunda quo-
que funt , inferius autem pallidiora , magisque
albent praecedenti , venis quoque deftituta inftar fo-

liorum Mangii albi: In ramulorum fummo circa cau-
les in orbem excrefcunt capitula brevibus parvisque
petiolis infidentia

, qua? in flofculos Me aperiunt al-

bos , in quatuor apices definentes , vix vifibiles , hofce
infequuntur fruttus pufilli Piperis grana referentes

,

Jed magis obiongi & acuminati , & per longitudinem
ftriati, duri, fufci, intufque ficca & alba repleti me-
dulla. Fru&us hi racemofi dependent coronulam
formantes adquodvis foliorum par, per triaquatuor-
ve ftrata fupra fefe invicem , facile autem decidunt

,

juum maturefcant : Haec arbufcula non ita ingratum
fundit odorem ac praecedens , altior enim crefcit in

Jjcca terra: Utraque hze unum idemque cum prasce-
aenti gerunt nomen, omnes vero has ires non emit-
tunt cornua ifta bifida, quum in mollibus ac palu-
oofis crefcant folis.

Ufus.

DE tweede zoorte heeft baar toenaam van de Gariof-
fel-Nagelcn om de gedaante des vrucbts , aocu by
is niet van eenderlei aart , waar van ik driederlei

veranderingen aangemerkt bebbe. De eerjle iseen boomp*
je of ftruyk, met ten of tweeregteftammenopjebietende,
als Jparren , ofte jonge Nagel-boomen. De fcborjje is

ruyg en zwart
, gelyk aan de andere Mangi Mangis.

De bladerengelyken die van 't Mangium Celfum , docb z;y

zyn korter , zeerglad , vet , en glimmende , zonder adertjes,

aan 't uytterfte der ryske'ns veele by malkander geboopt ,

uyt baar feboot komt een forte Jleel , groen , en die zig

in drie andere boofd&verdeelt , waar van yder gelykt een
jong Nageltje of Gajgang , waar uyt ook een bloem werdt,
feenemaal een bloeyende Nagel gelyk, te weten, van
onderen rond , en boven met een breed boofdeken in/even
a acbt fpitzen geopent, als een fpykertje.

Binnen ziet men acbt kleene en witte bloodies, voor

in tween gekloven , en voat baairig , en in de midden
nog acbt andere voitte draatjes , met bruyne noppen , van
een goedenreuk, regt als een bloeyende Nagel; Na't af-

vallen van '£ bloeizel breyden baar de acbt fpitzen nog
meer uyt , worden groender , en *t balsken begint een dik'

ken buyk te krygen, regt als de Moer-nagelen, docb de-

ze vmebten zyn altyd korter en dikker > dan de gemeene

Nagelen. Uyt de midden van dezen knop groeid eerjl de

regte vrucbt , in de dikte van een fchaft , docb agter dun-

der, en vyf duymen lang , een kleen vuafeb-kaarsken

gelyk: Deze met 't voorjte eyndt de aarde gerakende,

febiet van door -voortelen , regt zig op , en uyt bet agter'

Jie komen de blaadjes voort, gelyk aan alle Mangi Man-
gis gefebiet: Ret bout is gelyk aan andere Mangi Mangi,

docb veel ligier en voozer.

Naam. in 't Latyn Mangium Caryophylloides:

Op Maleyts Mangi Mangi Tsjcncki. Oo Amboins

Waccat of Watta Buhulawan , en Watta Mahina.
Plaats. Hetyv-rd zelden eevonden, en in 't byzonder

"joajt 't op de Kujt van Jditoe, op de Jtrana van Key-
tetto , en in de Laha.
De tvoeede zoorte van 7 gejlagt , waft in de moerajjige

plaatzen van den Amboinfcben inbam , met namen omtrent

Baguala , met kleender bladeren dan '£ voorgaande , te

weten een vinger lang, voor met een ronde fpits , die ge-

meenelyk in tween gekloven is , en %;y ftaan zonder ordfe

aan de boutacbtige Jieelen , dik , glad , en zonder aderen,

De vrucbten zyn gelyk nagelen , dog de buyk is imt
dikker en na vooren toegefpitft , groen van venue, zy

ftaan ook niet in 't kruys gelyk de nagelen, maar boven

malkander.

Het bout beeft een fterken moerajjigen reuk , en in alle

manierenfchynt bet maar een kleene verandering te zyn

van de voorgaande zoorte.

Maar de derde verfebilt door meer van, wanthywert

voel mede niet grooter als een beefier , maar de bladeren

ftaan niet in 't kruys tegen malkander , zyn grooter en

breeder dan 't voorige , en bebben mede een ronde fpits ;

onder zynze wat witter of bleeker dan de voorige , mede

zonder aderen , bykans als de bladeren van wit Mangi

Mangi. Aan 't uytterfte der ryskens groeyen rondomden

fteel in een bransje op korte fteeltjes , kleene knopjes, en

daar uyt worden zeer kleene witte blcempjes , in vier

fpitzen verdeelt,die men even bekennen kan; daar op vol-

gen kleene vrucbten als peper-korls, maar langwerpig

toegefpitft, en langs beenen geftreept, bard , en bruyn,

binnen met een droog en wit merg. Deze vrucbten ban-

gen in trosjes by malkander , en maken een kransje by

yder paar bladeren , tot drie a vier na vooren toe , docb

vallende vrucbten ligt af, alsze ryp zyn. Dit gewafeb

beeft zo geen vuylen reuk als 'tvocrige, want 't waft wat

booger op 't drooge landt. Beyde bebbenze een naam met

de eerfte zoorte , en alle driegevenzegeenfplits-boor nem,

datze op weeke en nmraffige gronden waffen.

Gebruik.
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(Jebruik. '* Hout dient tot niets , als eenigzints ta

branden in Bakkers ovens , als 't half droog is. H. t

derfie van den flam is meeft zo week en voos als kork 3
wert gebruykt als boven van de fplits-boorns eezeJt'il
tot Clompons of Pbompons aan de netten.

6 3

Ufus. Lignum nulli operi infervit nififoco&pifto-

rumfurnis, quum femi-ficcum fit: Inferior truna

pars inftar fubcris mollis & fungofa eft , atque ufur- derfte van den flam is meeft zo week en voos als kork
",

patur, uti fupra de cornibus bifidis fuit indicatum ad

redum nempe fuftentacula.

Tabula Septuagejima Qflavd

Ramum exhibet Mangii CaryopbyUou&s ,

Ubi Litt. A. lijusfwtlum majori repraefentat forma.

De acht-en-feventigfte Plant

Vcrtoont ecnTak van deKruytnagel-gelykende Mangie-Bom
Alwaar Lett. A. dcszclfs vrucbt in grooter gedaaiitevertoont!

CAPUT SEXAGESIMUM LXVI. HOOFDSTUK,
S E X T U M.

De Tzer Mangi-Boorn.

HEt vyfde gejlagt van de Mangi Mangi beeft een
gemengt wezen van Waccat en Myrten-boom
en daar en boven zo veel van alle voorgaaude Wa~

ter-boomen verfcbillende , dot by een byzonder gejlagt op
zig zelfs febynt te maken. De flam is een been, of op
't boogfte een dye dik, meeflendeel krom, ongefebikt, en
leggende , bekleet met een fwartacbtige , barde

, en zeer

ruygefcborjfe, die men zander zeer doen, niet bandelen
kan.

De takken verdtelen bunfebielyk in veele korte en bar-
de ryskens, met diergelyke feborffe bedekt. De bladeren

ftaan digt , en met bosjes by malkander , en gelyken zeer

wel die van kleyn Porceleyn, febaars een lidt van een

vinger lang, de meefte niet grooter dan een nagel, zom-
mige met een ftompe /pits , zo digt niet als die van Por-
celeyn

t
graauw -groen , zagt in 't aantajlen, enziltig

van fmaak.
Agter de trosjes van de bladeren komen enkelde knoppen

voort , ingedaante van halfvolwaffene nagelen , dog dikker,

korter , en met een platter boofdeken , van zeven en agt

fpitzen gemaakt , die bun openende , vertonen een kelkjs

met de bloem.

De bloem beflaat mede in zeven a agtkleene ,witte ,en

gerimpelde blaadjes , met evenveel draadjes in de midden*

en gelykt wat na de bloemen van Alcanna , dog zonder

reuk. Na 't afvallen der bloemen, groeyt op 't zeifde

ReiRje^een jxmartJtmracii]?, gemuafu van~ een bruynacStig
dekzel&gelyk de Cabeletten aan de nagelen, en de gebeete

vrucbt gelykt als dm een Myrtbe-befie. Onder de Cabe-

letten jcbuylen veele kleene , en bykans driekante ligt-

bruyne zaden.

t Hout is een van de bardfle enfwaarjle, die men
vinden mag , zo dat 't in fwaarte met bet Ebbenbout

Jlryd, en aan hardigbeid 't gemeene Tzerbout overtreft,

Mangium Ferreum. TVaccat Bejfu

QUinta Mangii claflis mixtamfcgerit formam ex

Waccat & Myrto compofitam, quae a cunclis

•-infuper aquofis arboribus adeo differt, utpecu-

liare conftituere videatur genus : Ejus truncus ped^

& ad fummum cruris crafiitiem habet, plerumque in-

curvus, inregularis, & decumbens , nigro , diiro , ru-

gofoque admodum obdu&us cordce, qui trattari ne-

quit, quia dolorem adferat.

Rami fefe mox dividunt in plures breves & duros

ramulos , fimili obdudtos cortice. Folia ar&iffime &
plurima fimul k>cantur,PortuIaca2 minoris folia refe-

renda, vix digiti ardculum longa , plurima autem
horum non majpra funt ungue, qusedam fubrotun-

da, quaedam in obtufum apicem definentia, nolf ta-

men adeo crafla inftar illorum Portulacae , ex cine-

reo viridia , ad taclum mollia , faporis falfi.

Poft foliorum congeriem folitana excrefcunt capi-

tula, femi-adultorum Caryophyllorum formam refe-

renda, fed craffiora, breviora, &in planum capitu-

lum definentia , ex feptem oftoque apicibus formata,
qui fefe aperientes florem caliculatum reprasfentant.

Flos ipfe ex feptem oftove parvis , albis , & rugo-
fis conftat petalis, totidemque in centro ftaminibus,
Alcannas florem, referens , led inodorus. Poft floris

lapfum eodem ex caliculo rotundum excrefcit tuber-
culum , ex nm.trTrurniai.uiu upcicmu mrtcu oaiyu*

phyllorum capituh , totusque fruftus Myrti baccam
Tetert; iub hocce capitulo multa parva 6; fere trigo-

na ac pallide fufca locantur femina.

Lignum duriffimum &: gravifiimum eft,ita ut pon-

dei'e cum Ebeno certet, ac duride vulgarem fuperet

Metroftderam ^ fubftantiae folida? , ex cinereo & fu-

fco colore variegatum, casfu & fiflu difficile, quum digt van fubftantie ,uyt den graawwen en roffengemengt,

fit penitus nodolum & intricatum
, plurimisque refer

turn intricads venis, unde & fortis requiritur fecuris ad
hanc arborem caedendam , nihilominus tamen politum

reddi ac elaborari poteft, elegantesque exhibet fub-

tiles venas.

In Occidentalibus infulis , Crimata nempe & Be-
littona, ubi litora funt faxofa & fcopulofa , haec arbu-

fcula aliquando in viri crafiitiem excrefcit, non ta-

men ad majorem quam quatuor vel quinque pedum
altitudinem , atque mox in incurvos dividitur ramos,
ii eredta fit haec arbor , elegans prabet lignum inter-

num, ex nigro nempe & fufco ftriatum, quale inAm-
boina non ita reperitur.

In Macaflara ejus mas & femina obcu.rrit , atque
marem mox defcripfimus, femina vero majora gerit

folia , ac mollius lignum: Nullibi crefcit nifi in fco-

pulofis litoribus, fique putetur in mera crefcere are-

na, fubtus tamen in folo corallina quafi faxa inve-
niuntur, quibus radices fuas infigit. In nudis etiam
reperitur rupibus , quae aqua marina faspius circum-
datac funt, fed turn in fruticem tantum excrefcit mi-
nora & magis cinerea producentem folia : Flores
Oftobri obfervantur, fruftus autem ejus diu ex ar-
bore dependent.
Nomen. Latine Mangium Ferreum. Malaice in Am-

boma vocatur Waccat BeJJi, intellexi autem nomen
verum Malaienfe efle Djendini&CajuPukon. In Java
Caleronkon, Macaflarice" Sentigi. Ternaticc Tawawe

moeyelyk om te kappen en te kloven, om dat 'fgantfeb

ivarrig, quaflig, en vol verwerde aderen is, daarom 't

een goede byl moet zyn 9 daar men dezen boom mede door-

kapt , niet te min laat zig glad arbeyden , en vertoont

feboonefyne aderen.

Op de Weftelyke Eylanden, met namen Crimata en

Belitton, daar 't klippige Jlranden zyn,ioaJl ditboompje

zomtyds zo dik als een man, met te min maar vier en

vyf voeten hoog, en voorts in kromme takken verdeelt;als

by regt is, beeft by eenfeboon bout van binnen, te tve-

ten met bruyn enfuoart geadert , diergelyke men in Am-
boina niet vint.

Op Macaffar beeft men manneken en <wyfken van deze

boomen, zynde 't manneken 'tgeen wy zo evenbefebreven

bebben: maar 't wyfken beeft grooter
bladeren, en een

weeker bout. Het waft nergens dan op klippige Jlranden,

en al ziet men ze op puur zant, zo beeft men egter^ daar

onder grond van Coraal-fteenen gemaakt , waar injzyne

wortelen begt. Men ziet '* ook op bloote klippen ftaan

die zomtyds met 't zee-water omgeven zyn, dog ditpn
maar kleene ftruyken , met kleender en gryzer b^d

J
es"

Het bloeyzel ziet men in October, en de vrucbten blyven

lang aan den boom bangen. . •_

NaamJfl 't Latyn Mangium Ferreum. OpMaleyts
bier

in Amboina Waccat Belli, dog ik verfta dat de regie

Maleytfcbe naam zy Djendini <>» Caju Pukon. Op jw
Caleronkon. Op Macajfers Sentigi. Ternaats Ta^£;
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& Tomoemo. Amboinice in Loehone Aytua , h. e. Si-

dtroxylum* Tepuri,& Timpule.

Locus. In omnibus crelcit infulis, fed potiffimum

jn parvis ,
quarum litora func fcopulofa , in quibus

crafla & fterilis reperitur arena, in Amboina autem

raro obcurrit, Ted copiofior eft in parva Cerama cir-

ca Lucielam ,
praefertim in infula Nufla Cafla ante

Caybobbo fita, cujus Oriencalis plaga ad horae di-

ilantiam hisce arboribus denfe admodum eft obcupa-

ta, quarum trunci & rami adeo intricati & hispidi

font, u t ad iftam partem vix permeari poffint ifta lo-
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Tomoemo. Amboinfcb op Loeboe Aytua, dat is Yzer-
hout, Tepun,en Timpulfe.

Plaatsi. J.JVaJl[op alle Eylanden
, dog meejl op kleene,

die een khppige Jtrand bebben, en waar opgrofen ma-
ger zantleyt m Amboina is >t weinig te vinden^maar

lt%Al
een
K

r
£m£mlrent LiKielayinzonderbeid op 't

EylandekenNufa Cafla voor Caybobbo gelegen ,wiens
ooftelyke zyde fcbier een uur gaans lang met deze boo-
menalsmet een digte en doorgaande bage bekleet is,
zoflekelig en verwert van (lammen en ta&en, dat mm
er aan die kant qualyk Kan doorkomen , allega

ca, arena ifta crafla & glabra confperfa, fub qua mox grof en effen zant-ftrand, daar onder men %rax kraal-
rupes obcurrunt. lnvemtur porro in parvis infulis klippen vint. Foorts beeft men 't op de Eylardekens
Tanakeka ante Macaffaram , in Crimata,&Belittona, Tanakeka voor MacaJJar, op Crimataen Belitton en op
ut & in ora faxofa Tunjontua prope Malaccam. In

MacalTara quoque creicit ad ripas majorum flumi-

num faxofas , led ejus folia paulo funt majora. Ar-

bufculas ex fcopulis efFodi tanta cum terra, quantam

adquirere potui , inque hortum tranfblantavi , ubi qui-

dem progerminabant, fed ob defectum aeris marini

iterum peribant. .

Ufus. Aptiffimum eft hoc lignum ad inftrumento-

rum manubria ob ejus duritiem & gravitatem , apud

Amboinenfes autem raro eft in ufu, quum ipfisnimis

difficile fit caefu, caeterum,fi rite fuerit ficcum,tor-

nioncs ex ipfo elegantes formare poflunt cancellos.

Ciftiarii etiam coronas , fimiliaque parva. opera

ex hoc fabricant ligno , quae eleganter venofa funt ,

optimeque poliri poflunt ; Di&am infulam Crimatam

multi inhabitant fabri & operarii , qui ex hoc ligno

ciftulas formant , duriflimas , durabiles, atque ele-

ganter venofas , iftud itidem adhibetur ad manubria

& vaginas telorum ,
quae plerumque ex ftriato & ve-

nofo eliguntur ligno , unde & fine dubio quam maxi-

me expeteretur ah Rumpel's armenfariis , fi ipfis no-

tum effet, quique fimile durum & politum lignum

defiderant ad iclopetorum canales minorumque ar-

niorum manubria, quem in finem Crimatenfe optime

adhiberi poffet, quum magis fufcum fit Amboinenli

pallido ligno ; Amboinenfes autem truhei crus cralfi

illud quoque gerunt rubefcens lignum, quod poltquam

politum eflet , fufcum quoque vidi.

Macaflarenfes reges hoc lignum jubent deduci ex

Tanakeka, ex quo clavi lignei formantur ,
qui na

den fieenigen heek Tunjontua by Malacca. Op Macqffu.
wajt betook adn de kanten vandegrooterivieren^diejlee-
hige oevers bebben, dog met wai grooter bladeren. Ik
beb kleene plantjes uyt de klippen uytgebouwen , met zo
veel adrde als ik daar aan bekomen kon , en in myn Tuyn
verplani, daar 't wel opkWam

?
maar vermits 't de zee.

lucbt niet gemot, ten laatjlen uytging.
Gebruik. Dit is 't alderbequaamjle bout totfteelenvah

gereetfcbappen , wegens zyne bardigbeid enfwaarte , dog
de Amboinezen gebruyken 't weinig , om dat 't bun te
moeyelyk wit om te happen , anders als 't wel gedroogt
is, konnen de drayers daar ook fraaye tralyen van maa-
ken. De Kiftemakers lyjlen, en diergelyke kleen goet,
't welk mooy ^eadert vatt

, en zig voelpolyften laai. Opbet
voornoemde Lyland Crimata <woonen veel Smits en Tim-
merluyden, dewelke uyt dit bout kleene kiftjes maaken,
die zeer bard, durabel, en mooy geadert zyn , 't zelvt
werd ook gebruykt tot begten en fcbeeden van kriffen %
dewelke gemeenelyk van gevlamt bout moeten zyn. Dier'
balven zoude bet buyten twyffel zeer getrokken werden,
als

y
t in Europa by de BuJJltmakers bekent was, dewelke dier-

gelyke bard en glad bout zoeken tot laaden van Piftolen,
en kleene roers, waar toe 't Crimatafe befi was* om dat
't bruynder is, dan 't AmboinJ'cbt blceke; do

{
„ dog aan de Am^

hoinfcle jlammp>n . Hi* 00m dve dik zyn , beb ik 1 mede
gezieri na *t roode trekkende , eh *t welk na *t polyHen
eenigzints bruyn wierd.

De Macajfaarze Koningen laten dit bout van Tana-
keka balen, om boute nagels daar van te maaken tot baare

ViffHs"Corre Corren diftis inlguntur. Ad inftrumenta Corre Corren en Vaartuygen: Men kan'tooktot wiggeri
,. ., .-a _i:„ -«-u. juj «—«. «». Bebruykenomallerbandefwaarebouten daar mede tekloven.etiam adhiberi poteft talia, quibus aliud lignum fin-

ditur ; Javani alia quoque ex hoc ligno fabricant opera

:

Sic quoque Amboinenfes Rhizothomos vidi illud in

ufum advocare cum Radice Chinas& fruftulo argenti

inollabene obturata. Hoc decoctum fummopere lau-

dant ad pravos corporis humores & fanguinem de-

purandos & corrigendos , non autem purgatione , quae

Vis in hoc ligno non obfervatur, fed per fudores, u

Rem «

De Javarieri maken 'er ook andere dingen van , zo beb ik
'r ookde Amboinfcbe Wortel-mannen zien gebruyken , dtf-
zelfsfynefpaanders in water kookende, een weynig fea-
dix China, en eenftukje zilver daar by doende, in een
welgefiopte pot. Deze decoftie pryzen zy zeer

} om all§

quaade bumeuren in 't lyf te verbeteren , en 't bloed te zuy-
veren, geenzints door purgeren , welke kragt in dit bout

rinam , & vomitum , fi veneni aliquid lateat adfumpti. nietfteekt, maar doorfweten , water maken > en broken,
zo 'er ingenomen onraat onder fcbuylt.

Hujus ligni fruftum parte quadam igni expofitum,

altera fua parte humorem exfudat, qui in fplendens

depluens ferrum mox nigrefcit. Hoc fucco Malaien-

fes & Macaflarenfes dentes fuos inliniunt,ut nigre-

fcant & firmi fint, quod ipfis ornamento infervit.

Ternatenfes lignum hoc adhibent tarn trunci quam
radicum cum aqua contritum vel ipfi incoftum, &
propinant hoc contra febrium aeftum & choleram.

Tabula Sepiuagejima Nona

Ramum exhibet MangHferret.

Ubi Litt. A. Ramulum floriferum

,

B « Vuofrugiferum reprsefenut feparatum8

Een fluk van 't groene bout met 't eene eynd aan 't

vuur gebouden ,fweet aan 't ander eynd zekerevogtigbeid

uyt, dewelke opfcboon yzer vallende ,/wart worti Hier
mede bejlryken de Maleyers en Macajfaren baare tanden,

om dezelve pikfwart en vaft te maken, 't welk zy voor

een cieraat bouden.

De Ternatanen gebruyken 't bout zo van de flam als

wortelen , 't zy in water gewreven , 't zy gekookt en in-

fenomen, tejgens de brand van de koottze, en tegen 't

ort.

De negen-en~zeventigfte Plant

Vertoont een Tak ran de txer MangM-Boom*

Alwaar Lett. A. een Bbemdrtgend takje

,

En B. een vmhtdra&ent afzonderlyk vertoont*

Tom. III. CAPUT Lxvrr.
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CAPUT SEXAGESIMUM
SEPTIMUM.

Arbor Verficolor. Ay Alia.

CUm prioribus arboribus aquofis quodammodo con-

venire videtur, parum noca arbor, nobis dicta

Arbor Verficolor , quae in humida quoque arena

& caenofis crefcit folis, ac proinde hie earn illis fub-

jungimus , potiflimum vero ob fingulares corticis do-

tes. •

Trunco exfurgit redt-iflimo & altifilmo , in cujus

vertice rami fefe extendunt: Ejus folia fimillimafunt

illis Lolaro , vel Laurinis noftris foliis , in acutum

apicem fefe determinantia , plurimisque pertexta co-

ftulis , atque inordinata. Nervus meaius inferne acu-

tus eft, uti in cunftis Mangii fpeciebus; funt autem

quinque pollices longa, binos lata, ac ficca, interne

nigrefcunt, externe pallide cinerea funt.

Fruttus floresqiie formam Caryophyllorum refe-

tunt , fuperius nempe in apices aliauot divifi feu acu-

minati , uti in Caryopbylloide id obfervatur.

Trunci cortex tenuis eft & Eequalis,plerumque al-

bus,ac potiflimum in lamellas feparatus,excellentem

gcrens colorem ex rubro , luteo , & viridi variegatum,

qui e longinquo Iridis colorem refert, prsefertim fi

Sol oriens vel occidens ipfi fit obpofitus , fi vero is

ad minoremdiftantiam confpiciatur,tenues regionum
pictures quafi exhibet, quas ex chartis quafi formats,
& inferiori adglutinata? videntur cortici ; hi vero Co-

Tores facile adtenuantur & evanefcunt,fi arbor cseda*-

tur, per humores copiofos, qui magna copia exftil-

lant oc profluunt.

Lignum ipfum craflis conftat ex fibris, eftque al-

bum , fungofum , & molle , ex plurimis tenuiflimis

circulis formatum fere inftar Mujce , vel Mangii albi

,

fed tenuius & folidius «ft , «Kw-ofeii^ ^wtcm non eft

,

nee ulli infervit rei.

Nomen. Latine Arbor Verficolor , a diverfo corticis

colore: Amboinice Ay Alia, quod interpretari pof-

fet Dei arbor, cujus denorainationis forte cauflfa eft

pitturarum elegantia.

Locus. Haec arbor raro obcurrit, atque hue usque
nullibi obfervata, nifi in finu Hatuwenfi, in Boreali

Ceramae ora, ubi ad ripasmajorum fluminum crefcit

in arena inter alias Mangii fpecies , potiflimum vero

in finu Sawayenfi, & ad fluvium Sapalewa, inter Tu-

leffy & Saway.

Ufus. Apud incolas non eft in ufu, nifi quod ipfis

admiratiom inferviat ob elegantes , quas exhibet, qua-

fi picturas j atque ^Ethiopes Hitoenfes illam anno
1668 nobiscum primo communicarunt.

Caju Cawan ad magnum planumque fluvium Hatti
Hauw, crefcens in arenofis iftius fluminis ripis fine

dubio una eademque erit cum Ay Alia arbor, corti-

cis faltem pittura cum ipfa convenit , eandemque
habet proprietatem , quod vetuftus nempe cortex in

lamellas leparetur ad membrana; craflitiem , fub quo
novXis obcurrit cortex eandem exhibens pifturam,ac
He porro. Lainellas iftae feparatae ab incolis adfer-

vantur, & meo judicio nimis magnam ipfis tribuunt
virtutem Medicam , dicentes , cunct.is corporis vitiis

utiles efle , prsefertim fi totum corpus langueat &
torpidum fit, uti & contra adfumpta venena,tumque
iftas lamellas cum Sirt Pinanga mafticant.

Alia infuper hujus arboris fpecies montana crefcit
. in montibus ejusdem tra&us Hatti Hauw , quse Al-
phorenfibus nota eft : Haec tarn glabrum ac politum
gerit truncum , ut nulla formica ipfum tranfeurrere
poffit, ejusque cortex amplis maculis piftus eft, flores
rcferens, veftesque Sarajfa .didlas, a quibus Malaice
Caju Sarajfa vocatur.

Rumphtt Adpcndix hisce au&us eft.

Caju Swangi itidem vocatur
, quum ob glabritiem

nemo iplam confeendere poflit.

Tabula Ottogefima
Ramum cxhibet arborix VerJUokrh At alia didtae'

A. Ejus truncum deaotat verficohrem*

CAPUT

LXVIX HOOFDSTUK.
De Veeherwige-Boom.

MEt de voornoemde Water -boomenfebynt eenigzint
gemeenfehap te bebben een weinig bekende boom
die wy Arbor Verficolor noemen, want by mede

in vogtig zand en Jlykgronden waft , en die vuy dierbal-
ven bier agter aan zullen voegen , meeft om de rarigbeii
van zynefeborffe.
Hy febiet op met een zeer regt en boogenftam , aan

wiens top bun eerft de takken uytbreyden. De bladeren
gelyken zeer die van Lolaro , of gelyk in ons land die
van Laurier-bladeren , voor met een Jmalle fpitze en rib'

betjes doorregen , zonder ordre ftaande. De middel-zenuvoe
is onderfeberp, gelyk alle Mangi Mangis, 231 zyn vyf
duymen lang, twee dito breed, droog zynde werden bin-
nenjwart, en buyten ligt-graauw.

De vrucbten en 't bloeyzel zyn in gedaante van Nage*
len, te weten voor in eenige fpitzen verdeelt, gelyk men
aan de Caryophylloides ziet.

De feborffe des ftams is dun, en gantfeb even, meeft,
wit , maar doorgaans gefcbilfert , met een uytftekende
verwe van rood, geel, en groen, vertoonende van verre
de coleur van een Regenboog, zonderlyk als de op of on-

dergaande Son daar tegen aanfcbynt , maar van naby aan-

gefebouwt ,fcbynt 't alsfyne Scbilderyenvan Landfcbap-
pen , dewelke als uyt papier gefneden , op de onderfte

feborffe geplakt zyn; maar deze verwen verfebieten ligt9
als men den boom omkapt , wegens de vogtigbeid, die als

dan in een groote meenigte daar uytloopt.

Het bout is grofdradig , wit , voos , en week , van veele

dunne circulen gemaakt , bykans als een Pifang-boom of
Mangium Album , dogfynderen digter

9 't is niet du-
rabel , en tot niets bequaam.
Naam. In 't Latyn Arbor Verficolor , van de ver-

febeydentbeid der coUuren die men aan defeborffe ziet,

Amboinfcb Ay Alia, 'twelk men zoude konnen uytleggen
Godes-boQm,waar van mijfcbien de oorzaak is defcboon~
beid van zyne Scbilderyen.

Plaats. Dezen boom is weinig te vinden , en tot nog
toe nergens gezien, dan in de bogt van Hatuwe, op de
Noord-kuft van Ceram, alwaar by waft aan de kanten
van eenige graote rivieren uyt 'tzand, onder andereMan-
gi Mangi -boomen, meeft in de bogt van Saway, en de
rivier van Sapalewa, tuffchen Tulefley en Saway.

Gebruik. By de Inwoonders is by in geen gebruyk

,

als dot by by baar een verwondering is wegens zyne
Scbilderyen, en bebben bem de Mooren van Hitoe,Anno
1668. eerft in onze kenniffe gebragt.
Caju Cawan groeyende in de groote vlakke rivier van

Hatti Hauw , in de zandige Oevers van die rivier , zal

buyten twyffel een en 't zelfde zyn met Ay Alia , immers
de Scbildery van de baft komt overeen , en by beeft mede
die eygenfebap , dat den ouden baft dikwils met lappenaf-

fcbilfert, in de dikte van perkament , waar onder men
dan vint een nieuwe baft van dezelfde Scbildery , en za

vervolgens. De afgefcbilferde lappen werden by de In*

landers bewaart , en myns oordeels door bun al te groote

kragten in de Medicynen toegefcbrevep,voorgevende,dat
zy tot allegebreeken des lichaams dienen , inzonderbeid als

men 't gebeele lyffwaar en onluftig bevind, als mede te-

fens ingenomen fenyn , knauwendie die lapjes met Siri

'inang.

Nog een andere berg-zoorte van dezen boom, in 'tge*

bergtevan't zelfde diflridt Hatti Hauw te vinden, is

by de Alpboerezen bekent. Deze is zo glad en effen van

flam , dat
y

er niet een mier op loopen kan, en zyn baft **

gffcbildert met breede plekken , gelyk bloemen,of dekleed*

jes die men Sarafla noemt , waar van by in 'I Maleyts

Caju Sarafla biet.

Rwnphius heeft in het Aanhangzel dit 'er bygevoegt.

Zy noemen bem 00k Caju Swangi , om dat wegens *¥
ne gladdigbeid niemand bem beklimmen kan.

De tachtigfle Plaat
Vertoont een Tak van de verfcbeiJe Coleur-Boom A* A*1

*"

genaamt.

A. Wyft aan deszelfs veelkfatrige ftronk. YVI1I
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CAPUT SEXAGESIMUM LXVIII. H O O F D S T U K
O C T A V U M.

Mtmgtufh montanum. Mangi Mangi
Goenong.

HJEc arbor Mangi Mangi Goenong didta , in parvis

crcfcit filvis in Omse & Haroekae montibus,

formam vulgaris Mangii exhibens, cujus & fo.-

liis magnitudine, non autem venarum decurfu refpon-

det , Iunt autem quinque pollices longa, fesquipe-

dem lata , in obtufum apicem definentia ,
per longi-

tudinem quatuor. nervis diftincta , utrimque protube-

rantibus, nullum vero gerunt nervum medium, unde

& quodammodo fimilia iunt ill is Dammar Batu, vel

magis proprie illis Ca?iellce ftlveftris ,'mgrate dulcis fa-

poris. .

Arbor plurimos gerit breves ramulos denfamque
comam , ramiili autem fuperiores potiffimum angulo-

fi funt feu triangulares , quibus folia nunc folitaria,

nunc bina obpofita infident.

Poll folia fru&us progerminant plures ex racemis

dependentes , quae parvse funt, virides, plana;, incur-

vac , interrupts filiculae , inftar pluriumfcorpionum in-

tricate, binos circiter pollices longae, culmum craf-

tx, in quibus quatuor vel quinque obcludunlur fe-

mina nigra, Lini femina aemulantia, fed minora, ni-

gra, & fplendentia, rubra obte&a pellicula: Sub hac
arbore nulls alias crefcunt herbae.

Omafenfes illam vocant Mangi Mangi Oetan &
Goenong, nullum mihi amplius ejus nomen innotuit.

In rubro crefcit folo , diftinguenda vero eft ab alia

arbore Mangi Mangi Utdn didfo, fupra capite 28 de-
fcripta, unde haec Omafenfis arbor meliorje jure vo-
canda eflet Mangi Mangi Goenong feu montana, vel

pot;us peculiaris alia habenda eft arbor, natUra & for-

ma a Mangiorum familia riimium diverfa.

In Rumphii Adpendice hav* fnhfequuntur.

. Hue usque nulla alia mihi obvenit arbor, cujus fo-

lia hanc habent proprietatem , quod quatuor gerant

nervos longitudinales: Anno 1600. haec arbor in Ley-
timora reperta fuit, ejusque ramus mihi inde trans-

mifllis forte junioris arboris , cujus rami extremi qua-

dragoni,& acute fere alati erant, hisce folia infident

plurimum folitaria , fed bina fibi mox fubfequuntur

,

quae brevibus fuftinentur petiolis , fex feptemque pol-

lices longa, tres & tres cum dimidiolata, fuperius

obtufa , fcabra , & deorfum inflexa, &, uti dictum ,
qua-

tuor nervis longitudinalibus usque ad extremum do-

fiata
, qui utrimque protuberant. Ex alis ipforum

fimplex & folitarius progerminat petiolus , quadratum
& acutum fuftinens capitulum,, quod floris rudimen-
tum efle quis putaret , fed feCe in quatuor tenera ex-

plicat foliola, vifcofa , quales & petioli funt. Fruftus

in textu fupra notati funt.

Tabula Ottogejitna Prima

Ramum exhibct Mangii rmntani , feu Goenongi.

De Berg-Mangi-Boom.

MAngi Mangi Goenong; to genaamt , *ril in de
hgte boffeben in 't gebergte van Oma en Haroeko
in de gedaante van een middelbaare Mangi Manei-

boom, die de bladeren 00k eenigzints gelyken vangroove :

maar van aderen beel anders geteekent, wantzy zyn vvf
duymen lang, een en anderbalf breed, met eenfiompe
/pits, in de lengte gejlfeept met vier zeniiwen, diete
weerzyden uytpuylen zander middel-zenuwe

, waardoorze
eenigzints gelyken die van Dammar Batu , of eygentlyk
die van de Wilde Caneel, onliefelyk zoet vanfmaak.

De boom heeft veele korte takjes, en een digt loof, en
de voorjie takjes zyn meejl boekig of driekantig,waaram
de bladeren zommige enkelt , zommige tegen malkander
ftaan.

Agter de bladeren komen de vrucbten voort , dan veele
irojjen by malkander, 't welk zyn kleene groene platacb.
tige, kromme, en geknoopte bouwen, door malkander ge-
ktonkelt, ah een party Scborpioenen , omtrent twee duy-
men lang, en een Jiroo-balm dik; binnen leggen vier a
vyffwarte zaden, ah die van Lyn-zaat, dog kleender,
fwart, englimment, bekleed met een rood veUeken. On-
der dezen boom waft geen andere raygte.

De Omaezen noemen bem Mangi Mangi Oetan en
Goenong, en mserder is van bem niet bekent. Hy float
op een rooden grond , dog is te onderfebeyden van een an-
der Mangi Mangi Utan , bier boven Kapittel 28. be-

febreven , daarom men dezen Omaezen-boom beter mogte
noemen Mangi Mangi Goenong o/rierg-Mangi-Mangi,

of nog liever voor een byzondere boom louden , dewyl by
van de natuur en gedaante der Mnngi Mangi te veel
iierfrhilt

Dit votgt in bet Byvoegzcl van Rumphius.

Tot nog toe is my geen andere boom bekent , miens bla-

deren die eygenfebap bebben , dat ze met vier zenuwen in
de lengte getekent zyn. Anno 1690. is by op Leytimor
gevonden , en daar van een tak my toegebragt , miffebien
van eenjonge boom, wiens uytterfle takken vierkantig 9
aan de kantenfeberp enfebier gevleugelt ,daar aanjlaan
de bladeren meeft enkelt, dog twee en twee kort boven
malkander. Deze ftaan op korte fteelen , 6. en 7. duymen
lang , 3 en 3 \ breed , van vooren ftomp , alle ftyf en neer-

waarts ftaande , ah gezegt met vier doorgaande zenuwen
in de lengte geftreept , ter wederzyde uytftekende. Uyt
barenfeboot komt een enkelden fteel voort, dragende een
vierkant feberp boofdeken , 't welk men voor een knop van
een bloem zoude aanzmn , maar 't verdeelt zig in vier jonge
blaadjes, dewelke wat kleverig zyn, als mede d* fteelen,

De vrucbten zyn als in den text.

De een- en tachtigfte Plaat

Vcrtoon.t een Tak van de Beri-Manff-bom ofte dc Getnenf.

Tom, 111. Rumphii Q 1 Bet
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Rumphii Adpendix tribus fubfequentibus Capiti- Het Byvoegzel van Rumphius is verders met de

bus porro au&us eit drie volgende Hoofdrtukken vermeerdert.

CAPUT SEXAGESIMUM LXIX. HOOFDSTUK,
N O N U M.

De Zce-fcherm-Boom.Umbraculum maris. Brappat Tudong.

SUpcrfunt quaedam minus notas Mangii fpecies,

quas ad antecedentes referre potueram , quum
vero ab iis multum differant , ieparatim Mas hie

fubjungere & defcribere malui.

Umbraculum Maris , varietas ell Mangii Corniculati,

fopra cap. 64. defcripti , cujus binas obiervavi fpecies ;

prima harum mini dicitur Ceramenjis, altera Amboi-

nenfis.

Primo Ceramenjis truncum gerit haud multum cru-

re craffiorem , nee viro altiorem ; ejus rami fefe di-

vidunt in plures nodofos& breves ramulos,qui den-

fam formant comam. Folia nunc & plurimum foli-

taria funt, nunc vero obpofita , vulgaris Brappat for-

mat, fuperius nempe fubrotunda, crafla, fcabra, ac

vix notabilibus venis diftintta Iutefcentibus & parum
protuberantibus , funt vero tres & quatuor pollices

longa, binos digitos lata.

Flores funt uti Mangii Fruticantis , ex petalis parvis

albisque conftrucrJ , incurvis & rugofis inftar illorum

Bonga Lacca. Fru&us incurvse funt liliqua? inftar Aci-

nacis vel Falcis, illis Mangii cornuculati omnino fi-

miles, fed magis incurvae, & apice furfum elevatas,

digiti articulum circiter longae , calamum craflae , ex-

ternepallide virentes, interne repletae viridi penitus

medulla , liliquarum formam habente , quas licca eft,

& in bina fegmenta divifibilis : Arboris cortex nigri-

cat , multisque elevatis punctis notatus ; lignum eft

album ft molle «<! rciivjuwium Drappat, quam diu
nempe vegetum eft.

Si hx arbores copiofa; & plures fibi adftant, non
late fefe extendunt, fed folitariae ingentem formant

comam, inftar Umbellae formatam, quae Tudong vo-

catur , quamque mulieres fupra caput gerunt.

Crefcit haec arbor talibus in litoribus, quae faxofa

funt , & maris reditu aqua obdu&a , quum haec ar-

bor coma fua aquae fupernatet , & ipfi tanquam Um-
braculum infervit: Si vetufta lit, ejus lignum durifli-

mum eft & graviflimum , in aqua fundura petens

,

colons ex futco ruffi, in medio autem nigricans, fed

raro obcurrit : Hinc patet non multum differre hanc
arborem a Mangio corniculato fupra defcripto , tarn

quoad folia quam fru&us , atque differentia potifli-

mum hac in re fita eft , quod Umbraculum hoc maris

arbor lit folitaria , atque hinc extra claiTem reliquo-

rum Mangiorum fecludenda, in tali porro crefcit

piano litore, quod aqua continuft marina confpergi-

tur. Supra memoratum durum lignum raro inveni-

tur, & ex Caybobbenfium opinione tanturn in foli-

taria ifta obcurrit arbufcula
,
quse vetufta eft, & in aqua

marina diu decubuit.

Secundo Amboinenlis fpecies truncum gerit non
ultra quatuor pedes altum, comamque itidem habet
extenfam inftar Pajong.

Folia ejus maxime a precedent! differunt, minima
enim pollicem , & maxima binos transverfales digitos

longa funt, unum vero lata, fubrotunda, & parum
bifida, glabra, nee notabiles gerentia coftas. Fru-
ctus ejus itidem non ita incurvi funt, vix pollicem
longi , in longum definentes apicem , lutei , ac facile
decidui.

JVoroen, Latine Umbraculum maris , Malabarice Tu-
dong Laut,ve\ Brappat Tudong, & Pajong Laut. Cay-
bobbenfes in magna Cerama illam vocant Papari,
alii vero Watta Tube Tube.

Locus. In magna obcurrit Cerama circa Caybobbo,
uti & in Levtimorae plaga Zephyrea in litore Rut-
turn , & in litore Halong circa Lateri.

Ufus. Ab incolis noxia habetur haec arbor , cujus
& nullas guftant partes: Ejus cortex contufus,&aquse
injeftus pifces enecat inftar aliorum Bori. Ex fufco
nigroque ligno manubria telorum, aliorumque in-

ftru-

DAar zyn nog eenige min bekende zoorten van Mangi
Mangi, dewelke ik wel onder de voorgaande bad-
de konnen brengen , dog dewylze nog al wat van

dezelve verfcbillen., zo beb ik ze liever bier agter in'tby-
zonder willen befebryven.

Umbraculum Maris , if een verandering van Man-
gium Corniculatum , boven Kapittel 64. befebreven
waar van ik twee zoorten aangemerkt bebbe. De eerfte

noem ik de Ceramze, en de tweede de Amboinfche.
Eerjielyk : de Ceramfe beeft een ftam niet veel dikker

dan een dye, en niet booger dan een man. De takken
verdeekn bun in veele korte en knoeflige zyde-takjes ,ma-
kende een digte kruyn. De bladeren Jlaan zommige enkeld

gelyk de meefte zyn , zommige tegens malkander , van ge-
meene Brappats fatzoen , te weten voren rond toelopende,

dik,ftyf, met pas kennelyke ribbekens , dewelke geel

uytfteeken, drie en vier duymen lang, en twee vingers

breed zyn
Het bloeizel is gelyk als aan '£ Mangium Fruticans,

van kleene witte blaadjes gemaakt , die wat gefronfi zyn,

als die van Bonga Lacca. De vrucbten zyn kromme
bouwen , als Sikkels , die van Mangium Corniculatum
gantfeb gelyk , dogkrommer, en met de /pits opwaarts

gekeert, omtrent een lidt van een vinger lang, en een

Jcbaft dik, buyten bleek-groen, binnen gevult met een

gras-groen bert, gefatzoeneert na de bouwen, droog, en

in tween deelbaar. De fchorjfe is/wart, en met veelt

opgeworpene puntjes ruyg. Het bout is wit en week9
gelyk aan ander Brappat , zo lang bet in 't groeyen is.

Als deze boomen veele by malkander jlaan , zo berydenze
baar niet wyd wp^ maar alleen Jlaande , maakenzeeen
breeden kruyn, gefatzoeneert als een Jlroo- en fcbermboedt
genaamt Tudong , die de Vrouwen op bet boofd dragen.

Zy groeyen op zodanige Jlranden , dewelke Jleenacbtig

zyn, en met het booge water bedekt werden, wanneer
dezen boom met zyn kruyn op bet water dryft als den
voornoemden fchermboed. In den ouderdom wert bet bout

zeer bard en fwaar ,in 't water zinkende, bruyn-ros van
coleur, maar na de midden fwartachtig , en wert zelden

gevonden. Hier uyt blykt dan , dat bet niet veel verfebilt

van het bovenfiaande Corniculatum , zo aan bladeren

als aan vrucbten , beftaande bet onderfebeyd meeji bier

in, dat dit Umbraculum Maris eeneenzamenboomis ,en
J
t moet buyten den rang van andere Mangi Mangi ge-

meenelyk op een zodanige vlakke ftrand jlaan , die geduu-

rig met zee-water befproeyt is. Het bovenjlaande barde

bout wert zelden gevonden , en na
x
t oordeel der Caybob-

bers , alleenlyk aan dat eenzame boompje , wanneer bet

zelve oud wert, en in zee-water blyft leggen.

Ten Tweeden : De Amboinfche zoorte beeft een ftam

niet boven vier voeten boog , en is mede uytgebreyd van

kruyn, als een Pajong.

De bladeren verfcbrllenmerkelyk van het bovenjlaande,

want de kleenjle zyn een duym , en de grootjle twee •

dwers-vingers lang , en een vinger breed, van voren rond

en een weinig geklooft , glad , en zonder kennelyke ribben.

De vrucbten zyn 00k wat anders , te weten niet zeer krom,

febaars een duym lang, met een langefpits, geel,en ligt

afvallende.

Naam. In 't Latyn Umbraculum Maris. Op Malabaars

Tudong Laut of Brappat Tudong en Pajong Laut.

Die van Caybobbo op groot Ceram, noemen hem rapan j

andere Watta Tube Tube.
Plaats. Men vindbem op groot Ceram omtrent Caybob-

bo , als mede op Leytimors zuydzyde op bet jlrand van

Ruttum ; en op bet ftrand van Halong omtrent Lateri.

Gebruik. Hy wert by de Inlanders voor een Jcbade-

lyken boom gebouden , waar van niets geproeft ivert.

De fchorjfe geftampt en op 't water gejtrooyt , doet de

vijfcbenflerven , gelyk andere Bori. Uyt betfwart-bruyne
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bout kan men hegten maken tot Parrangs en andere ge .

reetfcbappen. Be Javanen zoeken zulk bout om kris-beg-
ten daar van te maken, als bet mooy geadert is. H%
bruyne bout vind men ook in de fcbcuren des Jlams wan-
neer dezelve gejlorven is, gelyk aan den Arbor Excae-
cans of Matta Hoeri gefcbiet.

De twee- en tachtigfte Phat

Ramum exhibet Umbraculi maris, quod Brappat Tudong m- Vertoont een Tak van de ZeefihermBoom dieTWwrBfV^
colis vocatur. pat by de Inlanders genaamt wcrt. ' 7"

ftrumentorum formari polTunt : Javani tale eligunt

& expetunt lignum , ex quo telorum fuorum manu-

bria formanc, fi eleganter nempe fie venofum. Fu-

fcum hoc lignum ad trunci fifluras quoque reperitur,

quum emortuus fit,uti illud in Arbore Exccecanie feu

Matta Hoeri obcurrit.

Tabula Odogejima Secunda

CAPUT SEPTUAGESIMUM. LXX. HOOFDSTUK.
Mangiumfloridum. , Mangi Mangi

Bonga.

HMc quoque Brappat fpecies eft, cujiis folia iti-

dem funt cruciata, binos tresve pollices longa,

unum lata,fubrotunda feu obtufa,crafla,firma,

glabra, & coftis deftituta, excepto nervo medio, qui

infra acute protuberat , & ibi flavefcit. Ramulorum
fummum terminatur in fpatham.ex binis folioiis fibi

obpoiitis & adcumbentibus formatarn.

Flores primo acuta funt capitula, in orbem pofita,

& floris formam exhibentia , ha?c Me aperientia in

caliculo plurima exhibent fufca ftamina , quibus de-

cides, caliculus fefe aperit in ftellulam planam ex

quinque radiis compofitam , atque in hac verus loca-

tor tru&us coni formam exhibens , vix pollicem

longus , ex fufco & viridi variegatus , qui florem iti-

dem repraefentat , unde ab Amboinenfibus fuum ob-

liDuitnomen: Rami fibi etiam dire&e obponuntur,

faepe etiam quaterni funt: Lignum fads durum eft,

fed non magnum format truncum.
' Nomen. Latine Mangium floridum. Malaice Mangi
Mangi Bonga , juxta Amboinenfe Watta Coeban fiu
Cumban, quum ejus fruttiis florem referant. .

Locus. In Halong litore obcurrit.

Tabula O&ogejirna TertM

Ramum exhibet MangUfioridi.

De Bloem-dragende Mangi-Boom*

DIt is mede een zoorte van Brappat, inaar aan de
bladeren ook mede in 't kruys fiaan, 2. en 3. duy~
men lang , een breed , van voren rond offiomp , dik ,

Jlyf, glad, zonder eenige ribben, bebalven de middeU
zenuvoe, beneden feberp uytbuylende } enaldaargeel-groen.
Het uytterjte der ryskens eyndigt in eenfpadetvan twee
blaadjes tegens malkander geplakt.

De bloemen zyn eerfi jpitze knopjes , dewelke in een
kringjlaan, in gedaante van een bloem; deze boar ope-

nende , vertonen in een bekertje veele bruyne draden , de*

welke uytgevallen zynde , opent zig bet bekertje in een
plat voetje qfjlerretje , van j. flraalen gemaakt , en daar
injlaat de regte vrucbt als een kegeltje Jcbaars een duym
lang , uyt den bruynen en groenen gemengt , vertonende

at wederom een bloem , voaar van bet by de Amboinezen
den naam beeft. De takkenjlaan ook regt tegens malkan*

der, ook zomtyds vier by malkander. Het bout is rede*

lyk bard, dog zet geen grooten Jlam.

Naam. In *t Latyn Mangium floridum. OpMaleyts
Mangi Mangi Bonga , na 't Amboinfcb Watta Coebaa
of Cumban , om dat zyne vrucbten na een bloemgelyken.

Plaats. Men vind bet op denfirand van Halong*

De drip- en tachtigfte Pfont

Ycrtoont een Tak van de Bloem-dragende ManglBwm.

CAPUT Q 3 J-XXI.
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LXXI. HOOFDSTUK,

De Porceleynbladige Mangi-Boom.

CAPUT SEPTUAGESIMUM
PRIMUM.

Mangium porcellanicum. Brappat

Gehrig.

MAgna itidem Mangii firrei obfervatur fpecies,

quae fruticora tantum eft arbor, fed non ita

rugofum gerit corticem , atque in coenofis cre-

fcit litoribus: fcolia omnino limilia funt illis Poitula-

c» hortenfis, Fed anguftiora funt, fubtusque protu-

berantem gerunt coftam, faporis grati faliique , fere

inftar illorum Petrofelini de Maer difti.

Ejus fructus raro in confpe&um veniunc , atque

hinc inde unus alterve inter foliola abfconditur for-

ma brevis Caryopbylli , qui latum gerit caput ex fex

apicibus formatum, in quo flores ftaminofi locati

fuere uti in Caryophyllis. Foliola in ramulorum fum-

mo adeo ar&e ubi inponuntur & conliguntur, ut to-

tum obtegant rarnulum.

Nomen. Nullum aliud gerit nomen nifi Brappat

Gelangj ex quo Mangium Porcellanicum derivavi.

Locus. In occidentali Baguala litore obcurrit, uti

& in Laba.

Ufus. Amboinenfes ejus folia cruda edunt ad Bo-
cafian, aliaque pifcium condimentaj

Tabula OEtogeJima Quarta

Ramum cxhibet Mangn Porcellamci Brappat Gelang di&i.

Ad Caput 16. Sureni hasc pertinent.

In Rumphii Auttuario haec adduntur.

Ulteriore examine binas Sureni obfervavi fpecies,
albam & rubram, folil's non ditferentes, fed fi albae

cortev incidatur, hie albicat vel pdllide luteum feu
Citrinum~pnfcWt cuton-iir, fifcetfcr-vrrrer rs*X£ofhlt^

Rubra vero fpeciei cortex, fi incidatur, rubet, at-

que magis penetrantem Sahdali fundit odorem , ejus-

que lignum magis ruffefcit quam prioris , ac fortio-

rem Ipirat odorem , unde & praefertur.

Alba fpecies ex fauciato cortice Papedam exfudat,

guae fenfim in duros L-xficcatur conos, pellucidos in-

ftar Cerafi gummi. Hujus fructus in textu defcribun-

tur nempe-oblongo rotundi. Rubrae autem fpeciei

majores funt & pentagoni,obtu(is conftantes angulis

,

fed in quinque itidem dehifcunt partes , quae intus

conffcitucoe funt, uti priores.

Rubra fpeciei afieres Bataviae maxime expetuntur

a Sinenfibus, ad veftium ciftasex iis formandas, ob
praeftantemSandali odorem ;inque Sinam transferun-

tur , ut ibi vernice ipforum Tsjiad dicla obducantur.

Cortex recenti infulus Saguero , non tantum amari-

cantem ipfi conciliat faporem , fed Sandali etiam odo-

rem.

Finis Libri Qtiarti.

MEn Kind nog een groete zoorte van Mangium Fer-
reum , dewelke mede een Jiruykacbtige boom blyft

•

dog zo ruyg van fcborjje niet, en groeyt aan mod*
deracbtige ftranden. De blaadjes gelyken beel en al na
de gemeene bof-pofceleyn , docb zyn Jmalder , en bebben
van agteren een uytftekende ribbe, aangenaam ziltig van
fm'aak , j'ebier 'als Peterfely de Maer.
De vrucbten ziet men weinig, bier en daar een tujjen

de blaadjes verborgen , in de gedaante van kprte Caryoffel-
nagekn 9 met. een breed Jjooft van 6. fpiizeh gemaakt
daar in 't bloeyzel geftaan beeft van draadjes gemaaktl
gelyk aan de Nagelen. De blaadjesftaan aan 't voorfte
der ryskens zo digt op malkander, dat men 't ryskenniet
bekennen kdn.

Naam. Het beeft geen anderen naam als Brappat Ge-
lang, waar uyt ik Mangium Porcellanicum gemaakt
beb.

Plaats. Men vind bet op de PFejl-JlrandvanBzgazhi
als mede in de Laha. .

Gebruik. De Amboineezen eeten de bladeren raauvi
tot Bocajjan , en andere vis-doop.

De vier- en tachtigfte Plaat

Vertoont een Tak van de Vorcelyvbladige Matigi- bom*
Brappat Gelang genaamt.

Tot het 36. Hoofdftuk van de Suren-Boom behoort

het volgendi.

In de vermeerdering van Rumphius wcrt dit \ct

bygedaan.
- >.

J5v nader onderzoek vind men twee zoorten van Surerf,"

witte en roode , in bladeren febier niet verfcbillende

;

als men in de fcborjje van de Witte zoorte kapt } zo blyft

tfcaeHjz 'W(tui£r**g-i>fi JiLcLt>]> -geel , d°g ^l/ldrft TVS'

De fcborjje van de roode zoorte is in 't happen roodag-

tiger enjierker van Sandel-reuk
t
en bet bout is 00k wat

rojjer dan bet voorgaande , Jlerker van reuk, en dierbal-

ven voorgetrokken.

De witte zoortfebiet uyt de gequetjle fcborjje een Pa-
peda, dewelke met 'er tyd opdroogt in barde kegels } klaar

en doorjebynent als karze-gom. De vrucbten bier van
'zyn als in de text Jlaat , te weeten langwerpig-rond. Die
van de roode zoort zyn wat grooter , en van buyten vyf-
kantig, dog met fiompe boeken , maar fplyten weer open

in vyf deelen , en van binnen zynze gejtelt als de vorige.

De planken van de roode zoort werden op Batavia veet

gezogt van de Sineezen9 om kleeder-kajjen ofkifljes daar van
temaken , wegens baare goede Sandel-reuk , en werden na
Sina gevoert , om aldaar met boargewoonelyk Tsjiad van
buyten vernifi te warden. De fcborjje in verfebe Sagueer
gedaan, maakt dezelve niet alleen bitter, maar geeft bent

00k een Sandel-reuk.

Eynde van bet vierde Boeh

HER- HET
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HERBARII HET AMBOINSCHE

AMBOINENSISKRUYD-BOEK.
LIBER QUINTUS.
De Arboribus agensJiheftribus

promifcue.

HET VYFDE BOEK.
Handelende van de overige wilde

bomen onder maikanderen.

CAPUT PR I MUM I. H OOF D ST UK.

Varinva latifolia: pf^arinnn Daun t\ j> ju j- rr • »
npCanr ^e Mreedblaadige Kannge-Boom.
Bejaar.

Hie liber quintus reftantes conrinet arbores filve*

ftres promifcue, quae diverfi funtufus, quan-

tum ad noftram pervenere notitiam, cerci au-

tem fumus , in Amboinenfibus folitudinibus ac filvis

multo majorem latere arborum numerum , qua? ma-
teriam praebebunt fatis copiofam diligentiae fubfe-

quentium noftrorum indagatorum. Atque uti prio-

rem librum quartum talibus filveftribus arboribus,

qua? peregrinae penitus Europaeis funt naturae , & in

Dit vyfde boek bebelfi de overige wilde bomen, door
maikanderen van verfcbeiden gebruik , zo veele tot

onze kennijfe zyngekomen, wantwyverzekertzyn9
dat de Amboinze wildernijfen nog vry een grooter getal

verbergen, en Jiof van neerfiigbeid aan onze navolgers
bewaren

; gelyk <wy bet voorgaande vierde, boek met zo*

danige wortel-boomen van een vreemde
t
en de Europea-

nen onbekende gedaante , die in 't water wajfcben , be*

Jlooten hebben , zo zullen ivy dit vyfde boek met diergelyke

cognitcE, quae in aquis nempe crefcunt, claufimus, *homen beginnen , die op 't land wajfcben , en men eygent*

fie in hujus quinti primordio tales inducemus, quae

in ipfa vegetant terra, ac peculiariter radiciferae

arbores vocantur , feu Indico nomine Waringin ,

quae non minus quam antecedentes indiverfasclafles

ac fpecies dividuntur , & inter fefe peculiares quos-
dam gerunt characleres.

Quorum Primus eft: Quod non eredtum gerant
truncum , vel unicum , fedjnultis fefe erigant furculis,

feu 'tot finibus & foveis quad obruti fint , ut tota pe-

nitus trunci facies difpareat , uti & craffiores etiam
rami fibi invicem faspius adcrefcunt.
Secundus: Quod ex craffis ramis plurima filamen-

ta vel fibrillas deorfum dimittant, quae terram tan-

gentes radices fenfim, & tra&u temporis novos etiam
emittunt ftipites.

Tcrtius : Quod latte turgeant ; quod tamen in plu-

rimis innoxium eft.

Quartus : Quod nullos gerant flores vifibiles ; fed

fruttus more Ficorum progerminent , uti omnes ad-

fines funt Sycomoro , atque nine apud veteres fub no-

mine Ficus Indices defcriptae.

Quintus: Quod ipfarum folia, ac praefertim rio-

rum pars inferior in coftarum interftitiis peculiari mo-
do veniilis cancellatis fit pertexta.

Prima itaque fpecies eft Varinga latifolia, quam
hoc in capite defcribimus, quae arbor eft vaftifllma,

inregularis, & ample extenfa, quae mox fupra radi-

cem variis fefe extendit ftipitibus inftar plantae , quo-

tum quivis truncus non eft rotundus vel aequalis inftar

aliarum arborum , fed mire gyris & foveis inflexus

,

lariflime autem folitario excrefcit trunco, quique

ex variis compofitus videtur minoribus ftipitibus, ta-

li quoque modo fefe craffi obferunt rami , & ubi fck
tangunt, concrefcunt, ita ut naturalis fit fpecies in-

Conditae naturae & luxuriei , fupra enim intricatfones

iftorum ftipitum & ramorum , crafliflimi horum foli-

tarii plurima emittunt filamenta deorfum navigiorum
filamentorum craflitiem habentia, fed vaga magis &
rariora quam in fubfequenti parvifolia fpecie , quo-
tum extremitates bifidae funt, atque horum fingula

iterum bifida funt, donee terram tangant, cui parvis

fibrillis {eCe inflgunt, adeo fimiter, ut inftar chorda-
' turn tenfa fint, haec filamenta autem ex terra fuum

haurientia nutrimentum fenfim in redtos & novos ex-

crefcunt truncos, quae inftar fulororuraarborifubpo-

lyk wortel-bomen noemt , of met een Indiaans woord
Waringin , met min , dan de voorige , in verfebeide zoor*

ten verdeeld , en onder maikanderen eenige byzondere ken*

teekens bebbende als

:

1. Datze geen regte, en enkelde Jlam bebben, maar

uyt vele Jlrengen fzamen gewonden , of immers zo vol

bogten en kuyten zyn , dat men geen fatzoen van Jlam

daar aan bekennen kan, gelyk 00k de dikke takken dikwils

aan maikanderen vadgroeyen.

2. Datze uyt baar dikke takken vele draden en vafe-

lingen na beneden zenden , die de aarde rakende , weder-

om in wortelen 9 en mettpr tyd nicu-wo flammen maken.

3. Datze vol melk zyn, die in de meejle onfcbadelyk

is.

4. Datze geen bloeizel hebben , maar de vrucbten ko-

men voort op de manier, als Vygen, gelykzedanalt'za--

men uyt de maagfebap zyn van aycomorus , en daarom

by de ouden onder den naam van Ficus Indica befebre-

ven zyn.

5. Dat men aan bare bladerenen der zelver onderfte

zyde de plaatzen tujfcben de ribben op een byzondere ma-

nier , met kleene adertjes ruytswys doorweven ziet.

De eerjie zoorte is de grootbladige of latifolia , die ivy

in dit capittel befebryven, bet voelk is een zeer groote

boom , nvoejl en wyd uytgebreyd , Jlraks boven de wor-

tel, met verfebeide jlammen , zig <wyd uytfpreydende ,

gelyk eenplante, yder,fiamis niet rond en effen, gelyk

aan andere boomen , maar wonderlyk met kuylen en bog-

ten gewrongen , en zelden vind men bem met een enkelde

flam, die dan nog al uyt vele jlrengen febynt gevlogtert

te zyn , zo groeyen 00k de dikke takken aan maikanderen,

daar ze maikanderen ontmoeten, zo dat by is een na-

turelyk afbeelzel van alle wildbeid en oneebondentbeid f

want boven de verwerringe van gemelde nammen entak-

ken, zo febieten de dikjfe daar van, die dwers Jlaan 9

nog vele draden na beneden , in de dikte van zeilgaren ,

docb ydeler en wejniger , dan de volgende kleenbladige

zoorte, wiens einde zig telkens in 2. verdeelt, en yder

der zelver weder in 2. , tot datze de aarde raken, als

dan makenzt baar met kleene worteltjes vaft, en jlaan

zoflyf, als een gefpanne hordes deze touwen nu uytde

aarde baar eygen voedzel krygende , worden metter tyd

regte en nieuwe jlammen , die als pilaren onder den boom

jlaan, als by in de wildernis ongemoeit groeyen kan, zofita funt , fi nempe in filvis fuae conmittantur naturas

,

talique modo plures generat ftipites, quique majori gewind by veel zulke Jlammen , ende naajleaandebooft-

proximi funt, fenfim concrefcunt ; fivero circa cedes jlam, groeyen metter tyd aan maikanderen vaJU maar

tocatae fint arbores, rara& vaga tantum generant ful- omtrent de Negoryen of womngen vanmenfcbenjtaanfc

era, bei-
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bebben weynige diergelyke pilaren , dewyl men deafhn*
gende draden gedurig afrukt, om de verwildering

te be-

en, quum dependentia fila continuo avellantur, ut

multiplicatio incondita prohibeatur.

Ramuli in obfeura genicula feu nodos divifi funt, De ryskens zyn in donkere leden of knopen verdeelt

hifce folia infident magna; folitaria, & inregularia, daar aan Jlaan groote bladeren , enkeld, en zonder order'

palmara longa & lata, illis Tsjampadabm fimillima, een band lank, en breed, die van Tsjampadaha zeere?

fed non ita rugofanecpilofa, fuperiuslatiflima&fub- lyk 3
docb zo ruig en bairig met, voor breedji , en in fen

rotunda, crafla, & fcabra, quorum coftse ab utraque ronde Jpits toelopende , dik en jlyf, de ribbenjleken te

protuberant parte, & parallels funt, quaeque ad oras weerzyden uyt, lopenwatparalleel; en Jluiten by de ran

m firius concurrunt, coftarum vero interftitiavenulis den met bogen fzamen, de tujfcben fpatien tujfcben de
pertexta funt innumeros cancellos formantibus, ilia ribben zyn met kleene adertjes doorweven

, ontallykeruit

autem brevibus infident petiolis & craffis. jes uytmakende, en Jlaan op korte dikke Jielen.

Ubique ex abruptis fofiis vel fauciato arboris cor- Over al uyt de afgebrokene bladeren ofgequetjle febors

tice lac exftillat fpiflum ac pingue & albicans, fapo- fe dezes booms, loopt een dikke wittemelk, lafvanfmaak

ris fatui, atque innoxium; ramulorum fummum fern- en onfebadelyk, bet uytterfle der ryskens eindigtaltydin

per terminatur inlongumacviridemapicem,cornicu- een lange groene /pits als een boorntje, waar uyt een

Fum referentem, ex quo novum progerminat folium, nieww blad werd, 't welk mede een kenteken van al-

qui peculiaris omnium Varingarum character eft: le Waringen is : De vrucbten aan alle Wdringen , komen

In cunftis quoque hifce fpeciebus fructus'fine notabi- zondet bloeyzel voort, gelyk de Vygen, waar onderdeze

li flore excrefcunt inftar Ficorum, quorum hasc foe-

cies maximos gerit, qui adultas referunt Olivas, led

majores & oMongiores , atque ad fummitates latiorcs,

bini tresque , immo fex faepius uno ex ortu proveni-

unt, & concrefcunt quafi fefiiles tenuibus in ramulis,

tarn inter quampoft folia, primo autem hi fructus

intenfe lutei funt, dein rubri, & viridibus quibusdam

feu albicantibus punctulis adfperfi , ac demum ex ni

zoorte wel de grootfte beeft, zy gelyken volwajfen Ofa.
grooter en langwerpiger , aan de eindenbreder , en

ven
zitten met bare billen 2. 3. en 6. digt tegen malkanderen
zonder jielen , tegen de dunne takken aan, zo weltujjen
als agter de bladeren, eerfl zynze boog-geel, daar na
rood, en met eenige groene of witacbtige punftjes bezet-
ten laatjlen werdenze zwart-blaauw , als rype Pruymen'
en de witte puntjes vergaan aUenkskens , maar aan 't ag-

gro coerulefcunt inftar maturorum Prunorum , alba terjie wordenze wat rimpelig , de rygezynvanfubjlantie

autem ifta punctula fenfim difparent, in inferiore de Vygen gelyk , docb harder, endroger^ zonder merke-

autem parte aliquomodo rugofi funt, atque maturiFi- lyke fmaak* en dierbalven voor menfehen onbequaam

corum fubftantiam habent, fed duriorem & ficciorem, om te eeten, maar zo veel aangenamer voor 't wilde ge-

fine notabili fapore, ac proinde hominibus inutiles vogelte: In de midden ziei men een kleene bolligbeid, en

c'ibo, fed eogratiores funt filveftribus avibus: In ip- dezelve omgeven met kleene korltjes
,
gelyk in de Vygen

forum centro parva confpicitur cavitas , quae granu-# aan een roodacbtig vieefeb bangende , onder dezelve vind

lis obducta eft, uti in Ficis haec quoque obferva- men zomtyds een of twee groter , dandeandere, in de

tur, ilia vero rubicundaeadhaerentcarni, inter haec nunc gedaante van een Druyvefleen , waar mede deze boom

unum nunc gemina reliquis majora confpiciuntur word voortgezaait ; 't Hout is vote ofligtgeel, week,
granula, uvarum acinos referenda, per ^quas haec ligt, en ganfeb niet durabel. De wortefen zyn veel en

propagatur arbor," cujus lignum albicat, feu pallide

flavefcit, eftque molle , leve, nee durabile. Radi-

ces ejus copiofe & late difperfae funt tarn fupra quam
fub terra, intus quoque fungofas & flavefcentes.

Anni tempus. Rubri fruclus Augufto in confpectum
veniunt, nigri vero Septembri, Oftobri, & fubfe-

quentibus menfibus, immo aliquando Martio, ita ut
non certum obfervet hasc arbor anni tempus, ita

quoque non omni anno fruclus fuos profert , fed ali-

quando per untuii.ah.crutw<v» annum id differc, quum
ita copiofe turn fuos exhjbet fruciua, ut- arbui per

fruclus hos tota lutefcat. Loca amat mafidma, fae-

pe etiam montana & femper aprica, ubi aeri libere

wydverfpreid, zo boven als onder de aarde, van binnen

mede voos en Hgt-geel.

Sayfoen. De rode vrucbten ziet men inAugujlus, de

zwarte in September , October , en later , zomtyds 00k in

Maart , want by boud geen precifen tyd , zo draagt by

00k niet alle jaren, maar float zomtyds een jaar oj twee

{mer^^wanneer by dan weder zo overvloedig draagt, dot

den boom geel febynt van alle de vrucbten. My inajt

gaarn up ptuatiwo emtrem, d^fijuuaAtn , zomtyds ookin 't

gebergte, en dat altyd aanopeneplaatzen, daarbyruim-
te , en geen andere bomen , als van zyn gejlagt , om zig

eft expofita, nee ullas circa fete adftantes habet ar- beeft: Ik bebbe tot nog toe geen Inlander gevonden, die

bores nifi fuse familiae : Hue usque nullum reperi in-

colam, quideclarare mini potuerit, unquam fefe vi-'

diile arbufculam Varingae fpecierum folam ex terra

nuda propullulantem. inftar aliarum arbufcularum

,

praster miram enim ejus formam peculiarem quoque
propagationis obfervat modum , qui ipfis incolis fere

Jmcusque penitus eft incognitus.

Putatur autem vulgo , nullo alio modo has propa-
gari nifi pervolucres, qui fruftus comedunt ,ipforum-
que maximum granum per feceflum ejiciunt inter

herbas , aliarum arborum cortices , vel murorum ve-

terum rirrras tarn calce quam fine ilia exftruftorum

,

ex quo^anng«furculusprogerminat, ramulis furfum
fefe aeque adtollens , quam radiculis & fibrillis deor-
fum fefe figens , & quae tali modo arborem ipfam ar-

cle compledluntur, donee terram adtingentes in illam

beeft durven verklaren , ooit gezien te bebben een jong
boompje van alle Waringe gejlagten , dat uyt de bloote

aarde, gelyk andere boompjes gefprooten is, want by
beeft bebalven zyn wondere gedaante , 00k een byzondere

manier van voortteling, die by de Inlanders zelfs nog

meeji onbekent is.

Men boud 'er voor, datze anders niet, dan door de

vogels kunnen voortgeteeld werden , die de vrucbten ee*

ten , en de grootjie korl daar van door den afgank laten

vallen , in de ruige fcborjfe van eenige bomen , offebeuren

van oud muur-werk, zo wel met, als zonder kalk opge-

zet, waar uit als dandatjongeWaringm-fpruitjevoort-
komt, zo wel met zyn takjes opwaarts klimmende, als

met zyne wortelen en draden nederwaarts, den boom met

vele armen digt omvattende, tot dat bet de aardegenaakt,

radices inmittant. Quando nunc filamenta hasc fuum ex en aldaar inwortelt, als 't nu zyn voedzel uyt de aarde

ipfa terra hauriuntnutrimentum, juxta truncum adeo beeft*.zo worden de touwtjes langs dejlam zo digt, en

increfcunt& craflefcunt , ut ipfum totum obt«gant , ac
tempore ipfam fubfocentmatricem, unde& in exftir-

pationevetuftarum Varingarum, has in centro fuo ex-
cavatae reperiuntur , vel ahud obtegentes lignum : Ta-
le fpe&aculum femel ad finum Clytenfem in Hitoes ora
vidi, ubi novum propugnaculum exftrueretur, at*

que in hunc finem lfte depuraretur locus, inter alia
vafta exftirpabatur arbor

, quam incolae vulgo puta-
bant Varingam latifoliam efie , fed interna arbor erat

dik, datze den zelven bedekken, en metter tyd boar moe^

der-Jiam gebeel verjiikken, wesbalven men gemeenlykby

't omkappen van de oude Waring-boomen dezelve vanbin-

nen bol bevind , of een ander bout verbergende : Dusda-

nigfpe&acul beb ik eens op de boek van Clyt ter kujl van

Hietoe bevonden, daar wy eennieuwefortreswildenleg"
gen, en tot dien einde de plaats feboon makende, onder

anderen een groote boom omvellende , die de Inlanders

doorgaans voor een Varinga latifolia aangezien badden

,

elegans ac filveftns Metrofideros , cujus coma per maar van binnen een dikke febone, en Tzer-boute-boom
paucos ramos adhuc yigebat, Varinga erat obducla, bevonden, die boven in de kruin met weinige takkennog
&trabi urn ufui nobis lignum praebebat: Ifta autem difta leefde, en ons tot balken wel te (lade quam: DitzyM*
Junto de cunctis Varinga: fpeciebus, fed frequentius alle Waringe gejlagten gefproken , en men bevind 'tmeer

hasc oblervantur in fubfequentibus quam in hac fpecie. aan de volgende gejlagten"dan aan dit eerfte<

Nomen. Naatf-
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Nomen. Generali nomine cuncla? ha? arbores Latine

vocantur Varinga , Plinio autem & antiquis Ficus In-

dica. Belgice Waringe-boomen , quod nomen a multi-

plici truncorum contorfione derivari poffet, nifi ve-

rum nomen Malaienfe elTet Waringin. Portugalli il-

]am vocant Arbore de raix h. e. Arbor radicum feu

radicifera, unde & Grseco-Latine vocari poflet Ar-
bor polyrrbizos. Peculiariter vero ha?c prima fpecies

dicitur Varinga latifolia. Malaice Waringin daun Be-

zaar, & Waringin Tsjampadaba. Ih Hon. Malab.tom.

i. Fig- 25- vocatur Atty alii, Bracmanis Rumbadu,
Ternatice Fiffa Foeru ,& etiam Waringin, Bateyice Boe-

mit, Macaflarice Caju Tanang, Amboinice Nuno A-
naban a forma foliorum cum illis Tsjampadaba , Ban-

danice Sombang.

Locus. Prima fpecies feu latifolia a Java obcurrit

per Orientalem plagam Baleya? & Celebes usque in

cunttas Molucca? infulas, fed in Amboina non ita

••frequenter ac fubfequentes fpecies', optima? &'maxi-

mae obfervata? funt in Hitoes ora, pra?fertim in li-

tore Lebulebu , ubi vero nunc per ingentem inunda-

tionem anni 1674 perdita? funt, an vero in veteri In-

dia feu aliis Occidentalibus plagis reperiantur, me
latet ,

puto enim , Arborem Radicum a Linfchoteno
defcriptam, qua? circa Goam crefcit, a Varinga no-

ftra quodammodo difFerre, atque ex audloris iftius

defcriptione comperio varias ibi reperiri fpecies
, qui-

dam enim ipli tribuunt fruclum magnitudine Ciceris ,

alii OIvocb , qua? utraque forma immo alia etiam hie

reperitur, faltem noitra latifolia non ex ramis fuis

emittit fila nee tot furculos, quot de veteri Indica

fpecie teftatur, unde & jure diverfa ha?c habetur

fpecies.

Ufus. Ha?c arbor nullam partem tlgno aptam ex-

hibet, excepto quod lata qua?dam fegmenta ex ejus

trunco excidantur , ex quibus voluta? formantur,
qua? in proris navigiorUm Korre Korre di&orum or-

namenti gratia inponuntur, & topiario opereelegan-
ter & artiflciofe exciduntur, fed non durabiles funt,

ii non pigmento quodam obducantur , meliores vero
funt ex minori parvifolia fpecie formatae.

Amboinenfes has faepe plantant arbores in fori lo-

cis, ut fub ipfarum umbris, fi excreverint, condo-
nes frequentent

, qualis vaftiffima & elegantiffima lo-

cata erac m Wfia *ntp mpmoratum iftud Wr^rlz -

qua? plurimis truncis & ftlpin^u- .^.-..fa. erat mltar

Brafiica?, ita ut totum fori traeTum conventus Key-

tettoobcuparet, crafliflimumgerenstruncum, &ma

Naam. Met een generale naam worden alle deze
1

boo-
men in t Latyngebeten Varinga, by Pliniiis endeouden
*icus Indica. In 't Duits Waringe-boomen , 't vcelk
men van tveelvoudigewringen der Jlammenzoude kunnen
ajlyden

, mdien de zuivere Maleytze taal niet was Wa-
ringin. De Portugezen noemen bem Arbore de raix,
dat is Arbor Radicum of wortel-boom. en daarom men
bem 00k mogt noemen in '* Grieks- Latyn Arbor polyr-
rhizos. Jn't byzonder word deze eerfle zoorte genaamt
Varinga latifolia. Op Maleyts Waringin daunBezaar,
en Waringin Tsjampadaha. In Horto Malabarico
torn. i.Fig. 25. biet by Attytiu, in 'tBramineesllum-
badu, Ternataans Fiffa Foeru, en Jlegts Waringin
op Baleys Boemit , Macajfers Caju Tanang, Amboins%n-
np Anahan van de gelykeniffe der bladeren met die van
Tsjampadaha , Bandanees Sombang.

Plaats. De eerfle zoorte of breedbladige vind men van
JavaOoJiwaarts aan door Baly en Celebes, tot in alle de
Moluxe Eilanden, doch in Amboina zo veel niet, als de
volgende geflagten, defcboonjle en grootjle zag menopde
kujt van Hitoe, inzonderbeid op de Jlrand van Lebule-
hu, daarze nu door de groote vcatervloed van 't jadr
1674 uitgeroeid zyn , of menze in oud Indien of andere
plaatzen om de Weft vind , is my onbekent , want ikfus-
tinere, dat de Arbor RadiCum by Linfcboten befebreven,
en omtfent Goa voaffebende , van onze Waringin ivat
verfebild, en uit de befebryving van de Autbeuren be-

merk ik 00k , dat by zelfs aldaar van verfebeide zoorten
zy , vermits zommige bem een vrucbt toejebryven , in de
grootte van een Cicer, zommige van een Olyve, welke beide
gedaanten enmeerder men albier vind, immers onze breed-

bladige geeft zo veel draden niet uit bare takken, nog zet

zo veel Jiammen , als men van de oude Indifcbe zegt, en
daarom menze billyh voor een byzondere zoorte rekenen
moet.

Gebruik. Van dezen boom kan men niets vinden, tot

timmer-bout bequaam, bebalven dat men ee?u§e brede

ftukken uit 't bout kapt, waar van men de kridlenmaakt9
die men voor op de ftevens der Korre Korren zet tot cie-

raat , en met lofwerk konjlig uitgefneden zyn , docb zy
zyn aldaar niet durabel, zo menze niet met eenigeverwe

beftrykt, en beter werden van de Ideenbladige zoorte ge-

maakt.

De Amboinexen planten zomtyds dezeboomen> met een

tak of Jlok op boar markt-plaatzen , om onder deszelfs

febaduwe, alsze groot voerden, vergadering te bouJen,

Jtorgelyke een zeer feboone en <3'*"'

J

1 *"** *t I!llu voor
gem?/.,?- ~*^.~.u.3, tin,* -ueele Jtammen uytgebreid, als

een kool-plante, zodat by de gebeele markt-plaats van 't

gefpanfebap Keytetto bejloeg^ met een zeer dikken flam >

gnam radicum congeriem inltar fcopulorum, unde en klompenvanwortelen , alsklippen, ivaar aan dekragt

van die fcbrikkelyke Zee-baren gebleken is, die zigopden

17 February van gemelde jaar 1674 op 'tlandwerpende,

dien geweldigen boom weggevoert bebben , als ofby daar

nooit geftaan badde, boewel by ruim een musquet-feboot

van Jlrand afftond.

De menfeben , als gezegt , nuttigen zyne vrucbten niet,

boewelze in boar voile rypbeid redelyk zoet, maar daar

by laf zyn, daar en tegen allerbande groote wilde vogels,

inzonderbeid wilde Duiven, enjaar-vogelszynzeergre'

tig na deze vrucbten , zo dat men de ivilde Duiven met

menigte daar op ziet , in de maanden , alsze ryp zyn ,

daar de Wildfcbutters op letten , als nu de vrucbten af-

vallen , zo paffen daar de voilde Varkens op , om dezelve

op te knappen, en dan de Jagers voeer op boar: De jon-

ge bladeren zyn by 'tflegte volkje een moeskruid, om te

koken, docb de ongewone klagen, datze 't booft ivat be-

zvoaren.

In 't gebergte van Keytetto Jtond eertyds een groote

Waringe-boom van dit geflagte , die jaarlyks in 't ein-

de van de Oojl- of regen-moujfon zyne oude bladeren af-

fmeet, enflraks daar op in't begin van deWefl- efdroge

mouffon nieuvoe bladeren en vygjesvoortbragt, waaraati

't landvolkje de verandering van de mmjfons leerde ken-

nen , en zyne uitnemende grootbeid in waarden bielden ,

vis horribilis undarum marinarum adparuit, qua? fefe

17 Februarii anni 1674 per terram difpergentes , hanc

vaftam arborem ita rapuerunt , acfi nunquam ibi locata

fuiflbt, licet ad fclopeti diftantiam a litore remota

eflet.

Homines, uti di&um fuit, ejus fruclibus non ve-

fcuntur, licet maturi fatis fint dulces, fed fimul fa-

tui , contra omnes majores filveftres aves , ac pra?-

fertim palumbes & annui difti, quam maxime ejus

expetunt fru&us, ita ut magna copia ad has advolenr,

easque frequentent arbores iis menfibus , quibus ma-
turefcunt fru&us, quod benenorunt aucupes: fi jam
illi decidunt, apri hos inveftigant & comedunt, ve-

natoresque hos iterum inveftigant: Tenera arboris

folia plebi oleri inferviunt, qua? coquunt, fed inad-

fueti conqueruntur ejus ufum capitis vertiginem Caus-

fare.

In Keytetto montibus quondam ingens locata erat

Varinga latifolia , qua? quotannis fub finem Oricntalis

feu pluviofi anni temporis vetufta fua dimittebat folia,

ac mox fub initium Occidentalium feu ficcorum men-
fiumnovaregerminabat, fru&usqueproducebat, ex
quaincola? mutationem anni temporis dignofcebant,

arborisque excellentem magnitudinem a?ftimabant, uti««uv»iia^UCCXLCiienCCIH IIldgUlLUUllJCUl ctitunauaiiL, uli fieri, s,tt *.ji>~ *"•"-—•— ©• "• -——-.»,

&. omnes tales arbores, quas ante ipforum Ballurren gelyk zy alle zodanige bomen doen, die zy voor bare Ba-

ku publica aedificia locant, ipfis magno funt honori, Teuwen ofjladbuizen planten, en Capalla Negry , dat

qua?que ipfis Capalla Negry h. e. pagi princeps vocan- is, booft van 't Dorp noemen. Dien zelven boom vielom-

tur. Ha?c ipfa vero arbor circa annum 1642 prola- trent 't jaar 1642 omver , als den muiteling Kackialay

bebatur
, quum tumultuofus Kackialay junior Hitoes jongfte Capitein van Hitoe in 't zelvegebergte zig nederge-

centurio montes iftius regionis obcuparet, ut cum flagenbadde, om onzenjlaat te beoorlogen, tot een vaji

noftro populo bellum gereret ; unde pro certo omina- voorbeduidzel , zelfs na 't zeggen der Inlanders , dat dieml.
bantur, immo ipfi incola? , inregulare & inconditum de en ongebonden regcringbaajl zoude uitgeroeit werden,

iftud inperium brevi deftruftum fieri, cujus, uti di-
' waarvan, als gezegt, de Warmga een Symbolum is,

Tom. III. ftum R &'
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£him frit, hsec Varinga Symbolum eft, utilibro pri- gelyk wy in 't eerfteboek iets diergelyks gaegt bebben

rno fimile quid narravimus de Calappo tricipiti. van een dneboofdige Calappus-boom

Hanc noftram Orientalem Varingam, licet ab ilia Dat nu deze onze Oojterfche Waringen, boewel van

veteris Indies Arbore Raiz difta quodaramodo diffe- de oud Indifche arbore raiz een weinig verfcbillende

rat unius tamen ejusdemque effe fpeciei , tales pro- nogtans van een, en 't zelfde geflagt Zy , zuuen diegene

fitentur qui ambas has arbores & regiones adtento moeten bekennen, die beide deze boomen, in beidedielan*

perluftrarunt oculo, atque pronunciabunt Varingam, den met opmerkinge gezien bebben, en dat Varinga, en

& arbore de raiz, unam eandemque effe arborem cum arbore de raiz, een en dezelffte zyn, met denoudenFi-

antiquorum Ficu Indica, quo nomine defcripta eft a cus Indica, met namen befebreven by Theophraftus,

132

Tbeopbr. bift.pl. lib. 4. cap. ?. & ex eo apud Plinium

bift. nat. lib. 12. cap.$. fed fine nomine, apud Strabo-

nem libr. 5. Geograpb. & apud Curtium libr.*g. ut &
apud do&um Clujtum libr. 1. exotic, cap. 1. cum quo

confentio , fed cum venia magni iftius viri errorem

hift. plantarum lib. 4. cap. 5. en uit den zelven Plin!
hift. natural, lib. 12. cap. 5. maar zonder naam by
Strabo lib. 5. Geograph. en by Curtius in de reyzen
van Alexander de Groote lib, 9. beeft den geleerden
Heer Clufius lib. 1. exot. cap. 1. genoegzaam be<wezen

s

quendam adnotabo, quem cum aliis communem con- met wien ik bet 00k volkomentlyk boude , maar (met

mifit ,
putans Mangue feu Mangiu circa Malaccam verlof van dien grooten geeft ) moet ik mede aanwyzen 't

crefcentem , quae a Ferd. Lopes Caftagueda bift. Ori

ent. Indicce libr. 7. cap. 3. ut & Mangle a Ferdinando

Oviedo general. £r natur. bift. Occident. Indica libr. 9.

cap. 6. defcriptam, unam eandemque effe arborem

cum Varinga feu Ficu Indica , quum illae fint arbores

aquaticae , a me fub finem libri praecedentis fub nomi-

ne Mangi Mangi defcriptae , tales autem errores fa-

cile quis conmittere poteft , fi ex aliorum relatu quis

quaedam defcribat , atquc hie illos noto, neutiquam

ut doftos derideam viros , uti alii id folent , fed ut

plantarum hiftoriam ac veritatem magis detegam , op-

tans talem cordatam correctionem alios, qui fcripta

mea forte in pofterum corrigent, fufcepturos effe

,

corrigent inquam bono judicio , tales enim nihili fa-

cio neotericas cavillationes ,
quas Indian peregrinato-

res aliis exprobrant, qui nempe unam eandemque ar-

borem in variis ac diverfis obfervantes regionibus

parvam forte in foliis , floribus , fimilibusque notantes

varietatem , mox fcriptorem talem excutiunt , ac

mendacii vel erroris reum profcribunt, uti inter alios

bonus Linfchotenus a popularibus fuis hifce in terris

inmerifo adcufatur.

Itguer D* Indi, feu Ficus Indica in Gallica Antilh'
rum biftoria a Rocbefortio libr. 2. cap. 6. art. 11. de-

fcripta, quae parvum producit fruttum officulo defti-

tutum, quique formam ac faporem habet ad Ficos

Gallicos adcedentem
lit

folium ger

tens , multoque anguftius , ipfamque arborem multo

kleenabuisje , bet welke by, en veele andere gebad beb-

ben, meenende, dat de Mangue of Mangiu een boom
omtrent Malacca waffebende, en van Ferd. Lopes Ca-
ftagueda hift. Orient. India? lib. 7. cap. %.als mede it
Mangle by Ferdinando Oviedo. gener. & nat. Hift.'

Occident. Indiae lib. 9. cap. 6. befebreven, een en de-

zelve boom zy met de Varinga of Ficus Indica, daarde-
zelve water-boomen zyn, van ons in 't einde van'tvoor-
gaande boek , onder den naam van Mangi Mangi befebre-

ven, diergelyke abuizen kan iemand zeer ligt begaan,
als by iets uit bet verbaal van andere befchryven moet,
en werd bier aangebaalt , geenzints om geleerde mannen
te befpotten in baren yver , gelyk men genoegzaam dier-

gelyke kittelyke neuswyze menfeben vind, maar omde
waarbeid der planten te meer te ontdekken, wenfebende
dat my diergelyke difcretie 00k wedervaren mogte van an*

deren, die myne febriften zullen komen te vcrbeteren, ik

zegge verbeteren met een goed oordeel , want ik acbt dat

neuswys berispen niet , 't welk men aan de Ooft-Indifebe

Reyjigers vind, die een en dezelve bo»m in verfebeide

landen gezien bebbende , daar aan zy mijjchien een kleene

verandering van bladeren, bloemen &c. gemerkt hebben,

Jiraks durven uitkryten , dat den Autbeur daar van leu*

fens befebreven beeft, gelyk onder anderen den goeden

jndfehoten van zyne Landslieden op veele plaatzen ten

enregt lyden moet.

Siguier d* Indi o/Indiaanfe Vyge-boom , indeFnn-
fe Hiftorie van de Antilles door Rochefort lib. 2. cap. 6.

art. 11. befebreven, dragende een kleene vrucbt, zonder

kraakfteen, die de gedaante beeft, en den frnaak node-

rende by de Franfe Vygen , is myns oordeels mede een
*"""** *"^*>Varinga , ixiant Hit jlilcbcuii—zegt~j dat die

boom een bla^^hT^ft^m-rtfrSuroptfe Vygen veel verfebil-

iQiubu^ue cuigumuo , ipuu^uv »iu»*wiu ."»!«, lende, en veelfmalder, dat 't een veel dikker boom zy,
effe crafliorem , cujus truncum multi hominesyix com- ioiens flam veele menfeben niet konnen omvademen , want
plefti poffunt, ejus enim truncusnoneft folidus, at- zyn flam is niet majjtef, en gebeel in de route, maar uit

que in peripheria fua folitarius, fed ex plurimis fi- veele vlerken , enuitfprongenfzamengezet, vandevoor-
mul alis & furculis compofitus a radicibus usque ad tel aan tot aan 't begin der takken, dewelke uitmaken
ramorum initium, qui quasdam formant cellulas &
fulcos quatuor & quinque pedes latos. Alae autem u-

nam eandemque cum arbore habent fubftantiam , eo-

demque comce obduttae , fex , feptemve pollices

craffae refpemi trunci ; arboris autem lignum eft al-

bum & molle , ex hifce alis afferes & menfae forman-

tur, nee nocet arbori, licet illae excidantur, quia

intra breve temporis fpatium regenerantur.

Dicit porro , tales quoque ingentes arbores reperi-

ri in infulis de Fortugas, praefertiminmontibus, fub

ouarum tegmine ducenti homines recubare poffunt

,

denfam enim gerunt comam , harumque fruftus forma
& fapore cum Ficis Gallicis quodammodo conve.
niunt.

Eadem inter Varingam & Mangi Mangi confufio
quoque reperitur in Hifpanico Plinio, puto Eufebio
ffierenbergio , Hift. nat. lib. 14. cap. 38. quam inprae-

cedenti libro in capite de Mangio jam notavimus,
quam hie iterum in memoriam revocamus, ut con-
mifius diu ac fotus apud aucr.ores error circa has bi-

nas arbores tandem evanefcat.

Baleyenfes aliquid fabulofi nobis de hac narrant
aTbore , quosdam nempe felices homines argenteum
aliquando feu album in hac reperiffc arbore florem

,

zekere kamertjes , en groeven van 4. en 5. voeten groot.

Deze vlerken zyn van een fubftantie met den boom, en

met dezelfde fcborjfe bedekt x 6. en 7. duimen dik, na
proportie van den flam, zynde bet bout van den boom
nxit, en week, uit deze vlerken maakt menplankenen
Tafels zonderfebade van de boom, wantbetin'tkorteiBe-
der aanvoaft, ix>at men afkapt..

Hy zegt 00k, dat men zulke groote boomen in de Ey-
landen de Fortugas vind, inzonderbeid in 't gebergte,

onder ixiiens febaduvoe 200. menfeben kunnenfebunen,
voant by zeer digt vanloof is, aan gedaante enfmaak
der vrucbten eenigzints de Franfe Vygen gelyk.

Dezelfde confufie van de Waringen met bet Mangi
Mangi ziet men 00k in de Spaanfe Phnius, ik zeggeEu-
febius Nierenbergius hift. nat. lib. 14. cap. 38. 't welk

ivy in 't voorgaande bock in 't Capittel van MangiMan-
gi al rede verbetert bebben, en bier wederom in gedagte

brengen, op dat docb eens de lang gevoerde dmaling by

de Autbeuren omtrent deze twee boomen mogte verdivy-

nen.

De Baleyers verhalen ons watfabuleusvan dezenboom,

te weten, dat zommige gelukkige menfeben een imttejil'

vere bloem daar op vmden, die zy als eenkoftelykjuweei
quem tanquam pretiotam gemmam confervant , putant bewaren , want zy peloven , dat by de vinder ryk maakt>
enim ac credunt talem

, qui hunc inveniunt florem, deze bloem zal die van 't AnerekeeMzyn: Noggrooter

^wf^'fi^p!?8 fo? fimilis
J
eriC il

l
{ AnSreci: din8en »"*»> W <™ «?'™ ^ lleenbladige Varinga,

Majora autem figmenta nobis obtrudunt de Varinga die zy Bahingirxnoemen, daar op, zeggenze, vind men

parvifoha, qus ipfis Babtngm vocatur, in hac, 3i- 00k /docb zeer zelden, een bloem' als een half ontlokene

cunt, ' Horn



y Boek. I Hooftft. AMBOINSCH KRUYDBOEK.
cunt, itidem,fed rariflime , invenitur flos inftar femi-

aperti floris Tsjampaccce ex fubtili conftans auro , nee

plures uno in cota obcurrunt arbore , femel tantum

per ejus vitam , hie flos inventon copiofas exhibebit

divitias. Si yerum fit, credibile eft Diabolum talem

florem arbori inponere , lieet quosdam noverim , qui

adfirmabant , talem florem fefe in arbore obfervaffe

:

Hie forte fortuna fefe obfert, non autem quaerendus

eft, dicuntque tali faepe obvenire, qui fsepius dies

feftivos, convivia, & muficas frequentat (quod ipfis

fpecies religionis eft,) Proteftari hiciterummeopor-

tet ,
quum iftiusmodi fabulofas narratiunculas in fcriptis

meis refero neutiquam hoc fieri , quafi ipfis fidem habe-

rem , fed quod fciam & expertus fuerim , femper aliquid

veri nib hisce latere , & ut amatores ad ulteriorem inve-

itigationcm exhortarer , ipfis adfirmans , me quotidie

hisce in terris plura revelafle naturae arcana , quae

Europans ignota & incredibilia videntur: Gontranon
seftimo cavillationes inperitorum

, qui fcripta mea
excutiunt, acfi repleta elfent quisquiliis, anilibusque

fabulis : Profiteor vulgo incredibile efle , aurum , ar-

gentum , vel quodvis metallum ex plantis polfe pro-

duci , neutiquam vero id incredibile eft adcuratis in-

veftigatoribus, atque hiftoriarum peritis, qui nempe
in iis legerunt aurum in Hungaricis crefcere vitibus

,

hominesque aureis dentibus a natura donatos, multo
minus nobis, qui ex indigenis Indiarum exaudimus,

nbn tantum metallum per tonitrua ex coelo prolabi

,

fed etiam illud in hominum animaliumque corpori-

bus dete&um fuifTe.

Arboris cortex contufus & circumvolutus optimum
f>raebet funem igniarium, ignemque diu alit , fed ad pol-

icis crafiltiem rotari oportet, truncorum vero & ra-

morum lignum aptiflimum eft ad lentum fuftinendum
ignem, qualem cefpites fovent, flammam etiam op-
time concipit , fi ficciffimum fit , in obclufo autem
& humido fi deponatuf loco > facillime putrefcit, nee
ignem admittit : Ex interiore trUnci cortice filveftres

Gelolenfes & Ceramenfes Tsjedakos feu cingulafua
ampla formant , quibus nudum circumligant corpus

,

limili ffibdo ex eodem cortice irl aqua macerato &
leviter extenfo citrina charta formari poteft

,
quali

Javani utuntur , qua? ipfis Cbartas Sultan , h. e. charta
czefarea vocatur : Longa ifta flla ex arboris ramis
dependentia , licet rara, ad ligacula apta funt , qua; fae-

pius ad pollicis crafiltiem inveniuntur miris gyris &
Volvulic fihi int-rieata , qilfE Rhizothomi Jr"4 '

',
', ' 11

'-

genter conligunt, magnumqwrpnr-iiM- m hisce latere

arcanum ad virile robur attgendumrfimul cum radice

Rubi integrifolii Kurukeku didli , in partes difletta &
comefta ,

quales artes Indis magno funt in ufu , ho-

nore , ac licentia ,
quibus ex regionis more & con-

fuetudine mulieres plures alerc^oportet.

Amaeka forte etiam eft Occidentalis Varinga, in

Guiana , & Carybseis infulis crefcens, cujus major

truncus plurimis ereftis ramis tanquam fulcris cir-

cumdatus eft , qui ex majoribus ramis folo infixis ra-

dices fuas terras inplantant , unde & cum Arbore de

Raiz feu Varinga Indica melius convenit, casterum

parvos quoque gerit fruttus , minores Ficos asmulan-

tes.

Si Varinga noftra latifolia una eademque fit cum
Attyalu H.Malab. part. I. Fig. 25. defenpta, uti mihi

adparet , turn vis ipfi tribuitur ad hepar refrigeran-

dum , atque exaeftuantem bilem refrenandam , labio-

rumejue ac manuum fifluras confolidandas , quum vero

hsec m hisce oris fint ignota, hinc lettores ad ilium

ablego au&orem , ubi & porro adnotandum eft

,

commentatorem in iftud caput cun&as Varingas vo-

care Ficus Malabaricas , quod hie moneo, ne confu-

fionem pariat , quum hodierni , ac prsefertim Portu-

gallici fcriptores, Mufam feu Pifang tali indigitant vo-

cabulo. Erroneum quoque eft Alu feu Varingam re-

gionibus Malabaricis efle propriam,quum per totam
Indiam Orientalem fit noca.

bloem^ van Tsjampacka, en die vanfyn goud,men vind
er met meer als een aan den gebeelen boom, en dat maar
ems in zyn gebeelen leeftyd; deze zal denvinder overvloe-
dige rykdom toebrengen : Zo 1 nvaar is , zo is 'tgelooffelyk ,
dat Hemtje Pik zodanigen bloem aan de boom brengt ; boe-
ivel ik er gekent beb , die verzekerden , datze zulken bloem
aan den boom gezien bebben. Men moet ze by geval vin-
den, en met zoeken, en sy zeggen, die dikwils feeften ,
maaltyden, en muzykenfpeelen, ('t nvelk by bunlieden een
(j-odsdienjt is) bequaam zyn om deze bloem te vinden.
Ik moet bier nogmaals protejleeren ,wanneer ik diergelyke
fabuleuze vertellingen in myne febriften aanbale,dat dit
geenzints gefebiet als of ik daaraanvaftgeloofJloeg;maar
om dat ik iveet, 00k dikviils bevonden beb , dataltydixat
waarbeids daar onder fcbuylt , en om de Liefbebbers tot
neerftig onderzoek aan te prikkelen , bun verzekerende %
dat in deze landen zig dagelyks veele gebeymenijjen der
natuur openbaren, die voor Europeanen onbekent,en o/H
gelooffelyk febynen ; daar en tegen kreun ik my ganfeb
met aan 'tfebimpen van veleonvoetende 9 die mynejebrif-
ten bekladden , dat ze vervult zyn met beuzelingen en
oude wyve-praatjes. Ik bekenne voor de gemeene man
ongelooffelyk te zyn, dat'ergoud, zilver

i of eenig me-
taal uyt de planten kan wajfen -, maar geenzints voor de
neerflige onderzoekers , en die in de Hifiorie gelezen beb-

ben van 'tgoud dat in de Hungarifcbe <uoynftokken waft,
en van menfeben die goude tanden van natuure gewajfen
in boar mond gebad bebben : veel min voor ons , die bier

in India dagelyks van de Inlanders boren, dat "er niet

alleen metaal met onweer van den bemel valt , maar 00k

in de ligbamen van de menfeben en beeflengevonden werd.

Defcborjfe van de ewortelgekneuftenfzamengedraaytt
geeft goede londt , die 't vuur lang boud , dog men moet

ze voel een duym dik drayen t maar 't bout van de Jlam-
men en takken is zeer bequaam om een langfaam vuur te

bouden , gelyk een turf doet , 't vlamd mede Ugt als
y

t

voind-dtoog is , maar op een bedompte of vocbtige plaats

leggende , verrot zeer ligt
t
en brand niet. Vyt de bin-

nenftebaft des flams ,maken de Wilden op Gelolo en O-
ram baare Tsjedakos of brede gordels , die ze om 't naakte

lyf binden\ zo kan men 00k uyt dezelfde bafl in water

geweekt, en zagtjes uytgerekt, een geel-acbtig papier

maken, gelyk dejavanen gebruyken, t nvelkzy Cnartas

Sultan , dat is Keyzers -papier noemen. De lange dra-

den die in de dikte van lootlynen van des looms tak-

ken afbangen , docb weinig in
y

t getal , zyn bequaam

tot bindwerk te gebruyken , zomtyds vind men deze tou-

wen een duym dik, en meer
f

*""+ r.-'^jr* h'S' c" '"£*-

fi„„ Ae^ Si !._**>*-• "" 6 1- socmen , die de Indtaanjcbe Wot-
telmannen neerjlig bevoaren , en voor een groot gebeim

bouden, om de mannelyke kragten te vermeerderen , te

zamen met de wortel van den Rubus integrifolius Ku-
rukeku genaamt in jiukjes gefneden , en gegeten ; dierge-

lyke konsjes de Indianen in groote eere , en voor geoortoft

bouden, als die na 's lands manier veele vrouwen moeten

voeden.

Amaeka is miffebien 00k een ix>efl - Indifcbe Waringe %

in Guiana en de Carybifcbe Eylanden waffende , wiens

boofdjlam met veele regte takken als pilaren omgeven is 9

die uyt de boofd-takken na de gront afgedaalt, en in de

aarde getvortelt ftaan , daarom met de Arbore de Raiz

of Indifcbe Waringe beter overeenkomende , by draagt

anders mede vrucbten als kleyne Vygen.

Indien onze breedbladige Varinga een en dezelfde is met

de Attyalu in Hort. Malab. part. 1. Fig. 25. befcbreven,

gelyk ik giffe van ja , zo bteft by een kragt de lever te

verkoelen, de woedende gal teflutten,en defebeurenaan

de lippen en banden tegenezen; docb dewyI zulx in de-

ze landen onbekent is , zo wys ik den Lezer na genoemde

Autbeur: ivaar by nog te merken float, dat den Com-

mentator op 't zelfde Kapittel , alle de Varingas noemt

Ficus Malabaricas ,
%

t voelk geen verwerring moet ma-

ken , om dat de bedendaagfebe , inzonderbeid de Portugeze

Scbryvers , de Mufa o/Pifang met diergelyke namen be-

tekenen. Zo is 't 00k een abuys dat de Alu of Waringe

aan de Malabaarze landen eygen
m
zouden zyn t daar ze

door ganfeb Ooft-Indien bekent zyn.

Tom. Ill In R2 Dit
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In Rumpbii Auttuario haec adduatur.

Arbor Enfada, feu uti alii fcribunt , Enfanda a Dap*

pero in Loanda pag. 244. defcripta , atque ibi Ficus

Jndica dicla , juxca ejus dcfcriptionem folia gerit ilhs

Mali Cotonei fimilia , fru&usque pollicis articulum

longos , nulla alia videtur efie arbor nifi Varinga

noftra latifolia , excepto quod Loandofenfis arbor

multo major fit,quum miilia hominum , immo plures

fub ejus umbra latere pofTinc. Peculiare eft in Dap-

peri Madagascara pag. 32. nomen indigenum Varinga?

Nounouk, & fruttus Voa Nounouk cum Amboinenli

ita convenire , uti plura nomina iftius infulae cum
Amboinenfibus quadrant.

Tabula OElogeJima Quarta

Ramum exhibet Varinga latifolia.

Ubi Utt. A. fruftum jufta magnitudine repraefentat.

OBSERVATIO.
Haec eft Ficus arbor Americana , Arbuti foliis non ferra-

tis, fruftu Pifi magnitudine, funiculis e ramis ad terrain de-

miffis prolifera , Pkkn. Almag. p. 144. & Pbytogr. Tab. 178.

Wig. 4. quas ex ejus fententia forte eft Ficus arborefcens Afri-

cana, Arbuti foliis non ferratis Hort. Beaum. & KatouAlu
Hurt. Mai. p. 10. Tab. fj. ut & forte Ainu Zanon. p. 19.

fee.

Hie pertinet quoque Ficus Tndica maxima , folio oblongo » fu-

niculis efuramis ramis demiffis , radices agenti'ius , fe propagans,

fruit j rainore fphaerico fanguineo Sloan. Cat. pi Jam. pag.

289. & Hifi p. 140. Tab. 113 ubi fruftus ex foliorum alis

folitarius depingitur, unde alia ejus tpecies ridetur, ac forte

pertinet noftra ad iflam pag. 138. in H//?. Jamaic. propofi-

tam. Vide porro "Ray Hifi. torn. 3. dendr. p.i$Mi6.

Varinga latifolia a Valent. in Amboinae defcript./og. 213.
ctiani defcribitur.

Dit heeft Rumphius in zyn vermeerdering daar by
gedaan.

Den boom Enfada, of , gelyk anderefebryven, Enfanda
befebreeven by Dapper in de Loanda pag. 244. en aldaar
Indiaanfcbe Vyge-boomgenaamt ,volgens zyn befebryving
met bladeren als den Quepeer-boom , en vriccbten als een
lidt van een duym , Jcbynt anders niet te zyn als onze
grootbladige Varinge , bebalven dat den Loandozen boom
veel grooter moet zyn , om dat 'er duyzent en meer men-
feben onder konnen fcbuylen ; bet is aanmerkelyk , dat
in Dapper zyn Madagascar pag. 32. den Inlandzen
naam van deeze Varinga-boom Nounouk, en de vrucbt
Voa Nounouk , met de Amboinfcbe zo overeenkomt
gelyk met meer naamen op bet zelve Eyland gefebiet , die
met de Amboinfcbe naamen gemeenfebap bebben.

De vier- en tachtigfle Plaat

Vertoont een Tak van de breedbladige Varinge-"Boom.
Ahvaar Lett. A. deszelfs vrucht in zyn natuurlyke gedaante

aanwyft.

AANMERKING.
Dit is de Americaanfche Vvge-Boom met het bladt van de

Arbutus, dog niet gezaagt, en een vrucht in de grootte van
een boon, met touwetjes uyt de takken , in de aarde zig

vaftmakende en voorttelende van Vlukn* in zyn Almag. p.
144 en in de Vkytogr. Tab. 17 S. Fig. 4. welke volgens zyn
gevoelen mogelyk is de Africaanfche Vyge-Boom, met het

bladt van de Arbutus > dog niet gezaagt, van $e Hortus Beaum.
en de Katoe Alu van de Hortus Malab tiende deel Tab. 57.
en mogclyk de Alhu van Zanonius/w£. 10 &c.

Hier toe behoort mede de zeergrooteOoft-IndifcheVyge*

boom , met een langwerpig bladt , en zig vermeerderende

door touwtjes, uyt de opperfte takken in de aarde neerfchic-

tende , met een kleyne ronde bloedrode vrucht , van Sloan.

in zyn Catal. pi. Jam. p. 189. en in de Hi/lor. p. 140. Tab*

213. dog alwaar een enkelde vrucht uyt den oorfpronk dcr

bladeren enkelt is afgefchetft , zo dat dit mogelyk een andere

loort s , en , onze mogelyk behoort tot die geene die in zyn.

Hifiorie op pag. 138. voorkomt. Ziet verders Ray in 2yn

Htflor. dtrde deel van de Dendrologie op pag. 1^ en 16.

De grootbladige Waringm-boom wert van Valent. in de be*

fchryving van Ambon op pag. 113. meede befchrcven.

CAPU T b & cw-aliyju M 1L fl<^x^ F D S TXTK
Varinga repens. JVaringin Malatta. De kruypende IVaringe-Boom.

PRaecedentis Latifolia altera fpecies eft , quae, quan-

tum fcio , nunquam in arborem excrefcit , fed

quae flagellis fuis longis aliis fefe inmifcet arbo-

ribus , vel aliis incumbit herbis , cujus rami feu fla-

gella digitum circiter crafla funt, atque his folia in-

cident folitaria, tres, quatuor, ac raro quinque pol-

lices longa,binos vero lata, in inferiore parte fubro-

tunda, quorum quaedam funt anguftiora, multo craf-

fiora, firmiora , & rugofiora quam prsecedentis , in

brevem durumque apicem definentia, caeterum ejus-

dem formae, atque lac~tefcentia,ramuli autem extre-

mi in cornicula definunt breviora quam prions.

Fruftus bini ac terni fimul dependent ex ramulis

magnitudine Ceraforum nigrorum , primis Ficorum
ruaimentis fimiles , fed fuperius plani & umbilicati

,

primo lutei , dein intenfe rubri ac fere fufci , nullis

apicibus notati : Si penitus fint maturi , plerumque
folitarii dependent ex ramis , & ad tattum molles
funt, intus autem repleti funt granulis, nullam ex-
hibentes cavitatem, faporis fatui dulcis, edules ta-

men quodammodo funt , & proxime ad Ficorum fa-

porem adcedunt, fed funt parum aciduli-, paucum-
que fpiflum ac flavefcens lac emittunt.

Cuncias hsec arbores adfeendit ac praefertim Lin-
goas. fed ipfis non firmiter adh£eret,at longis fuis fla-

gellis ex ipfarum ramis dependet -, ubi vero humiles
arborum ramos adtingere nequit, perterramprorepit,
licet ortum ex truncis auarundam arborum ducat, ut
id in denfis & magnis obfervatur filvis, unde & arbo-
res ipfas non ftrangulat.

Nomen.

DEvoorgaande breedbladige beeft een tweede zoorte , die

(myns njoetens") nooyt een boom werd , maar met

baare lange takken door andere bomen zig heenjlin-

gert, of op de lage ruft, zynde de takken of lange ranken

omtrent een vinger dik. De bladeren fiaan enkeld , drie,

vier , en zelden vyf duymen lang , twee dito's breed , ag'

ter rond toegebild, zommige wat fmalder , veel dikker,

Jiyver , en ruyger dan de voorgaande , met een korte en

bardefpits , anderzints van 't zelfde maakzel, 00k melk-

acbtig. De uytterjle ryskens bebben korter boorntjesdan

't voorgaande.

De vrucbten hangen twee a drie by malkanderen aan

de takjes, in de grootte van kriekjes , de eerjie knoppen

van Vygengelyk , docb voor wat plat , en met een kuyltje,

eerftgeel, daar na boog-rood , enbykans bruyn, zonder

puntjes. Als zy gebeel ryp zyn y
bangenze meeft enkeld,

en zyn wat week in 't aantajlen , binmen zyn ze vol kleyne

greyntjes, en in de midden febier zonder bolligbeid, van

J'madk lafzoet, dog eenigzints bequaam om te eeten, de

vygen na by komende , met een kleyne rynsbeid ,
weimge

dikke en geelacbtige melk uitgevende.

't Klimt alderbande bomen op , inzonderbeid de Lingo-

bomen, dog begt zig daar niet vafi aan , maar bangt

met lange ranken van de takken af; daar '£ geen laag-

getakte boom kan bereyken , moet bet langs de aarde krui-

pen , boewel 't zyn oorfpronk uyt de Jlammen eeniger

boomen beeft, gelyk men in de digte en groote boffcbagien

vind : wesbalven 't 00k onfcbuldig blyft aan
y

t vcrizur-

gen der boomen.b
Naam.
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VBoekAlHooftft. AMBOINSCH KRUYDBOEK. j3j
tfomen. Latine Varinga repent, Malaice Waringin

Malatta, h. e. Varinga repens, licet enim arbores

confcendat , non tamen ipfisfefene&it: Balaice Sappa

Lalawa, h. e. Vefpertilionum pabulum , quum hi

ipfius firuftus maxime expetant, atque ubi ipforum

nucleos projiciunt , hi progerminant, novosque pro-

ducunt frutices.

Locus. In Amboina crefcit tam in levibus filvis &
collibus, tam ex aliis dependens arboribus, quam in

altis filvis per terram prorepens ; invenitur quoque in

Baleya.

Ujus. Hominibus non magno hie frutex ufui

eft, fed plurimum ejus fruftus funt avium cibi
,
prae-

fertim vefpertilionum, nihilominus tamen ipfius fru-

dus maturi funt dulces & edules , magis autem dele-

ftationi quam pabulo hominum inferviunt.

Dec&mbri & Januario maturi obfervantur fru&us

ex frugiferis ramis dependentes , qui folia faepe ha-

bent non fubrotunda , led oblonga & anguftata , ita ut

varietas prioris videretur efle.

Supa Varinga quoque eft folium gerens priori fe-

cundae varietati fimile, oblongius nempe, rugofum,

& in durum apicem definens , fruftus ejusdem funt

forma? cum priore , fed non ita edules funt , craffiffima

autem eft arbor ex plurimis flagellis ac ramis compo-
fita, comamque gerit amplam & regularem. Ejus

radices funt copiofae , & nudss plerumque fupra ter-

ram elevantur , attamen firmiter ipii inhaerent. Ma-
turi ejus fru&us potiffimum rubent , parumque fufci

funt; quum vero tantam cum priore habeat fimilitu-

dinem ,
parvique fit ufus > uno in capite hanc fimui

defcribere volui.

Notnen. In Amboina potiflimum nota eft haec arbor

nomine Supa. Hitoenfes illam vocant Nuno Mattacau

h. e. Varinga rubens, a rubris ejus fru&ibus.

Locus. Plurimum crefcit in infulis Uliafferenfibus,

ingens ejus arbor ante repugnaculum noftrum Ceyt
locata eft in litore nudo , cujus radices fere nudae

fupra terram elevantur, unde facile cognofcitur,fed

mirandum eft hanc arborem vehementes maris fluxus

anno 1674. fupra memoratos innoxie tolerare po-

tuifle, qui tamen magis remote in ipfa terra millio-

nes arborum eradicarunt & rapuerunt , uti & ipfum
propugnaculum prope illam locatum

,
quod in piano

& humili litore (itum eft, uti & crafllflimi muri in-

gentes caftelli Hila per eosdem fluxus proje&i funt,

certurn indicium divmje providential , qua in commu-
ni periculo res debiliffimae magis confervantur quam
fortifllmae.

Pelal Luhunenfium , & Anabul Hitoenfium forte

eadem eft arbor quae Supa, vel ejus varietas, folia
gerit latifolice, fed latiora, firmiora, quae rarioribus
Venamm CanCelllS dnnafa {nm-,«juo fwiAnc parvi f!in*

Fici,qui coqui poflunt,& edules funt, paucum vero
gerit lac, fed duriore conftat ligno reliquis faring*
fpeciebus.

Tabula Oftogejima Quinta

Ramum exhibci Varingc rvbr*.

Tabula O&ogefima Sexta

Ramum exhibet arbaris, quae Supa vocatur.

Naam. In *t Latyn Varinga repens. Op Maleyts
Waringin Malatta, dat is kruypende Waringet wai&
al beklimt bet de bomen,zo maakt 'tzigegter niet vajt aan
dezelve. Op 't Baleys Sappa Lalawa , oat is Vleermuyzen
knauzely om dot dezelve deze vrucbten gaarn eten en
waar ze de korls laten vallen , J'cbietenze uyt , daar dan .

nieuwe firuyken van groeyen.
Plaats. * Waft in Amboina , zo in de ligte boffcben en

Valeyen, zo van andere boomen afbangende , als in 't

boge wout langs de aarde kruypende: Als mede op Baley.

Gebruik. De menfcben bebben geen of weiniggebruyk
van dit geivas, dies 't meeft dient tot koft van vogelen,
inzonderoeid van de Vleermuyzen ; niet te thin zyne rype
vrucbten zyn zoet en bequaam om te eeten , dog meer tot
fmaak dan voedzel.

In December en January ziet men de rype vrucbten ,
aan de vrucbtdragenae takken vind men zomtyds de bla-
deren, niet rond gebild , maar toefmallende ,zodatmenz$
voor een verandering van de voorgaande zoude bouden.

Supa is een Waringe-boom met een blad , de voorgaan-
de tweede verandering meeft gelyk , te weten langwerpi-
ger , ruyg, en met een barde [pits. De vrucbten zyn van
dezelfde gedaante als de voorige, dog zo goed niet om te

eeten , maar 't inert een zeer dikken boom , uyt vetle om-
winzelen of armen gemaakt , met een breede or< eiitdyke

kruyn. De wortelen zyn zeer veel , en Jiaan meejt buven
de aarde , docb zyn niet te min vaft , de rype vrucoten
blyven meeft rood , of werden een weinig bruyn ; om dat
by zo veel gelykenis met 't voorige touw • gewafcb beeft,

en een boom van kleen gebruyk is , beb ik bem in een A'a-

pittel met bet zelve witten begrypen.

Naam. Hy is in Amboina meeft bekent met de naam
van Supa. De Hitoezen noemen bem Nuno Mattacau *
dat is roodachtige Waringe , van de roode vrucbten.

Plaats. Hy waft meeft in de Uliajferfcbe Eylanden 9

een groote boom ftaat voor onze reduit op Ceyi aan bet

kale ftrand , met de wortel meeft bloot , van verre ken*

nelyk , en te aanmerkelyker om dat dezen boom de gewel-

dige bovengenoemde zee-baaren Anno 1674. onbefcbadigt

uytgeftaan beeft , die nogtans landvoaart in , veele duy*

zende boomen nveggevoert beeft ; gelyk 00k *t onnozele kley-

ne reduitje daar by ftaande , op een vlakke en gebeel lagt

ftrand gelegen , daar nogtans aan betfterkeflot Hila allt

de dikke muuren van 't buytenwerk door dezelfde baren

zyn. omver gefmeten : een klaar bewys van de Goddelyk*

goedbeid^die in een algemeen gevaar betfwakfte dikwils

meer befcbermt dan 'tfterkfte.

Pelal by de Lubunezen, en Anahul fev *' Wtee'tzen,

is miffcbien bet zelfde met S»p* »«/"«» verandering daar

van -• 't hepjt hlnri-ort^ -* ae voorjcbreve breedbladige , docb

breder ftyver, en met een ydeler getveef van adertjes*

De vrucbten zyn kleyne Vygjcs, die men koken en eeten

kan; 't beeft weinig melk,en een border bout dun andere

Varingaas.

De vyf- en tachtigfte Plaat

Veitoont een Tak van de roode War'tnge-Boom,

De zes- en tachtigfte Plaat

Ycrtoont een Tak van de Boom Supa gcoaamt.

CAPUT R 3
III.
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CAPUT TERTIUM. III. HOOFDSTUIC.

Groffh/aria domejiica. Nuno HaueJJi. Dc tamme Grojjidaria ofte Bejfe-Boom,

SEcundam Varingae claffem voco Groffulariam a

copiofis ejus fru&ibus , qui forma Groflulorum

plurimi ex ramis progerminant, haec autem claf-

fis pauca emittit fila leu chordas ex ramis fuis, plu-

rimasque habet varietates , quas omnes recolligere

vix poflum , primarias vero ejus enumerabo , quas

divido in domefticas & filveftres.

Primo Grojjidaria domejiica feu Nuno , non ita di-

citur , acfi ab hominibus colenda & propaganda ef-

fet, fponte enim fua in ill vis proprie crefcit, fed quia

homines earn quam maxime expetunt , fique hanc in-

venianc , follicite illam colunt ob foliorum ufum,

quam ob rem per ftipites etiam prope aedes plantatur,

ubi in ingentem & late extenfam excrefcit arborem,

folitario excrefcens trunco , qui vero ex pluribus aliis

videtur quail compofitus , & prope radices magnas

fatis format cellulas feu cameras ,
quae hominum late-

bris infervire poflunt.

Ejus ramuli funt longi & graciles
, quibus plurima

infident folia folitaria & inregularia, minora & angu-

fliora
,
quam in praecedentibus fpeciebus , vulgaris

formae uti Mangae , oblonga nempej quinque, fex,

& feptem pollices longa , vix binos lata , albis ac pur-

pureis coftis pertexta, qua? in arcus definunt, qua-

rum interftitia tenuiflimis venulis,more Varingarum,
pertexta funt, atque abrupta innoxium fundunt lac,

quod & ubique in cortice obfervatur, tenera autem
haec folia faporem habent mollem & dulcem , quas

& albicant, atque intra biduum pott novilumum pro-

germinant , haec enim tantum edulia funt: Vetufta

vero funt dura , glabra, nee ullo modo hirfuta : Cun-
€t\ hujus arboris ramuli referti funt copiofis groflulis,

ita ut vix dignofci pofiint * quisque vero grofiulus

magnitudinem gerit Pifi, parvoque continetur peri-

carpio , quod brevi fuftinetur petiolo , eftque primo
pallide virens , nigricantibus punftulis notatus, ac de-

mum intenfe luteum gerit colorem, feu ruffefcit, nun-
quam vero mollefcit, & intus repletus eft granulis,

eftque ficcus, atque hominibus infipidus.

Arboris lignum magis albicat quam praecedentium,

eft autem etiam fuccofum, molle, facile exficcan-

dum , fed non durabile : Haec vero fpecies nulla vel

xara ex ramis fuis emittit filamenta , excepto quod in

quibusdam locis brevia dependeant fila , ita ut opti-

mam nrhnm repraefentet formam circa hominum ae-

des.

Anni tempus. Uti diftum ruit,rip,.,imnyip> Hip fnWe-
quente plenilunium cornicula ifta longa fefe aperiunt,

atque in foliola explicantur, quae per tres dies mol-

lia funt & edulia, non autem ita praecife fuum obfer-

vant tempus, ita ut aliquando per binos dies citius

vel ferius excfefcant. Fruttus ab avibus comefti , at-

que inter faxa vel in putridam arborem decidentes

per feceflum , in arbufculas excrefcunt
,
quae tranfplan-

tari poflunt , alioquin longa emittit flagella , per quae

proximae fete ne&it arbon , multis quafi bracbiis iefe

extendens, atque tali modo circa iftam novum format

truncum.
Altera hujus Varingae varietas praecedenti fimilis

eft , excepto quod folia fint paulo longiora , obfeure

virentia ; fique tenera . rubentia , faporis aciduli , ac

proinde non ita grata, quam ut cruda edantur; Fru-
&us ejusdem funt formae & magnitudinis , fed rario-

jes in ramis obfervantur, ac tardiffime maturefcunt.

Tertia varietas quam maxime differt a binis prio-

libus, hancque ad parvifoliam reducerem, fedcom-
munem fequi cogor methodum, quum a vulgo adiW
Tio edule revocetur

., ejus folia minora funt quam prae-

cedentium, tenuiora, & glabriora, quatuor & quin-
que pollices longa , binos lata , nee coftae multum
protuberant, nee adeo parallelae funt, interftitia alio

itidem modo conftituta funt, juniora autem folia al-

bicant ac fplendent , atque circa novilunium fete a-

pcriunt: Fruttusrari funt & rotundi,uti in parvjfolia
fpecie , eodem quoaue modo plura ex ramis emittit
filamenta ruffa feu mellini coloris , quae inftar filo-

rum nnvigii dependent, fique fuae conmittantur na-
turae, terra fefe inplantant , novosque formant truncos.

Nomen.

HEt tweede geflagt van de Waringe-bomen
, noem ik

GroiTularia,<ya« de veele vrucbten, die men m«-
daante van kleyne Vygjes , overvloedig aan alled'e

tdkken ziet , en geeft dit gejlagt mede weinig draden of
kborden uyt zyne takken , maar 't beeft veele veranderin-
gen, die ik niet al ontbouden beb, ten principaaljlen ver~
deel ik 'i in tarn , en wild.

i. Groflularia domeftica, of tamme Nuno, xo niet
genaamt,als of ze van menfcbenmoejlenvoortgeteeltvier.
den, want zy waji eygentlyk van zelfs in 't wild, maar
am datze de menfebengeernbavenen, als zedezelvevinden
wegens 't gerief der bladeren, en ook tot dien eynde met
jlokken by baare woningen planten. 't Werd ten zeer bo-
gen en wyd uytgebreyden boom , met een enkeldejtam op-

jcbietende , maar die uyt veele armen zamen gezetfcbynt
en by de nvortels groote kamertjes of cellen makende

9 daar
in men zig verbergen kan.

De ryskens zyn lang en rank,daar aan Jlaan veele bla~

deren , enkeld en zonder ordre , kleender . en fmalder dan
aan 't voorgaande gejlagt , van gemelde fatzoen ah Man-
gas bladeren, te iveten langiverpig, vyf, zex, en zeven

duymen lang , febaars twee breed , met voitte en paralle-

le ribben , die met boar bogen jluyten , voelkers tujfeben-

plaatzen metfyne adertjes na de manier van de Waringe
doorvceven zyn , en afgebroken , een onjcbadelyke melk

uytgevende , gelyk ook over al de fchorjfe , van jmaak
mals en zoet , inzonderbeid de jonge bladeren , die voitacb-

tig zyn , en een dag a twee na de nieuwe Maan baar ope-

nen , want die alleen zyn tot eeten bequaam : De oudere

werden bard, glad, zonder eenige ruygte, alledetakjes

bangen zeer vol kleyne F'ygjes, dat men ze qualyk be-

kennen kan , en yder Vyg]e is in de grootte van een Er-

wet , enjiaat op een kleen bordje aan een kort Jleeltje

,

eerjl bleek-groen , metfwartacbtige puntjes, ten laatften

boog-geel ojros,nooit weekwerdende ,binnenkleen-korligt

droog, en zonderfmaak voor de menfeben.

Het bout is witter dan aan
y
t voorgaandegejlagt, mede

zappig, week, ligt opdrogende , en niet durabel; deze

zoorte geeft geene of weinig touwen van baare takken , be-

balven dat men bier en daar korte draden ziet afbangen,

zo datze de bejle fatzoen van een boom maakt, te weten

omtrent de wooningen der menfeben.

Savzoen. Als gezegt, ziet men gemeendyk em dagna

Ap w'piicmo Mnn», , Ao iar,St> hnnrentjes baar openen , en

in bladeren uytbreyden , die dan in drie dagen mals en

eetbaar zyn , docb zy louden zo precies baar tyd niet,

dat men ze niet een paar dagen vroeger of later vind.

De vrucbten van de Vogelen gegeten,en door den afgank

tuffeben Jienen en in een verrotte boom vallende ,fcbieten

op kleyne boompjes , die men dan verplanten kan , anders

wert bet een lange rank , die aan de naajle bomen oploopt,

met veele armen omgeven, en zo metter tyd om dezelve

een nieuwe fiam formeert.

De tweede verandering van deze Waring*, is de von*

ge gelyk, bebalven dat de bladeren wat longer zyn, don-

ker-gr»en , en als ze jong zyn rood-acbtig , van frnaak

zuur-acbtig , en dierbalven zo aangenaam niet om raawm

te eeten. De vrucbten zyn van bet ulfdefatzoen en grootte,

dogjtaan ydeler aan de takken , en werden langjaamryp-

De derde verandering verfebilt vry wat van beyde de

vorige, en ik zou deze onder 't kleenbladige £W£*/**£
nen, dogik moet de gemeene man volgen, die ze onder ae

eetbare Nuno teld. De bladeren zyn kleender als de vo-

rige, dunder, en gladder , vier en vyf duymen langt

twee breed, de ribbetjes Jleken niet verre uyt, en lopen

zo paralleel niet , ook zyn de tujfcben-plaatzen op een^'
dere manier geadert , de jonge zyn witacbtigen glw'

mend , openen zig omtrent de nieuwe Maan. De vrt

ff/
ten zyn weinig en rond, gelyk aan de kleenbladige, op -

zelfde manier geeft 't ook veele draden over al uyt
SJJ

takken ,ros ofboning-verwig,die als zeylgUren aIbanfn
en als men ze begaan laat , baar in de aarde vajt nm »

en nieuwe jlammen formeeren.
Naafli»
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Nomen. Latine GroJJularia Domeftica. Malaice Daun

Ulang Ulang, atque Daun S:ilari Boelang, h. e. fo-

lium lunac & unius diei , ob di&am rationem ; vulgo

autem vocatur Sajor Nuno , Amboinice Nuno Hauejjt,

& tantum Nuno quo nomine generaliter omnes Va-

ringa; edules indigitantur MacafTarice Darejlera &
Bohga Jangan. Balaice Grejjek.

Locus. Hoc genus in omnibus Orientalrbus infulis

notum eft, in Amboina vero potiffimum obcurric in

Hitoes ora.

Ufus. Hae Varinga plefumque circa asdes coluntur,

quae per ftipites in foris vel latis areispropaganturob

magnum foliorum ufum, quae a vulgo avidiffime cru-

da eduntur ad pilces & BocaflTan , non quidem ad fto-

niachum replendum, fed ad adpetitum excitandum;

fatua enim & la&efcentia folia cum levi adftri&ione

quam aptiflima funt in condimentis acidis & acribus,

ut inpedianc abdominis tormina : Hunc in finem ple-

rumque , uti didl'um fuit, tenera eliguntur folia

,

quae circa novilunium propttllultmt , He gencrali no-

mine Ulang Ulang , h. e. folium repetitionis vocantur,

quem in finem in foro etiam proftant venalia in fa-

fciculos conle&a : Fruftus ab hominibus non expe-

tuntur, fed avium cibo inferviunt.

Quum anno 1654. hoftile propugnaculum Laala in

parva Cerama obcuparemus, in ipfo ingentem hujus

Varingae arborem inveniebamus , quae refertiflima erat

chordis ac filis iffcis . fed qua; potiffimum abfcifla erant,

atque edocebamur,filamentaiftaibi mafticari,eorum-

que fuccum deglutiri , atque vulneri inpofita , opti-

mum eife antidotum Macaflarenfium vulneribus ve-

ncnatis per tela infliftis , fi non nimis gravia & atro-

cia eflent, eludebant enim faepe hoc medicamentum

,

caeterum contra venenatos pifces , Cancros , fimiliaque

adhibentur & decantantur, uti & ilia parvifoliae fpe-

ciei: Similis Varinga videtur efTe ilia, quae in Arakan

& Pegu obcurrit, quae flagellis fuis ingentes& craflbs

comple&itur palos ex Metrofidero formatos , quibus

Elephantes adligantur, quos intra paueds annos ita

ob4gunt, ut dignofci nequeant.

Ad hoc quoqje caput refero Varingam Funieula-

rem , quum a prima eauli Nuno adeo parum difterat

,

ac forte fenfim in lllam degeneret , conftat autem ex
I«ngis, rotundis,& ligneis flagellis, quae ^eCs per ra-

dicular cunclis ne&unt arboribus , atque in multos
dividuntur ramos, fefeque circa ramos- verae arboris

adeo volvunt , ut ipfius coma inferior vix cognofci
poflit. Ejus folia funt folitaria & vaga, majora quam
in prima fpecie , illisque Lanfii fimiliora , fed flac-

cidiora magisque virentia
,
palmam longa & ultra, bi-

dos cum dimkUo digitos lata : tenera autem flave-

fcunt feu pallide aiDeicunt, ac giaora iunt , coins ji-

bis pertexta , cuivis fere folio viride obponitur corni-

culum , quod junioris folii eft rudimentum ; ex ip-

fis vero ramis grofTuli excrefcunt bini ternive, fimul

paulo majores quam in praecedentibus , primo viri-

des,dein lutei & ruffi , fique maturi, fatue dulcefcunt,

Ficorumque faporem referunt,raro autem inveniuntur,

maturefcunc vero Decembri& Januario : Si tenera fepe

abrumpantur folia, vel fi alias adtingere nequeat ar-

bores , in humilem excrefcit fruticem.

Nomen. Latine Varinga Funicularis. Malaice Wa-
ringin feu Nuno Batali. Amboinice in Hitoea Iffeputi

& Mooputi ab albedine flagellorurn & juniorum folio-

rum.

Ufus. Tenera folia cruda edulia funt, eundemque
cum praecedentibus gerunt faporem ,

quique adcu-

rate adtendit , comperiet fenfim in eandem degenera-

re arborem , ut vero vulgarem fequerer ufum , tan

>3?
Naam. In'tLatyn Grofliilaria IJomeftica. OpMa-

leyts Daun Ulang Ulang , 00k Daun Salari Boelang,
dat is blad van de Maan,die een dag out is, om vdor-
fibreeve reden; in 't gemeen Sajor Nuno, Amboinfcb
Nuno Hauefli, enjlegts Nuno; met <welke naamin't
gemeen alle eetbare Waringen betekent werden. Op M-icaf*
Jars Dareftera en Bonga Jangan. Bateyts Greflek.

Plaats. Dit gejlagt is in alle Oojler/cbe Eytanden be-
Kent, op Amboina valt bet meefi op de Kuji van Hitoe.

Gebrutk. Men bavent dm Waringe gemeen'dft om-
trent de womngen der menfeben, voerdende met ftokken
op de marktplaats of groote pleynen geplant , wegens 't
groot gebruyk van de Haderenydie 't gemeene volkje zeer
graag raauw eeten, tot alterbande vifeb en BocaJJan,
niet om den buyk te vulen,maar om appetyt te maken y
Want de lafe en melkacbtige blddereneenzoeteTAmentrek-
king bybunbebbendefZyn zeer bequaam byallefcberpeen
zuurefauceny omte beletten dat ze geen fnyding in de
buyk mafcn. liter tve nrtmut men , atr gcztgt , geffievnlyk.

de jonge bladeren , die omtrent de nieuwe Moan voortko-
men, en met een generalen naam Ulang Ulang, dat is

folium Repetitionis genaamt , tot welken eynde men ze
00k met bosjes op de markt verkoopt. De vrucbteniverden
van de menfeben niet gezogt,maar totfpys van de vogels
gelaten.

Als voy in 't jaar 1654. de vyandlyki Fejlihg Laala
op kleyn Ceram inkregen , vonden voy daar in een groote-

JVaringe-boom van dit gejlagi , die vol touwetjes en koor-

denbing, maar meejl afgefneden , daar verftonden itry,

dat diergelyke voorteltjes geknouwt , en bet zap ingefw'ol-

gen,.ook op de quetzuure gelcgt , een tegenbaat ware te-

gen Macaffaars fpatte-gift , als'tniet van 'tjlerkflewas,

want bet faljeerde zomtyds; anders werdenze mede te-

gens alderbande vergijtige vijfcben , Crabben tfcgcbruykt)
en geroemd , gclyk mede die van 't kleenbladige: Dierge-

lyke Waringe febynt te zyn,die men in Arakan en Pegu
vind , dewelke met bare ranken de groote en dikke palen

omvat , van Tzerbout gema&kt , en daar men de Olipban-

ten aanbind, die ze in weinigjaren 20 btdekt, dat men
ze niet meer bekennen kan.

Zo breng ik onder dit Katittel de Varinga Funicu-

larisf de-wyl ze van de eerfte eetbare "Nuno zo weinig

verfebilt , en miffebien met de jaren dezelfde boom wert>

't zyn lange , ronde en boutacbtige ranken , die zig met

veete worteltjes aan allerbande bomen vafi maken , en in

veele takken verdeelen , bun om de takken des regten booms

zodanig /lingerende , dat mtn des zelfs onderjle Itof qua-

lyk bekennen kan. De bladeren Jlaan enkeld en ydel ,

grooter dan aan de eerfte zoorte , en die van Lanffen

gelyker, dog Jlapper en ligter-jp^r^ em
^

b^d lang of

meer, tmemee^S-^™*'* de jon^e zyn geeU
ucong , of Dieex-wit, en glad , met voitte ribben doorto*
gen, J'cbier tegen ieder blad over float een groen booren-
t]'e > 't febepzel van een nieuw blad. Uyt de takken
zelfs waffen de Vygjes, twee en drie by malkander, wot
grooter dan de vorige, eerfb eroen, daar nageel en ros,
ryp zynde, laf-zoet, en na Vygen fmakende , men vind
ze weinig , en zo veel niet aan de takken als aan 't vori-

fe:
Zy rypen in December en January; als men dejonge

laderen dikwils afbreekt, of als 't geen boomen bereykeii

kan , blyft bet een lage Jiruyk.

Naam. In 't Latyn Varinga Funicularis. OpMaleyts
Waringin of Nuno Batali. Amboinfcb op Hitoe lfteputi

en MoOputi , van de wittigbeid der ranken en jonge bla-

deren.

Gebruik. De jonge bladeren zyn zeer bequaam om
raauw te eeten, en van dezelfde fmaak als de voorgaan-

de,en die 'er wil opletten,zal buyten twyffel bevtnden,

dat 't metter tyd een boom word , ecbter om de gemeene

quam diverfam fpeciem feu varietatem hie earn de- fleur te v^g™*^ ik 'lby prwfa ™or een byzondert

icripfi & notavi.
Si hae fpecies in filvis crelcant, nee ab homini-

bus vexentur , raram formant congeriem feu intri-

cationem , ita ut quis putaret vetus efle templum
multis fubfultum fulcris , cujus perfe&a icon huic

fubjicitur capiti , & pars quaedam in fronte feu titu-

lo hujus libri obcurrit.

D. O. Dapperus hanc vel fimilem defcribit Varin-
gam in Madagascara , iftaque lingua vocat Nounouck,
quod nomen cum Amboinenfi fere penitus convenit

:

Folia ipfi tribuit Pyri. Frudus vero Voa Nounouk
3

difti,

zoorte aangeteykent.

Als deze zoorten in V wild Jlaan, en van de menfeben

ongemoeyt blyven, zo makenze een zeldzame verwarring,

dat men ze voor een oude Kerke met veele pilaren zoude

aanzien , waar van de volkomene figuur by dit Kapittel,

en een gedeelte daar van op '* Titel-blad dezes Bocks M
zien is.

D. O. Dapper befebryft dene of diergelyke Waringe

in zyn Madagascar , en noemtze in die Landtaie Nou-

nouck, febier t'eenemaal met deAmboinJcbe naam over-

cenkomende. Hy befebryft bem met bladeren alsdie van den
Pit r;-
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didti h. e. fruftus Nounouk, feu Ficus Indicae fapo- Peere-boom. De vrucbten Voa Nounouk genaamt
, dot

rem ac formam gerunt Marfilienfium Ficorum, ar- is vrucht van de Nounouk, of Indiaanfcbe V^ehom
fcor incifa lac fundit, ex cortice funes fabricantur. bebbende defmaak en gedaante van Marfihfchti%,imDor wcua lac ruu , ^^ doorgeJneden geeft mlk% dejcborfe

'M

n

touwerk van U maken. 6

Tabula OElogeJima Septima De zeven- en tachtigfie Plant

GrotMariam exhibet SmeJUcam ramis fuis, flagellis, ac fila- Vcrtoont een tamme Grofjularia ofte Befe-bmn, m« i™
mentis mirara arboris formam praebentem. takken, ranken, en touwen, een wondere gedaante van

een boom uytmakende.

Tabula O&ogefitna Oflava De acht- en tachtigfte Plant

Ramum exhibet GrofTulari* domefticae, foliis ac fruftibus Vertont een Tak van de tamme Befe-bom, metzynbla-

confDicuum dcn en vrilcDten verbeeldt.

CAPUT QUARTUM, IV. HOOFDSTUK.
Grojfularia Jiheftris. IJJepoeti. De Wilde Bejffe-Boom.

GRoflularia filveftris cognominatur quoque alba ab

albo trunci cortice , eftque arbor alta & ample

extenfa, ejusdem formae cum praecedentibus,

aliquando etiam altior eft ; Hujus vero folia oblon-

giora func & majora , in longiorem apicem definen-

tia , fex, oclo & novem pollices longa , binos ac tres

lata, ad factum rugofa, ac tenera pilofa func, uti &
ipforum pecioli & ramuli, non autem ita apte cruda

edi poflunt ac prascedentium.

Fruclus eandem habent formam inftar minorum
nempe grolTulorum , fuperius fovea inprelfi feu urn-

bilicati, inferius acuminati ac rugofi, plerumque lu-

tei ac ruffi , fenfimque nigncantes
,
quum & Ficorum

faporem aemulantur,bini ternique fimul prope quod-
vis folium dependent ex brevibus incurvisque pe-

tiolis.

Arboris lignum eft album , ac durius quam praece-

dentium, hasc fpecies primum quoque flagella lentit-

tit,quae arbores adftantes compleclitur, hasque fen-

lim enecat, tumque ejus folia funt maxima & ampla,
albicantia, & quam maxime pilofa, ac quodammodo
apta ad Ulang Ulang. Raros vel nullos fere fruclus turn

producit,atque a plebe flagellum cenfetur efle peculiare,
quod erroneum ; Expertus autem fui,fenfim in arborem
cxcrefcerf. licet varias ejus obfervaverim varietates.
Qua; cniminnuui- ^^jw .rcopulis , breviora ac du-
riora gent folia quam quae in Hu.:„ '„i jc^.v
atque unius folia longe pilofiora funt illis alterius,

funt etiam qucedam folia latiora & rotundiora
, qua;

omnes varietates oriuntur ex folo, in quo crefcunt:

quum in arborem excreverit , ejus rami fila quoque
cmittunt ,

qua; inftar filorum navigii deorfum depen-

dent, fed rara funt, quaeque hinc inde radices terras

anmittunt.

Mira hujus fpeciei forma obcurrit ad plagam Euri

inagnaeviae, qua; ab Hitalamma, direfte per regio-

nem Hitoes decurrit ad altas filyas : Arbor obliqucpe-

nitus locatur , acfi a vento disjecta eifet , verusque

ejus truncus adeo perforatus &diftinftus eft, acfi opus

cflet cancellatum ab artifice elaboratum , ex ejus ver-

tice longa dependent mellina fila , ex quibus fenfim

cxcrevifle videntur bini alii trunci , viri craffitiem ha-

bentes, qui longe a radicum ortu remoti funt, funt-

que incurvi admodum & finuofi , qui mirum praebent

aafpeftum , ex iis enim diverfa & alia dependebant
fila ,

quorum quodvis circa terram bifidum eft , fique

terram adtingant, parvis filamentis fefe ipfi infigunt,

concrefcunt , atque unicum conftituunt truncum.

Nomen. Latine Grofjularia filveflris & alba , ab albo
trunci colore. Amboinice Ifftpoeti, Ijjepoetel, & Iffe-

poeter ob eandem rationem. Quibusdam dicitur Nuno
Haueffi poeti. Lahonenfes ipfam vocant Peylale.

Locus. In altis crefcit montibus, atque hinc inde
in rupibus , atque ubi multi lapides fibi incumbunt,
uti hanc uhiquefere reperi in vetuftis& prolapfisca-
fkellis indigenarum , ac prapfertim in monte Lucieela
in promoQtono Quimelahas , quod anno 1637 a Gu-

ber-

DE wilde Grojfularia inert 00k de witte genaamt van
wegen defcborffe des Jlams , en is een booge voyd*
uytgebreyde boom , van dezelfde gedaante als de

voorgaande , of wel zo groot. De blaueren zyn langwer-
piger en grooter , met een langer Jpits , zes , acbl , en negen
duymen lang, twee en drie breed , ruyg in 't aantajim>
en de jonge merKelyk baayrig , gelyk 00k haare Jleelen i%
takjes,zo bequaam niet om raauw te eeten,alsdevoorige.

De vrucbten zyn van dezelfde fatzoen , te weten als

kleyne fygjes, voor met een kuyltje of navel, agter toe-

gejpitft , of rimpelig , meeft geel en ros , langfaamjwart-
acbtig werdende , wanneer zy wat na Vygen fmaken , en

bangen gemeenelyk twee en drie by ieder blad , op korte

krommejteelijes.

Het bout is *aAt> en wat harder dan bet voorgaande ,

deze zoorte is insgelyks eerfi een touw, dat met lange

ranten de boomen oploopt , en dezelve metter tyd verftikt.

De bladeren zyn als dan zeer groot en breed, witacbtigt
dog zeer baayrig , en eenigzints bequaam tot Ulang Ulang.

fveynige ofghne vrucbten draagt bet als dan, en 't ge-

meene volkje rekent 't mede voor een byzonder touw, 't

welk onwaar is, want ik genoegfaam ondervonden beb,

dat t metter tyd een boom word , bowoel ik verfcbeide

veranderingen daar aan aangemerkt beb : Want dat op de

hlnntf ilittpri waft - heeft bnrt.pr pn harder bladeren dan
't geene in de' boffcbm de boomen oploopt , en dan is 't eene

00k veel hayriger dan bet ander , 00k met breeder en un-
der bladeren , 't welk alle veranderingen zyn ; na degrond,
daar 'tftaat^ als '£ een boom geworden is, zogevenzyne
takken 00k draden uyt , die als zeylgaren na beneden ban-

gen, dog weinige, die bier en daar weder inwortelen.

Eenfnaakze gedaante van deze zoorte vind men aan de

zuyd-oojl zyde van den grooten landweg , die van Hitoe-

lamma dwers over 'i land Hitoe gaat, in 't booge woud.
De boom Jlaat gantfcb fcbuyns , als of by van de wind
omgewaayt was , en den principalen flam is zo doorbro-

ken en doorvlogten,als of bet een kohfiig traliewerk was
van een Beeldbouwer uytgefneden ; van zyn top bangen

lange boning-verwige draden af , van dewelke fcbynen

metter tyd gekomen te zyn twee andere fiammen van een

volkomen mans dikte , en verre van de booftwortel afflaan,

zeer krom en bogtig, vreemd om aan te zien, want daar

bingen nog verfcbeide ftrengen af , yder draatje omtrent

de aarde zig in twee verdeelende, en die de aarde raken,

maken zig met veele kleene vezelingen daar aan vaft,

groeyen aan malkanderen , en werden tot eenenftam.
Naam. In 'tLatyn Groflularia filveftris & alba, van

de mitte coleur des flams. Amboinfcb Iflepoeti , Iflepoe-

tel, en Iflepoeter, om dezelve reden. Zommige Nuno
Hauefle poeti. De Laboenezen noemen hem Peylale.

Plaats. Hy wajl in 't bpge gebergte, en bier en daar

in de klippen , en waar veele fieenen op malkanderen leg-

gen , gelyk ik hem dan meeft over al gevonden beb in de

oude vervallene en afgefmete Forten der Inlanders ,
met

namen op den berg Lucieela , op een punt van des Qui-
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bernatore Antonio van Diemeii erutum eft , ubi in

gens truncus locatus erat , quern tres viri vix com-
plecli poterant, in rudeto, qui fpatio triginta anno-

rum in tantam craffitiem excreverat.

(Jfus. Non peculiarem haec arbor hominibus prae-

bet ufum, fru&us enim ejus avibus cibo inferviunt,

nee ejus folia eduntur j faltem non cruda,fed tantura

a plebe pifcibus adcoquuntur , fimilique modo edun-

tur,quo iftadomefticae (jroflulariae. Craflbrum trun-

eorum lignum feu alae (quum lint duriores quam in

ullis aliis Varingae fpeciebus ) capreolis inferviunt

navigiorum Corre Corren diftorum, de quibus capi-

te primo fuit a&um , ad quern ufum haec fpecies me-
lior eft ifta lstifolia : In exftruendis calcariis forna-

cibus tanquam foci lignum adhibetur, aliis mixtum
li<mis ,

quum rite ficcatum flammam facile concipiat,

diuque lgnem foveat.

Peruliaris hujus quoque invenitur fpecies Nunu
Alula feu Laguayn di&a , cujus truncus fimilis eft

priori, ac folia ejus funt crafla , firma , & glabra,

ramuli vero plurimis parvis onufti funt frudibus
,

haud multo majoribus femine Catjang , qui dura con-

ftantcarne, ac plerumque virides funt , licet maturi,

quique multum aflfantur & eduntur, faporemque ha-

bent Catjang , ejus vero folia cibo non inferviunt.

Tabula Odogejima Nona

Ramum exhibet Qrojfularia filvefiris , quae Iffe Poeti vaca-

tur, clique Tsjela H. MM. part. 3. Tab. 63.

rnelahas booftvaftigbeid , Anno 1637. door den Generaat
Antony van Diemen, verovert , een zeer groote flam ,
die drie mannen pas omvademen koriden,regt opeenfieen-
boopjtaande^ engegroeyt in de tyd van 30 jaren.

Gebruik. De menjeben bebbengeen zonderlinggebruyk
van dezen boom, want de vruchten werden voor de vo-
gelen gelaten, en de bladeren eet men niet, immers niet
raauw, tnaar alleenlyk werdenze van 't Jlegte volkie hi
vijcb gekookt, en als dan gegeten

,
gelyk men met dievan

de tamme Groffularia 00k dvet. Bet bout van de dikke
Jtammen of vkrken (om dat bet harder is dan de andere
IVanngen) wert gebruykt tot de krullen van de Corre
Corren, waar van in *t eerjle Kapittel gefprooken is, en
waar toe deze zoort bequamer is dan de breedbladige. In
t maken van kalk-ovens inert bet 00k tot brandbout geno-
men, dog onder ander bout gemengt , om dat bet wind-
droog zynde, wel Irand en lung vuur bout.
Nog bebbenze een byzondere zoort bier van, genaamt

Nunu Alula of Laguayn , met een fiam als de voor-
gaande, een dik, Jlyf, en glad blad,de ryskens zyn be-
zet met veele kleene vrucbten , niet veel grooter als Cat-
jang , bard van vleefcb , en meejl groen blyvende , dewel-
ke veel gezoden en gegeten werden ,fmakende als Catjang^
maar 't Had wert niet gegeten.

De tlegen-en-tacbtigfte Plant

Vcrtoont een Tak van de ixflde Beffe-boom , IJfe Poeti ge3
naamt, welke is de Tsjela van de Hart. Malab. derde aeel
Tab. 63.

CAPUT QUINTUM. V. HOOFDSTUK.
Varinva parvifolia. TP'aringin Daun n n n j- rr^ i »& f J K . >.i

6 De kkynbladige Pvaringe-Boonu
J\.T/bO ill.itSj

TElrtia Varingae claffis eft parvifolia > quae yulga-

tiflima eft, & elegantiflimam gerit comam, di-

viditur autem in altas ac humiles fpecies.

Primo alta fpecies in initio fiagellofus frutex eft,

qui alias adfeendit arbores , Ipfasque ftrangulat , fen-

fimque excrefcit in altam & amplam arborem , cujus

truncus ex multis quoque flagellis compofitus eft

,

quae in hac fpecie notabiliora & copiofiora fibi in-

cumbunt, primarius enim truncus plurimas emittit fi-

brillas , quae ex ipfo deorfum vergentes terrae ^fs
infigunt, ibique radices agunt, atque juxta majorem
truncum fefe iterum erigunt.' Hujus arboris coma
elegantem & fpcciofum pieEbcL ctdfpcifcttm, <juodvi»

enim folium vulgarem habet formam, inferius rotun-

dum , ac fenfim acuminatum , Lingoi folio fimile , fed

minus & firmius , glaberrimum , aequale , & laete vi-

rens , tenuibus pertextum venulis, inftar foliorum Ca-

ryophylli , verum non ita funt parallelae , funt autem
tres pollices longa , binos digitos lata , atque in api-

cem definunt notabilem. Ejus ramuli funt-longi, te-

retes, & ob foliorum numerum plerumque depen-
dentes, ad quodvis folium brevem apicem gerentes,

ex quo alia folia & ramuli propullulant, ita ut arbor
denfam formet comam ,

gratamque prasbeat umbram,
fi nempe fit humilis t alta enim ramos fuos ample &
inregulariter extendit.

In ramulis prope foliorum ortum frudus excre-
fcunt folitarii, bini , & term", fefiiles , formam grofiu-

lorum referentes , inferius nempe anguftati , fuperius
rotundi , magnitudine Ervi feu Piforum , primo ex
viridi & luteo variegati , albisque punftulis notati,

dein faijguinei , ac pauci horum nigrefcunt , quum
per aves non tarn diu in arboribus fuperfint ; intus

autem repleti funt plurimis granulis mollibus , frudus
vero hi ficci funt & infipidi , robri autem fuccofiores
funt nigris, videnturque turn ab avibus magis expeti s

quum forte ipfis rubri melius fapiant nigris.

Haec fpecies excunctisramis ruffafeumellinum co-
lorem habentia emittit filamenta crafiitiefili velorum,
quae tanquam tenuia & longa flagella deorfum depen-
dent, fique terrain adtingere non inpediantur, radi-

Tom. III. ees

HEt derde gejlagt der Waringen is 't kleenbladige ,

zynde
y

t gemeenfte enfraayjte van loof, onderdeelt

in booge en laage zoorte.

Eerftelyk. : tie booge zoorte is in
y

t eerjle een beefier'

achtig touw , die andere boomen bevattende en dezelve

verjlikkende , metier tyd een hnngp m hrppdc boom tvert 9

wiensjlarn imgdyks uyt veele Jtrengen gemaakt is, die

in dit gejlagt merkelyker en menigvuldiger over malkan-

der leggen t
want de eerjle boofdflamzend veele worteltjes

uyt, dewelke langs dezelve aflopende, in de aarde nvor-

telen,en aan de boofd-Jlam vajt groeyen; 't loof van de-

zen boom is lujlig en fraay om aan te zien , want yder

Mad is van gemeene gedaante , agter rond , en allengskens

toegefpitjl, bet Lingoo-blad gelyk, dog kleender en fly-
ver, zeer glad, effen, en blyde-groen, metfyne adertjes

doorregen, gelyk de NageUbladeren, dog lopen zo paral-

lel niet, drie duyrnen lang, twee vingers breed, met een

merkelykefpits. De ryskens zyn lang, rank, en wegens

de meenigtt der bladeren meefl nederwaarts gebogen , by

yder blad een kortfpitsje bebbende , daar uyt andere blaaa-

jes en telgen voortkomen , zo dat den boom een digt loof

beeft, en een aangenamefebaduwe maakt, te weten als

by laag blyft, want boog werdende ,/preyd by de takken

vry wat onordentelyk uyt.

Aan de takjes by den oorfpronk der bladeren waffen de

vrucbten, enkeld of twee en drie by malkander, zonder

ftelen, meede in gedaante van Vygjes , te weten acbter

frnal en voren rond ,in degroottevaneen Ervumof^raau*

we erwete , eerft groen en geet , met witte puntjes ge-

fpikkeld , daar na bloed-rood , en weinige daar van wor-

denfwart, want zy door de Vogels zo lange geen rufi

aan de boomen vinden. Binnen zynze vol kleene en weeke

greyntjes, droog, en zonder fmaak , docb de roode zyn

zappiger dan de fwarte, en 'tj'cbynt dat ze als dan daar-

om van 'tgevogelte gezogt worden, als meerfmaak daar

in vindende, dan in de fwarte.

Dit geflacbt geeft uyt alle zyne takken roffe of boning*

verwige draden uyt, in de dikte vanzeylgaren,alsdunne

lange Jlrengen nederwaarts bangende, en alsze de aarde

onverbindcrt raken, daar in wortelende, docb
'tmeM

9
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ces ipfi inmittunt , plurima autem horum filorum

pars emarcefcic, fi per cafum quendam terram adtin-

gere nequeant, uncle & raro novi excrefcere obfer-

vantur trunci , exceptisiis, qui juxta truncum , uti

dittum fuit , decurrunt. Fila hasc aliquando miras

formant intricationes , ramusque ex his proveniens in-

regulares praebet finus , oculos , & anfraclus ; ex ab-

ruptis autem foliis,ac fauciato cortice albiffimumex-

ftillat lac, dulce, atque innoxium.

Anni tempus. Fructus maturefcunt ficcis menfibus

Ottobri , Novembri , & Decembri , quum pfittaci mi-

nores Amboinenfes , Loeryen & Paroquieten didti , has

arbores magna copia frequentant , qui fru&us come-

dunt, unde & raro in his arboribus confpiciuntur

fruclus: Inter omnes Varinga; fpecies nulla eft tam

facile propaganda hacce, non enim tantum per avium

feceflum,u nuclei decidunt, in arborum rimis ac fifTuris,

quae cortice conftant craflb ,
propullulant , uti inter cae-

teras optime progerminant in fifliiris Calappi , qua? ad

ejus adlcenfum facilitandum inciduntur , fed in omni-

bus porro muris finis, immo in ipfis aedium teclis ip<

farumque frontifpiciis lapideis.

Sic in Amboina circa annum 1654. ingens lapideum

habuimus promptuarium , ex cujus fuprema lapidea

parte ingens hujus Varingse furculus excreverat ,
qui

licet faepi us amputaretur, de novo iterum continuo

regerminabat, atque tam diu fupererat, donee poft

quatuordecim annos totum dejiceretur aedificium:

Omnes promiscue occupat arbores five vivas five

mortuas , fi modo ejus granula hasce adtingant ,
qua?

turn progerminant , fique illud non inpediatur , fla-

gellis fuis totam arborem circumvolvunt , ad quam
ftrangulandam non videntur hasc fufficere, quum va*

liae aliae plantae inter hanc Varingam , ac prasfertim

plures Polypodii , Mufci , &c. fpecies excrefcant , ita

ut perfe&am conflituant filvam ac folitudinera , atque

periculofum & difficile fit ad hos adcedere truncosob
angues , Leguanos, aliaque fub hisce latitantia animalia

noxia, quae in hisce antris nidulantur ac fefe abfeon-

dunt
c

, unde & circa has arbores primum ignis exftrui-

tur ,
qui hasce confumit plantas , antequam caedantur.

Secundo ; humilis fpecies crafiiorem gerit truncum
praecedenti , licet non altior fir fesqui-viro,adeoque
mtricata eft , ut nil nifi fila ex trunco dependeant

:

Latius quoque fuos extendit ramos , comamque for-

mat amplam, rotundam , fed humilem , ita ut e lon-

ginquo collem referat fruticibus & plantis ornatum

,

unde GT^te£ai**«Mw»-|»r«>Wfc umbram : Ejus folia cum
illis antecedentis conveniunt , fed plerumque majora
funtj latiora, & crafllora; quorum venae itidem funt
tenuiflimae, atque ad oras in finus concurrunt, funt
autem ilia quatuor & quinque pollices longa, binos
lata: Baccae prioribus limiles funt fed majores , inftar

Cerafi nempe nigri, fuperius latae & umbilicatse, in-

ferius anguftatae , quae folitariae vel geminae prope
quodvis folium excrefcunt fefiiles in ramis, primo ru-

bra; , dein hinc inde nigrae , molliores , nee ita infipi-

dae quam antecedentis fpeciei.

Ex hisce ramis fila lfta majori copia dependent
quam in ulla alia Varingae fpecie, ex quibus plura
etiam fulcra quafi folida excrefcunt, quum hi rami
non admodum alti fint, ac intra breve temporis fpa-

tium terram adtingant , fi e longinquo fub hac arbore
oculos convertamus , officinam refert opacam, in

qua fila venalia proftant.

Rami admodum duftiles funt, qui tam ample ex-
tendi poflunt quam defideratur , atque hunc in fi-

nem unus alterve furculus permittitur excrefcere , ita

ut fenfim opacum praebeat umbraculum : ad hunc ita-

que fcopum in foris aliisque areis per ftipites planta-
tur, ut gratam prasbeat ibi umbram , fponte enim fua
in media regione non crefcit , nee in montibus , fed
tantum circa litora.

Nomen. Latine Varinga parvifolia & Microphyllos

;

Malaice Waringin Dann Kitsjil. Ternatice Gofforu,
Amboinice Nuno Laun Maun

,
quae tria nomina unum

idemque fignificant. Balaice Baingui , MacaflTarice Ma-
ramia: Humilis autem fpecies peculiariter Amboinice
vocatur Nuno Affan, ex fimilitudine lati arenofi col-
lis

;
in Loehoea Keneboene. Malabarice proprie Ittil,

in Hon. Malab. part. 1. Fig. 26. Ittialu. Bracmanis
Arha Goli.

Locus. In cunc~h*s aquofae Indiae infulis ob/rurrunt

,

quae parvas exhibent varietates juxta loco rum varie

tates

deel dezer draden verdort , en wert door eenig toeval af-
gebroken, eer 't de aarde raakt, en daarom ziet men zei
den, dat 'tnieuwe ftammen werden ,behalven alsgezest
't geene langs de Jlam afioopt ; zomtyds maken deze "dra-
den wonderlyke verwerringen , en de tak, die daar van
komt, heeft zeldzame bocbten, oogen, enflagen: Uytde
afgebrokene bladeren en gequetjh'J'cborJJe , loopt'een zeer
witte melk , die zoet en onjebadelyk is.

Sayzoen. De vrucbten ziet men rypindedroogemaan*
den October , November , en December, wanneer bunds
Loeryen en Perocquiten (zynde kleene Amboinfcbe Pape-
gayen) met menigte op deze boomen ontbouden

, en de
vrucbten opeeten , daarom men zelden vmebten aan de
boomen ziet : onder alle Waringen is 'er geene die zo Iwt
voortgeteeld wert ,

als dezen , want ze niet alleen door
de afgang der Vogelen voorlkomt , in de reten van alder-
bande boomen, die ruyge fcborjje bebben, onder anderenin
de kepen die men in de Calappus-boomen maakt, om "diete

gemakkelyker te beklimmen ,maar 00k in alderbandemuur-
werk,daar eenfebeur in is, ja zelfs op de daken van de
woonbuyzen , en uyt de jleene gevels.

Zo bebben <wy in Amboina omtrent 't jaar 1654. een
groot Jleene Pakbuys gebad, uyt wiens Jleene geevel een
grootefpruyt van deze fringe gegroeyt was, en boeivel
men hem dikwils afkapte , egter telkens weer uytfcloot%
en 00k daar aan bleef, tot dat men na 14. jaren bet beele
gebouw om verfmeet: Geen boom is daar van vry, bet
ry levend ofte dood, daar deeze greyntjes been vallen,of

%;y fchieten op , en als men niet daar tegen is , ouigeven
met hare ranken den geheelen boom , en als zy alleen niet

genoeg waren om dien te verjlikken , zo groeyen 'er nog
verfebeide andere in , en op deeze Waringin byzonder
veele gejlagten van Polypodium , Mos&fc zo dat bet een
geheele weldernijje maakt , en men moeyelyk by dezeJlam-
men komen kan , die dan nog onveylig zyft fmegens de
Slangen , Leguanen , en ander ongedierte,die bun in zyne
bollen opbeuden , daarom men gemeenelyk deze bomeneerfi
met vtmr omlegt

y en de ruygte weg brand > eermenze om>
kapt.

Ten tweeden : Het laagege/lagt beeft al zo een dikkenjlam

als 't voorige, boewel niet boven anderhalf man boog, zo

verwart , dat men niet als touwen aan de Jlam zien kan.

Hy breyd zyne takken veel wyder uyt dan de voorige , en

maakt een breede , ronde , d^og geen hooge kruyn ,
getyken-

de van verre een zandbeuveftje ,zeer digt van ryskens en

loof, en dierbalven een fraaye fchaduwe makende. De
bladeren zyn 't voorgaande ganjeh gelyk , docb doorgaans

grooter , breeder , en dikker ; de adertjes zyn 00k zeerfyn,

en loopen by de randen met bogen zamen , vier en vyf
duymen lang , twee dito breed. De bejien zyn de vorige

getyk, docb groter , te weten als eenfwarte krieke, voor

breed met een kuyltje , eriagter toegefpitfl , een of twee by

yderbtaai zonder Jleeltjes , tegen den tak aanzittende ,

eerjl rood, daarna bier en daarJwart, werdende weker
enfmakelyker dan de voorige.

Aan deeze takken ziet men de voornoemde touwetjes in

veel grooter meenigte afhangen , dan aan eenige andere

Waringe-gejlacbten , waar van 00k veele mqffive pilaren

komen, om'dat deze takken niet boogjlaan, en in 'tkorte

de aarde konnen beryken , als men van verre onder dezen

boom ziet, zo gelykt bet een donkere winkel , daar ga-

ren te koop bangt.

Men kan de takken zeer gemakkelyk lyden , zo breed

men wil, en men laat bier en daar een pilaar groeyen,

dat 't metter tyd een donker verwulfzel Jchynt , tot dien

eynde wort hy metjlokken op de marktplaatzen en andere

pleynen geplant , om de fchaduwe daar van te genieten

,

want van zelfs waft by niet landwaart in, nog in *t ge-

bergte , maar alleen omtrent de jlranden.

Naam. In 't Latyn Varinga parvifolia en Microphyl-

los. Op Maleyts Waringin Daun Kitsjil. Ternaats

Gofforu. Amboinfcb Nuno Laun Maun, alle drie van

eene beduydinge. Baleys Baingui. Maccaffaars Maramia.

de laage zoorte werd byzonder in 't Amboinfcb genaamt

Nuno Aifan , na de gelykeniffe van een breede zandbeu-

vel. Op Loboe Kenehoene. Maleyts eygentlyk Ittil, u*

Hort. Malab. part. 1. Fig. 26. Ittialu, in't Braminees

Areca Goli.

Plaats. Zy zyn in alle Eylanden van water - Indit*

bekent t ucb met een kleene verandering, na de verJc

^
e
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V Boek. V Hooft/t. AMBOINSCH KRUYDBOEK. x^
tates juxta locorum varietatem , prima fpecies ubi-

que crefcit tarn in montibus quam in planitie, raro

autem in denfis filvis ; fecunda fpecies tantum in li-

tore reperitur, nee ita obvia eft, quam prima.

JJfus. Lignum leviter ficcum foco utile eft, fed

aliis femper lignis mixtum. Tenera ejus folia tan-

quam Viang comedi poflunt ad Bocaffan , funt autem

lemper duriora illis Grofjularia, Baccae cibo infer-

viunt omnium avium , praefertim cun&is Pfittaci fpe-

ciebus , atque ex relatu Aroenfium etiam avibus

Paradifiacis : fila autem ejus dependentia vires dicu'n-

tur habere exftinguendi MaCaffarenfium venenum,

fi mafticentur , illorumque fuccus deglutiatur , atque

mafticata pafta vulneri inponatur, contra pifces quo-

que venenatos , Cancros &c* laudantur ,
qui ex in-

provifo comefti funt: Eadem fila, fed potiflimum

humilis feu latifoliae fpeciei , incolae Ceramenfes & in-

fularum ad Eurum fitarum ad chordas arcuum adhi-

bent ,
quae in aqua macerantur, parumque contun-

duntur , donee mucilaginofa lint, atque adglutinari pof-

fint ad craffitiem baculi Javanenfis , dein lapidem ip-

fis adligant, atque per aliquot feptimanas tali modo
dependent, donee in firmas exficcentur chordas.

Varinga parvifolia in Zephyreis Chinae plagis quo-

que obcurrit , in provinces Quantung & Fockien , uti

& ad Borealem partem , ibi alta eft arbor , femper

virens ,
quae ad vias plalitatur & in magnis areis , ut

umbram praebeat, idem fit per ramum alius arboris,

fi per aliquot tempus terra obvolvatur ac dein ad

truncum dilTecetur& tranfplantetur ; Chinenfibus vul-

go vocatur Tfcbiug , dottis vero Ton, in aedium te&is

etiam crefcit , quum per avium fimum ejus femina

ejiciantur , atque ibi ferantur , unde & ipfis dicitur

Tsjau Ifcbeng, h. e. avium Varinga.

Arbor Enfanda, quam Portugallici fcriptores dicunt

in regno Congo crefcere , nulla alia videtur efle arbor

quam Varingae fpecies , unde & verba Caroli Clufii

libr.primo Exotic, cap. i. hie fubjungemus, quae de-

fumpfit ex Pbilippo Pigafetta*

In infula Loanda fita ante oftium fluvii Coanza , qui

partem regni Congo perfluit, arbor crefcit ab incolis

Enfanda ditta, quae alta eft, femper virens, ac fin-

guians naturae, ex ejus enim ramis, quos alte exten-

di, filamenta quaedam feu chordae dependent , qua*

terram tangentes radices agunt,&arbufculasemittunt,
talique modo propagantur. Sub exteriore harum ar-

borum cortice alter reconditur , tenuem formans tex-

turam» ex cjua contufa, depurata, & per longitudi-

nem ac latitudinem extenfa veftimenta formantur,
quibus vulgus tam mares quam feminae fuum tegunt

corpus.

Supra libr. 2/in^gaTiochrdeIcrrptr6helnnuImus,
ex relatione quorundam Sinenfium , illorum arborem
unam eandemque cum hac feu faltem ejus fpeciem

effe, magnam enim fimilitudinem gerit cum parvi-

folia Varinga, qua in fententia adhucdum perfeve-

ramus, donee certiorem hujus rei acceperimus rela-

tionemj in ea autem confirmor, quum anno 1677.

ex Bantama jufli adferri ramulos quosdamiftarumjVa-

ringarum , quae ante regis palatium locatae funt , de
quibus Chinenfes ibi habitantes faepius teftati funt,

in iis Cdambacum feu Agallochwn latere , ipfosque

odorem iftius certis temporibus obfervavifle , & regi

pecuniam obtulifife , nolebat autem permittere aliquid

ex iftis arboribus deCruncari , multo minus , ut ex-

ftirparentur. Iftarum itaque ramuli cum foliis ad me
delaci omnino conveniebam; cum prima feu alta Va-
ringae parvifoliae fpecie fupra defcripta , qui in ramu*
los plures divili erant, quibus folia infidebant inae-

quahs magnitudinis , binos nempe cum dimidio , &
tres cam dimidio digitos longa , caeterum ejusdem
formae , atque tenuibus venulis copiofiflime pertexta.

Sic quoque in Uliaflerenfibus infulis vetuftam Va-
ringae radicem exftirpavi , quae in rape ad litus locata

erat, quae intus ruffefcebat nigricantibus venulis per-

texta, & ad externam faciem veram referebat Agal-

lochum, nullum vero peculiarem foirabat odorem,
forte quod ab aqua marina effet conlpurcata.
Quid Malayenfes de aureis floribus referant , quos

homines quidam fortunati in hac invenerunt arbore,

fupra capite primo relatum fuit, fi modo pro aureis

Tom. III. floribus

dentbeid derplaatzen, de eerfie zoorte waft over al, zo
wel in 'tgebergte als in de vlakte,docb zelden in 'tdigte
wont; de tweede zoorte vind men alleen opftrafid^ en ft
zo gemeen niet als de eerfie.

Gebruik. '* Hout wind-droog zynde, is bequaam tot
brandbout , docb altyd onder ander bout gemengt. De
jonge bladeren kan men 00k als een Ulang eeten tot Bo-
cajjan, docb zyn altyd harder dan die van Groflularia.
De bejien zyn een geduurige kofi voor allerbande voge-
len , inzonderbeid voor alle zoorte van Papegayen ; en na
*t zeggen van de Aroeezen, 00k voor de Paradysvogels :
de afbangende draden werden toegefebreven de kragt van
't Macaffaarze fpatte-gift tegen te ftaan, als mendezelve
knowxt , bet zap daar van injwelgt , en 't knouwzel op
de quetzuure bind, als mede tegens allerbande fcbadelyke
vijjcben, Crabben &c. die men onvoorziensgegetenbeeft.
De zelfde draden , dog meeft van de lage of brede zoorte,
gebruyken de Inlanders van Oofi-Ceram, en de zuyd-oojt
Eylanden , om peezen tot bare bogen daar van te ntaken,
want Zf wekenze in 't water , kneuzenze een weifiig,
tot datze Jlymerig werden, en aan malkanderen kleven 9
in de dikte van een Javaanze rotting , daar na binden

%;y een fteen daar aan , en latenze eenige weken aldus
bangen , tot dat ze in fiyve peezen opdrogen.

Deze kleenbladige Waringe vind men 00k in de iuyder-
deelen van Cbina,in de Provintien Quantung en Fockien,
en ook wel noordelyker , zy is aldaar een boge boom, al-

tyd groen, en men plantze aan de voegen ,en op groote

pleynen , om febaduwe daar van te bebben ; 't xehe ge-
febied met een tak van een andere boom, als men bent

een tyd lang met aarde bewind , daar na by den jlam
afzaagtenverplant; in 'tgemeenCbineesbiet '^Tfcheug,
maar by de geleerde Yon , 't waft op de daken van de
buyzen , door dtr voeelen afeati^ aldaar gezaayt^ 't vnlk
zy bieten Tsjau Ifcheng, oat is vogeUWaringin.
Den boom Enfanda, die de Portugeze Scbryvers zeg-

gen in H Koningryk Congo te wajfen , febynt anders niet

te zyn dan een Waringe van dit geflagte , wesbalven

«ury de woorden van Carol. Qui*, fibr. 1. Exotic, cap*

1. bier by ivillen zetten,gelyk by ze uyt Philippus ri-

gafetta geleend beeft. . 1

Op *t Eyland Loando, gelegen voor de mond van de

rivier Coanza , dte een gedeelte van 't Koningryk Congo

doorfpoeld , waft een boom van de Inlanders Enfanda
genaamt , boog , altyd groen , en met een byzondere na-

ture begaaft , want van zyne takken , die by om boog uit-

fpreyt , werden zekere touwtjes offnaren afgelaten , die

als ze de aarde raken , daar in mocttlm , en nicu-wt bwmpjes

uytmaken , en oP deze manier baar vermenigvuldigen.

Onder de buytenfte baft dezer bomen vind men een ande-

ren, als een dun geweef, waar van geklopt , feboon ge-

maakt, in de lengte uytgerekt, zy eenige jlofjes maken,

waar mede 't flegte volkje, zo mannen , als vrouwen,

bare ligbarnen bedekken. ,

Boven in 't tweede boek in de befebryving van Agal-

lochum > bebben wy gezegt ,dat na bet verbaal van eenige

Cbineezen, denzelven boom of eenderley zy met dezen,

of een gejlagt daar van , want by beeft groote gelykeniffe

met bet kleenbladige Waringin , in welk gevoelen wy
ook nog blyven, tot dat ik zekerder berigt daar van>be-

kome. Ik werd daar in gefterkt, dewyl ik Anno 1677.

van Bantam beb laten brengen eenige takjes van die Wa-
ringe bomen, die voor 'sKonings Paleysjlaan, waar van

de Cbinezen aldaar woonacbtig dikwils getuygt bebben,

dat in dezelve Calambako/ Agallochum zoude fcbuylen,

ont dat Z31 de reuk daar van op zommige tyden gewaar

wierden , ook den Koning geld daar voor aangeboden beb-

ben , docb by wilde niets daar van of laten kappen , ik loot

ftaan omkappen. De voorfebreeve takjes dan met baare

bladeren, by my gebragt, quamen gebeel en al overeea

met de eerfte of booge zoorte van onze kleenbladige Wa-
ringin, bier boven befebremen, zynde vol ryskens , en

daar aan de bladeren van ongelyke grootte* te weten van

2\ tot 3i vingefi lang , anders van y
t bovenftaande fat-

zoen, enmetfyne aderties doorweven*

Zo beb ik ook in de Uliaffers een oude Waringe-

wortel gekapt , op een klip aan ftrand ftaande, dewelke

van binnen bruyn was ,met fwartacbtige aderen gekrult,

en van aanzien 't regte Aguilbout gantfeb gelyk , docb

vangeen zonderlyken reuk % m\[[cbien om datze van't zee-

water befpat wierden.

Wat de Baleyers van de goude bloemenverbalen,die

zommige gelukkige menfeben op dezen boom zullen gevan-

den bebben, is boven in 't eerfte Kapittel vcrbaalt ,zozy
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floribus non habuerunt certum quoddam luteorum maar voor een goude bloem niet aangezien bebben ze-

folliculorum genus, qui ad digiti articuli magnitudi- ker flag van geeie buysjes , die in de grootte van eenvin-

nem aliquando ex hisce dependent foliis , & inftar ger-lidt zomtyds aan deze bladeren bangen,en als klater-

auri foliacei fplendent , qui nihil aliud funt nifi au- goud glimmen , zynde niet anders als een goudveriiofr

rea aurelia feu Chryfalis, qua? poft paucos dies in- beursje of poppeken, Aurelia o/Chryfalis, 't welk n%
feme dehifcit, nigrumque emittit Papilionem , qua- weinig dagen van onderen fplyt , en een fwart Kappelk.

lem ipfe in juniore Varinga? frutiee , qui ex muro kenuytgeeft, diergelyke ik zelfs aan eenjonge JVaringe-

domus meae excreverat, inveni, quae ex Erucis fa- ftruyk, uyt de muur van myn buys gewafien, gevonden
beb, zynde gegenereerd uyt rupzen,dieop dezelfde boom
groeyen.

Rumphius heeft in het Aatihangzel dit 'er bygevoegt

Een ander Sinees beroemt zig op Java onder aan den
fiam van deeze kleenbladige Varinge, twee bloemen ge-
vonden te bebben , mannetje en wyfje, in de gedaante
van Caflbmba of Garthamus-bloem , doorgaans roodacb-
tig, die van 't mannetje omtrent defpitze boog-rood of
bruyn. Door bet bezitten van deze bloem, beroemde by
zicb tot groote rykdom gekomen te zyn. Meer zoorten

van Varinga ziet in Hort. Malab. part. 3. Fig. jj, ctf

567*57 ^58759- quarum prima ittiArealu Varinga 5.7 > 58, 59- waar onder de eerfte ltti Arealu een kleyn*

parvifolia videtur efle , reliquse quatuor adfines quo- bladige Varinga^ ^ ll^Jn^^e andere vier bebben wt
dammodo funt Groffidarice.

bricatur in hac propagatis arbore.

Rumpbii Adpendix hisce audtus eft.

Sinenfis quidam ja&at fefe in Java ad inferiorem

trunci partem Varingae parvifolia; binos inveniffe

flores , mafculinum nempe & femininum , formam

gerentem Caffombce feu Cartbami floris ,
plerumque

rubentem , atque ille maris circa apices ruber admo-

dum feu fufcus erat : Per hunc florem prsedicabat

quam maxime divitem Me fuifle: Plures Varingae

fpecies obcurrunt in Hort. Malab. part. 3. Fig. 55

,

Tabula Nonagejima

Ramum exhibct Varinga parvifolia ,
quae Ficus Malabarica

folio Mali cotonci, fru&u exiguo parvo rotundo vocatur iu

not. ad H. Mai, torn. 3. Tat, fj. ubi vide reliqua.

gemeenfebap met de Groflularia.

De negentigjle Plaat

Vertoont een Tak van de hleynbiadige Waring* bom > welke
de Malabaanc Vyge-boom met het bladt van de Quee-
Appelboom en met een kleyne plat-ronde vrucbt genaamt
wert in de aantekeuingen op het derde deel Tab 5,-. vaa
de Rottut Malabaricus , alwaar het overige vcrders ziet.

CAPUT SEXTUM VI. HOOFDSTUK.
Arbor Conciliorum. Caju Bodi.

QUarta Varingae fpecies exotica eft in infulis hisce

Orientalibus,ibi autemexjava delata,acproin-

-de raro obcurrit ; arbor vero haec truncum ge-

rit brevem & craflum , hominem & ultra longum

,

inregularem admodum , planum ,
&" angulofum , quad

ex variis truncis compoutuseflet,ejus rami fefe quam
latiflime extendunt , non in altum fed ad latera, multos-

que intricatos formant gyros, qui in quibusdam locis

concreti funt , in aliis vero iterum excurrunt eodem
modo , ac vcua> corporis humarii per anaftomofin con-
currunt,ita ut tota arbor Lithodendron referat , quod
ramis fuis concretum eft , ejus folia funt triangularia

feu cordiformia , laete viridia & glabra , albis coftis

pertexta, longis petiolis ramulis infidentia, inordi-

nate, ramulique plurimis foliis onufti funt, qui in

regularem detinunt apicem,ita ut arbor denfem nrq»-

beat umbram : Ex petiolis abruptis ferofus exftillat

fuccus, qui in vulnerato cortice fpiffior eft,, dulcis,

ac fine ullo acore.

Fruttus plerumque bini ac bini ex folioram alis

progcrminantjteneris Ficis magis fimiles, quam ulli

ex praecedentibus , funtque fefiiles in ramis, magnitu-

dine globulorum fclopeti manualis , primo inftar po-

mi virides , punftulis albis notati , ac fuperius quam
maxime umbilicati,dein ex purpureo rubent,ac demum
nigrefcunt , quum alba ifta punftula difparent atque

umbilicus , mollefcunt vero turn , faporemque habent

dulcem, plurimis mollibus & oblongis referti granu-

les, in medio autem cavitatem formant, unde ad Fi-

cos proxime adcedunt, fed femper magis fatuum ha-

bent faporem. Petiolis deftituuntur, fed pericarpio

infident tripetalo, quod ipfis adhaeret, uti in Pinan-
gae fruftibus.

Anni tempus. Fruttus pleTumque maturefcunt No-
vembri & Decembri , raro autem in arboribus obfer-
vantur,quum aves nimis cito illos devorent, nee cer-

tum etiam obfervat haec arbor tempus , fru&us nova-
que producendi folia , aliquando enim bis in anno,
aliquando omnino nullos dat fruttus , faepe etiam in
una arboris parte nil nifi nudi confpiciuntur rami
fruftibus onufti.

Obfervavi plerumque arborem hanc Decembri ad
Favonium foliis efle ornatam , quum ad Orientalem
plagam iiseffet deftituta, fedtcneris fruftibus onufta,

qui

De Pitsjaar-Boom,

HEt vietde geflagl dtr JVaringen is eenvreemdelingin

deze Ooflerfcbe Eylanden , docb aldaar gebragt uyt

Java, en dierbalven voeinig te vinden. De boom

beeft een korten dikkenjlam, een man of anderbalf boog%
zeer ovgefchikt , plat en boekig , als uyt verfebeyde flam-

men f zamen gezet. De takken verfpreyden bun zeer voyi

en breed, niet om boog, maar divers, en maken veele

voonderlyke kronkelen door malkanderen , zynde bier en

daar aan malkanderen vaft gegroeyt,en lopen dan weder

van malkanderen, in maniere van de adefenin's menfeben

ligbaam, die door Anaftomofin Vzamen Jloten ,endtnge-

belen boom gelykt wel eenig Coraal-gevoas , dat met veele

takken door malkanderen gegroeyt is. De bladeren zyn

driekantig of bardvormig ,docb acbter plat enrondgebiid9
vier duymen lang en breed , dikqebtig , licbt-groen en glad9
mat wittfi rihhen dnnrrpgen . np langp ftpelen zonder ordre

aan de takjes flaande , en de ryskens zyn wel gebladert,

en voor in de gevooonelyke /pits eyndigende , dies de boom

een dicbte fcbadwwe maakt ; uyt de afgebroke Jleelen,

druypt een tney-acbtige melk , en -wat dikker uyt de ze-

quetfie feborffe , 00k zoet, en zonder eenigefeberpigbeia.

De vrucbten fiaan gemeenelyk twee en drie uyt de

feboot der bladeren , de jonge Vygen gelyker dan alle de

voorgaande, zonder Jleelen , tegen de takken aan zittende,

in de grootte vanpifiool-kogels ,eerji appel-groenmetwitte

puntjes, en boven op met een kennelyke navel , daar net

wordenze purper-rood , ten laatften fwart , verliezende

als dan de witte puntjes , en 't bovenfle naveltje , maar

worden week en zoet vanfmaak,met veele weekeenlang-

acbtige korreltjes uytgevuld , docb in de midden met een

kleyne bolligbeid , de Vygen naajikomende , docb altyd

laffer. Zy bebben wel geen fleel , maar ruflen op een

bordje van drie blaadjes gemaakt , die aan de vrucbten

vaft zitten, gelyk men aan de Pinang-noten ziet.

Sayzoen. De rype vrucbten ziet men ordinarif in No-

vember en December , docb men vindze zelden aan de bo-

men , om datze de Vogelen al te vroeg opflokken , 00k boud

by geen precieze tyd van vrucbten enjong loof, dragende

zomtyds tweemaal in 't jaar , zomtyds niet eens , difrwilt

beeft by 00k aan de eene zyde niet dan blote takken met

vrucbten geladen.

Ik bebbe opgelet,dat by meeft in December aan dezuyd-

wejl zyd* vol loof was, aan de oofizyde kaal van blade-

ren, en vol jonge vrucbten , die niet te gelyk, maar n*
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qui non omnes fimul

,
fed fenfitn unus poll alterum mlkanderen langzaam rypen > zo ze anders van de Voee

maturercunt^fijio avibus noncomedantur , hi enim lenjuft bebben, want die te gemakkelyker op denproo)
facilius illas furantur , fi baccae nudis in ramis in

ipforum confoe&um veniant: Ssepe etiam tota arbor

nuda eft, acli emortua elTet, Corallium omnino re-

ferens, dein omnibus ex partibus nova regerminat

folia ac fru&us, vetufta vero ac decidua folia peni-

tus nigrefcunt.

Haec fpecies hisce in terris nulla vel rara admoduni
cmittit fila ex ramis , excepto- quod ex craiTiflimis

hinc inde filamenta rara exCrefcant, qua? terram non
adtingunt, contra ejus rami quam longiflime extendi

poltunt, quique nimis alte excrefcunt, per pondus
adpenfum deprimuntur , atque ad extremum gravif-

fimorum ac longorum ramorum pali feu pofr.es fub-

poriuntur, ne nimis deorfum vergant, atque in ter-

ram radices emittant.

Hie porro delineata eft arbor, quae in Amboina?
officina lignaria per aliquot annos ftetit , ejusque in-

ternam aream occupabat raris fuis gVris & finibus

,

cujus lati rami inftar praefepis erant formati , ita ut

nauta? per noclem in iis dormirent , atque per dies

hirci ejus ramos perambularent , ad tenera ipforum

folia depafcenda. Obfervatum eft , elegantem hanc
arborem anno 1672. menfe Januario per nimbum
elTe eradicatam , uno die poft ilium , quo homo ifte

fepultus fuit , qui illam ante triginta annos planta-

verat.

Nomen. Latine Arbor Conciliorum, ac Belgice Pits-

jaar-boom , in veteri autem Ihdia noftra? nationi dici-

tur Pagode-boom & Drommel-boom. Malaice& Macafla-

rice Caju Bodi , aliis vero Malaienfibus Colodjo , Ja-

vanis & Baleyenfibus Antsjac , in Mattarama Bandira,

Amboina Aymabu & AyPacca Java, Banda Camibelo,

Ternata Hate Java , Loehoea Titawey, h. e. urn-

brofa , Malabara Areti , in Horto autem Malabarico

parte prima Fig. 27. Arealu, Bracmanis Bipoeloe.

Locus. Elegantifiimas & maxima? hujus fpeciei ar-

bores inveniuntur in Java , Baleya , & Celebe , atque

inde, quantum videtur, per ftipites hie in Amboina
& Banda funt propagatae , unde & arbor Javanica ab

incolis vocatur, in Amboina raro obcurrit, ac pul-

cherrima, quae in officina lignaria locata erat,uti di-

ttum fuit, anno 1672. per rortiorem ventum dejecla

eft, alteraque in Hitoea per diluvium anno 1674
raptata.

Ufus. Quantum novi,haec arbor nil exhibet,quod
tignis infervire poteft, contra folia ac fruclus pabu-

lum praebent hominibus , vaccis , hircis , capris , avi-

bus , vefpertilionibus , & Eiephantis , qui pofteriores

cuntta Varingae folia maxime expetunt, tenera autem
& mollia ejus folia ab hominibus eduntur tam cru-

da, uti alia Ulang, quam cocla, csstera folia, (non
autem nimis vciuflo) ai> aaixxniUbu.* . Frucius iioniiuiDUS

conducunt penitus maturi , hisce oblettamento , avi-

bus, ac praefertim vefpertilionibus, nutrimento infer-

vientes.

Muliercula? Amboirtenfes craiTillimum ex trunco di-

vellunt corticem , quern conterunt cum Oryza & flo-

ribusManori in pultem, quam faciei & corpori in-

liniunt,ad cutim poliendam & depurandam , faepe au-

tem tam ruditer truncum hunc traftant , ut tota pereat

arbor, hi enim populi adeo rudes & pigri funt, ut in

pofterum nil curent, fi modo ifto tempore, auum
aliquid defiderant , illud conquirere pofiint ; hujus

folia ab illis cruda quoque eduntur noclibus feftivis,

quum ex more fuo per totam noclem ipfis fit can-

tandum , ut claram reddant vocem. Eadem quoque
tenera folia cum corticis frufto aquae incocla illis

profunt , quibus pectus lentis fputis & catharris eft

vallen, als ze de beflen aan de kaalefleelen zien; byfloat
00k zomtyds gebeel kaal als of by ganfeb beftorven was,
en Veenemaal een Koraal-gewas gelyk, en daar na «•
wind by aan alle kanten jonge bladeren en vrucbten\ ds
oude afgevallene bladeren worden J'wart.

pit gejlacbt in deze landen geeft geene of ganfeb wei*
nig draden uyt zyne tahken, bebalven aan de dikfle ziet
men bier en daar eenige drwnmelen afbangen, die tot de
aarde niet raken,daar en tegen kan men zynetakkenuit-
rekken zo lang men wil , en die te boogfebieten , moei
men met gewigt befwaren , 00k onder de eynden van de
/ware lange takken eenige flylen zetten, datzenietteveel
neerwaarts buygen, en in de aarde wortelen.

tiier nevensfloat uytgeteekent een diergelyke boom, die
op de Amboinfcbe timmerwerf lange jaaren geftaanbeeft,
en deszelfs binnen-pleyn febier gebeel befloeg met zyne
zeldzame krullen en bocbten , bebbende de breede takken
als een kribbe gefatzoeneerd , zo dat 'er de Matrozen's nagts
infliepen, en by doge de bokken op zyne takken wandel-
den om hetjong loofdaar af te eeten. Men beeft aangemerkt,
dat die feboone boom Anno 1672. in January door een
harde wind uyt zyn wortels is gewaayt , voorvallende
een dag na dien,op dewelke die man begraven was, de-

welke bem voor 30. jaaren geplant badde.

Naam. In 't Latyn Arbor Conciliorum, en zo in "i

l)uytfcb Pitsjaar-boom , docb in oud Indien biet by by
onze Natie Pagjode-boom en Drommel-boom. OpMa-
leyts en Macalfaars Caju Bodi , by andere Maleyers Ca-
lodjo. Javaans en Baleys Antsjac , in Mattaram Bandi-
ra ,Amboin[cb Aymalu en Ay Pacca Java. Elandaafcb Ca-
mibelo , Ternaats Hate Java , Loeboes Ticawey , dat is

febaduwacbtig. In 't Malabaars Areci , maar in Horto
Malab. part. 1. Fig. 27. Arealu , Braminees Bipoelo.

Plaats. De feboonfte en grootfte van dit gejlacbt vindl

men op Java, Baley ,en Celebes , van daar zynze , zo '£

febynt , met flokken bier in Amboina en Banda gebracbt,

en daarom Javaanze boom by de Inlanders genaaml , in

Amboina vind men ze weinig, zynde de feboonfte , die op

de Timmerwerf (lond. Anno. 1672. als gezegt, door een

wind omgeworpen , en de ander op Hitoe door een water'

vloed Anno 1674. weggefpoelt.

Gebruik. Myns wetens beeft men niets van dezen boom

tot timmeren bequaam , daar en tegen de bladeren en

vrucbten seven voedzel voor Menfcben , Koeyen , Bokken,

Geyten , Vogels , Vleermuyzen , en Olypbanten , welke

laatfte de bladeren van allerbande Wori*&" gwn eeten,

want de jonge en mah" ocuaeren eeten voor eerft de men-

Jrh»», «* voetrauuw, gelyk ander Ulang, als gekookt,

de andert bladeren (docb niet te oud) de refteerende bee-

flen. De vrucbten zyn voor de menfcben bequaam , als ze

gebeel ryp zyn± docb meeft tot plaizier, anders deVoge-
len en Vleermuyzen tot voedzel

De Amboinfcbe Vrouwijes balen dikwils de dikfle

feborffe van den flam af, wryvende dezelve met rys en

Manoor-bloemen tot een pap , denwelken zy verfeb op bet

aangezicbt en lyffmeeren , om de buyd dad en zuyver te

maken , maar zy bandelen dikwils den flam zo onbefebey-

den, dat den gebeelen boom uytgaat, zynde deze land-

volkeren zo onaardig en luy ,datzena t toekomende niet

vragen,als ze maar op die tyd,als zy iets van noden beb-

ben , maar gerieft werden. De bladeren etenze 00k raauw)

by baare nacbt-feeften , als zy na *$ lands manier de ge-

beelen nacbt over moeten zingen en quinkeleeren , om een

klaareflem te krygen. De zelfde jonge bladeren met een

fluk van de feborffe in water gekookt, belpendie geene,

obprelTum & repletum, unde maturefcunt,& ad ex- die de borfl met taayefluymen en Catbarren vervult beb-

peftorationem praeparantur.

Haec porro arbor, meo quidem judicio,per totam

Indiam nota eft, uti idmihi adfirmarunt illi, qui earn

in India veteri, Gouzeratta, & Perfia obfervarunt,

immo penitus convenit cum ingenti Laarae arbore,

poft Gamrou in Perfia feu veteri Carmonica deferta

fita , cujus cunfta itineraria mentionem faciunt, fub

cujus umbra & copiofis gyris aliquot millia hominum
latere polTunt , uti inter alia Mandelflo in mirabilibus

Orientalibus libr. 1. cap. 6. & doclus Oliarius in Com-
mentariis fuis ad id caput de hac fcribunt.

Dixi

ben, want zy maken dezelve ryp, glad, en tot uytwer-

pen bequaam.

Voorts is dezen boom , myns oordeels , door gantfeb

Indien bekent, gelyk my die geene verzekeren , die bem in

oud Indien , Gouzeratte, en Perfien gezien bebben, ja\

zelfs overeen komende met den grooten boom van Laar

,

acbter Gamrou in Perfien , of oud Carmonica deferta ge-

legen, waar van alle Oofl-IndifcbeVoyagien vol zyn, en

onder wiens febaduwe en veelvoudige bogen eenige duy-

zende menfcben kunnen fcbuylen , gelyk onder anderen

MariHelflo in de wonderen van "t Ooflen, in 't eerfle

Boek Kap. 6. en den geleerden Oliarius in zynen Com'

mentarius over 't zelfde Kapittelfebryven.

S 3 #
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Dixi nationem noftrarrt hanc arborem vocare Pa*

eode-boom & Pitsjaar-boom , quum ad binos primarios

uius plantetur, in veteri nempe India ubique ad vias

& in areis , ubi umbra defideratur , fique elegantes

& magna? fint, Indoftani gentiles plerumque diabo-

licam formam idolorum fuorum feu Pagoden iis in-

{>onunt in cellula quadam ; ipforum enim Magi phi-

ofophantur,genios nullam arborem maejis inhabitare

hacce,quod & Amboinenfes de cunclis Varingis cre-

dunt ,
quum adeo umbrofae & ramis fuis lint intrica-

te, qua in re optime naturam & genium cimmeria-

rum & intricationum exprimunt & imitantur.

Talis Cadju Bodi quondam in MacafTara erat loca-

ta, quae, quantum videbatur, a Dssmone etiam inha-

bitabatur , ex relatu enim incolarum cuntti , qui earn

malo animo quodam inftrumento laedebant, in peri-

culofum incidebant morbum , vel in inopinatam in-

ruebant mortem , uti id Belgo aJjutori adcidit, qui

non ex vera fide, fed temeritate quadam daemonem

iftum obpugnare ac lacefcere aufus fuit.

In Baleya hanc tam ample norunt extendere, ut

elegantes elaboratique poftes ac lapideae columns

fob iis exftruantur ; quibus elegantes porcellanae pa-

tinas inponuntur loco fpeculorum : Ipuus frucius cru-

dos comedunt, fi fint maturi vel fufci, ipforumque

nuclei interni granulofi & arenofi abjiciuntur, reli-

quaque mafla cum Santang in olus coquitur , alii fe-

mi-maturos fumunt fruftus, in frufta confeindunt &
exficcant , quos dein Oryzae adcoquunt , ut eo magis

ventrem repleant, fi ilia deficiat, frudr.us vero con-

triti & cuti inliniti ejus pruritum tollunt, uti & puis

ex contrito arboris cortice prseparata.

Nobis & adfirmare ftudent, aeque in hac arbore

quam in Varinga\atifolia,cap. i. defcripta , aliquando

Jkbebbe gezegt , dat bem onze Natie Pagode-boom
en .Pitsjaar-boom noemen 9 om dat by tot twee principale
gebruyken geplant word , in oud Indien over al aande
wegen en op pleynen , daar menfebaduwe bebben wil
en zo zefeboon en groot zyn,ftellen de Indoftaanfe Hey-
denen gemeenelyk de Duyvelze gedaante van baare Pago-
den of Afgoden daar onder in een .Kapelletje , want baare
Pbilofopben of Braminees leerenze, dat de geejUn in gee-
ne boomen liever women dan in deeze

; gelyk de Amboi-
nezen ook van alle Waringen geloven , om datze zofeba-
duwacbtig en verward van takken zyn, waar in zy ook
den aard van dengeeft der duyfterniffe , en alle verwer-
ringen zeer wel treffen.

Diergelyke Cadju Bodi flond ook eertyds op Macaffer
(zo 'tjebeen) van een boozen duyvel bezeten, want net

H zeggen der Inlanders , alle de geene , die bem uyt een
euvelgemoet met eenig geweer quam te quetzen, verviel
in eenjwaare ziekte of baqfiige dood, gelyk ook aan een
Nederlands Adfiftent zou gejebied zyn , die niet uyt een

vaft geloof, maar uyt vermetelbeid dien duyvel dorji ter*

gen.

Op Baley wetenze bem zo breed te leyden , datze
fraaye uytgebouwene Jlylen , en fteene pilaaren daar on-
der Jlellen , daar in Z31 dan feboone porcelyne fcbotels

metzelen , in plaats van fpiegels. De vrucbten eetenze

raauw als ze ryp zyn, of alszenogbruyn zyn ,werdende
de binnenfte zandige korls weggefmeten, en de reft met
Santang tot een moes gekookt ; andere nemen de balfrype
vrucbten , fnydenze kleen , en droogenze , die z;y daar not

by de ryfi koken om den buyk te meer te vullen , als 'et

febaarsbeid van dezelve is. De vrucbten gewreven en
opgefmeert , verdryft bet jeuken des buyds, als medeeen
pap van de gewrevene feborffe gemaakt.

Zy willen ons ook verzekeren , dat op 'dezen boom , z?
wel als op de Varinga latifolia,m *t eerfle Kapittel be*

argenteum reperiri florem forma Angreci, quern tan- febreeven, zomtyds een zilvere bloem zal gevonden war-

den , in de gedaante als *t Angre , dewelke zy als een

koftclyk juweel bewaren , om dat zy ( zo ze geloven) den

vinder rykdom toebrengen , zo als boven gezegt. De Macaf-
faren planten bem veel tot tuyn -ftaken , latende bier en

daar een opfchieten tot geryf van dejonge bladeren, al*

daar werpen de oude boomen ook meefi jaarlyks baare bla*

deren af , te weten in de regen-maanden , en jiaan als dan

eenige maanden kaal , als overwinterende ,
y
t welk dezen

boom dan byzonder beeft onder andere Indiaanfcbe bomen*

quam pretiofam gemmam fervant, quum ex ipforum

opinione pofleflbrem divitiis cumulet , uti fupra indi-

catum eft. Macaflarenfes hanc arborem multum pro*

pagant per ftipites ad fepes , atque unam alteramve

finunt excrefcere ad tenerorum foliorum ufum, atque

ibi veteres arbores quotannis fua dimittunt folia,

menfibus nempe pluviofis, qua? ibi per aliquot men-
fes foliis penitus funt orbatse , uti aliis in regionibus

id hyeme obtinet,quodque huic arbori peculiare eft

prae aliis lndiae arboribus.

Et licet haec arbor Pitsjaar difta , & in aquofa In-

dia crefcens parum differat ab Indoftana & Perfica,

quae ex ramis fuis plurimas emittuat columnas , quod
in ilia non obfervatur , unae eaedemque tamen funt
foecies , quum foiiq frufl-usque inter fefe conveniant.
Sic quoque melius quadrant cum dofcHpt-inne veterum
Ficus Indicae, quae ex Plinii teftimonio libr. 12. cap.

5. folia gerit inuar Amazonidum Peltae , quae parva

funt tricuspidata fcutula , fubtus & fupra in obhquos
apices definentia , & inftar crefcentis lunae cornuta

,

ac fuperius excavata , quam figuram haec folia quo-
dammodo aemulantur,unde & Poctt f^irgilius Mnei-
dos libr. 1. canit

:

Ducit Amazonidum lunatis agmina Peltis.

Fruftus teftatur Plinius fimiles efTeFaba3,&Theo-
phraftus Ciceri , quod cum hisce Varingis etiam con-
venit.

Arealu defcriptio in Horto Malabarico exhibita non
multum a noftra difFert , excepto quod Arealu folia

in longum ac anguftum definant apicem, qui in no-
ftra? arboris foliis non obfervatur , illius fruftus ma-
turi ex aucloris relatu non nigrefcunt, uti in noftra,
quos forte auftor nunquam maturos obfervavit , in

itlo capite memoratur , Indoftanorum gentilium ido-
lum Viflun fub hac arbore creatum efle , unde& huic
arbori divinam tribuunt gloriam, atque apud noftra-
tes Daemonum arbor vocatur , ipfi autem virtutes
adferibuntur , radicis decoctum propinatum capitis
vcrtiginem tollere , fanguinem depurare , febresque
lentas curare. Cortex vero in aqua contritus & inli-

nitus Ulcerationes depurat ac phlegmonem tollit.

In quibusdam itinerariis inveni hanc arborem^In-
dico vocabulo denominari Cajla, ac Perfico La*vin-
ter alia nobilis (lallus Legous addit in tomo fecundo
Itinerarii cap. 1 7. Cau Nams famulum fub hac quies-

cere

O/ nu wel dezen Pitsjaar-boom in water-Indien waf-

fende , een weinig verfebild van de Indojiaanfe en Pet'

Jiaanfche , dewelke uyt baare takken rondfom veele pilaren

zetten , en deze niet, zo moet men ze evenwel voor een

geflagt bouden , aangezien de bladeren en vrucbten over

een komen. Zo accorderenze ook beter met de befchryying
wm de oii.dt> Firus Indica , die na 't i-pgwri van Plinius

in *t 1 1. Boek Kap. 5. blaaeren beeft als de Amazoonfe
Peltce , 't welk zyn kleyne driekantigefcbildekens , onder en

boven met een febuynzefpits , als een boom van een waffen*
de maan toelopende , en boven mede uytgebolt alseenbalve

maan,waar na deeze bladeren vry wat gelyken , enwaar
van den Poeet VirgiUus JEneidos lib. 1. zingt:

Ducit Amazonidum Lunatis agmina Peltis.

De vrucbten zegt den zelven Plinius, zullengelykzyn

een boone, en Theopbrafius • een Cicer , 't welk ook met

deze Waringen overeenkomt.

De befebryving van Arealu in Horto Malab. verfebild

niet zonderlyk van de onze , bebalven dat de bladeren

van Arealu een lange fmalle fpitze bebben, dewelke men

aande onze niet ziet. De vrucbten, volgens den Autbeur,

zyn ook niet fwart in baare rypheid, gelyk de onze, de*

we'lke den Autbeur miffebien nooit rypgezien beeft; in

gemelde Kapittel vindgy , dat der Indojiaanfe Heydenen

Afgod Viftun, onder dezen boom geboren is, en dierbai*

ven de Heydenen dezen boom Goddelyke eere aandoen,

en by de onzen Drommelboom genaamt word ; bem weT'

den aldaar de kracbten toegefebreven , dat bet afzietzel

van de wortel gedronken , geneeft de duyzeling desboofts,

zuyvert 't bloed, en belpt tegens de vafte en ingewortel-

de koortzen. Defeborffe in watergewreven en opgefmeert,

geneeft de Ulceralien , en belpt tegens de rooze.

In zommigf reis-boeken beb ik gevonden , dat dezen boom

in 't Indiaanfcb bieten zal Carta , in 't Perfiaanfcb Lul,

onder anderen doet den Franfcben Edelman Legous

daar by in 'ttweede, deel vanzynReis-boek, Kapittel 17*
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cere quum fiftula fua ludit : item Ram juflifle hanc
arborem colere ob mirum crefcendi modum , qui

cultus poftea in idololatriam degeneravit, ifti enim
populi femper vulgus admonuerunt talcs colere res,

qua; miram & vulgo mcomprehenfibilem naturam &
crefcendi modum habent. In Herodoto & Curtio

etiam legitur Bracmanes hanc coluifle arborem , un-

de iftius fuperftitionis antiquitas patet. In Guzaratta

incolae ne folium hujus arboris audent decerpere ,

timentes intra annum fefe hanc ob rem morituros.

dat-Cau Nams-dienaar daat onder rufte, als by op zyn
fiuytjpeelde: Als mede datRam belajl beeftdeezeboomen
te eeren 9 wegens zyne wonderlyke manier van groeyen*
t welk naderband tot Afgodery vervallen is, want dig
luyden bet yolk altyd vermaand bebben t zodanige dingen
te eeren, die een zeldzame , en voor bet gemeene volk onbe.
grypelyke natuur en wasdom badden. In Herodotus en
Lurtms vind men ook, dat de Bracbmans doorgaans dezen
boom eerden, waar uyt men de oudbeid van die fuper(li-
ne bemerken kan. In Guzaratta durven de Inlanders
met een blad daar vanplukken, uyt vreeze datze binnen
eenjaar daar na zullen fterven.

Tabula Nonagejima Prima De een- en negentigfte Plant

Arborem exhibet Concyliorum, miris gyris-& expanfis ramis Vcrtoont de Ptojaar-hm
9 mct zyne takken en wondcrlykq

bogten zig verfpreydende.

Tabula Nonagejima Secunda De twee- en negentigfle Plaat

Ramum exhibet Arboris Concyliorum , ubi in una rami parte Vcrtoont een Tak van dc Pitsjaar-Boom , alwaar in de
folia, in dtenfruilus confpiciuntur. eene tak de bUden , in de andere de vrucbten vertoont

werden.

A. Wyft aan een bladt in grooter gedaante.A. Folium majori repraefentatforma.

B. Fruttum gemellum.

OBSERVATIO.
Supra in textu a Rumphio adnotatur, hanc efte Arealu H.

Malab. part 1. Tab. 17. quae in hotis.ibi vocatur Ficus

Malabarenfis folio cufpidato , fructu rotundo , parvo , gemino,
ut & a Plukn in Almag. p. 144 T. 178. Fig. x. & Boerh.

Jnd. H. L Bat. part. % pag. 158. Vocaturque Ficus foliis

cordatis, integcrrimis , accuminatis, H. Cliff, p. 471. & Re-

jeni Fi Leid prodr, p» 211.

B. Een dubbelde vrucbt.

AANMERKING.
Boven ftaat in de Text van Kumphius aangetekent, dat

deeze boom is de Arealu van de Hortus Matab. ecrne deel
Tab. n. wclke in de aantekening aldaar genaamt wcrt de
Malabaarfche Vygc-boom met een puntig Wadt , en een kleyne
ronde, dubbelde vrucht,zoals ze mede van Pluhnetgenaamt
wert in zyn Almag. fag. 144. Tab. 178. Fig. x. en van Boer,
have in het tweede deel van de Index H. L. Bat./>*/. if8.
Verders wertzc in de Hortus Cbffort. pag 471. genaamt de
Vygeboom met hertformige

, heelc , en puntigc bladeren,
gelyk 00k van dc Heer van Rojen in zyn Fl, Leid. prior, ft
^ll>

...

CAPUT SEPTIMUM. VII. HOOFDSTUK.
Caprificus Amboinenfis,GoudaLHabuol, Dc Amboinfchc mlde J^yge-Boom*

J
Am qusedam defcribemus genera ,

quae ad Caprificum

magis adcedunf , ac cum Varinga nullam aliam ge-

runt adfinitatem , nifi quoad fructus & lac : Binae

ejus inveniuntur fpecies , quae mihi dicuntur Capri-

ficus efculenta , & Caprificus Cbartaria.

Primo Caprificus Amboinenfis Efculenta , multas ite-

rum habet varietates , ex regionum varietate , quas

omnes comprehendo fub binis fpeciebus, latifolia nem-

pe & anguftifolia.

Latifolia* Goudal alta eft arbor ,fatis craflum gerens

truncum , cortice pallide cinereo & glabro obdu&um,
qui prope radices in magnas & finuofas alas dividitur,

ejus coma gravis eft & ample extenfa , paucos ta-

men gerens majores & incurvos ramos, qui in fum-

mo in plurimos minores dividuntur : Rami autem

majores nodofi funt, & in brevia divifi genicula , cir-

cuh vero geniculorum non undique ramum ambiunt.

Nodi hi in junioribus etiam obfervantur truncis , ubi

fructus dependerunt , fie & ramuli quoque nodofi

funt , in minora genicula divifi , ac viridi obdufti

cortice , atque interne albo & aquofo repleti corde

feu medulla inftar Sambuci , hisce folia mfident ar-

ete fibi jun&a, longis infidentia petiolis, hxc autem
funt magna, cordiformia, quorum qusedam funt ro-

tundiora
, quaedam acutiora , & inferius rotunde au-

riculata, prope petiolum quinque nervi concurrunt,

ad oras autem non funt ferrata, fed integra
,
palmam

longa & lata. Juniora vero folia longiora funt &
majora, pedem nempe & ultra longa, novem & de-

cern pollices lata , ad oras parum ferrata , rugofa , flac-

cida , fuperne pilis firmis fcabra & hirta , ac prope

petiolum rubra macula notata , uti & nervi ibi quo-

dammodo rubent. Vetufta autem folia glabra funt

& aequalia,ac fine ordine ranis infident,qui in pluri-

mos breves ac pingues dividuntur ramulos laterales.

Bxc

N'
U zullen wy eenige gejlacbten befebryven , die de
Caprificus nader komen, en met de l^aringen geen
ander gemeenfebap bebben , dan aan de vrucbten en

melk. Men beeft 'er twee gejlacbten van , die ik noeme.

1. Caprificus Efculenta. 2. Caprificus Chartaria.

Eerjlelyk :. Caprificus Amboinica Efculenta , beeft

wederom veele veranderiv.gen na de verfebeidentbeid der

landen , die ik allegaar begryp onder twee zoorten , lati*

folium en anguftifolium.

Latifolia of breedbladige Goudal werd een bogen boom,

met een redelyk dikken flam , een ligt-graauwe en effene

feborffe , die bem by de wortel in groote en bocbtige vler*

ken verdeelt ; de kruyn isfwaar en wyd uytgebreid , dog

met weinige en kromme boofd-takken , die bun aan 't uyt-

terfie in veele takjes verdeelen. De booft- takken zelfr

zyn knoeftig , en in korte leden verdeelt , docb Jluyten de

kringen van de leden niet gebeel rondom ; dezelve knoeften

ziet men 00k aan de jongeJtammen , daar de vrucbten ge»

bangen bebben, desgelyks zyn de korte takken knoeftig,

in korte leden verdeeld, en met een groene feborffe bedekt,

binnen met een wit wateracbtig her t , als Vlitr , daar aan

ftaan de bladeren, digt aan malkanderen op langeflelen,

dezelve zyn groot , bartformig , zommige ronder, zommige

fpitzer, acbter met ronde ooren, en by den fteel flooten

vyf zenuwen t'zamen , aan de kanten ongekerft . eenftaan-

de band lang en breed. De jonge bladeren zyn grooter en

langwerpiger , te weten een voet en meer lang , negen en

lien duymen breed , aan de kanten een weinig gezaagt ,

rimpelig, flap, aan de bovenfte zyde met ftyve Ijaartjes

bezetf en by den fteel een rood plekjen bebbende, gelyk

00k de zenuwen aldaar wat rood zyn. De oude bladeren

zyn glad en effen , en ftaan zonder crdre rondom de tak-

ken , die bun in veele korte en vette zyde-takjes verdee-

len.

Dne
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Haec arbor flores non producit , uti nee omnes Va

ringas fpecies, ejusque fru&us ex trunco progermi-

nant, atque ex vicinis ipfi craflis ramis, immo faspe

tarn humiliter, uc ex radicibus elevatis excrefcant , plu-

rimi vero fimul dependent ex brevibus racemis in-

ftar Uvarum , craflis brevibusque infidentes pedun-

Deze boom bloeyd mede niet gelyk alle Varinsas
de vrucbten komen voort uyt den flam, ende naafled-b?
takken, zo laag, dat men ze zelfs op de uytkykende *T

'

telen 'vind. Zy bangen cum korte getakte troths binUi"
kanderen, gelyk druyven, aan korte dikke Jleeltjes *
waarts gekromt. Zy bebben mede de gedaante —

culis furfum "incurvatis. Formam quoque gerunt ac van half-volwaffene Fygjes,of van een groote Musquet
magnitudinem femi perfe&orum Ficorum feu Groffu- kogel , zommige ook kleender , uyt den ronden platgedrukt
i/-«...i,-r. rrol infl-or mainmm frlnnpri orlnhnlnrnm . mio- en voor met een diet kuvltie. ran hnvten vtm^Zlr:. .

*r>lorum , vel inftar majorum fclopeti globulorum,quo

rum quidara minores funt, ex rotundo plani feu com-

Erefli, ac fuperius profunda notati foveola feu urn-

ilicati. Externe pallide rubent , feu incarnatuhi gerunt

colorem, albis maculis feu punclulis notati funt, non

protuberantibus , fed planis & glabris , intus alba re-

pleti funt ac dura carne inftar Raparum feu Nucum
avellanarum recentium , cui ad interiorem partem ad-

herent plurima granula more Ficorum , fed ficciora

funt, in illorum centro cavitas invenitur rhomboides,

fi fru&us hi incidantur.

Qui penitus maturi funt, non ita rubent, fed fla-

vi'feu lordide albi funt, nee fapor jpforum etiam ita

valet, femi-maturi enimrubentes elui quam aptiflimi

funt, ipforum vero fapor eft fatuus, & aquoiuscum

levi adftri&ione, quafi elTet mixtus ex Caftaneis.&

Rapis , indigeno ftomacho & ori fatis gratus , noftras

vero nationis ftomachum gravant, atque obpreflionem

cauflant. Fruttus porro , folia , & cortex fauciatiT pra2-

fertim Hie trunci copiofum emittunt lac album, dul-

ce, ad Vaccinum lac fapore & colore proxime ad-

cedens, fed magis adftringens, atque mox vifcofum

eft, fi aliquamcuu fteterit: Baccae autem raro ttu>

gent lafte.

Anni tempus. Fru&us potiflimum Junio & Julio ob-

fervantur, quo tempore juniora plerumque demittit

folia , ac brevi poft nova regerminant : Trunci lignum

eft album , molle , fuccofum , ac recens grave , ita

ut in aqua fundumpetat, fed facile exilccatur, at-

que ex plurimis volvulis fibi adunatis videtur efle

compofitum, ita ut non fit folidum, fedfungofum,

& copiofo turgeat fucco , quo fenfim exficcato hoc
lignum leve eft. Atque ficcum aquas injeftum per

aliquod tempus in ipfa fupernatat, fed fenfim hanc
Snbibens gravefcit, ac fundum petit. Alas folidius

gerunt lignum , venarum vorticibus intricatum , ac fini-

bus fuis elegantes formant crateres & cellulas , in qui-

bus aqua pluvialis ftagnat.

Valles amat frigidas,per quas rivuli decurrunt, ut

& planas cc uin5rofas filvas , in quibus foluin eft faxo-

fum, in Lariques regtuuc talia decurrunt flumina in-

ter montium pedes, ita ut ibi fit via quafi inter Uuos
altos muros exftrutta , ubi plerumque haec arbor re-

peritur , quae pluviofis menfibus fru&ibus adeo eft

onufta, ut totus truncus ruber adpareat.

Secundo Caprificus anguftifolia fimilis eft arbor , bre-

vibus & geniculars ramis ornata , qualis & junior

truncus eft, ejus folia funtlongiora &anguftiora, in-

ftar oblongi cordis formata, inferius parvis ac fubro-

tundis auriculis donata , in medio autem latiflima funt,

fex, feptemque pollices longa, quatuor & quatuor

cum dimidio lata, juniora vero novem pollices lon-

ga funt, quinque cum dimidio lata, glabra penitus,'

nee iftis rubris maculis prope petiolum notata , ubi

tres nervi in hisconcurrunt, aequalia quoque funt nee
ferrata in hac fpecie , tarn vetufta quamjuniora ; rami

,

quibus infident, externe viridesfunt, & medulla alba

repleti , inftar Sambuci , atque ubique lac album emit.

tentes , uti in priore fpecie.

Frucius eodem modo ex trunco progerminant ra-

cemofi, fed magis vagi, & rariores, majores & pla-

niores quam in precedenti, inftar cafeoli, feu femi-
plani & comprefli Fici, fuperius magna fovea in-

preffi , pallide virentes , externe glabri , nee albis ma-
culis notati, nee rubentes, fed fenfim fquallide lutei,

nee unquam molles, in ficcis tantum menfibus ma-
culas quasdam contrahunt rubentes , intus vero reple-
ti funt alba & dura carne, granulaque & cavitas funt
uti in priore, nee crudi ita edules funt: Contra te-
nera hujus fpeciei folia ad cibum magis expetuntur

en voor met een diep kuyltje. Van buyten zyn ze Hat r j
of incarnaat , met ivitte plekjes of puntjes, nietuytn
kende , maar effen en glad , binnen een wit bartacbV
vleefcb, als Rapen of verfebe Hazel-noten; aan 'tvoelfe
na binnen toe kleven veele kleene korltjes, na de man
der Vygen, dog drooger,en recbt in de midden bebbelZ
een holligbeid , die meeji ruyts-gewys is

}
ais

open J'nyd.
men ze

De gebeel rypen verliezen veel van bare rodigbeid
, m

nverden geel of vuyl-wil , dbg aan de fniaak geenzints
beter, want de balf-rype , die nog rood zyn, agt men,
bequaamjl om te eeten, baarfmaak is laf )

en wateracb-
tig , met een kleene zamentrekking , uit die van de Caftan-
gien en Rapen gemengt > voor een InlandJ'e tnondenmaa?
redelyk aangenaam , dog by onze Natie drukkenze de maa%
wat , en maken deszelfs krop benauwt. Voorts vrucf-
ten , bladeren , enfeborffe gequetfl ,inzonderbeiddefibers -

fe des ftams , geven een overvloedige witte melk uit , zoet

,

ende Koe-melk aanfmaak en coleur zeer <*elyk, dogmeer
zmnentrekkende , en word firaks kleeverig, als 't wat
fiaat , de bezien bebben maar weinig van deze melk.

Sayfoen. De vrucbten ziet men meejl injuny en Ju-
ly , om welken tyd by ook meeji zynejonge bladeren weg-
werpt, en kort daar na weder jongegewint: 'tHoutdes
ftams is wit, week, zappig, en verfeb zyndezwaar,
zodat bet ook in't water zinkt^ maar droogt ligt op$ en
febynt van vele rollen over malkanderehgewondente zyn,
zo dat bet niet digt is , maar voos , en vol vogtigbeidfte-
kende, dewelke metter tyd opdrogende, dit boutgantfeb
ligt maakt. Dit droge bout dan weder in water komen-
de , zal 'er een tyd lang op dryven , maar 't water inge-

zogen bebbende, wat zwaarder, dan y

t groene, en goat
te grond. De vlerken bebben een vafter bout 9 met eeni-

ge drayingen van aderen, en maken met barebogtenver-

fcheide bakken , en celletjes ,* zo dat bet regenwater daar in

ftaan kan.

Hy waft gaarne inkoude valeyen, daar renieren door

~

lopen, ook in alle vlakke en febaduwachtige Boffcben,
daar een ftenige grond is , in t diflridt van Larique lo~

pen diergelyke revieren, tuffeben de kloven der bergen,
zo dat men daar doorgaat , als tuffeben 2. boge muuren ,
en daar vind men gemeenelyk deze bomenfiaan, eninde
regen-maanden zo vol vrucbten bangen 9 dat den gebe-

len flam roodfebynt.

2. De fmaibladige Vyge-boom is een diergelyken boom 9
ook met korte en gekniede takken , gelyk den jongen flam
eenigzints is, de bladeren zynfmalder, als een Jangwer-
pig bart , acbter met kleene ronde ooreri, dog in de mid*

den zynze breedft, 6. en 7. duimen lang, 4. en^\. breed,

dog de jongen zyn 9. duymen lank, 5J. breed, gebeel

glad, en zonder voornoemde roode plekjes by den fteel,

alwaar 3. zenuwen fzamenflooten , zyn ook effen, en

zonder eenige tandenaan den rand, zoweljonge, alsou-

de, de takken, daar ze aanftaan, zyn buitengroen, ook

met een wit bert , als Vlier , en over al witte melk uyt-

gevende , gelyk 't voorige.

De vrucbten waffeben op dezelfjle mdnier uit denfiam,

en aan trosjes by malkanderen , dog ydeler, en weiniger

in 't getal, grooter en platter dan de vorige, gelyk een

kaasken, of half plat gedrukte Vyg, voor met een groot

kuiltje, ligt- of appel-groen, van buiten glad , en zon-

der witte punftjes , niet rood werdende, maar metter tyd

vuyl-geel , dog nooit week , alleenlyk in de droge-maan-

den gewinnenze eenige ligt roode plekjes , van binnen

bebbenze een wit bartacbtig vleefcb ,
greyntjeseneenbol-

ligbeid, als *i voorige, zo bequaam niet, om raauw te

eeten, daar en tegen de jonge bladeren van deze zoortj

quam praecedentis
, tarn cruda quam co&a, quas fa- werden meer tot de koft eebnlikt , dan devoorgaande, zo

porem gerunt fatuum & Rapaceum. wel rauw, als gekookt zynde, vanfmaak laf en Raap-

acbtig.

Sub Ondtt
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Sub externo trunci cortice ambae hae fpecies acpo- OnAPr a? l*b~L r,u it s a

tiffimumult.maaliumfolidum&lentum/ritco^em u^t^St&^tlli'"2?J&1&feulibrumlignoincumbentem, qui nulla v diffrinsji, en tatehalF rZf>^Z2ij Jte
,! '""x^'vaftt

fed in longuudinem & latitudinem extendi & deduc » ftukketeeZtn lilW^''Am S'«>gcwelt

potert ,
uti poftea id ulteriusindieabttur. Totus vero ZSZnT^eSZnZXef'XCuflcortex dulcem gent faporera mftar teners Pinangs; zuUenn Den eebdelSTrJtili r h

u f
Anni tempus & folum eum anteeedenti convent ee„ Jong^Ln^l^efgr^Td'Af.

de met t voorgaande.
r

Beyde wordenzevoorigeplant, zodoordikketakken,ah
door de grootfle van de $reyntjes,die door den ofgander
vtgelen bier en daar gejmeten werden , ,n 00k atwtls op
de bedden van de fbuynen opkomen

Ambae propagantur tam per craltos ramos , quam
per maxima gra iula , quae per avium feceflum hinc

inde proje&a in hortorum areis faepe progerminant.

Nomen. Latine Caprificus Amboinica , prima latifo-

lia , altera anguftifolia , Belgice Wilde P'ygen van Oofi-

Indie, Malaice Gaudal, Javanice Condang, aliis ve-

ro Malaienfibus & Macallans Birani & Virabi voca-

tur. Ternatice Tsjorro, Amboinice in Hitpea Habu-
ol & Malabuot, in Lev'timora Malabuur: ultima vero

fpecies feu anguftifolia peculiariter voeatur Sacca,

quod nomen potiore jure fubfequentitribuo, inLoe-
hoea Mattahe& Mattabu Ma.lamabo,& Malamabulo;Mz-
caltarenfes quidam hanc quoque vocant Krdtje , angu-

ftifoliam nempe , in Banda Burang , in Baleya tiadt

dicitur.

Locus, Ha? arbores per totarri aquofam Indiam no-

tae funt, plurimze vero in Orientalibus obcurrunt in-

fulis , & licet in quibusdam locis varietas quaedam
in hisce obfervetur , ad has tamen binas fpecies

commode reduci polTunt. Exempli gratia Birani in

MacafTara crefcens eft ex anguftifofiis , ejus vero

fru&us funt magni & rotundi , ac feniim obfcure ru-

bentes , qui coqui etiam polTunt & edules funt , ejus

folia quoque minora funt & oblongiora Amboinenfi,
ad Varingae folia magis adcedentia.

Ufus. Hoc lignum recens gravius eft, fed molle,
nullique tigno aptum,iis autem conducit, qui conti<-

nuum alere ignem tenentur , qualis ad Aracae & calcis

exuftionem requiritur & defideratur,fi enim fere fit

t

ilde

Naam. In t Latyn Caprificus Amboinica , d'eerjl
latifolia, en de tweede anguftifolia, in 't Duits Wild
Vygen van Ooft-Indien, op Maleyts Goudal, opja-
vaans Condang, by andere Maleyers en MacaJfarenBi-
rani en Virahi , op Ternataans Tsjorro , Amboinfcb op
Hitoe Hahuol en Malahuol, op Leytimor Malahuur,
dog de laatjle zoorte of anguftifolia noemenze in 't by-
zonder Sacca, welken naam ik met beter reden de naaft-
volgende geef. Op Loboe Mattahe en Mattahu Mala-
maho ,m Malamahulo ; zommige Macaffaren noemen bem
00k Kr6t\e,teweten de anguftifolia. Op Bandanees Bu-
rang. Baleys Haat.

Plaats. Deeze boomen zyn bekent door gebeel water"
Indien , dog wel de meefie in deze OofierJ'cbe Eylanden

,

en alboe-wel men bier en daar eenig verfcbil onder dezel-

ve ziet, zo konnenze egter gevoeglyk onder deze twee
zoorten gebragt worden. By voorbeetdt , de Birani op Ma-
cajferis een anguftifolia; maar baare vrucbtenzyngroot
en rood, ja metier tyd donker of bruyn-rood , bequaamom
te koken, baare bladeren zyn 00k ivat kleendcr en lang-

ixefpiger dan de Amboinfcbe, en de Waringen gelyker.

Gebruik. Dit bout verfcb zynde is wel fwaarder ,
dog week , en tot geen limmerbout bequaam , maar wel
voor die gene , die een gefiadig vuur moeten bouden , ge'

lyk by 't Arak en kalkbranden y want wind-droogzynde
ficcum, lente ardet inftar cefpitis , fique femel ignem brand bet langjaam, gelyk turf, en eens ontvonkt zynde
conceperit,conftanter hunc alit &fovet , aliis vero li

fnis addendum eft, 11 clara defideretur flamma; l£.u-

ri fru&us tam latifoliae Amboinenfis
, quam angufti-

foliac Ma^aflTarenfis apud vulgus magno in n(u Tunc

ad cibmn » ac potiflwium tempore p^nuriae & famis:

Crui eduntur cum Sale , Canariis ,& ficcis pifcibus,

meliores autem funt difledi , & a granulis depurati

,

quae abjiciuntur , reftansque alba & duriuscula caro

cum aliis herbis in aqua ebullitur.

Baleyenfes confciflbs & depuratos ficcant fruftus

,

quos iervant in ufum penuriae tempore , quos llmui

cuin Oryza coquunt, ut copiofius exhibeant nutri-

mentum; faepius cum admiratione confpexi > incolas

tantoperc hosce expetere fruftus,ac tam avideillos

comedere , quum Europaeofum ftomachum adeo ad-

gravent, ac tam difficile digerantur quam panis ab

Amboinenfi.
Tenera autem prsefero ac mollia folia , quae a

cun&is hisce indigenis eduntur tam cruda cum Bo-
caffan & pifcibus , quam codta cum viridi Cadjang

;

JEthiopes Hitoenfes trunci lac propinant pueris ,
qui

incipiunt laborare variolis Amboinenfibus , ut melius

erumpantjiubri quoque hujus arboris fruftus feu po-

ma antidotum funt. pifcium noxiorum, ac praefertira

Utricularii , fi incaute comefti fuerint.

In infula Bandenfi Poekeron difta haec arbor co-

piofe obcurrit, quae radicibus fuis ac alis fupra ter-

ram mirum in modum concrefcit,multasque format

foveas & crateres, in quibus femper aqua pluvialis

ftagnat , quae optimum hominibus praebet potum , ex
quo vivunt. Hujus radices etiam eduntur tanquam
antidotum, fi; venenati quidam fru&us vel pifces co-

mefti fuerint. Ex ditto cortice lento, qui ligno incum-
bit, Alphorenfes Boeronem & Ceramam inhabitantes

norunt ope fuba&ionis & extenfionis tenuem forma-
re texturam , ex qua Tsjedakkos feu campeftria fabri-

cant , quae circa medium circumvolvunt corpus , ac

porro nudi funt. Quum Tsjedakkos haec Amboinice
vocentur Sakka, hinc quidam hanc arborem Sakka

vocant , ac cum fubfequenci confundunt.

Ejus cortex comeftus, vel aquae incodlus, ac pro-

pinatus vim habet refrigerandi in febribus & Dyfen-
teria fiftenda, quern in finem Amboinenies quidam
row. III hanc

faat V niet ligt uyt , dog men moet 't altyd onder ander
out mengen , als men een ligte brand bebbsn wil : De

roode vrucbten , zo van de latifolia bier in Ambon , als

van de anguftifolia op Macaffer, zyn by 'tflegte f^olkjs

zeer in gebruik tot d* hnfi , ^ »v«or etn (leunzel en zo-
ber bebuip in bongersnood. Zy werden raauw gegeeten
met zout , Canaris , en droge viffcben , maar beter zynze

t

als menze opfnyd,de binnenjle korl wegfmyt , en bet refte-

rende witte 3 en bardacbtige vleefcb met ander Sayor en
water wat opkookt.

De Baleyers drogen de opgefnedene engezuyverde vrug-

ten , en bewarenze tegen de duren rys-tyd , ow als dan
te zamen onder rys te koken > ep dat dezefve te meerjlrek-

ke. Ik bebbe dikwils met verwonderinge aangezien ,dat

de Inlanders zo veel werk van deze vrucbten maken,en
dezelve zo graag eeten , daarze nocbtans een Europeaanze

maag zo merkelyk befwaren en drukken,ofimmerszoqua-

lyk bekomen als een Amboinees bet brood eeten.

Meer boude ik van de jonge maljfe bladeren, welke by

alle deze Eylanders gegeten worden, zorauw met Bocajfen

en viffcben , als gekookt , onder groene Cadjang. De Moo-

ren op Hietoe, geven de melk uyt den flam de kinderen

die de Amboinfcbe pokken beginnen te krygen,m dezelve

uyt te dryven, zo werden 00k de\oode appeltjes voor een

tegengift gebouden , tegen de fcbadelykbeid van den vifcb

Opblazer genaamt , als men daar van gegeten beeft.

Op 't Bandaaze Eyland Poekeron vind men deze bomen

zeer veel, dewelke met bare wortelen of vlerken bovende

aarde wonderlyk tot malkander waffen , en veele kuylen

en bakken maaken , waar in altyd regenwater float ,

dat goed verfcb drinkwater geeft , daar van men kan le-

ven ; men vind zulke kuylen dewelke altemet een pot wa'

ter inbouden. De wortelen werden 00k gegeeten als een

tegengift, als men eenige venynige viffcben
(f

vrucbten

gegeeten beeft. Uyt de voornoemde taaye baft, die tegen

't %out aanleyt , weten de Alpboerezen van Boero en Ce-

ram , alleenlyk door kneden en rekken , een dun geweef te

maken , waar uyt z;y baare Tsjedakkos maken , en die

zv om 't middellyf gewonden dragen, en voorts naakt lo-

pen. Devoyl men nu deze Tsjedakkos in 't Amboinfcb

Sakka noemt,zo komt bet, dat zommige dezen boom Sakka

noemen, en met de volgenden vermengen.

De feborffe gegeeten , of in wnter gekookt en gedron-

ken, beeft een verkoelende kragt in koortzen, en flopt

de roode-loop, tot welken einde bem dan zommige Jmbo'u

Y * nezer.
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hanc prope sedes to plantant, caeterum hie cortex nezen by baare buyzen planten , anders kan men dezelfde

cum Siri & calce mafticari poteft defeftu junioris Pi- feborffe met Siri en kalk eeten, by gebrek van jonge Pie-

Danes , cujus faporem optime aemulatur. nang, wiensfmaak by zeer wel nabootjl.

In Banda pifcatores ejus lignum ficcum multum In Banda gebruiken de Viffcbers dit drooge bout %M$
adhibent ad ignem fovendum in navigiis fuis , pali <m vuur daar mede in baare Praauwen te bouden. De
etiam ex hoc ligno fabricati in aqua marina & litore palen van dit bout gemaakt y zyn in zee-water en opftrand

quam durabilifllmi funt. Fruftus femi-maturi tarn cm- zeer durabel: Tot 't eeten, 't zy raauw ofgekookt, moet

di quam cofti cibo inferviunt , penitus enim maturi men altyd de balfrype vrucbten kiezen, want de geheel
rype verliezen baare roodigbeid

t worden vuyl-geel en on-
fmakelyk.

Daar is nog een derde zoort van ditgeftagt,-docbganfeb
wilt, en van geen gebruyk , dierbalven ikze maar tot me-
morie bier ftel. De bladeren zyn die van anguftifoliage-
lyk, wel zo breed, donker-groen , van buyten ruyg.van
Jmaak wat bitter, en dierbalven niet eetbaar; op Hitoe
noemen ze bet Tollat. By de Hitoeezen is nog een zoorte
van Hahoul , en mijfcbien 't zelve met der Macajfaren
Birani. De bladeren zyn wat fpitzer , ftyver > en gladder
dan die van Hahuol , fry&m.r als die van Ovifera, agter
met twee ronde ooren, zo digt op.malkander gefloten dot
bet febynt of denjieel onder dan 't blad vaft waft. Het
werden zeer hooge boomeni de vrucbten zyn als die van
Hahuol, wat grooter, uyt den bruynen na denfwarten

rubedinem perdunt , fqualide lutefcunt , & infipidi

font. _ _ .

Tertia hujus generis fpecies eft omnino filveltns,

nee ullius urns , unde & hanc tantum comnemoro

,

ejus folia illis anguftifoliae funt fimilia, fed paulo la-

tiora , obfeure virentia, externe rugofa , faporis ama-

ricantis , unde funt edulia , in Hitoea vocatur Tollat.

Apud Hitoenfes alia infuper Habuol obcurrit fpecies,

forte eadem cum Macaffarenfium Birani. Ejus folia

paulo funt acutiora , firmiora, & glabriora illis Ha-

buol , fere inftar illorum Ovifera , inferius binas ge-

rentia auriculas rotundas, qua; tarn artte fibi incum-

bunt , acfi folii petiolus cum ipfis concretus eflet.

AltiflimaJ funt arbores, ipfarumque fructus illos Ha-

buol referunt , fed funt majores , ex fufco nigrican-

tes, quique femi-maturi edules funt, maturi enim & toetrekkende , die men balfryp raauw eeten moet, want
r'yp en fwart geworden zynde, worde'nze zandig en on-

fmakelyk. Het bout it als dat van Hahuol , docb wat
vafter, den baft dik, iaay,en melkig , dewelke gebruyki
word met Pienang gegeteri tegens de buyhloop. Uyt de

ftukken en 't warrige boutvande vlerken , maken de Vrour
wen kleyne bordjes, waar op z;y garen winden.
De worielen van Hahuol in water gekookt en gedrori-

ken* verzagten defeberpigbeid en brand in de Gonorrhea,
docb men moet de wortel Accar Cuflfu met Siri Pinang
daar by knouwen , en 't zap daar van inzwelgen.

Peraiu in Hon. Malab. part. I. Fig. 28. befebreven,

febynt een flag bier van te zyn,beftaande'tverfcbilmeeft
bier in , dat onzen Goudal zyne vrucbten troswys by
malkander draagt, zelfs aan denftam en wortelen , 00k

geene lange draden uyt zyne takken geeft, gelyk van ?e-

mlugezegt werd. Zo beb ik *er 00k niet tegen, dat men
deze wilde Vygen voor een Sycomorus Indica beude s
gelyk den Commentator op 't zetfde Kapittel 00k toeftemt3

nigri arenofi funt & infipidi. Lignum eft inftar illius

Habuol, fed folidius, cortex cranus eft,lentus,& la-

ctefcens, qui cum rinanga mafticatur contra Diar-

rhaeam. Ex fruftis nodou ligni & alarum mulierculae

patinas formant parvas, quious fila conglomerant.

Habuol radices aquae inco&oe & propinatse acrimo-

niam & ardorem Gonorrhaeae temperant , radix autem
Accar Cuffa cum Siri Pinanga fimul mafticanda eft ac
fuccus deglutiendus.

' Peraiu Hort. Malab. part. i.Fig. 28. defcripta hujus

videtur efle fpecies , ipfarum vanetas potiffimum hac
in re fita eft , quod Goudal noftra fru&us gerat race-

mofos ex ipfo trunco & radicibus, nee longa ifta fila

ex ramis emittat,uti Peraiu. Sic etiam mihi non ob-
ftat filveftres hasce Ficus Sycomorum Indicam vocari,

uti commentator in iftud caput adnotat.

/ Tabula Nonagejima Tertia

Ramum exhibct Caprifici Amboimenfis , quae eft Ficus foliis

ovatis integerrimis obtufis, caule interne radicato Unn. H.
Ctifort. p. 471. ubi 8c huic jungitur Ficus Bengalenfis

,

folio fabrotundo, fradu orbiculato. Comm. H.Amft.part.

1. p. 119. 7. <z. & Ficus Americana, latiore folio veaofo

ex. Curacao. VkJm. AJmag. p. 144. T. 178. F/£. 1.

De drie- en negentigfie Plant

Vertoont een Tak van AeAmbomfche wide Vyge-lom, Wet
kc is de Vygeboom met heel breede , en ftompe Waden ,
wiens ftam tig van ondcren in veele wortelen uytfpreydt
by Lhm. in de Hort. CUffort. p. 471. alwaar deze 00k toe-

gevoegt wert den Bengaalfche Vyge-boom , met een rond-
achtig bladt , en een ronde vrucht van Commel. in de
Hort.Amft. eerfte deel. p. 119. Tab.6%, en de Amcricaanfe
Vygeboom met een breedt dik bladt uyt Curafikuvr van
flukn. in zyn Akug. p. ^4. T. 17 J. Fig. u

.

CAPUT
VIII.
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CAPUT OCTAVUM, VIII. HOOFDSTUK.
Caprificus Cbartaria. Sakka,

IN
praecedenti capite indicatum eft, latifoliam fpe-

ciem Amboinenfibus itidem vocari Sakha, hoc ve-

ro nomen huic proprie arbori competit, quam hie

defcribemus, & quae cum utrisque prioribus fpecie-

bus magnam gcrit adfinitatem, praefertim cum angu-

ftifolia ; eft enim adulta arbor, corticem gerens gla-

brum & albicantem , raras parvasque alas prope radi-

ces & ad ramos , qui glabro ac viridi obdudli funt

cortice, ex cmo album ac dulce exftillat lac, fi vul*

nerecur, rarius autem ex trunco, quodque alba lin-

tea fufcis inficit maculis.

Ejus folia minora funt illis Malahuols prima? fpeciei,

ex oblongo cordiformia , plerumque feptem , decern

,

& undecim pollices longa , quinque, lex, & feptem

lata, ac fenfim in apicem anguftata, magisque flave-

fcentia prioribus , prope petiolum tres majores nervi

concurrunt , longisque infident petiolis inordinata

circa ramos. In junioribus arboribus oblongiora funt,

undecim nempe ac duodecim pollices longa, feptem

lata , & Integra , quaedam vero ex vetuftioribus bre-

viora funt & rotundiora , femper vero pollicem Ion*

giora funt quam lata.

Fruclus plani funt Fici , fuperius profunda fovea

notati feu umbilicati, illis praecedentis latifoliae om-
nino fimiles, externe pallide virentes, paucisque al-

bis maculis variegati , maturi vero flavefcunt. Hi
fru&us non in trunco obfervantur,uti in prioribus bi-

nis Habuol fpeciebus , fed in rami's inter & poft folia.

Hare quoque arbor peculiarem internum gerit corti-

cem ^pli proximiorem ligno , qui tenuior & lentior

eft pripre , ac proinde aptior eft ad texturam n"an-

ejus lignum eft album, molle, multisque ex vortici-

bus & intricatis venis conftat.

Nomen. Latine Caprificus feu Sycomorus cbartaria,

funt enim hae fpecies Ficuum filveftrium Indicarum

,

quibus bina haec competunt nomina: Malaice & Am-
boinice Sakha vocatur.

Locus. In Ccrama hae arbores obcurrunt in cam-

pis planis &tenuibus filvis, raro in Amboina , ibique

in Hitoes ora.

Ufus. Hisce in infulis fru&us non eduntur , fed a

Banclenfibus illi Saccae, ni modo fitanguftifolia fpecies,

contra arboris cortex ab Alphorenlibus magno in

pretio habetur, liber ejus enim feu cortex internus,

qui tranverfaliter nulio modo frangi poteft , fed quo-

dammodo per longitudinem findendus eft, fuccofus

ac dulcis , inftar junioris Pinangas , hunc per aliquod

tempus in aqua macerant , extenduntque quam te-

nuifTime inftar lintei rudis , nullam iaftituentes textu-

ram , eft autem tali modo prseparatus hie liber dura-

bilifiimus , atque ex hoc filveftres populi Tsjedakkos

feu campeftria formant , Amboinenfibus Sakka voca-

ta, quibus partes pudendas obvelant , ac porro nudo in-

cedunt corpore; hunc in finem corticem eliguntre&o-
rum ramorum vel juniorum arborum, quae rectos gerunt

truncos, hi enim fuccofiores funt, meliores, aptio-

resque huic operi , recens arboris lignum adeo gra-

ve , ac fucco repletum eft , ut in aqua fundum pe-

tat, facillime autem ficcatur.

Sacca Javana arbor eft ab Amboinenfi haud mul-
tum diverfa, paulo minora gerens folia, ex ejus cor-

tice rudiores formant chartas , fordide albicantes , &
Tugofas inftar chartae emporeticae, Malaice & Java-
nice Daluwan didtas ; fie quoque in tota Celebes par-

te Orientali praefertim circa Tambucco, ut & ad occi-

dentalem ejus plagam in finu Cajeli binae obcurrunt
arbores, ex quibus veftes chartaceae fabricantur , ni-

hil vel parum a Javanorum Daluwan diverfae.

Prima frutefcit, feu arbufcula eft, uti puto ex ge-
riere filveftris Goflypii , quae poftea libr. 6. defcribe-
tur, & Tamboccanis Woo dicitur , altera eft arbor
alta, viri craflitiem gerens, Topikki vocata,auae quo-
dammodo convenire videtur cum Sacca noitra ; ex
relatu autem incolarum comperi,diverfam efle arbo-
Tern. Magna gerit cordiformia folia non laciniata

,

led ad oras ferrata,rugofa, & pilofa, qua; cutis pru*
lorn. in. ritum

Papier gevende Fyge-Bootn.

IN *t voorgaande Kapittel isgezegt , dot de breedbladige ft
de Amboinezen ook Sakka genaamt werd, maar die
naam komt eygentlyker deeze boom toe, die iny bier

befchryven zullen,en met beyde zoorten van devoorgaan-
de Hahuol groote gemeenfebap beeft , imonderbeid met
de Jmalbladige. Het werd mede een voljlagen boom met
een effene witacbtige fcborjfe weynige en kleene vkrken,
by de wortel en de takken met een effene groene J'cborffe
bekleed, waar uyt witte en zoete melk loopt, als menze
quetft, docb weinig uyt den ftam, die op 't witte linnen
bruyne vlakken maakt.
De bladeren zyn wat kleender dan van Malahuols

eerjte zoorte , als een langwerpig bart , in 'J gemeen 7.
10. en 11. duymen lang, 5. 6. en 7. breed, allengskens

in een /pits toelopende, geel-groender dan de voorige,met
n. boofd-zenuwen by defteel t'zamen lopende, enjlaanop
lange fteelen , zonder ordre rondom de takken. Aan de
jonge boomen zynze wat langwerpiger , te weten 11. eri

12. duymen lang, een dito breed, beyde met gebeelekan-

ten , tommige van de ouden werden korter en ronder , dog
altyd ruym een duym langer zynde dan breed.

De vrucbten zyn platte Vygen, met een merkelyken
kuyl voof aan, die van de voorgaande breedbladigegebeelge-

lyk, van buyten ligt-groen, met weinige witte puntjes,
ende ryp wordenze geelacbtig. Deze vrucbten vind men
niet aan denftam,gelyk aan beyde de voorgaande zoorten van
Hahuol, maar aan de takken, tujjcben en agterde bla-

deren. Zo beeft ook dezen boom nog een byzondere bin-

nm-baft, naaft *i bout leggende, fynder en tayer dande
voorgaande , en dierbalven bequamer om eenig geweef
uim*i vtf» tc manen, &uj\ s»fBa* ~ni ™o,j<m, "t h»ut is
wit, week, vol drayingen en verwerde aderen.

Naam. In H Latyn Caprificus of Sycomorus Char*
taria,<iua/tf 't zyn zoorten van wilde Indiaanfcbe Vygen,
die men onder die beyde namen kan brengen. Op Maleyts
en Amboinfcb Sakka.

Plaats. Men vind deze boomen op Ceram, op vlakke
velden en ligte boffeben, weinig in Amboina, en aldaar
op de Kuft van Hitoe.

Gebruik. In deze Eylanden werden de vrucbten niet

gegeeten, maar van de Bandaaze Sakka wel, zo dezelve

miffebien niet de fmalbladige is; daar en tegen defcborjfe

is by alle Alpboerezen in grootgebruyk ,namentlykdebin-

nen-bajl, dewelke over-dwers gantfeb niet te breken is %

maar wel eeniszints in de lengte te febeuren , zappig en

zoet vanfmaak als jonge Pinang. Dezelve weken zy een

poos in water , rekkenze en makenze zo dun als grof lin-

nendoek , zonder iets daar aan te weven : Dit is zeer du-

rabel,endaar uyt maken de voornoemde Wiliebare Tsje-

dakkos of breede banden , by de Amboinezen Sakka ge-

naamt , waar mede zy de febamele leden omwinden , en

voorts naakt lopen ; tot dezen eynde nemen zyde baft van

de regte takken ofjonge bomen,die een regteftam bebben,

want dezelve zyn zappiger , beter en bequamer tot dit

werk,'t verfebe bout is zofwaar en vol vocbtigbeid ,dat

bet in 't water zinkt, maar bet droogt zeer ligt op.

Sakka Javana is een boom van de Amboinfcbe niet veel

verfcbillende , wat kleender bladeren bebbende,uytwiens

baft ry een flag van grof papier maken, vuyl-wit en ruyg,

gelyk ons pak -papier , in 't Maliyts en Javaans Dalu-

wan genaamt ; zo beeft men ook op Celebes gebeele Ooft-

kuft , inzonderbeid omtrent Tambucco , en aan de Weft*

zyde in de bogt van Cajeli, tweederley bomen, waar van
men papiere kleedjes maakt , niets of weinig van 't Ja*
vaanze I)aluwan verfcbillende.

De eerfte is een beefier of kleen boomje , na myn gifting

uyt *t gefiagt van wild Cattoen , 't welk wy bier na in

't zesde Boek befebryven , in *t Tamboccaans WOo ge-

naamt ; de andere is een booge boom , in de dikte van een

man ,
genaamt Topikki , dewelkefebynt eenige gelykeniffe

met onze Sakka te bebben ; docb uyt 't verbaal derInlan-

ders bemerk ik,dat bet een byzondere boom zy. Hy beeft

groote bertvormigc bladeren , zonder kepen, maar aan de

x 2 - kantrn
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ritum excitant. Ejus fruftus forte erunt mil longi ill

flarillorum Cauda felis , non rubn,fed albi vel yire-

fcentes nullum notabile gerentes femen. Sauciatus

truncus lacquoque fundit , eftque circa corconcavus,

lignum ejus leve eft & inutile , immo rpfi foco non

uS'le eft ,
quum ignem non alati

Ob magnum ejus ufum , & ut continuo multa? ejus

arbores ad manus eflent, vetufti trunci prope radices

excidebantur , quum hi multos emittant furculos,qui

transplantantur. Horum medius cortex feu liber eo-

dem maceratur modo, contunditur, fubigitur,inque

menfaextenditur, & ad folem exficcatur, uti iupra

memoratum eft. Ejus frufta dein in quadratam fcin-

duntur formam* quorum partes adglutinantur,acla-

pide poliuntur, unde tam compa&am adquirunt maflam,

ac(i unica effet veftis , ex qua amplos formant fac-

cos, qui duobus fufficerent hominibus: Hi fonitum

edunt chartaceum, nihilominus funt lend, nee rimas

facile agunt, fi modo ab humido prasferventur. In

hisce dormiunt tam viri quam feminae , quum leves

fint, & refrigerio inferviant,fique aliquamdiu tra&a-

ti fuerint, iftum fonitum non edunt ac mollefcunt,

rudiores funt praecedentibus , fed non ita craffi , quam
vulgaris noftra charta emporetica , coloris fordide

albentis , feu flavefcentis , omnino inftar Javanorum

Dalawan , unde & optime valent ad quaevis hisce in-

volvenda & inpingenda. Tam fubtiles vidi faccos

,

ut nullas futuras exhiberent iis in locis,in quibus ad-

glutinati eflent, quum vero fordidi fint, in aqua ma-

rina leniter eluendi funt, non autem circumvolvendi,

fed iterum explicandi , & ad folem exliccandi , diflb-

lutaeque future iterum (ibi inponendae , ac levi lapillo

feu porcellano corniculo poliendae.

Haec fecunda veftimentorum ipecies in Tambocco
vocatur hike, Malaice Boedja 9 utrzq\iQ vero Javanis

Daluwan dicuntur.

kanten gezaagt, ruyg en hayrig, dewelke op de buyd een
jeuken maken. Zyne vrucbten zullen zyn lange ftaarten
gelyk die van Cauda felis, met rood ,maarwitofproen
acbtig, zonder kennelyk zaad. De gequetfte fiamgeeft
meede melk, omtrent 't bert bol, 't bout is ligt en oncleu-
gent, zelfs tot bet branden onbequaam, om dot bet seen
vuur houd» °

Wegens zyn groot gebruyk, en om dot men gefladw
veele boomen by der band zoude bebben, zo plug men de
oude Jlammen. by de wortel om te bouwen, wanneer de-
zelve veelefebeuten uytgeeft ,die men dan affteekt enver-
plant. De middeljle baft bier van werd op diergehke
manier geweekt , gekneed, op een tafel uytgebreyd en
in de Son gedroogt , als voren. Deftukken werden daar
na vierkant gefneden , met de aarden op malkandergeplakt
en met een fieen gelikt , zo <Werd bet zo vaft als of-bet een
kleed was, daar uyt ze dan groote wyde zakken maken
waar in twee perzonen gemakkelyk konnen gaan. Deexe
kleedjes rammelen als papier , niet te minzynzetay en
febeuren niet ligt, als men ze maar voor vogtigbeid'be-
waart. Hier in Jlapen zo wel mannen als vrouwen om
dat ze ligt en koel zyn, ook door 't bandelen dat ramme-
len verliezen , en gedweeg werden ; zy zyn wat groover
dan de vorige , dog qualyk zo dik als ons gemeen pak-pa-
pier, vuyl-wit of geelacbtig van coleur, V eenemaal als
't Javaanze Daluwan , daarom ze ook zeer bequaam zyn
om alderbande goed daar in te winden , en te pakken.
Men vind zodanige zakken , die zo fubtiel op malkander
gepapt zyn, dat men de voegen qualyk bekennenkan;wan-
neerze vuyl geworden zyn, moet menze inzeewater zag-
jes kneeden , zonder wringen weder uytbreyden, en in
de Son drogen, de losgegane voegen weder op malkande*
ren leggen , met een ligt-fieen of Porcellaan boorntje <u>e-

der overftryken.

Deze tweede zoorte van kleedjes, noemt men op Tam-
bocco Inike, op Maleyts Boedja, en allebeyde op ja-
vaans Daluwan.

CAPUT NONUM
Caprificus afpera. Gobi.

k

HRLz fpecies Ficuum Indicarum filveftrium pecu-

liare conftituit genus , ab antecedentibus quam
maxime diverfum , atque in binas dividitur fpe-

cies, in latifoliam nempe & anguftifoliam.

Primo Gobi latifolia mediocris eft arbor, obfeure

viridi feu nigricante cortice obdufta : Ejus folia inae-

qualis funt magnitudinis,quaedam enim novem & de-

cern pollices Tonga funt , fex digitos lata, quaedam
ouinque & fex pollices longa, quatuor digitos lata,

led cunflta prope fummumlatiffima, & citiflime an-

guftata in acutum definunt apicem , inferius binis

jotundis auriculis donata, ad oras non quidem den-

tata , fed hinc inde angulofa & finuofa funt acfi den-

tata eflent , in junioribus vero arboribus maxime
dentatafunt: Sunt autem obfeure viridia, ficca, &
firma, ad tadlum rugofa, ac fere fpinofa, prsefertim

ab inferiore ipforum parte. Paucis pertexta funt co-

ftis transverfalibus , quae late diftant, interftitia vero
funt inaequalia , multisque venulis repleta inftar Va~
ringce, brevibus ac crams infident petiolis, plerum-
que obpofita, fed non certum obfervant ordinem.

Fructus non tantum ex cunftis excrefcunt ratnis,

fed ex ipfo etiam trunco usque ad radices, & ubi de-
nudatae funt, qui vero ex furculis progerminant, fo-

litarii dependent , groflulos referentes ex foliorum
alis, funtque rotundi inftar globuli fclopeti, ac fu-

perius umbilicati , pallide virentes , albis ac caerulcis
maculis notati , ad taclum rugofi.

Caro exterior alba eft & granulofa , & dentibus in-
cifa vifcofa, fed lafte caret, intusque granula conti-
net uti -Fici , qui vero ex trunco propullulant , race-
mofi funt plures fimul dependentes. Ex minoribus
ramis & foliis nullum exfudat lac, fed tantum fuccus
penitus vifcofus & lafteus ex trunco exfluit, uti &
ex fruftibus ab illo pendulis.

Sponte crefcit in vallibus , quidam vero ipfamplan-
tant prope aedes per arbufculas.

Haec

IX. HOOFDSTUIL
De ruyge ivilde Fyge-Boonii

DEze zoorte van wilde Indiaanfcbe Vygen ,madkt een
byzonder gejlagt op zig zelfs, van de voorgaande
merkelyk verfcbillende , en verdeeld intweezoorten,

grootbladige en kleenbladige.

Eerjlelyk : Grootbladige Gohi , is een middelmatige

regte boom, met een donker-groene offwarte feborffe. De
bladeren zyn van ongelyke grootte ,want zommige zyn 9,

en 10. duymen lang, 6. vingers breed, zommige $.en6.
duymen lang, 4. vingers breed, alle na voren toe op 't

breetft ,fcbielyk in een langacbtigefpitze toelopende ,agtet

met twee ronde billen, aan de kanten wel niet gekerft,

evenwel bebbenze bier en daar bogtjes en boekjes als tan-

den, maar aan de jonge boomen zyn ze merkelyk getand.

Zy zyn donker-groen, droog, en Jlyf, ruyg in 't aantaften,

en bykans ftekelig , byzonderlyk aan de onderftezyde. Zy
bebben weinige dwars-ribbetjes , en die wyd van malkan'

der ,de fpatien tuffeben dezelve zyn engelyk,en met veele

adertjes doorregen , als Varinga ; zy Jiaan op dikke en

korte fieelen , meefi tegenmalkanderen y dog bouden geen

vajle order.

De vrucbten waffen niet alleen aan alle de takken,

maar ook aan den flam, tot aan de wortel, en waar de-

zelve bloot.leyd; die aan de ryskens waffen, bangen en-

keld, gelykende jonge Vygen, uyt den oorfpronk der bla-

deren, rond als een Musquet-kogel , en voor met eenkleen

kuyltje, bleek-groen, met witte en blaauwe Jiippeltjes

,

ruyg in 't aantaften.
, . ,

Ret buytenfte vleefcb is wit en korlig , kleverig in t

byten, docb zonder melk, binnen met korls gelyk andere

Vygen, die aan deftam waffen , bangen met trosjes by

malkander. Uyt de kleene takjes en bladeren vloeyd geen

melk, maar jlegts een weinig kleverig en melkacbtig zap

uyt denftam, als mede uyt de vrucbten daar aan vjaj'

fende.

Hy waft van zelfs in de Valeyen, zommige planten

fam ook by baare buyzen, met de jonge boomfltf'



V.Boek.IXHooft/i. AMBOINSCH KRUYDBOEIC tft
Haec/pecies iterom fubdividitur in albam & ru- Deze zoorte werd wederom onderdeeld inwitteen roode

bram, fbliorom & fructuum forma haud multum di- zoorte, aangedaante van bladeren en.vrucZl ZZtl
verfa, harum una albas & pallide virentes gent fo- van malkander verfcbillende ,waar van ™enebe7twltte
liorum venas & coftas, altera vero coftas & venas en ligt-groene aderen en ribben aandeblZr^Zt
habet mbentes feu fufcas , quales & fate- funt . vrucbttn ligt-groen, aan ? andere zyn delrenoTrib-
Kxc latifolia fpecies, ac prcfertim jumores hujus ar- ben not roodacbtig of bruyn,als mede de vrucbten. De-
bores ahquando folia producunt quatuordecim polh- ze breedbladige , byzonderlyk aan de jonge boomen beeftocto lata , fupenus latiflima , ad oras pa- M»^ f i/^»« ., j....±lices longa

,

rum finuofa vel fere mtegra & zequalia , ab utraque

parte rugofa & fere fpinulofa , in vetuflioribus ve-

ro arboribus fuperne glabra funt,

Secundo, Gobi anguftifolia , quae mas habetur, fo-

lia gerit quinque , fex , & octo pollices longa , tres

digitos lata , in longum apiccm definentia, Integra,

nee ferrata nili in junioribus arboribus , qua; raros

zomtyds bladeren 14. duymen lang', S^dito breed\ voor
breetft, aan de kanten met weinige donkere boeken, of
bykans effen, aan wederzyden ruyg, als ftekelen . dog aan
deoude boomen werdenze glad aan de boven-zyde.

Ten tweeden : Het kleenbladige Gohi , *t welk men voor
H manneken boud, beeft bladeren 5. 6 en 8. duymen lang
en 3. vingers breed, met een langefpits, aan de kanten
nietgezaagt, bebalven die van de jonge bomen .die wyde

gerunt & amplos dentes
,
lique retrorfum fncentur, tanden bebben, dog in 't agterwaarts Jlryken voelt men

fpinulx obfervantur , quorundam vero ora; funt fi- korte doomtjes; aan zommige zyn de kanten 00k bocbtie
nuofas, fupenus glabra funt , mfenus rugofa, ac pro- bovenglad, van onderen ruyg, en by den fteel ftoten

J

pe petiolurii tres nervi concurrent, quorum bini la- zenuwen t'zamen, waar van de 2. ter zyden aigt lanes
terales prope oras decurrunt , tenuibus porro pertex, de kanten lopen, voorts met fyne adertjes uytgevult ,Je-
ta funt venuhs uti Varinga;; ex fmgula folii ala fru- lyk de Varinga. Uyt ieder feboot bangt een vrucbt,ge-
ctus dependet Siri Boppar fructum referens, fed mi- lyk de Siri Boppar, dog kleender, en zo rond en gruot
nor eft, ac rotundus, & magnitudinem globuli fclo- ah een roer-kogel ,buyten groen,en met wit gepun6teert

9
peti obtinet* externe viridis, albisque maculis pun- ruyg en bykans fieekelig als men ze agterwaarts Jlrykt ,
ctatus, rugofus, ac fere fpinofus,_fi retrorfumJrice- van binnen met korls uytgevult , als Siri Boppar. Uyt de
tur,intus granulis repletus , inftar Siri Boppar. Exab
lupto fructu eopiofum exftillat album lac, ex foliis

Vero rarum.
- Hedc fpecies etiam.fubdividitur in rubram& albamj

harumque varietas tantum in colore venarum adparet.

Tenia infuper Gobi fpecies obcurrit, qua; glabra

voeatur, a prascedentibus maxime diverfa ; ejus enim
folia funt oblonga , feniim acuminata, in medio la-

tiflima. inferius auriculata , ubi & tres nervi concur-

rent, nujusque folia, petioli, & fructus omnino gla-

bri funt,ac porro anguftifolia; Habuol cap. 7. defcrip-

tae adeo fimilis , ut potius ad illam referrem , quam
ad Gobi, fed vulgarem hacin re fequi cogor morem.

' Anni tempus. Cundta; Gobi fpecies fructus Junio

producunt & fubfeqiientibus meiifibus pluviofis.

Nomen. Latine Caprificus Amboinicaafpera. Malaice

& Ternatice Gobi. Amboinice in Hitoea Sajor Wajfa

afgebrokene loopt veel witte melk,uyt de bladeren 'weinig.

Deze zoorte is mede onderdetlt inrbode enwitte ,zynd9
't onderj'cbeyt alleen te merken in de coleur der aderen.

Nog beeft men een derde zoorte van Gohi , 't nuelkmen
bet gladde noemt, van de voorgaande merkelyk verfcbU-
lende , want de bladeren zyn langwerpig, allengskens

ioegefpitft, in de midden breedfi, en agter toegebild, al-

isaar 00k 3. zenuwen te zamen Jlooten,gantjcb glad aan
bladeren ifteelen , en vrucbten, voorts 't j'malbladige Ha-
huolcap.7. befebreven, zo gelyk> dat ik 't liever daar

ofider wilde brengen dan onder de Gohi , dog ik moet bier

Sayzoen. Alle Gohis dragenbaarevrucbtenin$uny
%

en de volgende regen-maanden.
Naam In 't Latyn Caprificus Amboinica afpera. Op

sajor wajja Maleyts en TernataamGohi. Jmboinfcb op Bitoe Sajor

& fimpliciter Wajfa. In Leytimora UttaSafuum
y
h.e. Wafla, enflegts Walla. Ot> Leytimor Utta Safuum,

Sajor coccus* Baleyice Haat Adam. Macaflarenfes dat is Kook-Sajor. Baleys Haat Adam. Zommige Ma-
quidam hanc vocant Krotje, quas ambo nomina com- caffaren noemen bem Krotje , beyde namengemeen met
munia funt cum antecedente Caprifico angujlifotia, & bet bovenfiaande Caprificus anguftifolia, en 't volgende
fubfequenti Mujfu.

. Locus. Crefcit potiflimum in infulis Moluccis , in

aliis etiam aquofas Indiae obcurrit locis, in Java, Ba-

leya,&c. rugofa vero ejus fpecies ibi non ita notaeil:

quam in hisce Orientalibus regionibus.

Ufus. Utraeque fpecies ad cibum adhibentur,tene-

ra nempe ipfarum folia mollia adhucdum , five cru-

da cum BocaiTan, five cofta cum alio Sajor, fructus

autem crudi non funt edules, unde in aqua fortiter

coquuntur, donee mollefcant , fed rugolus ipforum

cortex abraditur vel abfeinditur , tumque cibus eft

plebejus , defectu nempe alius cibi , fatis bonum ita-^

que fubfidium eft in folitariis infulis vel filvis , novi-

que incolas
, qui per tempeftates in tales prolapfi lo-

cos , diu vitam fuftentarunt foliis fruetibusque hujus

arboris , ac prsefertim Ternatenfes hos maxime ad
cibum adhibent. Aquam,in qua fructus ac folia in-

cofta funt , IndiC33 epotant mulierculas, fi tempus puer-

perii adfit, compertum enim eft,fcetum quam maxi-
me depurare a naturali muco , prasfertim fi matres
tales nimium fructus vel pituitofos cibos comede-
rint, femi-maturi autem fruttus coauendi funt , qui

funt.

, femi-maturi autem fructus coquendi funt

nim penitus funt maturi , arenulofi quafi

Mufllu
Plaats. Hy waft meeft in de Moluxe Eylanden , 00k

vind men bem op andere plaatzen van water - Indien t

op Java , Baley , &c. docb de ruyge zoorte is daar zo be-

kent niet als bier in de Oojlerfcbe quartieren.

Gebruik. Beyde zoorten werden in de koft gebruykt,
namentlyk de jonge bladeren die nog week zyn , 't z;y raauw
met Bocaffan , 't ry gekookt met andere Sajor , maar de
vrucbten kan men niet raauw eeten , dies men dezelve

flerkelyk in water opkookt , tot dat ze week worden , al-

vorens de ruyge fcbelle afvryvende , ofaffnydende , en dan
is *t nog een kojije voor arme luyden , te weten bygebrek

van andere koft ; 't is dan wel een goed bebulpmiddel als

men op eenzame Eylanden, of in
y

t bofeb vervalt, en ik

kenne wel Jnwoonders t die door onweder op zodanigeplaat-

zen gevoetd zynde , 't leven lang onderhouden bebben met

de bladeren en vrucbten dezes booms , inzonderbeid by de

Ternatanen is by ingroot gebruyk tot de koft. Het wa-
ter , daar de bladeren en vrucbten in gekookt zyn , drinken

de Inlandze Vrouwtjes , en eeten dezelve als ze op 't uyt-

terftefwanger gaan , want zy bebben ondervonden , dat

H zelve de vrucbt zeer reynigt van de natuurlyke flyme-

rigbeid , inzonderbeid als de moeders van eenige vrucbten

Ex corticis libro fila quasdam tenuia fabricari pof- ofJlymerige koft gefnoept bebben , men moet altydde balf-

funt, uti funt retium , fimiliaque. Idem cortex rype vrucbten nemen tot koken, want de gebeele rype zyn

cum radice Socci Batu aqua; incoctus, & propinatus wat zandig. Uyt de binnenfte baft van defeborfte, kan

Dyfenteriam curat, per ftipites propagari poflunt men 00k eenige dunne touwen , als WJcb-lynen,&'c. ma-

hx arbores, unde & iaepe ad hortorum fepes adhi- ken. Dezelfde feborffe met dewortel van Soccum Batu,

bentur.

Caju Djurang in Java crefCens eft Gobi latifolia

,

cujus folium decern pollices longum eft, ofto digi-

tos latum, non ferratum, fed obtufis dentibus nota-

Jurn, ab utraque parte rugofum, fed maxime ab in-

feriore ipforum parte , ubi vena; fufcae funt. Truncus
vix ultra crus craffefcit , parvosque geric fructus,
Dec itarugofos quam vulgaris Gobi*

Ejus

in water gekookt en gedronken, geneeft de roode - loop ,

men kan dezebomenplantenmetftokken,daaromzedikwils

tot tbuyn-ftaken gebruykt werden.

Caju Djurang op Java , is een breedbladige Gohi , Ut
blad 10. duymen lang, 8. vingers breed, ongekerft, dog

met ftompe tanden , te weder-zyde ruyg, dog meeft van

onderen met bruyne aderen. Deftam werd niet boveneen

dye dik, met kleyne vrucbten, zo ruyg niet ais'tgemeene

dohi
- t 3 i*
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Eius liber feu cortex internus cum AnifofrPalaJfari Zyn binnen-baft gewreven met Anys en Palaffari h*
contritus eiusque fuccus inflammads inftillatus ocu- zap in verbitte en roode oogen gedroopen, geneefi dezlC
lis ardorem tollit & curat illos. Granula quaedam Zelden vind men eenige gryntjes bers of gom daar aan

refinofa feu gummofa aliquando , fed raro in hac in- ep Javaans Blondoe genaamt , 't welk zeer duur is

veniuntur arbore , Javanice Blondoe difta ,
quae ca- Het zelve m water gelegt , <werd gedronken tegens aller-

riflima funt. Haec in aqua macerata propinantur con- bande ziekten, die uyt bitte ontjfaan, en zuyvert mede

tra omnes iftos morbos , qui ex inflaramatione or- de Kraamvrowwen na 't baren.

turn ducunt , depurantque probe puerperas poll par-

tum.

Rumphius in Adpendice haec adaotavit. Rumphius beeft in het Byvoegzel dit ter neergeftelt.

Parvifoliae frudtus diflecti& a granulis depurati , at* De vrucbten van de kleenbladige opgefneden , de korrels

que cum faccharo calefafti,gratum prasbent cibum. daar uyt genomen en met Suyker gefiooft, geveneenaan*
gename koft.

Tabula Nonagejima Quarta De vier-en-negentigjle Float

Ramuth exhibct Capri/id after* latifolia ,G9hi VaunBezaar, Vertoont ecn Tak van de ruyge breedbh&ge luilae Vygebom
%

di&e. Gobi Daun Bezaar genaamt.

OBSERVATIO.
Videtur hac effe Teregam H. JMalab. fart. 3. Tab. Co.

qu» in notis vocatur Ficus Malabarica foliis ngidis , frudhi

rotundo , lanuginofo , flavefcente , Cerali magnitudine , ut& in

Commel. Fl. MaJab* pag. 2?.

AANMERKING.
Deze Vygeboom fchynt te lyrl de Teregam van de HorS

fas Malab. derde deel Tab. 60. welke in de adnotatie ge-j

naamt wert Malabaarfche Vygeboom met ruyge bladeren, en
een ronde wollige geelachtige vrucht, in de grootte van ecn
kars , als meede in de Flor. Malab. fag. zo.

CAPUT DECIMUM. X. HOOFDSTUK.
Caprificus viridis. MuJJu,

H./EC aTDOT mrxtanr ^trn. TUnxram pivAmrc?crarctt-

dentis Gobi, & fubfequentis Siri Boppar. Ejus

folia optime ilia Siri Boppar referunt, fed funt

anguftiora, a fex ad novem pollices longa , tres &
quatuor lata, inferius fenfim a^guftata , fuperius &
in medio latiiTima, ac fubito in apicem definenda,

fuperne glabra , inferne protuberantes & obliquas

multas gerentia coftas , ad tadtum quodammodo rugo-

fa , ac tenuibus cancellatisque venis pertexta , inftar

Varingarum omnium.
Fruttus racemofi arete dependent ex ramis , ro-

tundi , ac paulo minores globulo fclopeti , externe

virentes ac punttulis notad, inaequales, ac fovea fu-

perius notati , interne duriuscula repleti carne ac

granulis inftar Habuol, circa mediath vero cavitatem

obfeure rubent , dulcioremque habent faporem quam
Habuol. Petioli ac folia raro repleta funt lacr,e,quod

in fructibus copiofiuseft,& ficcum flavefcit , fi rami

nempe per noctem fuerint abrupti : Fruttus Augufto
obfervantur, amatque frigidas valles , & planas filvas.

Hujus& altera minor invenitur fpecies, in'perfecr,am

excrefcens arborem , ejus autem folia non ultro pal-

mam longa funt , immo breviora & latiuscula, co-

piofo turgida lacle , fordide albicante , inftar illius

Siri Boppar : Ejus frudlus funt pufilli , magnitudine pi-

forum fufcorum, copioli ex ramis dependentes, ex-

terne obfeure virentes
, pun&ulisque notad , arbores-

que hae fatis craflbs gerunt truncos , non autem funt

altae, ramosque fuos extendunt ample & inregulari-

ter. Fruftus vero plerumque per totum confpiciun-

tur annum in ramis , crefcunt autem juxta fluminum
ripas in fterili folo.

Nomen. Latine Caprificus viridis , quum ejus fruclus

fint femper obfeure virentes ; Amboinice Mujfu : Se-
cunda fpecies nondum proprium & peculiare fortita

fuit nomen , nifi quod Amboinenfes hanc pro parvi-
folia habeant Mujju ; interim mihi dicitur Caprificus
riparia.

Lecus. Ubique in imperio Amboinenfiobcurrit,uti
quoque in Baleya.

JJfus. Tenera folia, laete rubentia,cruda eduntur
ad Bocajfan , & pifcibus adcoquuntur inftar oleris,
fruftus itidem eduntur tarn crudi quam cofti , &
Baleyenfes hos tantopere expetunt, quam Amboi-
nenies 6; Moluccani illos Gobi, aliosque filvcllres Fi-

cos;

De Vyge-boom met groene vruchten.

DJLZt Dxjum tm,J-» «rw, gvnevTjgi JOXHMcn ~ULtTt de JlUUfl-
voorgaande Gohi , en de volgende Siri Boppar.
De bladeren gelyken 00k na Siri Boppar, dog zyn

fmalder, van 6. tot o. duymen lang 3 2- en 4* breed ^ag-^

terwaarts allengskens toefmallende , na wren en in de
midden breetfi , enfcbielykin een /pits eyndigende, bo-

vm glad
t
van onderen veel uytjtekende 9 enfcbuynze rib-

ben bebbende> wat ruyg in 't aantajlen , en metfyne ader-

tjes ruytsgewys doorweven, als alle Varingas.

De vrucbten bangen in trosjes gedrongen by malkander

aan de takken, rond, en nxiat kleender dan eenMusquet-
kogel, buytengroen, met eenige fpikkeltjes , oneffen , en

met een kuyltje voor op , van binnen met een bardacbtig

vleefcb , en korltjes als Hahuol , dog omtrent de middel-

fte bolligbeid zynze donker-rood, van frnaak wat zoeter

als die van Hahuol , de Jleelen en bladeren bebben weinig

melk , de vrucbten wat meerder , en droogt bykans gebeel

op , als de takken een nagt afgebroken zyn. De vrucbten

ziet men in Auguftus, en 'twajt geern inkoele Valeyen,

en in vlakke boffeben.

Daar is nog een kleene zoortef mede een voljlage boom

moerdende, dog de bladeren zyn niet boveneen band lang,

de meejle korter r en breedacbtig, veel melk uytgevende,

die vuyl-voit is , als die van Siri Boppar. De vrucbten

zyn kleen 9 in de grootte van graawuoe emneten yovervloe-

dig langs de takkenJiaande,buytendonker-groen 9
enmede

met pukkeltjes bezet ; de boomen bebben redelyke dikkefiam-

men, dog voerden niet boog, en breyden bun takken <wyi

en ongefebikt uyt. De vrucbten ziet men meefi '* gebele

jaar door aan de takken, en zy voajfen langs de oevers

van de rivieren , op een magere grond.

Naam. In *t Latyn Caprificus viridis, om dat zyne

vrucbten altyd donker-groen blyven. Op Amboinfcb Muflu-

De tvoeede zoorte beeft nog geen eygen naam , als datze

de Amboinezen voor een kleenbladige MufTu bouden. i«

noemze by provifie Caprificus riparia.

Plaats. Men vindze overal in 't Amboinfcbe gebied,

als mede op Baley. .

Gebruik. De jonge bladeren, die Itet-rood zyn ,
isera*

taauw gegeeten tot Bocaffan, en by ViJJcben gekookt,au

ander moeskruyd; zo iverden 00k de vrucbten gegeeten,

zo wel raauw als gekookt, en de Baleyers maken daar

veel werks van als dc Amboinezen ert MtfW0M*™fo







V Boek. XI Hooftfl, AMBOINSCH ICRUffiSOEK. <}£

;os : Fru&us vero hi prohiberitur illis, qui cutis quan-

dam habent aperturam vel exulcerationem , quae per

horum foliorum ufiim exacerbatur.

Altera fpecies nulli hucusque infervit ufui , fal-

; * nondum innotuit, eftque indicium fructus non
-alere, quum tam dm ex arboribus depen-

tern is

jmiltum v__

deant, nee ab avibus expetantur

Tabula Nonagcjima Quinta

Ramum exhibet Cafrifici viridU , quae fine dubio eft Peru

Teregam H. Malab. Tom. 3. Tab. 6x. uti ex Figurarum

comparatione, 6c defenptione patet, eftque Ficus Malaba-

rica, foliis afperis, fru&u rotundp lanuginofo majore Bay*

Hift.pt. p. 1435*

Gohi, en andere wilde PygeJi; deze vrucbt werd ver-
boden diegeene,die eenige opening offcbilfering des Luydi
bebben, die door t eeten van deze bladeren p rooter zullen
werden. °

De tweede zoorte is tot niets bequaam , immers z\m ge-
bruyktot nog toe onbekend,een teken dat devruchtenniet
veel deugen, om datze zo lang aan de boomen 9 en vande
Yogclen ongemoeyd bangen blyven.

De vyf- en negentigfle That
Vcrtoont een Tak van de groene nuildcVygebom , welke 20a-

dcr twyffel is de Peru Taregam van de Hortus Malab. Tom.
3. Tab. 61. zo aJs uyt de overeenkomft der Figarcr. tn be*
fchryving blykt, welke verders by Ray. in 2yn Hifter. der
planten. fag. 1455. genaamt wert MaJabaarze Vygtboom;
met ruyge bladen , en een ronde en ruyge grootere ttucht.

CAPUT UNDECIMUM. XL HOOFDSTUK.
Ficus Septica^ Siri Boppar.

Vulgaris hie obcurrit Ficuum iilveftrium fpecies,

quae non perfeefca eft arbor, fed potiffimumfru-

tefcit , uno alterove incurvo & craffo exfurgens

trunco ,
qui cortice glabro & pallide cinereo obduci-

tur, vulgo vocatur Siri Boppar , varietatem quandam
habet, cujus communem hie defcribemus formam:
Frutex autem raros , craflbs , pingues , & fragiles ge-

rit ramos , late & inregulariter extenfos. Folia inordi-

natafunt, magna, lata, & pinguia, feptem, oclo,

& decern pollices longa, quatuor & quatuor cum di-

midio lata, fex feptemve crafUs venis pertexta, uti

in Varinga;nervus autem medius notabiiior eft quam
in reliquis laftefcentibus arboribus, qui amplus eft,

albus, & ab utraque protuberat parte. Ex foliorum

alis unus alterve frucr.us excrefcit fere feffilis j Ficis

limillimus, fed magis compreflus , fupra latus&umbi-
Hcatus, primo pallide virens , pun&ulis albis notatus,

parum rugofus , fenfim flavefcens , glaber , & ad fa-

ctum mollis, inftar maturorum Ficorum* Intus re-

pleti funt hi fructus fimilibus granulis , fed femper
parvam formant in centro cavitatem : Maturorum
lipor fatuus eft ac dulcis , ad Ficos magis adcedens,
quam ullus alius praecedens fructus , qui ori fatis gra-

tus eft, excepto quod ficcior fit,&ventriculo magis
naufeofus , ex toto frutice fauciato fpiflum , flavefcens,

& amaricans exftillat lac, multo magis noxium quam
in ullis Varingis.

Arbufcula eft ubivis obvia tam in filvis quam in

hortis , in quibus contra hominum voluntatem crefcit

ex granulis feminalibus , quae ab avibus ac prssfertim

a vefpertilionibus per feceflum hinc inde difpergun-

tur, immo in ipfis concavis aliarum arborum cortici-

bus, ex quibus hie frutex, uti Varinga, propullulat:

Ejus lignum eft album, molle & inutile, intus cor

gerens aquofum ; radix transverfaliter nee profunde
per terram prorepit , externe rubens , interne albicans.

Folia in fuperiore parte albas aliquando gerunt ma-
culas , ac ramulorum extremum terminatur in longos

acvirides apices, uti in cunctis Varingis, hi vero ma-
joresfunt & crafliores, ramorum cortex glaber pe-
nitus eft & albicans.

Hujus & altera filveftris obcurrit fpecies , folia ge-
rens longiora & anguftiora, cujus fructus ex viridi

rubent.

Nomen. Latine Ficus Septica a toxica vi , qua lac
conftat . Amboinice & Malaice Siri Boppar & Siti

Boppo : In Hitoea Siti Bopped. Veri autem Malaienfes
ipiam vocant TJpo. Ternatice Tagallo, in BandaGz/w
Tomhr , in Java & Baleya Awar Ainar. Macaflara
To*o Tobo.

Locus. Incunclis aquofae Indiae crefcit infulis , in
Orientalibus vero plagis magis obvia eft, atque con-
tempta arbor eft.

Vfus. Ex. ejus reclis rami* hortorum pali forman-
tur, qui expetuntur vegetativi ad fepes, casterum ti-

Jjnis non infervit, nee utilis eft haec arbor, ejus ra-
^ices five folae five cum illis Pifang Swangy ore ma-
tticats, ipfarumque fuccus deglutitus antidotum praebct

anxie-

Defcbadelyke JPyge-Boom*

NOcb is 'er een zeer gemeen Jlag van wilde Vygenl
geen volkomen boom voerdende y maarmeejtendeel een
Jlruyk, met een of twee' kromme dikke Jiamr,ien %

en eeneffene ligt-groene fcborffe\ men noemtze in 't ge-
meen Siri Boppar , en zy beeft eenige veranderingen , waar
van wy de gemeene gedaante bier befebryven: De jlruyk
beeft vueinige dikke , vette, en brojfe takken, voyd en on-
ordentelyk uytgejpreyt. De bladeren (loan zander ordre*
groot, breed, en vet, 7. 8. en 10. duymen lang , 4. en
4i breed, met 6. en 7. dikke adertjes doorweven, gelyk
aan de Waringen. De middel-zenwwe is kennelyker dan
aan andere melk-bloemen , breed , wit , en aan weerzyden,
uytpuylende. Uyt de feboot der bladeren wajfen ten of
twee vrucbten op kortejleclen . de Pygen 00k zeer gelyk*
dog meer gedrukt , voor breedfl met een kuyltje , eerfi
Meek groen met eenige witte puntjes . wat ruyg, mettet
tyd geelacbtig

, glad , en week in *t aantajlen , als rypc
yygen. Binnen zynze gevult met diergelyke korls , dog
maken altyd een kleene bolligheid in de midden, defmaak
in de gebeele rype is laf en zoet , de Vygen nader komen-
de dan eenig voorgaande , en in de mond redelyk aange'
naayh, bebalven datze wat drogerzyn, en in de maag
walgelyk ; uyt de gebeele plante als men ze quetjl , vloeyd
een dikke geelacbtige en bitteracbtige melk , die veel zor*

gelyker is dan aan alle Waringen*

Het is etn boompje over-al gemeen , zo wel in 't wild
als in de boven , daar 'r tegen dank van de menfeben
groeyd van de zaatkorrels die de Vogels , inzonderbeid
Vleermuyzen,door den afgank bier en daar verjpreyden,
ja zelfs in de bolle fcborjjc van andere bomen, daar men
dit gewas , gelyk de Varingas ziet uytfpruyten ; bet bout
is week en ondeugend, van binnen een wateracbtig bert

bebbende, de wortel kruypt dwers en met diep ondef de

aarde, buyten roodacbtig, binnen wit. De bladeren beb-

ben aan de bovenjle zyae dikwils eenige witte plekken,

en de takjes aan 't uytterfle eyndigen in lange groene

fpitze, gelyk als Waringen, dog deze zyn groter en dik-

ker ; defcborjfe aan de takken isgantsejfen , en witacbtig.

Men beeft nog een wilde zoorte, met langer en fmaU
der bladeren , en de vrucbten zyn uyt den groenen wat
roodacbtig.

,

Naam. In 't Latin Ficus Septica , van de verrotten-

de kragt 7
die de melk beeft. Op Amboinfcb en Maleyts

Siri Boppar en Siti Boppo, dp Hitoe, Siti Borjpal. De
recite Maleyers noemenbemLipo,op Ternaats Ta.ga.llo

,

op Banda Caju Tombor, op Java en Baley Awar Awar,
Macaffaars Tobo Tobo.

Plaats. Hy wajl op alle Eylanden van water-Indien^

dog in de Oofierfcbe quariieren wel zo gemeen , en is een

veracbte boom.

Gebruik. Uyt zyne regte takken maakt men tbuyn*

jlaaken, die men bebben wil,dat uytfebieten zullen, an'

ders tot bet timmeren kan men niets bekwaams daar van

bebben, de wortelen, *t zy alleen, of met die van Pifang

Swangy in de mond gebiouwt , en bet zap ingeftvolgerh

zyn



iH HERBARII AMBOINENSIS LiberV.cap.Xt

anxietati & noxiis qualitatibus venenatorum pifcium,

quales funt Utricularii, Duriones, &c uti & radices (Ju-

do feu Ubiijilveftris. Alii utrasque priores fumunt radi-

ces cum illis Caricis Lalan, quas in aqua conterunt,

ipfarumque fuccum exprimunt , quem propinant con-

tra quemvis noxium rioum tamquam promptum an-

tidotum, adfumptum enira venenum per vehemen-

tem ejicit vomitum.
Folio -urn ac petiolorum lac inftillatur Herpeti exe-

denti ,
quod in India malum eft quam obftinatiilimum

,

& Coufap vocatur
,
quodque difficillime curatur, fi

inveceratum fit, haec vero cura non inftituitur niii ta-

il' in Herpete , quae aliis non aufcultat remediis , quum
dolorifica fit, hoc enim lac corporis tangens partem

crudam vel fanguinolentam , vi feptica adjacentem

carnem exulcerat, & ut decidat,efficit,fednon late

fefe diffundit, ac fimul acari decidunt, qui Herpetis

propagationem cauflant;fi ulcus jam ulceretur, cata-

plasma componendum eft ex Siri Pinanga, nucibus

Jnofchatis, ac pduxillo Zingiberis, quod ipfi inponi-

tur, & elcharam caufTdt , nib qua ulcus exficcatur,

turnque fimul decidif. ii vero minimus acarus in cu-

te remaneat, herpes iterum proferpit,atque curatam

diu repetenda eft, donee nullum ejus fuperfit vefti-

gium,hoc enim malum mirifice fefe abfeondit , ac dif-

ficillime eradicatur , dura vero ac robufta incolarum

corpora facilius hanc fubeunt curarn quam mollior

Europaeorum cutis , dolor autem leniri poteft Oleo

Ovorum. Folia cum Calappi oleo inlinita & calefa-

fta ani prolapfum curant,fi ipfi inponantur,fiqueali-

quid maligm per pifces vel fruftus corpori fuerit in-

geftum , haec radix coquitur cum Amboinenfi Cat-

ling, quae propinatur, ac fimul portiuncula iftius ra-

dicis cum Pinanga mafticatur.

In hunc vero finem proefertur radix rubra filveftris

fpeciei , mirandum autem eft hunc fruticem innoxie

pofle adhiberi tarn interne quam externe, fi modo
ejus lac non crudam vel fanguinolentam tangat car-

nem, quo in cafu ulcera excitat : Quidam cum api-

cibus, qui in tenera explicantur folia, &vifcofi funt,

omnem oculorum pinguem & craflum mucum deter-

gunt, quo oculi obnebulantur, quique illis adhaeret,

periculofa vero eft cura, quae caute ac prudenter in-

ftituenda eft ob noxium lac : Bini ejus fru&us come-
fli tantam in ventriculo excitant commotionem , ut

vix vomitum inpedire pofiimus , licet gratusm praebe-

ant faporem, unde non eduntur, nifi aliquando de-

lettationis gratia a pueris.

AHuJ ©bcurrif- &H Boppum angujlifolium , quod ar-

bufcula elt mediocns,reci multo longinra 8*»"> Mi*.

quodammodo illis Gajangi limiiunia , quatuordecim

pollices longa , quinque lata , flrma , intenfe viridia,

glabra, albisque coftis pertexta, cujus ramuli in Ion-

gum quoque definunt apicem feu corniculum , uti in

cunttis Varingae fpeciebus , ex alis iftorum foliorum

unus alterve excrefcit fruftus , rotunda poma refe-

lentes , laete virentes , maturi autem parum flave-

fcunt , magnitudine fruftuum Bintangorce, feu binos

digitos lati , ex rotundo parum comprefli , ac fupe-

rius circa umbilicum granulofi , intus vero repleti

funt came alba & duriuscula , quae granulis quoque
referta eft, uti in vulgari Siri Boppar.

Ex foliis & ramulis vulneratis lac quoque exftillat,

maturi fruftus quodammodo edules funt. Raro ob-
currit ac potilnmum in filvis, tenera ejus folia cum
Siri & calce mafticari poflunt defeftu Pinanga;. Ba-
leyenfes quidam Siri Boppar fruftus in minima con-
fcindunt fruftula , quae magna copia comedunt, ad vo-
mitum& feceflum excitandum , alii folia adhibent cum
dulci potu Towak ac pauxillo Zingiberis conterunt,
cujus iuccavn exprimunt eundem in nnem, qui commo-
de fatis efficitur: Aliquando etiam adcidit, ut inter

oculorum curam per memoratos iftos ramulorum a-

pices totum oculi globum perdiderint, quod adle-
go, ne cura haec inftituatur.

Quam inutile hoc lignum in terra eft , tam du-
nbile eft in aqua marina , unde & pali corbium pi-

fcatoi iorum ex hoc formantur t praefertim talium

,

qui circa oftia locantnr, quum amarum lac inpediat,

quo minus coflbs ac teredines generenc

Am-

zyn een tegengift tegens de benauwtbeid enfcbadelykbeid
van quade ISiJJcben en Crabben , als daar zyn Opblazers
Durioens-viJJcben , fife, en de wortelen Oudo of Ubium
filveftre. Andere nemen de beyde voornoemde wortelen
met die van 'tjnygras, wryven die in water, drukken
t zap uyt, drinken die tegens alkrbande Jcbadelyke koli
als een dadelyk tegen-middel ,want zydoenbetingenomerL
fenyn door Jlerke brakingen overgeven.
De melk uyt de bladeren of fteelen druypt men op den

Herpes Exedens , in Indien een balfierriggebrek , en Cou-
mpgenaamt, 't <welk moeyelyk te genezen is,zo 't verou-
dert , dog deze Cure gebruykt men niet dan aan zodanige
Herpes, dievoor andere middelen niet ivykenivil, om
datze watpynelyk toegaat , want deze melk overal'ilyf
rakende , daar t raauw of bloedig is , doet met baare
rottende kragt 'tomleggende vleefcbJweeren en uitvallen,
dog niet breed, en met eenen vallen de Sierkens mede
uyt , die de omvreting in de Herpes veroorzaken ; als '£

zeer nu begint te Jweeren ,moet men een papje gereed beb-
ben van geknouwde Siri Pinang, Noote-Mufcbaten, en
een weinig Gingber daar opfmeeren, zo maakt bet een
korjle , waar onder de Ulceratie mooytjes opdroogt , en te

zamen afvalt,maar zo 'tminfte Sierken in 'tvleefch ver*
borgen blyft, zo kruypt de Herpes al weder voort, en
men moet de Cure zo lang bervatten , tot dot men geen
rejiantjes ziet , vermits dit euvel zig wonder verborgen
kan bouden , en moeyelyk uyt te roeyen is, dog de bards
en robufte ligbamen der Inlanders kunnen deze Cuur ge-
makkelyker verdragen dan de weeke buyd der Europea*
nen. De pyn kan men ecbter verzagten met olievaneyers
gemaakt. De bladeren met Calappus-olye gefmeert twarm
gemaakt , en opgelegt , geneezen den uytbangenden agter-

darm, als men iets quaati van Viffcben of vrucbten ge-

<>eten beeft^zo kokenze deze wortel met Amboinfcbe Cat-

jang, en drinken 't zelve, ondertuffeben een flukje van
de wortel met Pienang knouwende.

Hier toe ijuerd de roode wortel van 't wilde gejlagtvoor

beter'gebvuden ,zynde wonderlyk, dat men dit gewas bin-

nen en buyten 't ligbaam onfebadelyk gebruyken kan, ah
maar de melk geen raauw of bloedig vleefcb aan ons lig-

baam raakt , in welk geval alleen 't zelve Jweeren veroor-

zaakt. Zommige kunnen met dejpitze , daar dejonge bla>

deren uyt worden , en wat kleverig zyn , allerbande vet-*

tigbeyd en dikke Jlym iMn de oogen afvegen , die 'tgezigt

verduyfieren , en daar van een vlek groeyen kan , maar 't

is een periculeuze bandeling , en men moet voorzigtig daar

mede omgaan , wegens de Jcbadelyke melk. Meer dan 2.

vrucbten teffens gegeten, maken zulk een onwil in de

maag, dat men zig qualyk van broken ontbouden kan,

boewelze aangenaam van Jmaak zyn , werden dierbalven

niet gegeten dan alleenlyk uyt plaijier voor de jongens.

Daar is nog een Siri Boppum anguftifolium , mede
eentniddelmatig boompje y

maar beeft veellanger bladeren,

eenigfints die van Gajang gelyk, 14. duymen lang, 5.
breed , ftyf, hoog groen , glad , en met witte ribben door-

regen ; de takjes eyndigen 00k in een lange Jpitze ofboorn-

tje, gelyk alte Waringen, uyt de Jcboot van de voorfie

bladeren wajjen een of twee vrucbten , als ronde appelt]esy

ligt-groen , dog de rype worden een weinig geel , in de

groote van Bintangors vrucbten , of twee vingers breed,

uyt den ronden wat gedrukt, en boven rondom 'tnaveltje

watgekorlt , binnefi bebbenze een wit en bardacbtigyleetcb,

en voorts met korls gevult } gelyk de gemene Siri Bop-

par.

De bladeren en takjes gequetjl zynde, druypt daar

insgelyks melk uyt. De rype vrucbten kan men ter nood

eeten. Men vind bet zelden , en meeji in 't wild , de jonge

bladeren kan men met Siri en kalk eeten , by gebrek van

Pinang. Zommige Baleyers nemen de vrucbten van Sin

Boppar , Jnyden die kleen als bakzel , en eeten -die zo

op in ruyme quantiteyt, om aan 't broken en kamergang

te komen , andere vryven de bladeren met zoete Towak ,
en

een weinig Gingber ,perjfen dat uyt bet zap , en drinken bet

tot den vorigen eynde, 't welk gemakkelyk toegaat. Zo

is 'took eens gebeurt, datze in 'tcureren vanverdonkerde

oogen , door bovengemeldejpitzen de oogappel gantjeb be-

dorven bebben, tot een waarjebouwinge dat men die Cure

myden moet.

Hoe ondeugend dat dit bout op 't landjcbynt, zo du-

rabel is
y

t nogtans in zeewaur , dies men de ftaken van

de Vifcb-Serien daar van maakt, inzonderbeid die om-

trent de boofden ftaan, want de bitten melk loot geen

worm daar in groeyen. «





.V.Boek.XUHdbftJl. AMBOINSCH KRUYDBOEK; tft
Amboinenfium lepra Cafcoda&KeJJiKejJi,h.c.mor- De Amboinfcbe Lepra Cafcoda en Kefli Kefli , dot ii

bus fquamofus dictus,hoc quoque ladle curanpoteft, fcbubbe-ziekten genaamt , kunnenze ook met deze melkgc
{i crudae inliniatur fcafoei , at exulcere<\ Folia tene- nezen , als ze die op 't raauwefcburftjlryken , en laten

uytfweren. De bladeren in een jong Bamboesje geftoken,
daar in wat gefmoort , en gebonden op bloedjweeren en
Apofteumen , trekt dezelve op.

De melk op de voeten van waterfucbtige menfcben ge*
bonden, maakt aldaar gaten, waar uyt de zugtige bU'

rae indita arundini , Bambu di6tae,acque in ilia mace-

rata, anthracibusque inpofita & apofthematibus, ilia

adtrahunt.

Lac pedibus Hydropiconim inlinitum ulcera exci-

tat, per quae humores ferofl exfluunt, quae ficcis tu-

rundis tam diu aperta fervantur, quam diu id utile meuren tyferen , dewelke men met droog plu&zel most
cenfetur. open bouden, zo lange men 't noodig agt.

Tabula Nonagejima Sexta

Ramum exhibet Vtcus Septita, Siri Boppar didae, qua eft

Hondir-Aloti H. Malab. Tom. 3. Tab. $-9. ubi & plures

aliae harum Ficuum obcurrunt fpecics.

De zes- en negentigjle Plaai

Vertoont een Tak van de fcbadelyhe Vygehoom Sir TSoppat

genaamt , welke is de Hondir-Alou van de Hortus Malabo
derde deel , Tab. 59. alwaar nog meer zoorten van deeic
Vygeboom voorkomen.

CAPUT DUODECIMUM; XII. HOOFDSTUK.
Arbor Glutinofa. Daun Caudal.

*jMc arbor Populi fpeciem prae fe ferre videtur,

j~\ breviorem veroimagis inregularem , fed craflio-

rem gerit truncum , ejus rami funt longi , tere-

fces , & retti , aequali & fuccofo cortice obdu&i , qui

facile decorticari poteft uci in Salicibus, trunci vero

TUgofus eft , fiflus, & fqualidus, acfi aduftus foret,

lentus admodum , ficcus, fit difficile confringitur , fi

vero incidatur, nigrefci* : Folia hinc inde inregula-

ri locantur modo longiusculis in petiolis , illi§ Populi

quodammodo fimilia , fed oblongiora , ad oras angu-

lofa , & ample dentata , pallide virentia, paucis &
obliquis admodum coftis pertexta , fere uti in Siri fo-

lio. Superiora folia maxima funt
, quatuof & quatuor

cum dimidio pollices longa, binos lata,inferioratres

cum dimidio longa funt, rotundiora, minusque den-

tata , illisque Populi fimiliora, ipforum fapor fatue

dulcefcit, decidua vero & ficca nigrefcunt.

Flores racemdfi funt inftar illorum Vitis , qui pri-

me viridia & obloriga funt capitula,cjuisque veromi-

norem Jasmini refert florem , feu hujus regionis Pu-

laffari, viridi conftans collo , cujus fuperior pars in

quatuor vel quinque aperitur petala alba & angufta,

retrorfum inflexa. In centro totidem locantur fta-

mina, in interna autem parte petala pilofa funt, ip-

ibrum odor dalcis eft, feci debilis, ac plerumque inu-

tiliter decidunt. Floris pars inferior fenfim crafle-

fcit , baccamque format , quae diu ficcum fuftinet

florem : Hsec bacca fenfim iri rotundam excrefck
formam inftar minoris Cerafi nigri, eftque albicans

vel rubens inftar aeris citrini feu inftar margaritae, quae

gummofa quadam rubra aqua obdutta eft , eftque

glaberrima & fplendens, ad tactum mollis. Pericar-

pio infident ftellato & foliofo , ac fuperius brevem
mollemque gerunt apicem. Sub externa tenui pel-

licula humor reconditur vifcofus , in cujus medio
JoDgiusculum locatur ofliculum, uti in Cerafis, ipfa-

rumque fapor fatuus eft & aquofus , cum quadam
adftriclione: Sub externo ficco trunci cortice alius

fuccofus & viridis reconditur cortex , ligno incum-
bens, qui ad interiorem partem albicat, mollis eft,

attamen lentus in vctuftis truncis t circa cor lignum
cinereum eft feu nigricans.

Anni tempus. Floret Octobri & Novembri : Baccse
vero diu ex arbore dependent vagae ex racemis

,

quum plurima riorum pars pereat. Lignum ejus eft

vegetable, unde & ad hortorum fepes adhibetur,
iblum amat durum & argillofum , optime autem in

planis crefcit campis inter Caricem , non vero in

montibus vel denfis (ilvis.

Nomen. Latine Arbor Glutinofa. Malaice Daun Cau-
dal, Caudallan 9 &. Sacandal , a fructuum vifcofitate,

quae cum Amylo convenit. Ternatice Totebo & Tote-

bo. Amboinice Aypacca. MacalTarice Cammang, Ba
leyice Candal & t)aun Candal.

Locus. Vulgaris& contempta eft arbor , plerumque
Per totam aquofam Indiam obvia , praefertim in Mo-
fuccis.inAmboina potiflimum obcurrit inHitoesora,
m planis campis, circa primarium habitaculum Hila>
Tom. HI. in

De kleeverige Boom.

DEzeit boom wil een verbeeldinge van de Populier*
boom zyn, by beeft een korten, ongefchikten , dock
dikken ftam , de takken zyn lang , rank , en regt *

met een effene en zappige fcborjfe , die zig ook ligt laat af-
Jcbillen, gelyk aan deWilligen, maar aan den flam isze
TLiyg> gejebeurt, en lelyk, als of ze gebrand was; zeer
taay, droog, en moeyelyk om aan Jlukken te trekken, ah
men daar in kapt, nverd zefwart. De bladerenfiaan bier
en daar zonder ordre , op langacbtige fteelen, die van
Populier eenigzints gelyk , dog langvoerpiger , aan de Lan-
ten geboekt 9 of wyd getand

t bleet-groen , met weinige
zeerfebuinze ribben doortogen ibykans als in 'tSiri-blad.

De voorjle bladeren zyn de grootjle, 4. en 4} duymen
langy 2. breed, de.agterfte zyn 3 J lang 9 ronder t rfiin

getand, en die van Populier gelyker , baarfmaak is laf-
acbtig-zoet, de afgevallene en verdroogde voerdenfwart.

'* Bloeyzel komt aan troffen voort , gelyk dat van d*
Wynflokken , zynde eerjl groenacbtige en langwerpige
knoppen , yder bloem gelykt een kleene Jasmyne , of bier

te lande die van Pulajfari , te weten met een groen bals-

ken, en *.t bloemken zelfs bejlaat uyt 4. a$. kleene ,<witte,

enfmalle blaadjes , die agterwaarts gekrult fiaan. Inde
midden ziet men even zo veele draatjes , en aan de binnen-

fie zyde zyn de blaadjes voat bayrig , baren reuk is zoet ,

dogjlap, en vallen meefi vergeefs of. Het groene balsken

begint daar na dik te <uoorden, enformeert een befie, bet

ivelke de gedroogde bloeme nog lang boven opdraagt ; deze

befie weft metter tyd rond , als een kleene Krieke , nvitag-

tig of ligt-rood
,
gelyk bleek koper , of als een peerI, die

met eenig rood gomwater overtrokken is , zeer glad glim-

mende,en week in 't aantajlen. Zyftaan op een gejternt

en bladig bordje , en boven op bebbenze een korte weeke

fpits. Onder 'i buytenfte dunne buydeken , werd een

gantfeb Jlymerige vocbtigheid begrepen, en in de midden

een langacbtige fieen ,
gelyk in de Krieken. Defmaak is

laf en wateracbtig, met eenige zamentrekking. Onder de

buytenfte droogeJcborjfe desjlams, leyteen andere vocb-

tige en groene baft, dicbt tegen 't bout, deWelke na bin-

nen wit is , week , en niet te min taay aan de geheel oude

ftammen, omtrent^tbert afcb-graauw offwartacbtig.

Sayzoen. Het bloeyd in Ofitober of November , de be*

Jien ziet men lang aan den boom bangen ,ftaande ydel dan

de troffen , dewyl 't meefte deel der bloemen bederft. Het is

een groeyzaam bout , dies men bet gebruykt tot tbuyn-fta-

ken , docb het wil een barde kieyacbtige grond bebben ,

en 't waft liefft op vlakke velden, in 'tfny-gras, maar

niet in 't gebergte of digte boffeben.

Naam. In 't Latyn Arbor Glutinofa. Op Maleyts-

Daun Caudal , Caudallan , en Sacandal , alles van de

kleverigbeid der vrucbten , die fiyfzel gelyken. Ternaats

Toteho en Totebo. Amboinfcb Aypacca, Macaffaars

Cammang. Baleys Candal en Daun Candal.

Plaats. Het is een gemeene en veracbte boom, meefi

door gebeel water Indi'e'n + inzonderbeid in de Moluccas.

In Amboina vind men bem meeft op de Kuft van Hitoe,

in de vlakke velden, rondom de boofd-refidentie Hila %

V ,
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xtf HERBARII AMBOINENSIS LiberV.

in Leytimora non multum crefcit ,
quum folum ibi

fie arenoium.

Ufusi Ubi in fufficienti copia ad manus eft, fepes

hortorum ex ejus ramis plantantur , qui & circa asdes

terra? etiara conmittuntur,quo autem magis ejus ra-

mi amputantur, eo denfiorem gerit comam inftar Sa-

licum. Menfibus Februario & Martio tot fru&ibus

onufta eft,ut ejus rami deorfum vergant,fi ejus cor-

tex abradatur vel disrumpatur , ingratum ac fortem

fundit odorem , at potiflimum cortex , nihilominus ta-

men folia optime iapiunt,& in ciboadhibentur,pra>

fertirn in quodam pifcium cibo Boboto didto ,
quum

pifces diverfis obvolvuntur foliis, quae fimul coquun-

rw,yifcofo fucco utuntur incolae ad levia opera con-

glutiuanda , uti papyrum , floresque in fertuin conle&i

diebus feftivis & in nuptiis,qu£e res tamen brevi ite-

rurn diflblvuntur.

Folia porro hujus arboris refrigerantefn habentvir-

tutem, multumque adhibentur interne ad seftum re-

fraenandum tam in febribus quam Cephalalgia vel aliis

in raorbis,hoc autem refrigerium temperatum eft ac

fimul dolorem fedat, hunc in finem recens foliorum

fuCeus cum aqua fubaftus & exprefluspropinatur,vel

folia aquae incoquuntur, & hoc deco&um quotidie

hauritur : Hocce Julapium itidem conducit iis , qui

ex crapula cephalalgia laoorant. Succus hie etiam

valet in variolis, interne enim refrigerat, atque op-

time variolas expellit. In iEthiopum quodam libello

Spodium inveni defcriptum, quo nubeculam oculo-

rum detergunt , quod componitur ex cinere foliorum,

& exufto Tsjavonys , quod tenue eft Bengalenfium
linteum, cum pauxillo Cubebarum, & aqua rofarum

mixtum, quod oculis inftillatur, adnotatum porro

erat,hoc quoque optimum efle fenibus , quibus ocu-

li obnebulantur. Crailiffimus vetuftarum arborum cor-

tex quam maxime laudabatur contra Dyfenteriam,

fi hie cum corticibus femi - maturorum Granati po-

morum in aqua ebullitur, & quotidie bibitur. Hunc
in finem Ternatenfes utrosque hosce cortices conte-

runt, quos fecum ducunt in longis itineribus marinis,

Jiber feu cortex internus hujus arboris cum Calappi

nucleo toftus , addico pauxillo feminis Anifi cum a-

qua , propinatur ad febrilem aeftum refraenandum , &
exftinguendum ilium

,
qui ex calefacientibus potibus

eontrahitur. Vetufti corticis deco&um faepius propi-

natum corpus agile reddit, dcco&um vero cinerei

cordis, quod circa meditullium veterum truncorum

reperitur, conducit morbo Rqftong difto, qui Ozae-

na eft, feu nali tumor, ex quo fauces fimul inflam-

mantur.
Decidua integra folia in cinerem comburuntur,qui

cum Calappi oleo conmifcetur, quo inliniuntur pue-

ri fcabie prorepentelaborantes, tarn in corporequam
in capite,ut exficcetur, fruttus ob omnibus fere avi-

bus eduntur , uti & ab apris , auos venatores invefti-

gant eo tempore, quo hujus arboris frudtus mature-

fcunt. Viridis ramorum cortex in ramenta films ad

ligamen adhibetur, uti apud nos cum Salicum vimi-

nibus fit ,
quique hinc in ufu eft apud Oryzae meflb-

res ad mergites conligandas , hoc autem poft meridiem
inftituendum eft, ante meridiem enim nimiseft muci-
laglnofus. Ejus lignum ad coftas minorum navigio-

rum itidem adhibetur, quum lentum fit, nee finda-

tur ; atque in aqua marina durabile.

Baleyenfes ex levibus hujus arboris fegmentis ara-

trum fabricant, atque vomerem ejus formant loco fer-

ri ex duroSagueri ligno, quod pauco obducunt ferro.

Juga quoque ex hoc fiunt , quae bubulis inponunt.

Supra indicatum fuit , florendi tempus hie in Am-
boina efle menfes Oftobrem &Novembrem , qui men-
fes hisce in terris funt vernales, in aliis vero infulis

contra menfe Martio floret, ac fruftus Julio mature-
fcunt , quum ibi aliud fit anni tempus.

cap. XII;
op Leytimor beeft men hem weinig, dewyl 'taldaar zan.
dig is.

Gebruik. Daar men hem in overvloet beeft maakt
men thuyn-fiaken van zyne takken, en men laat'bem ook
bmtrent de buyzen groeyen, en boe meer men bem van
takken berooft, boe digter by uytfebiet , op de maniervan
Willigen. In de maanden February en Maart is by zo
Vol vrucbten 9 dat de takken nederwaarts gebogen baneen
als men bemfebilt ofafbreekt, zo geeft by een onaanee*-
namen enjlerken reuk 9 meeft uyt defchorjje ,niet te min
zyn de bladeren van een goedenJmaak , en werden in de
k°ft gegeeten , inzonderbeid by zekeren vifeb-kofi Boboto
genaamt , daar men de vifeb met verfebeide bladeren be-
wint , en te zamen kookt ; den kleverigen Jlym gebruyken
alle Inlanders ,om verfebeide Ugte veerken te plakken , als
papier, en bioemenaan kranzen op bruyloften, 't voelk
egter in korten tyd voider afvalt,

Voorts is 't loof van dezen boom van een verkoelende
kracht, en werd veel gebruykt tot allerbande inwendige
brand, 't zy in koortzen* hooft-pyn, of anders, docb is

deze verkoelinge maar matig , en met eenen de pyn (liU

lende , men neemt bet zap uyt de verfche bladeren , met
water gevzreven en uylgedrukt in, of men kookt de bla-

deren in water, en drinkt daar van dagelyks: Dezen
koel-drank doet ook goed aan den genen

7
die verbuyft ,tn

pyn in 't boofd beeft van dronkenfebap. Het zap' is ook

goed in de kinderpokken ingedronken , want bet verkoeld

inwendig,en dryft de pokken tegemakkelyker uyt. In een
Moors boekje vond ik een Spodium befebreven, waarme-
de %)' de verdonktrde oogen afvegen ,'twelkgemaaktwerd
van de afch dczer bladeren, afeb vangebrandeTsiavonys,
dot is fyn.Bei:gaals linncn, met een weinig Cubeben en
rooze-water genmngt , en m de cogen gedaan,en daar by
Jlond , dat 't veel gebruykl Wip.rd van oude luyden, die '£

gezigt van buyten begint te verduyfieren. De dikfie

Jcborjfe van oude bonien wierd zeer geprezen tegens rode-

loop, als men dezelve met defchorjje van balf-rype Gra-
naat - appelen in water kookt, en dagelyks drinkt.' Tot
dien eynde voeren de Tematanen deze bey'defchorjje meeft
by boar op verre Zee-reyze; dt binnenjie fchorjje met Ca-

lappus-pit gebrand, een weinig Anys daar by gedaan,en
met water gedronken , verkoeld den brand in dekoortzen,

en die uyt beete drank ontjbaat. Het DecoBum van de

oude fcborjje dikwils gedronken, maakt bet lighaamfris%
maar de Decoftie van 't graauw bout , dat men omtrent

bet bert van de oude Jiammen vind , if goed gedronken

in dejiekte Roftong, *t welk is een Ozaena of neus-gc

fweer 9 waar van de keel mede geinfeSteert werd*

De afgevalle gebeele bladeren brand mentotaJJcbe 9 ver*

mengtze met Calappus-oly , en befirykt daar mede de kin'

deren,die bet vloeyendefcburft bebben,zo aan *tlyf9 als

op 'tbooft,cm die op te drogen; de vrucbten werdenvan
allerbande Vogels gegeten , als mede van wilde Swynen,
daar dan de Wild-Jcbutten op weten te pajjen , als de tyd

is, dat deze bomen dragen ; met de groene laji van de

takken in riemen getrokken , kan men ook binden ,
gslyk

met die van de Wilgen , gebruykelyk by de rys-Mayers

om baar Rys-fcboven te binden , docb dit moet na de mid-

dag gefebieden, want voor de middag is ze teflymerig.

Dit bout werd ook tot ribben aan kleene Vaartuygen ge-

bruykt, dewyl bet toy is, nietfebeurt , en in zeewater

durabel.

De Baleyers maken uyt de Ugte bouten, baare ploegen

tot defchare, inplaats van yzer nemenze bet barde bout

van Sagueer -bomen met een weinig yzer bejlagen. Zo

werden ook de jokken daar van gemaakt, waar mede zy

baare Buffels infpannen.

Boven is gezegt 9 dat zyn bloeytyd bier in Amboina in

de maanden OEtober en November is ,'t welk bier Lente-

maanden zyn , maar op andere Eylanden in tegendeel tn

de Maand Maart , en de vrucbten werden in July ryP>

dewyl 't aldaar een andere MouJJon maakt.

In Rumphii Adpendice hsec adnotantur. Rumphius heeft in het Aanhangzel dit'er bygevoegt.

In Hort. Malab. part. 4. Fig. 37. vocatur Vidima-
ram. Portuijallice Fruta d'Entrude , Belgice Kleef-
pruymen, hocque difcrimen obfervo, quod Malaba-
ren'fes frufrus fint majores & oblongiores, nee apud
HV>s incolas in ufu,neque ad cibum,neque ad Ats-
j'ar.

Tabula

In Hort. Malab. part. 4. Fig. 37. werd by genoam*

Vidimaram. Portugeefeb Fruita d'Entrude. #W<£
Kieef-pruymen , aldaar alleen met dat onderfebeid, aM

de Maiabaarze grooter en langwerpiger befebreven 'wer-

den , en by deze Inlanders niet gebruykelyk zyn, nog tot

de kofi 9 nog tot Atsjar.

De
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VBock. XIII Hboftjl. AMBOINSCH KRUYDBOEK. i#

Tabula Nonagejima Sep'tima

Ramum cxhibet arboris glutinofae Dam Candal didse*

OBSERVATIO.
Hsec eft Sebeften Offic. Dai. Pbarm. p. 414, 8c Sebeften

domeftica. C. B. P. 446. Profp. Alp. de pi. Aigypt. p. 130.

Myxon & Sebeften Ded. p. iz6t. & Primus Maiabanca fru-

duracemofo, calice excepto Ray Hifi. pi. p. 1,-65. eftque

Cordia foliis fubovatis , ferrato-dentatis. Linn. H. Clffort. p.

6}. nbi reliqua inveniuntur Synonyma & au&ores.

De zeven- en negentigfte Plaat

Vertoont een Tak van de klceverige Boom Dam Candal ge*
naamt.

AANMERKING.
Dit is de Sebeften in de Apotheken van Dale in zyri"

Pharm. p. 414. en de tamme Sebeften van C B in zyn P*.
nax. p. 446. en van Profp. Alp. de pi. JEgypt.p. jo. de Myxon
en Sebeften van Dodon. p. n6z. en de MalabaarjchePruym-
boom, met vruchten en trofien , die op een kelk ftaan van Ray
in zyn Hifi. pi. p. 15-63. en is de Cordia met rondachtige
getande of gczaagde bladen van Linn, in de Hortus Oiffbrt,

p. 6\. alwaar de overige benammgen en Schrjvers aangehaalf
werden.

CAPUT DECIMUM TERTIUM. XIII. HO.OFDSTUK,
Bancudus angujlifolia Bancudu Lakki Naduwbladite Bancudie-B

Lakki.
00m,

BAncudus duplex eft , prima vulgatiilima eft angu*
ftifoiia, qua; mas habetur: Altera eft latifolia

feu femina, forma autem non multum diifFerunt^

quum vero diverfum prsebeant ufum, cuique fingula^

re tribuemus caput.

Bancudus angujlifolia mediocris eft arbor ,- refto

adfurigens, fed gracili trunco,ejus rami funt lend,
infenus rotundi , fuperius quadrati , virides , ac quo-
dammodo in ampla divifi genicula , interftitia vero
bifulca funt, foliaque bina iibi funt ad genicula cru-

ciatim obpofita,ita ut bina pariacrucemforment, non
autem femper certum hunc ordinem obfervant. Vul-
garis funt forma;, otto novemqtfe pollices longa, bi-

nos 6c tres lata, fenfim acuminata, ac Lanlii foliis

quodammodo fimilia, fupernc obfeure viridia & gla-

bra, paucis incurvis .coftis diftinfta , fanoris aman>*n-
tis & ingrati.

Ex foliorum alis viridia excrefcunt capitula , forma
ftrobulorum Pini, magnitudine Prunorum, quae ex
meris verrucis videntur compofita

,
quaevis autem

verruca papillam refert, ad bafin inregulariter penta-

gona eft, fuperius vero capitulum albicat, & fora-

minulo notatum eft; In cujusvis apice longum , an-

guftum ,& albicans erigitur petalum, in fummo latiffi-

mum inftar remi , atque etiam fimul aliud albicans

capitulum, quod fefe aperiens flofculum exhibet ex
quinque , rarius ex fex albis minoribuspetalisconft.ru-

ctum , in cujus centro totidem brevia locantur (lami-

na
,
petala ifta oblique & extrorfum flexa pofita funt

uti in Papaya; floribus, cum quibus hi flores multum
conveniunt , licet mukp lint minores. Superiora ifta

petala remiformia remanent, licet flos adpofitus de-

cidat , uti &, antequam flores progerminent , excre-

fcunt, atque capitulum undique fquamofum feuradia-

tum conftituunt ; hoc vero dein excrefcit ex rotun-

do oblongum , formam referens Nucis Juglandis ,
qua;

a gluma depurata eft, eftque plerumque viride& du-
rum , fenfim vero flavefcit , ac fquamae decidunt , co-
lorerri fervans maturarum Uvarum. Sub quavis au-

tem verruca intus locatum eft ofliculum fufcum uti

in Mali's Cydoniis , reftansque caro aromatica eft,

faporis aufteri & amaricantis.
Arboris lignum albicat feu flavefcit circa cor, in

inferiore trunci parte rubet , eftque fads durum &
lentum. Radices interne magis rubent,uti &ipfarum
cortex ab interiore parte; Folia, fru&us, cortex,
omnesque hujus arboris partes recentes abruptae vel
abrafas pectiliarem fundunt odorem non quidem in-

gtatum , fed ad recens fcenum adcedentem. Fruttus
non edulis eft , excepto apud filveftres Ceramenfes.
Nomen. Latine Bancudus angujlifolia. Malaice Man-

cudu & Bencudu Lakki Lakki. Ternatice Comi Comi,
Baleyice Tiba. Amboinice Nenu Kiri & fimpliciter
Nenu. MacaiTarice Beugcudu. Javanice Wangcudu.

Locus. In cunttis crefcit filvis , potifftmum vero cir-

ca loca maritima in Moluecis, & Amboina, in occi-
dentalibus infulis minus nota eft.

Tom. III. Ufus.

BAncudus is tweederley , bet eerjle 'tgemeenjie offmaU
'

bladige , 't welk men voor bet manneken boud. Hei
tweede is 't breedbladige of wyfken ; zy zyn aan ge-

daante niet veel verjcbillende , docb dewyl zy een ver-

febeyden gebruyk bebben , zullen wy yder een byzondef
Kapittel geven.

Bancutius anguftifolia of fmalbladige , is een middel-

matige boom ,'met een regten dog niet dikkenjlam , de takken,

zyn taay , agter rond , Qoor vierkant
,
groen , eenigzints

in wyde leden verdeeld , de tufjcben-plaatzen bebben aan

de twee zyden een worn , de blaieren Jlaan in knien 2.

en 2. tegen malkanderen, en maken met bet volgende paar

em kruys , docb bouden geen precieze order. Zy zyn van
gemeen fatzoen , 8. en 9. duymzn lang

t
2. en 3. breed,

allengskens toegej'pitjl , en de Lanza bladeren eenigfints

gelyk, boven donkergroen,en glad, met wjinige kromim
rihben. en onlieffelyk vanjimak.

Uyt denfeboot der bladeren kome'igruc/ie bolletjes voort,

in de gedaante van Pyn-appels , en de grootte van Pruy*
men , die van enkclde vratten zame igezet zyn

,
yder vrat

gelykt een tepeltje, aan den voet vyfkant , 't bovenjle

hoofdeken is witacbtig , en leeft een kleen gaatje. Op
't boofdeken draagt ieder een lang , fmal , en witacbtig

blaaije )
navorentoe breetjl , als een riem , en daar by

nog een wit knopje, 't welk hem openende , vcrtcont een

bloempje , van 5. of zelden 6. witte kleene blaadjes ge-

maakty nevens zo veel kurte draadjes in de midden , de
blaadjes Jlaan 00k wat febeef, en uytwaarts gekromt ,

gelyk aan de Papaye - bloempjes , met dewelke. deze zeer

overeenkomen , hopwel ze veel kleender zyn. De voorfle

blaadjes of riempjes blyven Jlaan , al is 't nevenjlaande

bloempje afgevallen ,
gelyk ze 00k voor de bloempjes uyl-

komen,en bet bolletje rondom gefebubt of gejlraalt maken,

't zelve word daar na groot , uyt den ronden langwerpig,

in de grootte van een Okker-nood ,die van de boljler berooft

is, blyft meejl groen en bard , ten laajlen word bet geel-

acbtig , en de febubben vallen af, beboudende de coleur

van rype druyven. Binnen onder yder wrat leyd een

barde bruyne jleen
,
als in de Quee-appels ,en't rejlercndc

vleejcb is kruydacbtig , vanfmaak wrung, en wat bitter,

Het bout is witacbtig of bleek-geel omtrent bet bart,

in den onderjlen flam trekt bet na den roden , matig bard

en taay. De vcortclen van binnen zyn nog roder, gelyk

00k baarfcborjfe aan de binne-zyde; bladeren, vrucbten,

fcborjfe, en wat men van dezen boom verfeb afbreekt, of

wryft) beeft een byzondercn reuk,juyjl niet moeyelyk »

ecbter na verfeb booy trekkende. De vrucbt is niet eet-

baar , bebalven by de Wilden op Coram.

Naam. In 't Latyn Bancudus anguftifolia. OpMaleyts

Mancudu en Bencudu Lakki Lakki. Ternaats Comi
Comi. Bileyts'Viba. jfimboinfeb Nenu Keri, enflegts

Nenu. Macajfaars Beugcudu* Javaans Wangcudu.
Plaats. Het wajl in allerbande boffeben, docb liefJl

omtrent de Zeekant, in de Moluccos en Amboina , in de

IVejlerfcbe Eylanden is bet minjl bekent,

V 2 Gebriuk.
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Ufus. Plurimum ufum proebent hujus arboris radi-

ces, qua? multum adhibentur ad lintea & fila rubro

tingenda colore , tarn iblae quam cum ligno Sappan

mixta?. Moluccani cralTarum radicum cortices fu-

munt cum tertia parte corticis & foliorum arboris

Lebce, ac parum aluminis, in qua mixtura lintea ma-

cerant , quaj pallidam exhibet rubedinem , ad Mini-

um adcedentem , nihilominus tamen perfiftentem &
perpetuam, quos colores Amboinenfes praeferunt vi-

vacious. Malaienfes & J avani meliorem habent me-

thodum , qui has radices cum ligno Sappan vel alio

quovis rubro tinttorio ligno conmifcent, haec enim

Jbancudus cunttis rubris coloribus firmitatem & inten-

fe rubrum coloris gradum conciliat, qui inde inftar

Rubia; rubent, folia quoque ad CaiTombse colorem

adhibentur , ut conftans fit. Si minius color vel igne-

us deQderetur, cortex inferioris trunci eligitur cum
Cortice & foliis Lebce, excoquiturque fine Sappan li-

gno, fine hoc enim nunquamadquiriturRubia? color.

Recentes fruftus quidam pueris exhibent comeden-
dos ad abdominis vermes expellendos. Si radices in

aqua marina nude flu&uent , incarnatum plerumque
adquirunt colorem : Hujus maris folia aliquando ma-
gnitudine diverfa funt a vulgari forma, ita ut medio-
cria fubfequentis feminae referant. Mercatores has

fsepe radices in fafciculos conlectas magna copia ex
Amboina in Javam deferunt ad rubrum colorem tin-

gendum, quum ibi non ita fint praeftantes, necita
copiofa?. Ternatenfes hanc habent congenerem 2?a«-

calo & Mamelo, ac proinde uno indigitant nomine.

Tabula Nonagefima Oflava

Ramum exhibet Bancudi anguftifoli<e.

Gebruik. Het meejie gebruik van dezen boom befloat
in de wortelen , die veel gebruikt warden tot rood-ver-
wen van linnen en garen, zo alleen als met Sdppan'.baut
gemengt. De Moluccanen nemen defcbcrjfe van dedik-
ke wortelen gekookt, met een derdedeel fcborjfe en blade-
ren van den boom Lena, en een weinig Aluin, daar in
zy dan 't lime weken, 't geeft een beflorven rodwheid
een weinig na de Menie trekkende , niet te min vaft en
bejlendig, van welke coleuren de Amboinezen meet• bou-
den , dan van de levende. De Maleyers en Javanen doe'n
beter , die deze wortelen met Sappan-hout of ander rood-
verwend-bout vermengen , want dit Bancudu aan alfe
rode coleuren de vajiigbeid, en bogen graad van rodiz-
heid geeft , dewelke daar door Crab-rood werd , de bla-
deren werden ook onder 't Cajfomba-verwen gebruikt on
dezelve vajligbeid te geven. Als men Menie of vuur-
rood wil verwen* zo neemt men de fcborjfe en bladeren
van Leha, en kookt bet zonder Sappan-bout , wantzon-
der dit werd de coleur nooit Crab- rood.

De verfche vrucbten geven zommige de tinders te eeten
om de wormen des bulks of te jagen. Als deze wortelen
bloot in Zee-water dryven , zo werdenze doorgaans in-
carnaat rood. De bladeren van dit Manneken verfcbiU
len zomtyds in grootte van de gemeenegedaante , zodatze
de middelbare bladeren van 't volgende Wyfkengelyk voor-

den. De Koopluiden voeren zomtyds deze wortelen met
veele bojfen uit Amboina na yava , om tot rood-verwen
te gebruiken, dewyI 't aldaar zo goed, en veel niet volt,

De Ternatanen rekenen 't voor een mede-zoorte van Ban-
cal en Mamelen, en geven 't derbalveneenderleynaam»

De acht- en negentigjle Plaat

Vertoont een Tak van de naawwMadige Bajicudie-Boo?a.

CAPUTDECIMUM QUARTUM. XIV. HO.OFDSTUK.
Bancudus latifolia. Bancudu daun Be* ^ , in ?. t> j> t>

' re breedbladige nancudie-Boom.
zaar.

HJEc arbor non ita alta ac redla eft ac prsecedens,

fed craffior, magisque llnuofa, obfeuro cortice

obdutta. Ejus folia multo funt majora, ple-

rumque fpithamam longa, binas palmas lata, quae-

dam binas fpithamas longa funt, ac fere unam lata,

quaedam vero minora, funt enim diverfaemagnitudi-

nis, bina fibi funt obpoiita & cruciata, breviflimis

& curtis invldentia petiolis , firmis in ramis intus con-

cavis, feu aquofa medulla repletis. Hi rami peculia-

rem crefcendi habent modum, fenfim enim ad fupe-

riorem partem quadragonam adquirunt formam , ac

virefcunt, in fummo flaccidi & herj>acei, in ampla
divifi genicula.

Ex quavis ala inferiorum foliorum alter excrefcit

Tamulus , quorum quatuor fimui crucem formant , funt

autem multo tenuiores, nihilominus tamen firmi, in-

ferius rotundi, in fuperioribus geniculis quadrati.

Latus autem majorum ramorum lateralibus ramulis

obpofitum per longitudinem fuicatumeft, acfiramu-

li ifti in hoc fuilTent obclufi, latera vero bina exter-

na plana funt feu ventricofa, in fubfequenti autem
geniculo econtra eadem latera fulcata funt, horum-
que folia multo funtlatiora&rotundiora, quamprae-
cedentis, oris aequalibus, flaccida, glabra, & fere
fplendentia, intenfe feu obfeure viridia, quinque ac
fex coftarum obliquarum & finuofarum paribus per-
texta, quae flaccidum folium in fuperiore ejus parte
inasquale reddunt, extremum ramulorum herbaceo-
rum terminatur in capfulam , in lateralibus vero ra-
mulis fruftus confpicitur: Foliorum odor gravior ma-
gisque moleftus ell pra;cedentibus , ad Sambuci odo-
rem adcedens, qualem & recens gerit decorticatus
cortex.

Fni^tus folitarii dependent, femper folio direfte
obp^fiti ,acfi locum deciaui folii fubplerent, magni-
tud:ne «5t forma vulgaris ovi , iffcis quoque verruculis
ac panillis donati, uti in pracedente , inferius funt
crafiifiimi , viridis coioris,& duriuscu!i,hi vero fqua-
inofis iftis petalis deflituuntui- , quae in mare obfervan-

tur,

DEzen boom werd zo boog en regt niet t ah de voor-
gaande , maar dikker , en meefi bogtig, met een
donkere fcborjfe. De bladeren zynveelgrooter, in

't gemeen een /pan lang, twee banden breed, zommige
zyn twee fpannen lank, en bykans een breed, zommige
daar en tegen kleender, want zy zyn zeer ongelyk van
grootte , zy Jlaan twee en twee tegen malkanderen , en
regt in 't kruis , op zeer korte en dikkeflelen, aanjiyve
takken, die van binnen bol zyn, of met een wateracbtig
bert uitgevuld. Deze takken bebben een byzondere manier
van waffeben, want zy worden allenxkens na vorsn toe

vierkant engroen, tegen 't eindeflap en kruidacbtig, in

wyde leden verdeeld.

Uit yderfeboot van de agterfte bladeren groeit een an-

der taxken, die' dan met boar vieren ook een kruis maken,

maar zyn veel dunder , niet te minfiyf, agterrond, en

aan de voorfle leden mede vierkant.

De zyde nu aan d$ boofdtakken tegen over dezyde-tak-

jes beeft eengeut lanks benen, als of deze takjes daar in-

gelegen badden, maar de twee buitenfie zyden zyn plat,

of wat buikig , en aan 't volgende lid ter contrarie ry»
dezelfde zyden gevoornt ; de bladeren zyn dan veel bre-

der en ronder, dan 't voorgaande ,met effene kanten ,Jlap,

glad, en bykans glimmende, boog offwart-groen,met$.
en 6. paarfebuynze en bogtige ribben doorregen, die 't

Jlappe blad aan de bovenzyde wat beuvelacbtig maken ,
'6

uytterjle der kruydachtige takken eyndigen in eendoosken,

maar aan de zyde-takjes is een vrucbt; de reuk der blade-

ren isjwaarder dan aan *t voorgaande , ennaarde Vlkv
trekkende, als ookde verffebe afgetrokhene fcborjfe.

De vrucbten bangen enkeld , en altyd tegen over een

blad , als ofze de plaats van *t afgevallene vervulde ,
indt

grootte en gedaante vaneenmiddelbaar Ey, ookvandier-

gelyke wratten of tepeltjes gemaakt, als 'teerjle, agter

't dikJl,eras-groen en bardacbtig. Dezebetben die fcuitb-

acbtige blaadjes niet. die men aan 't manneken zict,even-
li'ei
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tur, cuivis autem papilla flofculus inponitur longo

collo donatus, exquinque, rariusexfex,albispetalis

conftans extrorfum flexis; maturi fruftus mollefcunc

quodammodo , coloremque adquirunt uvarum matura-

rum, intusque fimilia gerunc granula, qualia mas ha-

bet, fed majora* hujusque caro fuccofior eft. Sapor
melioreft,aC quodammodo edulis incolis,neutiquam

vero noftrae nationi, quum amaricet, ac maturi hu-

jus fruftus facile putrefcunt, (i in terram decidant,

foetidumque adquirunt odorem inftar ftercoris; Li-

gnum magis albicat & mollius eft quam maris, ac pau-

cam vel fere nullam habet rubedinem.
Nomen. Latine Bancudus latifolia. JMalaice Bancu-

du daun Bezaar. In Banda vocatur Meucudu. Reli-

nua nomina funt uti prioris, cumadjeftionelatifoliae

leu feminse. Macaflarice Baya dicitur.

Locus. Hsec arbor non ita copiofe crefcit in filvis

quam prsecedens, fed potius circa pagos&agroscul-

tos , in hortis etiam & circa sedes plantatur ob vulga-

rem ejus ufum in re Medica.

Ufus. Hujus arboris folia potiflimum funt in ufu,

fed ejus radices ad tinftoriam artem non valent.

Maxima & latiflima ejus eliguntur folia , cumque Ca-

lappi oleo obliniuntur,quasad ignem calefac, ac cir-

ca totum abdomen & lumbos colliga , ad vcncos cru-

ditatemque abdominis expellendam , contra dolorem
Colicum,illumque,qui poft partum mulieres excru-

ciat, vulgatiffimum eft remedium apud incolas cali-

bus in morbis. In doloribus quoque , qui a tenefmo

& Dyfenteria caufTantur, calefafta hsc folia bis de
die dorlo & lumhis fi^n^ prl^liVnnHfl^ »dJ<»dof^t;81Tll-

tigantur.

In dyfuria, quae quibusdam inannis morbus hie eft

Endemius , ita ut acris , calcea , & pituitofa ejiciatur u-

lina, unde meatus urinarius excoriatur,quotidie hu-

jus arboris fruftus in aqua conteritur, ejusque fuc-

cus perlinteum cribratur, cujuscyathus propinatur,

addita prius pauca calcis albae quantitate ; idem quo*

que fruftus cum aceto contritus & propinatus confu-

mit '& reftaurat lienem induratum , morbumque Tbea-

tadiftum, alii hunc in finem maturos edunt fruftus,

qui incolis fapiunt, noflro vero populo ingrati funt.

Macaflarenfium Baya Amboinenfi omnino fimilis

eft, excepto quod ejus fruftus magnitudinem gerat

Limonis nigri , multum crudus editur inftar Laftucae

contra lienem induratum , vulgarem anguftifoliam

vocant quoque Cancudu, uti & Baleyenfes & Javarti:

Bancudi folium cum illo Caju Boaraus confcilTum,

coftum, & propinatum Colicam curat, hujus femi-

nas cortex radicum adhibetur ad filum rubro colore

tingendum , li coquatur cum cortice arboris Lebat ,

cum foliis Prunella feu Ay Leaba, tinftura autem
cxtrahitur ex cineribus , uti in pigmento Caffomba.

Bonitus ttdr. «. cap. 7. 111am Javanice vocat Mac-
condou, quod fine dubio corruptum eft nomen Mau-
eudUy ubi dicit Javanos illam adhibere contra dyfen-

teriam & Choleram. Item contra vitia peftoris*

Phthylim , laterisque dolores , fi ejus fruftus fub ci-

neribus toftus edatur. lpfe hunc comprobavit con-

tra Haemoptoem , ejusque folia ulceribus & vulneri-

feus impofita cutim generant & cicatrifant. Sal per
artem Chemicam ex foliis extraftus depurat & curat

omnes malignas ulcerationes , ad quas in nofocomio
Batavico multum adhibentur, ibique vocatur Arbor
Confolida Indica.

Tabula Nonagejima Nona

Ramum ezhibet Bancudi latifolia

Ubi Litt. A, ejus fruttumfeparatum repraefentat cum floribus

ac papillis enatis.

OBSERVATIO.
Haec eft Cada-Pilava H Mai. Tom. t. Tab. Jl; ubi pas.

98. vide notas : Eftque Arbor fndica fru<Ehi aggregate conoi-

de Coda Vilava di&a Ray hift. pi p. 1441. qua elt Arbor
Couifeia Macomb* Javanenfium Bom pag, 97.

CAPUT

wel op yder tepeltje fiaat een bloempje inei een lang bals*

je, van 5. en zelden 6. witte blaadjes . die uytwaarts ge«
bogen zyn; de rype 'Warden <voat week, en bekomen de c<h

leur van rype druyven , van binnen bebbenze diergelyke
korl, ah 't manneken, dog groter, en 't vleejcb is zap"
piger. Dej'maak is verdragelyker , en eenigzints bequaam
tot eeten van de Inlanders , maar voor onze Natie geen~
Jints , want by is nog al bitter , 00k rotten deze rype vruch-
ten ligt , ah ze op de aarde vallen , en krygen een vuy-
len reuk , alsfiront, 't bout is witter en weeker ah aan
't manneken , daar men niets of weinig rood aan ziet.

Naam. In 't Latyn Bancudus latifolia. In'tMaleyts
Bancudu daun Bezaar. In Banda Mencudu. De an-
dere namen zyn ah boven, met byvoeging van grootbla*
dige i of 't wyfken. Op Macajfaars Baya.

Plaats. Dit waft zo wel niei in de bojfcben, ah 't

voorigen , maar liefft omtrent de Negoryen , en bebouwde
lande , zelfs word bet in de boven, en omtrent de buy*

zen geplant , wegens zyn gemeen gebruyk in de Medicyne.
Gebruik. De bladeren van dezen boom zyn meeft in

gehruik) maar de wortelen tot bet verwen onaienftig*

Men neemt de grootfte en breedfte bladeren van dezen
boom , fmeertze met wat Calappusoly, warmtze over '£

vuur , en bindze over den getelen buyk en lendenen, om
te verdryven allerley windtn en rauwigbeid in 't lyf s de

pyne in de Colyk , en de ween , die de vrouwen na d$
geboorte behouden , zynde dit alleen 't aldergemeenfte mid*
del in diergelyke ziekte by den Inlander. Insgelyksinde
pyn, die men in de per/tng enRodeloopgevoeld , zalmen
deze warm gemaakte bladeren tweemaal 'sdaags op de
rug en de lendenen binden , om de pyn te verzacbtem
In Dyfuria, 't welk in zommige jaren een gemene

plaag is, dat men een feberp , kalkabtig, en Jlymerig
water maakt , 't welk de pajfagie en monden rauw maakt%
en verzweert , zal men nemen dagelyks een van deze vrucb-
ten, wryvende die met water, druypen "t zap door een
doek , en drinken van 't zelve een roemertje vol , eerji

een weinig witte kalk daar by doende , dezelfde vrucbt
met Azyn gewreven , en gedronken , verteert en geneeji
de gefwolle Mild , en den koek Thcatu genaamt , andere
eeten de rype vrucbten tot dien einde uit de vuift, dot
den Inlander metfmaak, maar onze Natie niet ligt doen
kan.

Het Macajfaarfe Baya is *t Amboinfe gantfeb gelyk,
bebalven dat de vrucbt zo groot is ah eenzwarte Lemoen%
die werd veelrauw gegeeten , ah Salade , tegens de mild-
zugt, 7 gemeen kleenbladige noemen ry 00k Bancudu,
felyk mede de Baliers en Javanen : Bancudus-Wad , en
>ju Boaraus-fc/ad gefneden, gekookt , en gedronken ,

geneefi 't Colyk, de Jcborfje der wortelen van dit Wyf~
ken , werd 00k gebruikt tot 't rood-verwen van gaarn ,
ah menze kookt, met de fchorffe van Leha-fcoom, metde
bladeren van Prunella, of Ay Loaha, en de loog moet
gemaakt zyn van afeb , gelyk in 'f Cajfomba verwen ge"
jcbiet.

Bontius lib. 6. cap 7. noemt hem in 'tJavaansMzc~
condou , *t welk buiten twyffel bedorven is van .Man-
cudu , alwaar by zegt , dat bet de Javanen gebruiken
tegen de Rodeloop , en bet Bord. Ah mede tegens gebre-
ken van de borft, Teeringen

y
en Zyde-fteeken , ah men

de vrucbt onder de afeb gebraden eet. Hy zelfs beeftze
goed bevonden tegens *t Bloedfpouwen , en de bladeren op
wonden en ulceratien gebonden , doen bet volwaffen , en

. cicatriferen. Het zout door de Cbymifcbe konft ait de
bladeren gebaald, zuivert en geneefi alle quaadaardige
ulceratien , daar toe byze in 't Batavifcbe Ziekenbuys
veel gebruikt beeft, en noemtze in 't Latyn Confolidanj
arborem Indicam.

De negen-eii-negentigjle Plant

Vertoont een Tak van dc breedhladige Bancudie Boom,
Alwaar Lett. A. deszclfs vrucbt met de bloemen daar op aft

londcrlyk vcrbeeldt.

AANMERKING.
Dit is de Cada-Pilava van de Hortut Malah Tim, 1. Tab,

51. alwaar op pa?. 98. verders ziet de aantekeningen, en is

de Ooit-Indifche-Boom met een byeen vergaderde kegeJvor-

mige vrucht Cada Pilava genaamt van Ray in zyn hili. pi.

p. 1441 . en de boom met kegelvormige vrucbten Macandou by
de Javavanen genaamt van Bontiuspag. 97.
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CAPUT DECIMUM QUINTUM,

Arbor Aluminofa. Leha.

HMc eft pufilla arbor , crus plerumque cralTa , ra-

ro viri craffitiem habet. Ejus truncus non ve-

re rotundus eft, fed angulofus , inftar Gajani;

corticem gerit tenuem , externe glabrum , interne al-

bum, Cecum, &fiagilem, ita uc vetuftus cortex in-

teger ao arbore feparari nequeat. Rami flint duri &
firmi, folia inregularia funt, Lanfii foliis quodam-

modo fimilia , fed minora, magisque cum Cerafinis

vetuftis convenientia, ab utraque parte acuminata,

non craiTa, attamen firma, glabra, & lste virentia,

lex pollices longa , binos lata digitos , ad oras ma-

xime & tenuiter ferrata , non autem acute , fubtilibus

& incurvis coflis donata , faporis primo dulcefcentis,

dein ingrati. Ex foliorum alis brevis progerminat pe-

tiolus, qui in quatuor vel quinque alios minoresfub-

dividitur , quibus acuta & viridia infident capitula,

magnkudine feminis Sinapios , quae fefe in flolculos

aperiunt minimos, in fex apices divifos, nunquam in

totum apertos , fed femi-claufos , in hisce ftamina

quaedam confpiciuntur parva,antherasluteasgerentia.

Fruclus itidem funt pufilli inftar Pifi,fed plani&api-

ce incurvoornati, inftar tenerorum Mangae fru&uum.
Intus ofllculum reconditur fufcum & nigricans, fu-

perius planum 5 infenus auguftuui , giaimloiuu qaafi.

Arboris lignum eft pallidum , album, durum , &
lentum inftar Cofaffi ; floret autem pluviofis menfi-

bus.

fSfomen. Latine Arbor aluminofa, Amboinice Leba.

Locus. Raro haec obcurrit arbufcula,immo vix in

Amboina, & tantum hinc inde in locis apertis ac

montibus. In occidentalibus infulis penitusignotaeft.

Ufus. Amboinenfes hujus arboris foliis ac cortice

tituntur loco aluminis ad rubrum colorem tingendum,

quod peragitur fupra memoratis radicibus Bancudu &
ligno Sappan, cunctis enim pigmentis conftantiam ad-

dit, uti in ora Cormandelenn* hunc in finem adhibe-

tur herbula Say , praefertim ft fupra memorato Caju

jVe/mutantur, turn hujus arboris folia ac cortex fum-

mi funt ufus , quorum defe&u pigmentum nimis pal-

lide rubens eflet. Idem quoque cortex & folia ex-

liccari pofllint , inque ufum adfervari , atque in alias

mitti regiones ad tingendum.

Tabula Centefima

Ramum exhibet Arboris aluminofa.

CAPUT DECIMUM SEXTUM.

Ganitms. Ganitri.

GAnitrus inter altiflimas filveftrium arborum nu-
merari meretur, eflque proportionalitercrafTa,
fed non amplam gerit comam , quum ejus rami

majores plerumque in altum erigantur, qui in longos
gracilesque dividuntur ramulos fiagellofos, quibus fo-
lia infident folitaria , aliquando autem per ordines
obpofita, quaedam vero inregularia , Cerafinis foliis

fimilia, feu illis praecedentis Lebce , fed longiora,fex
feptemque pollices longa, binos lata, ad oras obfeu-
re ac tenuicer ferrata, ita ut vix dignofci poflit, ac
Elerumque in fummo ferrata funt , funtque porro gla-
ra, tenuibus pertcxta venis, brevibusque infidentia

petiolis, in inferiore parte anguftata; decidua vero
rubent inftar cancri cofti , immo multa in ipfa rubent
arbore eo tempore, quo fruftusmaturefcunt, quo co-
lore haec arbor e longinquo dignofci poteft, eoque
magis,quum comafua fupra alias emineat arbores.
Mores poft folia progerminant

, qui breviores funt,
& adunati in ramulorum fummo conjunguntur, race-
mi autem floriferi fimplices funt petioli, tres' qua-
tuor, ac quinque poft folia in ramulis proecrminan-
tes uti in RiDefiis.

Quis-

XV. HOOFDSTUK,
De Aluyn-Room.

DIt is een kleene boom, meejl in de dikte van een dye
en zelden van een man. De ftam is met reet rond
maar boekig, gelyk de Gayang-boom; dejeborffe is

dun , van buyten glad , en van binntn wit , droog, en breek-
faam,zo dat men de oude feborffe nietgebeel van den boom
kan brengen. Be takken zyn bard en ftyf, de bladeren
Jtaan zonder order, en Lanze-bladeren wat gelyk dock
kleender , en nader met die van de oude Kerffe-bomen over
een komende ,

agter en vooren evenfpits, met dik, eeter

flyfi £lad > en blyde-groen, 6. daymen lang, 2.vin%ri
breed , aan de kanten digt enfyn gezaagt ,dognietfcberp
metfubtiele en kromme ribben, van fmaak eerfl zoetacb-
tig, daar na onaangenaam. Uyt den feboot der bladeren
komt een kort fteeltje voort> 't welk zig weder in 4. a s-

kleendere verdeeld, aan dezelve zitten Jpitze groene 'knop*
jes, in de grootte van Moftaart-zaad , die baar in zeer
kleene bloempjes openen , in y.fpitzen verdeeld, nooit ter
degen geoptnt, maar balf gejloten , daar inne men kleene
draadjes met geele nopjes ziet. De vrucbtenzyninsgelyks
kleen , als een Erixsete , dog een iveinig plat , en met '{

Jpitze na voren gekromt ,als jonge Mangus. Binnen leyd
een bruyne fwarte korl, boven breed, onderfpits, en ah
gegranuleert.

Het bout is bJemj-^vurry-Vimr^fm-T^ayy uls Cofaffu-
zyn bloeytyd is in de regen-maanden.

Naam. In 'tLatyn Arbor aluminofa. Op Amboinfcb
Leha.

J

Plaats. Men vind dit boompje zeer voeinig, zelfs in
Amboina bier en daar op lugtige benvelen en bergen. In.

de Wefterfche Eylanden is 't onbekent.

Gebruik. De Amboinezeri gebruyken dezefcborjje en
bladeren , in plaats van Aluyn , by 't rood vervcen , let

welk ze doen met de bovenftaande wortelenvanBancuda
en Sappan- hput,uwzf hei geeft alle verwen een vaftig-
held, gelyk men op de Kuft Cormandel doet met hetkruy*
deken Say , inzonderbeid als ze 'tbovengemelde CajuNe-
nu gebruyken , zyn deze bladeren enfeborffe noodzakelyk,

zonder dewelke de verwen ligt-rood of at te bkekwerden,
Dezelfde feborffe en bladeren kan men 00k drogen , bewa*
ren, en uyt de Landen voeren, om by bet verwen te ge-
bruyken.

De hondertfie Plant

Vcrtoont een Tak van de Aluyn-Boom.

XVI. HOOFDSTUK.
De Ganiter-Boom.

GlAnitrus is mede eene van de boogfle Wout-bomen %

' en dik na advenant, doch met geen breede kruyn,

dewyl de booft-takken meejl omboogftaan, verdeeld

in lange en ranke gaerten,daar aanjiaan de bladeren m-

keld, zomtyds in ryen tegen malkander, zommige ver-

werdt mede na de KerJJe-bladeren gelykende, of na t

voorgaande Leha, dog langer, namentlyk 6. en 7. day-

men lang, twee dito breed, aan de kanten zo donker en

fyn gezaagt, dat men 'tqnalyk bekennenkan,endatmeejb

na voren toe, voorts glad, met fubtiele ribbetjes, en op

korte fteelen ftaande , na agter toe final; de afgevallene

worden zo rood als een gekookte Kreeft ,
ja zelfs veele die

nog aan den boom hangen , omtrent de tyd dat de vrucbten

ryp zyn
}
waar aan men dezen boom van verre bekennen kan ,

te meer
y

alzo by met zynen kruyn boven anderen uyt'

fteekt.

Het bloeyzel komt voort agter de bladeren, dewelkeajs

dan wat korter zyn, en digt op malkander aan'tuytterjte

der takskens, de bloem-trosjes zyn enkelde fteeltjes.%A'

en y. agter de bladeren aan de ryskens, gelyk aan deAal-

Jdtf
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Quisque vero flofculus fingulari infidet longiusculo

petiolo, calicis formam gerens , vix digiti unguem
longus , ex quinque albis & acutis formatus petalis*

quae nunquam penitus aperiuntur. Inter haec quin-

que alia locantur petala, fuperius in multa tenuia divifa

filamenta, caetera interna pars repleta eft penicillo

minore ex fimilibus filamentis compofito. Si flores

per femi-diem fuerunt abrupti, purpurafcunt vel ru-

bent,totusque fimul decidit flofculus, relinquens ca-

pitulum piftillo coronatum , quod in fruttum excre-

icit.

Folia turn fine ordine locata funt, fed ar&e fibi

juntta in ramulorum fummo , qui in longum definunt

apicem, uti in Varingis. Fruclus folitarii dependent

longis ac tenuibus ex petiolis , qui perfefte fphaerici

funt globuli,paulo majores globulo fclopeti, primo

virides , dein caerulei , intermixto purpureo colore,

exterius quodammodo glabri , fed rugofis fimul ma-

culis notati, ac faepe minoribus tuberculis & venulis

diftincti , intus ingens reconditurofllcutumrotundum,

pauca viridi tectum carne , non autem fuccofa, fed fra-

gili , acfi arena adfperfa eflet , faporis aulteri , in penitus

yero maturis ac deciduis j vinofi quodamipodo , qui

fere edules funt , officulura durum eft , fed in qua-

tuor vel quinque fegmenta dividi poteft, inque me-
dio perforatum fere totum eft foramine , eftque

porro per totanl ejus peripheriam foraminulis ac fo-

veis notatumjUnde penitus granulofum adparet, ac-

fi a vermibug exefum elfet, quod tamen ipfi elegan-

tem praebet formam ,
putaret enim inperitus tali

modo per artem elte elaboratum , inasqualis autem
funt haec oflkula magnitudinis , inftar vulgaris globi

fclopeti ,
plerumque rotunda , quasdam vero pyrifor-

mia, media funt inftar globuli fclopeti manualis,

minima vero inftar pifi fufci'i qua; in una eademque
tali modo crefcunt arbore. Invenitur autem ejus fpe-

eies , quae plerumque minores gerit baccas , cujus fo-

lia contra funt majora quaffl in vulgari , novem nem-
pe ac decern pollices longa , tres cum dimidfc lata.

Sic quoque tertia ejus obcurrit fpecies, fed in Am-
boinararim na, qua; minora etiam gerit ollicula il-

lis mox memoratae fpeciei , haud multo majora vul-

gari pifo , ab utraque parte parum comprefla & pla-

na, iulcis eleganter excavata , qua? etiam omnium
pretiolifitma funt, & in veteri India mercaturae haud
vulgari inferviunt , quinque iftae futuras externe vix

in ofiiculo adparent, li vero perforentur , facile fe-

cedunt ac decidunt, minima vero funt duriora, ac per-

foratiom refiftunt, magna fpecies ubique in filvisfub

arboribus decidua reperitur, cujus externa verocom-
putruitcaro, cinereaeft, nee aeftimata, quae autem

a vaccis vel avibus Comeduntur,ac per fecefliim ite-

rum emittuntur,in fufcum vergunt colorem, quoque
magis funt fufca haec oificula, eo meliora, ac magis

expetita, qui color per macerationem in aqua mari-

na quodammodo conquiri poteft.

Arboris truncus non femper re&us eft, fed parum
finuofus, atque aliquando adeo craffus, ut bini vix

viri ipfum ulnis complefti poffint , ac prope radices

parvas gerit alas.

Ejus cortex eft glaber, fiques incidatur, flavefcit^

lignum pallide albicat, porofum eft, feu foraminulis

perforatum, fi per transverfum feftum examinetur,

nihilominus tamen eft fatis durum & grave.

Annitempus. Fru&us maturefcunt Junio & Julio,

usque in O&obrem fub arboribus decidui inveniun-

tur.

Nomen. Latin e Ganitrus. Malaice & Javanice ac
Baleyice Ganitri & Ganiter, quae nomina per totam
Indiam funt nota. In Celebe apud populum Boegen-
fem vocatur Boa Sima. Amboinice Aymanu , h. e.

avium arbor , dum magni volucres , inprimis aves
annuae ac Vefbertiliones , ejus comedunt fruclus

, qui-

busdam Amale dicitur,h. e. arbor annua, quum Am-
boinenfes putent gallinas quotannis ifta in domo mori-
turas efie , in quibus hoc lignum ardet.

Locus. Haec arbor in multis aquo'ae India; locis no-
ta eft, maxima ejus fpecies in cunclis montibus, &
altis fUvis Amboinae , parva vero fpecies rarior eft,

& in Amboina fere ignota, minima mediae fpeciei

in quibusdam etiam obcurrit locis Amboinae, maxi-
me in montibus OerimeJJiig in Leytimora, inter cu-

jus ollicula faepe etiam ilia minoris fpeciei inveniun-
tur.

Majori

Ieder bloempje fiaat op een byzonder langacbtig Jleel-
tjt , in gedaante van een kelkje , febaars een nagel van
een vinger lang,gemaakt van 5. witte enjpitzeblaaojes,
die zig nooit ttr degen openen, Binnen dezelve jlaan 5.
andere, die zig boven inveele vezeltjes verdeelen, en dk
reji na binnen toe is mede uytgevuld met een penceeltje,
van diergelyke vezeltjes gemaakt. Het bloeizel een balve
dag afgebroken zynde, werd paars ofroodacbtig,en Let
gepeele bloempje valt af, nalatende een knopje met een
jlilet boven op , waar uyt de vrucbt werd.

De bladeren Jlaan alsdan zonder order, en digt agter
malkanderen, aan 't uytterjle der ryskins , met eenlange
/pits voor uyt

7
gelyk aan de Faringa. De vrucbten ban-

gen ydeli en aan dunne lange Jleelen , bet wtlk zyn regt
ronde bollekens , vuat grooter dan een Musquets kogel ,

eerfi gras-groen , daar na bldawuo , zo nogtans dat 'er wat
purper oiider j'cbynt , van buyten voel effen, atgmetruy*
ge plekken , en difcwils met Ueene beuvdtjes en aderen ,
binnen leyd een groote ronde Jleen , omgeven met 'vueinig

vleefcby *t voeh groen is, docb niet tappig en bryzeLg,
als of bet zandig voas , van fmaa< wrung , maar in de
gebeele rype ,die afgevaUen zyn, meat <wynacit:geneenig-
jints bequaam cm tt eettn, de jleen is bard, docb Man in
vhren en vyven verdeeld luerden , en beeft in de midden
een gaatje , dat bykans doorgaat ; voorts over 't gebeele

lyf vol xuyltjcs en groeven , die hem ganfeb korligmaken,
en als of by van 'Gormen doorwreten was , 'f welk
hem egter een mooy fatzoen geeft , want men zoude zeg-
gen, aat by door konft alzo gegraveert was. Zy zyn van'
ongelyke grootte , want de grootjle zyn als een gemeenc
Musquets-kogel , meejl rond , zomniige peervormig , de
middelbaare zyn als een Pijlool-kogel , en de kleenjle als

een graauw Erwete , en groeyen onder malkanderen aan
een boom. Men vind ecbter een zoorte , die doorgaans kleene
bejien draagt , wiens bladeren daar en tegen grooter zyn
als aan de gemeene , te weten 9. en 10. duymen lung,

3J breed.

Zo is 'er oek nog een derde zoorte , dog in AmboinQt
gantfeb raar , dewelke nog kleender Jleenen draagt , dan
die van de naajlgenoemde zoorte, niet veel grooter dan een
gemeene Krwete , aan wederzyden wat plat , metgroef-
jes zeer aardig uytgebold , dewelke 00k de kojlelykjte van-
alien zyn , en in oua Indien tot een groote Koopmanfcbap
dienen; de vyfvoegen kan men van buyten aan denfieen
qualyk bekennen, maar als men daar aan begind te boren,
zo vallenze ligt van malkander , docb at kleene zyn har-
der , en kunnen 't boren verdragen ; 't groot gejlagt over
al in de bojjcben onder de bomen leggende , en daar '* buy-
tenfte vleejcb afgerot is , zyn graauw en ongeagt , maar
die van de Koebeejlen of Vogels gegeeten worden , en door
den afgang weder uytgeworpen, trekken na den bruynen^
en hoe bruynder deze korls , boe beter z;y zyn , en meer
geagt , welke coleur men met het weeken in zeewater
eenigfints kan te wege brengen.

Denjlam is niet altyd regt, maar wat bogtig,enzom<>
tyds zo dik , dat hem twee mannen pas omvademen kon-
nen , bebbende by de wortelen eenige kleene vlerken.

De fcborjfe is effen,als men daar in fnyd
,
geelacbtig

;

bet bout is bleek-wit, poreus, of vol gaatjes , als men '{

over-dwers gekapt aaniiet , niet te min redelyk bart en
fwaar.

Sayzoen. De vrucbten werden ryp in Juny en July,
en tot in October vind men ze onder de bomen leggen.

Naam. In't Latyn Ganitrus. Op Maleyts ,Javaans,
en Baleyts Ganitri en Ganiter , welke namen door gebeel

Indien bekend zyn. Op Celebes by de Boegifcbe Volkeren

Boa Sima. Amboinfch Aymanu , datisyogel-boom^de*
wyl de groote Vogelen , als Jaar-vogels en vleermuyzen,

deze vrucbten gaarn eeten, by zommige Amale, dat is

Jaar-boom, om dat de Amboinezen geloven , datdeHoen-
deren jaarlyks in dat buyt zullen Jlerven , daar men dat
bout brand.

Plaats. Dezen boom is op veele plaatzen van water"
Indien bekent, de groote zoorte op alle hergen, en boogt

boffeben van Amboina , maar de kleene zoorte weinig , en
in Amboina meefi onbekend. Ik zegge de alderkleenjle ,
want de middel-zoorte vind men 00k bier en daar in Am-
boina, en dat in *t gebergte van Oerimefiing op Leyti-

mor,daar ondtr men zomtyds eenige korls van de kleenjle

vind.

Meer*
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Majori autem copia obcurrit in Celebe , in inperio

Boegenfi. In oriental* Javre parte circa urbem Balim-

bangam, in Madura , Bima , & quaedam etiam, fed

rarse arbores , inveniuntur in ipfa Baleya , ubi major

fpecies caeterum vulgaris eft.

Ufusi Hujus arboris lignum aliquando asdificiis in-

fervit^potiflimum vero ad trabes &fuperiores asdium

partes adhibetur, circa folum enim non eft durabile,

raro autem ex filvis petitur, quum grave fit* nee fa-

cile deferri poffit,atque etiam oportebat effe lignum

arborum, quae per aliquod tempus fuere prolapfae:

Fruftus, uti dictum fuit, a cunctis avium majorum

generibus eduntur, quique decidunt,a vaccis, in qua-

rum ftercore officula depuraca inveniuntur. Homini-

bus edules quoque funt, fed potiflimum ex lufu, &
ad tempus terendum , uti paftores ac rufticorum pue-

ri in Baleya illos edunt.

Plurimum commodum prabent hujus arboris ofTicula

& nuclei, qui ob miram ipforum formam grati funt,atque

in filvis ab exteriore carne depurati inveniuntur, opor-

tet autem , ut non diu fuerint prolapli , quum fordidurn

ac pallide cinereum alioquin adquirant colorem. Cun-

6ta autem haec ofTicula non bonae funt notae , fed ilia tan-

turn , quae haud multo majora funt pifo ,& eleganter fu*

fca, quse ut conquirantur , toti facci hisce officulis

conligendi funt, minimique horum eligendi , vel cun-

fta fimul vili venduntur pretio mercatoribus. In Java,

Baleya , & Madura tota horum *lulgarium mafia feu

tria millia ponderum venduntur pro fexaginta inpe-

rialibus, fique media & minima fpecies lint electa,

eastern abjiciuntur. Media fpecies plebi venditur,

minima vero fpecies expetitur a Benjanis & Codjis

pro flaminibus & Bramineis , qui magnam pecuniae

quantitatem pro hisce inpendunt , ita ut florenos ali-

quot pro manipulo horum dent, fi eleganter lint an-

gulofa & fufca juxta ipforum fententiam. Haec au-

cem perforant, inque lineas ducunt, atque ex regio-

nis iuius more collo vel pe&ori adpendent,uti apud

alios cum Coralliis id fit. iEthiopum flamines ex

his quoque formant TaJJiebees feu rofaria ad preces

fundendas. Divites vero inter binos Ganitros aureum
interligant corallium, unde & Chinenfibus dicuntur

Kimkungdfi h. e. aurea & dura femina. Codjae opti-

me norunt veros Ganitros a fpuriis diftinguere , ob in-

gens enim pretium adulterarunt hasc ex duro quodam
Egno.

In Java norunt artem , qua Ganitros togum wefce-

re in minorcin formam , fi nempe fruclus modo
progerminent , majorum ramorum corticem deglu-

£unt, uti & quandam trunci partem , tali autem modo,
ne arbor pereat , hinc Ganitri non multum excre-

fcunt, fed pufilli funt & granulofi, quum alimentum
frudibus fubtrahatur , quod novo infervit cortici.

Bangi tres quatuorque fimul uni adligant amento,
quod puerorum brachiis & pedibus circumducunt

contra incantamentum feu Catogoran , caro exterior

ab his quoque editur.

Tabula Centejima Prima

Ramum exhibct Ganitri.

Ubi Litt. A. majus Ganitri officulum feu fpurium denotat.

B. Medium.

C. Minimum ejus officulum.

Meerder heeft men daar van op Celebes in bet Rn
gifebe gebied. Op 't Oqfterfcbe deel van Java omtrZt
de Stad Bahmbangan, op Madura , Bima , en oof™
nige op Baley zelfs, daar anders degroote zoorte gemeen

Gebniik. Ret bout van dezen boom dient zomtyds ut
den buysbouw, meefi tot bdlken en bovenbouten want
omtrent den grond is 't met durabel,docb bet word <wei
nig uyt bet bojcb gebaald, om dat betfwaar valt om te
jlepen, en dan moet bet nog van bomen zyn, die een tod
lang omgelegen bebben: De vrucbten,als gezegt ,werden
van alderbandegroot Gevogelte gegeten , en die afwllen
van de Koebeejten i in wiens drek men dan de feboonee^
maakte korh vmd. Menfcben kunnenze ook eeten dock
meefi tot tyd-verdryf 3gelyk de Herders en Boere-iln^ens
oplBaley doen. J 6

Het meefte profyt beeft men van de korls enfteenen4
dewelke wegens baar fatzoen aangenaam zyn , en die
men in 't bojcb van 't buytenfle vleefcb gezuyvert vind
docb die moeten niet lang geleegen bebben , want an-
ders wordenze leelyk , en doots -graauvo. Zy zyn dan
nog met alle goed, maar alleen die geene, die niet veel
grooter dan een Erwete, en mooy bruyn zyn, om welke
te bebben, moet men gebeele zakken vol van allerhande
Jlag vergaderen, en als dan de kleenjle uytzoeken, of zo
te zamen voor een geringe prys aan de Kooplieden over-
laten. Men koopt er op Java, Baley, en Madura, een
gebeel lafi of 3000. ponden van dit gemengt goetje voor
60. realen, en als men 't middel en kleenjle Jlag uytge-
zogt beeft , fmyt men de reft weg. De middel -zoorte
werd voor de jlegte luyden verkogt , maar de kleenjle
zoorte zoeken de Benjanen en Codjas voor baare Priefters
enBraminees, die veel geld voor deze korls fpenderen ,
zo datze voel 10. realen voor een band vol geeven , die
mooy geboekt , bruyn , en na baren zin zyn. Zy doorboo-

renze , rygenze aanfnoeren , en dragenze na baar lands
manier om 't lyfen den bals,gelyk ivy de Koralen doen.

De Mtorfe Priefters 'maken ook bare Tafiibees of Pa-
ter-nofters daar van , om bare gebeden te lezen. De ryke
voegen telkens tujjcben twee Ganiters een goude Koraal ,
en daarom noemen bet de Cbinezen Kimkungdfi , dat U
goude barde zaden. De Codjas zyn zeer gejlepen om de
regte Ganiters van de valfcbete onderfebeyden fVoanfwe-
gens de groote prys beeft men dezelve beginnen na te ma*
ken uyt eenig hart bout.

Op Java bebberrze dit Konji-Jtuk om kleene Ganiters

te aoen wajfeben, als de kleene vrucbten even beginnen
voor den das te komen, danfcbillenze van degroote tak-

ken den baft af, als mede een partye van den ftam, docb
zodanig, dat den boom niet uytgaat;bier door werdende
Ganiters kleen en gekorlt , wordende bet voedzel de vrucbt
onttrokken, en tot een nieuwe baft aangewent. De Ban-
gis rygen 3. en 4. te zamen aan eenfnoertje , en bangen-
ze de Kinders om de armen en de beenen , tegens Belejing

of Catogoran, bet buytenfte vleefcb eetenze ook,

De hondert en eerjlc Plaat

Vcrtoont een Tak van de Ganiterboom.
Alwaar Letter A. de grootfte oftc de falfc fteen aanwyft,
B« De middel-zoort.

C Dc kleynfie xoort.

CAPUT XVII.
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CAPUTDECIMUMSEPTIMUM. XVII, HOOFDSTUK,
Ganitnim oblongum. Catulampa

3&
Cantjulikan.

AMbsc has arbores Ganitri fpecies habentur, fed

foliis maxime differunt.

Catulampa filveftris eft arbor altiffima , haud multo

minor Ganitro, folia irjregulari locata funt modo in

ramis, crafllora & majora illis Ganitri, ipforumque

petioli prope'folii ortum geniculati funt inftar Durio-

jiis foliorum , inaequalis funt magnitudinis, a quatuor

cum dimidio ad ofto pollices longa , tres quatuorve

digitos lata, fuperne obfcure viridia, inferne gilva,

ad ta&um mollia, in medio latiffima, atque ab utra-

que parte fex feptemve gerunt coftas oblique admo-
dum decurrentes , ipforumque orse funt obfcure &
ample dcntataVitautvix dignofci poffint: Flores fert

fere inftar Ganitri. Fruttus magnitudinemovicolum-
bini habet , fed inferius parum comprefTus & planus,

fuperius acutus, fique maturi funt, rubent,& tandem
obfcure rubrum gerunt colorem. Ipforum caro ex-

terna eft obfcure lutea, ficca, fed mollis, & vifco-

fa , faporis dulcis & fatui cum levi adftriftione , nee
;grata , intus ofticulum reconditur oblongum , coloris

pallide cinerei inftar Nucis MofchatEe , fed anguftius

^ft, multisque rugis diftincl;um,& foveolis excavatum
jnftar nucleorum Ganitri , non autem ita profunde

;

officula hssc craffam habent fubftantiam , intusque u-

joicam tantum gerunt cavitatem , in qua anguftus &
tenuis locatur nucleus inftar Canarii nucis, fed minor
& anguftior eft ,' faporis dulcis imtar Catappoe cum
Jevi adftriclione.

Lignum intus albicat, in medio ex cinereb & fu-

fco variegatum, fibrofum eft, durum, & grave in-

itar illius Cajoe Poeti feu Arboris albce.

In Macaffara binae hujus obcurrunt fpecies, dbme-
ftica nempe , quae prope aedes plantatur , ac parvos
& anguftos gerit frudtus magnitudine Gnemonis. Al-

tera filveftris eft, fupra memoratos profert fruttus

xnagnos , utrique funt edules.

Nomen. Latine Ganitrum oblongum. Malaice & Ma-
caffariee Tay Gigi, h. e. dentium fordes, quum in-

ter edendum CarO muenfa Hpnn'Kne oAhaix-^t DuUjri-

ce Catulampa.

Locus. In Amboina non multum nota eft haec ar-

bor , copiofior eft in Celebe & Baleya.

Ufus. Apud Amboinenfes non eft in ufu , neque
ejus fruftus, neque lignum in ufum advocantur, in

Baleya vero & MacalTara tam circa aedes plantatur,

quam in filvis. Crudos ejus edunt frudtus , qui &
liinc in foro venales proftant , licet modicam gerant

carnern , magisque ex dele&amento , quam ut tames
fedetur, eduntur; ipforum fapor maxime convenit

cum prunis filveftribus per gelu fubaftis.

Ejus lignum eft folidum & durabile inftar Alius

Cajoe Poeti, atque apud Macaflarenfes & Baleyenfes

ufitatum ad aedium exftrucl:ionem,quumque grave fit,

in filvis exficcatur, ut levius fit , antequam deduca-
tur , fruftus oblongos referunt Ganitros , funtque

duri & oflei quafi.

Cantjulikan in Baleya crefcens hujus fpecies habe-

tur, cujus folium minus eft illo Ganitri , ad oras

maxime & tenuiter dentatum , fru&us illos Catulampa
referunt, fed funt minores & rotundiores, primo vi-

lides , dein lutei , ac demum ex caeruleo nigri inftar

maturorum Canariorum , fique maturi , mucofi , fa-

poris dulcis & fatui, intus magnum continetur ofii-

culum oblongum , non excavatum vel rugofum , uti

Ganitri , fed glabrum & cinereum. Truncus crafii-

tiem habet Canarii, ejus lignum exterius eft albicans,

interius obfcure cinereum , inque vetuftis penitus

truncis nigricans , uti in veteri Caju Baru ligno , eft-

que porro graviffimum & durum. Baleyenfes hanc
vocant arborem Cantjulikan, ibique crefcit in monti-
fcus Brattanae. In Amboina ignota eft , femel tamen
Tacemum fru&ibus onuftum ex Leytimorae montibtts
ad me adduxerunt, quos parvos putabam efle Cana-
rios, fed vocabatur ejus arbor Tay Gigi Itam, h. e.

nigrum Tay Gigi.

Jom. III. Ba-

Ganiter-boom met langwcrpiga

vrucbten.

DEze beyde boomen, werden mede voor zoorten van]

Ganiter gebouden, dog verfcbillen aan de bladeren
merkelyk.

Catulampa is een zeer hooge Wout-boom, niet veel
minder dan de Ganiter, de bladeren ftaan bonder order
aan de tdkken , dikker en grooter dan de Ganiter , en bare
jleeltjes bebben by 't begin 'van 't blad een knietje , gelyk
de Durioens-bladeren, zy zyn van ongelyke grooite 4 tn

weten van 4* tot 8- duymen lang,n,. en 4. vingers breed*

boven donker-groen, onder vaal, en zagt in'taantajlen*

in de midden breedft, en bebben ter wederzyden 6. u 7.

ribben , die zeer febuyns lopen , en de kanten zyn donker

en wyd gezaagt > dat men '£ even bekennen kan; bet bloeyd

00k bykans als een Ganiter. De vrucbt is zo groot alk

een Duyven-ey , dog agter wat plat , en voorjpits, als

ze ryp zyn , rood , en eyndelyk heel donker-rood. Buyten
hebbenze een donker -geel, droog, dog week en fmeerig
vleefcb,zoet enfmets van finaak , met een kleene fzamen-
trekking , en niet onaangenaam ; binnen is een langwer*

pigefteen,van ver-we ligt-graau<w 9gelyk een Note Muf-
febaat , doch fmalder , met veete rimpettjes en kuyltjeS

gegraveerty gelyk de korls van Ganiters , dog zo diep

niet ; de fteenen zyn van een dikke fubjlantie , bebben bin-

nen maareen bolligbeid» daar in leyd eenftnalle endunns
korl , gelyk in de Canary-noot , dog kleender enfmalder,
zoet vanfmaak, gelyk de Catappan, metweinig zamefi*

trekking.

Het bout is van binnen witacbtig , nd binnen toe uyi

den graauwen en ligt-roffen gemengt, dradig, bart
t eii

fwaar, gelyk dat van Cajoe Poeti of Arbor alba.

Op Macaffer beeft men twee gejlacbten bier van, bet

eerjle tamme word by de buyzen geplant , en beeft kleene

enfmatle vrucbten, in de grootte van een Gnemon. He$
tweede wilde draagt de bovenfiaande grootjie vrucbten ,

beyde zynze eetbaar.

Naam. In 't Latyn Ganitrum oblongum. Op Ma-
leyts en MacnJJuars Tay c;a ; , flnt. «r imyligbeid der
ca,>Jen, um dat in '£ eeten bet fmeerige vleefcb aan de
tanden kleeft. Baieyts Catulampa.

Plaats. In Amboina is 't weinig bekent , overvloediger

is by op Celebes en Baley.

Gebruik. By de Amboinezen beeft by geen gebruyk,
noch vrucbten, nocb bout, maar op Baley en Macaffer
wert by zo wel omtrent de buyzen geplant , als by in 'f

wilde waft. Zy eeten de vrucbten raauw, daarom ze

00k op de Markt verkogt werden , boewel daar weinig
vleejch aan is , en meer uyt plaifier dan om den bonger

te ftillen, gegeeten werden. Defmaak komt meeft over-

een met de Sleen , die een vorft of twee bebben uytgeftaan.

Het bout is vaft en durabel, als dat van Caju roeti,

en by de Macaffaren en Baleyers gebruykelyktot den buys

-

bouw, om dat bet watfwaar U , laat men bet in 'tbojcb

drogen , dat bet ligter word , eer men *t afbale ; de korls

zoude men voor langwetpige Ganiters aanzien , want zy
zyn meede fteen-bar^.

Cantjulikan op Baley wajfende , word voor een mede-
zoorte bier van gebouden , 't blad is wat kleender dan de

Ganiter , aan de kanten ookfyn en getand; de vrucbten

zyn die van Catulampa gelyk , docb kleender , en wat ren-

der ,eerft groen , daar nageelyten laatftenblaauw-fwart,

als rype Canary, als 't ryp is , mede watfmeerig, zoet

en laf vanfmaak, binnen is een groote fleen ,langwerpig,

niet gegraveerd of ruyg gelyk de Ganiter , maar glad eti

graauvo. Deftdm gewint de dikte van een Canary-boom,

van buyten beeft by een witacbtig bout , maar van bin-

.

nen donker-graauw , en in de gebeele oudeftammenfwarU
acbtig, gehk aan 't oude Caju Baru,m daar zeerfwaar
en bart* De Baleyers noemen 't Cantjulikan , en 't waft
aldaar in *t gebergte van Brattan. In Amboina is *t on-

bekent , ecbter is my eens een tros vrucbten uyt bet ge-

bergte van Leytimor gebragt , die ik voor kleene Canaris

aanzag , maar. men noeniden bet Tay Gigi Itam , dat is

fwarte Tay Gigi.

X ' ft
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Baleyenfes ejus fruftus edunt, fed potifTimurn ex

oble&amento. Lignum fatis durabile eft ad aedificia,

quum vero adeo lie grave , ac tam longe petendum,

vulgo non conducit , ipforum autem reges per in-

gentem fubditorum numerum ex montibus id deduci

jubent, atque ad palatiorum poftes adhibent.

Catulampa in Baleya crefcens quodammodo differt

ab Amboinenfi Tay Gigi filveftri , Baleyenfis enim

majus & raollius gerit Folium , ejusque fructus funt

dulcioris & gratioris faporis , magisque haec arbor

plantatur.

Tabula Centejima Secunda

Ramutn exhibet Gmitrioblmgu fru<aibus onufti.

De Baleyers eeten de vrucbten , docb meejl uytplaijier.

H Hout is durabel in den bouw , maar om dot bet zofwaar
is, en verre te baalen, dient bet voor de gemeene man
niet , maar baare Koningen laten bet met meenigte van
volk uyt 'tgebergteflepen, en gebruyken bet totftylen
van baare buyzen.

Bet Catulampa op Baleygroeyende ,verfchild wot van
de Amboinfche wilde Tay Gigi , want bet Baleyfcbe

beeft een grooter en zagter blad , de vrucbten zoeter en
aangenamer vanfmaak, en word meer* geplant.

De hondert en tweede Float

Vertoont eenTak van dc langwcrpi&e Gamter-bwm
, met zjl

vruchten beladen.

CAPUTDECIMUMOCTAVUM, XVIII. HOOFDSTUK.
Pagamatta - Boom.

DIt werd een dikken 9 dog geen bogenftam, in 't g§*
meen booger dan een Limoen-boom , met eeneffe,
ligte graauwe feborffe. De bladeren ftaan zonder

order , en gelyken die van Daun Candal , geenjints ge-

fed i'ntegfa & sequalia, juniora autem leviter dentata tant, maar met effen randen, docb 't jonge blad is wyd

Lignum momentaneum. Pagamatta.

H'iEc arbor craflum,fed non altum, gerit truncum,

pierumque tamen altiorem Limonio , glabro ac

cinereo obdu&um cortice. Folia inregularia

funt,illaque Daun Candal referunt,non dentata funt,

funt, quorum tamen anguli fenfim excrefcunt, funt

que quatuor pollices longa , binos & tres digitos la-

ta, glabra, paucisque coftis donata , quarum tres

prope petiolum concurrunt , uti in praecedenti folio.

Flofculi funt mufcofi , brevibus racemis infidentes,

qui in baccas excrefcunt magnitudine nucum avella-

narum , fed rotundiores , raraque carne obduttse,

<raa? pierumque virefcit , ac cito putrefcit , ft in terrain

decidant , fub hac duriffimum reconditur ofliculum

,

magnitudine globuli fclopeti manualis vel etiam mi-

nus eft, quod foraminulis & verruculis perforatum &
©bfeflum eft, inftar Ganitri, cxterius autem quatuor
protuberantes venae adparcnt , quae nucleum per lon-

jitudinem in quatuor dividunt partes , per bina vero

getand , wiens boeken metter tyd uytgroeyen , 4. duymen
lang, 2. en 3. vingers breed, glad, met weinige ribbent

waar van 3. agter by defteel te zamen Jiooten , gelyk in

*t voornoemde Had.
Het bloeyzel zyn mofebagtige bloempjes ,aan kortetros-

jes'wajfende,]waar uyt werden bejien,in de grootte van
Hafel-noten , dog ronder , met weinig vleefch bekleed, 't

welk meejl groen blyft, en baafi ofrot , als ze op deaardc

vallen,daar onder leyd een zeer hardefteen 9 indegrootic

van een pifiool-kogel , en minder, rondom met gaatjes en

wratten bezet, gelyk de Ganiters, en van buyten ziet

men 4. uytbuylende aderen , de korls langs beenen,alsin

4. verdeelende ,docb men kan ze maar in 2. deelenopenen.

tegmenta apenn pot
Superne veto -a*»&

oteft.
««*rtt in brevem durumque api- J/oor bebbenze een korte barde Spitz*; met een andere

cem cum excrefcentia feu alio breviore apice 9 c^xrti-^~BelnWr vf**

ginquo ex cinereo gilvum habent colorem , nee adeo

profunde funt excavata hasc oflicula quam Ganitri

,

ac quodammodopoliripoflunt, intus gerunt nucleum
aibicantem , qui iaporem habet Catappa?. Flores pie-

rumque decidunt , ita ut hinc inde tantum unus alter-

ve fruftus in racemis excrefcat.

Recens lignum pallide flavefcit inftar Buxi , eftque

folidum , grave , fuccofum ,& vifcofum , putarentque

homines lignum elfe durabile , fed fallit , uti infra in-

dicabitur, e contra trunci cortex eft ficcus,'& ad-

xnodum fragilis.

Nomen. Latine Lignum momentaneum. Malaice &
Amboinice Pegamatta

,
quod quidam interpretantur

Pegang Matta , h. e. momentaneum, feu quam diu

oculi aperiuntur &clauduntur,quum tam cito putre-

fcat. Tenutice Sai.

Locus. Ubique in Amboinse filvis crefcit, etiam

circa litus ; in Leytimora raro obcurrit , fed copiofa

eft arbor in Moluccis.

JJJus. Hoc fallax lignum ad primum adfpeftum,

uti diftum eft, videtur durabiliflimum, quum adeo
folidum & grave fit, fed cum admiratione experimur,

tam cito corrumpi , intra paucos enim menfes coflbs

•rrr verre zyn ze uit dengroan-
*wen vaal , zo diep niei gegraveert als de Ganiters, en

laten zig eenigfints glad polyften. Binnen bebbenze een

<wit beeflje, vanfmaak als Catappan. Het bloeyzel valt

meejl af,zo daVer bier en daar aan de trosjes eenvrucbt

blyft bangen.

Het verfebe bout is Meek-geel , als dot van Bux-bomen,

dicbt, fwaar, zapptig, en Jlymerig, en men zoude zeg'

gen , dat bet een durabel bout was , maar 't bedriegt , als

bier na gezeid zal worden , daar en tegen is de Jcborjfe

des ftams droog, en bryzelig.

Naam. In tLatyn Lignum momentaneum. OpMti-

leyts en Amboinfcb Pegamatta, 't welk zommige uytleg-

gen Pegang Matta, dat is een ogenblik, of zo lang men

de ogm mogte op en toedoen , om dat bet zo ligt vergaat.

Opiernaats Sal.

Plaats. Het waft over al in 't Amboinfcbe bofeb, 00k

langs de Zeekant. Op Leytimor is 't weinig t
maar over'

vloedig in de Moluccos.

Gebruik. Dit bedriegelyh bout febynd (als gezegt)

in 't eerjle aanzien zeer durabel , om dat 't zo digt en

fwaar is, maar met verwondering werd men gewaar,

dat bet zeer ligt vergaat ; want in weinige maandenkowt
gener-at, cujus cauffa fine dubio eft copiofus liquor, 'er den worm in,waar van buyten twyffel bet overvloe-

Ternatenfe autem videtur liccioris & folidioris efle dige zap de oorzaak is. Het Ternataanfcbe ecbter febyrtt

fubftantiae, aliquando enim ibi adhibentur ad poftes van droger en vafter natuur te zyn, want 't werd torn-

vetufti arborum harum trunci. Fruftuum oflicula tyds aldaar tot ftylen gebruykt ,als
f

t van oude ftammen
a quibusdam ad utrosque apices poliuntur ac perfo- is. De korls werden by zommige aan beyde de eyndengt-

rantur, ex quibus amuleta formantur , qu«e Amboi- Jlepen, en een gat doorgeboord, en aanfnoerengereegen*
nenfium muherculas brachns circumligant , Coralliis die zommige Amboinfcbe Vrouwen aan de armen dragen9

naturahbus vel aureis interpofitis , eleganter enim met goude of andere Coralen gemengt , en laten zig *°

pohri poflunt inftar Ganitri, quaeque,fi pcrforentur, glad polyften als Ganiters, die in 't boren ligt breken,

non facile franguntur, unde & confido, fi ha?c in- dies ik vertrouwe, zo ze de Inwoonders van oud Indu*

cobs vetens India; eiTent nota, hosce geftaturos ilia wierden bekent gemaakt dat zy dezelve zo lief zouden

in amuletis ssque ac lfta, quas ex Ganitro fbrman- dragen am fnoeren geregen , als de Ganiters,

Siccum ^
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Siccum lignum foco optime conducit, lentum e-

nim fovet ignem, albosque exhibet cincres , ft vero

in filvis computruerit, ingratum & acidulum fundit

odorem inftar vetuftae Sagumantae, turn quoque ex

hoc ligno aeque ac ex Sagu-medulla crafli pinguesque

generantur colli , qui in Scarabasos lucanos nigros &
fngentes degenerant , atque ad alias advolant arbores,

ut cibum quaerant, praefertim adSaguerum, ubi in

Gorugons feu infundibulisinveniuntur, inquibuspo-

tus exflillans excipitur, ita ut haec arbor genitrix

omnium Scarabaeorum nigforum habeatur.

Tabula Centefima Tertia

Ramum eihibet arboris, cujus lignum momentaneum eft, &
ab incolis hinc Caju Pegamatta vocatur.

Het drogc bout is goed om te branden , bet bond em
langzaam vuur , en geeft witte afeb, maar als 't in 't

Bojcb verrol, zo geeft het em onfieflyken gooten reuk,
als oude Sagumanta, zo groeyen uit dit bout, zo wel
als uit Sagumerg, dikke vette wormen of rupzen, w.iar
uit groote zwarte Torren werden , dewelke na andere
lomen vliegen, om daar baar kojltezoeken, inzonderbeid
na de Zagueers-bomen , daar menze in de Gorugongs vind,
waar in men den drank tyfert , zo dot dezen boom voor
de moeder van alle zwarte Torren gebouden word.

De Honderi en derde Plaat

Vertoont een Tak van een Boom , wiens hout kort van drntf
is , en by de Inlanders Caju Pegamatta genaariu werd.

CAPUT DECIMUM NONUM. XIX. HOOFDSTUK.
Arbor rediviva. Eyparehu. .

IN
cunclis Indiai locTs area a^aatorern litis omnes

arbores plerumque fempervirentesfunt, acproin-

de rariflimum eft arborem invenirej quae ex parte

vel omnino cunfta fua dimittit folia, in praecedenti-

busautem libris quasdam defcripfimus , quae partim ilia

deponebant , nullas vero, qua? ita ex totoifta amiitunt,

ac viciflim illis penitus orbae funt quam haec, quam nunc
defcribemus.
Mediocris eft arbor, ejusque folia vulgaris funt

formae ,& inregularia quatuor ,& quinque pollices lon-

ga, binos lata, paucis ac fubtilibus coftis pertexta,

atque prope ortum ad petiolum geniculata funt , inftar

foliorum Canarii. Fruftus racemofi funt , fed pauci

iimul dependent forma ac magnitudine ovorum La-
certae feu cordium avicularum , primo caerulei , dein

nigricantes , & uti maturi Canarii , punctulis quibusdam
obfeuris & albis notati. Sub pauca infipida exterio-

recarne oblongumreconditurofiiculum, formamge-
jens minoris Canarii, magnitudinem vcroOlivaeofll-

culi vel paulo minus , quod hexagonum eft ,
quorum

tres anguli magis protuberant, atque nucleum potifli-

mum trigonum formant, in acutum durumque defi-

nens apicem, qui in toto quoque frucluerigitur, an-

glllorum pOrro inrprfHfia nigofa <Sr fnraininulio exca

vata funt, acfi granulofa &elaborata, vela vermibus

exefa efTerit, uti in Canario decumano id obfervatur,

in tota autem arbore nulla pars reperitur, quxCana-
rium fpirat vel fapit , totaque nux in tres partes di-

vifibilis eft, in qua oblongus, ficcus, & durus re-

conditur nucleus, in apicem quoque definens,cui ad-

pendix quad alterius nuclei additur , ofliculaquaedam

maxime trigona funt, quaedamhexagonaacbreviora.
Lignum fatis grave eft, folidum, & tignis quodam-
modo utile.

Ami tempus. Fru&us in Orientalibus obfervantur

menfibus.

Nomen.- Latine Arbor rediviva. Malaienfibus igno-

taeft, Amboinice in Leytimora vocatur Typarebu &
Tette Palebu, h. e. lignum vegetum & coma viridis,

non quum ejus lignum fit durabile, fed quia aliquan-

do videtur mortua, ac mox revivifcit,novam emit-

tens frondem , omni enim anno fub finem pluviofo-

rum menfium haec arbor cunfta fua dimittit folia, ita

ut mortua videatur, quod in hifce terris rariflimum

prasbet fpeftaculum, quum homines non adfueti lint

arbores videre foliis deftitutas , ac viventes, poft

menfis vero fpatium novam regerminat frondem.
Locus. In Amboina raro obcurrit, atque una tan-

turn alteraque folitaria tarn circa litus crefcit , quam
in montibus. In Celebe etiam erit nota, quum Ma-
caflTarenfes ejus quandam habeant notitiam.

Ufus. Amboinenfes dicunt hanc arborem optima
praebere fulcra domibus, ipfarumque pavimentis, at-

que oeque durabile elTe ejus lignum i (to Macili, cujus

fpecies quoque haberi poffet , alii contra teftantur, ar-
ea folum non efle durabile ejus lignum , ac proinde
illud admbent ad fuperiores aedium partes. CaeteraE

hujus arboris partes, uti fru&us, & folia, nullum
hucusque , quantum novi , obtinuerunt ufum , excep-

. to quod ejus nuces a quibusdam adferventur ob ele-

£antem ipfarum formam.
Tom. HI. In

Eyparehu-Boom*

IN alle de Indifcbe landen> die omtreni ifm MqUat-^
leggen , dragen de bomen doorgaans gedurig groen lof,

en is dierbalven zeer raar , als mender eenevind , die

ten deele of t'eenemaal zyne bladeren afwerpt , wy beb-

ben in de voorgaande boeken wel eenige befebreven, dieze"

ten deele afwerpen, maar gene, die zo volkomentlyk 't

zelve doen, en met beurten zo kaalflaan, als dezen, die

wy nu befebryven zullen.

Het is een middelbare boom , de bladeren zyn van ge-
meen fatzoen, Jlaan zonder order, vier en vyf duimen
lank, twee dito breed, met weinige enfuStile ribben,by
baar oorfpronk aan den Jleel een kuiltje bebbende

, gelyk
de Canary-bladeren. De vrucbten bangen aan trosjes,

weinige by malkanderen , in de gedaante , en grootte als

Hagedifje-Eyeren , of Vogelbert]es , eerfi ligt-blctauw,

daar na zwart-blaauw, als type Canaris , met eenige

donkere pun£ljes van buiten b'ezet. Onder Y buitenjie

loeinig en onjmakelyk vleefcb, leid een langwerp'ge korl

of Jleen , in de gedaante van een kleene Canarie , engroot-

te van een Olyf-Jleen, of wat kleender, infes kanten
verdeeld , waar van de drie meer iiitfteken , en de korl

meejl driekant maken, voor met een kort bardfpitsje, '£

<welk ook aan de gebeele vrucbt uitjleekt , voorts zyn de
Jpatien tuffeben de kanten rimpelig , en vol kuyltjes , ali

ofze uit-eegraveert , of van de wormen uit-gegeeten wa-
ren, gelyk men ziet aan 'f Canarium decumanum , hoe-

wel aan dengebeelen boom nietsis , dat na Canaries riekt,

offmaakt, en 't gebeele nootken kan men in drienverdee-

len , binnen leid een langwerpig , droog , en bard beefi-

ken, mede met eenfpitje voor uit , en waar by nog iets

bangt , als een tweede korl , zommige korls zyn merkely-

ker driekant, zommigefeskant , en ook wat korter. 'tHwt
is matig zwaar, digt, en eenigzints tot timmeren be-

quaam.
Sayfoen. De vrucbten vind men in de Oofler-Mous*

fon.

Naam. In V Latyn Arbor rediviva , by de Maleyers
is by onbekend. Op Amboins op Leytimor Typarehu en

Tette Palehu, dat is levend bout, en levendige kruyn9
niet om dat by een durabel bout beeft , maar om dat by
zomtyds doodfebynende , kort daar na wederjonk loofge-

*wint , want alle jaren in 't einde van de regen-Mouffon ,

werpt dezen boom alle zyne bladeren af , zo dat by als ver-

dord fiaat , bet welk in deze landen een raar fpeftacul is,

alzo men niet gewend is bomen zonder bladeren te zien ,

die nog' levendig zyn, en een maand daar nagewint by
wederom groen hof.

Plaats, Hy is in Amboina weinig te vinden, waffen-

de bier en daar een, to wel omtrent de firand , als in *t

gebergte* by moet op Celebes ook zyn, want de Macas*

Jaren bebbender eenige kenniffe aan.

Gebruik. De Amboinezen zeggen , dat men goede on-

derleggers daar van maken kan , onder-folderingen , en vloe*

ren in de buyzen, daar zy zo durabel zal zyn, als Mak-
kilan , en voor wiens mede-zoorte men bem bouden mag,
andere daar en tegen zeggen , dat by omtrent de grond

niet durabel zy , gebruiken bem dierbalven aan de boven-

Jie deelen van de buizen. De andere deelen , als vrucb-

ten en bladeren , bebben tot nog toe ( zo veel my bekeni

is ) geen gebruik , bebalven dat de nootkens zomtyds be-

waart warden, wegens bare mooye gedaante.

X 2 Vit
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In Rumphii Adpendice hsec adduntur.

Ayparebu rami in plurimas rachides breves dividuii-

tur, ac tres guatuorque'rami uno ex ortu progermi-

»ant. Folia folitaria, fed arcle fibi juncr,a,funt, tres

quatuorve pollices longa , binos lata digitos , ad oras

obfcure dentata, nervus magnus non dirette per me-
dium tranfit, unde una folii pars latior eft altera, bi-

nae quoque laterales coftae inferius concurrunt, quae

cum aliis oblique admodum decurrunt. Ex fuperio-

rum foliorum alis folitariusprogerrrtinatpetiolus, ul-

tra digitum longus, ex quo flores excrefcunt, ubi

foliolum enimpit. Flosculi funt pufilli , caliculo infi-

dentes pentapetald viridi , in quo quinque alia ob-

fcure albentia locantur, cum plurimis brevibus & al-

bis ftaminibus ejus cavitatem replentibus. Fru&us in

textu defcribuntur, qui decembri obfervantur.

Tabula Centejima Quarta

lUmum nchiHet Arboris redivfr* Ajparehu di<2as.

Dit werd 'er in bet Byvoegzel *w«Rumphius byge*
daan.

De takken van Ayparehu zyn vol korte ryskens , ook
ftaan drie a vier takken uit een oorfpronk. De bladeren
ftaan enkeld, dog digt agter malkander , drie en vier
duimen lang, twee vingers breed, aan de kanten donker
getant, de grootefenuwe goat niet regt door de midden
waar door de eene belft van 't blad breeder is dan de ande-
re, ookfiooten nog twee zydenribben agter by malkander
dewelke nevens nog andere zeer fcbuyns loopen. Uit den
fcboot van de voorjie bladeren komt een enkelefieel ,ruim
een vinger lang, daar aan bet bloeizel zit, met eenkleen
Uaadje agter aan,

,
Dit zyn kleenebloempjes

, Jlaandein
een kelkje van vyf groene blaadjes gemaakt^ en daar in
vyf andere vuil-witte, voorts digt uitgevult met korte en
wttte draatjer. De vrucbtenzyn in dt text befcbreven,
men ziet die in December.

De Hondert en vierde Plaat

kVertoont een T»v »<»n Ac IimUwhiIi. Rnnm Aypavtfai geS
naamt. gg

CAPUTVIGESIMUM. XX. HOOFDSTUK.
FruElus Boba. Caju Boba. Bobe-Vrucht*

ARbor haec magna gerit folia vulgaris forma;, quae

folitaria locantur & inregularia, fatisque ingen-

tia funt , novem nempe oc decern pollices longa,

Suatuor & quinque lata , integra , brevibusque infi-

entia petiolis, in longum apicemterminantia, quo-

rum coftae ample diftant fine ulla proportione. Fru-

ftus Myrobolanos Cbebulos referunt, fed non itaangu-

lofi funt, inferius anguftati inftar junioris fere Jambo-

fae ; ipforum caro exterior obfcure viridis eft feu ni-

gricans, arcnofa, &fragilis, fub qua tenuerecondi-

turputamen,utiin nuce avellana, in qua nucleus in-

venitur aquoius , fatuus , & ingrati faporis cum levi

amaritie ,• Arboris lignum inutile eft.

Nomen. Latine Fruftus Boba. Malaice Caju Boba,

juxta Amboinenfes Aybola Lamabu , h. e. lignum

Guajacum a fubfcquenti ufu.

Locus. Raro obcurrit , ac potiflimum in Leytimo-

ra , unde & noftrac nationi non multum innotuit.

Ufus. Amboinenfes hanc arborem Guajacanam vo-

cant, quum ejus nucleos clavis pedum inliniuntj qui

plerumque veftigia funt Amboinenfium variolarum,

ut illos enccent & exficcent, pedem vero perhoram
fupra ignem torrere debent, donee linimentum fie

ficcum & penetratum*

Tabula Centejima Quinta

Ramum exhibct arboris, qu* Caju Boba voatwi

DRzen boom beeft groote bladeren, anders van ge-
meenfatzoen, zy Jiaan enkeld, zander order, en
zyn rykelyk groot, te weten, negen en tun duimen

lank, vier en vyf dito breed, met effene randen, korte

ftelen, en een langfpitsje voor aan, deribbenjlaanwyd
van malkander , en zonaer proportie. De vrucbten zyn,
als Myrobolani Chebuli, dog zo boekigniet, en met een
fmalle bals, bykans als eenjonge Jamboes , betbuitenfit
vleefcb is donker-groen , ofzwartacbtig, zandig, enbry-
zelig, daar onder een dunne febaal, als een Hazel-toot,
en daar binnen een witte wateracbtige kerl, laf, of on-
aangenaam vanfmaak, met een kleene bitterbeid; bet
bout is ondeugend.
Naam. In 't JLatyn Fruftns Robae. In'tMaleytsCz-

ju Boba, na 't Amboinfe Ayhola Lamahu , dat is,
Pokbout* van y

t volgende gebruik.

Plaats. Hy wordweiniggevonden, meefiopLeytimor,
en is dierbalven de o. ,ze nog niet wel bekend.

Gebruik., De Amboinezen noemen bem, als gezegt,
Pokbout, ont datze de binnenfle korls op de krabben der
voeten fmeren , dewelke gemeenlyk zyn een rejiantje van
de Amboinze pokken,* om dezelve te doden , en op te dro-

gen , maar zy moeten
t'dan den voet over een vuurbraden,

tot dat bet opgefmeerde droog werd.

De Hondert envyfde Plaat
•'

•

Vertoont een Tak ran de Boom Can Boba genaamt;

CAPtfT XXL
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CAPUT VIGESIMUM PRIMUM. XXI. HOOFDSTUK.
Arbor Spiculorum. Caju Caloway. Caloways-Boom.

I

CAloway duplex eft , latifolia & anguftifolia , qua?

icerum duplex eft. Latifolia eft arbor medio-
cn's, ramos gerens utcunque re&os, firmos, &

virides, quorum folia fuperiora plerumque func in-

ordinata, inferiora vero bina & terna umul in una
rami parte; Folia haec funt longa & angtffta, majora
illis Canarii, firma, ab utraque parte acuminata, de-

cern & undecim pollices longa, tres ac tres cum di-

midio lara, pallide vireqtia, paucisque tenuibus &
nigricantfbus cblb's pertexta. Truncus haud multo
cralli-K eft Jllo Calappi.

Ejus lignum pallide flavefcit* & Cecum albicat,

ouibasdam in locis nigricanriDus^veinsaiinnctum, feu

nlamentis variegatum, quae circa cor adeo concur-

runt, ut Novella nigra fimile fit lignum, eftque por-

ro fitis grave & durum , quales oc reliqua? hujus ar-

boris partes.

Anguftifolia* fpeciei alia varietas obfervatur , quae

multo breviora gerit folia, quam praecedens, fed

quae paulo latiora funt. Alia infuper fpecies, quae

latifoliae magis adcedit, folia gerit decern & duode-

cim pollicjs lon-^a, tres quatuorque lata, horum ve-

ro cofta? funt frequentiores ac parallelae , inferior ip-

forum pars ex caeruleo virefcit , uti Palate fecunda? &
tertiae, quorum faporem hujus arbQris folia quoque
habent. Hujus lignum magis albet&mollius eft quam
praecedentis , fine nigris maculis, nihilominus tamen
durabile ad tetta.

Tertia ac proprie anguftifolia fpecies folia gerit

tredecim ac quatuordecim pollices longa, tres qua-

tuorque lata, inferius glauca, paucis oBlicjuis coftis

donata, funtquc firma, in junioribus ramis funt al-

ternata, & in nrb*»m (imul locata, inferius nempe
uinque ac fex, filperius oclo in circulo quafi dispo-

lta, quaeque flaccida funt & deorfum dependent , in-

terltitia nodorum pedem circiter longa funt , viridiquc

cortice obdu&a, in longis ramis fupenoros ifti circu-

h in quinque firmos ramulos dividuntur,quorum'qua«

tuor in oroem ponuntur, ac quintus incurvus cminet,

ex ofto , novem , & decern foliis formati , codem mo-
do pofitis

,
quae decern ac undecim pollices longa

funt, binoslata, omnia per flacciditatem dependen-

tia, ac tali raodo penicillum Partifani referunt, ubi

veto hi quinque ramuli exoriuntur, circulus eft ex
decern vel undecim foliis compofitus , quae non de-

pendent, fed oblique eriguntur,atquc poll fesquipe-

dalc interftitium alius exoritur circulus, ex octono-
tenque foliis formatus, quae omnium longiflima &
firmilTi na funt, atquc transverfalitcr inftar radiorum
ftellac emittuntur.

Hujus fpeciei truncus angulofus & fulcatus eft in-

ft\r illius iMnfii. Lignum vero durum, grave, pluri-

misque nigris maculis variegatum , quam in ulla ante-

cedente fpecie, area cor obfeure cinercum eft, in-

ftar Novella nigra, videturoue ficcum cflc , fed fub-

tili inprsgnatum eft pingucdine , unde & flammam
facile concipit, claramque excitat,odorem vero fun-

dit inftar pilcis faliti & tofti.

Per ingentem ficcitatem tarn raro fruftus producit,

ut nuncjuam illos viderim , licet varios ejus truncos
excidi juffcrim , nee incolae mihi iftos notare pote-
nmt.

Nomerii Latine Arbor fpkulorum , ac prima fpecies

latifolia, , fecunda & tertia fpecies angujlifolia & aru-
ginea, ac pcculiaritcr quoquc tcrria flellala. Malaicc
Caju & Danu Caloway a fubfequcnti ejus ufu , ac fie

quoque Amboinice Manu Caloway feu Oebat Caloway,
h. c. pbarmacum contra arundinacea facuta. In Hitoea
Aylanu Selu , ex fimilitudine fcliorum pifcis Geep,
alii Hitoenfcs hanc vocant Haul Amuret. Ternatice
Goto' Gabi, h. e. Pangil, feu nutu ciamarc.

Locus. Haec arbor raro obcurrit, actantum inven-
tofi* momiculis.

Vfus. Lignum aptum eft aedificiis acpotiflimumip-
farum re3i»,quunt graves ex info poftes formari ne-
qucant. Tenera ejus folia mafticata, vufneribusque
inpofita, ex telisjaculatoriis, Caloway diclis, contra-

Oa,

CAloways-fcoom is tweederlei, breedbladige enfmal*
bladige , die weder tweederlei is. De breedbladi*
ge is een middelbare boom , met veel regte , (Iyve »

en groene takken , <waar aan de voorjle bladenn meejt

zonder order Jlaan, maar de agterjie tvoecendricbymal-
kander 9 en dot aan de eene zyde van den tak, de blade-

ren zyn lank enfmal 9 grooter dan die van de Camiriboumt

ftyf^^gter erivoren toegefpitfi, tien en elf duymenlank,.
drie en drie en een balf breed, doots-groeii, met weihige
fubtile enfuoarWtbtige ribben. De Jlam werd niet veel

dikhcTy dan een Calappus-bavm.

Het bout is bleek-geel, en befierft witacbtig, bier en

daar met zwartacbttge aderen, ofte draadjes gefpikkeld,
** o**tr**>t h,t hort ro digt by malkander , dat 't de No-
vella nigra gehkt , voorts redelyk zwaar en bard , dog
droog ,

gelyk alle deelen des booms zyn,

Het fmalbladige beeft eenige verandering , want eene

zoorte beeft wel korter bladeren , dan de voorgaande

,

maar die wat breder zyn. Een andere zoorte , die nicer

met 't breedbladige over-eenkomt , beeft bladeren mede
tien a twaalf duimen lank , drie en vier breed , maar de
ribben zyn meerder, en lopen paralleel , de onderftc zyde
is blaauw-groen , gelyk aan de Palala de tweede en ucr-

de t
welkers fmaakdeze bladeren 00k eenigzints bebben.

Het bout is wat witter en weker, dan 't voorige, zan-

der de zwarie Jlippeltjes , niet te min durabel in 't dak'
werk.
De derde en eigentlykfmalbladige , beeft bladeren der*

tien aveertien duimen lank, drie en vier breed, van on-

deren regt-blaauw ofSpaans-groen , met weinige febuin-
ze ribben, enftyf, aan dejonge takkenflaanze met beur-

ten , en in kringen van malkander , te weten , agter vyf
enfes, voor acbt in een kring, maar de voorftetynjLtp,

en bangen nederwaartr , de plaatzen tuffeben de kringen
zyn otntrent een voet long, en met een groene Jcborffeoe-

dekt , aan de lunge takken verdeelen boar de bovenjle krin-

gen in vyfftyve ryskens, waar van de vier cm de mid-

delfte Jlaan , en dragen boven een kroon van acbt , negen%
en lien bladeren in voorfebreve fituatie , lien en elf auy-
men lank, twee dito breed, alle wcgens baare Jlappigbeid

afbangende , en zo een quajt van een Partifaan vertoncn-

de; daar deze vyf takjes t'zamen Jtoten , float een Iring

van tien of elf bladeren , niet bangende , maar febuyns
ever eynd, en na eenfpatie van anderbalf voet , een an-

dere kring van acbt en negen bladeren .de langjle enjlyf-

Jle van alien, en regt over-dwers, als dcjlralenvaneen
Ster.

De flam van deze zoorte it wat boekig, en gevoornt 9

als diewan de Lanze-boom ;bet bout nude bart,fwaart
en met meerderfwarte fpikkeltjes dan alle de voorgaandet
omtrent bet bert donkergraauw , gelyk de NovelJa ni-

gra; ltfcbynt droog, maar beeft eenfubtiele vettigbeidt

daarom bet vuur ligt ontfangende, en belder brandende%
docb riekt als gebrande zoute vifeb.

Het draagt zo zelden vrucbten wegem zyne grooti

droogte , dat ik ze tot nocb toe niet gezien beb , boewel

ik verjebeide flammen beb laten omkappen , en de Inlanders

wiflenze my oak niet te beduyden.

Naam. In V hatyn Arbor fpiculorum t deeerfte zoor-

te latifolia, de tweewe en derde anguftifolia fcaeruginea,

en in 't byzonder de derde ftellata. Off Maleyts Caju en

Danu Caloway, van H volgende gebruyk, en zo in 't

Amboinfcb Manu Caloway of Oebat Caloway , dat is

Pharmacum contra aundinacea jacula. Op Hictoe

Aylanu Selu , van de gelykeniffe der bladeren na den

J/tjcbGccp;andere Hitoeezennoemen bem Haul Amuret.

Op Ternaats Gabi Gabi , dat is Pangil , of roepen met

een wenk.
Plaats. Dezen boom word mede weinig gevonden , en

dot alleen op lucbtige bergkens.

Gebruifc. Het bout xs bequaam tot den buyskmw,

meefl tot 'r dakwerk, want men kan geenfwaare ftyien

daar van bebben. De jonge bladeren geknouwt , en op de

wonden geUgt
t die van Werppjlt* Caloway gemaakt

X 3 Vf$
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Ga, ramcnta & fragmenta cxtrahunt , quae ex lpfis

inherent vulneribus; Caloway enira longa funt tela ex

acuta arundine aliove ligno confe&a , quae ex liiaiiu

vibrantur,Ceramenfi populo vulgatiflima, quae noxia

admodum funt inftrumenta vulnerantia,atque ad ofla

penetrantia in ramenta facile difilliunt , vel ipfis tarn fir-

jniter inhaerent, ita utevelli nequeant, quin disrum-

pantur. Pifcis tiepe hanc duoque malignam habet

naturam ,
quod homines pufillis naviglis infidentes

vulneret in pedibus vel brachiis eodem modo ac Ca-

loway , a quibus utrisque haec arbor fuum fortita fuit

Domen, ac folia formam. Alii mafticata vel contri-

ta folia anthracibus inponunt , ut magis intumefcant^

disrumpantur. Ejus lignum foco etiam conducit.

Tabula Centefima S$xta

Ramum exhibet Arforiis Jptcuhrum , «ju«e Caju Calowsy inco- Vertoont cen Tak van de Splinter-bom, die Caju Cafcoaf
lis dicitur. Nf de Tn1anH*»r<! eenaaml- i»frt;

zyn, trekt defplinters enjlukken uyt , die van dezehe
in de wonde zyn fteken blyven , want Caloway zyn lame
pylen vanfcberp riet, of ander bout gemaakt, die men
uyt de bandfcbiet, by de Ceramfe Volkeren zeer gemeen
eenfnood geweer 't welk in 't quetzen op bet been ftoten-
de, Ugt Jplintert , of in 't been zodanig fteken blyft , dot
men 't zonder ftukken niet uyttrekken kan. Be Vifch
Gepe is mede van die booze natuure , dat by de tuyden
in kleene praauwen zittende , dikwils in een arm of been
fcbiet,als een Caloway, van welke beyde dezen boom z;y-

nen naam , en de bladeren baare gedaante bebben. Andere
leggen de gekntuwde of gevorevene bladeren op de bloed-

fweren , die zefterkelyk optrekken , en tot 't brekenbrewen.
Zyn bout kan men tot brandbout gebruyken.

De bondert en zesde Plaat

CAPUTVlGESIM. SECUNDUM.
...

Clompanus major. Clompan.

.

HMc arbor Eriopboro quam fimillima eft, ejus au-

tem rami non ita ordinati funt, nee truncusfpi-

nis obfeflus eft, nee cortex ita albicat quam E-
jiophori , caeterum ejusdem altitudinis & craflitiei.

Folia plerumque in ramorum fummo progerminant

longis inpetiolis,qui ad finem incurvantur,atque in-

ordinati funt. Septem autem folia petiolo fimul in-

fident , plerumque in orbem, Eriophori foliis fimillima,

fed majora , & fuperius latiflima , ac fubito in apicem
definentia, horum medium novem pollices longum
eft, tres cum dimidio latum, reliquaque tria latera-

]ia pollice breviora funt, firmiora, oe crafliora illis

Eriophori , inferne viridia , fuperne pallidiora.

Flores concavum referunt caliculum , ex quatuor

vel quinque petalis formati obliquis , & retrorfum

fiexis, fere inftar Papajae floris, in medio autem pi-

ftillum erigitur , ex albo flavefcens ac vifcofum , quod
ad bafin obfeure rubet, odoris ingrati.

Fruttus burfam refert uno latere reftam , altero in-

curvam , inftar crefcentis lunae, incurvum gerens api-

cem inftar harpaginis, execrne primo viridis , dein

croceus, ac demum nigricans , ex brevi craflbque

Eetiolo dependens , quique maturus ad rotundam de-

ifcit partem. Putamen exterius durum eft,femi-di-

gitum craffum , interne ex incarnato colore eleganter

rujbet , in multas cellulas divifum , in quibus officula

locata funt rubra pellicula obdufta , atque fub hac
tenuis ac nigra gluma. Oflicula haec ficcae inpofita

funt medullas, multis fibrillis pertextae inftar Tama-
rindi fruttuum. Quodvis ofiiculum Fabae magnitudi-

nem habet, oblongo-rotundum,externe higerrimum,

non autem fplendens, interne albicat,eftque durum,
ac pinguifiimum , ita ut oleum ex illo exprimi poitit.

Si cortex incidatur, album exftillat lac, quod fta-

tim infpiflatur inftar calcis , fed pauciflimum
?
& in pe-

tiolis non obfervatur : Vulgarium arborum lignum eft

album , molle , & fragile , fi vero arbor fit vetufta

,

cor gerit flavum & duriusculum , per longitudinem
ilriatum inftar ligni Ciati , ex quo Bandenfes & Ce-
jamenfes afleres fecant,ad ciftas & fcriniaria opera,
lignum hoc, licet fit leve, in aqua fundum petit,

quum fit fungofum , & aquam infeibat.

In Macafiara haec arbor in tantam non exctefcit al-

titudinem quam Amboinenfis , fed magis extenfa eft,

& crafliorem gerit truncum,fi floreat,tetrum fpirat

odorem, qui per ventum ad longam percipitur di-

ftantiam. Lignum ibi quoque flavefcit, ac quodam-
modo rufFefcit, & per longitudinem ftriatum eft,
quod ad craflbs adhibetur afferes , ex quibus iEthio-
pes fepulchra & minora fbrmant navigia.

Nomen. Latine Clompanus major. Malaice Clompan.
Macaflfarice Calompon. Bandaice Fougul

, quidam
hanc vocant Eriopborum Jilveftrem , contra Ternaten-
fes Jilveftrem Maroccam , quum fubfequenteja Clompa-
mm mfnorem domefticam putent eile.

Locus,

XXILHOOFDSTUK.
De groote Clompan-Boorn , ofte de

wilde Capox-Boom.

DEze boom is den Capox-boom zeer gelyk , docb de
takken waffenjuyjl in zulken order met , 00k beeft

den ftam geene doornen , en de feborffe is zo wit
niet als aan den Capox-boom, voorts van dezelfde dikte

en boogte. De bladeren bangen meefl aan 't voorfte der

takken, op lange* Jleelen , dewelke aan 't eynde krommen9
en zonder order ftaan, 7. bladeren teffens op eenenfteel,

meeft in een kring, de Capox-bladeren gelyk, maar groo-

ter, na voren voat breed, en febielyk in een /pits eyndi-

gende, bet middelfte is & duyrhen lankj 3J dito breed,

de andere 3. te iveerzyden telkens een duym korter, fty-
ver , en dikker , als de Capox-bladeren f binnen zynze

<wat groen , van buyten wot Meeker.

De bloemen zyn als een bol kelkje, van 4. a 5. blood*

jes gemaakt ,.fcbeef ,en agterwaarts gebogen , J'cbier als

de bloemen van Papaja, in de midden met een boorntje,

van verwe wit-geel, en als befmeerd, op de grond don-

ker-rood, vanreuk vuyl.

De vrucbt is als een beurs, docb de eene zyde is regt,

en de andere krom als een wajjendeMaan , met een kromme
/pits voor op , als een baak , van buyten eerft groen , door

na boog-geel, en ten laatften fwartacbtig , aan een korte

dikkefteel bangende, ryp zynde, aan de ronde zyde open

berftende. De buytenfte bolfter is bart , en wel een halve

vifiger dik , binnen is zefeboon incarnaat-rood , in veele

Cellen verdeeld , daar inne korls leggen met een rood vlies

bekleed , en daar onder eenfwarte dunne fcbaal. Deze
korls leggen in een droog merg , met veele vezelingen door-

trokken , gelyk de vrucbten van Tamarinde. leder korl

is in degrootte van een boon, langwerpig-rond , van buy
ten pikfwart , docb niet glimmende , 't binnenfte is wit,

bardacbtig, docb zeer vet, zo dat men oly daar uyt per-

fen kan.

Als men in defeborffe kapt , komt een witte melk voor

den dag, docb word terftond droog, als kalk, maar zeer

weinig, en is aan defteelen niet te zien; 't bout van dt

gemeene bomen is voit , week , en breekfaam , maar als

den boom oud word, krygt by binnen een geel en bard-

acbtig bout , in de lengte geftreept als Kiaten-bout ,waar

vande Bandanezen enCerammers plankenzagen ,tot Kift
m

jes , en voor de Scbrynwerkers bequaam ; dit verfeb beut

al is 't ligt
t zinkt evenwel in't water,om dat betvoosis9

en 't water inzuygt.

Op Macaffer werd deze boom zo boogniet als de Am-
boinfebe, maar meer uytgebreyd, en dik van ftam, als

by bloeyd,geeft by een vuylen reuk van zig,die dewind

verre voerd; 't bout is aldaar 00k geelacbtig, na den rof-

fen trekkende, in de lengte geadert of geftreept ,
gebruy»

kelyk tot dikke planken, waar van de Mooren bare gra-

ven maken, als mede praauwen.

Naam. In 't Latyn Clompanus major. OpMakp
Clompan. Macaffaars Calompon. Bandanees Fougui

,

zommige noemen bem wilde Capok- boom, .daar en *£
gen de Ternatanen wilde Marocca, om datze devolgen-

de kleene Clompan voor de tamme bouden.







VBoek. XXIII Hooftft. AMBOINSCH KRUYDBOEK.
Locus. Raro in Amboina obcurrie , quaeque ibi in-

venitur, flores potiffimurn proferc, rarosque fru&us,

majori copia reperitur in parva Cerama circa Eran-

gam , ac copiolior in Banda , Cerama orientali > &
Rfacaffara.

Ufus. Ejus fru&us potiffimum in ufu funt , quorum
tofta putamina cinerem praebcnt ad pigmentum Caf-

fomba ,
qui alioquin ex iJurionum corticibus praepa-

ratur, uti in capite Cartbami Indici id latius explica-

tur. Folia contufa confractis inponuntur artubus vel

luxatis. Tenera autem folia contufa , & cum aqua

propinata,omnem internum temperant aeftum ut <Sc

Febrilem. Hunc in finem mukum adhibentur in Am-
boinenfibus variolis

?
ubi refrigerium quam maxime

requiritur. Caput hisce etiam lavari potefl, uti cum
illis Eriophori nt, fed non ita vifcofa funt, magisque

refrigerant quam depurant. Ex pinguibus ejusoflicu-

lis oleum, uti diftum eft, exprimi poteft, fique ba-

cello fmt adligata, inftar candelae ardent. Amboinen-

fes arbores plerumque album producunt lignum , Ban-

denfes vero&Macaffarenfes,fi fintcrafliflimae&vetu-

ftae,flavum ac ftriatumgenerantcor,exquotrabesmi-

nores & afferes formantur, quae arbores potiffimum

in altis & ventofis crefcunt montibus , in denfis enim
filvis non inveniuntur; Per ftipites hae arbores propagari

pofllmt , quarum tamen paucae progerminant. Hae arbo-

res circa aEdes non plantantur , quum per fortiorem faci-

le disjiciuntur ventum , licet altse & craflas fint, ob fra-

gile lignum , rami vero tranfplantari poflunt in folo

argillofo , in arenofo enim & levi non facile proger-

minant. Oflicula nigra in fartagine tofta , donee puta-

men ipforum dehifcat > efui apta funt & dulcefcunt

inftar Nucum avellanarum , nee Cephalalgiam aut

vertiginem eauflant,uti a vulgo putatur. Ex iisdem

ofliculis Javani oleum exprimunc ad Lampades ufita*

turn. '•»

Tabula Centefima Septima

Plaats. Iiy waft weinig in Amboina , en die men al-
daar vind, draagt mee(l bloemen, en weinige vrucnten$
meerder vindmen bem op kleen Gram, omtungt Eraiig,
en nocb meer in Banda, Ooft-Ceram, en Macaffer.

Gebruik. Zyn gebruyk is meeft in de vrucbten* weU
ters gebrande bolfters een ajfebe geeft tot V CaJJomba ver*
wen bequaam, die men anders van de Durioenjcbtllen
maakt, gelyk in 't Kapittel van Chartamus Indicus te
lezen is. De bladeren geftoten, werden gelegt over ge-
broke leden , of gewrigten , die verftuyt zyn. De jonge bla*
deren geftoten , en met water gedronken , verkoelen alle in-
wendige bitte , en koortzen &?c. Ret wert tot aien einde
veelgebruykt in de AmboinCcbe pokken , die groote verkoe-
linge van noden bebben. Men kan ook 't booft daar mede
wajjeben, gelyk met de bladeren van Capok, docb zynzo
Jlymerig niet , en verkoelen meer, dan zuyveren. Uyt de
vette korls kan men, als gezegt, olie per/en, en aan een
ftokje geregen , brandenze als een kaarze. De Amboinfcbe
bomen blyven meeft wit van bout, maar in Banda en Ma*
cajfer , als de bomen zee'r dik en oud van ftam werden,
gewinnenze dat geele en geftreepte bert , waar van men
balkjes enplanken kan maken,welke boomen meeft op booge en
lugtige plaatzengroeyen ,want in 'tdicbte bqj'cb vindmen
ze niet. Met ftokken kan men bem verplanten , waar van
egter weinige opkomen. Deze bomen leyd men niet geern
om de buyzen t om dat ze wel boog en dik worden, maar
door een fterken wind zeer ligtelyk gebroken , en om^'j-

worpen worden, wegens 't broffe bout , docb de tadc/i
kanmenweer verplanten, als 't een kleyacbtige gruud
is, want in zandige en loffe willenze niet wel opxumeu.
Defwarte korls in een panne gerooft, tot dat de fcbelle
daar van herft , werden bequaam tot eeten , en zyn zo
zoet als Ha/el-noten ,zonder vreeze voor hooftpyn of du -

zeling, gelyk de gemeene man gelooft. Uyt dezelve korls

perffen de Javaneneen olye, gebruykelyk tot de lampe,

De bondert en zevende Plaat

Ad Litt. A. folium denotat Chmfam majoris feu Eriofbori Vertoont by Lett. A. een bJadt van de groote wilde Capox*
filreftris. Boom.

E. fctus frttclum rcprxfentat. B. Wyft aan deszelfc vrucht.

C. Eundemafertum, ut officulorum femina&um fitus confpi- c. De/.elfdc getfent , op dat Acpfaatzfog dcr zaaden gezlen
ciatur. wert.

CAPUT VIGESIM. TERTIUM. XXIII. HOOFDSTUK.
C/ompanus minor. Clompan Boerong. De kleyne Clompan-Boom,

CLompmus minor cum majori quo ad folia parvam
habet convenientiam , fruftus autem quodam-
modo conveniunt: Arbor eft plerumque recla

& gracilis, praecedente humilior, fenfim vero ad E-

*iophori crefcit altitudinem. Ejus folia funt folitaria

& inregularia, cum Canarii foliis quodammodo con-

venientia, fed glabriora & anguftiora , ad petiolum

anguftata, ubi vcrrucam quaedam gerunt,ac tres ner-

vi concurrunt , bini autem iaterales non ample ex-

tenduntur, reliquae enim coftae transverfales plerum-

que funt & parallelas , inaequalis func Iongitudinis
,

inferiora enim fex feptemve pollices longa, fuperio-

ra novem & undecim , ac quatuor pollices lata.

Flores in racemis excrefcunt fpithamam longis , ex

quibus rari & vagi dependent floiculi , ex quinque an-

guftis petalis conftantes , ex angufto collo ortum du-

centes, dein fefe explicantes , ac demum cito ^eCe

contrahentes in unum centrum, ubi & plures fimul

conjunguntur,& corymbi formam exhibent, colon's

fordide albicantis , feu ex viridi & albo mixti. In fun-

do minium habent colorem, ubi & luteum erigiturpi-

itillum , trigono capitulo infiftens , odoris gravis , fed

cito dispergentis , qui noftrae nationi hircinus habe-

tur , Ternatenfibus vero gratus & mafculinus.

Capitula oblonga , antequam flores Cek aperiant,

viridia funt & fplendentia , acfi gummi eflent obdu-

da, plurima autem horum flofculorum pars fruftra

decidit,ita ut ex uno racemo tres tantum, quatuor

vel quinque fruftus perfefti excrefcant & glomerati

^uafi dependeant, qui craflae funt filiquae & breves,

^ulgarem digitum loDgas , pollicem crafts , binos trans-

verfa-

DE kleyne Clompan beeft met de groote aan bladeren
weinig gemeenfebap , maar wel met de vrucbten,
bet is in 't gemeen een regte en dunne boom , lager

dan de voorgaande , docb metter tyd wort by een Capox-
boom gelyk. De bladeren ftaan enkeld en zonder order ,
de Canary-bladeren eenigfints gelyk, docb effender , en
wel zofmal , agter na den fteel toe fmallende , alwaar
zommige een wratte bebben , en daar ook drie zenuwen
te zamenftoten, docb de twee ter zyden gaan niet verre,

want de refteerende ribben lopen meeft dwars enparallceli

Zy zyn van ongtlyke lengte , want de agterfte zyn 6. en

j. duymen , en de voorfte 9. en 1 1. long , 4. daymen breed,

Het bloeyzel komt voort aan troffen , eenfpan lang,

daar aanfeldzame enydele bloempjes bangen , van s.fmaile
blaadjes gemaakt , uyt een naauw balsje ontfpringende ,
baar uytbreydendc , en danfebielyk weer te zamen fluy-

tende in een Centrum , alwaar ze ook aan malkander vafi

zyn , en zo de gedaante van een kroontje uytmakende , van
verwen vuyl-wit,of uyt den witten en groenengemengl.

Binnen op den grond zynze Menie-rood, met een geel

draatje, opeendrieboekig knopje ftaande , vanreukfwaar,
docb flap, dewelhe onze Natie voor bokacbtig, maar de
Ternatanen aangenaam en mannelyk bouden.

De langwerpige knopje

s

, eer den bloem komt , zyngroen
en glimmende , als ofze met gom beftreken waren. Het
meefte deel dezer bloempies volt af, zo dat aan een tres

maar 3. 4. en j. vruCDten tot perfeftie komen,en op een

klomp by malkander bangen , dezehe zyn korte dikkc

bouwen, een middelbaare vinger long , en een duym dik,

twee dwerstingers breed, ten weinig acbterwaarts ge.

bogen



rjo HERBARII AMBOINENSIS ^^V.^.XXlli;
verfales digitos latae , ac parum retrorfum flexae ad

apicem , ica ut una leu fuprema pars dorfum gerat

reftum , altera pars inferior feu venter rotundior eft,

ac lulo notatus, ubi & maturi fponte dehifcunt, uti

de pracedenti fuit di&um , ita ut formam renis yel

femi-plenae lunae repraefentent, primo externe viri-

des, dein eleganter carmefini coloris cum albo vi-

fcolbque gummi adhaerente, interne incarnatum ge-

runt colorem feu pallide rubentem inftar Rofae, ubi

& feptem oflicula locantur, enucleatas nuces avella-

nas referenda, vel femina Nympbcece Indicce majoris,

quorum latera comprefia fibi ita adcumbunt, ut an-

gulofa videantur, funtquenigerrima, nee fplendentia

externe, interne vero albicantia & duriuscub inftar

Caftanearum ,
quaeque uno latere ad oram fifli pu-

taminis dependent, quod elegans prasbet fpectaculum

per oflicula ifta nigra in rubro hoc fruftu ; in clau-

fo autem fruclu vifcofus continetur fuccus , qui per

exterius putamen undique exfudat , inque dictum muta-

tur gummi. Lignum eft aioum, fragile, nee dura-

ble.

Anni tempus. Floret menfe Julio, feupluviofisanni

temporibus , fruftus autem Septcmbri confpiciuntur,

eftque una ex ill is arboribus, qua? folia viciflim de-

jicit, quod tamen in Ternatenfi magis obfervatur:

antequam vero teneraiterumprogerminent folia, vi-

fcofa emittit capitula dein decidua.

Ternatenfis Marocca parum differt ab Amboinenfi,
primo enim arbor major eft quam in Amboina i uti

& folia, quorum fupremum & maximum quatuorde-

cim pollices longum eft, quinque latum, inferius a-

cute definens, ubi & tres concurrunt nervi, uti in

Amboinenfi , inferiora autem folia anguftis & rotun-

dis auriculis donata func, quae in Amboinenfi nonob-
fervantur, brevibus porro infidenf utraque petiolis.

Flores fructusque plurimum cum Amboinenli con-

veniunt, excepco quod florum odor ibi fit gratior.

Similis fatis magna arbor folebat crefcere in caftel-

16 Orangie in Ternata, quae cum ejus exftructione

ibi plantuta erat , & a militibus Arbor ibpendiorum vo-

cabatur, quum plerumque Omni femi-anno flores pro-

duceret, tumque plurimis foliis eflfet orbata, quum
& tempu» eflcL. quo ffjp^riia militibus folvebantur,

quo autem eiTet vetultior, eo minus hoc nhferva-

bat tempus & ordinem.

Nomen. Latine Clompanus minor , Malaice Clompang

Boerong, ac fie MacafTarice Clompang Tsjendab, h. e.

avium Clompang, quum volucres ejus oflicula quam
maxime expetant. Quidam hanc vocant Clompang

Kitsjil, & Clompang Utan, Ternatice Marocca, Am-
boinice in Hitoea Mabuewan, h. e. decus montium

,

ob elegantem fruttuum colorem , aliis Hamile Ooa.

In Sumatra circa Jambay Glompan Tita.

Locus. Copiofe in Moluccis crefcit, ih Amboina
ran) obcurrit, uti & in Celebeac Sumatra, plurimum

in remotis montibus, qua; enim circa cedes inveniun-

tur, per ftipites propagatae funt, nee alte excrefcunt,

ac tarde florent.

Marocca Ternatenfis duplex eft, prima vulgaris eft

Fo'e'ka feu fernma dicta, cujus una arbor, uti dictum

fuit, in Ternatenfi caftello Orangie locata eft, quae

nunc magnitudinem Durionis obtinet, nee foliorum

prolapfum tarn praecife obfervat. Altera Marocca
Nonau feu mas raro obcurrit, magnaque ac rotunda
gerit folia, feptem octoque fimul in trunci vertice

pofita, ejusque truncus eft rectus, altus, &glaber,
ac projnde multum adhibetur ad palos Parre Parren,
quum altiflime excrefcant , nee facile pereant, de
quibus vide ulterius fublequens caput Folii Mappce.

Ufus. Haec arbor fragile admodum gerit lignum ac
Jeve, ft ficcum fit, unde & quidam illud vocant
Caju Gabba Gabba , optime tamen per ftipites propa-
gatur, unde & hortorum fepibus infervit &Siripalis,
quum creditur, Siri daun ad illos excrefcens bonum
inde adauircre odorem, fi trunci fint magni, afleres
ex ipfis formari poflunt, qui adhibentur ad conftra-
tum navium Joncken & Corre Corren dictorum,
quum leves fint, clavique facile transfigi poflint.

Fru-

bogen, met de fpitze, %o dat de eene of bovenfle zvde
een rugge verbeeldende , meefl regt is , de ander of den
buyk is ronder , en met een mat , daar ook de rvpe van
zelfs opberjlen, gelyk als van de voorgaande gezezt is
zo datze de gedaante van een Nier of halve Mam uit-
maken, eerjlgroen^ en metter tyd feboon levend febar-
laken-rood van buyten , docb daar aan men gemeenhh
een witte gom ziet kleeven. De binnenjle zyde is incar-
naat-rood of Rooze-rood, en daarbinnen vindmeni korls
gepelde Hafel-noten gelykende , of de IndiJ'cbe Nymphsea
Major, meejl met de zyde <wat tegen malkander gedron.
gen,zo datze kantig fcbynen,mede pik-Jwart ,en'zander
glans van buyten , binnen wit en bardacbtig

, als de Qu
jtanje , en met '£ eene eynde aan de kanten van de ee~
borjtene febaal bangende , 't welk een fraayfpefitaculgeeft
van dezefwarte korls, aan de roode vrucbt$ tuffeben de
j'warte korls en de boljler, in de geflotene vrucbt legteen
kleverigzap, dat door de buytenjle bolfier over at uyU
fweet , en in de voornoemde gom verandert. Het bout
is voitacbtig, bros, en gantfeb niet durabeL

Sayfoen. Zyn bloeytyd in Amboina valt in de regent
maanden , of in de maand July , en zyne vrucbtenziei
men in September , en *t is mede een van die bomen die
zyne bladeren met beurten afvoerpt , 'f welk egter aande
Ternataanfe klaarder gemerkt werd, en eer de jongebla-
deren uitkomen, gewind by kleverige knopjes, dieafvaU
len.

De Ternataanfe Marocca beeft een klein verfebit
van de Amboinfe , want voor eerfi word den boom groo-
ter dan in Amboina, gelyk ook de bladeren, waarvan't
voorfte en 't grootfle veertien duimen lank is, en vyf
breed, agter Jpits toelopende, alwaar drie zenuwenfza-
menftooten, allefints gelyk de Amboinfcbe , maar deag-
terfte lopen metfmalle en ronde billen toe, dat men aan
de Amboinfsbe niet en ziet , voorts beide op korte Jlelen.

De bloemen en vrucbten komon mpefl met bet Amboinfcbe
overeen, bebalven dat de reuk van dc bloemen aldaar voor

aangenamer gehouden werd.

. Een diergelyken redelyken grooten boom plegt te Jlaart

in 't Cafleel Orangie dp Ternaten , geplant by deszelf%

fligting , en by de Guarnifoen-bouders goede maanden

boom genaamt , omdatby gemeenlykalle halvejaren bloei-

de, en als dan van demeefie bladeren betooft ftond , als 't

tyd was, dm men <*e &vcdc *»nanden aan 't guarnizoen
uitreikte, dog boe ouder by wierd, boe minder by deze

ordre bield.

Naam. In 't Latyn Clompanus minor, op Maleyts
Clompang Boerong, en zo in bet Macaffaars Clom-
pang Tsjendab, dat is, Vogel Clompang, om dat de

Vogels zyne korls gaarne eeten. Zommige noemen bem
Clompang Kitsjil en Clompang Utan, in'tTernataant

Marocca, in Amboina op Hitoe Mahuewan , dat is,

Decus montium , cieraat der bergen , wegens de fraye

coleur van de vrucbten , by andere Hanile Ooa. Op Sttr

matra omtrent Jamby Glompan Tita.

Plaats. Hy waft overvloedig in de Moluccas, inAm-
boina beeft men bem weinig, als mede op Celebes en Su*

matra, meefl in '£ afgelegen gebergte, want die men

omtrent de woningen van de menfeben ziet, zyn aldaar

met Jlokken geplant, en werden nietgroot, bloeyenook

langfaam.

De Ternaatfe Marocca is tweederley, de eerjle isde

gemeene Foeka of wyfken bygenaamt , waar van , als

gezegt, een op Ternaten in't Cafleel Orangieflaat , zyn-

de nu zo groot, als een Durioens-boom , en de verwiffe-

ling der bladeren nu zo nauw niet meer onderboud. De

tweede Marocca Nonau of 't Manneken iszeldentevin-

den , beeft groote ronde bladeren , die zeven a acbt aan t

opperfle van den flam by malkander jlaan , de flam tt

regt, boog, en glad, en werd daarom veel gebruikt tot

flylen-van Parre Parren , om datze zeer boog opfebieten,

en niet ligt vergaan, waar van in 't volgende Capittel

van H Folium Mappae. .

Gebruik. Deze boom beeft een zeer bros ligt bwtf»[

't droog werd , daarom bet zommige Caju Gabba Gabba

noemen , ecbter wil 't wel groeyen als men bet met Jtok'

ken plant, daarom 'tgebruykt wert tot tbuyn-ftaken .aan

Ziry-Jlokken , dewyl men gelooft,dat de Siri Daun daar

by oplopende , een goede reuk krygt. Als men groote Jtam^

men beeft , kan men fmalle planken daar van maken, gt'

bruykelyk tot de boven boorden van de Jonken en Corre-

Corren , dewylze ligt zyn , en de btute pennen gemakK'

lyk doorlaten. *>
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Fru&uum putamina in cineres comburuntur

, qui

ad pigraentum CaJJomba adhibentur , inftar illorum

praecedentis Clompani, hie autem non ita praeftans eft,

ac potiffimumaMoluccanisinufumadvocatur, quum
prscedens Clompanus ibi non multum crefcat. Ofll-

cula in fartagine cofta, doaec exterior niger cortex

feparetur & dehifcat, edulia funt, eruda quoque edi

poflunt; fed ft nimia ingerantur copia, caput adgra
omnes contra aves haec maxime expetuntvant, &

comedunt. Mucofa fubftantia circa officula locata

contrita ingratum fpirat odorem inftar crudarum fa-

barum.
Ex vulgaribus truncis Nadjas formant feu trabes

transverfales aciuariolorum & Corre Corren , quas

ex levibus formare oportet lignis. Ternatenfes mu-
lieres hujus arboris cortice utuntur ad menftrua pro-

vocanda, ejus radix cum Pinanga mafticata, capiti-

que inlinita Cephalalgiam Curat lancinantem.

Cawlam , Bracmanis Bencaro , in Hort. Malab. Tdm.

i. Cap. 49. defcripta, cum hac magnam videtur habe-

re convenientiam , uti & Talabo a D. P. Hermanno ex
Zeylana transmifTa D. Arnoldo Syeno, cum adnota-

tione, ejus flores quodammodo ftercus humanumole-
re, quod de noftra quoque did poteft arbore.

De bolfter der vrucbten werd tot qffebe gebrand, de*
Welke tot bet Caflbmba verwen gebruikt iaerd> gelyk
die van de vorige Ciompang, dog deze is zo goed niet,
en werd meefi by de Moluccanen gebruikt , daar de vori-
ge Clompan niet veel waft. De korls in de pangerooft,
tot dot de buytenfte zivarte J'cbale affpringt, zyn eet-
baar, de rauwen kan men ookeeten, dog te veel genut-
tigty bezwaren 't boofd, daar en iegen allerley yogels
eetenze graag. Ret Jlibberige merg, dat buiten om de
zwarte korls bangt , gewreven, beeft mede een onlieffely-
ke reuk , gelyk rauvoe boonen.

Uit de middellareftammen makenze 00k Nadjas , dat zyA
dwars-balken over bare Galeyen en Korre Korren leggen-
de , dewelke van ligt bout moeten zyn, De Ternataan-
zevrowwen gebruiken de feborffe , om de ftonden af te
dryven, de voortel met Pinang geknouwt; en op bet

boofd gefmeert, geneeft de boofd-pyn> die met Jleken g<-
mengt is.

Cavalam, opBraminees Bencaro, in Horto Malab.
Tom. 1. Cap. 49. befebreven , febynt bier mede groote

gelykenijfe te bebben, gelyk mede Talabo van D. P.
Hermannus , uit Ceylon gezonden aan de Heer Arnol-
dus van Sye, met beduidinge, dat des zelfs bloeme ee-

higzints na menfeben-drek rieke , 't welk van de onze 00k
kan gezegt werden.

Rumpbius in AuBwriQ fuo h*c adriotavit.
Rumphius heefi in zyn Vermeerderitig dtt aange-

tekent.

Clompanus major in Banda Fongol vocatur, ejusque

folia contrita & inlinita efficaciora habentur illisPaw-

foldo Solorenfis ad confolidandas partes internas lapfu

vel contufione vulneratas.

In Rarakit , feu Ceramse magna? plaga Orientali pe-

culiaris obcurrit fpecies Clompani Jilvejtris feu Clom-

pan Buron dicla , quae ingens quoque arbor eft , cu-

jus folia tria fimul uno ex ortu proveniunt , quorum
medium feu maximum novem pollices longum eft

,

& quatuor latum , bina reliqua dimidio minora funt,

fubtus mollia & lanuginofa : Ejus fruclus multi fimul

dependent racemofi inftar Cacarce , filiauas vero has

multo funt crafliores, digitum longa3, & inftar acinar

cis mcurvae, retrorfum inflexae, externe ex viridi

rubentes , interne pallide rubentes , hifce ofto circi-

teroflicula inclufa funt, oblongo-rotunda , aM ob-

du&a pellicula; , ipfae vero has fabas nigrefcunt ; Ra-
l-akenfes vncahanr ill^s Cnnriuj , cju^ue longOS ra-

mos ad Siri plantant, quod fefe hifce circumvolvit

,

uti hie Clompanus filveftris eum in finem quoque ad-

hibetur: Fabae vero iftas interne plurimum excavatae

funt.

Tabula Centejima Septima

O. Ramum repraefentat Clompani minoris, floribus fru<3ibus^

que onuftum.

Ubi ad Litt. E. racemttsflorifer feparatus confpicitur^

F. Trvfius ejus eft integer.

G, Fruttut apertus, ut ojfjuulortm fitus adpareat.

OBSERVATIO.
Haec eft Arbor filiquofa Malaiarica , plurimis ad fingulos

flores lobis Ray hifi.pl. p. 17 f4. & Nux Malabarica fulcata,

mucilaginofa fabacea zD.Syen in not. ad H. Malab. part. i.

fag. 90, ubi perperam Telabo Cinghalenfium huic tribuit,

quod proprie pracedenti competit arbori , quaeque cum Ka-
ryl H. Malab. Tom. 4. Tab. 36. convenire videtur, de qua
ulterius vide Thef. Zevl. pag. 169. quaeque ab Hem. vocatur
in Mtif. Zeyl. pag. 61. Nux Zeylanica , folio multifido digi-

tato, flore merdam olentc. &c.

De groote Clompanus op Banda Fongol genaamt ,

boud mende biddereh gevreven en gefmeert alzokragtig,

ja beeter als die van Paufoldo Van Solor j om als zig

iemandt door vallen offtooten van binnen bezeert beeft te

genezen.

Op Rarakit, of groot Cerams Ooftkant is nog ten by-

zondere zoorte van wilde Clompanus of Clompan Bu-
ron genaamt , vuerdende mede een groote boom , miens
bladeren drie en drie by malkander ftaan , voaar van bet

middelfte of grootfte negen duymen lank y en vierbreedis%
de twee andere zyn pas half zo groot , van onderen zagt

en wolacbtig. De vrucbten bangen veele by malkander,

in troffen , gelyk Cacara , dog de bouwen zyn dikker %

een vinger lang
t krom gebogen als een Zabel, en na ag-

teren gekeert y van bwyten trekkende uyt den groene na
bet roode, van binnen ligUrood, daar in liggen omtrent

acht boontjes , lankwerpig-rond , hekleefl met een wit

vliesken , maar de boontjes zelfs zyn zwart ; die van Ra-
rakit noemdenze Coackas , en gebruyken zyn langen tak~

ken by de Siri , die daar. aan oploopt, gelyk menoiermet
de voilde Ciompang 00k doet : De boontjes zyn van bin-

nen meefi bol.

De Hondert enfevendc Plaat

Wyft aan by Lett. D* een Tak van de kleyne Clompan-bom

ofte de kleyne <aiUt Cafock-boom , met xyn blocmca ei

vruchtcn behangen.

E. Vcrtobnt een bkem-twje afzonderlyk,

F. Een gebeele vrucht.

G. Een geoptnae vruckt, op dat de plaatzhg der %*ade%,

gezicn werd.

AANMERKING.
Dit is de Peuldragende Boom met veel Peulen , uit elke

byzonderebloem voortkomende , van Ray in ayn Hilt. pl.p.

175-4. en de Malabaarfche gevoornde Moot, met flymenge

boonen van Syen , in de aanmerking op net eerfte deel van

de H. Malab. pag. 90 , alwaarze qualykby de Telabo van de

Cinghalcze gevoegt werd, welke eieentlvker aan de voor-

gaande boom behoort , die met de Karyl van dc H. Malab.

a deeir*£. x6. fchynt overeen te komen, waar over ver-

d'ers ziet de Thef Zeyl.pag. 169. en die van Herman in zyn

Muf, Zejl. pag. 61. genaamt werd Zeylonfche Noote-Boom,

met gevingert en ingefnede biadt , wiens blocm na drek

ftinkt, &c.

Tom. III. CAPUT XXIV,
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CAPUT VIGESIMUM XXIV. HOOFDSTUK
QUARTUM.

De TafelIakens-bladt-Booni<
Folium Mappa. Daun Dulang.

TErnatenfes hanc arbufculam referunt ad Clompani

minoris fpeciem , ipfi Marocca diftam, ejusque

marem eiTe putant, de quo praecedens vide ca-

put 23 , ego* autem hanc tanquam diverfam penitus

arborem defcribere malui. Ejus truncus eft rectus

,

gracilis, & altus, nullos emittens ramos nifi in Veni-

ce, ubi in paucos breves nodofosque dividitur ramos,

quorum fuperiores partes lanuginofae funt ; Folia ejus

omnium maxima funt, quae umquam vidi in arbore,

binos nempe cum dimidio pedes longa,fesquipedem,

immo binos lata pedes, vetufliorum vero arborum

minora funt. Folium ipfum formam gerit extenfae

Rajae, inferius nempe latiflimum, ac fuperius ele-

ganter anguftatum cum parvo apice inftar caudae Ra-

jae, fupcrneglabrum, interne lanuginofum , ottopro-

tuberantibus magnis coftis'donatum , adoras integrum,

nee ferratum.Quodvis folium craiTo flaccidoque infidet

petiolo lanuginofo & peltato , ita ut folium ipfi qua-

fi incumbat, uti in Aro Mgyptiaco , acfuperne fovea

inprefium fit.

£x foliorum alls racemus progerminat in paucos

laterales petiolos diviius, ex quibus flores proger-

minant, qui hucusque mihi ignoti funt. Hos infe-

quuntur fru&us , illis folii calcofi fimiles , fed minores,

ex binis nempe tribusve partibus compofiti , externe

arenofi & vifcofi, ita ut compreffi digitis fortiter ad-

haereant, qui in tres cellulas dividuntur, totidem

femina obcludentes , magnitudine feminis Coriandri

,

teneraacluteacarneobducr.i, quae facile (eparari digi-

tis poteft : Folia per aliquot dies in aedibus adferva-

ta, foetent inftar putridae aquae. Arboris lignum eft

molle, nee durabile, quod tamen ad Tartarren feu

tecr.orum tegmina minorum domuum adhibetur. Hu-
jus binae inveniuntur fpecies,alba nempe & rubra, e-

jusdem caeterum formae, quae colore tantum diffe-

runt, rubra autem feu fufca paulo minora gerit folia.

Nomen. Latine Folium Mappa , juxta Malaienfe

Daun Dulang, .quibusdam vero dicitur Totarre Pale-

cong. Ternatice Sou & Marocca Nonau. Amboinice
Aytanu Sunu , in Leytimora Ekana.

Locus. Crefcit ad adfeenfum altorum & remotorum
montium, raro autem in Amboina, potiflimum vero
ad finum Nuffanive y non in denfis fed levibus filvis.

Copiofum «ft in C«rama &Moluccis, uti & in Cele-

bes ora Orientali.

Ufus. Utriusque folia ab incolis Moluccarum &
Amboinenfium infularum ufurpantur loco mapparum
& mantilium, in publicis conviviis pro quovis nomi-

ne unicum fternitur, quern in finem melius condu-
cunt illis Daun Medji. Adhibentur etiam in Oryzae
ciftis, atque Oryzae fubponuntur, quum non putre-

fcant, licet per fummos montes devehantur, ubi aer

caeterum eft nebulofus & humidus, atque facile in

pluvias diflblvitur, ibi & incolae haec folia folebant

capiti inponere loco petafi , ut a pluviis arborumque
itillis caput arcerent , uti & plerumque ad talium
montium adfeenfum crefcunt, de quo ulteriusvide

verficulos ante Caput 63. libr. 10. in Mufco Capillari

pofitos.

Alphorenfes Celebem inhabitantes hoftium capita
hifce involvunt foliis.

Tabula Centejima Ottava

Ramum exhibet arboris , quae Yolhm Mappa vocatur.

Lbi Litt. A. ty&frufium trigonum & trilocultrem denotat.

DE Ternatanen rekenen dit boompje onder y

t geflain
van Clompanus minor, by bun lieden Marocca
genaamt, en bouden bet voor 't manneken van 3

zelve, waar van ziet 't voorgaande 23. Capittel dot* ik
beb *$ liever voor een byzonderen boom willen befebryven
De flam is regt, rank, en boog 9 zonder takkentotin
den top , alwaar by zig eerfi in weinige korte enknoefli-

fe takken verdeeld, welkersvoorfleeindenwolacbtizzyn-
\ bladeren zyn van de grootfte , die ik ooit aan eenLn

boom gezien beb } te weten, twee en een balf'voetenlank
een en een balf, en twee voeten breed, dog aan de oude-
bomen zynze kleender, bet blad beeft de gedaantevaneen
uitgebreyden Rog, namentlyk van agteren breedji nn
voren febielyk toelopende , waar aan een kleenfpitsken is
als eenflaartje van een Rog, aan debovenfie zyde even
aande onderfle zyde wolacbtig, met acbtuitftekendegro-
ve ribben, aande kanteneven, enongezaagt. lederblad
flaat op een dikken Jlappen fteel , die mede wolacbtig en
onder 't blad gevoegt is, zo dat 't blad daar op riift,' als
aan 't Arum ^gyptium, en boven een kuyl maakt.

Uit denfehoot der bladeren komt een tros, in weinige
zyde-ftelen verdeeld, daar aan 't bloeizel voorkomt, 't

welk nog onbekend is. Daar op volgen de vrucbten , die
van 't folmm calcofum gelyk, dog kleender, te weten,
van twee en drie delen te zamen gezet, buiten zandigen
kleeverig, vaji aan de vingers bangende , binnenin drie
celletjes <oind men zo veel zaden, in de grootte van Cori-
ander, met dun geel vleefcb omgeven, '£ welk zig ligt
laat afwryven, de bladeren eenigedagen in buisbewaart,
rieken wat vuyl, als fpoel-water. Ret bout is week %
niet durabel, egter tot Tartarren of dak-Sparren, am
ligte gebouwen bequaam. Men vind twee gejlagtendaar
van, witte en rode, vaneenderleygedaanten, maarver-
fcbillen in coleur, bet roode of bruinfteelige beeft voat
kleender bladeren.

Naam. In 't Latyn Folium Mappae , naar'tMaleyts
Daun Dulang, zommige noemen 't Totarre Palecong.
Op Ternataans Sou en Marocca Nonau. Op Amboins
Aylanu SUIIU ^~vp i<rytfwm*_J£karLa_.

rlaats. Het waji aan 't opgaan der boogte van verre
afgelegene gebergten, weinig in Amboina, en meeft om-
trent de boek van Nuflanive, niet in digte, maar in lig-

te boffeben. Men vind "t mede op Ctram, en in de Mq*
luccos , als mede op Celebes Oofb-kufl.

Gebruik. Beyde wordenze gebruikt van de Inlanders
der Moluxe en Amboinze eylanden, inplaats van TafeU
lakens en Servetten , in publicque maaltyden voor yder

menfeb een blad leggende, waar toe zy bequamer zyn >

als Daun Medji. Het werd 00k gebruikt, om in de

Rys-kajjen onder de Rys te leggen , want ze bederven

niet, als men over 't boge gebergte reyfi , daar 't altyd

miflig en mottig is , en de lugt zig gemeenlyk in een re-

gen ontdoet , daar plegen de Inlanders deze bladeren

op 't boofd te zetten , als een weer-boed , om van den re-
•

gen of droppen der bomen bevryd te zyn ,
gelyk zy ge-

meenlyk wajfeben aan 't opgaan van zodanige bergen,

waar van ziet de Veerskens voor bet 63. Cap. Lib. 10.

in Mufcus Capillaris geztc.

De Alpboerezen van Celebes lewinden in deze blade-

ren de koppen 9 die zy van bare vyanden balen.

De Hondert en achtfie Plaat

Vcrtoont een Tak van teTafetlakem-btad Boom.
Alwaar Letter A. desielfs driehoekig en driehoHige vrucbttVRr

wyft.

CAPUT XXV.
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CAPUT VIGESIM. QUINTUM. XXV. HOOFDSTUIC
Coral/aria parvifolia. Zaga Pobon. De kleynbladige Coraal-Boom.

NUnc binas defcribemus arbores , qua: ob elegan-
tem foliorum & officulorum feminalium formam
hie locari merentur, Corallarias has vocamus,

funtque divifas in lacifoliam & anguftifoliam , quibus
iingulis peculiare tribuimus caput.

Corallaria parvifolia harum vulgatiffima eft, atque
in fatis altam excrefcit arborem , Tamarindo fimilli-

mam, ejus autem coma non adeo ample eft extenfa,

quaeque recreationis gratia circa sedes plantatur, hu-
milior eft, elegantemque format frondem, ramorum
cortex, uti & juniorum arborum eft glaber, fragilis,

parumque films , in adultis vero truncis cinereus eft ,

ramulique feu foliorum fachides iibi obponuntur ex
tenuibus viridibusque formatae petiolis,ocl:o novem-
que pollices longis , quarum tria quatuofve paria bi-

nos cum dimidio & tres pollices a fefe invicem re-

mota funt , raro autem inpar extremum claudit, his-

ce rachidibus elegantia increfcunt foliola , per binos

ordines (ibi obpofita & alternata , quorum inpar ex-

tremum eft , plerumque uniim cum dimidio & binos

pollices longa, ultra unum lata, juniorum vero ar-

borum funt majora , ab utraque parte acuminata , fo-

liis BUmbingi Teretis ,WbYO primo defcripti,fimillima,

fed minora, glabriora,& hrmiora,e longinquo glau-

ca, glabra, & fplendeniia, quae jucundum prasbent

adfpeclum , brevibus vero atque incurvis infident pe-

tiolis , qui inferiori foliorum parti femper proximi
funt, ac proinde nervus medius folium in binas in-

zequales dividit partes, fapbris dulcis leguhlinofi.

Foliola haec naturam fequuntur omnium arborum,
quae minora & pinnata gerunt folia , quod nempe
poft folis occafum feCe claudant, quasdam furfum,

quaedam deorfum, nulla autem planta eft, qua? tarn

praecife hanc obfervat legem, quam hie Zaga frutex,

de quibus poftea ulterius.

Flores ex longis ac tenuibus excrefcunt fpicis , pal-

mam circiter longis, quarum quasdam fimul prove-
niunt, ita ut laxum & vagum conftituant racemum,
per quorum decurfum flofculi confpiciuntur radiati

feu rofacei , ex quinque parvis & anguftis petalis for-

mat} , primo albentes , dein flavefcentes , in quorum
centro ftaminula quqpHam locantur flaw , nHoris de-

bilis quique facillime decidunt, hos vero infequun

tur tenues & planae filiquae , ofto pollices longa? , di-

eitum latae, vix cultrum craflae ,
parum retrorfum in-

curvatae inftar falcis, quarum feptem oftove fimul

uno ex racemo dependent, primo virides, dein ni-

gricantes externe, quae maturae dehifcunt, ipfarum-

que fegmenta retrorfum incurvantur, interne vero has

fiUquae flavefcunt,ex quibus oflicula facile prolabun-

tur , quae copiofe intus locantur , Lupini ofliculis quo-

dammodo fimilia, fed minora, magnitudinc nempe

unguis digiti minimi , feu inftar trigonae & femi-ple-

naTburfulae , angulis rotundis donata , quae in medio

parum protuberant, funtque duriffima , elegamer ru-

bra feu corallina, glabra, & fplendentia , ita tamen,

ut ipforum latera intenfe magis rubra fint per lineam

cum ipfis parallelam, quae fimilem quad format bur-

fulam feu fpeculum,ab utraque nempe parte; prope

an<mlum acutum per brevem venulam parieti filiqua-

rum adnettuntur, facillime autem decidunt, magna-

que copia fub arbore inveniuntur.

Ipforum fubftantia interna eft flava, dura,&ficca

uti Lupinorum, ejusdemque fere faporis ; oflicula ve-

ro haec terram tangentia in arbufculas cito excrefcunt

tenues & ereftas, quarto jam anno florentes.

Trunci lignum eft folidum, album , & vetuftarum

arborum circa cor fufcum, ac durius, has tamen ra-

ro confpiciuntur. Floret menfe Septembri.

Nomen. Latine Corallaria parvifolia, h. e. Corallo-

dendrum ab ofliculorum colore. Malaice Zaga Pobon,

Amboinice Aylaru & Aylalu, utraque nomina a fi-

militudine parvae Zaga & Alaru,qai farmentofus eft

frutex. Veri Malayenfes haec oflicula vocant Con-

dori feu Condorin, ac Chinenfes Tfcbongfidji.

Locus. Raro obcurrit in Amboina, plerumque fpon-

te crefcit in litoribus planis , &. in levibus filvis mari-

Tom. III. "0"*

WT zullen nu twee bomen befebryven , die ivegens
de mooye gedaante van haar loof en korls albier
plaats verdieneny <wy noemenze Coraal-bomen , en

zyn verdeeld in Corallariam parvifoliam en latifoliam,
die wy ieder een byzonder Kapittel geven.

Corallaria parvifolia is de gemeenfie , en iverd een
redelyken bogen boom, de Tamarinde-boom zeer gelyk*
docb zo breed van kruyn niet , die men om plaifier om-
trent de buyzen plant, blyft lager, en breyd zig uyt met
een cierlyken kruyn', dejeborffe aan de takken, als mede
aan de jonge bomen is effen, bros, en njoeinig gefebeurd^
maar aan de volwajfe Jiammen ligt-graauw , en de rys*
kens flaan regt tegens malkanderen aan dunne groene jle-
len, 8. en 9. duymen lang, by 3. en 4. paren, 2\ en 3.
duymen van malkanderen , en zelden met een alleen voor
uyt, aan deze Jleelen hangen cierlykeblaadjes in twee ryen
tegen malkander , met een voor uyt , docb de blaadjes in
't byzonder flaan verwijfelt, in 't gemeen \\en 2. duy-
men lang , meer dan een breed , docb aan de jonge bomen
zynze grooter , agter en voor toegerond , de bladeren van
Blimbing Teres in 't eerfte Boek befebreven ,zeer gelyk,
docb kleender

, gladder , en jlyver , van verre boog zee-
groen, glad, en blinkende, zeer lufiig om aan te zien 9
op een kort en krom Jleeltje Jiaande ,

3
t welk de agterfle

belft van 't blad altyd naaft is, en dierbalven de middeU
fie zenuwen bet blad in twee ongelyke deelen verdeeld*
vanfmaak zoetacbtig, als peuleru

Deze bladeren volgen de natuur van atle bomen, die

kleene en gevleugelde blaadjes bebben , teweten datzebaar
na Sonnen ondergang fluyten , zommige opwaarts , zom-
mige nederwaarts

t docb geen plant die 't met zulke pre-

cieje wetten doet, als de Zaga Frutex, waar van bier

naar.

Het bkeyzel komt aan lange dunne ayren voort , om-
trent een band lang , en ettelyken by malkanderen , aan
een ydelen tros jiaande , aan welken langs benen kleene

bloempjes waffen , dewelke zyn geflernt , van 5. kleene en
fmalle blaadjes gemaakt , eerjl wit , daar nageel, met
eenige geele draatjes in de midden, flap van reuk,enligt

afvallefide , daar op volgen dunne en platte bouwen , 8.
duymen Inng , een vinger breed, enfebaars een mes dik,

een weinig agterwaarts gekromt als een Sikkel , en met
7. a 8. aan een tros by malkander bangende , eerjl groen9
daar nafwartacbtig, van buyten ryp geworden fplyten-
ze van zelfs, en de deelen krullen baar agterwaarts op
malkander , en aan de binnen-zyde zynze geel , waar door
de korls ligt uytvallen

3 binnen fchuylen veel korls ofboon'
tjes, de Lupinen eenigjints gelyk, docb kleender, in de
grootte van een nagel van een pink , of beter als een drie-

zydig en half gevuld beursje, met ronde boeken, in de
midden wat uytbuylende , Jleen-bard,fcboon Ceraal-rood

%
glad , en blinkende , zo nocbtans dat de kanten wat boger-

rood zyn, een linie ,die met de kanten paralleelloopt ,for-
meerd een diergelyk beursje offpiegeltje aan wederzyden,

en by denfpitze boek bangenze met een kort adertje aan
de kanten van de febale , docb vallen ligt of, en leggen

met meenigte onder den boom.

Hare binnenjte fubfiantie isgeelacbtig ,bard ,endroog9
gelyk aan de Lupinen , 00k meejl van die fmaak, deze

korls op de aarde vallende .febieten ligt op tot dunne regte

boornpjes , die in *t vierde jaar al beginnen ie bloeyen.

Het bout van den flam is digt, wit, en aan de oude

bomen omtrent bet bert bruyn , en nog harder, docb die

vind men zelden. Zyn bloeytyd is in September.

Naam. In 't Latyn Corallaria parvifolia , dat is kleyn-

blaadige Coraal-boom,van degedaante des korls.Op Maleyts
Zaga Pohon. Amboinfcb Aylaru en Aylalu , beyde na
de gelykeniffe van 't kleene Zaga, en Aylaru , 't welk een

Jlingerend ftruykje is. De recbte Maleyers noemen deze

korls^Condori o/Condorin. De recbte CbinezenTfchong-
fidji.

Plaats. Men vindze weinig in Amboina, by waft meefl

van zig zelfs op vlakke jlranden, en in licbte bojfcben,

Y 2 niet
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timis tarn in Hitoea , in litore ejus Senalo , quam in Ley-

timora in diftriftu Oerimeffing.

Ufus. Hoec arbor non peculiarem praebet ufum ,

fed ob elegantetn ejus formam & gratam umbram
circa aides plantacur,ubi in arenofo mollique folo ci-

tiffime excrefcit , & late fefe extendit , ejus coma
ibi quoque multo viridior eft quam lllarum arborum,

quae in filvis crefcunt, inter quam apertae filiquae

cum rubris officulis jucundum prsebent fpe&aculum.

Ihanenfes aurifices hisce officulis utuntur ex defeftu

verorum Sagi officulorum ad cohibendum aurum , non

quia haec officula hanc habent virtutem , fed quod

ipforum farinam in amylum norunt fubigere , cum
quo Metallicum mifcent pigmentum , quod auri fru-

ftis & fegmentis firmiffime adhaeret.

Mulierculae quaedam officulorum angulos poliunt,

quae perforant , & in amuleta ducunt , quae pueri lo-

co Corallorum ad collum gerunt. Chinenfis Condo-

rius feu Tfcbongfidji in AuftralibuspartibusChamchiu,

Hayting,& infulae Aymyu crefcens , officula gerit ro-

tundiora * duriora , folidiora , & graviora Amboinen-

li , quae proprie argenti ponderi inferviunt ,eo quod ae-

quaiem habeant gravitatem. Colliguntur ibi quoque

ex altis arboribus , quae filiquas gerunt breviores Am-
boinenfi , non ultra digitum longas , fed femper incur-

vas inftar acinacis. Decern talia Condoni officula

librae momentum conftituunt, decemque momenta
unum Tayl feu fecliunculam forte , quae apud nos

decern funt drachmae , noftrorum vero Amboinenfium
officulorum quindecim unum Maas feu momentum
conftituunt, & centum & quinquaginta unum Tayl

feu decern drachmas, ita ut in aliis regionibus fint

graviora & majora forte. In Malabara aliisque Indo-

ftanae regionibus quoque crefcunt, atque Portugallice

ibi vocantur Gondjo feu Gonzo Cbapete, h. e. plana

grana, ad diftin&ionem Zagae officulorum, quae Gon-
bo Cabeca Preta vocant. In Java tarn hasc quam Za-
gae officula ad pecuniae librationem adhibenturj at-

que utraque vocantur Zaga feu Zoga.

met verre van zee gelegern, zo op Hitoe op de firandvan
Senalo , als op Leytimor in 't diflrift van Oerimefhm

Gebruik. Men beeft geen zonderling gebruyk vande-
zen boom, als dot men bem om zynfraaye gedaante en
omfcbaduwe te bebben, voor de buyzen plant, daar bv
in een zandige loffe grond baafl opfcbiet, en zip fraav
uitbreyd, ook is zyn loof veel jeugdiger-groen, dan aan
de gene , die in 't wild wajfen , daar tujfcben dan de ee-
borjte bouwen met de roode korls zeerfpeculatief bangen.
De Ibaneze Goud-fmzden gebruyken deze korls by gebre'k
van de regte Saga-korls ,tot 'tfolderen van 't goud, niet
als of bet merg zelfs van deze korls die kragt bad*maar
om datze dezelve tot eenflyfzel iveten te wryven voaar
mede 2:3/ 't Metallifcbe foldeerfel mengen,en aan dejluk-

' ken van 't goud kleven.

Zommige Frowwtjes flypen de korls wat aan de kan-
ten, doorborenze, rygenze aanfnoeren ,en latenze de hin-
ders in plaats van Coralen dragen. Der Cbinezen Con-
dorius o/Tfchongfidji, wajjende in de Zuyder-deelen.
van Cbamcbiu, Hayting, en 't Eyland Aymuy ,zynron~
der, harder, vafter, en fwaarder dan de Amboinfcbe
en iverden eygentlyk tot 't nvegen van zilver-gewigt ge-
bruykt, om datze eenparig vanfwaarte zyn. Zy wajfen
aldaar mede op booge bomen, de bouwen zyn korter dan
de Amboinfcbe, niet boven een vinger lang, maar altyd
gekromd, als een Sabel, van zulke Condorius 10, maken
een Maas, en 10. Maas een Tayl, '£ voelk by ons io;
Drachma zyn; docb van onze Amboinfcbe korls gaan iy[
in een Maas, en 151. op een Tayl, zo datze in andere
landen wat grooter ofjhvaarder moeten zyn. Op Mala-
baar,en andere Indojlaanfcbe landen waffenze ook, en He-
ten in

y
t Portugeefcb Gondjo of Gonzo Chapete, dat

is platte gondjes , tot onderfcbeyd van de Zaga-korls,
dieze Gonho Cabeca Preta noemen. Op Java gebruykt
men zo wel deze als de Zaga-korls , tot bet ivegen van
*t geld, en noemen ze alle beyde Zaga of Zoga.

In Rumpbii Adpendice haec adnotantuf. RumphiusheeftmhetJanhangzel dit'erbygevoeR.

In Hort. Malab. part. 6. Fig. 14. <wert bet in'tMa-
labaars Mantsjadi. Portugeefcb Mangelins , in H Duitfcb
Week-boomen genaamt , en de befcbryving zo voel als

de Figuur accordeert pet bet onze. Docb bet gebruyk.

tot de kofl , en't bout tot bet timmeren is by deze Inlanders

gantfcb onbekend. Na 't fcbryveh van de Heer Comme-
Yin, zoude den boom ook m Surtndmejt bvkcnd zyn. De
Javanen noemen deze korls mede Zaga, en gebruykenzc
ook om goud en zilver daar mede te ixeegen.

In Hort. Malab. part. 6. Fig. 14. Malabarice voca-

tat Mantsjadi , Portugallice Mangelins ,Be\gice Week-
bomen, ejusque defcriptio ac figura cum noftra conve-
nit; ufus vero ipforum ad cibum , lignique adtignum
hisce incolis ignotus eft. Ex rclatu D. Commelini haec

arbor in Surinama quoque nota eft. Javani hujus
officula itidem Zaga vocant , a quibus etlam adhi-

bentur ad auri & argenti librationem.

Tabula Centejima Nona

Ramum exhibet Coral/aria parvifoTta floriferai

A. Ramulum denotaty%*/V apertis & dehifcentibus onuftum^

ubi & officulorum fitus in confpcfium vcnit.

OBSERVATIO.
Haec arbor a Breyn. in Prodr. i. p. 38. vocatur Crifta

Pavonis, Glycyrrhizae folio, maxima ,Indica,flore fubluteo,

minimo,fpicaro,filiquis anguftisjongiffimis, ubi fcmina oc-
cultantur, protuberantibus, femine orbiculato compreflb fan-

guineo : & eft Phafeolus alatus arborcus, frudhi orbiculato

compreflb, coccineo. Herm. Cat. H. L. R. p. 495. & Ar-
bor filiquofa Indica', florc fpicato pentapetalo, filiquis longis

nodofis, fabis coccineis Ray Hi(t. pi. p. 175a. Haec vero mi^
hi in ibef. Zeyl. pag 79. vocatur Crifta Pavonis arbor, fo-

liis fubrotundiSj alternis, flore fpicato, pentapetalo , flavo,

lobis longis, frudlu orbiculato coccineo, ubi vide reliqua,8c
Not. ad H. Malab. part. 6. pag. x6.

De hondert en negende PJaat

Vertoont een Tak van de kleynbladige Coraaldragende-Boom,
met zyn bloemen.

A. Wyft aan een Takje met de houwen ofte vrucbten opett-

geborften , en daar in der zelver zaaden*

AANMERKING.
Deze Boom wert van Breyn. in zyn tweede Prodr. p. 38.'

genaamt de Ooft-Indifche groote Crifta Pavonis, met net

blad van de Zoethout-ftruyk , met een geelagtige , kleyne

bloem,met lange fmalle peulen uytpuylende , daar de zaaden

leggen , met een rond gedrukt rood zaat : en is de boomag-

tige gevleugelde Boon met rond-gedrukt rood zaadt ,
van

Herm. in de Catal. H. L. Bat. p. 495. en de Ooftindifche

peuldragende Boom met een vyfbladige bloem aan een ften-

gel groeyende , met lange bultige peulen , en roode zaaden

van Ray in zynHifior. pl.p. 17^ en wert van my genaamt

in de Thef. Zeyl. pag. 79. Criila Pavonis-Boom, met rond-

achtige bladen , die over en weer ftaan , met een ftengelag-

tige bloem, die vyfbladig is, en geel, met lange houwen t

en een rondt rood zaadt, ahvaar het overige ziet,als mede

de Aanmerking op het zesdc deel van de Rortm Matah. pag*

CAPUT XXVI.
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CAPUT VIGESIMUM SEXTUM. XXVI. HOOFDSTUK.
CoraJlaria latifolia. Zaga Pobon. De breedbladige Coraal-dramende Boom.

COrallaria latifolia quoad folia parvara cum pras-

cedenci habet fimilitudinem , czeterum arbor c-

tiam eft filveftris & alta; aliquando binas ulnas

in diametro craflfa. Ejus coma denla eft per frequen-

tes rbliorum rachides. Folia autem per tria & qua-

tuor paria fibi obponuntur , inpari extremo , quod
caeteris longius eft, qua? plerumque quatuor pollices

longa funt, unum lata, fuperius anguftata in brevem
firmumque apicem, funtque glabra, & firma, obli-

quis & intricate venis pertexta, parumque protube-

rantibus^ rachides quoque foliofae ad orcum genicu-

late; Tunc , atque inferiora folia dimidio minora funt

fuperioribus, unde & a prioribus multum differunt,

uti & muito etiam pallidiora funt. Flores longis ex
racemis dependent, prioribus fere fimiles.

Frudus a prsecedentibus difFerunt , funt enim par-

vae rotunda; filiqua;,magnicudine biobuli, in apicem
incurvum definentes, durae, & externe nigricantes

,

qusevis autem filiqua unicum tantum continet ofli-

culum , raro geminum , oflicula vero cum antcceden-

tibus conveniunt, fed plerumque funt majora, & ex

trigono oblonga , unum enim latus , cui venula ad-

hseret , latius eft, nee illud fpeculum gerunt per li-

iieam parallelam formatum , uti prsecedentia , funt

porro duriflima , corallii rubrum gerentia colorem

,

& fplendentia , interne fimilem habent fubftantiam,

•atque magnitudinem unguis digiti indicis ; trunci cor-

tex glaber eft, lignum album, & durum.
JVomen. Larinp Cnrnllnrin latifolia A/Tallin* "Zngnfy.

Aylaru Pobon, quod commune eft nomencum prace-

denti fed ad diftinftionem additur latifolia& parvifolia.

Locus. Raro obcurrit in Amboina , pauca; quasdam

hujus arbores inveniuntur in remotis Lariques mon-

tibus , & in ilnu ipfis vicino Ley , uti & in Oma.

Notae quoque funt in Banda, Cerama Orientali, &
Macaffara.

Ufus. Parvum quoque praebet ufum, ejus enim

forma haud elegans eft , unde neque apud ades plan-

tatur ; ejus vero oflicula magis expetuntur quam pre-

cedents ,
quum Ixte magis rubeant , & in amuieta

duci melius poffint , & circa collum geftari inftar

Corallorum, alioquin ab aurifigibus etiam adhiben-

tur ad cohibendum , uti de prioribus fuit diftum,

fed ex defe&u potiflimum vera; Zaga;, qua; ad hoc

opus melius conducit.

Radices errbltas quidam fervant ad ufum Medi-

cum , fupra porphyritim enim contritae , & cum aqua

propinata;, abdominis tormina tollunt, qua; exbilevel

ardore cauflfantur.

Tabula Centejima Decima

Ramum exhibet CoraSari* latifolia*

Ubi Litt. A. ejus filiquam ,

B. Vero ojjiculum feminale denotat.

COrallaria latifolia beeftaangaande de bladeren , kleene
gelykenije met de voorgaande, 'tis anders mede een
booge'Wont-boom , zomtyds twee vademen in ae rond-

te bejlaande. De kruyn is mede digt van ryskens en loof;
de bladeren ftaan met 3. en 4. paren tegen malkanderen,
met een alleen voor uyt, dat langer is als de andere, die
in H gemeen 4. duymen lang zyn , ruym een dito breed
voor toelopende in een korte Jlyve /pits, glad en Jlyf ,met
febuynze en verwerde aderen,die weimg uytpu^l'cn; 00k
hebben de blad-dragende telgen by baren oorfpron,i een dik
knietje; de agterfte balfzogroot als de voorftij ukrbal-
ven van de voorgaande veel verfcbillende ,gelytaeookveel
doodfer-groen zyn. Ret bloeyzel bangt na malkander aan
lange fieelen , bet voorgaande meeft gelyk.

De vrucbten verfchillen wederom van bet voorgaande,
want bet zyn kleene ronde bouwen , in de grootte van een
dubbelde ftuyver , voor met een krommefpits, bard, en
fwart van buyten, bebbende ieder bouwe moor een korl
van binneni en zelden twee. De korls komen met bet
voorgaande over een , maar doorgaans grooter , en uyt
den driekanten langwerpiger , bebbende de eene boek,daar
't adertje gejtaan beeft, <wat breeder, en bebben datfpie-r
geltje met van de parallele linie gemaakt % als 't voorige,
voorts mede fteen-bard, coraal-rood , en blinkende , van
binnen van diergelyke fubjlantie in de grootte van een
nagel van de voorjte vinger: Defcborjfe desjiams is ef-
fen , bet bout wit, en bard.

Naam. In 't Latyn Corallaria latifolia. Op Maleytt
Zaga en Aylaru Pohort

, gemeen met 't voorgaande, dog
totonderjeheyd met byvoeging van groot en kleenbladigei.

rlaats. Hy word weinig gevonden in Amboina , eeni-
ge weimge vmd men in 'c afgetegem gebetgte omtrent
Larique, en de daar by gelegene bogt Ley, als mede
op Oma. Zy zyn mede bekeni in Banda, Ooft-Ceram %
en op Macajjer.

Gebruik. Zyn gebruyk is mede kleen , want by beeft
geen mooye gedaante om by de buyzen te planten, maar
de koris werden meer gezogt dan 't voorige, om datze
blyder-rood zyn om aanjhoeren te rygen, en als Coralen
te dragen + anderfints werdenze van de Goud-fmeden tot
'tfolderen gebruykt , gelyk van de voorige gezegt is, dog
mede by gebrek van regte Zaga, die daar toe veel be-
ter is.

De wortelen 'uytgegraven bewaren zommige tot Mi'
dicynen, want op een jleen gewreven, en met water in-
genomen, genezen zy 't krimpfel des buyks, dat van gat
of bitte kdmt.

De hondert en tiende Plaat

Vcrtoont een Takvan de breedbladige CorasIdra&tvdC'Bom.
Alw&r Lett. A. dcszelfs vrucbt t

En B. de korls aanwyft.

CAPUT Y 3 XXVII
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CAPUT VIGESIMUM XXVII. HOOFDSTUK
S E P T I M U M.

-' „ . a i j
De Scbildt-Booin.

Clypearia. Laju oalowacko.

ARbor Clypeorum feu Clypearia duplex ell, alba feu

vulgaris, & rubra.

Primo , alba eft arbor lata , corticem gerens

glabrum & albicantem , cum trunco rotundo; per co-

mam fuam facillime e longinquo dignofcipoteft,quae

urabellara refert fufti inpofitam. Ejus ramuli funt

magni, parum ftriati,& albis punftulis notati, hisce

rachides infidetlt inordinatae, quae prope ortum ge-

niculatae funt, atque tenues & iirmae, quibus folio-

rum pinnae adne&untur fere obpofitae,aduodecim ad

o5lodecim pares, uti & folia hisce infident obpofita,

a decern ad viginti quinque paria. Vetuftarum vero

arborum rachides tantum fex feptemve foliorum pin-

nas gerunt,ac fexdecim foliorum paria, fupremaeque

pinnae & rachides femper longiores funt inferioribus.

Foliorum forma cum illis Tamarindi convenit, fed

minora funt & anguftiora, inferne albicantia, fuper-

ne intenfe viridia, faporis fatui cum quodam acore,

abruptaque ramorum folia furfum ^Q contrahunt &
claudunt.

Fiofculi funt pufilli , ex quatuor flavefcentibus peta-

lis conftru&i, qui in centro gerunt plurima crafla &
brevia ftaminula cum antheris luteis. Fruftus funt

liliquae tenuifiimx & planae, ultra quatuor pollices

longae,vix unum latae, externe transvejfaliter diffcin-

clx,in quibus oblonga reconduntur offtcufanigrican-

tia.

Trunci cortex eft fuccofus &vifcofus,fi incidatur,

non craflus eft , fed tenuis , lentus , cinereus , Cc ex-

terne parum rugofus , odoris tetri inftar putridae a-

quae. Lignum eft album & parum ruffefcens.

Nomen. Latine Arbor Clypeorum alba , 6? Clypearia

alba. Malaice Caju Salowacko Poeti. Amboinice Sye

feu Sya. Ternatice Rare. Bandice Sikat.

Locus. Leves amat filvas , & plana loca Soli bene
expofita, numquam vero denlas filvas,

Ufus. Virtus ejus medica nondumjinnotuit/ Trunci
lignum magno in ufu eft ad Amboinenfium clypeos

longos , feu Salowackos ex ipfo fabricandos * quum e-

jus lignum ficcum fit leve & lentum , quod vix incidi

poteft vel perforari. Monoxyla etiam exhocforman-
tur ligno, non quum fint durabilia , fed exincolarum
opinione ,

quod fauftum fit lignum pifcatoribus. Non
autem conducunt in faxofis & rugolis litoribus , quum
folum tangentia & adtra&a filamentofa fint , unde &
oportet ilia omni menfe levi adurere flamma,* ex ar-

boris cortice canales formantur, in quibus Saguman-
ta contrita pinfitur & fubigitur.

Secundo rubra fpecies maxime ab alba difFert , ejus

enim truncus longior eft, &j magis fruticofus, fenfim

tamen adeo craffefcit, ut Monoxyla ex ipfo itidem

formari poflint. Ejus cortex magis etiam rugofus eft

& fifths , atque ad fufcum adcedit colorem. Ejus ra-

mi funt inregulares & folitarii , quorum fuperiores

pentagoni funt,& angulis acutis diftinfti, in horum
fummo tenues excrefcunt rachides pluresfimul, atque
in ipfis a fex ad decern foliorum paria , quae magis di-

ftant. Folia maxime ab antecedenti diflerunt fpecie

,

atque inter fefe etiam non multum conveniunt, inferio-

ra enim haud longiora funt ungue digiti. Supremum
vero par ultra tres pollices longum eft & latum, ab
utraque acuminatum parte, illis Vtta Manu fimilia*

intermedia etiam variant refpedlu aliorum , atque pe-
culiarem infuper habent charafterem

, quod nervus
nempe medius non dirette per folium decurrat, at-

que ipfum folium oblongam refert tefTellam
, quae

hgura Rbomboides dicitur. Cunfta autem fubtUs in-

ftar ferici mollia funt , ac brevifllmis infident pedo-
lis.

Flores parvis infident racemis , qui primo capitu*
la funt Sinapios femen referenda , quae in flofculos
fefe explicant , ex quinque fordide albicantibus petalis
formatos , quae in centro penicillum quafi gerunt ex
ftaminulis compofitura.

Fru&us

ARbor Clypeorum is tweederley : Eerftelykbet witte
ofgemeene : Ten tweeden bet roode.

Eerftelyk : Het witte is een booge regte boom met
een effene witacbtige fcborjje , rond van Jlam , byiszeer
kennelyk van verre , want zyn kruyn gelykt een Kieper-

fol op een Jiok gefiooken. De takjes zyn groot
t moat ge-

Jlreept ,met eenige witte puntjes, daar aanfiaan de rys~

kens zonder order , bebbende by baaren oorfpronkeenwrat'

te , dun en ftyf, en aan dezelve bykans tegens malkan-
der dejleelen, van 12. tot 18. paaren , dragende ins-

gelyks de bladeren tegens malkander van 10. tot 25. paary

doch aan de oude boomen bebben de ryskens alleenlyk 6. a
7. padr Jleelen, en 16. paar bladeren , en de voorjteftee-

len en ryskens Jlaan altyd langer dan de agterjte. * De
gedaante van de bladeren is als van Tamarindus, kleen-

der enfmalder, aan de onderfie zyde wit, aan de boven-

(le boog-groen y vanfmaak fmets met eenige fcberpigbeyd
9

en de afgebrokene bladeren Jluyten baar opwaarts.

Het btoeyzel zyn zeer kleene bloempjes , van vier geet-

acbtige blaadjes, en in de midden met veele dikke, korte,

en witte draatjes met geele nopjes. De vrucbten zynzeer

dunne en platte bouwen , ruym vier duymen lang ,/cbaars

een breed , van buyten over-dwers geribt , binnen in ge-

melde bouwen , leggen langwerpigeJwartacbtige zaden.

JJe jcoorjje tsjapytg en Jiymtrtg 9 als men daar inkapt>
niet dik, maar dun, taay , ligt-graauw , en van buyten
wat fchurft , fterk van reuk alsvuyl water. Het bout

is wit, en een weinig na den roffen trekkende.

Naam. In *t Latyn Arbor Clypeorum alba & Cly-

pearia alba. Op Maleyts Caju Salowacko Poeti. Am-
boinfeb Sye of Sya. Ternaats Rare. Op Banda Sikat.

Plaats. Hy waft geern in UgteboJJ'cben envlakkeplaat-

zen, die wel ter Sonne ftaan, maar nooit in t digte bofeb*

Gebruik. Zyn gebruyk in de Medicynen is nog onbe-

kenh Het bout van denftam is in groot gebruyk ofn de

Amboinfcbe lange-fcbilden of Salowackos van te maken,
om dat zyn bout droog\indei ligt en taay is, 'daar men
qualyk doorkappen of jteeken kan. Men maakt 00k de

kleene Praauwen van dit bout, niet om datze durabel

zyn , maar na 't geloven der Inlanders , gelukkig zyn in

't vijjcben. Zy en deugen niet op ruyge en fteenige Jlran-

den , om datze in 't op- en afbaalen aan den grond zeer

vefelen , dierbalven alls maanden eensgebrahd willen zyn;

uyt dejeborffe werden geuten gemaakt , waar in men de

gekapte Sagumanta kneed.

Ten tweeden : De roode zoorte verfebilt merkelyk van

de witte, want denftam is laager en meer ftruykacbtig,

egter met ter tyd zo dik, dat men Praauwen daar uyt

maken kan. De fcborjje is ruyger , meer gefebeurd , en

trekt na den bruynen. De takken ftaan wat on^efebikt

en enkeld aan de boomen , de voorfte zyn vyfkantig , met

feberpe ruggens afgedeelt. Aan 't voorfte der zelverftaan

dunne ryskens, veele agter malkander , en aan dezelve

van 6. tot 10. paar bladeren, wat wyt van malkander.

De bladeren verfcbillen van 't voorgaande merkelyk ,
en

onder malkanderen zelfs, want de agterfte zyn niet Ian-

ger dan een nagel van een vinger ,'t voorfte paar is ruym

drie duymen lang en breed, agter en vooren toegefpitft 9

die van Utta Manu gelyk, die tuffeben beyde ftaan naar

advenant, en bebben nog iets byzonders , want degroote

zenuwe gaat niet regt door de midden , en 't blaizdfs

gelykt een langwerpige ruyte, welke figuur men Rhom-

boides noemt. Alle zynze van onderen zagt in '( aan-

taften, alsfulp, en bebben zeer korte voetjes.
*

Het bloeyzel komt voort aan kleene trosjes,zyndeknop-

jes als moftart-zaad ,die bun openen in zeer kleene bloemp'

jes , van vyf vuyl-witte blaadjes gemaakt , in de midden

met een quaftje van fyne draadjes.

De
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Fruclus plana? funt filiquae , fingularis ac mirae for-

jnae , funt enim inregulanter contortae & compreflae

inftar cochleae , externe fummi aurancii coloris , atque

inftar ferici molles , in quibus oflicula reconduntur

ex rotundo plana, uti Condoryns Corallarice parvifolia,

diu virentia, dein fufca, & lapidca.

Arboris lignum album eft, fed magis rubet quam prae-

cedentis;graviuscft, ac craflioribus conftat exfibris,

unde & Amboinenfium clypeis non ita conducit ac

prioris.

Nomen. Latine Arbor Clypeorum rubra ,& Clypearia

rubra. Malaice Caju Salowacko Mera. Amboinice Sea-

Cau. Alii hanc vocant Kellor Goenong ,& Kellor Oetan.

In Leytimora Menabu Cubic dicitur, quod denotat,

ubi decidit, ibi vegetat, forte quum ejus oflicula ubi-

que facile progerminent.

Ufus. Ex crallis arboris truncis aeque Monoxyla
fbrmantur quam ex prioris truncis , illo autem labo-

rant vitio , quod licet lint levia ac facillime ex aqua

evehi poflint , aquam inbibant marinam , ac tardiflime

exficcentur , unde nee etiam durabilia funt , contra

trunci cortex aptus eft ad quaevisretia tingenda,qui

plurimus hujus arboris ufus eft.

Alia infuper minor Sye (pedes eft, quae parvas ge-

rit rachides, in quibus folia diredte funt obpofita, ul-

tra pollicem longa , foliorumque pinnae fibi etiam

obponuntur, dimidio minores illis Tamarindi, folia

etiam mox fefe contrahunt & claudunt , (i illae abrum-
pantur uti in prioribus. Foliorum rachides duplicem

gerunt vetruculam inftar viridis Catjangh , inter folia

& ramum.
Flores videntur in ample extends Corymbis excre-

fcere , quos infequuntur*filiquae planae & tenuiffimae,

binos ac quatuor pollices longae, digitum latae , ab

utraque parte fulcatae , fuperius rotundas , externe pal-

lidas , illis Aymalabce fimiles , fed minores , intus fe-

mina locantur oblonga , anguftata , & tenuia , viridia,

glabra,& dura,vix cultri dorfum crafla.

Locus. Ad pedes montium crefcit, ac Baleyenfes

hanc comparant cum ipforum Palandingan ,
quae ma-

jora gerit folia , ingue fimilibus filiquis paulo majora

oflicula, nigricantia , edulia, fed acria, & linguam
veil 1cantia, unde & ab ipfls plantatur.

Tabula Centejima & Undecima

Ramum cxhibct Clypearia alba filiquis planis 8c ercctis.

Tabula Centejima £?* Duodecima

Ramum exhibet Clypearia rubra filiquis contortis.

De vrucbten zyn platte bouwen van een vreemde ge-
daante ,klucbtig gedraayd , en gewrongen als een wentel-
trap

y van buyten boog oranye-geel , en mede zagtalsfulp,
daar in leggen uyt den ronden platte zaden , gelyk de
Condoryns van Corallaria parvifolia , langen tydgroen,
daar na bruyn en fieen-bard.
Het bout is wit, tooder dan 't voorgaande, fwaarder

en grofdradiger , daarom tot de Amboinfcbe febiiden za
bequaam niet als 't voorige.

Naam. In'tLatyn Arbor Clypeorum rubra, en Cly-
pearia rubra. OpMaleyts Caju Salowacko mera. Am-
boinfeb Sea-Cau. Andere noemen bet Kellor Goenong,
en Kellor Oetan. Op Leytimor Menahu Cuhu, bet
welk wil zeggen, waar bet been valt, daar groeyd bet,
mijjcbien om dot de zaden over al ligt opkomen.

Gebruik. Uyt de dikke fiammen maakt men zo wel
Praauwen als uyt bet voorgaande, maar bebben diefaute,
datze wel ligt zyn, engemakkelyk om op en af te balen,
maar zuygen 't zeewater in , droogen langfaam weer op,

en zyn dierbalven niet durabeh, daar en tegen defcborjfe
des Jlams is bequaam om alderbande netten te tanen , 't

welk dan bet meejle gebruyk van dezen boom is.

Daar is nog een kleene zoorte van Sye , die kleene rys-

kens beeft , en daar de bladeren regt tegens malkanderen

fiaan , ruym een vinger lang , aan de jleeltjes ftaan de
blaadjes 00k tegens malkander , balf zo groot als die van
Tamaryn, en Jluytenftraks t'zamen als men ze afbreekt,

gelyk 00k de voorige. fie ryskens bebben een dubbeld
wratje als eengroene Catjang, tuffeben de bladeren ende
tak.

Het bloeyzelfebynt voort te komen aan wyd uitgebrey*

de trojjen , daar op volgen zeer dunne platte bouwen , 2.

en 4. duymen lang , een vinger breed , te wederzyde ge-

foomt, voor rond, bleekvan buyten, die van Aymalaha
gelyk, dogkleender, binnen leggen langacbtige

, fmalle ,

en dunne zaden , groen, glad, en bard, qualykzo breed

als een rugge van een mes.

Plaats. Hy waft aan 't bangen van 't gebergte , en de

Baleyers vergelyken *t by baar Palandingan, bet welk
grootere bladeren beeft, en in diergelyke bouwen watgroo-
ter zaaden, fwartacbtig, eetbaar ,docbfcberp opdetong%
en 't wert by bunlieden geplant.

De Hondert en elfde Plaat

Vcrtoont een Tak van dc vritte Schildt-Bom , met platt*

icgtc peulen.

De hondert en twaalfde Plaat

Vertoont ccn Tak van dc node Schildt-Boom , met gedraaydc
pculcn.

CAPUT VIGESIM. OCTAVUM. XXVIII. HOOFDSTUK.
Catti-marus. Kinar. Kinar-Boom.

CAtti tnarus Tiliae fpecies haberetur , licet non tarn

alte excrefcat, magnitudinem enim plerumque
habet vulgaris Mali. Ejus truncus eft crafllis,

compreiTus, incurvus, & nodofus, cujus cortex eft

rugofus, fiffus, fordidus, ac plerumque mufeo aliis*

que herbis concretus , ejus rami funt refti, ac ple-

rumque furfum elevati , glabro obducti cortice , lento

admodum & fuccofo, qui a ligno feparari facile po-
teft , uti in Salicibus ac Novella.

Ejus folia funt magna & cordata , inferius nempe
auriculata, fuperius in brevem apicem definentia , ple-

rumque femi-pedem lata & longa , integra , tenuia

,

fuperne glabra, inferne parum rugofa feu fcabra ob
plurimas venulas. Prope ipforum petiolum quinque

concurrunt nervi , petiolis autem mfldent longis &
rotundis folia, quae inordinata circa ramos locantur,

vetufta quoque folia ad nervum medium verrucam
gerunt. Malvaceum habent faporem , & contrita ad

Violarum odorem adcedunt , praefertim tenera : Ipfo-

rum fuccus fufcus eft, cutisque pruritum excitat.

Flores longis infident racemis , qui in laterales quos-

dam dividuntur petiolos , quibus & foliola interpo-

nuntur.
Flofculi

DE Kinar-boom zoudemen voor een Linde-zoorte kun-
nen aanzien , boewel-zy zo boog niet werd , want
by boud gemeenelyk de grootte van een gemeenen

Appel-boom. De Jlam is dik , kort gedrengen, krom,en
knoeftig, de feborffe me&'rauw, fibilferig, vuyl, en

gemeenlyk met Mofcb en andere kruyden bezet , de takken

zyn regt, en meeft overeyndftaande , met een effenefcborjfe

bekleet , die zeer taay en zappig is , latende zig van 't

bout affcbillen, gelyk de Wilge of Novella.

De bladeren zyn groot en bertvormig , te weten a^ter

met twee ronde billen , en voor met een kortefpitze , in 't

gemeen een balve voet breed , en lang , met effene kanten,

dun, boven glad , van onderen wat ruyg of rimpelig,

wegens de veele kleene aderen. By denjleel flooten vyf
zenuwen tefamen, defteelen zyn lang, rond, en ftaan
zander order rondom de takken , 00k bebben de oude blade-

ren aan de middelzenuwe gemeenlyk een wratte. Zy beb-

ben een Maluwacbtige fmaak , en gewreven een reuk na
Violen trekkende , byzonderlyk dejonge. Hoar zap is bruyn,

en jeukt wat op de buyd.

Het bloeyzel komt voort aan lange trojfen , bun ineenige

zyde-fteeltjes verdeelende, daar tujfcben kleene blaadjes

ftaan.
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Flofculi funt pufilli , laete purpurei , ex decern

anguftis petaiis compofiti , quorum quinque exterio-

ra parum aperta funt, quinque interiora vero erigurt-

tur, quae piifcillum ambiunt inodorum.

Fruttus pentagons func veficulae ,
primo virides

cum purpureo intermix to colore, ac demum rube-

fcunt, & facillime dchifcunt, anguli autem pfofurt-

dis fulcis diftincli funt, ita ut ftellam referant. In

quavis vero cellula nigricans femen reconditur. Si

has arbores in remotis locatae lint loCis , alttores &
elegantiores excrefcunt , circa aides vero humiies funt

& inelegantes , quum ejus rami fsepius amputentur,

quos tamen cito regenerat inftar Salicum , hinc etiam

fit, quod ipfarum ftipites adeo 'concreti fint, totque

parafiticas alant herbas , plures enim ipfis increfcunt

Filicis, Polypodii, & Mufci fpecies, contra in fum-

mis ipforum cavitatibus putrefaftis latent angues,le-

guani, formica?, fimiliaque animalia.

Arboris lignum eft pallidum, vetuftorum trunco-

rum flavefcens , atque in quibusdam locis nigris ve-

nis diftin&um , molle , attamen craflum & lentum

,

nodofum , nee poliri poteft , nigra; vero iftae maculae

non in cunftis reperiuntur arboribus , fed potiflimum

in talibus, quae itepius detruncatae fuere, in Java au-

tem copiofius quam in Amboina. Ejus radices inre-

gulares quoque funt, craflae, & nodofae, atque ma-

gna ex parte fupra terram denudatae confpiciuntur,

ejusdem itidem fubftantifc.

Anni tempus. Saepius iri anno floret , ac fere nun-

quam friiftibus deftituta eft, copiofinlme autem' hi

Ottobri & fubfequentibus menfibus aeftivis confpiciun-

tur.

Nomen. Latine Catti marus , juxta Malaienfe & Ja-

vanicum Catti Mabar. Amboinice in Leytimora JO-

nar. Hitoea Kenal. MacafTaraKauwas. Ternata iVg<J-

ro. Baleya Catti Maba.
Locus. Ubique nota eft arbor, fed juxta regionum

varietatem folia quodammodo differunt.

Ufus. Stipites quotidie adhibentur ad fepes & palos

hortorum ex iis formandos , lignum enim ejus quam
maxime eft vegetabile, non autem ita quam Novella.

Ramorum cortex aptus eft ad qUaevis ligamina , nodo-
fum ramorum & radicum lignum manubriis majorum
cultroram infervit, non ob coloris elegantiam , fed fo-

liditatem ac ccnacitatem , in Java vero aliisquc locis,

ubi hoc lignum nigras iftas exhibet maculas, ad va-

jinas telorum adhibetur. Amboinenfes teneris ejus

oliis caput lavant, ob violaceum ipforum odorem,
Europsei vero cutis pruritum inde fentiunt.

Chirurgi quoque indigeni ipforum fuccum oculis meis

ioftillarunt , quum mihi oculi inciperent elfe caliginofi

,

adillosdepurandos, quod in initio non percipiebam ,

fed brevi poll acredine fua penetranti usque ad ipfum
penetrabat cerebrum, non autem mihi folatio fuit,

Forte quod malum effet nimis pertinax.

In Baleya & Java has alunt arbores, ut majores

lint , nodosque prasbeant vetuftiores , ex quorum va-

riegato ligno elegantes fabricant elaboratas telorum
vaginas.

f<

De bloempjeszyn kleen , ligt-paars
, van 10 frtmlU

Uaadjes gemaakt , waar van de 5. buytenfie <wat zeobent
Jlaan ,ende 5. bmnenjle over eynd , omgevende eenaraad
je zofider reuk.

De vrucbten zyn vyfhoekige blaaskens , eerftgroen met
•mat paars gemengt , ten laatften roodacbtig

, en berden
zeer ligt

, zynde de boeken met diepe voorns onder/cbn*
den, zo datze een Sterre gelyken. Binnen beeft men in
yder Celletje een fwartacbtig zadeken ; als deze bomen
aan afgelegene plaatzen Jlaan, zo wajfen ze boger en
cierlyker, maar omtrent de woningen van menfeben bhft
by kort en lelyk, om dat zyne takken zo dikwils afgekapt
werden, die by egter gaauw wederom gewind , gelykde
Wilge knoppen, daar van komthet 00k , dat dezeftronk zo
bewaffen is, en veele baftaard-kinderen voeden moet na»
mentlyk veelderley zoorten van Filix , Polypodium' en
Mos, daar en boven in de verrotte bollen fcbuylen Slan-
gen , Leguanen , Mieren , en andere ongedierten.
Het bout is bleek, aan oude ftammen geelacbtig, bier

en daar met fwarte aderen of vlammetjes, week,nogtans
dik en tauy, werrig, en onbekwaam om glad tefebaven.
De fwarte vlammen vind men niet aan alle bomen, en
dat meefl aan zodanige , die dikwils gekapt werden , op Ja-
va meer dan in Amboina , de wortelen zyn 00k onbefuyfc
dik , en knoeftig , en leggen een groot end boven de aarde
bloot, mede van dezelfde fubftantie.

Sayzoett. tiy bloeyd dikwits in'tjaar, en men ziet

hem bykans nooit zonder vrucbten , docb <wel de meejle in

Ottober , en de volgende Somer-maanden.

Naam. In 't Latyn Catti Marus, na 't Maleyts en
Javaans Catti Mahar. Amboinfcb op Leytimor lunar*
Hitoe Kenal. Macajfaars Xauwas. Ternataans Ngaro.
Baleys Catta Mala.

Plaats. Hy is overal bekent, boewel na '* onderfebeyi
der landen de bladeren een weinig verfcbillen.

Gebruik. De ftokken werden dagelyks gebruykt , om
paggers, dat is levende beyningen daar van te makm;
en allerbande flylen in boven en tbuynen, want 't is een

groeyfaam bout , docb zo ligt niet als de Novella. D«
baft is bequaam tot alderbande bind<werk, 't werrige bout

aan de knoeftpn m wortels s dient tot begten van bouta-

meffe.n , aynde ivel niez mooy in 't aanzitn , niet te min
taay en vaft; maar op Java, en elders, daar dit bout

fwarte vlammetjes beeft , werd bet gebruykt tot hris~

febeden. De Amboinezen nemen de jonge bladeren om 't

booft mede te waffen , wegens baare bloemacbtigegeur ,maar
de Fmrnpeanen gevoelen een jeukte daar van op de buyd.
Ook bebben de Inlantze Meefters bet zap van de zelf-

de bladeren my in de oogen gedroopen , doen my 't ge-

zigt begon te begeven, om de oogen te zuyveren, 'twelk

in 't eerfi niet gevoeld wierd, maar 't geen ik kort daar

na met een doordringende feberpigbeid tot in de berffenen

gevoelde, en 't bolp my niet, om dat miffebien bet gebrek

te baljlerrig was.
Op Balsy en Java voedenze expres deze boomen, om

f
rooter en oude knoeften te gewinnen, uyt wiensgevlamt
out zyfraaye uytgefnedene kris-begten maken.

Tabula Centefima& Decima Tertia De Hondert en dertiende Plaat

Ramum exhibet Catti Mori.

jUbi Litt. A. qusfrutfum denout.
Vertoont een Tak van de Kinars Boom.
Alwaar Lett, A. desielfs vrmht aanwyft.

.
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CAPUT VIGESIMUM NONUM XXIX. HOOFDSTUK.
Butonica. Boa Boeton^ Huttum.

HJEc alta eft arbor litorea, raro eretta, fed pie-

rumque craflb & finuofo trunco irtclinans adeo
faepe humili , ut genibus prorepere fub hoc o-

porteat j ejusque coma ab aqua marina adfpergatur,

eodem modo uti in Bintangora. Corticem gerit gla-

brum , cinereum , ejusque rami fefe ampliflime exten-

dunt, qui fuperius in quatuor vel quinque minores&
tenuiores dividuntur inftar coronas majoris lampadis

feu arboris Catappae, folia in ramorum fummofafci-

culatim congefta funt undique, inordinata , ar&e fibi

jundta, veftigia autem deciduorum fecundum ramos

notari poflunt , feflilia funt,atque ex angufto ortu fen-

fim dilatantur ab utraque parte Juxtanervum medium
craflum usque ad fummum , ubi ofto & fex transver-

fales digitos lata funt , ac fubrotunda , ociodecim pol-

ices, immo binas fpithamas longa,paucis lateque di-

ftantibus coftis pertexta , quae usque ad oras non ex-

currunt, funtque glabra, intenfe glauca, & pinguia;

tenera folia > ex fru&u primum propullulantia , palli-

de fufca flint , uti & arboris , fed non ita grata , licet

cruda edi poffint cum Bocaflan & pifcibus , parvam
enim habent amaritiem & adftri&ionem , nee ita grata

funt a£ ilia Butonica terreflris.

Flos ingens eft, fere iriftar illius Jambofae filveftrisi

fsepe etiam magis dilatatus, Quorum quivis fingulari

inudet petiolo , prope fuprema folia proveniens, qui

intus repletus eft longis , reftis , & rubentibus fta-

minibus , uti in Jambofis , fed multo copiofioribus, in-

ftar penicilli rubri , in horum medio longum & fir-

mum inftar cornu erigitur piftillum,hau4 ingrati odoris.

Rubefcentes hi flores elegantiflimum praebent ad-

fpedhim inter glaucam illam comam , fique ftamina

decidant , terram fub arbore rubram efficiunt , poft flo-*

res calicis binas partes k^e contrahunt , quibus rlos

Infidebat, illisque fubcrefcit ingens pomum, fuperius

acuminatum , quadragonum , inferius quatuor rotundis
oris connivens, ubi & foveolam gerit, totusque fru-

ftus Jefuiticam refert mythram , qui diu virefcit &
glabereft, maturus vero <nm«w aHmimt colorem
Feu obfeure fiifcum , uti & in viridi fruclu cfnprpa>

quasdam adparent vena? prope apicem , & quatuor

ifti anguli non femper asquales funt , unus enim al-

terve fsep
:

: deficit aut inregularis eft. Maturus fru

&us externe crafla ac pilofa obduftus eft gluma , uti

Calappae hux, intus durum locatur officulum putami-

he deftitutum ,
quod quadragonum fere eft,bipa ve-

ro ejus latera paulo latiora func reliquis , funtque ro-

tunda , caro intermedia eft dura , & alba inftar Cafta-

xiearum ,
parumque mucofa,infipida,feu parum falfa.

Vulgaris fruclus magnitudo pugnum adsequat, ita ut

quodvis latus ultra palmam latum fit , in Celebe au-

tem & Occidentalibus infulis multo major eft , inftar

capitis nempe infantis , inveniuntur faepe etiam fru-

ftus pentagoni. Ramorum medulla eft alba uti Sam-

buci, fed pauca, lignum penitus molle eft nee dura-

bile.

Anni tempus. Fruttus in confpe&um veniunt Aprili

& Majo , quique decidunt , per mare multum flu-

ctuant, vel in litore projefti jacent, ubi & progermi-

nant, internus nempe albus nucleus, ad partem pe-

tiolo proximam furculum emittit , in fuperiore autem
parte radix propullulat , ita ut furculus per nucleum
radici non neftatur ,

quumque hie fru&us per maris

undas in litus projiciatur, hinc fit, ut incurvus excrefcat

truncus.

Nomen. Latine Butonica. Malaice Boa Boeton&Caju
Hoeton. Javanice Calappa Lupa & Lali. Ternatice

Modjo. Amboinice Huttum. MacafTarice Taliffey. Chi-

nice Tsjinckbi, h. e. ora maritima, quum nullibi nifi

in litore crefcat, & ad oftia majorum fiuminum.

Locus. Per totam aquofam Indiam reperitur, usque

5n ipfis Zephyreis China; plagis , potiflimum vero in

anfulis, nullibi in tantam altitudinem quam inBoeto-

na , unde & nomen obtinuit , in Java quoque & Pa-

embang crefcit.

1 Tvm. III. Ufus.

Boeton «• Boom.

DIt is een hogen Jlrand -boom, zelden regtftaandei
maar gemenelyk met een dikke bocbtige fiam wot
over bangende,dikwils zolaag,dat men daaronder

door moet kruipen , en zyn kruyn van 't zee-water be/pat
werd, gelyk men aan de Bintangor ziet. Hy beeft een
effen graauwefeborffe ; de takken Jpreyden bun zeerwyd
uyt, en aan boar voorfte in 4. a 5. andefe dunder

,gelyk
een kroon van een groote lampe of Catappan-boom. De
bladerenfiaan aan 't voorfle der takken in bojjen by mal~
kanderen^ rondom y zonder order, dicbt op malkander ge-
drongen, docb ziet men de voetftappen van de oude afge-
vallene langs de takken been': Zy bebben geene Jleelen %
maar beginnen met eenfmdlle bals y te weerzyden vande
dikke middelrib allenxkens breder, tot voren toe

t
daarze

8. en 6. dwars-vingers breed zyn, en in een rondefpits
toelopen, 18. duymen en 2. fpannen lang, met weinige
en wyd van malkander flaande ribbetjes doortogen, die

niet tot aan de kanten raken , glad, boog-zee-groen , en
vet. De jonge bladeren , die uit de vrucbt eerfl uytfebieten,

zyn licbt-bruyn
,
als mede aan den boom, docb zoveel niet9

en zyn dls dan bequaam raauw met BoCaJJan en vifeb te

eeten , want zy bebben een kleene bitterbeid en zamentrek-
king, en zyn zo aangenaam niet als die van Butonica
terreftris.

De bloerrt is gfooi, bykans als de wilde-Jamboes, of
w^el zo wyd, ieder jlaande op een byzondefen Jleel , by de

voorfle bladeren uitkomende , binnen gantfeb uytgevuld

met lange, regte, en rood-verwige dfaden,gelykdejam-
boezen , docb veel meer , en als een roode quaji , in de mid-

den jiaat een langer enjlyver boorntje, van reuk niet

onaangenaam.

Deze roos-verwige bloemen fiaan zeercierlyk, onder

dat zee-groen loof, en als de drdderi afvallen , rnahenze

de grond onder den boom gebeel rood; na de bloemen Jlui-

ten bun twee deelen des kelks,daardebloeminJlond, cwe'

derorn te zamen, en daar onder waft een grooten appel,

na voren tosgefpitft, vierkant , acbter met viet ronde biU

len toelopende , en een kuyltje makende , en de gebeele

vrucbt gelykt een Jefuiten Muts , langen tyd groen eri

glad, T*tP werripride „ tmnrdpwro i-nnb nyoremig of danker*
hrayn , gelyk men 00k aan de groene vrucbt ecnige graau~
we aderen ziet vbor by defpitze; de vier boeken zyn 00k

niet altyd egaal , maar zomtyds ontbreekt
J

er een , offtaan
ongefebikt. De rype vrucbt beeft biiyten een dikke bay-

rige bolfter , gelyk de CalappUs , binnen is 00k een barde

korl zonder febaal , die nog eenigfints vierkantig is, docb

twee zyden zyn wat breder dan de andere , en de boeken

zyn rond, van binnen bebbenze een bard wit vleefcb, ge-

lyk Caftanje , een weinig Jlymerig , onfmakelyk , of eeri

weinig brak. De ordinaris grootte van deze vrucbt is als

een gemene vuyft , zo dat yder zyde ruym een band breed

is ; maar op Celebes en de Wefterfe Eylanden valtze veel

groter , te weten als een kindskop , 00k vind men 'er zom-

tyds die 5. boeken bebben, *t merg in de takken is wit 9

gelyk in de Vlier 9
docb weinig, t bout gantfeb week, en

niet durabel.

Sayzoen. De rype vrucbten ziet menin April en May,
en die afvallen vind men veel in zee dryven , op 't Jlrand

verfpreyd , alwaarze weder uitfebieten , te weten de bin-

nenfle witte korl febiet aan de agterjle zyde ( die naafb

den fteel ftoat) een nieuwe febeut uit, en aan de voorfte

zyde komt de wortel uit , zodanig dat de wortel en defebeut

door de korl niet aan malkander bangen , en dewyl deze

vrucbt door de zee-baren aan de flrand gefmeten werd 9

daar door komt bet dan, dat de flam niet recbt op febiet.

'

Naam. In 'tLatyn Butonica. Op MaleytsBozBoe-
ton en Caju Boeton. javaans Calappa Lupa en Lali.

Ternaats Modjo. Amboinfcb Huttum. MacaJfaarsTa-

lifiey. Cbinees Tsjinckhi, dat is water-kant , om dat bet

nergens dan op deJlrand gevonden werd, en aan de uit-

gangen vdn de groote rivieren.

Plaats. Het waft door gebeel water-Indien , zelfs tot

in de Zuyder-deelen van China , docb liefft op Eylanden,

nergens zo groot als op Boeton, waar van by 00k den naam

beeft , by waft mede veel op Java en Palembang.

Z Gebruik*
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Ufus. Hujus arboris lignum ad tigna non adhibetur;

folia, quum fint magna, elegantia & glabra orbibus

menfae & patinis !nferviunt,in quibus omne ciborum

genus deponitur , .circumfertur , & obtegitur, pra>

fertim piices, unde & multi incolse hanc prope cedes

fuas plantant ad foliorum ufum & commodum , fru-

c~tus aliquando ad rem Medicam adhibentur, interne

nempe ipforum nuclei in pulverem combufti & con*

triti contra Colicam, vel fi cum Pinanga mafticentur,

pauxillo Caryophyllorum addito, ac radice Bangle

,

abdomen quoque his inlinitur , idem quoque pulvis

aliis admiftus medicamentis adfumitur. Vulgo autem

xecentes hi nuclei adhibentur ad pifces capiendos in

litore , maris recurfuin foveis , fi illi conterantur , ipfis-

que injiciantur, vel quod melius eft, fi cum Cubae ra-

dice pufillisque cancris, fimilibusque, vel & Cattam and'

jing mifceantur.

Chinenfes in Java ex hisce nucleis contritis vlfcum

formant, quo umbellas inliniunt contra pluvias per*

forationem,quumantea Oleo Cicino fuerint oblinitae,

quod in China per aliud perficitur oleum , quod pra>

paratur ex fru&ibus arboris Faugbio. Incolae porro

variarum inPalarum hisce utuntur fruftibus ad res fu*

perftiticfas , Bangayenfes enim cum quibusdam cere-

inoniis hosce aperiunt, in quibus obcultas quasdam

obfervant res , alii autem ,
quorum amici itinera in-

fiituerunt marina , ex iis ominari volunt,an fint vivi

& incolumes nee ne , hunc enim fumunt fruftum , in-

que aquam ilium projiciunt marinam , fique apice fu >

pernatet, bonum ominantur praefagium, fi vero pars

plana fupernatet, contrarium indicat. Nautse, fifi-

tiant, nee aliud quidquam conquirere polfint, tene-

ros hos manducant fructus , ex quibus aquam exfu-

gunt ad fitim fedandam, acidula enim feu quodam-

modo falfa eft, qua incolae magis delettantur quam
noftra natio.

Hi fruftus delineati funt nullo adjeclo nomine a

D. Carolo Clufio libr. 2. Exotic, cap. 5. fub nomine
tantunf peregrinifruclus:, ubi horum binos defcribit,

qui; uni iidemque funt ac fupra defcripti Huttum,
inveniuntur enim quidam , quorum anguli per quatuor

&quatuor cum dimidio pollices diftant, alii minores

funt, quorum quodvis latus binos & binos cum di-

midio pollices latum eft , additque Chirurgum ipfi

narrafle t
fefe in India Orientali in litore ex arena

illos eruille , in quoa raaiccs iinuifcram, ^ucr<i x«mni
efle poteft , ueutiquam vero folia gerunt Myrto fi-

milia ,
quorum formam forte oblitus fuit.

Ternatenfes ipforum nucleis tarn folis quam cum
Boeroerae nucleis miftis,ut & arboris cortice contufo

& in flumina projedlo utuntur ad pifces enecandos,

qui infra fluxus lefe abfeondunt , praefertifn anguillas

produnt. Gum fucco recentium nucleorum omnes
inliniunt fcabies & inpetigines , ad vermiculos , qui

pruritum excitant, enecandos.

Javani fru&us nucleum conterunt cum Pipere,Al-

lio, & Lumbricis terreftribus , ex quibus globulos

formant, quos aquas injiciunt, ut pifces vertiginofos

reddant, uti alii id peragunt cum Coculis Indi: vide

ulterius Tubam Bacciferam.

Tabula Centejima Decima Quarta

Ramum exhibet Butonicae.

Ubi Litt» A. ejus fruQum denotat.

Gebruik. Het bout van dezen boom inert tot geentim
merbout gebruykt , de bladeren , om datzejehoon ,%m t *«
glad zyn, dienen tot tafelborden, en fcboteltjes om'al
derbande kojl en eetwaren daar op te leggen daar m d
te dragen en toe te dekken , inzonderbeid alderhande vil
fcben,daarom bem veele Inlanders by baare buyzen plar
ten, om t gerief van de bladeren te bebben. De vrucbten
werden zomtyds tot Medicynen gebruykt , te weten de
binnenfie korls tot poeder gebrant , en fyn gemalen te-
gens 't colyk,als men 't zelfde knouwt met Pinang 'daar
by doende een weinig Nagelen, en de wortel Bangle 00k
den buyk daar mede befproeid: als mede H zeh'efpo'eder
met eenige andere dingen gemengd, ingevende. In bet
gemeen werden de verffebe korls gebruykt , om vifebdaar
mede te vangen op firand, by aflopend neater, in de jfoy,
len , als men de korls wryft, en alleen daar inflrooyt
of, '£ welk beter is , met de wortel Cuba , en de kleene Crab*
betjes, Lopertjes,of Cattam andjing gemengd.
Be Cbinezen op Java maken 00k uit deze korls eenjlym

als zy dezelve wryven, en door een doek doen, 'tvoelkzy
gebruiken om de Kiperfols daar mede te bejlryken , tegens
tinwateren van de regen, na datze dezelve te vooren
met Oleum Cicinum beftreken bebben, 'twelk in China
met een andere olye gefebied , dat gemaakt wert van de
vrucbten des booms Faughio. herders gebruyken de In-
landers van verfebeide Eylanden deze vrucbten tot eenige

fuperfiitieufe dingen, want die van Bangay wetenzemet
zekere ceremonie op te happen , en daar in eenige verbor-
gene [dingen te zien ; andere , voiens Vrienden over zee
vertrokken zyn, voillen daar in voeten ofze nog leven,en
nxelvaren of niet, voant zy nemen deze vrucbt, voerpen-

ze op 't zee-water, en zo ze met de fpitze boven komen
dryven, zo bouden z;y

3
t voor eengoed teken,zodevlakke

zyde boven komt, bet tegendeeh De Zee-luyden, alsze

dorft bebben , en anders niet krygen kunnen , byten in de

jonge vrucbt, en zuygen 't water daar uyt om dendorji
te verjlaan , want bet is wot brak , waar aan de India-

nen meer gewend zyn, als onze Natie.
Deze vrucbten ziet men afgetekent , en zonder eygen

naam befebreven by den Heer Carolus Clufius lib. 2.

Exotic, cap. 5. onder de naam van Peregrinus fru&us,
alwaar by twee van deze vrucbten befebryft, die men
voor een en dezelfde met H bovenftaande Huttum bouden
moet, want men vind 'er wiens boeken 4. en 4f duymen
van malkander Jlaan , andere veel kleender, van 2 en 2$

duymen yder zyde , en dat een Cbirurgyn bem verbaald

beefty dat byze in Ooft-Indien op bet firand ,en uyt bet

zandgetTORRen oaaae, aiwaarze -oaftgeworteldwas , is wel
waar , maar geenfints datze Myrtbe - bladeren hodden ,
welkersgedaante bem miffebien vergeten was.
De Ternatanen gebruyken zo wel de korls alleen, ah

met BoeioersL-korls gemengd , of de feborffe dezes booms

geftampt, in de rivieren gefmeten , om de viffeben te do-

den , a%e beneden ftrooms wonen. Inzonderbeid brengt

het de alen voor den dag , met bet zap van deze verfebe

korls uytgetrokken ,beftrykenze ookalderbandefcburftbeyt
enjeuken,om de wormptjes, die 't jeukzel maken, dood

te byten.

Be Javanen wryven de kern van de vrucbt met peper,

look, en aardpieren , maken bolletjes daar uyt, en Jmy*
tenze in alderbande water , om de viffeben duyzelig te wa-

ken, gelyk anderen met de Coculi indi doen: /Jet de

Tuba Baccifera.

De hondert veertiende Plant

Verroont een Tak van de Butonie-boom.
Alwaar de Lett. A. deszclis vrucbt aanwyft.

CAPUT XXX.
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CAPUT TRIGESIMUM. XXX. H O O F D S T U ft

De Landt Boeton-Boom.
Butonica Terrejlris. Huttum Darai*

Daun Putat.

BUtonica terrejlris in binas dividitur fpecies , in aU
bam & rubram, feu vulgatiffimam

, quae humilis
eft arbor, ad viri craffitiem & altitudinem ex-

crefcens, ejus folia inordinata quoque funt, arcle fi-

bi junfta in ramorum fummo uti in Catappan , haec au-

tem ramura fuum ulterius obcupant, quam in Catap-

pan vel Butonica litorea. Ejusdem cum proecedenti

funt formae, fed anguftiora & flaccidiora,unum vel

fesquipedem longa, immo longiora,mox exramo or-

tura ducentia angufto collo, prope apicem vero la-

tiflima funt, palmam nempe lata, vel paulo latiOra,

paucis incurvis coftis donata , nervum vero gerunt
craffum medium , inferiiis maxime protuberantem.

Ad oras fubtiles dentes confpiciuntur,fed adeo rari,

ut non ferrati videantur ; Tenera folia fufca funt &
fplendentia , faporis inftar Lactircae, parum nempe
amaricant,cum magna fatis adftriclione , haud ori in-

grata.

Flores ex longo , tenui ,& dependente petiolo , binos
pedes longo, & ulterius excrefcunt,huic viridia infident

capita inftar Olivarum tenerarum , per ilium laxe

difperfa, quae fefe aperiunt in bina vel terna craffa

& concava petala, quorum niedium repletum eft om-
fiino ftaminibus rubentibus , uti praecedentium j fed

plerumque minora funt, atque in ipforum centro pi-

ftillum erigitur.

Fruttus quadragona funt poma , inferius anguftata,

tenuibus expedunculis dependentia, tres quatuorque

transverfales digitos longa, binos lata, & fuperius pau-

lulum anguftata , ubi & coronulam formant ex binis

quatuorve crafliiisculis fquimis cnmpolitam, incujus

medio nUamentum extenditur, funtque primo glabra

& viridia , dein ex fufeo flava feu fumea , externe

parum rugofa , intus ofliculum reconditur oblongum
mftar globuli, fed quodammodo quadratum , fubftan-

tiae durioris & ficcioris quam Caftanearum,fine puta-

mine , fed craffa & pilofa gluma vel cortice obductum,
nee edule.

Locus. Arbor haec humiles amat filvas haud longe
a litorc remnras , in quiDUS folum eft fiilphureum &
lapillis mixtum.
Alba fpecies paulo majora gerit folia, eodem caete-

rum modo circa ramos locata , fesquipedem longa

,

immo longiora , fuperius ad apicem quatuor , quinque,

& fex poUices lata, ad oras obfeure crenata, ita ut

vix dignofci poffit , tenera autem ejus folia pallide

magis fufca iunt, quam praecedentis. Nervus medius

itidem maxime prOtuberat, & magis albicat, quam prio-

ns, cujus nervus magis fufcus eft, folia ejus funt quo-

que magis glauca quam antecedentis.

Flores itidem ex longis excrefcunt petiolis
, quo-

rum bini ternive fimul ex quovis foliorum fafciculo

dependent , binos tresve pedes longis , atque hisce fi-

milia infident capitula viridia, fefe in bina ternave

craffa petala aperientia , in quorum centro quatuor

alia alba & extenfa confpiciuntur petala, reftans flo-

ris pars in medio repleta eft albis ftaminibus ad bafin

rubefcentibus , antheras fufcas gerentibus , in horum
centro longius & rubrum excrefcit piftillum, quod

poft reliquorurtl lapfum fruclui ipfi mfidet, ac turn

iterum virefcit, plurima autem florum pars decidit,

ita ut pauci excreftant fruclus ; qui itidem quadrata

funt pomula , fed latiOra , breviora , magisque com-

Ereffa prascedentibus,intenfe viridia, nee externe gla-

ra , fed foveolis ac rugis fcabra , plerumque tres

pollices longa , binos lata , fed maxime Me contrahunt,

ac fuperius quoque coronata funt , uti praecedentia ^

feffilia fere, quum priora longiusculo ex pedunculo

dependeant; frudtus hie demum fufcus eft, ac fub

pilofa gluma minorem digitum craffa , nucleus recon-

ditur ex rotundo parum quadragonus , albus, ejus-

demque fubftantiae cum priore , neque hie edulis eft :

Utriusque fpeciei lignum ex albo flavefcit , eftque

molle, & inutile.

Nomen. Lafcine Butonica terrejlris , Amboinice &
Malaice Huttum Leymuri, & Huttum Darat. Mala-

Tom. Ill ienfes

DE land-Butonica is onderdeeld in twee zoorten , roodd
en witte , de roode of gemeenfte blyft een lagen
boom , op bet boogfte in de dikte van een man , de

bladeren ftaan insgelyks zonder order , en digt agter mal-
kander,aan 'tvoorjle der takken,gelyk aande Catappan,
docb deze bekleeden baren tak wat verder , als men aan de
Catappan of Butonica littorea ziet; %;y zyn van deze If
de gedaante als de voorgaande, dogfmalder en flapper, i.
en li voet en meer lang,ftraks by den tak beginnendemet
een fmallen oorfpronk , en by de fpits op 't breedfte , te
Weten een band breed , of wat meer , met weinige kromme
ribben, maar mei een dikke middel-zenuwe , die beneden
verre uytfteekt. Aan de randen ziet men kleyne tande-
kens, docb zo weinig, datze ongezaagtfebynen. Dejome
bladeren zyn bruyn en glimmend J'alaad-agtigvan Jmaak,
te <weten een weinig bitter , met een merkelyke zam<,ntrek*
ktng, niet onaangenaam in de mond*

Het bloeyzel komt voort aan een hnge
} dunne, en beel

afbangendefieel, twee voeten lank en meer, daar aan
flaan groene knoppen , alsjonge Olyven , langs benen wat
ydel, die bun openen in twee of drie dikke en bollt blaad-
jes , 't middelfte is gantfeb uytgevuld met roze-verwigs
draden,.gelyk aan 't voorige, docb doorgaans kleender,
met een lange draad in de midden.

De vrucbten zyn vierkante appelkens , achter met een
fmalle bals, aan dunne Jleelkens bangende * drie en vier
dwers-vingers lang , twee dito breed , voor weder wat
toegefpitfi, en aldaar eenkroontje makende, van twee of
vier dikke fcbubbetjes 9 met een draadje in de midden,
eerjl glad en gras-groen , daar na bruyn-geel of rookagtigt
en van buyten wat rimpelig, binnen leya een witte fang'

werpige korl, als een klootje, dog wat vierkant, wel zo
bard en droog van fubfiantie , als een Kaftanje , zonder
febaal, met een dikke en bayrige boljler omgeven, en niet

eelbaar.

Plaats. Dezen boom waft gaame in lage boffeben , docb
Hip niet verre van llm^d zyn . *n daar f"" Iwavelagtige
grond is, met kleene jleentjes vermengd.
De witte zoorte beeft wat grooter bladeren , op dezclf-

de manier rondom de takken Jtaande , ij voet lang , en
meer, voor omtreni de fpits 4. 5. a 6. duymen breed,
aan de kanten 00k donker gezaagd, dat men qualyk be-

kennen kan , en de jonge bladeren zyn wat ligter bruyn,
dan de voorgaande. De middelfte zenuwe is 00k bier zeer
uitbuylende , en witter dan aan 't vorige , daar ze wat
bruynagtig is , de bladeren zyn 00k zee-groender dan de
voorige.

Het bloeyzel komt insgelyks aan lange fteelen voort,
welker 2. of 3. uyt ieder bojcb bladeren afbangen , 2.

en 3. voeten lang , daar aan ftaan diergelyke groene knop'

pen, die bun in 2. a 3. dikke blaadjes openen, daar bin-

nen ziet men 4. andere witte en uitgebreyde blaadjes, en
't middelfte is digt uitge'culd met witte draadjes , op den
grond roze - verwig , met vale nopjes , in dezer midden
ftaat een langer en gantfeb roze-rood draadje , dat na 't

afvallen der anderen op de vrucht vaft blyft , dog als dan
wederom groen werd , 't meejie deel der bloemen valt af,

zo dat weinige vrucbten te regt komen. Dezelve zyn me-
de vierkante appeltjes ,docb breeder , korter ,en gedronge-

ner dan de vorige , boog-groen en niet effen van buiten ,

maar met eenige kuyltjes en rimpelen , in *t getneen drie

duymen lang , twee dito breed , dog krimpen zeer in , voor

Viet een kroontje als de bovenftaande , bykans zonder fteel

aan den rank zittende , daar de voorige aan lankagtige

fteeltjes bangen , ten laatften word de vrucbt bruynagtig,

en onder de bayrige boljler , die een pink dik is , fcbuylt

de beeft of korl , uyt den ronde wat vierkant , wit , en

van dezelfde fubftantie als de voorige, 00k niet eetbaar;

't bout aan beyde is wit f na den geelen trekkende ,week,

en onnut.

Naam. In 't Latyn Butonica terreftris , in 't Am-
boins en Maleyts HuteumLeymuri, en Huttum Darar.

Z 2 Zom'



182 HERBARII AMBOINENSIS Liber V.cap.XXXl

enfes quidam hanc vocant Daun Putat, Macaflance

Putsja dicitur, aliis aucem Macaflarenflbus Sieota,

Ternacice Tupac, in Leytimora Kenajfal, Javanicc

Bungling.

Locus. Nota eft haec arbor in cun&is Amboinenfi-

bus infulis, uti & in Celebe & Java.

Ufus. Tencra folia, adhucdum fufca & flaccida$

cruda multum eduntur cum pifcibus & Bocaflan,

quod incolis falubre habetur, quum modica adftri-

clione & amaricie ftomachum confortent, qui caate-

rum per crudos cibos flaccefcit. Parata quafi lattu-

ca eft, praefertim in filvis, atque coraperij ftoma-

chum non adgravare, li modo non nimia ingeratur

copia , immo fere neceflaria eft haec la&uca , fi alia fri-

gida & vifcofa folia cruda edantur, praefertim Filix

efcuknta, quae in filvis vulgare eft obfonium, unde

corrigitur, ne diarrhasam excitet, ipfius folia cum
Catjang aliisque minoribus fabis coqui poflunt inftar

oleris. Arboris cortex ad fcabiem adhibetur contri-

tus & inlinitus. Rami fepibus inferviunt, quum faci-

le progerminent, qui & fimul commodum tenerorum

foliorum praebent.

Alba fpecies nullum peculiarem habet ufum , quum
ejus folia lint amariora , fru&usque albas fpeciei fu-

pra defcripti forte degenerationes funt fufcae, fru-

ttus enim genuini alba? fpeciei non quadragoni funt ,

fed oblongo-rotundi , inftar longarum Jambofarum

,

plerumque pallide virentes, inque longum apicem
porretti ; Javani tenera pallide fufca edunt folia ad
Ulang Ulang. Ejus radices contunduntur , & aqua?

injiciuntur ad pifces enecandos.

Tabula Centefima Decima Quinta

Ramum exhibet Butonica terreftris rubra*

Tabula Centejima Decima Sexta

Ramum exhibet Butonica pheftrh alba.

Zommige Maleyers noemen hem Daun Putat , in 't Ma-
cajfaars Putsja, andere noemen bet in 't Macajfaars Si-
eota, in 't Temataans Tupac, op Leytimor Kenaflal,
op Javaans Bangung.

Plaats. Hy is bekent op alle Amboinfcbe Eylanden,
als mede op Celebes en Java.
Gebruyk. De jonge bladeren , die nog bruyn enjlap

zyn , werden veele rauw gegeten , met vifcb en BocaJJan
*t welk de Inlanders voor gezond houden, om dot bet met
zyne matelyke zamentrekking en bitterbeid de mage ver-
Jlerkt , dewelke anders door de veele rauwe kofi verjlap-

pen zoude. 't Is een gereed Zalaadje , als men in 't bofcb
eeten moet, en ik heb bevonden, dat bet de mage nietbe-

fwaart, als men 't in geen menigte nuttigt, ja 't is by-
kans nodig, als men andere koude enflymerige bladeren
in 't bofcb tot Zalade eet, inzonderbeid de Filix efculen-
ta, dat in H bofcb eengemeene toefpys is, om die tever-
beteren, datze geen Buykloop maakt , dezelve bladeren
kan men ook met Catjang of kleene boontjes koken , als een
moeskruyt. De fcborffe werd gebruykt tegen fcburftbeid,
gewreven, en opgefmeert. De takken gebruikt men ook
tot thuynflaken , om datze ligt uitfcbieten , daarvanmen
met eene 't geryf der jonge bladeren beeft.

De witte zoorte beeft geen zonderling gebruyk , omdat
zyne bladeren wat bitterder zyn, dan t bruyne. Noteert
ook , dat de vrucbten by de witte zoorte befcbreven , mis-

fchien een verandering zyn van de bruyne , want de vrucb-
te van de regte witte zoorte zyn niet vierkant, maarlang-
werpig-rond , als lange Jamboezen , meeft altyd ligt-groen%
en met een langen tuyt voor uit ; De Javanen eeten de
jonge bruyne bladeren mede tot Ulang UJang. Dewor-
telen jlotenze, en fmytenze op 't water, om de viffcben

te vergeven.

De Hondert vyftiende Plant

ycrtoont eenTak van de Roode land Butonie-Boom.

De Hondert fejliende Plaat

Vertoont een Tak van de witte wilde Butonie-Boom,

CAPUT TRIGESIMUM XXXI. HOOFDSTUK.
PR I M um

Olus Catappanicum. Sajor Catappan. '
D* Moes Catappe-Boom.

CUm praecedenti Butonica terreftri alba maxime
convenit haec arbor, quae Sajor Catappan voca-

tur, ac line dubio ejus fpecies habendaeft, cu-

jus folia eodem modo dependent, ejusdemque funt

formae quam Butonica terreftris, videnturautempau-

lo longiora & flaccidiora efle , ac fubtus albicantia

,

/Bid oras non ferrata, fed craflb itidem nervo medio
donata, qui infra trigonus eft. Fruttus ex longis iti-

dem dependent pedunculis, funtque grana rotunda

parva, inftar Piperis , quisque vero expeculiariacte-

nui dependet petiolo. Tenera ejus folia funt gilva

feu flavefcentia , nullam vel modicam admodum ha-

bent amaritiem , majorem vero adftri&ionem ,
' ac pro*

inde faporem habent tenerorum Varingae foliorum

,

atque cruda eduntur.

Aliud fimile folium flores in umbellis geritparvos&
albos, rami, quibus folia infident, molles funt, fo-

lia funt inftar illorum Huttum Darat, ad oras non
ferrata, nee apta ad Ulang Ulang.

Nomen. Latine Olus Catappanicum , Malaice. Sajor
Catappan, ex foliorum llmiiitudine cum \\\\s Catappan*
aliis autem dicitur Putat Utan, Ternatice Hatejujo,

Ufus. Tenera ejus folia apta funt ad Ulang Ulang,
h. e. ad cruda edenda cum Bocaflan & piscibus,
?|uae & fabis adcoquuntur, uti de Butonica terreftri

uit dictum , apta quoque funt ad quofvis pifcium ci-

bos iis involvendos , qui in alia mittuntur loca.

NB. Ob fimilirudinem figurarum forte hnic capiri nulla

hujus arboris adjetfa invenitur figura.

CAPUT

MEt de voorgaande witte Butonica terreftris beeft

groote gelykeniffe een anderen boom, diemenSajov
Catappan noemt, en buyten twyffel een mede zoor-

te daar van is , de bladeren bangen op dezelffte manier ,

en zyn ook van dezeffte gedaante, als aan Butonica ter-

reftris, dogfebynen wel zo lang enjlap, van onderen
wat witacbtig , aan de kanten gantfeb cngezaagt, en

met een dikke middel-zenuwe , die beneden driekantig is.

De vruchten bangen aan lange fteelen, en zyn kleene

rondekorls, alsreper, yder aaneenbyzonderdunfleelt-
je bangende. De jonge bladeren zyn vaal of geelacbtig

,

bebben weinige of gene bitterbeid, maar wel zamentrek-

king, fmaken dierbalven, als
9
t jonge Waringe-blad ,en

werden rauw gegeten.

Een ander diergelyk blad brengt zyne bloemen aan een

dolle VQort , kleen en wit , de takken , daar de bladeren

aan Jlaan, zyn week, de bladeren zyn lank, gelyk die

van 't Huttum Darat, aan de kanten met gefebaart

,

onbequaam tot Ulang Ulang.
Naam. In 't Latyn Olus Catappanicum , in 't Ma-

leyts Sajor Catappan, na de gelykeniffe der bladeren,

met die van Catappan , en by anderen Putat Utan , op

Temataans Hatejujo.

Gebruyk. De jonge bladeren zyn een Ulang Ulang,

dat is bequaam , om rauw met Bocajfan en vifeb te eeten,

als mede met boontjes te koken, gelyk van Butonica ter-

reftrisgezegtis, zyzyn ook bequaam, omalderbandekoft

van viQcben daar in te winden, die men verzenden wil.

Na Mogelyk dat om de overeenkomft der figuren bydit

Hoofdftuk geen afbeeWing van dcze boom geyonden werd.
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CAPUT TRIGESIMUM
SECUNDUM.

MalapariuS) Malapari. AwakkaL

MAlaparius arbor eft alta litorea, plerumque fi-

nuofo crefcens trunco , qui ulnae fsepe crafli-

tiem in diametro habet 3 ejus cortex plerum-
que ubique eft glaber excepta inferiore trunci parte,

ubi rugofus eft& fifths \ uti in Bintangora , interne iuc-

cofus & luteus, amarus, & ingrati odoris ac faporis.

Folia plerumque per bina & tria paria fibi obponun-
tur , uti in Syderoxylo , inpar vero in hac arbore ex-

tremum claudit, quod maximum & acutifiimum eft,

alia illius refpeclu funt minora & rotundiora , plerum-
que tres quatuorque pollices longa> binos cumdimi-
-dio & tres lata, juniorum arborum folia feptem pol-

lices longa funt, quinquedigitoslata, tenuia, & gla-

bra inftar chartse, intenfe viridia, tribus quatuorve
coftis ab utraque parte donata, oblique admodum
decurrentibus inftar illorum Daun Caudal, quorum
eras funt finuofse atque inflexse, &tenuibusviridibus-
que infident rachidibus breviffimis, in petiolis diredte

fibi obpofita, atque contrita fortem fpirant odorem,
fere inftar lixivii coriariorum, vel inftarpiforum viri-

dium , cuivis autem rachidi tria tantum roliorum pa-
ria infident.

Flofculos gerit luteos cum illis Lingose fereconve-
nientes , qui racemofi quoque funt , quos fruftus in-

fequuntur plures fimul conjunct, qui filiquse funt bre-

ves , illis Cacarte feu fabarum fimiles , fed breviores , di-

gitum circiter longae, externe glabra?, gilvje, craflb

cortice obduct-se, unde & difficulter aperiuntur, in

quibus unum, bina, immotria locantur ofllcula, feu

rabse nigra? inftar Lupinorum, pallide ruffas feu gilvse,

fdtis duras, faporis ingrati.
Arborls lignum <_n. tuuitw , noiuouu , a. lcntum

,

citrinum, nee durabile; Plerumque ad mareindinat

hasc arbor , radicibus denudata. Fruttus maturefcunt

i)ecembri.
Nomen. Latine Malaparius, juxta Malaienfe Mala-

pari, Amboinice Awackal & Wawakkal. In parva

Cerama AJJa wall, & Sawali, in Cerama Orientali

Liada, inlBanda Wanyer.
Locus. Raro obcurrit in hifce Orientalibus infulis,

ac potiffimum talibus in litoribus , ubi altae funt ripac

& ingentes rupes, in quibus fsepe adeo denudata

crefcit, acfiipfis adglutinata eflet; in arenofis etiam

crefcit oris,fub quibus tamen faxa latent, eftque por-

ro rariffima arbor.

Ufus. Luteus ejus cortex, fed potiffimum radix ra-

fa , & vulneribus inpofita , iftus curat lean Sambilang , &
Glaucii. Ceramenfes Orientales & Bandanenfes ar-

canam habent artem plurima corporis vitia per hanc
curandi arborem , pnmo enim deco&um coquunt ex
hoc cortice in aqua , cui incoquunt parum Catjang

,

Porri, Maffoy, & Caryopbyllorum , quo deco&o Be-

riberi feu Orientalem raralyfin curant, quod interne

propinant, & externe paralyticis inponunt artubus,

quos fovent & abluunt hujus refiduo. Eodem hoc
deco&o cunttos quoque corroborare volunt paralyti-

cos artus & firmare , hujus radix contrita , vel idem
decodlum naribus adtra&um, fine dubio cerebrum
depurat ab omni pituita per os, nares, & oculos,

quod civis quidam Bandenfis tanquam fummum habe-
bat arcanum, atque a Ceramenfibus didicerat ad cun-

das cephalaeas & vertigines, ex pituita ortumducen-
tes , curandas , quum vero hoc inftituebat in homi-
nibus biliofi temperamenti

,
quibus cerebrum fervet,

plures Cephalaese cauflabat lancinationes. Sic quo-
que medicamenta ex hoc ligno & cortice hujus arbo-
ris prseparata , interne fi adfumantur, ingratum prsebent

faporem ob fabaceum ilium ac naufeofum odorem.
Caeterum iidem Ceramenfes Orientales, & Keffin-

genfes, qui homines funt, plurimum in mari viclum
quserentes , longaque inftituentes itinera marina

,

craflas plerumque radices hujus arboris ac fegmenta Ce-

cum ducunt in navibus , ut ex ipforum opinione (bli-

dum adquirant corpus, quod iplbs in mari a multis
liberat malis, quae illis fuperveniunt, praefertim ex

lenta

HOOPDSTUfc

Malaparie-Boom.

MAlaparius is een bogen ftrand boom , meeft met eeh
bogtigeftam, wel een vadem dik inderondte; de
Jcborjfe is meeft over al effen, bebalven aan 'ton-

derjie van den fiam isze ruig en gefcheurt , gelyk aan de
Bintangor, binnen zappig, engeel, bitter, en onlieflyk
van reuk en fmaak. De bladeren (iaan meejt met
twee en drie paren tegen malkanderen, gelyk aan 't T-
zer-bout , dog voor aan met een alleen , bet welk 00k bet

grootfte enfpitjle is, de andere na advenant kleender en
ronder , door den bank drie en vier duymen lank , twee
en een half en drie breed, aan dejonge bomen zeven duy-
men lank, vyf vingers breed, dun en glad, als papier ,
boog-groen , met drie a vier ribbon ter weder zyden , die

zeer febuyns lopen , als die van Daun Candal , met de
kanten wot bogtig of gekronkeld , zy flaan aan dunne
groene ryskens, op zeer korte fteeltjes , regt tegen mal-
kander , en gewreven bebbenze een flerken reuk , bykans
als Loo van Leerbereyders , of als groene erweten, aan
yder rysken zyn maar drie paren bladeren.

Hy bloeit met kleene geele bloempjes , ten naaflen by
als de Lingoa, 00k in trosjes by malkander, aan dezelvs

waffeben ae vrucbten in bosjes by malkander , 't welk

zyn korte bouwen, gelyk Cacara of bonen, dog korter,

omtrent een vinger lank, van buyten zonder bulten en

naden, vaal, dik vanfebaal, en moeyelyk om op tebre-

ken. Binnen leggen een , twee , en drie zwarte boonen,

eehk Lupynon Ugt-rnx f vaal . redehk hard , en on-

lieflyk vanfmaak.
't Rout is week, dradig, taai, ligt-eeel, niet dura*

bel. Hy float meeft voor over, na deZee bangende, en
met de wortelen bloot, De vtucbten ziet men ryp in
December.
Naam. In 't Latyn Malaparius , na *t Maleytfcb

Malapari , in 't Amboins Awaclcal en Wawakkal. Op
kleen Ceram Afla wali, en Sawali, op Oofl-Ceramhiik-
da , in Banda Wanyer,

Plaats. Men vind bafh weinig in deze Oofterze Eylan-
den, en dot meeft ov xodanige Jlranden , daar boge oe-

vers, en groote klippen zyn, daar by zomtyds zo bloot

float, als of by 'er ojweplakt was. Hy waft nogtansook
op zandige oevers, aog^He^van onderen ftenen bebben ,
en is voorts ongemeen. -.

Gebruyk. De geele feborffe , dog meeft de wortel ge-

febraapt en opgelegt
, geneeft de fleken van de lean Sam-

bilang, en de Pylfteert. De Ooft-Cerammers en Ban-
danezen bebben eenfecreie konft, veelderley gebrekenmei
dezen boom te genezen, want voor eerft makenze een de*

cottum van deze feborffe in water , daar by doende een

weinig Catjang, Ajuyn, Maflby, en Nagelen, waar
mede z;y de Beriberi of Ooft-Indifcbe Lammigbeid gene*

zen, van binnen drinkende, en buiten op de lammeleden

bindende , en daar mede waffebende. Met bet zelfde de-.

cohum willenze 00k in 't generaal alle leden verfterken >
en een vaft ligbaam maken, de wortel gewreven , of bet

decoclum daar van door de neufe opgetrokken , zuiverd bet

boofd fterkelyk van alle flym % door den mond, neufe,

en oogen , 'f welk een Bandaas burger voor een groot fe*
creet bield , en van de Cerammers geleerd badde , om al*

lerbande boofdpyn en duyfeling, die uit de flym ont-

ftonden, te genefen, dog als by dit aanzommige menfeben

aanleyde , die galacbtig en beet van berfenen waren , ver-

wekte by in de boofdpyn nog meerder fteeken. 7jo is 00k

de cure met bet bout , ende feborffe dezes booms binnens-

lyfs, wat vies, wegens baren onlieflyken bonen reuk.

Anders dezelffte Ooft- Cerammers en Keffingers , 't welk

lieden zyn, die meeft op Zee leven, en verre vaarten

doen , voeren de dikke wortelen of de ftukken daar mede

gemeenlyk by bun op de vaartuigen, om, zoze zeggen,

een vaft ligbaam op Zee te maken , en bun van veele toe-

vallen te bevryden , die bun op Zee ontmoeten , inzonder-

beid door de toye flym, als mede door *t nuttigen van

Z 3 febadg
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lenta pituita , uti & per ingeftionem noxiorum pifcium

,

cancrorum , & concharum. In Hicoe compercum eft,

iiujus arboris radicem cum Pinanga mafticatam , vei

contritam, coftam,& propinatam falutare efle reme-
dium iis, qui noxium pilcem, utncularium diftum,

comederint, uti & contra venenatos boletos, fuffo-

cantes tubas marinas, fimilesque maris cibos perni-

Ciofos.

In finu Portugallico arbor invenitur plura gerens

folia, ac binos diverfos fruftus ex uno eodemque ra-

mo, quorum primi funt filiquae iftae memoratae, al-

tera? funt bacccC rubra, quarum qusedam folitariae,

alias geminac longis ex pedunculis dependent, exter-

ne rugofae feu granulofae inftar Fragorum, interne

nunc concavae, nunc alba liccaque medulla repletae.

In Rumphii Adpendice haec adduntur*

Haec Nujfanives fpecies nontantum minora gerit fo-

lia, fed ejus fruftus funt quoque breviores & latiores

,

binos nempe pollices longi, ultra unum lati: atque

rotundus lpurius fruftus nunc ex fimplici dependet

petiolo , aliquando feflilis eft in ramo , ex quo fruftus

dependent, ita ut Quercus gallam repraefentet, fed

multo minor eft.

fcbadelyke viffcben, Crabben, enfchulpen. Op Hitoeis
't geexperimenteert , dot de wortel dezes booms met Pi-
nang gegeten , gewrewn, gekookt, en gedronkcn, bclpt
die gene , die van de fcbadelyke vifcb Opblazer gegeten
bebben, ah mede tegens defenynige Padde-ftoelen , wor-
gende Zee •boorntjes , en diergelyke fcbadelyke koft uit de
zee.

In de Portugeze Bay , ftaat een boom met <wat meerder
bladeren , dragende twederley vrucbten aan een endezelf-
de tak , de e'erfte zyn de bovengenoemde bouwen , de un-
dere zyn ronde befien, zommige enkeld , zommige dubbeld
op lange fteeltjes ,buyten ruyg,ofmet korls,als Aard-be-
fien, binnen zommige bol, zommige met een wit droeg
merg uytgevuld.

Dit werd 'er in bet Byvoegzel van Rumphius
bygedaan.

Deze zoorte van Nuflanive beeft niet alleen hleender
bladeren , maar de vrucbten ook zyn korter en breeder

,
te weten twee duymen lang , en ruym een breed , en de
ronde byvrucbt bangt zomtyds aan een enkelden fteel y
zomtyds dan zitze d'gt tegens dezelfde ,daar de vrucbten
aan bangen , zo datze een Gal - appel verbeelden , dog
veel hleender.

Tabula Centefana Decima Septimd De hondert en zeventiende Plaat

Ranmm exhibet Malafarii, Vertoont een Tak van de Malaparie-boom.

CAPUT TRIGESIM. TERTIlM XXXIII. HOOFDSTUK,
VidoriciJihejlris fpecies quadam. Eenige zoorten van wi/de J^idorik.

LIbro primo capite tj. prima invenitur defcripta

Vidorici filveftris fpecies, quae domefticae proxi-

me adcedit, atque edulis eft,quum vero in Am-
boinenfibus filvis variae hujus infuper alia? mihi fefe

pbtulerunt fpecies, quae filveftres penitus funt, atque

maxime ab utrisque antecedentibus dirFerunt, has fimul

breviter hie defcribam ,
quantumque de iis ad meam

pervenit notitiam, quum arbores lint, quae non mul-

tum inquiruntur.

Vidoricum itaque filveftre fecundum folris cum pri-

mo maxime convenit ,
quae mrjerius funt fubrotunda,

& obtufo apice donata , crafliuscula , firma , ultra

quinque pollices longa , tres digitos lata , fex coftis

transverfalibus ab utraque parte nervi medii donata".

Fruftus cum Manga foetida convenit , eftque ovi-

formis, fed quodammodo inrcgularis, quatuor polli-

ces longus, binos cum dimidio & tres latus feu craflus.

Ejus cortex exterius eft fordidus, ex coeruleo viridis

& cinereus inftar corii , gummique albo & vifcofo

obduftus. Caro interna eft ficca,ex albo flavefcens,

odoris gravis , fere inftar Mufae , viTcofaque , dividitur

autem in quatuor, quinque, & fex cellulas,in quibus

totidem locantur oflicula oblonga , ab utraque parte

acuta & acuminata , ex nigro fufca & fplendentia

,

tres digitos transverfales longa, unum lata, inftar no-

vae lunae excavata, ventris vero pars ulterior cinerea

eft , feu hepatici coloris , nee glabro cortice obdufta.

Quinta ac fexta cellula faepe vacua eft. Externe au-

tem haec oflicula inftar lapidis dura funt, interne ob-

longum ac ficcum gerunt nucleum , fubftantiam Ca-

ftanearum referentem , quae in bina dividi poteft feg-

menta , caro autem circumjefta ac vifcofa , licet gra-

vis odoris , acidula eft & auftera , unde inedulis. Ar-

boris cortex eft craflus , ex craflis brevibus & lutcis

fibris compofitus, acfragilis , lignum tigno non infervit.

Nomen. Vocari potett Vidoricum filveftrefecundum
£f Oviforme. Malaice Widorick Utan Pandjang, qui-

busdam etiam dicitur Gatsjo.

Secunda haec fpecies varietatem habet, cujus fru-

ftus minores & rotundiores funt, uti & ipforum nuclei

& oflicula , binos transverfales digitos longi , vix mi-
ncrem digitum crafli , unum quoque extremum fem-
per magis acutum eft altero , ac notabilem cinereum
gerit ventrem, plerumque reftuin , ejus nucleus in qua-

tuor

IN^teerJVo J?™!., Vnptt+oT 5>f Jlnnt+ofchrimmdeeeTfte
taorte vail wilde Widorik , die met de tamme naaft
overeen komt , en ook eetbaar is. Dewyl nu in de Am-

boinfebe boffeben nog verfcheide andere zoorten gevonden
werden , die ganfeb wild zyn , en merkelyk van de beyde

voorgaande verfcbillen ,zulien airy dezelvebiernamalkan-

der kortelyk befebryven, zo veel ons daar van bekent w,
om dat 't dog bomen zyn , daar men weinig werks van
maakt.

De tweede witde Widorik komt aan bladeren met de

eerjle meefi overeen, voren rondachtig, met een Jiompe

fpits , dikacbtig, Jiyf, ruym vyf duymen lang', drie vin-

gers breed , met zes dwers - ribben aan wederzyden van

de middel-zenuwe. De ryskens zyn rank , en neerwaarts

bangende door de fwaare vrucbten.

De vrucbtgelykt wat na eenfiinker (Manga foetida) ey-

vormig , dog wat irregulier , vier duymen lang ,i\eno) . dik.

De buytenjte fcborjje is vuyl , uit den blauw-groenen en

graauwen gemengd,als leer, en met een witkleveriggom

befmeert. Het binnenfle vleefcb is droog, wit-geel, geyl

van reuk , febier als Piefang , en kleverig , binnen is ze

verdeeldin 4. 5. en 6. Celletjes, daar in leggen zoveele

lange Jleenen , aan beyde eynden feberp en fpits ,
fwart-

bruyn en glimmend , lang drie dwers - vingers , en een

breed, geformeert als een nieuwe Maan, docb de buyk-

zyde is recbt-graauw of leververwig , en met die gladde

febaal niet bedekt. Het vyfde en zesde Celletje is ook

gemeenlyk ledig : buyten tynze Jleen-hard , binnen bebben-

ze een langwerpige drooge beeft , van fubfiantie als Ka-

ftanjen, die zig in tween laat deelen , bet omleggende

droge enflymerige vleefcb , hoewel geyl van reuk , is egter

fuuracbtigen wrang vanfmaak ,dierbalven niet eetbaar.

De fcborjje des booms is dik , grofdradig , van korte , dikke,

en geele aderen gemaakt, en breekfaam, bet bout deugt

tot geen timmerwerk.

Naam. Men mag *t noemen Vidoricum filveftre fe-

cundum & oviforme. Op Maleyts Widorik Utan

Pandjang, zommige noemen *t ook Gatsjo.

Deze tweede zoorte beeft nog eenveranderinge ,beftaan-

de meeft daar in , dat de vrucbten wat kleender en ronder

zyn, als mede de korls of fienen in de vrucbten, twee

dwers-vingers lang, en qualyk een pink dik, bet eene

eynd is ook altyd feberper dan't andere, met een merke-

lyken grauwen buyk , meeft regt , de binnenfte kan men tn
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tuor fegmenta foliacea dividi potefl , fubftantiae & fa-

poris Caftanearum , fed magis amaricat, contra nuclei

binarum priorum fpecierum in bina tantum fegmenta
dividi poflunt, fi confringantur, vifcofi funt cum in-

grata amaritie.

J/idoricum jilveftte tertium folia gerit minora illis

primae fpeciei libr. 1. cap. 57. defcriptae, ejusdem cae-

terum forma? ac fitus. Ejus fruttus eft rotundus
,
pau-

lo major Limone Nipis , externe glaber & glaucus>

intus carne repletus craiTa & fungofa : Huic infident

bina lapidea officula,inferioribus partibus fibi adpofitis,

formam praebentia binarum femi-lunarum completa-

rum, ultra pollicem craffa , minorem digitumlata,

fufca , nigra , & rava > glabra ,& fplendentia , ab utra-

que itidem parte acuminata , angulus autem petiolo

obpofitus femper acutiffimus eft , inferior ipforum
pars pallide quoque cinerea eft & rugofa. Sub Craflb

ac lapideo putamine nucleus reconditur planus & ob-

longus , ficcus , & infipidus, feu parum amaricans

cum acore quodam. Fruftus ex rotundo funt aliquan-

do compreffi ad illud latus , in quo nulla feperiuntuf

officula
1

quidam fru&us unicum aliquando tantum
gerunt officulum oblongum vel pyriforme,ac firmis-

Dme petiolo adhaerent. Fruttus autem ifte , qui uni-

cum modo gerit officulum , extefne fulcis quibusdam
eft notatus inftar majorum Myrobalanorum. Una parte

officulum pauca obduftum eft carne , altera autem
pars carne penitus repleta eft. Semi-maturorum fru-

fruunf color eft glaucus,fi vero externa farina deter-

gatur, virides penitus funt, ac demum ex flavo vi*

rentes inftar Pomorum, turnque dulcem quodammo-
do gerunt faporem. Fruttus bina gerentes officula

in medio inter ifta fifiuram habent cavam. Fru&us

vier ftukken ah blaadjes deelen, van fubfiantie enfrhaak
ah Kaftanje , docb wat bitteracbtig , daar en tegen de
korh van de twee voorgaande wilde zoorte, laten zig
maar in tween deelen , ah men daar op duwt , en zyn
kleverig , met een onaangename bitterbeyd.

De derde wilde Widorik beeft bladeren kleender dan
die van de eerfie zoorte, lib. i; cap. 57. befcbreeven,
anders van dezelfde fatzoen en Jltuatie. De vrucbt is
rond, ruym zo groot ah een Lemon Nipis, van buy*
ten even en fpaans-groen , van binnen met een dik en
voos vleefcb t daar in ftaan twee fieen-barde korh, met
de buyken tegens malkander , in de gedaante van twee
gevulde halve Manen, ruym een duym dik, eneenkleene
vinger breed, bruyn, fwart, en Wolfs-verwig, glad, en
glimmende, aan beyde de eynden mede /pits , dog den boek
na den Jleel toe is altyd de fcherpfte , de buyk is mede
fmal , graauw, en rimpelig. Onder de dikke en fteen-barde
fcbaal leyd een platte langwerpige beeft, droog,en on-

Jmakelyky of een weinig bitter, met eenige fcberpigbeyd.
De vruchten zyn uyt den ronde, zomtyds wat gedrukt
aan die zyde , daar geeri korh ftaan , zommige vruchten
bebben 00k maar eenen fteen , die dan wat langwerpig of
peere-vormig zyn , en bangen zeer vaft aan baare jleel;

welke vrucbt maar een korl heeft, is van buyten met
zommige voorns geteykent

, gelyk de groote Mirobalane.
Aan de eene zyde leyd de korl met weinig vleefcb bedekt,

maar de onderehelft beftaat uyt enkeld vleefcb. Decoleur
van de balf-rype is fpaans-groen, maar ah men 't buy-

tenfteftof of meel afwryft, zynze regt groen, en ten laat-

ften appel-groen, en ah dan wat zoetvanfmaak. De
vruchten van twee korh , hebben in de midden tuffchen de
korh een bolle fcbeur. Het vleefcb van de vrucbt riekt

eenig/ints na Pifang of Mufa , docb by de Amboinezen
caro odorem quodammodo Mufze fpirat, ab Amboi- wert bet niet gegeten, maar wel van de Vleer-muyzen*
nenfibus vero non editur,fed tantum a vespertilioni-

bus. Fruclus hi Septembri maturefcunt, arboresque
in Hitoes montibus crefcunt, ubi juxta magnam re-

gionis jilius viam obcurmnf ro^n* H*rum arbonim

lignum eft fuccnfum & grave, fed facile exliccatur,

& ad sedium exftructionem aliquando adhibetur.

Vidoricum filveftre quartum fimilem gerit fruftum

,

cujus officula eandem habent magnitudinem , unutn

vero ipforum latus eft anguftum , atque venter usque

ad alterum apicem eft craflus , fubrotundus , formam
Citharae exhibens , multo pallidioris coloris quam prae-

cedens, gilvus nempe feu hepaticus eft hie fructus,

cjusque venter multo pallidior, qui parum etiam pro-

tuberat & rotundus eft, quum binarum priorum fpe-

cierum rectus fit, intus nucleus rotundus fonitum edit,

ejusdem cum prioribus fubftantiae. Hi nuclei elegan*

tiffimi funt, ac digni, ut adferventur, ipforum vero

ufus nondum innotuit : In Amboina rara eft haec ar-

bor, in Leytimora hinc inde una alterave, copiofior

eft in infulis Xulafenfibus.

Macdffarenfium Nani , in Auttuario memorata, dip

mihi nabita fuit congenera huic quartae filveftris Vi-r

dorici fpeciei ob officulorum fimilitudinem quandam,
quae in fru&ibus reperitur. tflteriore autem exa-

mine comperi diverlas effe arbores , exoticam illam

in Amboina Nani omifi, inque Auftuarium tranftuli.

De vruchten werden ryp in September, en de bomen waf-
fen mede in 't gebergte op Hitoe, daar men ze langs de
groote landweg vind: bet verfebe boutisfappigenfwaar9
^g droogt ligt op, en Wert tot den buisbouw zomtyds
gebruykt.

De vierde wilde Widorik beeft een diergelyke vrucbt
J

>wiens korh 00k zyn van dezelfdegrootte , dog de eene boek
is final, en voort den buyk tot aan de anderefpits dik f
rondagtig, de gedaante van een luyte uytmakende, veel
ligter van coleur dan de vorige , te weten vaai of lever-
verwig, en den buyk nog ligter, die 00k wat uytfteekt,
en rond is, daar de twee voorgaande regt zyn, binnen
boord men een rondacbtig korltje rammelen, van dezelve
fubfiantie ah de vorige. Het zyn zeer mooye korh , en
waardig om te bewaren , al is 't gebruyk nog onbekend*
In Amboina vind men ze weinig, op Leytimor bier en
daar een boom, meerder in de Xulaze Eylanden.

Het Nani der Macajfaren , waarmnin*t Aucluarium
gewag gemaakt werdt, beb ik lang voor een mede-zoorte
van deze vierde wilde Widorik gebouden 9 wegens eenige

gelykeniffe der ftenen ,die men in devruchtenvind. Docb
by nader onderzoek bemerkende, dot 'tverfebeide bomen zyn,
bebik dat vreemdeN ani, bier in Amboina uytlands zynde,
willen uytlaten , en tot in myn voornoemt Auciuarium fpa-
ren.

Vidoricum filveftre quintum fatis magna gerit folia, Devyfde wilde Widorik beeft redelykegroote bladerenf
illis Tsjampadabce quodammodo fimilia, fed majora, die van Tsjampadaha eenigzints gelyk, dog grooter ,

glabriora, novem, decern, & undecim pollices Ion- gladder, 9. 10. en 11. duymen lang, 4. en 5. breed ,

ga-, quatuor & quinque lata, obliquis coftis pertex- met eenigefebuynze ribben , en ftaan twee en twee tegen

ta , binaque fibi in ramis funt obpouta. Fruclus foli* malkander aan de takken. De vrucbt bangt enkeld uyt

tarius dependet ex foliorum alis forma Limonis Nipis, denfeboot der bladeren, in de gedaante van Lemon Ni-

vel paulo minor, ac fupra umbilicatus, externe gla* pis, of wel zo kleen, met een naveltjevoor aan, buyten

ber , pallide virens feu gryfius , maturi vero rubefcunt, effen , bleek-groen , of grys , maar de rype trekken na den

hisque femper lentus adhaeret liquor , qui in album rooden, daar aan kleeft altyd een taaye vogtigbeid , die

tandem gummi exficcatur , quique facile exfudat, fi eindelyk in een witte gom opdroogt, en die 00k ligt uyt-

caro fruclus comprimatur, quae lenta eft & vifcofa, fweet,alsmen in
y

t vleefcb drukt. Het vleefcb is taay,

inftar omnium Vidorici fru&uum, in maturis autem kleverig, gelyk in alle Widorik , in de regt-rype zoet-

dulcefcit , fapore & odore cum Manga foetida con
veniens, intus quinas cameras feu cellulae adparent,

in quibus totidem officula ventribus fibi funt obpo-

fita,una autem alterave cellula plerumque vacua eft.

Horum nuclei minores funt illis praecedentium , ma-
gmtudine oblonga; fabae, feu feminum Anonse, for-

mam tamen crefeentis lunze fervantes, excepto quod
rcttiores fint , & ad hilum parum dehifcant , unus

quoque ipforum apex rotundior eft altero, funtque

porro duriffimi, glabri, fplendentes, ex nigro fufci.

Sub

agtig , van reuk en fmaak na de Manga fcetida trekken-

de, binnen ziet men 5. kanten of Cellen, en daar in zo

veel korh, met de buyken tegen malkander ftaande , docb

gemeenlyk een of twee Cellen zyn leeg. De korh zyn
kleender ah alle de voorgaande , in de grootte van een lang-

werpige boone , of zaden van Anona , docb nog al de ge-

daante van de waffende Moan beboudende, bebalven dat

ze regief zyn, met een kleene opening aan den buyk, en

de eene fpitze is 00k ronder dan de andere, voorts zeer

bard, glad, glimmende , enfwart-bruyn,

to
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Sub finem menfium Orientalium fruttus maturi ob-

fervantur ,
quos Amboinenfes fpernunt , in Celebe

aucem hi a Bougenfibus populis, uti & a Baleyen-

fibus comeduntur, qui maturi fponte decidunt,Boe-

genllum porro ridicula humankasdi&itatinconledtio-

ne horum frucluum non retrorlum arborem cilc adfpici-

endam , tumque fru&us molliores& delicatiores eriint

,

meo autem judicio fruduum maturitas faporem his-

ce addit, uc edules firit, ac prasfertim li muria con-

direntur, vel alio praepararentur modo, odor enim
ipforum adlicic , ad maturam adcedens Mangam fceti-

dam, caro vcro ipforum eft lenta, ac paftacea, li

manducetur.
Ha? arbores quam crafliflimae & altiflimas excre-

fcunt, ita ut confcendi nequeant, nifipalus ipfarum

truncfs adligetur , variis funibus adpenus ,
quibus pe-

des fubfulciuntur , qui vulgaris eft mos apud cun-

ttos Indiae incolas ad quasvis altas & craffas arbo-

res adfcendendas, quas completti nequeunc.

Vidoricum filvefire fextum minima gerit folia, fru-

ftus , & femina. Folia quam maxime ilia Caryophyl-

lorum referunt,non autem ita ordinata funt, nee in

ramis cruciata, quinque pollices longa, binos digi-

tos lata. Frucius copiofi ramis infident, fed vagi &
folitarii fuo ex petiolo, quales in parvifolia Varinga

obfervantur, magnitudine globorum fclopeti , exter-

ne grifei, fique conterantur, inftar pomi virefcunt,

plerumque Iphasrici & glabri, aliquando obfcuris ful-

cis notad juxta nucleorum numerum ,
qui intus lo-

cantur&plerumque funt bini , terni
,
quaterni,&quini,

qui hilis fibi adcumbunt ejusdem coloris ac formas

cum proxime antecedente, vel paulo magis nigre-

fcunt, fed omnium minimi funt,haud enim majores

funt Pomi feminibus,caro eandem habet fubftantiam

vifcofam, ac fapore convcnit cum illo quintae fpe-

ciei. Ejus lignum durius videtur efle illo prasceden-

tis, quantum autem novi , nullius ufus.

Women. Omnes has fpecies ad Vidoricum filvefire

pertinent, quod Malaice BO**-*** tAuw vucacur,

quaruiu prima & fecunda hoc in capite defcripta co-

gnominantur Pandjang ^ h. e. Vidoricum filveftre

oblongum^ omnes vero fubfequentes fpecies Kitsjil

feu parvse. Amboinenfibus dicitur Labutta feu La-

buttan, in Leytimora Anaban, h. e. Sjampadahse fo-

lium ob foliorum forinam. Quinta & fexta fpecies

peculiariter Baleyenfibus dicitur Njalatta, h. e. vi-

fcofa, & Boeger.libus Bolematta.

In Amboina raro hse arbores ad tigna adhibentur,

quum recens ipfarum lignum lit fuccofum & grave,

ac lcnte exficcetur , li autem penitus fit Cecum &
leve, fuperioribus sedium partibus infervit.

Tabula Centejima Decima Ottava

In *t eynde van de Oojler-Mouffon heeft men de rype
vrucbten; de Amboinezen veragten deze vrucbten, docb
op Celebes werdenze door de Bougife Volkeren , als mede
by de Baleyers gegeten ah ze van zelfs afvallen, leren-
de daar en boven de Boegifcbe belagcbelykheid

, dat men
in 't oprapen der vrucbten niet agterwaarts na den boom
moet zien , zo zullen de vrucbten murwer en fmakelyker
werden ; myns oordeels brengt de fmaak aan de rype
vrucbten mede , dat ze tot bet eeten bequaam konnen ge-
maakt wer'den, als men ze inpekelde, of anders toebereyd-
de , want den reuk is aanlokkelyk , na een rype Manga
foetida trekkende, maar 't vleejcb is taay , en deegacbtig
in t knouwen.
Ret werden dikke en regte bomen,die men niet beklim-

men kan , of men moet een underefpar tegtnf denflam aan
binden , met verfcheide touwen , daar men de voeten op
zetten mag , 't welk een ordinarie manier is by alle In-
landers ,om allerbande boge en dikke bomen te beklimmen,
die zy niet omvatten konnen.

De zesde wilde Widorik beeft de alderkleenjle blade-
ren , vrucbten , en zaden. De bladeren gelyken zeer na
de Nagel- bladeren, docb ftaanzo ordentelyk niet in 't

kruys om de takken , vyfduymen lang , twee vingers breed;
Be vrucbten jlaan voele langs de, takken , dog ydel , en-
keld op eenfieeltje 9gelyk men aan dekleene Waringeziei

%

in de grootte van roer-kogels, van buyten mede grys
9 en

als men ze wryft,appel-groen,meeft regt-rond, en effen,

of met donkere voorens geteykent ,na'tgetal der korls,die
binnen in zyn, binnen in ziet men i. 3. 4. en 5. korls,

met de buyken tegens malkander Jlaan, van dezelfde co-

leur enfatzoen als de naa(l voorgaande , of wel zofwart
t

maar de kleenfie onder alien, want zy zyn niet grooter
als de zaden van een appel, 't vleejcb is van de zelve

fubfiantie sJlymerig,enfmaakt als die vandevyfdezoorte.
Bet houtjebynt wat harder te zyn dan 't voorgaande,
dog zo veel my bekent is van geen gebruyk.

N
*%T,^ de zoorten zyn een Vidoricum filveftre*

In 't Maleyts Widorik Utan , waar van de eerjie en
tweede in dit Kapittel befebreven , bygenaamt werden
Pandjang, dat is langwerpige wilde Widorik, alle de
volgende zoorten Kitsjil , of kleene wilde Widorik. By
de AmboinezenLabutta. of Labuttan. Op Leytimor Ana-
han, dat is Tsjampadaas-blad, na de gelykenijfe der bla-

deren. De vyfde en zesde zoorte biet in *t byzonder by
de Baleiers Njalatta,ia* if kleverig, en by de Boegifcbe
Bolematta.
Zy werden in Amboina weinig gebruykt tot timmerent

om dat bet verfebe bout zeer zappig enjwaar is, enlang-
faam opdroogt , als bet evenwel ter degen uytdroogt , en
ligt is

9 zo werd bet tot bovenwerk aan buyzen genomen.

De hondert en acbtiende Plaat

Rtmum exhibet Vubrid fthxtiris quttrtt, cum ejus/m5?* & Vcrtoont een Takvan de vierde zoort van de vfildeWifariki
ojjicu/o feparato. Bom , met zyn vrucbt en fieen aftonderlyk

e
'

CAPUT xxxrv.
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CAPUT TRIGESIMUM XXXIV. H O O F D S T U K.QUARTUM,
Reftiaria alba. Caju Moron. Cajii

Totarra.
De witte Londt-Boom,

REJliaria duplex eft, alba & nigra, niaxime inter.

Me differences, unde & utrique iinguiare tribui-
. mus caput.

Reftiaria alba humilis ac tenuis eft arbor, raro vi-
rum crafla, cujus cortex eft glaber, ex fufco & ci-

nereo variegatus, parumque maculatus, unde & cu-
tim Leguani quodammodo refert, interne fuccofus,
lentus, flexilis, ac facile a ligno feparandus, raros
gerit ramos comamque tenuem , ramulorum ac ra-

chidum fupremum lanuginofum eft. Folia ab utra-
que parte ramis infident inordinata , palmam longa,
ultra transverfalem palmam lata , ad oras fubtiliter

ferrata , fed non profunde , multis venulis rugofa

,

fuperne ex nigro virentia nee fplendentia, inferne al-

bicantia & grifea , ad caelum mollia & lanuginofa

,

qusdam fpithamam longa funt,quaedam dimidio bre-
viora, ac plurimum exefa , inferne etiam obfefla funt
plurimis lanuginoHs verrucis feu tuberculis.

F Primo propullulantia foliola longe aliam habent for*

mam,latiffimanempe, & ad latera unum alterumve
angulum gerunt expanfum , unde trigona & pencago-
na videntur, Vitis foliis fimilia, fed mollia, & lanu-
ginofa, haec plerumque progerminant, (1 veteres crun-

ci amputentur, qui novos emittunt furculos; Folia
contrita odorem fpirant Sampacca riorum , fed facile

exficcantur, ita ut fonora fint. Adulta inferius funt

flibrotunda,in medio autem latiflima , fex nempe di-

gicos trartsverfales lata funt ilia , qua? palmam longa
lurk. Cofts illoriim «»•$««CaylCu primariae rarifllmae

funt, 6C ooiique admodum decurrunt, quai»«» uvo

prope petiolum concurrunt.

- Flores parvis racemis infident , qui primo Tunt pallide

virentia, lanuginofa, & pentagonacapitula, in flofculos

fefe aperientia aibos ,
pentapetalos quoque , in quo-

rum centro decern brevia & lutea locantur ftamina,

in quorum medio rugofum excrefcit piftillum, Sam-

buci flores referunc,ied inodori funt fere,falcem de-

biliflimi.

Fruttus funt pilulse quaedam , externe pallide viren-

tibus apicibus obdu&ae, inftar capitum Bardanse,qui

tamen multo funt flaccidiores, totusque fruftus vix

ejus magnitudinem habet , non autem acutus eft ,

vel adherens , fub lignofo ejus putamine quinque re-

conduntur cellular , in quibus femina continentur pu-

filla, fufca, & angulofa inftar illorum Acetofse, fed

minora.
Arboris lignum eft leve j ficcum , nee durabile , ni~

fi ficco tempore & decrefcente luna caedatur,&fumo
induretur, unde lentum, durum, ac durabile eft;

Has arbores plerumque copiofse in planis obcurrunt

collibus, defertis hortis , ilmilibusque locis , foli bene
expofitis, ubi & levem formant filvam , quae apta quo-

que eft, ut Caryophyllorurh arbufculse in hac plan-

tentur.

Nomen. Latine Reftiaria alba , ex foliorum colore *

&Perticaria prima, ab ejus ufu; Malaice Caju Totarra,

Caju Moran , & Totarra Itam , ex corticis colore , h.

c. anguina arbor & reftiaria. Amboinice in Hitoea
Aymette, h. e. lignum nigrum a corticis colore, quod
nomen cum multis arbonbus ipfi eft commune, pro-

prie autem vocatur Mulcebuae , h. e. Leguani dorfum,

quod cortex, uti dittum eft, repraefentat , in Leyri-

mora Sappar vocatur. In Loehoea Amakin Abbal , h.

e. Soccus Jilveftris , vel magis proprie vocatur Mare.

In Ternata Difau Sayo,& Mobutoe.
. Locus. In hisce potifilmum crefcit infulis Orientali-

bus , ibi vulgatiflima eft arbor.

Ufus. Hoc lignum quotidiano in ufu eft ad aedifi-

cationem, tarn ad aedium tetta, fepes, & ad omnia
opera, ad quae fuftes, pali,&tignarequiruntur;con-

ftruttiones quaevis ex hoc etiam formantur,quasnon
durabiles efle oportet, ac tandem optimum praebet

Tom. III. foco

REftiaria is tweederl'ey, witte en fwarte, docb men
kelyk van malkander verfchillende , daarom <wy ieder
een byzonder Kapittel geven.

De witte Londt-boom, is een lagen en dunnen boom>
zelden een man dik werdende , de baft is effen , uyt
den bruynen en graauwen gemengt , een weinig ge-

fpikkeld , en daar door de huyd van een Legman eenig-

zints verbeeldende , binnen zappig , taay , buygfaam,
en laat zig van 't bout affchillen. Hy beeft weinige tak-

ken, en een ydel loof, 't voorfte der takken en ryskens is

wolacbtig. Tie bladeren ftaan te wederzyden aan de tak-

ken , docb zonder order , een band lang , ruym een
dwers-band breed , en aan de kanten fyn gezaagt , docb

niet diep , met veele adertjes , rimpelig, boven fwart-
groen, en doots, van onderen witacbtig engrys, mede
zagt of wolacbtig in 't aantqften, zommige zyn een /pan
lang , zommige maar half zo Lang , en de meefte doorvre-

ten , van onderen ziet men ze ook bebangen met veele vool-

debtige voratjes of knopjes.

De eerft uytkomende blaadjes zyn van een heel andere

gedaante , ie welen zeer breed , aan de zyde met een of
twee uytftekende boeken, waar door zy drie en vyfboekig

werden, en 't wyngaard-loof gelyk , docb zagt, en wol-

acbtig; dit ziet men gemeenlyk als men de oude ftammen
afkapt , die dan jonge febeuten voortbrengen. De blade-

ren gebandelt , rieken wat na Tsjampacca bloemen , maat
worden ligt droog , zo datze rammelen. De volwajjen lopen

agter wat rond toe, zyn egter in de midden breetft , te

weten zes dwers-vingers , van de gene die een band lang

zyn. De principaaljte ribhen v.yn weinig , en lopen zeer
jioujn* , -wwi v»„ jrie a^ur hy den (leel te zamen,
Jloten.

J

Ret bloeyzel komt voort aan kleyne trosjes ,zynde eerft
bleekgroene, wolachtige, en vyfhoekige knopjes , die bun
openen in kleyne witte bloempjes , ook van vyf blaadjes

gemaakt , daar binnen tien korte en geele draadjes , en in

de midden een ander ruyg knopje, de Vlier-bloemen gely-

kende , docb zonder , of met een Jlappen reuk.

De vrucbten zyn eenige pillen , van buyten met bleek-

groenefpitzen bekleed , als de groote klijfen , dog veel flap-

per , en de gebeele vrucbt is qualyk zo groot als een ge-

mene kliffe , docb gantfeb nietfeberp of klevende , ook on-

der een boutacbtige febaal ziet men 5. Celletjes, en daar

in kleen , bruyn , en boekig zaad , gelyk dat van Zuring
t

docb kleender.

Het bout is ligt , droog, en van zelfs niet durabel,

bet zy dan dat 't by droog weer en afgaande Moan ge-

kapt, en een weinig berookt werd , waar door 't bard,

of eygentlyk taay , en duurfaam word.

Deze bomen vind men gemeenlyk veele by malkander op

vlakke beuvelen, verlatene tbuynen, en diergelyke plaat-

zen , die wel ter Sonne ftaan , alwaarze een licbt bosje ma-

ken, bequaam om jonge Nagel-boompjes daar in te plan-

ten.

Naam. In 't Latyn Reftiaria alba, na de coleur der

bladeren, en Perticaria Prima, van baar gebruyk. Op
Maleyts Caju Totarra , Caju Moron , en Totarra Itam,

van de coleur desfeborffe, dat is Stange-boom en Londt-

boom. Amboinfcb op Hitoe Aymette , dat is fwart-bout

van de coleur derfeborffe , een naam met veele bomen ge-

meen; eygentlyk Mulebuae , dat is Leguaans-rug , waar

na,als gezegt, de feborffe gelykt. Op Leytimor biet by

Sappar. Op Loeboe Amakin Abbal , dat is wilde Soc-

cum , of eygentlyker Mare. In Ternaten Difau Sayo , en

Mohutoe.
Plaats. Hy waft meeft in deze Oofterfcbe Eylanden ,

en is aldaar overal gemeen.

Gebruik. Dit bout is een dagelyks gebruyk tot alder*

bande buyswerk, zo in den buysbouw tot bet dakwerk^

beyningen te maken, en alles daar toemenftangen,ftok-

ken, enfparren gebruyken moet ; men maakt *tr ook ah

derbande ftellingen van, die niet lang duren zullen, en

A a u*



HERBARII AMBOINENSIS Liber V.cap.XXXV.188

foco lignum ; Nunquam eft adhibendum ad quodvis

opus , quamdiu cortice eft obductum , quum coilbs

facile generet , fed decorticandi funt trunci & rami

,

qui per aliquod tempus Soli, vel quod melius, fumo

funt exponendi.

Tempore quinti Amboinenfis belli, quod per Ter-

natenfem praefeftum Qiiimelaba Madjira excitatum

eft, alius ejus ufus, non minus utilis quam necefTa-

rius innotuit, reftes nempe feu igniarios funes ex e-

jus cortice neverunt , qui alioquin ex Calappi putamine

formabantur , qui ufus nobis re ipfa , iftius belli tem-

pore, multum commodi adtulit, quum antea hi fae-

pius quam maxime defiderabantur,primo externa ru-

gofa pellicula abraditur , ac refiduus flavus cortex feu

liber decorticatur , qui recens baculis ligneis contun-

ditur, ac per diem ad folem ficcatur, ac tandem fu-

nis bbmbardarius ex ipfo forrnatur, quod facile per-

agitur, atque apueris,ancillis,& quibusvisinftituitur

hominibus. Si inter nendum nimis exficcetur, aqua pau-

xilkm conipergendus eft ; hie reftis eft ex fufco ruffus,

vix digitum crafTus, ignemque optime al it , atque

Omni in re tam praeftans eft acille Calappi 5 utriqueau-

tem in India multo aptiores funt Belgarum refte ,
qui

facile putrefcit,&,fi femel fit madidus, non cito ex*

ficcatur. Multi cives & pauperes in Ternata , Tidora,

& Amboina viclum habent per reftem hunc fabrican-

dum, ita ut alias provincice hunc itidem adquirant.

Hujus inventionis laus Boetonenfibus eftadferibenda,

qui nobis primum hanc demonftrarunt arborem in

Manipa anno 1654. quum illud bellum fasvifiimum eflfct.

Vocatur itidem Caju Rujfa, quia cervi ejus um-
bram amant, & cornua huic adfricant.

Tabula Centejima Decima Nona
Ramum ezhibet Reftiaria alba*

ten laatften is *t nog goed brmdbout. Men moet bet nooit

in eenig <werk gebruyken, zo lang 'er den baft nog om is

want bet ligt wormen genereerd , maar men moet hem af-
fcbillen, en de blote ftangen een tyd lang [in de Son, of
dat beter is , in de rook ftellen.

Ten tyde van den vyfden Amboinfcben oorlog , door den
Temataanzen Stadbouder Quimelaha Madjira verwekt
beeft men nog een ander , niet min nuttig als nodig ge-
bruyk aan dezen boom gevonden, te weten, Lonten uyt
deszelfs baft tefpinnen , die men anders van de Calappus-

bolfter maakt , welke inventie ons inderdaad , ten tyde
van die oorlog, groot gerief aangebragt beeft, daar men
te vooren dikwils daarom verleegen was ; men febraapt
voor eerft de buytenfte ruyge buyt of, enfebilt de refte-

rende gehele baft af, die men zo verfeb met boute klepels

klopt , weder een dag in de Sonne droogt , en ten laatften

tot Lonten/pint, 'twelk ligt toegaat, en van jongens ,
meyden , en alderbande gejinde kan gedaan werden. Zo
ze in 't fpinnen te droog volt , moet men ze wat met wa-
ter bevocbtigen; deze baft-lond is bruyn-ros

, febaars een
vinger dik , bond een goede kool , en in alles zo goed als

de Cocus-londt , maar alle beide in Indien veel bequamer
dan de Hollandze londt , dewelke ligt verrot , en eens

vochtig zynde , langfaam opdroogt. Veele Burgers en
armeJuyden in Ternaten, Tidore , en Amboina , generen
bun met londt-fpinnen , zo dat nu 00k andere Provintien
daar mede gerieft worden. Den lof van deze inventie

moet men de Boetonders toefebryven , die ons. eerftmaal
dezen boom gewezen bebben op Manipa in '£ jaar 1654.
als de voornoemde Oorlog op 't bevigfte was.
Hy wert 00k genaamt Caju rufla, om dat de Hartc

beeftenzig graag daar'onder opbouden, en baare booms
tegens de ftammen wryven.

De bondert en negentiende Plaat
Vcrtoont een Tak van de ivitte Lovdt-Boom.

CAPUT TRIGESIM. QUINTUM. XXXV. HOOFDSTU iL

Hefiinwn nigra. MUlebUa,.

£tEcunda Reftiaricc fpecies tenuis quoque eft arbor

[3 inftar praecedentis,raro viri cramtiem adtingens,

fed rectiorem gerit truncum.

Hujus cortex multo melius cutem refert Leguani

quam prioris,eft enim glaber, ex fufco niger, multis-

que parvis ac luteis maculis variegatus , multo autem

tragi lior eft prsecedenti , unde & ad reftem nen-

dum non ita aptus: Ejus folia majora funt, ultra fpi-

thamam longa, feptem & o&o pollices lata, ad oras

profundius (errata, & infra cordata, in medio latifli-

ma, tres autem magni nervi prope petiolum concur-

runt , funtque rugota admodum , & ad tadtum lanugi-

nosa , acfi arena client confperfa , quales funt & iu-

periores furculi.

Fruclus copiofiores fimul dependent quam in pra>

cedenti , nee externe molles gerunt apices , funt au-

tem pentagoni, feu ex quinque alis conftant,qui te-

nui hgnofoque cortice obducuntur,qui in maturis de-

hifcit, in quibus ex nigro fplendentia confpiciuntur

femina. Si rami amputentur, mucus exftillat Papedam
referens. Hujus arboris lignum pallidius rufFefcit quam
praecedentis , ac fragile eft.

Nomen. Latine Reftiaria feu perticaria nigra & Se-

cunda. Belgice fwarte Londt-boom. Malaice Caju To*

tarra Ztaro ,uti praecedens. Amboinice Mulebuce, quod
magis proprie eft huic quam priori. In Hitoea pecu-
lianter vocatur Umarea, Amare, &vtf/«afo,Baleyen-

fibus Bintano.

Locus. In levibus itidem crefcit collibus , ac defertis

hortis,uti antecedens.

Ufus. Altior excrefcit prima, hinc ad poftes , qui.

Malaice Totarra vocantur,aptior eft priori, hi autem
leviores funt & fragiliores , unde & Caju Gabba Gabba
dicitur , quod nomen ipfi commune eft cum Clompano
minore , ac fubfequente Hunut. Ex ejus cortice reftis

etiam defe&u alius fabricari poiTet,non autem itafo-

lidus ac praeftans eft acprioris. In quibusdam Hitoen-
fibus pagis potus Saguerus hoc cortice amarus reddi-
tur,defecr,u veri Oebat: Baleyenfes folia Bintano aliis

oleribus adcoquunt & edunt.

N. B. Huic capiti nullam aJjcftam inveni figuram.

CAPUT

Defwarte Londt-Boom.

DE tweede zoorte van Reftiaria of Lond-boom ,is me-
de een dunne boom ,gelyk de voorige, zelden de dik'
te van een man bekomende, docb regter van ftam.

Deufcborjfe gelykt veel beter na H vel van een Leguaan,
dan van 't vorige, want zy If effen , bruyn-fwart , en
met veele kleene en geele fpikkeltjes bezet , maar veel brof-

fer dan de vorige, en daarom tot bet londt-fpinnen zo be*

quaam niet. De bladeren zyn grooter, eenfpan lang en
meer , 7. en 8. duymen breed , aan de kanten dieper ge-
zaagt, agter bertvormig , docb in de midden breedft,drie
groote zenuwen ftooten by denfteel te zamen , 29 zyn zeet

ruyg, en wollig in 't aantaften, als ofze met zand be-

ftrooyt waren , als mede de voorfte telgen.

De vrucbten bangen meer by malkander als aan He vo-

rige, bebben geen weekefpits van buyten, maar zyn vyf*
boekig, of uyt vyf vleugelen gemaakt , dewelke een dunne
boutacbtige febel bebben, die in de rype opberft, en daar

in ziet men fwartblinkend zaad. Als men de takken af-

kapt, loopt *er eenjlym uyt als Papeda. Het bout is mede
ligt-roffer dan 't vorige > en bros.

Naam. In 't Latyn Reftiaria of Perticaria nigra en

Secunda. Op Duitfcb fwarte Londt-boom. Maleyts
Caju Totarra Itam,aZi 't vorige. Amboinfcb Mulebuse,
eygentlyker dan 't vorige. Op Hitoe noemt men bet in 't

byzonder Umarea , Amare , en Amake , de Baleyers

Bintano.
Plaats. Het waft mede op ligte beuvelen,en verlatene

tbuynen, gelyk bet vorige. I

Gebruik. Hy waft boger dan de voorgaande, daarom

is by tot Jlangen (die men in't Maleytfcbe Totarra noemt)

alzo gebruykelyk als de vorige , docb deze zyn \ligter en

brojfer, daarom men 't 00k Caju Gabba Gabba noemt ,

een naamgemeen met 't voorgaande Clompanus minor,
en 't volgende Hunut, Uyt den baft zoude men ter mod
londt konnen maken, docb die zyn verre 20 vaft en goed

niet als van
y
t vorige. In zommige Hutueze dorpen

mqjunze den drank Sagueer daar mede bitter, by gebrek

van 't regte Oebat. De Baleyers eeten de bladeren van

boar Bintano, onder andere Sajor gekookt.

N. B. Ik heb by dit Hoofdftuk geen aftckening feSSjS?







V.Boek.XXXVIHooft/l. AMBOINSCH KRUYDBOEK. 189

CAPUT TRIGESIMUM XXXVI. HOOFDSTUK,
S E X T U M.

Perticaria teriia. Humtt.
De Stange-Boom,

PErticaria tertia craflum,fed non altum,gerittruh~
cum, albo glabroque cortice obduftum, quo a

casteris diftinguitur, & dignofcitur arboribus, at-

que in binas fubdividitur fpecies, latifoliam & parvi-

foliam, quae utraque unam eandemque habent for-

mam, excepto quod magnitudine differant.

Hunut parvifolia vulgatiflima eft
,
paucos gerens li-

nuofos & breves ramos: Hujus folia folitariaVuntj for-

mam habentia potiffimum perticarise prima?, fed latio-

ra funt, nee mollia aut Januginofa inftar illius,fedru-

gofa admodum & fcabra, ut & petioli ac fuperiores ra-

muli, unde & quodammodo fpinulofa & arenofa vi-

dentur, ad oras fubtiliter ferrata funt, ac porro fic-

ciflima, injucundi adfpeclus,& fonora.

Folia hasc inaequalis funt magnitudinis, atque irt-

ordinata ramis infident,quaedam enim fpithamam lon-
ga funt, ac fex digitos lata, quaedam quinque & fex
pollices longa , vix quatuor lata , inferius fubrotun-
da, ac finuofa prope petiolum, ubi tres magni nervi
concurrunt cum aliis coftis transverfalibus & venulis,

a quibus folium rugofum eft.

Flores in ample extends racemis excrefcunt
,
qui

Cngularis funt formae, compofiti enim funt ex decern
anguftis aureis petalis , inflar ftellae expanfis , in quo-
rum medio alia quaedam minora petala locantur cir-

cinnata, aureum referents ant-is ornamentum, quod
ex mulierum auribus depenuec. fWius nragnkudK

nem Cerafi nigri habet, fubftantiae lentae , a'tque in

quinque ejus cellulis totidem locantur tenuia, oblonga,

& incurva femina , quorum anguli acuti funt, matu-

refcunt autem Oclobri & Novembri , floresque pro-

ducunt fub finem pluvroforum menfium. Fruftus ve-

ro ipfi funt pentagoni inftar Catti-Marus , acfi ex quin-

que alis feu cellulis eflent compofiti , coloris fumei

,

& leves.

Arboris lignum leviffimum , mollifllmum , & inutl-

liffimum eft omnium lignorum , licet craflls conftet

fibris,& crafllim fit, ad oras filvarum crefcit haec ar-

bor ubique,tam in planitie, quam in montibus, plu-

rimum vero in arenofis & fterilibus locis,

Latifolia praecedenti fimilis eft forma , ejus vero

truncus altior eft , atque folia plerumque fpithamam
longa funt, quinque & fex pollices lata, eodem modo
ferrata & venofa , multo autem rugofiora funt , nee

tantum arenofa , fed etiam pungentibus pilis hirta

,

prasfertim petioli & rami, ita utdifficultertra&ari pof-

iint, atque pruritum excitent. Fru&us eandem ge-

runt formam cum prioribus, fed funt oblongiores , di-

giti articulum longi: Ejus lignum magis albicat,mol-

Fius eft,& fragilius quam precedents, nee durabile.

Ambae arbores corticem gerunt glabrum & album,

quo ab aliis facile dignofcuntur arboribus , quique

lentus eft uti Reftiariae.

Nomen. Latine Perticaria tertia , quum tertia fit

ordine & virtute , a vulgo vocatur Malaice Caju totar-

ra, uti praecedens , verum autem nomen Amboinenfe
eft Hunut.

Ufus. Parvifolia vulgares praebet palos, ad opera

vero, quae per aliquot tempus durabilia e&e oportet,

lion vel raro adhibetur, latifolia nullum fubminiftrat

tignum , fed foco utile eft ejus lignum.

Tabula Centejima f^igejlma

Ranmm exhibet Perticari*.

DE derde Stange-boom heeft een dikke,doggeen bogm
flam, met een Witte efene feborfje bekleed , diebun
onder andere kennelyk maakt , en is onderdeeld in

twee zooften ,
grootbladig en kleenbladig , zynde van een

fatzoen, bebalven dat de bladeren in grootbeid verfcbil-

len.

Het kleenbladige Hunut is
y

t gemeenfte,beeftweinige9
bogtige , en korte takken. De bladeren Jlaan enkeld , van
fatzoen meeji als de Perticaria Prima , dog breeder , niet

zagt of wolacbtig, gelyk die, maar zeer rimpeligenruyg,

gelyk 00k de flelen en voorfte takken , waar door zy eenig-

Jints jlekelig of zandig vallen in 't bandelen, aan dekan-
ten 00k fyn gezaagt , voorts zeer droog , onaanzienelyk en
rammelende.

De bladeren tyn van ongelykegrootie ,£n dat doorfnal-

kander aan een tak
t

nxiant zommige zyn een /pan lang>

en 6. vingers breed, zommige 5. en 6. daymen lang,

febaars 4. dito breed , agter met ronde billen , die aldaar

een boefem maken, daar denjleel ingelaten iverd, en zig

daar in drie groote zenuwen verdeelen, nevens a?ldere

dwets-ribben en adertjes , die 't blad ruyg maken.

Het bloeyzel ba?igt aan wyd uyt^efpreyde trojfen , 't

Welk zyn liloemen van een zeldfaam fatzoen , want zy zyn
gemaakt van 1 o. fmalle goud-geele blaadjes , als een Sterre

uytgebfeyd , daar binnen Jlaan nog eenige andere blaadjes

in krulletjes , verbeeldende een goude oor-vercierfel , dat
de Prnuwen in deoorendragen. De vrucbt isindegrootte
van een krieke, taay van Jubftantie , en in baar vyf vler-
ken leggen zo veel dunne Idngacbtige , en ivat kromme
zaden,en de boeken 7.yn van buyten aandekantenfcberp9
zy zyn ryp in October en iVowmber , en bloeyen in 't

eynd van de regen-Mouffon. De vrucbten zyn vyfboekig^
als Catci Marus, en als uyt vyf vlerken ofte buydekens
gemaakt, rookverwig , en ligt.

Het bout is 't iveekfle, ligtfle, en ondeugenfte onder
alle bouten, boewel 't grbfdradig en dik is; by waft aan
de randen van 't Wout , over al , zo in de viakte als op
't gebergte , docb meeft op zandige magere plaatun.

Het grootbladige is 't voorgaande aan gedaante meeft
gelyk, docb de flam wert boger; de bladeren zyn door-

gaans een /pan lang , 5. en 6. duymen breed , op de*

zelfde manier zynze gezaagt en geadert , maar veel ruy-

ger, niet alleen zandig , maar 00k met ftekelige bayrtjei

bezet , inzonderbeid aan de Jleelen en takken , zo dat ze moe-

yelyk in
y

t aantaften zyn , en eenig jeuken veroorzaken.

De vrucbten zyn van bet zelfdefatzoen, als devorige, dog
langwerpiger , een lid van een vinger long, 't bout is nog
witter , weker, en brojfer als aan 't vorige, ganfeb niet

durabel.

Beyde bomen bebben een effene witte baft, waar door ze

onder andere bomen kennelyk zyn , die taay is gelyk aan

den Londtboom.
Naam. In 't Latyn Perticaria tertia , offparre-boom9

de derde in order en deugt ; de gemene man noemt 't in

't Maleyts Caju Totarra , gelyk de vorige , maar de ey»

gentlyke naam is in 't Amboinfcb Hunut.

Gebruik. Het kleenbladige geeftgemenefparren , maar
aan werken die lang duren zullen , word bet zelden of

niet gebfuykt , bet grootbladige deugt ganfeb niet tot

eenig timmerwerk, bebalven tot brandbout.

De Hondert en twintigjie Plant

Ycrtoont een Tak van de StangeBom.

Tom. ILL CAPUT Aa 2 xxxvri.
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CAPUT TRIG ESI MUM XXXVII. HOOFDSTUK,
S E P T I M U M.

De kleyne Taan*Boom.
Tanarius minor. Sama.

TAnarius nobis dicitur talis arbor , cujus cortex

adhibetur ad quaevis retia tingenda , unde in aqua

marina durabiliora funt, nomenque fuum obti-

nuit, uti Jul. Scaliger exercit. 325. Sefit. 12. id do-

cet, a verbo Tan, quod Belgice denotac exteriorem

viridem glumam Nucis Juglandis , atque contritum

Quercus corticem , quo corium praeparatur. Aliquot

fimiles cortices fupra defcripfimus ad arborem rubram

& Mangium , quum vero ab incolis binas arbores ad hoc

proprie opus in ufum vocentur , quarum prima ad

minora, altera ad majora adhibetur retia, nine utras-

que fingulari defcribemus capite.

Tanarius minor vilis eft arbufcula , haud multo al*

tiorfrutice,ac (implicem tantum gerit truncum, haud

multo crure crafiiorem , totaque planta quam maxi-

me cum Ricino convenit , ac fubdividitur in albam &
rubram fpeciem.

Alba feu vulgaris fpecies fimplicem gerit, tenuem,
& reclum truncum ad Sambuci akitudinem , paucos

emittentem ramos,qui glabro ac viridi cortice obdu-

€ti funt, qui cana quafi farina confperfus eft , quas

abradi quoque poteft,uti in Ricino.

Folia ejus funt majora , cordiformia , fed nullum
habent (inum , excepto quod interne parva fit flexu-

ra, funtque binas fpithamas lata, ultra binos digi' c?s

longa, in brevem flaccidumque apicem deiinentia.

Juniora folia parum funt ferrata, vetufta vero non,

fed angulus quafi prominet ad majprum venarum ex-

tremum, quodvis autem pecuhan infidet petiolo, ul-

nam circiter longo , circa ramos , funtque herbacea

,

interne concava, externe fimili confperfa farina, ra-

mi vero ac truncus interne medullam gerunt inftar

Sambuci. Petioli hi fubtus folio inplantantur ad

trium circiter digitorum diftantiam a parte poftica

folii , ibique extenduntur in feptem vel novem ma-

jores coftas, qua; totum percurrunt folium uti in

Aro JEgyptiaco , folia in plures minores dividuntur ve-

nas. Foliorum color eft glaucus,qualis & tota arbu-

fcula eft. Petioli vero prope fuum ortum ad truncum

ab utraque parte foliolum gerunt fquamofum & den-

tatum.
Ex alis alii longi &. dependentes excrefcunt petio-

li, qui fimilia gerunt fquamofa foliola,qua; certa te-

gunt glauca capitula fuperius acuminata, L,ini capitulis

fimilia, in fummo gerunt tria extenfa filamenta inftar

Ricini, quae ipfius funt flores. Poft foliolorum ifto-

rum lapfum , capitula ha?c bina,terna, & quaterna

faepe conjun&a dependent tenui ex petiolo, in maxi-
mo autem folitaria, quae ad magnitudinem feminum
Ricini excrefcunt , & externe brevibus & mollibus
apicibus obfefla funt, albaque confperfa farina. Ma-
tura rubefcunt

:
inque tres cellulas dehifcunt, inqui-

bus totidem locata funt femina , quas tali vj non ex-
{)loduntur quam in Ricino. Sauciati petioli ac rami
entum ac rurTum exftillant mucum inftar Papedae,

cjui ferrum tangens nigrefcit : Ad oras filvarum cre-

fcit, inque planis campis circa litus.

Rubra fpecies prascedend albae fimilis eft^fedpau-
lo minora gerit folia, fubtus rubentibus venulis per-
texta, quales etiam petioli funt, ubique glauca ob-
du&a. farina , foliorum quoque color ex viridi ad
fufcum adcedit colorem , uti Ricini rubri. Ejus rami
interne albam quoque gerunt medullam inftar Sam-
buci. Hujus baccae minores funt illis Ricini, ex ro-
tundo oblique compreflbe, uti & capitulum oblique
icidem pofitum eft , ac binas quafi barbulas gerit.
Ejus fpinulae funtmolles, breves ,& vagi , ac qusevis
bacci extern*.- unum alterumve obfcurum gerit fulcum,
matura in tres dehifcit cellulas , quarum qaxvis ni-
gr 1 n continot r^ranulum inftar feminis Coriandri, fed
ruir,ofum eft <i pellicula obduclum, reftans vero bac-
carum caro mucofa eft. Granula ha;c ex petiolis de-
pendent & remanent, licet capfula; dccidant.

In

TAnarius ofTaan-boom noemen <ury zodanige ,welkers
fcborffe gebruykt werd om alderbande netten te

tanen, of een tanyte verwe te geven, waardoorze
in 't zee water durabel <werden , en beeft zyn naam ge-
lyk Julius Scaliger Exercit. 325. Seel:. 12. herd van
't <woord Tan , in 't Nederduitjcb betekenende de groene
bolfier van een Walnoot ,en gemalen eyken fcborffe, waar
mede men bet leer bereyd. Ettelyke zodanige feborffen beb-

ben wy boven befebreven , onder de Arbor rubra en Man-
gium , maar dewyl by de Inlanders eygentlyk twee bo-

men bekent zyn , die ze tot dit werk gebruyken , de
eerjle tot kleene, de tweede tot groote netten, zo zullen
ivy die ieder in zyn Kapitttl befebryven.

Tanarius minor of kleene Taan-boom , if een gering
hoompje , niet veel boger dan een beefier , beeft 00k maar
een enkelde flam , die niet veel dikker dan een been werd9
en de gebeele plante beeft groote gelykeniffe met de Rici-
nus , onderdeeld in witte en roode zoorte.

De witte zoorte of geinene, beeft een enkelde , dunned
en regte (lam , in de boogte van een Vlier-boom , weinige
takken, en dezelve bekleed met een groene effene fcborffe9
die men bejlrooyt ziet met een grys meel , dot men 00k af-
vegen kan, gelyk aan de Ricinus.

De bladeren zyn groter , bertvormig, doebzodanig,
dot ze agter geen inbam bebben , bebalven een kleen bogtje

inwaarts , twee fpannen {breed* eiL een paar vmgers en
meet iar^

i mnt *<?« korie flappefpUze voor aan. De jonge
bladeren zyn een weinig gezaagt, maar aan de oude ziet
men niet

s

, bebalven een boekje aan Heyndeder groote ade-
ren, yderjlaat op een byzondere Jleel, omtrent een elk
lang, rondom de takken, en zynkruyd-azbtig ,vanbinnen
bol, van buyten met diergelyk meel bejlrooyt, maar de
takken en flam bebben van binnen eenbert , gelyk'tVlier,
Deze flelen werden van onderen in baar blad gelaten 9
omtrent drie vingers van de agterkant, en verdeelen bun
van daar in 7. 0/9. groote ribben , die zig door 't ge-
beele blad verjpreyden, gelyk betArum jEgyptiacum, bun
in veele mindere aderen verdeelende. De coleur der bla-

deren is boven zee-groen , beneden blaauw-groen , gelyk
bet gebeele gewafeb ziet : De flelen bebben by baren oor-

fpronk aan denjlam te wederzyden een ander kleenblaad*
je, als een groote febubbe , aan de kanten getand.

Uyt den feboot komen andere lange en afbangende fle-
len voort, daar aan men diergelykefebub-agtige blaadjes
ziet , dewelke bedekken zekere blaauvo-groene knopjes , bo-

ven fpits , en de vlas-dodden gelyk , doch bebben boven op

3. uytgebreide draadjes, gelyk de Ricinus, 'twelk baar
bloeyzel is. Na 't afvallen der voornoemde blaadjes , ziet

men derzelver knopjes, 2. 3. en 4. digt by malkander
bangen aan een dun fleeltje ,docb aan de principaalflefleel

ydel, dewelke zo groot werden als de befien van Ricinus,

of wel zo kleen , van buyten bezet met weinige korte en
weeke fpitzen , en met witacbtig meel bejlrooyd. De rype

worden roodverwig, fplyten open in drie Celletjes,daar
in zo veel korls legge?i, die met zulkengeweld niet uit-

fpringen, als in de Ricinus. De gequetjle jleelen en tak-

ken geven een taayen en roffenflym, gelyk Papeda,die't
yzer rakende , fwart wert. 't Waft aan de randen van
de boffeben, en op vlakke Velden omtrent bet firand.

De roode zoorte is de voorgaande wittegelyk , of wel
zo kleen van bladeren , van onderen roodagtige aderen

bebbende, gelyk 00k de flelen zyn, overal met een blaauw
groen meel bedekt, en de verwe der bladeren trektookuyt

den groene naar
y
t bruyne, gelyk aan de Ricinus Ruber.

De takken bebben van binnen 00k vjoit merg , als Flier.

De befien blyven kleender als die van Ricinus, uyt den

ronden watfebeef , en gedrukt , gelyk 't booft ookfebeef

ftaat, en twee baardekens beeft ; de doorntjes zyn week,
kort , en ydel , ieder befie beeft van buyten een a twee

donkere voorns , de rypefplyten in 3. Celletjes , ieder in

bebbende eenfwart korltje , als Coriander, dog rimpelig,

en met een vliesken omgeven, zynde 't reflerende vleefcb

van de befien wat Jlymerig. Deze korls blyven aan de

Jleelkens bangen, al vallen de buyskens of.

'' Het
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In faxofis crefcitcollibus circa caftellum Vi&oriam,

ubi deferti funt horti , qui foli bene funt expofiti

,

per aves ejus granula faspius in hortis projiciuntur, quae

jbi progerminant.

Nomen. Latine Tanarius minor alba & rubra , quod
nomen derivatum eft a vocabulo Tan, de quo Jul.
Scaliger , l. c colorem tanatum componit. Belgice
Taanboom de kleyne. Malaice & Ternatice Samce , a quo
cun&ae retium tincturae Samce vocantur. Nomen ve

Ret waft op Jleenige beuvels, omtrent H Kafleel Vi-
ctoria, daar verlatene tbuynen zyn,endiewel ter Sonne
Jlaan , door de Fogels werden de korls dikwils in de
tbuynen gefmeten , die aldaar opkomen.
Naam. In 't Latyn Tanarius minor alba & rubra

,

geleend van *t woord Tan , waar van Scaliger loc. cit.
zyn colorem tanatum maakt. In'tDuitfcb Taanboom

,

de kleyne. Maleyts en Ternataans Sams, waar van
al bet team van netten Sama? genaamt werd. Docb de

ro Amboinenie uutatiiiimum eit Hanoa, in Lanqua bekentfte naam by de Amboinezen is Hanoa op Larique
Hinan, in Loehoea Lama. Hinan, op Loboe Lama.

'

Locus. In Amboina raro fponte crefcit
, potiffimum Plaats. Het waft in Amboina weinig in 'twild,maar

vero in defertfs hortis , rubra ha;c circa caftellum Vi
#oriam obcurrit ad partem Orientalem.

Ufus. Plurimum ufum prasbent cortices harum ar-

bufcularumad retia tingenda , praefertim ad verricula,

pro majoribus enim fufficiens quantitas conquiri nequit*

£ortex hie deglubitur , aquae incoquitur , inque ilia

retia bis tcrve macerantur , feu fila , e quibus retia

ne&untur. Hinc ruffum contrahunt colorem Tanyt

diclum , inque aqua marina durabilia funt. Inter tin-

gendum pauxillum radicis Curcuma? additur, ac rafpa-

tus Calappus, ut tinttura melius adhasreat: Folia ob
amplitudinem ab Amboinenfibus loco mantilium ad-

hibentur ,
quem in finem cunttis majoribus utuntur

foliis, atque has arbufculas circa asdes colunt, me-
dius hujus arboris cortex cum rafura cornuum ifto-

rum bifidorum , quae ex ||dice Mangii Cafeolaris ex-

crefcunt, ac cortice Limonis Swangi aquas inco&us,

&propinatus illis prodeft,qui Dyfenteria & tenesmo

laborant, hujus decotti refiduum fupra pannum ex-

tenfum , & prolapfo inteftino re&o adplicatum , illud

in locum fuum reftituit & confortat , eft autem hoc
malum tenesmo proprium & familiare. Ejus loco

etiam adhibetur Siri Boppar tenerum folium cum Ca.

meeft in verlatene tbuynen, 't roode vmd men omtrent
Kafteel Victoria , aan de Ooftkant.

Gebruik. Het meefte gebruyk is in de feborfte dezer
boompjes , tot bet tanen van veele netten

, gelyk werp-
netten zyn , want tot groote netten kan men de nodige
quantiteyt niet bebben. MenJchild de baft af,kookt die

in water , en doopt de netten twee a driemaal daar in

,

of bet garen, waar uyt men de netten makenwil. Hier
door krygenze de roffe coleur, die men tanyt noemt, en
werden in zeewater durabel. Onder 't tanen doenze een
weinig van de wortel Curcuma daar by , en wat ge-

rafpte Calappus , op dat de verwe te beter boude. Ve
bladeren werden wegens bare grootte , by de Amboinezen
mede tot fervetten gebruykt , gelykze met alle diergelyke

groote bladeren doen, en tot dien eynde deze boompjes om-
trent baare buyzen leyden ; de middelfte feborfte dezes

booms, met febrapzel van fplits-boorns , uyt de wortel
van Mangium Cafeolare waffende. , en de fcbelle van
een Lemon Swangi in 't water gekookt en gedr&nken,
doet goed den genen , die de Rode-loop en perffing beb-

ben. Het overblyfzel van deze Decottie op een doek uyt-

gefpreyd en op de uytgaande agter-darm gebonden , dryft

denzelven wederom te rug, en maakt bem vaft, welk

lappi lympha oblinitum , & calefa&um idi inponitur toeval in de perflinj* gemeen is. Anders neemt men ook

'tjongeblad van Siri Boppar, met Calappus - melk ge*

fmeerd, warm gemaakt en opgeleyd; tot dit werk ver-

kieft men meeft de roode zoorte , andere nemen de voorfz.

middel-fcborjfe des Jlams, koken die alleen in een pot met
water , wet toegebonden , en drinken *t zelve tegens den
rode-loop, zynde dikwils goed bevonden.

In 't eerfte Boek, Kapittel 27. van Soccus Lanofas,
bebben wygezegt, dat de Inlandze Kraamvrouwen na bet
baron tweederley drank gebruyken, waar van de eerfte in
t zelve Kapittoi Vvfehrrvon if T\o *aiM>oA<> ittiprd aldus
toebereyd: neemt de feborfte van de Sama -ftruyk, met
de feborfte van Caprificus afpera , bier boven Kapittel

9. befebreven, kookt die te zamen,en geeftze de Kraam-
vrouwen te drinken , omtrent 14. of 20. dagen na *t

baren, en gebruykt dan de eerfte drank om bet lyf we-
derom te drogen^en teftuyten; om beter fmaaks moU >

mag men een Jlukje Coelilawan daar by doen.

parti. Hunc in finem rubra pociflimum eligitur fpe

cies, alii iftum medium trunci fumunt corticem, fo-

lumque in olla bene obturata coquunt, ejusque de-

cocium contra Dyfenteriam bibunt,quod comproba-

tum faspe fuit remedium.

Libro primo cap. 27. de Socco lanofo diximus , inco-

larum puerperas poft partum duplicem bibere potum,

quorum primus ifto capite defcriptus eft, alter autem

fequenti praeparatur modo. Recipe corticem hujus

Samce fruticis cum cortice Caprifici afpera fupra cap.

9. defcriptae , illos fimul coque <Sc puerperis propina

die circiter quarto decimo vel vigefimo poft partum,

primumque decoftum adhibe ad corpus ficcandum

& coar&andum , faporis gratia fruftulum Coelilawan

incoqui poteft.

Tabula Centejima Vtgeftma Prima De bondert een- en twintigfte Plant

Ramum exhibet Tanarii mnoris. Vertoont ecu Tak van de kteyne Taan-Botm.

Ubi Litt. A. ejus/rata maturum, atque in tres partes de- Alwaar Lett. A. desielfc rype en open&barftt vrucht fanwyft.

hifcentem denotat.

.

CAPUT Aa 3
xxxvm.
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CAPUT TRIGESIMUM XXXVIII. HOOFDSTUK
O C T A V U M.

Tanarius major. Okir.

HJEc arbor formam & altitudinem habet Arboris

rubra feu Aycau, qua? corcice obducitur fufco,

nigricante , & rugolb , qui interne eft lentus

,

& vifcolus , ac vix femi-digitum craflus , totusque de-

corticari poteft.

Rami in multos dividuntur breves ramulos , quibus

folia mfident, per bina & tria paria cruciata, horum
vero extremum tribus plerumque fimul conjunttis

claudicur. Pyri foliis funt fimilm, quatuor & quin-

que pollices longa, binos lata, vetuftarum vero ar-

borum funt minora & anguftiora , funtque porro gla-

bra , craffa , ac vix notabilibus venulis pertexta , ad

oras leviter ferrata , feu plerumque obtufe dentata.

Fruftus quaterni & quini fimul dependent forma

femi perfcttarum Uvarum parvo ex racemo , qui funt

duri , rugofi , & fufci , quafi arena confperfi , intus duri

quoque funt inftarveteris Pinanga? , inque centro par-

vus reconditur nucleus inftar feminis Catjang , fed ob-

longior.

Arboris lignum fatis folidum eft, ac tignis utile;

Fruclus Januario in confpefitum veniunt , inque le-

vibus^crefcit filvis circa Cajoe Poeti.

Nomen. Latine Tanarius major. Malaice Oebat rede,

h. e. Pbarmacum retium. Belgice grooie Taan-boom.

Amboinice in Leytimora Okir.

Ufus. Arboris cortex potiflimum in ufu 'eft ad ma-
jora retia tingenda, uti fupra in Aycou fuit diftum,

de quo modum vide in Arbore rubra, cap. 41. quum-
que truncus tarn faspe a cortice fpolietur,hinc raro

fruttus profert.

Alia mihi demonftrabatur arbor pro Oebat rede feu

Tanario, quae longas gerebat rachides , quibus rara

infidebant folia bina fibi obpofita , ac plerumque cru-

ciata. Cum illis Nani conveniebant, atque ab utra-

que parte erant acuminata , fed potiflimum inferne, at-

que in ramis ferefeflilia erant, intenfeviridia, cinereis

maculis confperfa, casterum glabra & fragile.; foDcus

venulis ptiu-xia fubtiiibua , vju<c piuiimos formant

finus. Quinque , fex, & otto pollices longa funt , tres

quatuorque digitos lata , faporis quodammodo ad Ay-
cou adcedentis: Trunci cortex externefordideviridis

eft & fiflus, interne albus, fuccofus, mollis, ac fic-

cus , ruffefcens , faporis primo dulcis , dein amari& in-

ter manducandum vifcofus ; qui magnis in fruftis ex
arbore facile divelli poteft , ramorum vero cortex

ruffus eft. Truncus binarum ulnarum crafiitiem ha-

bet, atque ligni meditullium rubet , eftcjue durum
vel arduum csedenti , non tamen durabile in aedificiis

,

quum nimis cito coffos generet.

Frudtus Augufto & Septembri bini tresve fimul de-

pendent magnitudine globuli fclopeti, non fphaerici,

fed parum angulofi , ac fuperius parum umbilicati

,

ex cmereo virides & rugofi, inftar inmaturorum Me-
fpilorum : Intus continent ofliculum ingens & durum
atque angulofum, raultisque foveis excavatum, te-

nui obduclum carne ,qua? digitis cedit, & friabilis eft,

acfi ex arena eflet compofita, faporis aufteri: Inve-

nitur autem in via, quae ad Sojam tendit in denfis fil-

vis: Kilangenfibus Ebe vocatur, Sojenfes vero dice-

bant neutiquam eiTe Oebat rede, fed latifolium Na~
7ii, quod verofimile videtur.

Sic quoque cortex Arboris Clypeorum ad retia tin-

genda adhibetur, potiflimum vero a Sinenfibus & pe-

regrinis, quod meo judicio fit, quum veram Tana-
rium fufficienti quantitate conquirere vel invenire ne-
queant , atque hie cortex hunc in finem multo pra>
itantior eft illo Majigii, qui fatis fortiter tingit, fed

illo laborat vitio,quod retia confumat&perdat,fidiu
ficca fuerint fufpenfa , ita ut fupra memorata Tana-
rius ulterius inveftiganda fit, quum forte compertum
erit , Leytimorenfem Ockir haud multum differre ab
Hitoenfi Ubel.

De groote Taan-Boom.

DEze boom is in de gedaante en hoogte van Arbor
rubra of Aycau, met een bruyne ,fwartachtige ,en
ruyge feborffe , van binnen ros , taay ^nflymerig^

fchaars een halve vinger dik , en laat zig gebeel affebil-
len.

De takken verdeelen bun in veele korte ryskens , daar
aan de bladeren ftaan , 2. en 3. paren in 't kruys , docb
aan *t voorfte of uytterfte der ryskens gemeenlyk 3. by
malkanderen. Zy zyn de Peere-bladeren gelyk , 4. en 5.
duymen lang , twee dito breed , docb aan de oude bomen
zyn ze kleender, enfmalder; voorts zynze glad , dik , met
pas kennelyke ribbetjes

y en aan de kanten fyn getandy
docb aan de meejle zyn de tanden Jlomp.
Be vrucbten hangen 4. a 5. by malkander, in de ge-

daante van half volwajfe druyven , aan een kleene tros y
bard, ruyg , bruynachtig , en als met zand bejlrooyt , binnen
zynze doorgaans bard , als een oude Pienang , en in de
midden een kleene korl, als een Catjang , docb langwer-
piger.

Het bout is redelyk mafjiefc en tot timmeren bequaam,
de vrucbten ziet men in January , en by waft in de ligte

boffeben, omtrent de Cajoe Poeti.

Naam. In 't Latyn Tanarius major. Op Maleyts
Oebat rede, dat is Pharmacum retium. In 't Duitfcb
groote Taan-boom. Amboinfcb op Leytimor Okir.

Gebruik. Den baft van deze boom is meeft in gebruyk
om groote netten te tanen , gelyk boven in Aycou gezegt

is j waar van ziet de manier in Arbor rubra, cap. 41.
en dewyI den ftam zo dikwils van zyn baft berooft werd,
zo komt bet , dat by zelden vrucbten draagt.

Nogeenanderen boom wierd mygeloond voor een Oebat
rede of Taan-boom, dewelke badde lange ryskens, daar
aan weinige, bladeren ftonden , 2. en 2. tegen malkander,
gn TTH/efl m t RTUyS , uy gclrkpn Aie- x/uit Hani , nnareil

agter en voor toegefpitft , docb meeft na agterentoe ,/cbier
tegen de takken aan, boog^groen, met graauwe plekken,
anders glad en bros, van onderen metfyne adertjes door-
tegen, die veele bogten maken. Zy zyn lang 5. 6. en
8. duymen, drieenvier vingers breed, van fmaak een
weinig na den Aycou trekkende. De feborffe des flams
is van buyten vuyl-groen,en gefebeurt, van binnen 101'f,

zappig % week, maar ros beftervende , van fmaak eerft
zoet,daar na raauw ,en in 't knouwen lymig , met groote

ftukken gemakkelyk van den boom af te trekken ; aan de
takken isze ros, de ftam is wel twee vademen dik , en 't

bout omtrent bet bert , trekt na den roden , bart om te

kappen, egter niet durabel in 't bouwen 9 om dat bet te

baaft wormftekig word.

De vrucbten vind men in Auguftus en September , ban'
gende twee of drie by malkander , in de grootte van een

Musquets-kogel , dog niet rond, maar wat boekig, en
voor met een kuyltje, grauw-groen , en wat ruyg, als

onrype Mispelen. Binnen leyd een groote enbarde (leen 9

ookboekig, en vol kuyltjes, omgevenmeteendunvleefcb,
en onder de vingers bryfelig, als zand, zeer wrang van
fmaak; ftaat op de weg van Soja in 't digte bofeb, die

van Kilang noemen bet Ehe, dog die van Soja zeiden,

dat dit geen Oebat rede was , maar een grootbladige

Nani , bet welk 00k waarfchynelyk is.

Zo werd 00k den baft van den Arbor Clypeorum tot

het tanen gebruikt , dog meeft van de Cbinezen envreem-
delingen, 't welk myns oordeels gefebiet, om dat zy den

regten Taanboom in overvloed niet konnenvinden, en de-

ze feborffe in alle maniere nog beter is , dan die Mangi
Mangi , dewelke wel treffelyk zaand , maar die fouwt
heeft, datze de netten opvreet, enbrosmaakt, alszelang

droog bangen , en de boven genoemde Taan -bomen moe-

ten nog nader onderzogt werden, wanneer menmiffebien

bevinden zal , dat 't Leytimoorze Ockir niet veelverfcbili

van den Hietoe'e'zen Uhel.

Tabula Centefima VigcfimaSecunda De Hondert twee en twintigfle Float

Ramura exhibet Tanarn majoris Ockir difte. Vertoont ecnTak van de poote Taan-Boom, Ockir genaamt.
* CAPUT ' XXXIX.
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CAPUT TRIGESIM. NONUM. XXXIX. H 6 O F D S T U K.

Arbor Ovigcra. AyhoJJo*

ARbor Ovigera filveftris penitus eft , formam &
magnitudinem gerens Jambofae filveftris , & Jam-
bofie nigrae ,atque dividitur in feminam & marem.

Femina feu yulgatiflima magna gerit folia, oblonge
cordata, fuperius fenfim acuminata, novem & unde-
cim pollices longa, fex feptemve lata , inferius au-

tem latifiima funt , nee rnultum finuofa , ubi pe-

tiolus ipfis inplantatur, prope oras fcabra funt , co-

lon's intenfe viridis , ac glabra. Foliorum petioli lon-

gi funt & inordinati circa ramos, ex quorum alis alii

longiores excrefcunt, qui in fummo in alios minores
iterum dividuntur,quibus flores infident pufilli, albi-

cantes, ex oclo petalis conftantes, ac femi-aperti,

intus flava continentes ftamina , piftillum vero fru-

dus rudimentum externe obfeure viret, interne pur-
purafcit,ac demum nigrefcit.

Vetuftae arboris folia fex pollices longa funt, qua-
tuor cum dimidio lata, junioris vero arboris quatu-
ordecim pollices longa, ac undecim lata, inferius

autem quinque cofta? concurrunt. Quivis peduncu-
lus in fummo pomulum quafi fuftinet , forma & mag-
nitudine vulgaris Jambofce, fed paulo rotundius ac

magis comprefTum , externe pallide albicans , ad po-

mi colorem viridem adcedens , intus concavum pe-

nitus , ac fuperius fovea apertum , ita ut herbacea fit

pellicula, qua fru&us obtegitur , in ejus autem cen-

tro brevi in petiolo verus adparet fru&us , magnitu-
dine globuli fclopeti, qui ex rotundo parum com-
prejfus eft, angulofus, & niger, fub exteriore autem
cortice alius reconditur niger nucleus , obfeura feu

murina obdu&us lanugine, atquedisfraftolignofo pu-

tamine duriufcula in confpe&um venit medulla , iub-

ftantiam habens inftar veteris Pinangae feu Nucis mo-
fbhatae, qua comprefTa oleum exftillat inftar feminura

Ricini. Totius fru&us odor ad ilium pomi adcedit

vel Jambofae, quum incipiant putrefcere, tantaque

copia ex arbore dependent fruclus , ut ovis quafi o-

nufta videatur; Arboris lignum eft album + molle, ac

facile aquam inbibens , fi ad naves adhibeatur.

Mas praecedenti fimilis eft, fed plerumque fterilis,

nee ullos producens fruclus, ejus folia longis infident

petiolis inftar priori3, inicgulaTJaiui<imomm fummo,
ipforumque petioli inferiori infiguntur parti, ita ut

folium ipfis inpofitum videatur , quod quinque magnis

venis diitinguitur , nee auriculatum eft , fed cordifor-

mc , fpithamam longum , feptem , oclo , & novem
{)ollices latum , firmum , & glabrum , cujus apex ad

atus femper inclinat, fi vero arbor fenefcat, folia

multo majora excrefcunt , hujus arboris medulla pro-

pe radices indurefcit , ac parum nigrefcit.

Nomen. Latine Arbor Ovifera, h. e. arbor ova ge-

rens a fruct-uum forma, Amboinice Aybojfo, in Hi-

toea Ay Lanu Hojfo , & Holo Holo.

Locus. Ambae in planis crefcunt filvis haud longe

a litore litis, in vallibus juxta fluminum ripas obcur-

runt, ubi fru&us in aquam procidentes in mare rapi-

untur, & in litus projiciuntur, nullum vero animal il-

los edit, indicio noxiac effe qualitatis: Femina in Hi-

toes ora crefcit in diftriclu Senalo , Mas in litore

Affaboedi.

Ufus. Haec arbor non peculiarem prsebet ufum,
excepto quod ex ligno afleres formentur ad fuperio-

rem Corre Corre partem ,
praefertim ad puppim ,

qua?

variis exciditur figuris,quum lignum fit molle <£ leve,

in aqua autem non valet. Oblongos ex illo etiam

formant clypeos Salowakkos di&os : atque folia ob

amplitudinem ab Amboinenfibuslocoferculiadhiben-
tur : Nigrum maris cor circa radices excrefcens a

Haemoptoen ufurpatur, fi cum aqua Ro-

De Eydragende-Boont.

ARbor Ovigera is een wilde boom, in de gedaante eft
grootte van de wilde Jamboes-boom, Jambofa ni-
gra, verdeeld in wyfken en manneken.

t Wyfken of meeft bekende beeft groote bladeren, als
een langwerpig bart,na voren toe altenkskenstoegefpitft,
negen en elf duymen lang,fes en Jeven breed, en agter
lopenze meeft breed toe , zonder merkelyke kloven , alvoaar
denjieel van onderen ingelatenwerd , dog digtbydekant

ftyf, van verwe hoog-groen, en glad. De Jlelen zyn
lang, enftaan zonder order rondom de takken, uit wel-
kersfeboot al wederom andere enlangereontfpringen, en
die verdelen baar in

y

t uitterfle alweer in andere, waar
aan bet bloeizel Jlaat , zynde kleene witagtige bloempjes,
van agt blaadtjes gemaakt , die half geopent ftaan, bin-

nen met geele vefeltjes, de korl in de vrucbt is van bui-

ten donker-groen , binnen purper , 't welk zwart voord.

De bladeren van een oude boom zyn fes duimen lank

,

vier en een half breed, van eenjonge boom veertien dui-

men lank , en elf breed , agter ftooten vyf ribben te za-
men, yder van dezelve draagt aan 't eynde eenenkeldap-
peltje , in de grootte en gedaante, als een middelbare

Jamboes, dogwat ronder , engezetter, vanbuitenbleek*
wit , en wat na den appel-groene trekkende , binnengantfeb
bol, en boven met een gat of opening, zo dat bet maar
een kruidaglige fcbelle is , die de vrucbt bergt, want in

de midden op een kort Jleeltje ziet men de regte vrucbt

,

in de grootte van een roer-kogel, dog uit den ronde wat
gedrukt, boekig, en zwart , onder 't buitenjle velletje

leyd een andere zwarte korl, omeeven met duiftere of
muis-grauwe wolligbeyd, en dezeboutagtigefcbalegebro*

ken zynde , ziet men een bartagtige beeft , vanfubftantie als

oude Pinang of Note-mufcbaten , dewelke gedrukt zynde9

geeft olie uit, gelyk de korls van Ricinus. De reuk
van de gebeele vrucbt is, als die van een appel of Jam-
hoes, die begint te rotten, en bangen met zutken menigtt
aan den boom, dat by van verrefebynt met eyeren bela-

den te zyn; 't Hout is wit, week, en 7 water Ugt in-

zwelgende, als men 't aan denfebeepsbouw gebruiku

Het manneken is bet. vooraaande gelyk, dog meeft zon-

der vrucbten , de bladeren ftaan op lavge ftpelen , als
3
t

voorige , zonder ordre , aan *t voorfte der takken , en de
fteelen zyn aan de onderjle zyde van

y

t Had vafi , zo dat
't bladfchynt daar opgezet te zyn, en '# blad is met vyf
groote aderen doorregen , agter zonder ooren , anderfints

regt als een bert, een jpan lank, zeven,agt ,en negen
duymen breed , ftyf en glad , en de fpitze altyd een wei-
nig ter zyde gebogen , maar als den boom oud word , wer-
den de bladeren veel grooter , 't bert uyt dezen boom digt

by de wortel word bard, en weinigfwart.
Naam. In 't Latyn Arbor Ovigera , dat is Eydra-

gende boom , van gedaante der vrucbten. Op Amboinfcb
Ay Hoflb. Op Hitoe Ay Lanu HoiTo, en Holo Holo.

Plaats. Beyde waffenze in de vlakke boffen , die niet vent
van de zeekant Jlaan , in de Valeyen waft by langs de

rivier-kanten , daar dan de vrucbten in *t water vallende%
voorts in zee gevoerd, en langs deftrand verfmeten wer-

den , en geen gedierte wilze eeten , tot een bewys , datze

geen goede boedanigbeid moeten bebben. 'tWyfkenwaftop
de Kuft van Hitoe , in 't dijlrifl; van Senalo , 't Manne-
ken is op den ftrand van Aflahoe gemeen.

Gebruik. Men beeft geen zonderlyk gebruyk van
dezen boom , bebalven dat men uyt bet bout zomtyds plan-

ken maakt, tot bet bovenwerk van de Corre Corren, in'

zonderbeid aan de agterftevens , die men met verfebeyde

figuren uytfnyd, om dat bet voos en Ugt is, maar in 't

water deugt bet niet. Men kander ook de langwerpige

fcbilden, Salowakkos van maken , en de bladeren wegens

baare grootte dienen de Amboinezen tot Tafelborden ; bet

fwarte bart omtrent den onderften ftam van bet Manne-
ken vallende , werd by de Javanen gebruykt tegen 't bloed-

Javanis a~
farum vel ejus defettu , cum riorum aqua conteratur

ac propinetur, dimidia Terrae Catechu addita quan- fpouwen,bet zelve met rooze-water (of by deffelfsgebrek\

titate , ac pauxillo Nucis Mofchatae : Arboris radix met bloemwater gewreven innemende, daar by doende balf

fexterne & interne albicat &ficca eft , hanc Rhizotho-

mi Amboinenfes fervant, quam exhibent cum Pinan-

ga mafticatam, fi aliquis noxios comederit Cancros,

fimilesque cibos.

Tabula

zo veel Catsjo » en een weinig Noote Mufcbaten. Zyn
wortel is buyten en binnen witacbtig en droog, dezelve

bewarende Amboineze Wortel mannen , om* in tegeven,

of met Pinang te knouwen , wanneer iemantfcbadelykc

Crabben, of diergelyke koft gegeten beeft.

Vc
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Takila Centefma Vigefima Tenia De bondert drie- en twintigjle Plant

Ramum cxhibet arboris Ovifera , flaribus frutfibusque onu- Vertoont een Tak van de Ey-dragende Bom, met xyn Afe
^um men en vrucbten.

Ubi Litt. A. totum denotat fruclum Alwaar Lett. A. een vrucht in 't geheel verbeelt.

B. Eundem diJTecJum, ut verus fruttus in fitu naturali con- B. Dezehe geopent , op dat de iutf<m? wwfo van binnen ge«

fpiciatur.
zien werr-

C. Eundem exhibet exemptum. C. Is ^»/w daar uytgenomen zynde.

CAPUT QUADRAGESIMUM.

Lanius. Lani.

HMc fpecies habetur illius arboris, quae Rex Ama-
roris, feu Soulamou, fupra /#>r. 2. defcripta inve-

nitur, cujus femina habetur, quum vero nimiurn

inter fefe differant, hie peculiari capite earn defcri-

bere volui. Diu arbufcula eft humilis , ac flagellis

fuis fsepius juxta alias adfeendit arbores, tandem vero

ad Pinangae craffitiem excreicit, cujus truncus angu-

lofus & inregularis eft , ejus cortex ex cinereo ruf-

fefcitjn ramis vero nigricat, ficcus eft,ac fucco fe-

re deftitutus. Ex infimo cortice radices qusedam deor-

fum fefe extendunt, quae in fibrillas fefe dividunt,

uti in Varingae trunco id confpicitur.

Folia ad ilia Canarii quodammodo adcedunt,funtque

llcca, firma, a novem ad duodecim pollices longa,

fuperius obtufa, feu fubrotunda, quatuor & quinque
pollices lata, atque folitaria circa ramulos brevibus

influent petiolis,nervus medius utrimque protuberat,

paucasque gerunt coftas transverfales , quae circa

oras divaricant , quarum interftitia tenuifllmis venu-

lis repleta funt.

Flores progerminant ex longo, tenui,& recto pe-

tiolo, vix culmum craflb ac fuperius trifido, hujus

fummo tres infident flores ex quatuor petalis compo.
liti , ad unguem fafli, ac parum extrorfum inflexi, colo-

n's purpurafcentis , qui intus repleti funt ftaminulis

quibusdam luteis,antheras parvas gerentibus, in quo-

rum centro piftillum erigitur rotundum , quod in fru-

ttum excrefcit fimilem minori Namnam leu reni , vel

inftar femi-plenae Inns*. , qui inferius tenui fulco di-

vifus eft , at planus , fed in medio protuberans , binos

cum dimidio digitos transverfales longus, binos latus,

cxterne glaber , gilvus , tenuique pellicula tettus,

rnollis, & lanuginofus , fub quajmtamen reconditur

tenuibus ex fibris compofitum,fed craflum,in cujus

centro nucleus planus locatus eft , qui in vetuftis fru-

ftibus conquaftatus fonitum edit , ejusdem casterum
formae, albus, & ficcus: totus autem fructus ama-
riflimus eft, eundemque fere gerit faporem, quern
Rex amaroris feu Soulamoe Pobon , unde & ejus fpe-

cies quoque habetur. Amaritiesdiumanibusadhaeret,

ii recentes traftentur fru&us. Ex trunci vertice mul-
ti breves & intricati furfum & deorfum incurvi ex-
crefcunt rami, radices raentientes. Inferiores radices

frequentiflimae funt & intricatae , quarum qusedam jux-

ta& fupra folum proferpunt, inftar Mangiorum.
Trunci & ramorum cortex primo falius eft -, ac dein

amarus. Lignum eft pallidum, leve,& molle inftar

illius , quod Rex amaroris gerit, cum quo fapore con-
venit , quum obfervaverim fimilem amaritiem efie in

radicibuSjOmnibusque trunci partibus,maximam ve-
ro in fructibus. Rccens caefum lignum amarum quo-
que fpiratodorem , ad ilium Anticbolericce adcedentem.
Nomen. Latine Lanius, juxta Hitoenfe Lani, Ma-

nipenfibus generali nomine Upas dicitur. Ternatenfi-
bus Onne Onne.

Locus. In Hitoes regione obcurrit circa Wackalam
& Lienam, item in Manipa in litore veteris Taniwaro,
uti & in parvis Majfavoy infulis , femper in arenofo
folo circa litora. In Ternata quoque reperitur , fed
rariflime , in litore etiam , ejusque fruttus ibi adhi-
bentur contra Choleram feu Upas.

Ufus. Arbufcula eft raro obvia , unde & paucis I10-
ta , ac primum mihi demonftrata ab ^thiopibus Hi-
toenfibus. Ejus lignum ad rigna inutile eft, fruftus
autem ejus excellenti polletvirtuteMedica, cum vero

SoulCh

XL. HOOFDSTUK.
De Lanie-Boom.

MEn reekent dit 'voor een zoorte van Rex Amaroris,
of Soulamou, boven lib. 2. befebreven, en bou-
den bem voor bet wyfken , dewyl by te veel daar

van verfebilt, beb ik bem bier in 't byzonder willen be-

febryven. Hy blyft lang een laag boompje , en kruypt dik-

wils met zyne takken langs andere boomen , eyndelyk werd
by zo dik als een Pinang-boom , hoekig en ongefebikt van
flam, met eenfeborffe uyt den graauwen na 'troffe trek-

kende , docb aan de takken fwartacbtig , droog , en zon-

der merkelyk zap. Uyt de onderfie fchorffefebieten eeni~

ge wortelen na beneden , die zig in vezelingen verdeelen,

gelyk men aan de F'aringa-Jiam ziet.

De bladeren zyn die van de Canary eenigzints gelyk ,

droog, Jlyfi van 9. tot 12. duymen lang , docb voren

ftomp of rond, 4. en 5. duymen breed, enfiaan enkelt

rondom de takjes opkorte voetjes ,de middel-fenuwepuylt

ter voederzyde uyt , en heeft voeinige dwers-ribben , de*

welke zig omtrent de kanten zeer verdeelen , en de Uif*

fen-plaatzen zyn metfyne adertjes digt uytgeweven.

Het bloeyzel komt voort aan een lange, dunne, regte

Jleel ,
febaars een jlroo-halm dik , die zig boven in drien

verdeelt , dragende ieder deel een bloem uyt vier blaadjes

gemaakt , die tot beneden toe van malkander Jplyten , en

een voeinig na buyten omgebogen zyn, van coteur na den

paarze trekkende , van binnen uytgevult met eenige geele

vezeltjes , nut kleene nopjes boven op , flaande op een rond

kegeltje , <uoaar uyt de vrucbten ivorden ,
gelykende een

kleene Namnam, of nier, of als een volwajjene nieuive

Maan 9 met een kleene vooren aan den buyk, plat, docb

in de midden -ay tdllytendfr,' i\ Uvoers-vinger lang, 2. dito

breed, van buyten effen , vaal, en met een dun velleken

bedekt , fagt en voolachtig in 'tgevoelen , daar onder legt

een dundradige, docb dikke bolfier , en in de midden een plat-

ten korl,dewelke in de oude vrucbten febuyId, meefi van1

dezelfde gedaante, wit, en droog; de gantfebe vrugt is

zeer bitter vanfmaak naar Rex amaroris of Soulamoe
Pohon trekkende , daarom men bet 00k voor een zoorte

daar van bond. De bitterbeid blyft lang aan de banden

kleven , als men de verfebe vrucbten bandelt. Uyt den

bovenfienfiam, ziet men veele korte en verwerde takken

ep en neerwaarts gekromt, als of bet wortelen waren.

De onderfie wortelen zyn zeer veel en door malkander

verwert, waar van zommige langs, en boven den grond

kruypen, gelyk aan Mangi Mangi.
Defcborjfe van flam en takken is in't eerfl brak , daar

na bitter. Het bout is bleek, ligt , week, als dat van

Rex amaroris, met wien bet infmaak overeenkomt , boe»

wel ik bevonden beb , dat eenderley bitterbeid in de wor-

telen, en in alle de deelen des flams, docb de grootfle in

de vrucbten is. Het verfeb gekapte bout beeft mede een

bitteren reuk, na Anticholerica trekkende.

Naam. In 't Lttyn Lanius na 't Hitoeeze Lani,iia-

nipees , met een gemeene naam Upas. Ternataanfcb Onne
Onne.

Plaats. Men vind bem op bet Landt van Hitoe, om-

trent Wackal en Lien: Als mede op Manipa, op den

Jlrand van oud Taniwaro : Als mede op de kleene Eylande-

kens van MafTavoy , altyd op een zandige gront omtrent

de flranden. In Ternaten vind men bem 00k , docb zeer

zelden, mede op firand, en zyne vrucbten gebruykenze

tegens bet bord of Upas.

Gebruik. Het is een boompje zelden te vinden, dier*

balven 00k nog weinig bekent , en 't is my 't eerft van to

Hitoeezen Mooren getoont. Het bout deiigt niet totJ
tn

^
meren^maar de vrucbt beeft een groote MedicinaU frag*

•
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Soulamoe convenlente ad curandos illos, qui noxium
quendam adfumferunt cibum

,
quod exploratum fuit

in talibus hominibus
, qui inprudenter venenatos in-

f
efferent Boletos, hisce primum nuclei ab alio curn
in Pinang mafticati exhibebantur, ipforumque fuc-

cus propinabatur,unde adfumptum venenum per vo-

mitum rejiciebatur, atque tres hinc reconvalefcebant,

binae vero feminas peribant, vel quod nimiam come-
derant quantrtatem,vel quod nimis fero medicamentum
hoc ipfis fubminiftrabatur ; meo autem judicio melius
fuiflet , fi fruttus hi cum aqua eflfent contriti & pro-
pinaci , fuffocatio enim & adftri&io per Boletos ex-
orca per Pinangam exacerbatur. Iidem quoque M-
thiopes teftanturjpraftaris efle remedium contra otn-

nes venenatos pifces. Manipae incolae radicibus ejus

ac fru&ibus utuntur in re Medica potiflimum contra
Upas feu Choleram , puto autem cunftas trunci par-

tes in ufum advocari pofle, quum euhdem gerant fa-

porem atque odorem. Internus nucleus folus adfump-
tus feceflum atque vomitum cauflat.

topregte Soulamoe gelyk in 't genezen van die geene,
die eenigefcuadelyke koft ingenomen bebben, 't welk by
mynentyd geprobeert is aan Perfoonen,die onvoorzicbtfg
Jcbadelyke Campernoelien gegetenbadden ; denzelvenwiet-
den de korls eerfi door een ander met Siri Pinang voorge*
knouwt, en bet zap daar van ingegeven , dewelke bet in-
genomenfenyn door braking dede uytwerpen , zo datter drie
van opkwamen, maar twee Vrouwen ftierven ,om datze
te veelgegeten hadden, of om datze 'te laat de Medicyn
mnamen; myns oordeels baddenze beter gedaan , dezelve
vrucbten met water te wryven en in te seven , want bet
worgen, dat de Campernoelien maken, ligtelyk door Pi-
nang vermeerdert wert. Dezelfde Mooren zeggen, dat
bet ook kragtig zy teeens bet nuttigen van alderbande
Jcbadelyke Viffcben. De Inlanders van Manipa gebruy-
ken de vrucbten en wortelentot de Medicyne ,meeft tegens
bet Upas of bord , docb ik betrouw , dat men alle de deelen
des flams gebruyken kan , als zynde van eenderley reuk
enfmaak. De binnenfie korl alleen genuttigt ,maakt pur-
geren en braaken.

Tabula Centefima Vigefima Quarta De bondert vier- en twintigjle Plaat

Ramum exhibet Lanii. Vertoont een Tak van de Lame-Boom.
Ubi Litt. A. Inferiorem trunci arboris hujus partem denotat; Alwaar Lett. A. het onderfte gcdcelte van de ftam deze»

booms aanwyft.

CAPUT QUADRAGESIMUM XLI. HOOFDSTUK.
PRIMUM.

Palacca-Boonu .PalaccOi Caju Palacca.

PAlacca altifllma & vaftiflima eft inter arbores fil-

veftres, quae in montibus coma fua fupra alias

fefe elevat, acQ ipiarum princeps eflet.

^ncornptum &inregularem gerit truncum, non tan-

turn crafluiri, fed.angulis aliisque herbis obfeflum,&
cortice craiTo ac fiflb obdu&um : Ejus folia funt ma-
gna & ampla , cum junioribus Pangii foliis conve-

nientia, plerumque triangularia , & inferius rotundis

auriculis donata, ubi & profunde finuata funt, ac pe-

tiolus inplantatur , qui in quinque fexve magnas ex-

plicatur coftas , quarum binae maxima? nervo medio
proximo, prope ortum angulum formant,qui in ve-

tuftis foliiS quam maxime evariefcit. Interftitia plu-

rimis venulis transverfalibus completa funt , atque in

inferiore infuper parte foraminula adparent punctata

ouali. Folia vero ipfa novem & decern pollices longa

flint , immo quaedam pedem , ac fere tarn lata, laete viri-

dia, glabra ,& flaccida : Quodvis autem petioloihfidet

longo , herbaceo ,
pentagono , fique dorfum non bina

exhiberet latera, quadragotius .is eflet. Ramuli, ex
quibus hi petioli inordinati excrefcunt,fed ar&e fibi

juntti, tali quoque modo angulofi funt,virides,mol-

les, atque intus rubra repleti medulla: Folia ac pe-

tioli ingratum fpirant odorem inftar Ricini , atque re-

centes petioli vifcofi qu6dammodo funtj vetuftarum

vero arborum folia multo funt minora, a feptemnem-
pe ad novem pollices longa, integra, nee angulofa,

ac prope petiolum plana, nee finuofa, ubi tres majo-

res, ac bini minores concurrunt nervi; plurimajvero

limul inregulari modo ad ramorum extremum excre-

fcunt parum finuofa.

Ex foliorum alis fimplices dependent pedunculi

,

plurimis referti flofculis , quorum concavicalicespoft

flofculorum lapfum diu fuperfunt emarcidi.

Flofculi hi ex longis &extenfisexcrefcunt racemis,

oui flavefcunt, &ilofculis Lingo quodammodo fimiles

funt , fed magis aperti & inodori , hosce longi infe-

quuntur rru6lus,fih'quas Cannce fiftula fere referentes.

Arboris lignum ex crafliflimis conftat fibris , & per

longitudinem ftriatum eft, atque molle & fragile , circa

terram non durabilc,verum quodammodo , fi ficcum

fit & elevatum; Silvas amat altas in remotis monti-

bus, ac citiflime in incultanthancexcrefcit arbdrem,

fed non fenefcit ex communi regula
,

quod cilo fit ,

Tom. III. cito

PAlacca is eene van de boogjle en grootjle WotU
bomen, die op de bergen gemeenlyk met zyn kruyn

\ toven de andere uytjleekt, als of by de beerfebappy

daar over wilde bebben.

Hy beeft een woejle ongefebikteftam , niet alleen dik,

maar vol boeken en ruygte , beneden met een grove ge-

febeurdefeborffe : De bladeren zyn groot en breed, met de

jonge bladeren van Pangi over een komende , meefl driekan-

tig , agter met ronde bilfen , en aldaar een diepe kloof ma-
kende , daar den fteel uytgelaten word , en zig aldaar in

ji a 7. groote ribben verdeeld^waar van de 2 grootflet

die de middel-zenuwe '£ naafi zyn, by barm uytgang een

boek maken , die zig in de oude bladeren hoe langer boe

meer verlieft. De, tUjfcben-plddtzeh zyn met veele dwers-

adertjes uytgevuld , en daar en boven aan de onderjie zy-

de ziet men kleene gaatjes,alsofze met fpelden gefprikkeld

waren. Zy zyn lang 9. en 10. duymen ,zommige ook wel

een voet, enfebier zo breed ,jeugdig-groen > glad,enjlap.

Jeder jlaat op een lange kruydacblige fteel , dewelke vyf-

kantig is
,
docb zb de rug niet 2. kantenuytmaakte ,zoude

by vierkant zyn;de takskens,daar aan deze ftelen zonder

order , en digt agter malkanderen ftaan ,zyn ook alzo ge-

boekt , groen , week , en van binnen met een rood merg

uytgevuld. De bladeren en ftelen bebben een onliefelyken

reuk, gelyk Ricinus, ook zyn de verfebe ftelen wat kle-

verig in 't aantaften. Aan de oude bomen zyn de blade-

ren veel kleender, te weten van 7. tot 9. duymen lang>

efene kanten, en zonder eenige boeken, agter by denfteel

vlak , zonder bogt of inwyk , alwaar 3. groote , en 2.

kleene zenuwen te zamen ftoten: Zy ftaan zonder order,

en veel op malkander aan 't uytterfte der takken , die nog

maar een weinig boeHg zyn.

Uyt denfeboot der bladeren bangen enkelde ftelen ,be-

zet met het bovenftaande'bloeyzeit welkers bolle kelkjes ,

na 't afvallen van de bloempjes 9 nog langer aan den fteel

droog blyven ftaan •

De bloemen komen voort aan lange en uytgebreyde trof-

fen , zynde ligt-geel , en 't bloeyzel van Lingo eenigfmts

gelyk, docb meer uytgebreyd, en zonder reuk, daar op

volgen eenige lange vrucbten , de bouwen van Canna n-

ftuia eenigfints gelyk.

Het bout is zeer grofdradig , in de lengte geftreept ,

week en bros ,omtrent de aarde ganfeb niet durabel , maar

eenigfints als bet drcog en boogftaat. Zyn eygentlyke

plaats is in *t boge Wout, in 't afgelegene gebergte, by

febiet baaftig op tot zulk een woeften boom , maar komt

tot zeen groQisn ouderdom, na den gemenen regel, quod

B b Clt0
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cito perit,omnes enim ejus partes fubftantia conftant

molli & fragili.

Aliquando etiam in hortis & vallibus progerminat*

ubi ejus femen per aves, vel fluminum raptum dela-

tum fuit, fi arbor transverfaliter difiecetur , ejus li-

gnum ex multis fibi inpofitis volvulis videtur compo

No'men. Latine Palacca, juxta Malaicenfe Caju Pa-

lacca, nomen hoc gerens ab Aroe Palacca, qui Cele-

bris fuit rex in regione Boegenfi,acfiha2C arbor rex

effet caeterarum arborum, undc & vocari poffet Rex

filvarum. Ternatice Affu* Araboinice in Leytimora

Ayloun Hoffo* . .«...«,.
Locus, lii Amboina? montibus obcurrit , uti oc m

Moluccis , atque in Celebe. In Hitoenfibus montibus

majori reperitur cOpia,ubi faepe magnum praebet in-

commodum, fiper ventos disje&a in vallibus decUm-

bat, quod facile ipfi adcidit, atque ingenti fuo trun-

co fluminum Carlual prohibet , wide in ifto .traftu

inundationcm fiepe caufiat.

Ufus. E\- ejus trundo fatis lati afteres & trabes fof-

mari poffunt, quae bolitas elegantes quodammodo funt

ob peciinum decurlum , fed non nifi ad fuperiores ae-

dium partes adhibendae funt 3 non vero ad ftrata vel

fulcra, uti id Amboinenfium quidam cives fuo peri*

culo & damno experti fuere, qui per commddam ela*

borationem ferrae & dolabrae adldtti fuere i Vegetati-

vum quoque lignum eft, inveni enim in vallibus pro-

Inpfas arbores, quarum inferior computruerat fruncus,

con autem vertex, atque ubi is terram tangebat,vi-

gebat, atque florebat is adeo luxuriofe,acfi tefrae in-

fixus & erettus eflet,ita ut fine dubio in novam ex-

creviflet arborem : Cseterum nullus alius hujus arbo-

ris ufus innotuit , excepta Ternatenfi fuperftitione

,

nemini fcilicet licitum efle prseter Orangkaye'ri,illis-

que, qui luprfl alios fefe elevare tentant, hos capi-

ta vel poft jiures inponere flores , quum lint decerpti

ex arbore, qune eft rex filvarum.

cito fit, cito perit, want alle zyne deelen zyn van een
weeke en brooze fubftaniie.

Hy komt 00k zomtyds in de tbuynen en Valeyen op
werwaarts *t zaad door de Vogels of afioop der rivieren
gebragt is ; als men den boom divers doorhapt , zofcbynt
bet bout als van veele boven malkander leggende rollen
gemaakt te zyn.

Naam. In 't Latyn Palacca, 11a HMaleytze Caju Pa-
lace^, dragende den naam van Aroe Palacca , een ver-
maarde Koning op 't Boegifcbe land, als of dezen boom
Koning wilde wezen over andere bomen, daarom men bent
mogte beten Rex filvarum. Op Ternaats Affu. Amboinfci
op Ltytimor Ayloun HoiTo.

Plaatst Hy is bekent in *t Amboinfcbe gebefgte, als
mede in de Moluccosen op Celebes. Op't Hitoeezegeberg

.

te vind men bem meer,daar by zomtyds veelfpooxmaakt,
als by van de winden omgeworpen, in de Valeyen valt,
y
t welk bem ligt gebeurd , en atdaar met zyn onbefeboften

flronk, den loop van de rivieren flopt , en eengroot woe-
kn in 't omleggende land veroorzaakt.

*

Gebruik. Van den flam kan men wel brede planken
en balken bebben, die opgefebaaft eenige frayigbeid ver-
tonen, wegens 't lopen der kammen, maar men moet ze
niet als tot bovenwerk van de buyzen gebruyken, en
met tot onderleggers ofplaten nemen,gelyk zommigeAm
boinfebe Burgers metfebade aan baare buyzen ondervon*
den bebben, die door de gemakkelykbeid van 't zagen en
happen tot dit bout aangelokt wierden; 't is mede een le-

vend bout, want ik beb omgevalle^bomen in de Valeyen
gevonden , waar van den onderften flam alvergaanwas,
maar met de kruyn,daar by de aarde raakte

, groeyde en
bloeyde by nog zo weeldrig, als of by over eynd florid.

En na alle waarfcbynelykbeidftond by eennieuwen boom te

werden , anders is geen gebruyk van dezen boom tot nog toe

bekend , bebalven een Ternataanfefuperflitie , dat niemant,
dan Orangkayen, en die boven andere wilUn uytfiehen,
deze bloernen op 't booft, ofagter de ooren mogen dragen>
als zynde genomen van den Koning des wows.

Tabula Centefima Vigeftma Quinta De bondert vyf> en tmntigjie Plant

Ramum cxbibet Valicc<s fioribus onuftum.

JJbi JLitt. A. folium junioris arboris denotat.

Vertooat een Tak van de Talacce Boom , met zyn Utem*
Alwaar Leu. A. een bladt van cenjonge boom aanwyft.

CAPUT QUADRAGESIMUM XLII. HOOFDSTUK.SECUNDUM.
,. rw , , t &c Strandt Haleck-Boom.

Halecus utorea. tialeky Laut*

HAlecus eft arbor humilis litorea, faepe tantum
frutefcens,quum vero aliquando unicum modo
cmittat truncum , crus craffum , qui humilis eft,

incurvus, & inclinans, hinc inter arbores quoque lo-

cari poteft. Magnam habet adfinitatem cum NoveU
la feu Daun Baroe , ita ut quidam ejus putent effe

fpeciem , atque hinc earn denominent. in binas di-

viditur fpecies in terreftrem & litoream.

Litorea Halecus ad arbores proximeadcedit,quum
unum ac faepe geminum producat truncum ad viri al-

titudinem , fed incurvum & finuofum , atque ex ejus

yadicibus multi laterales excrefcunt furculi , unde in-

regularis faepe frutex eft , corticem gerens glabrum &
cinereum.

Folia cum illis Daun Baroe conveniunt , funtque
eordiformia,& integra, quorum maxima fex feptem-
ve pollices longa funt , quinque ac fex lata , plurima
vero minora funt,coftas ^erentia laterales parallelas,

funtque firma,ac fubtus cinerea & rugofa,acfi farina

& arena confperfa efient, quod etiam in fuperiore
parte juniorum foliorum confpicitur juxta ipfbrum
coftas. Bina fibi funt obpofita , longis infidentia petio-
lis , odoris gravis & ingrati , qui ad urinam nempe
vaccarum adcedit, ita uc in tranfitu hie percipiatur,
&. caput adgravet, praefertim fi per folem folia fue-
rint calefafta & exaltata. Petioli porro, ramuli, &
cuncli hujus arboris furculi rugofi funt,& arena qua-
fi cpnlperfi: Ex foliorum alis longi, tenues, & nm-
Jjlices excrefcunt petioli , quibus verticillatim adcre-
cunt capitula , quae fefe apthunt in flofculos mufcofos.

Fruc^us

HAleky is een tageflrand-boom, en meerendeels maar
een flruyk, docb om dat bet zomtyds met eenflam
opfebiet, in de dikte van een dye, niet boog , krom%

en overbellende , zo wil by mede onder de bomen plaats

bebben. Hy beeft 00k groote gemeenfebap met de Novella
of Daun Baroe , zo dat bem zommige voor een gejlagt

daar van bouden, en 00k daar naar benoemen. Hy werd
verdeeld in twee zoorten

i i.landelyke, 2. ftrandelyke.
Be ftrandelyke zoorte, Haleky Laut, komt.de bomen

naafl, bebbende een of twee flammen van een man boog9
dog krom en bogtig, en uyt de wortelen nog veele zyde-

febeuten voortbrengende , en derbalven een onfatzoenely-

ken flruyk uytmahnde , met een evene engraauwefeberjje.

t>e bladeren gelyken die vanDaanBaroc ybertvormigt
met effene kanten, de grootfte zes en zeven duymen lang9
vyf en zeS breed, dog de meefle zyn kleender, met pa-
ralele zyde-ribben, ftyf , van onderen graauwacbtig en
wyg^uh °f& met meel en zand beftrooydwaren 9

7
twelk

men 00k ziet aan de bovenfte zyde van de jonge bladeren,

langs de ribben. Zyflaan twee en twee tegens malkan-

deren , en op langefleelen, fterk, en onlieflyk van reuk,

te weten na hoe-pis riekende, zo oat men die in't voorby-

gaan gewaar werd 9 en *t hooft befwaren, inzonderbad
als ry dim de Son verwatmt worden. Defteelen, rys-

kens , en alle de uytfpruytzets zyn ro&de ruyg,enals met

zand beflrooyt, uyt denfebootaef bladeren komen lange

dunne, en enkelde fteelen voori, rontom welke wervels-

gewys ftaan kleene knopjes, waar uyt kkene en mofeb'

agtige blocmpjes werden.
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Frwftus bacc£B funt bini ac terni fimul dependen-

ts uno ex pctiolo , quasvis autem bacca Ricini fru-

clum refert, fed multo minor eft, glauca, ac bre-

vibus mollibusque apicibus , Fpinulas mentientibus

donata , funtque arena quafi confperfi hi fruftus,

& in trcs partes divifi , ut in Ricino , quarum quasvis

per longitudinem iterum fulcata eft. In tres quoque
cellulas divifi funt, atque in quavis nigrum, durum,

& glabrunrcontinetur ofticulum , magnitudine Piperis

albi. Arbqris lignum eft album, folidum, ac fubtilis

fubftantise inftar Eboris, atque poliri poteft, eft au-

tem leve & molle , fere inftar Tilia? nOftratis.

«3rct Junio & Julio, quum & frucius excrefcunt,

edia etiam crefcit regiorie, fed ab hominibus ibi

per ftipites potiffimum propagatiir, lignum enim ejus

quam maxime eft vcgetativiim.

Nomen. Latine Halecus Litoreti. Malaice quidam
hanc vocant Daun^Capur Laut, ft. e, folium calceum
litoreum, & Daun Baru Laut, quod nomen proprie

JSJovella litore® , fupra libro tertio defcfiptae , competit:

Yulgari autem nomine Amboinenfi Haleky Laut &
Haleky Laun Ulu nota eft haec arbor.

Locus. Contempta eft arbor, ubivis in litoribus his-

ce Orientalibus obvia, raro autem ad arbufculai craf-

fitiem excrefcit , quum tarn fsepe amputetur.

Ufus. Lignum ejus aptum eft ad opera fcriniaria

fubtilia & pufilla , ut & ad afTeres excifos & elabora-

tes inftar topiarii operis, quod apud nos ex Tiliae li-

gno perficitur, Haleci vero lignum durius eft & ma-
gis albicat. • -

Ejus rami quotidie ad hortorum palos & fepes ad-

hibentur , quum facillime progerminent , aeque ac

Daun Baroe, mbleftum vero eft iis adftare vel adfe-

dere ob gravem & urinofum foliorum odorem, qui

incolis non obftat. Torniones cancellos ex hoc li-

gno fabricare quoque noriint, raro autem ejus frufta

inveniuntur fatis magna , nifi in defertis locis , quum
a. fervis alioquin quotidie c'a?dacur,& aramis defrau-

teur.

De vrucbten zyn befien , met 2. en 3. by mdkander
bangende , op eenen Jleel , en ieder beCiegelykt de vrucbt van
Ricinus, dogveel kleender , grys-groen , met korteweeke
fpitsjes, alsdoomtjes bezet, en daar en boven zandig,
00k in 3. verdeeld, gelyk aan RicinUs, en ieder deel beeft
weder een more in de lengte. Binnen zyn 3. buyskens,
en in ieder buyye eenfwarte, barde

y en gladde korl,irt
de grootte van witte peper ; bet bout is wit , van digte en
fyiie fubjtantie , als yvoor, en laat zig glad werken,dog
ligt en week, fcbier als ons Linden-bout.

Ret bloeyd in Juny en July , wanneer men 00k de
vrucbten beeft, maar 't groeyd 00k landwaard in, docb
rheeft door menfcben aldaar metftokhn geplant , want bet
is een ligt groeyend bout. v

Naam. In
y

t Latyn Halecus Litorea. Op Maleyts
noemen 't zommige Daun Capur Laut, dat is kalk-blai

opftrand, en Daun Baru Laut, welken naam eygentlyk
aan de boven in bet derde boek befcbrevene Novella Litorea
toekomt ; maar "t is meefi bekent met dm Amboinfcben naam
Haleky Laut, en Haleky Laun Ulu.

Plaats. Het is een veragte boom, en op alle ftranden
van deze Oofterfcbe Eylanden getneen , dog zelden op-

fchietende tot de dikte van een boompje , om dat men bem
zo dikwils afkapt.

Gebruik. Het bout is beqiiaam tot fyn ofkleynfcbryn-
werk*, of uytgehowwene plankjes en loofvoerk daar van
te maken , gelyk men met ons Linden-bout doed , deg Ha-
leky it witter en harder.

De takken werden dagelyks gebruykt tot 'tbuynflaken ,
en andere dunne ftylen, daar ze dan weder uytjcbieten,

zo wel als de Daun Baroe, docb His moeyelyk daar om-
trent teftaan of te zitten, wegens den jterken pis-reuk

der bladeren , V weIk de Inlanders met eens gevoelen.

De Drayers konnen daar 00k alderbande tralien van ma-
ken, docb vinden zelden zulke groote fiukken , ofmoeten-
ze op afgelegene plaatzen zoeken , om datze van de Slaven
dagelyks gekapt , en van baar takken berooft werden.

Tabula Centejima Plge/ima Sexta De hondert zes- en twintigjie Plaat

Ramum cxhibet Haleci litorea, qus Hic'mocarpi feu Mercu\ Vertuunt ecu Tak van de Strandt Haleck-Boom, welke ecu
riaUt fpecies yidetur. toort fchynt tc zyn van de Ricmocarps oftc de Mcrturiafo.

CAPUT QUADRAGESIMUM
TERTIUM

Halecus terrejlris. Haleky.

HAlecus terrejlris neutiquam inter arbores nume-
randa eft, quum arbufcula fit humilis, fimplir

cem brevemque gerens ftipitem , qui fefe mox
in raros re&osque dividit ramos,pedem circiter cras-

fos , inftar Coryli , tres autem ejus inveniuntur fpe-

cies vulgaris, alba, & fugofa.

Primo Halecus vulgaris fimplicem & reclum gerit

trurcum , ofto & duodecim pedes altum , ultra pe-

dem cfaflum , cortice obduftum glabro , ex cinereo-

fufco, fuccofo, & lento, qui facile decorticari po-

teft. Ejus folia folitaria longiflimis incident pedun-

culis, iflis Coryli fimilia, cordiformianempe, in Ion-

gum anguftumque apicem definentia , tenuiora & flac-

cidiora praecedentibus , fubtus non cinerea , fed glau-

ca, parvis rarisqiie dentibus ad oras notata, qui in

vetuftioribus evanefcunt, quinque & fex pollices lon-

ga, excepto apice, mollia, & lanuginofa ,
quales

etiam funt petioii ac furculi.

Tenera folia fufca funt, & quam maxime lanugino-

fa ac dentata , dein ab utraque parte angulofa funtac

trigona, quod in vetuftis iterum difparet ,
quaerotun-

diora funt, multis porro coftis pertexta funt, ficca,

& rugofa, nullum peculiarem exhibentia faporem vel

odorem inftar Malvae.

Ex foliorum alis tenuis ac loagus progerminat pe-

tiolus , capitula fuftinens plurima racemofa quafi , Tri-

tici grano minora, qua; in flofculos explicantur mu-
Tom. Ill fco-

XLIII. HOOFDSTUK.

1

De Landt Haleky -Boom.

HAlecus tereftris mag geenzints onder de bomen ge-
rekend werden , Want bet is een laag boompje ;
beneden met een enkelde ftam, maar die zigjlraks

in weinige takken verdeeld , omtrent een been dik , gelyk
onze Hazelaars; bet werd verdeelt in drie zoorten , als

1. 't gemeene, 2. 't witte, 3. 'cruige.

1. Haleky, 't gemeene beeft een enkelde regtefiam^
acbt en twaalf voeten boog, en ruim een been dik, be-

kleed met een effene, uit dengrauwen bruinacbtige
, zap-

pige , en tayefcborjje , die zig ligt laat affcbillen. De
bladeren ftaan enkeld, op zeer lange fteelen, die van
Hafelaren gelyk , te weten, bertvormig, met een lange

fmalle fpitje , dunder en flapper, dan de vorige, van on-

deren niet grauw, maar btauw-groen , met kleene en
-wyde tandekens aan de randen , dewelke egter aan de ou-

de meejl vergaan, vyf enfes duimen lank, bebalven de

fpitfej zagt en wolagtig in 't aantafien, gelyk 00k de

fieeltjes enfebeutjes zyn.

De jonge bladeren zyn bruin, en zeerWolagtig, mer-
kelyk getand , daar na gewinnenze aan weer zyden e

uittrekkende boek , en worden dryzydig , dog deze boeh.

verliezen bun wederom aan de oude, die 00k ronder wer-

den , voorts zynze met vele ribben doortogen , droog. en
rimpelig, van geen zondetlyken reuk of Jmaak, veel na
de Maluwe trekkende.

Uit den feboot der bladeren komt mede een dunne en

lange Jleel voort , daar aan kleene knopjes bangen , tros

gewys agter malkander 9 kieendcr, dangerft t waar ui
t

Bb 2 vooTm
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fcofos, qui nihil aliud exhibent nifi brevia ftamina

cum antheris flavis, Vitis floribus fimillimos & ino-

doros.

Fruftus raro in confpecr,um veniunt , iisdem infi-

dentcs pedunculis nine inde ex foliorum alis, qui

vero multo breviores func, quam quum flores fuiti-

nerent, atque in ipforum extremicate bina foliola

excrefcunt, valvulas mentientia, inter quae bini tres-

ve frudus brevibus in pedunculis continentur, hi ve-

ro rotundi funt inftar minorumPiperisgranorum, ex-

ternerugofi, & parvis quafipunctulisnotati, interne

granum continentes parvum , rotundum , inftar feminis

Coriandri, fub cujus duriufculo putamine medulla
locatur dulcefcens: Bini aliquando frufrus concre-
fcunt petiolis infidentes quinquepolliceslongis: Hu-
jus arbufculae lignum ex crafiis conftat fibris , eftque

leve & ficcum, nee durabile, nifi politum fit in locis

fumo faepe repletis : Hujus fepes non progerminant

,

utialiarumvegetabiliumarborum, ob ejus ficcitatem,

per femina autem fefe propagat.

Secundo Halecus alba ,majora gerit folia quam prae-

cedens , quorum multa funt trigona , fubtus alba &
lanuginola , quales& juniorum ramulorum petioli funt.

Tenerum folium non fufcum eft uti in priore , fed

leviter flavefcit: Antequam ejus flores progerminent,

longum primo in conipe&um venit& acuminatum ca-

put, ex quatuor angums petalis feu barbulis compofi-

tum, uti in Daun Baroe, hoc Me aperiens florem

exhibet mufcofum, quern fruttus infequitur , uti in

praecedente.

Tertio Halecus rugofa maxima gerit folia & altifli-

mum truncum , ejus folia multo majora funt illis bi-

narum antecedentium fpecierum, ultra pedem nem-
pelonga&lata, vetuftacordiformia&rugola, juniora

trigona, interne & fuperne quam maxime rugofa.

&

pilofa , hi vero pili hirti & fpinulofi funt , fed facile deci-

dui,& cutis pruritum excitant: Flores funt uti priorum,

fed majores, fruttus inftar Bardanae adhaerent, binis

apicibus notati, & interne binis durisofiiculisrepleti,

funtque vifcofi , & Tsjampaccae odorem fundunt. Ejus

lignum magis durabile eft ad Totarren feu te&a quam
praecedentium, eftque album, leve, & craflis ex fi-

bris compofitum. rluviofis menfibus Junio & Julio

flores ac fruttus profert.

Nonien. Latine Halecus terreftris : nomen Malaicen-

fe ignntum oft: Amboinice Haleky Lau muri vel tan-

turn Haleky, in Loehoea Halery & Hulire, inLeyti*

mora a quibusdam Appya vocatur. TernaticeifaMra-

ka , prima fpecies cognominatur rubra feu Haleky

irfera\ Secunda Haleky Poeti feu alba, tertia Haleky

Daun Bezaar feu latifolia.

Locus. Ubique in Amboinae infulis crefcit , tam in li-

tore quaitl in lpfa rcgione , in locis ventofls inter alias

humiles arbores , & ad oras majorum filvarum , non
autem, vel raro faltem, in frigidisvallibus&humidis

Jocis, quo vero magis foli exponatur, & quo locus lit

ficcior, eo minora gerit folia, immo ejus fpecies in-

venitur parva rotunda & lanuginofa gerens folia , quae

Abutilon putaretur efle, a quo tamen differt, inacu-

tis etiam & faxofis crefcit rupibus, ubi ejus radices

potiilimum denudatae funt, facile quoque in hortis

defertis progerminat , Amboinenfibus Haun di&is.

Ufus. Prima ac tertia fpecies ad levia aedium te&a
adhibentur, non vero ad opera, quae per longum du-

rareoportet tempus, ac tertia potifiimum fpecies ap-

tiffima eft , quum longiffima exhibeat tigna , quae

primo in totum a cortice depuranda eft, ac Soli ex-

ponenda , inque locis fumo faepe repletis deponenda
& adhibenda, ad fepes vero hortorum, ut proger-

minent, non valent; quum pereant facile hujus ar*

•boris ftipites. Tenera primae fpeciei folia levemha-
bent aditriftionem exficcantem , unde haec conterun-
tur cum pauxillo Zingiberis contufae , quae exhibent
in Dyfenteria, quod vulgare eft medicamentum apud
!\mboinenfes, fed tarde operatur. Eadem haec fo-

ia cum fucco Limonis filveftris contrita , orique pue-
rorum inftillata aphthas depurant, fi inter conteren-
dum Arboris pinguis folia addantur , per facilem fe-

fefluni alvum fimul laxant & depurant.
Ejus cortex coftus cum Limone Swangi, ac propi-

aiatus exficcat & depurat mulieres fluxu albo laboran-
tes, fi circa menftrui tempus tale deco&um bibant,
atque poft illud mafticent tenera Nute (quae Pbyllitis

eft) folia cum Pinanga,

Idem

werden kleene Mofcbagtigebloempjes , daar menniets un-
ders aan ziet , dan korte draadjes met geele nopjes, zeer
gelyk 't bloeizel van Wyngaard, zonder reuL
De vrugten ziet men zelden, voortkomende opdezelffte

jleeltjes , bier en daar uit denfeboot der bladeren , op dewelke
van te voren 't bloeizel gefiaan beeft , dog als danzyn defte-
len vetl korter , en op 't eynd van dezejleeltjesftaan tvoee
kleene blaadjes , als Valvulae of deurtjes , tujjcben de-
welke twee a drie vrucbten op korte jleeltjes ftaan, deze
vrucbten zyn rond, als kleene Peperkorls, van buiten
wat ruig, als met kleene puntltjes bezet, van binnenmet
een rond kleen korreltje, als Coriander, en onder een
bard-agtige febaal een zoetagtig merg, men ziet 'er a#m-
tyds twee aan malkanderen wajfeben, en baar fteelen
zyn zomtyds vyf duimen lank: Het bout is grqfdradig,
ligt, endroog, nietdurabel, of

3tmogt aan rookagtige
plaatzen ftaan. Deftylen offtaken daar van gemaakt ,
febieten niet uit, gelyk ander groen bout, wegens zyne
droogte,dog door zyn zaad zaayd bet zig ligt voort.

2. Haleky *t witte, beeft grooter bladeren, dan *i

voorgaande , en daar onder veele met drie boeken , van
onderen wit en wola^tig

, gelyk ook bare ftelen aan de
jonge takken. Het jonge blad word niet bruin , gelyk
aan 't voorige, maar ligt-geel. Eer bet bloeizel voort-
komt, ziet men eerft een lange fpitze knop vanvierfmal-
te blaadjes of baarden gemaakt, gelyk aan de Daun Ba-
roe, deze zigopenende, vertoont 'tMofcbagtigebloeizel

%
waar op de vrucbten volgen , als aan 't voorgaande.

3. Haleky 't ruige beeft de grootfte bladeren, ende
boogfte ftammen , de bladeren zyn veel grooter , dan aan
beide de voorgaande, te weten, over een voet lank, en
breed, de oude bertvormig en rimpelig, de jonge dryboe-
kig, van onderen en boven zeer ruig en bairig, welke
bairtjes ftekelig zyn, ligt afvallen, en op demiid een
jeuken verwekken; 't Bloeizel is, als aan de voorige,
dog grooter; de vrubten als kliffen, met twee fpitzen
bezet, binnen met twee barde korls , kleverig, enriehen
na de Tsjampacca. Het bout is durabelder tot Totar-
ren, als andere Haleky, mede wit, ligt, en grofdra-
dig. In de regen-maanden Juny en July beeft men de
bloemen en vrucbten,

Naam. In 't Latyn Halecus terreflris ; De Maleyt-
febe naam is onbekend: In 't Amboins Haleky Lau Mu>
ri> offlegts Haleky, op Loeboe Halery en Hulire, op
Leytimor by zommige Appya, op Ternataans Bauraka,
de eerfte zoorte werd bygenaamt rode of Haleky Mera.
De tweede Haleky Poeti of witte, de derde Haleky
Daun Bezaar of grootbladige.

Plaats. Het waft over at in de Amboinfcbe Eylanden,
%o wel op ftrand, als landwaard in, op lugtige plaat-

zen, onder ander kreupel-bqfcb , en aan de randen van
groote boffeben niet of zelden , in koude valeyen , en vog-
tige plaatzen , boe meer bet ter Zonne float, en boe dro-

?er de plaats is, boe kleender bladeren tgewind , jamen
eeft een zoorte met kleene , ronde , en wolagtige blade-

ren, die men voor een Abutilon zoude aanzien, 't welk
bet nogtans niet is , betgroeyd ook opfeberpe koraal-klippen,

daar de wortelen meeft Moot ftaan , en komt ligt voort

in verlatene tbuynen* by de Amboinezen Haun genaamt.
Gebruik. De eerfte en derde zoorte werden tot ligte

Totarren of dak-Sparren gebruikt , dog tot gene werken %
die durabel moeten zyn , zynde de derde zoorte wel de be-

quaamfte daar toe, om datze de langfte fparren geeft,

men moetze eerft beel en al van defeborffeberoven, inde

Zon drogen , en dan nog aan rookagtige plaatzen gebrui-

ken , tot tbuyn-ftaken , die men bebben wil , dat uitfebie*

ten zullen, deugenze niet , wantze vergaan ligt. Inde
jonge bladeren van de eerfte zoorte is eenfagte zamen-

trekking, en opdroginge, dierbalven wryvenze die met
een weinig kleene Gember, en gevenze te drinken inde

Bloedloop, een gemeen medicyn by de Amboinfcbe, die

dog langzaam toegaat. Dezelve bladeren met zap van
wilde Lemoenen gewreven , en in de mond van dekinde-

rengedropen, zuiverd dezelve van de Spreuw, als men
in 'r wryven de bladeren van Arbor pinguis daar by doet9

zo zuiv'erenze met een bet lyf door een zagte kamerganL

De feborffe gekookt met Lemon Swangi, en die ge-

dronken, droogt en zuivert de vrouwen, die met de wit-

te vloet gequett zyn , als zy bet drinken tegens den tyd

baarer reyniginge, en na dezelve eeten de jonge blade-

ren van Nute te zamen met Pinang gebmfWU
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V Boek. XLIV Hooftfi, AMBOINSCH KRUYDfiOEIt i9^
Idem quoque decottum virorumGonorrhaeam curat,

fi bis de die ejus cyathus bibatur, uti & illos, qui

Nephritide laborant , perinaeum vero inliniendum

eft eodem Limonis fucco, & contritis carbonibus

funis mufarii, feu fungi Biobio difti , qui Lycoperdi fpe-

cies eft, Chirurgis tfoviftadi&a:

Ejus cortex exficcari poteft, inque ciftis fervari

ad ufum , hie enim aquae inco&us cum pauxillo Cina-

moni , Liqueritise , Cubebarum , & Cumini , optimum
prsebet gargarisma in tonfillis tumentibus & uvula pro-

lapfa, immo licet os & fauces exulceratse eflentj fi.

enim tepide hoece gargarifetur, optime depurat &
cito exnecat ulcera, quod faepius exploratum eft.

Ad omnes hos ufus medicos prima feu fufcafpecieS

eligenda eft, quae rarior eft binis aliis fpeciebus.

Het yoornoemde decottum van defcborjfe en Lemon
Swangigeraee/£ ook de Gonorrhea in de mannen , dagelyks
tweemaal een kopje vol daar van gedrmken, als mede die
gene, die met 't Graveel gequeld zyn, dog bet peri,^um
moet men fmeeren met bet zelve Lemoen-zap, en gewre-
ven Men van funis mufarius, of een fungus Biooiog*-
naamt, zynde een zoorte "uanBoebenvift, bydeCbirur-
gy7is Bovift genaamt.

Defcborjfe kan mendrogen, en in bondeltjes bewareft

tot gebruik
9
want dezelve in water gekookt , metetiiwei-

nig Caned , en Zoetbout , Cubeben , en Comyn , geeft een
kojlelyk gorgel-water in de gefwolle amandelen , en 't vaU
len van den buyg , ja al ware mond en keel daar by
verfeerd, want lauw daar mede gegorgelt, zuivert en
droogt baaftig op , zynde meermaals goed bevonden.

lot alle deze medicinale gebruiken moet men de eerjle of
bruyne zoorte verkiezen, dewelke weiniger te vinden is
dan de twee andert.

Tabula Centejima P'igefvma Septima De bondert/even en tviintigfte Plant

Ramum exhibet Haled terreftrit,

Ubi per Lite. A ramulus albas fpeciei denotatur.

Vertoont een Tak van de LoTtdt Haleky-Boom.
Alwaar door Lett. A een Takje van de vvtte zoort aangei
wezenwerd.

CAPUT QUADRAGESIMUM
QUARTUM.

Clypearia maritima. Keller Laut.

HMc arbor mixtam gerit formam ex ligno mure-
nae , libro quarto defcripto t Clypearia , & Turio,

potiflimum vero ex Mbrunga compofitam,

quod ejus nomen denotac. Arbor craflitiem & alti-

ijudinem habet Clypearia vulgaris , ejus autem coma
non ita ample extenditur. Hujus lignum eft album

,

molle, & inutile. Ramorum cortex ex cinereo &
fufco variegatus eft, rachidum veroviridis, inramis

yamuli alteraatifunt&inordinati, mollibus exgenicu-

lis provenientes: Hifce pinnae foliofae per quatuor

Vel quingue paria obpofita infident, quae ininferiori-

fcus pinnis quitique gerunt foliorum paria , in fuperio-

ribus o&o , quae vix digiti articulum longa funt , mi-

nora digitum transverfalem , fuperne obtuia , & fubro-

tunda^ quasdam vero fuperiuslatiorafunt, melius ilia

Turn quam Moringae referentia, nullis plerumque
coftis donata, glabra, & firma. Fru&us Funt filiauae

longae & tenues. In planis crefeit litoribua in firm

Amboinenfi, fed vix nui-a eil.

Nomen. Latine Clypearia maritima. Malaice Kellor

taut, Amboinice Sioelaut, & Ayfielo.

Ufus. Nulli infervit ufui* nifi quod ejus cortex lo-

co faponis adhibeatur ad depurandas & eluendas ve-

ftes. Plura de hac arbore vide fupra libn quarto in

capite Ligni Mureni feu Murini.

XLIV. HOOFDSTUK.

De Strandt Kellor-Boom.

DEzen boom draagt een gemengdefatzoen van bet li-

gnum murenae , in bet vierde boek befebreven , Cly-
pearia en Turi , maar meeft van Kellor, gelyk dege-

meene naam mede brengt. De boom is in de dikte , en boogtc

van degemeene Clypearia, dog breyd de kruin boar to
verre met uit. Het bout is wit , week , en ondeugend.
Defcborjfe der takken is uit den grauwen en bruinen ge-
mengt, aan de ryskens groen , aan de takken jlaandeteL
gen, of dunder takskens*over dwers, en zoiider order,
op weke knien: Aan dezelve fiaan debladdragende rys-

kens, metvier ofvyfparen, regttegensmalkander , aan
de agterfte Jteeltjes vyf, aan de voorjle acbtparen, de-

ze zyn febaars een lid van een vinger lank, een pink
breed , voor jlomp en rond , dog zommif*e zyn voor bree-

der , dan agter, beter na die van Tun , dan Kellor ge-
lykende, meeft zander ribben , glad, enftyf. Devrucb-
ten zyn lange, dunne bouwen. Hy wajtop vlakkejlran-

den, in den Amboinfcben Inbdm, dog is weinig bekent.

Nalb. In *t Latyn Clypearia maritima. Op Ma-
leyts Kellor Laut, op Amboins Siaelaut^n Ayfielo.

Gebruik. Hy dient tot niets , als dat men defcborjfe
gebruikt, inplaats van zeep, tot 't waffeben der klede-

ren. Ziet bier van meer boven lib. 4. in *t Capittelvan
Lignum Murenas of Muriaum.

Rumpbius in Adpendice haec adnotavit. Rumphius heeft in het Aanhangzel die *er neergeflelt,'

Adtendendumeft,ne error conmittatur, quod Am-
boinenfes hanc confundere foleant arborem cum ligno

Murino feu Aymalaba fupra libr. 4. defcripto , ob folio-

rum fimilitudinem, fie quoque diftinguenda hsec eft a

Kellor Goenongt feu Clypearia rubra fupra defcripta.

Hierfiaat op te letten omgeen abuys te begaan, dat

de Amboinezen dezen boom vermengen met Lignum Mu-
rinum o/Aymalaha boven lib. 4. befebreven, wegensde

gelykbeifj, der bladeren, zo moet men bem 00k onderfebey-

den van Kellor Goeaongo/Clypearia rubra, bier boven

befebreven.

CAPUT Bb 3 XLV.
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CAPUT QUADRAGESIMUM
QUINTUM,

Solulus arbor. Roraco.

HMc arbor commune gerit nomen cum frutice

quodam flagellofo litoreo, Solulo di&o ; eft autem
haec perfecta arbor, licet non crafliorfitcrure,

ejusque truncus obdudtus e(t cortice fufco &fuccofo.

Hujus coma angufta eft& inordinata , in breves ramos
divifa, qui in plures iterum breves dividuncur ra-

chides , quae binae ternaeve fimul excrefcunt , & in

minores laterales iterum dividuntuf. Folia cum illis

Turii conveniunt, fed funt minora, & anguftiora,

digiti articulum nempe longa , minorem digitum la-

ta , fuperius obtufa , brevique & acuto apice donata,

oris deorfum flexis ac fine coftis > nervus autem ine-

diusinfernemaximeprotuberat, alternata verolocan-

tur, feptem' & ofto paria ab utraque rachidis parte

cum inpari extremo, quod & maximum eft, funt au-

tem fuperne glabra & laete viridia , inferne glauca

,

faporis fatui &herbacei, 11 rami abrumpantur, odo-

r'em fundunt quafi fabaceum.
Flores illis Fabarum vel Gatjang llmiles funt, pu-

filli , & albi. Fruclus plerumque gemini fimul depen-
dent peculiari ex petiolo , digitum longi , immo bre-

viores , femi digitum lati , inftar corniculi incurvati

,

plani, <Sc per longitudinem parum fulcati feu rugofi,

quorum quidam fimpliccs, alii duplices videntur,

angufto collo fibi jun£r.i , quaevis autem pars

hojus unum alterumque continet ofliculum, oblon-

gam , & planum , fere inftar fabarum Sinenfium , fed

minus, primo album, dein fufcum. Haec arbor per

jftipites propagari poteft.

Nomen. Latine Solulus arbor. Malaice Solulo Pobon ,

ac tantummodo Solulo , Ternatice Roraco , quo no-

mine maxime nota eft. x

Locus. In Amboina exotica eft , una tamen alterave

circa aedes obcurrit plantata^Sc uti dicitur, ex Ter-
nata primum translata, in»bdreali Ceramae plagaiti-

dem invenitur.

Ufus. Licet ejus folia herbacea lint & ita fapiant,

ad cibum tamen raro vel non adhibentur , ex hifce

vero decodlum praeparatur, vel in aqua tantum con-
teruntur & propinantur ad Amboinenfium variolas

cxpellendas , quibus contrita folia externe etiam in-

ponuntur. Expertum quoque eft puerum ex arboris

lapfu brachium fregilTe , cui haec folia arfte adligata
illu'd curarunt, unde ipfis virtus tribuitur luxatos fc

fradios artus curandi. aiii comcis \rccactunfijrsepa-

rant, quod propinant contra Beriberi feu Paralyfin

lndicam.

XLV. HOOFDSTUK,
De Sohdus-Boom.

DEien boom heft een gemeenen naam met een kruy*
pende firand-beefier Solulo genaamt ; bet werd een
forngele boom, 'boewel niet dikker dan een dye, en

den ftam is bekleet met een bruinagtige zappigt JcborJJe.
De kruin isfmal, onordentlyk, in korte takken verdeelt,
en dezelve wederom in veele korte ryskens , dewelke met
twee en drie by malkander fiaan , en al wederom in zyde
takjes verdeelt. De bladeren gelyken die van Turi , dog
zyn kleender, en fmalder , te weten een lid van eenvin-
ger lank , en eenpink breed , van vorenfiomp toelopende met
eenkort, fiyfjpitsje, met de randen neerwaarts gebo-
gen , en zonder kennelyke ribben , dog de middel-zenuwe
buylt beneden ver uit , verwijfelt tegens malkanderfiaan-
de y met zeven en acbt paaren aan een rysken , en een
voor uit alleen, 'f welk ook bet grootfie is, bovenglad,
en regt groen , van onderen blauwagtig

, fmets en moes-
hruidagtig, enfmeerig vanfmaak, in 't afbreeken van
de takken werd men ook een boonen reuk gewaar.
Het bloeizel is als dat van boonen of Catjang, kleen^

eh wit. De vrucbtefi bangen gemeehlyk twee by mal-
kander, dog ieder op een kyzondere fieel , een vinger lank
en minder , een halve vinger breed , wat krom als een
boorntje, plat, en in de lengte wat gev'oorent of rimpe*
lig, zommige zyn enkeld, andere als dubbeld, met een
fmalle hals aan malkander bangende, en ieder deel ver-
bergt een of twee boonen. Dezelve zyn lankwerpig, en
plat , febier als Sineeze boonen, dog kleender, eerjiwit,
daar na bruin. Dezen boom laat zig met takken ver~
planten.

Naam. In H Latyn Solulus arbor. Op Maleyts So-
lulo Pohon, enflegts Solulo, op Ternataans Roraco,
met welken naam by meefi bekend is.

Plaats. Hy is in Amboiila vreemd, hier m daar vind
men bem by debuizen geplant , zo men zegt eerfl uit Ter-
naten aangebragt, dog op de Noord-zyde van Ceramwerd
by ook gevonden.

Gebruik. Hoewel de bladeren moeskruyddgtigfmaken^
zo werd bet egter tot de kofi niet of weinig gebruikt ,
moor van de bladeren makenze een decoEbie , of wryven-
ze flegtj in water, en gevenze te drinken, om de Am-
loinfcbe pokken ter degen te doenuitjlaan , waar op men dan
de gewrevene bladeren van buiten legt. Nog beeft men.

een experiment, dat een jonge door 't vallen van een
boom zyn arm gebroken bebbende , door 't Jlyf opbinden
van de gewreve biaaeren genezen *<-, daarom bem de
kragten toegefebreven werden, om de verftuytte en ge-
brokene leden te genezen. Andere maken eendecocHevan
defeborffe, en geven die te drinken tegens de Beriberi ,
of Ooji-Indifcbe lammigbeid.

Tabula Centejima P^igejima O&ava De Hondert acht en iwintigjie Plaat

lUmwm exbibet Soldi, quae Parkinfonise fpecies videtur. Vertoont een Tak van de Soklus-Boom , wellictotbctgcflagt
van de Parkinfmia febynt tc behooren.

CAPUT XLVI-
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CAPUT QUADRAGESIMUM XLVI. HOOFDSTUK
S E X T U M.

Arbor Radulifera. Caju Baroedan.

HMc alta eft arbor > truncum gerens reftum, gla*
bro cortice obduftum, ejus folia birla iGbi Suit
obpofita, breviflimis petiolis infidentia,tres, qua-

tuorque pollices longa, binos lata, glabra j & Inte-
gra, nee nervus magniis direcle per medium tranfit.

Flores longis & amplis dependent ex racemis uti

Manga; > odorati itidem. Fruclus femi-perfectum re-

fert Cucumerem, quinque & fex pollices longus, in
quinque cellulas divifus > unde& peritagonus eft, ex-
terne autem pun&ulis notatus eft ihftar Durionis*
multo autem brevioribiis nee pungentibus , interne
rubet, acpauca medulla repletuseft, fique dehifcatj
quaevis ex quinque partibiis quatuor feptis feu pelli-

culis per longitudinem diftinela eft, quorum bina ex-
teriora fortiffima funt fepta, uti in vetuftis Durionibus,
qua? putamirii extremo adne&untur, bina vero inte-

nora molles funt pellicula*, quarum quaevis compo-
fita eft ex tribus magnis & planis fquamis laxe fibi

adcumbentibus, quae femina videritur efle. Quaevis
enim fquama intus continet molle & vifcofum oflicu-

jum inftar feminis Melonis, quod in bina foliola di-

vifibile eft, qua; in medio umbilicolibi adherent,
Durionis fcetorem lpirant hi fru&us.

In medio autem binorum mollium feptoriim alius

nucleus lbcatus eft,digitum longus & latus ,formam
gerens femi-perfedta; liina; , vel inftar quorundam in-

curvorum pectinum , in interna parte acutus & tenuis,

juxta dorfum craflus & rotundus. Sub externo tenui

cortice friabilis recoilditur fubftantia inftar Suberis
humidi , feu uti his in regionibus inftar Gabbe Gabbe,

qua? nullum Durionis odbrem habet, & pallide fufca

eft externe.

^
Totus fru&us facile in quinque dehifcit partes diu

fibi invicem adhaerentes , interna autem fubftantia

facile prolabitur, reftantibus quinque quad cymbisi
Decembri floret , fique fructus maturefcant , in ar-

bore ingentes confpicmntur Eruca;, feu pilofi ver*

mes , digitum circiter craffi , colons flavi , qui folia

& frudtus depafeuntur, ita ut arbor fit nuda, & hifce

vermibus quad tedta ; Ejus lignum ad tigna adhibetur,

nee facile coflbs generat.

Nomen. Latine Arbor Radulifera, Malaice Caju

Baroedan, juxta Hitoenfe, & Amboinenfe, quodra-

dulae arborem denotat , quum quaevis quinque parti-

um frudlus radulam referat, ejusque loco aliquando

ufurpetur. In Loehoea Safacke Seby, quod Malaice

Baroedan Alea , feu Zingiberis radulam denotat. E-

jus eruca fpecialiter vocatur Ulit Alut, h. e. facci

vermis ab ejus forma rotunda.

Locus. Haec eft arbor raro obvia
, potiflimum verd

in Hitoes ora invenitur, ipfique obpofita parva Cerama.

UJiis. Vetuftorum truncorum lignum palis infervit

& tignis : Ex fpinofis fructus partibus radulae forman-

tur , quibus cunfta; molles radices, uti Zingiberis,

Curcuma;, fimiliumque conminuuntur, natura eniril

hifce ftupidis hominibus quam maxime favet , fubpe-

ditando plurima inftrumenta, qua; quotidianum ad

ufum ipfis funt neceflaria , nee tamen fabricare no-

runt: Quum vero haec arbor adeo rara fit, hinc na-

tura illis aliam quoque conceffit rapfulam , qua; den-

dritis eft in man ubique obvia* quae alio in loco inter
1

marina a nobis defenpta eft fub nomine Fungi Saxeii

Pinguis porro vermis feu Eruca Amboinenfibus in

deliciis eft , quern deglubiunt , ejusque inteftina abjici-

lint, ac verruculoperforant, atque tali modo toftura

. cdunt, inftar butyn enim pinguis eft, hie vero cibus
' adeo nauieofus eft, ut nemo ipfum defiderareti nifi

qui ipfi fit adfuetus : Hoc autem malum quoque pati-

' tur quotannis' Cananga frugifera , ejus vero Erucae
• ' horrendae funt, ac pflis hirtae, ex nigro & luteo ma-

culatae, nee edules; ita ut licet Radulifera nullum

alium praeberet ufum , hie tamen locum mereretur ,

quum fingulare fubpetat exemplum Erucas edulis.

De Raft-Boom.

Dttis eenboogen boom, inet ten regtenfiam, en ef>
fenejcborjfe, de bladeren Jlaan twee en twee tegens
malkander, op zeer korle fteelen , drie en vierdui-

men lank, twee dito breed, efen, en glad, de grootd
ribben gaan niet regt doaY de midden,
Het bloeizel bangt aan lange en wyde troJJen gelyk

turn de Mangos, ook wat riekende. De vrucbt is ofseen
half volwajje Corhcommer , vyfen zes duymen lank in vyf
ladekens <verdeelt, en dierbahen ook vyfboeHg, vanbuu
ten is%e met punftjes bezet, gelyk een Doerieon, dog
yeelkorter, en niet Jlekende , vanbinnen rood, met ee-
rtig merg gevult, en alsze open berfien, zo zietmeniedet
fan de vyf deelen met vierfebeyds mueren of velletjes *
in de lengte afgedeelt, waat van de twee buitenjie flyve
wanden zyn, gelyk aan de oude Doerioenen, en aan dh
buitenfteJcbaal vaft , de twee binnenfie zyn weeke vel'
letjes , ieder gemaakt van drie groote en plattefcbubben
los tegens malkander aanleggende , waarinfebynt dat de
zaad-kragt fteekt, want iederfebubbe beeft van binneh
een weeke kleverige korrel , als Meloen-zaad, die zigii
twee blaadjes laat verdeelen, in de midden met een na-
veltje aan malkander bangende , en bebben den reuk van
Doerioensi

In de midden tujfeben de twee weeke fcbeyd-vellekens
legt nog een korrel, een vinger lank, en een breeds
tn de gedaante van een Jlaande halve Moan', of van
zommige kromme Cammetjes, aan de binnen zydejcberp %
en dun t tangs dk rugge dik* en rond. Onder de buy*

tenfte dunhe fcborjfe of korft , legt een brokkelige fuB-
ftantie, als natte kork, of bier teland Gabbe Gabbe

,

niets na Doerioens tiektridt, van bttiten ligt-bruin.

De gebeele vrucbt berfl ligt open in vyf deelen, die

lang aan malkander bangen blyven , maar 't binnenfie
volt ligt uit, en dan blyven vyffcbuytjes over.

Zy bloeyen in December, als de vrucbten ryp zyn 9
20 komen aan die boom groote Rupzen , of bairige Ivor-
men | omtrent een vinger dik, geel van coleur, die de
bladeren en vrucbten afeeten , zo dat den boom als dan
kaaljlaat, enmetdezetVormenbedektis; Zyn bout is me-

'de tot timmerengebruikelyk , en redelyk vry van denfyonh.
Naam. In *t Latyn Arbor Radulifera. Op Maleyts

Caju Bardedan , na'iHitoees, Amboinees, datisRas-
pe-boom, om dat ieder van de vyf deelen des vrucbts een
Raspe gelykt , en daar toe ook eenigzints gebruyMyk is.

Op Loeboe Safacke Sehy, dat U in*t Maleyts Baroedan
Aleu , of Gember-raspe. De Rupze biet in *t byzonder

Ulit AlUt, dat isfak-lv*0rm,vanzyn ronde gedaante,

fclaats. DH is een boom, die weynig gevonden weri,

meefi op de kufl vanHietoe, entegenoverop kleenCeram.

Gebruik; Het bout van de ornte Jlammen dient totfiy-

len en timmer-bout: Uyt defieekelige deelen des vrucbti

rnaakt men Raspen, om aldirbande weeks wortelen, als

Gember, Curcuma, tfckleente maken, want de na-

tuur is dele botte Inlanders zeer dienfli^ in'tverfcbafr

fen van veelderbande gereetfebappen , die zy in de dage-

tykze buysbouding Dan hoden bebben, en ecbter niet ma-

ken konnen. Dog om dat deze boom zo roar is , beeft bun

de natuur nog een andere Raspegemaakt, zynde eenfteen

bveral in Zee te vinden, en by'ons elders befebreven on-

der de zee-gewajfen , met den naam van Fungus Saxeus.

Voorts zyn de vette Rupzen aan den boom zittende by

de Amboinezen een lekkernye, die dezelve overfiropen; *t

ingewand wegwerpen, aan een fpit fteken , braden, en

zo eeten, want zy zyn zo vet als boter, dog deze koft it

zo afzienlyk, datze niemant eeten zal, die daar niet aan-

gewend it; Diergelyke plage komtjaarlyks den Canan-

fa-boom mede over, als by vrucbten draagt, dog dient

lupzenzynleelyky bairig, met fwart en geelbejpikkelt,

en niet eetbaar ; En al bad men geen ander gebruik van

deze Radulifera , zo verdiendt zy al evenwelbierpiaats^

om datze een byzonder voorbeeldt is van eetbare Rupzen,

•'
. Tabula Centejima Vigefima Nona -De Hondert negen en twintigjle Pldat

ftamum cxhibet Radubfertfruftifrs onufrc. Vcrtoont een Talc van de JUfh-Bom met zyn vrwcbte*.

CAPUT XLVII.
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CAPUT QUADRAGESIMUM XLVII. HOOFDSTUK.
S E P T I M U M.

Folium intin£tus. Daun Salam.

«

HJEc arbor potifiimum frutefcit , aliquando autcm

arbufcula eft crus craflfa , quumque praterea ad

arboris rubrae feu Aycou genus pertinere videa-

tur, inter arbores earn locare voluimus.

Plerumque itaque frutefcit inftar Guajayi filveftris,

cujus truncus pedem craiTus eft , qui rachides emittit

reftas & graciles , cortice glabro & fufco obdu&as.

Harum folia ample funt extenfa, bina fibi obpolita,

brevibus petiolis infidentia , unde & fibi qUafi adcum-

bunt,funtque minora & anguftiora ,
quam in ulla alia

Aycau fpecie , tres quatuorve pollices longa , binos

lata , fuperius acuminata , & integra , multse autem

coftae transverfales ad oras in finus excurrunt , uti in

reliquis AyCau fpeciebus , folia autem fuperne inten-

se funt viridia,inferne pallide virentia, faporis acidu-

li , odoris gravis , qui incolis aromaticus habetur.

Flos oblongo infidet capitulo , flores referens Jam-
bofae albee velGuajavi, minor vero eft, plurimisque

ftaminibus gaudet , huic fruttus fubcrefcit more Jam-
' bofarum vel Caryophyllorum , magnitudine ovi Co-
lumbini,qui albus,eft,&ab uno latere comprelTusac

planus , fuperne coronula umbilicatus , inftar Jambo-
fx , faporis aciduli , intusque ingens continet officu-

lum rugofum. Optime hie fruftus illam Jambofae fil-

veftris fpeciem refert, quae Jambu Sakkeldt dicitur,

fed non- edulis eft. Ejus lignum illi Aycau fimilli-

mura eft, fed durius,& tenuioris fubftantias,attameri

tignis non infervit.

In campis crefcit planis & in levibus filvis copiofe
1

circa caftellum ViUorlam, ejus fruclus Junio oofer-

vantur.

Nomen. Latine Folium intinSlus , juxta Malaienfe
Daun Salam , h. e. intinclus folium a fubfequenti ejus

ufu, Amboinice in Leytimora Kepa. Quidam illam

yocmt Aycau tuba, quum ejus folia fubtus glauca fint

uti in Tubafierili, re vera autem nil aliud eft quam
Aycau frutefcens.

Ufus. Quum ejus folia acidulum Indis gratum fa-

porem gerant,hinc carni & pifcibus incoquuntur,ut
juri gratum concilient acorem cum levi adftri&ione

,

unde& nautas in fafciculos haec colletta fecum ducunt

,

immo ex Java in Amboinam ilia deducunt, quum ip-

fis ignotum fit hie quoque obcurrere , talia acidula
condimenta & intinttus ipfis falutares habentur in

mari , atque hinc nouien obtinuit arbor. Stupidis

vero Amboinenfibus nullo funt in ufu , atque Malaien-
fes quidam mihi indlcarunt in Java >quoque crefcere,

jbique jucundioris efle faporis Amboinenfibus: Li-
gnum vero ipfis aliquando infervit pro manubriis inftru-

mentorum ,
quum durum & folidum fit inftar Caryo-

phylli filveftris. Arboris cortex ab Amboinenfibus
adhibetur ad Papedam coquendam , unde & inter

Oebat Papeda numeratur.
Hitoenfes hanc habent Aycau Boppo fpeciem , cu-

jus vulgaris feu latifolia fupra libr. 4. cap. 40. defcri-

bitur, ejusque altera feu anguftifolia hasc Daun Sa-
lam habetur.

Rumphii Adpendix hisce aucla eft.'

Vera Daun Salam Batavia" Ao. 1693. adlata, inque
horto meo adulta , foliis cum fuperiore convenie-
bat Amboinenfi , ejus enim folia late diftabant in or-
dines fibi obpofita & fere feflilia, formas fupra de-
fcriptas ; junioris vero arbufcula? fex feptemve polli-
ces longa erant, ipforumque venule juxta oras in fi-

nus concurrebant, faporis parum aciduli , haud tamen
adeo gratum exhibebant faporem , licet in Java tene-
ia folia inftar Ulang Ulang cruda edantur, ac forte
inde etiam Baleyenfibus dicitur Jangang Ulang.

Frucr.us illos Jambolance feu Djuet referunt , funt*
vero minores & rocundiores, faporis aciduli & ad-
Itringentis.

Hujus

Het Indoop-bladt.

DIt is meejlendeel een beefier, docb werd zomtydseen
boompje van een dye dik , en om dat '£ daar en bo-

ven onder de gejlagten van Arbor rubra ofAycou
febynt le beboren , zo bebben wy bem plaatze onder de
bomen gegeven.

Het blyft dan meefi een beefier , gelyk de wilde Guja-
vos, met eenjlam van een been dik, regte en runke rys-
kens , een ejfene en bruyn-roffe feborjje. De bladeren

fiaanwyd, en altyd 2. en 2. tegen malkander , op korte

fieeltjes , die dezelve na malkander buygen , kleender en
fmalder, als aan een ander gejlagt van Aycou, 3. en 4.
duymen lang

t
2. dito breed , na voren toegefpitfi, met

tffene kanten , veele d<wers-ribben lopen met bogen aan de
kanten te zamen, gelyk aan alle Aycaus te zien is, bo.
ven loot-groen , onder bleek-groen , van fmaak zuuragtig

y
en watfierk van reuk, bet welk de Inlanders voor Aro-
maiicq bouden.

De bloem fiaat op een langwerpig knopje, engelykt de
witte Jamboezen of Gujavos , docb is kleender en digter

van draden , daar onder groeyt de vrucbt , op de manier
als de Jamboezen of Nagelen groeyen , in de grootte van
een duyven-ey , wit , en aan de eene zyde een vceinigplat^

boven met een kroontje of navel, gelyk de Jamboezen,
vanfmaak zuuracbtig, van binnen met een groote gerim~
pelde fieen. Z/y gelyken zeer na die zoort van wildejam'
boezen, die men Jambu Sakkelat noemd, docb zyn met
eetbaar. Zyn bout is de Aycau gelyk, docb wat harder
enfynder van fief, echtet tot 't timmeren niet gebruyke-

Het waft op vlakke velden,en in kreupel-boffcben ,veel
omtrent 't Kafieel Victoria , de vrucbten ziet men in

Juny.
Naam. In '* Latyn Folium intindlus , na *t Maleyt-

febe Daum Salam, dat is Had des indoops, van zyn vol-

gende gebruyk. Amboins op Leytimor Kepa. Zommige
noemen TAycau tuha , om dat de bladeren van onderen
groen-blaauw zyn

} gelyk aan de Tuba flerilis, en H is

in der daat anders niet , dan een beefieragtige Aycau.
Gebruik. Dewyl deze bladeren van een rynfebe ,enby

de Indianen aangename fmaak zyn,zo werdenzegebruykt
by vleefcb en vifeb te koken, om bet zap een aangename
zuurte tegeeven, met een kleene zamentrekking , daarom
voerenze de Zeevarende met bosjes by bun , ja brengenze
zelfs van Java in Amboina, dewylze niet weten, datze
bier 00k vallen; diergelyke zuure zauce en dopinge bou-
denze gezont op zee, en daar van bebben de bladeren ba-
ren naam. By debotte Amboinezen zynze ingeengebruyk9
00k verklaarden my eenige Maleyers , dat die op Java
waffen aangenamer van fmaak zyn dan de Amboinezen ,
alleenlyk dient bun 't bout ,zomtyds totfielen aan gereet-
febappen, om dat bet bard enftyfis, gelyk*t ivilde Na*
gel-bout, De feborffe werd by de Amboinezen gebruykt
in }

t koken van de Papeda, en daarom 00k onder de Oebat
Papeda geteld,

De Hitoeezen bouden *t voor een Aycau Boppo , waar
van

y

t gemeenerof breedbladige boven in 't 4. Boek , Ka-
pittel 40. befebreven is, en voor 't tweede offmalbladige
boudenze dit Daun Salam.

Het Aanhangzel van Rumphius is hier mede
venneerdert.

Het opregte Daun Salam van Batavia Ao- 1693. ge-

bragt , en in myn tbuyn opgefeboten , quam in bladeren

meefi overeen met bet bovenfiaande Amboineze; want de

bladeren fionden in wyde tujfcben-plaatzen , en in ryen

regt tegens malkander ,fcbier zonder voetje , van gedaan-

te als boven fiaat , docb aan 't jonge boompje waarenze
wel 6. a 7. duymen lang, en baar adertjes liepen langs

de kanten met bogten i'zamen , vanfmaak een weinigzuur-
agtig, docb van geen zonderlinge aangenaambeia , boe-

wel men op Java de jonge bladeren als Ulang Ulang
raauw eet , en miffebien 00k daarom by de Baleyers ge-

naamt Jangang Ulang.
De vrucbten zullen zyn als Jamboelaens of Djuet

,

docb kleender en ronder , mede zuuracbtig en zamentreh

kende vanjmaak* .

De

**
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Hujus arboris folia a Javanis pifcibus adcoquuntur, De bladeren dezes booms werden by de Javanen meeft

ut lpiorum camolum odorem & faporcm tollant. gebruykt by viffen te kooken, om deulve de modderacb*
Hunc in nnem primo iupra ignem leviter torrenda tige reuk enfmaak te benemen; tot dien einde moetmenze
firot, unde gratum ipirant odorem , tumque pifcium eerfi over 't vuur houden, en half braden , waar doorze

In Java in perfectam excre- een aangenamen reuk krygen , en dan in de vifch-zop doen

;

fcic arborem.
Huic maxime adfinis eft alia arbor, Daun Parawas

di&a , quam quidam cum prsscedenti confundunt

,

Parawas autem non in akam excrefcit arborem, fed

tantum frutefcit, qui longis fuis flagellis aliis fefe in-

mifcet herbis, ac potiffimum obcurrit juxta fluminum
ripas circa Bataviam : Ejus folium brevius ac rotun-

dius eft illis prascedentis , atque coftae magis per
longitudinem decurrunt, magisque protuberant, nee
iftas gerit transverfales vCnulas , qua? in praecedentis

obfervantur folio, hoc vero longioribus infidetpetio-

lis , qui cum nervo medio inferius nigcrrimi funt.

Hujus arboris odor & fapor arOmaticus quoque magis
eft , ipfiusque fruttus ignoti funt , immo ipfis Javanis

:

Ejus folia in fafciculos conliguntur, atque in Javano-

rum ciftis aromaticis venduntur ad ufum Medicum,ha2c
enim folia cum MuJJi & Coriandro contrita , abdomini
pueforum inponuntur contra ipfius tormina.

op Java wert bet een volkomen boom.
Hier mede beeft groote gelykenijfe een andere boom,

Daun Parawas genaamt , bet welk zommige met bet
voorgaande vermengen ; docb Parawas wert geen boogen
boom , maar blyft een ftruyk , die met zyn lange ranken
over andere ruygtens jlingert ,en meeft tevinden is langs
de rivier-kanten omtrent Batavia. Het blad is korter en
ronder dan bet voorgaande , zyne ribben lopen meer in de
lengte , en fteeken meer uyt,zonder de veele dwers-ribbe-
kens , die men aan 't voorgaande ziet , ook met merkelyker
voetjes offteelen , zynde den Jieel en de middel-zenuwe
pik-fwart van onderen, reuk enfmaak is ook fpeceryacb-
tiger. De vruchten daar van zyn onbekend, zelfs by de
Javanen. De bladeren werden in bondeltjes gebonden,
en in de Javaanze kruyd-doozen verkogt tot eenig Mede-
cyn, want de bladeren met Mufli en Coriander gewre-
ven , werden gefpreid op den buyk der kinderen tegeni

buykpyn.

CAPUT QUADRAGESIMUM XLVIII. HOOFDSTUK,
O C T A V U M.

T . nr r n • r De (lymeriire Hout-Boonii
Lttgnum Mucojum. Laju Lapia. J J °

HiEc eft arbor illveftris , longa anguftaque gerens
folia inftar Bintangor Oetan, verum non itahaec

fcabra funt, quinque, fex, & novem pollices

longa , binos & tres digitos lata , vetuftarum vero
arborum tantum quinque & fex digitos longa funt &
binos lata, fuperne glabra, inferne paucis ac fubtili-

bus venis transverfalibus donata , ad oras artte &
fubtiliter ferrata, ita ut vix dignofci poflit,facillime

autem decidunt folia, qux inregularia ramulis infident,

atque inferiora femper breviora funt fuperioribus.

Flos primo rotundum refert capitulum, magnitudi-

ne Myrtilli ,
qui calici infidet pentapetalo , firmo, & re-

trorfum flexo , atque dein fefe aperit in quinque con-

cava & fordide albicantia petala , intus repleta brevi-

bus ftaminibus , cralfas & flavas antheras gerentibus,

inftar feminis cujusvis duras, in illorum centro piftillum

locatur, quod in fru&um excrefcit , qui oblonguseft,

pentagonus inftar illius Odani , atque in quinque de-

hifcit partes , inter quas quinque plana & oblonga lo-

cantur femina,ftilo interrnedio conjun&a, Majo au-

tem obfervatur.

Arboris lignum longis ex fibris conftat, eftque al-

bum, folidum, ac quodammodo ruffum, fere inftar

illius Bintangorce filveftris , atque fatis durabile , & x-
.

dificiis aptum , li ficco caefum fuerit tempore.

Ejus cortex craffior eft ilio Bintangorae , glabcr

quoque , atcme fi decorticetur , facile disrumpitur

inftar illius Bintangorae , facillime autem a trunco fe-

parari poteft. Si truncus incidatur , per aliquod tem-

pus lymphamucofa exftillat inftar Papedae
,
qua; mox

condenfatur, unde & nomen fuum fortita eft hzec ar-

bor.
Nomtn. Latine Lignum mucofum. Amboinice&Ma-

laice Caju Lapia & Ay-Lapia.

Locus. In Amboinse montibus crefcit , ac potiffimum

in Leytimora.

Ufus. Lignum oportet ficco anni tempore caedere,

fique penitus fit ficcum, aedium te&is infervire poteft,

quum fit leve ac fatis durabile , fi vero nimis recens

adhibeatur, cofibs facile generat , atque circa folum

cito putrefcit. In Leytimora mukum expetitur ad

tettorum opera , quum longa exhibeat tigna, recens

vero grave eft,ac proin difficile eft illud ex fil vis pe-

tere, tarde etiam exficcatur; ejus cortex contritus,

atque fub aqua rapibus intrufus, anguillas enecat,

ita ut mortu33 per aquas fluttuent.

Caju Lapia, quae hujus parvifolia fpecies a Soya-

nenfibus habetur, multo minora gerit folia , quatuor

& quinque pollices longa, binos lata digitos,abutra-

cue parte acuminata fere usque ad ipfum ramum ,

Tom. III. feffi-

Dlt is een wilde boom met lange enfmalle bladeretti

gelyk die van Bintangor Oetan, docb zojlyf niet,

5. 6. en 9. duymenlang, 2. eny vingers breed,

docb aan de oude boomen zyn ze maar 5. a 6. duymen
lang, 1. dito breed, boven glad , beneden met weinige en

fubtiele dwers-ribbekens , aan de kanten digt en donker

gezaagt , zo dat men 't qualyk merken kan , en ligt mfval-

len. Zy flaan zonder ordre aan de fteelen , en de agtert

fie zyn altyd korter dan de voorfie.

De bloem is eerjt een ronde knop, in de grootte van
Myrtilli, ftaande op een voetje van 5. Jlyve en agter'

ivaarts gebogene blaadjes gemaakt , zig openende in 5,
bolle en vuyl'Witte blaadjes , binnen uytgevult met korte

draatjes , dragende dikke en geele noppen , zo bard ah
eenig zaad , in de midden verbergende een beuveltje , uyt
het welk de vrucbt <uuert. Zy is langwerpig , vyfboekig,

gelyk die van Udani , en opent baar in 5. Jlukken , tuf-

J'cben dewelke leggen 5. platte en langwerpige zaaden i

en in de midden een pilaartje , men vindze in May.

Het bout is langdradig, wit, digt , en een weinig na
't roffe trekkende , bykans als bofcb-Blntcingor , redely

k

durabel als '£ in de drooge tyd gekapt werd, en tot den

huysbouw bequaam,

De feborffe is dikker als die van Bintangor , ook effen ,

en *t breekt in 'ffcbillen ligt af, gelyk aan 't Bintangor,

z;y laat baar insgelyks zter ligt van den flam affcmllen,

Als men in den flam kapt , loopt 'er voor een poos een

flymerig water uyt als Papeda , waar van by den naam
beeft , 't welk Jlraks opdroogt.

Naam. In
y

t Latyn Lignum Mucofum. In 't Am*
boinfeb Maleyts Caju Lapia en AV-Lapiaf

Plaats. Hy wafi in 't Amboinfcbe gebergte , meeft op

Leytimor.

Gebruik. Het bout moet in de drooge Moeffon gekapt

werden , en als
y
t dan ter degen droog is , kan men het

in den buisbouw aan '£ dakwerk gebruyken, daar 't ligt

en redelyk durabel is , maar te verfeb gebruykt , word *t

ligt wormfiekig , en omtrent den grand kan *t feenemaal

jiiet duuren. 't Word ecbter op Leytimor veel gezogt tot

dakwerken, om dat bet lange fparren geeft, hoewel bet

verfeb zynde, fwaar valt uyt bet bofeb te draagen, en

langfaam opdroogt; zyne feborffegewreven , en onder wa-

ter in de klippen geftoken, doet de Aalen fterven ,endood

voor den dag komen.

Caju Lapia bet kleenbladige , of daar voor van de

Soyanen gehouden, beeft veel kleender bladeren, 4. en 5.

duymen lang , 2. vingers breed, agter en voren toege-

fpitfl febier tot aan de tak, met evene kanten, en fyne

Cc • parale-
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feffilia & integra , codas gcrunt fubtiles & parallels, parallele ribben doortogen , waar in zy met Arupa over-

qua in re cum Arupa convenient, folitaria vero & ten komen, enftaan enkelt zonder ordre om baare ronde

inordinata ramis iniident rotundis, funtque craflius- takken, dikagtig, ftyf, en aan zommige kan men aande
cula, &fcabra, atque quorundam ore fubtiliter ac kanten effen bemerken> datze fyn gezaagt zyn.
<i!v Vnvf\fr> fiirifvix ferrate funt.

Tabula Centefima Trigejima De hondert en dertigjle Plant

Ramum exhibet arboris, quse Caju Lapia feu tigmm rnucd- Vertoont ccn Tak van cen Boom,welke Caju Ijapia,oRc

Jim vocatur. dejtymerige hout.Beom genaamt wert.

CAPUT QUADRAGESIMUM XLIX. HOOFDSTUK.
N O N U M. ^ - •

# nDe Tammt Bunie-Boom,
Bunius* Bune.

VEra Bunius arbor eft fruttus ferens edules , at-

que in Amboina exotica, quum.vero ejus filye-

itris hisce in infulis inveniatur fpecies , hinc

utrasque illas hoc in capite defcribemus.

Primo Bunius Sativa, feu. vera Bune, mediocris eft

arbor inftar Pruni , comam gerens anguftam , rarosque

majores ramos , quorum rachides folia emittunt. Ar-

boris cortex eft craffus , fuccofus , & fragilis , tenuior

vero illo fubfequentis filveftris fpeciei. Folia ma-

HEt regte Bunie is een boom, eetbare vrucbten dra*
gende , en in Amboina uplands , maar dewyl bi
een wilde zoorte beeft , in deze Eylanden gemeen

zo nioelenze beyde in dit Kapittel befebreven werden.
i. Bunius Sativa, of eygentlyke Bunie, is een middel.

bare boom, als een Pruyme-boom, met een fmalle kruyn,
in weinige boofd-takken verdeeld , maar de ryskens z;y/2

met bladeren beladen. Defcborffe is dik, zappig,enbros,
doch dunder dan de volgende wilde. De bladeren komen

gnitudinctSc forma conveniunt cum illis Guajavi,funt in grootte en fatzoen met de Gujavus over een, dog zyn
autem multo glabriora & fuccofiora, nee per paria

fibi obpofita funt inftar illorum Guajavi , fed inordi-

nata, & ar&e fibi juncta in rachidum fummo brevi-

bus in petiolis, antrorfum inflexa, ac gravitate ra-

chides deorfum deprimentia. Vetufta quinque, ju-

niora feptem pollices longa funt, tres, quatuorque

digitos transverfales lata, in brevem craffumque de-

finentia apicem , integra , crafla , fcabra , & fuccofa,

crate acida inftar Acetofas debilioris , fed parum vi-

fcofa
#& mucofa. Superne glaberrima & sequalia

funt, inferne venulae vix dignofci poflunt.

Floresex racemis excrefcunt digitum longis , midi-

que parvis viridibuscapitnlisdonatis,©blongo-acutis.

In horum fummo aliquid fefe inftar floris obfert,ex

paucis brevibus , albisque ftaminulis compofitum,

veel gladder en zappiger , ftaande geenzints in rygen te-

gen malkander, gelyk aande Gujavus, maar zonder order

±

en digt agter malkander , aan bet voorfle der ryskens op
korte ftelen voorwaarts gebogen , en met baare fwaarte
de takskens neerwaarts buygende. De oude zyn 5. de
jonge 7. duymen lang , drie en vier dwersvingers breed,

eyndigende in een korte dikke fpitze, met effene kanten ,
dik, glad, en zappig, met een aangename rynsbeid,als
Jlappe zuring, doch wat fmeerig enjlymerig. Boven zyn*
ze ganfeb even en glad > van onderen kan men pas de
adertjes bekennen.

Het bloeyzel komt voort aan trosjes, een vinger lang>
daar rondom kleene groene knopjes fiaan , langwerpig
/pits. Op dezelve vertoond zig iets als bloeyzel , zynde
weinige korte en witte draadjes, 't 'welk Jlraks qfvald,

quod mox decidit , ac fru&us ftatim ad ordinariam en de vrucbt groeyt dan voorts tot baar ordinaris grootte,

excrefcit magnitudinem inftar minorumUvarum.Fru- als kleene druyven. De vrucbten bangen aan troJJen %
ttus ex racemis dependent, uti in Europa Ribefia, gelyk in Europa de Aalbesjes , of in India de Peper,
vel in India Piper, qui rotunds funt baccae, inftar zynde ronde befien , gelyk erweten , docb wat grooter,

Piforum, fed paulo majores, primo rubra? & acidifli- eerfl rood en zeer zuur, in de rypbeidfwartachtig, zap-

mx, per maturitatem nigricantes , fuccofce, & aci- pig, en ryns-zoet >bequaam om raauw te eeten,meteenige
dulae dulces , efui aptce , parvos continentes acinos

in fuccofa ipforum carne. Arboris lignum vile eft

& inutile.

Nomen. Latine Bunius Sativa five Domejlica. Ma-
laice Bune. Macaflarice Bune Carbon. Javanice Bune
Carambau. Bataviae Catti Cutti feu Cutti Catta, quod
MaJaicum videtur nomen.

Locus. In Amboina, uti diftum, eft exotica, vul-

garis vero in Macaffara& Java, ubi cii$a asdes, & in

hortis ipfis vicinis plantatur,ejus enim fru&us in fo-

to venales proftant, hoc autem laborat vitio, quod
ejus folia ao Erucis plerumque depafcantur,ut & a

vermibus , qui amant fefe in hisce abfeondere foliis

:

In Amboina per MacaiTarenfe femen hanc ferui , dbi

fatis cito excrefcebat, fed tarde fru6tus producebat,

ejusque flore* fruftra decidebant , licet adeffent plu-

rimcB arbores crus craftae
,
quasque fextum & fepti-

mum jam inplebant annum.
Ufus. Hujus arboris fruclus maturi & nigricantes

cum racemis decerpuntur , inftar Ribefiorum, inque

foro venduntur, atque crudi eduntur, qui grate aci-

di funt , iitimque fedant. Tenera ejus folia ad olus

adhiberi poflunt cum alio Sajor feu olere, cruda
quoque inftar Laclucas eduntur , quae pifcibus iti-

dem adcoquuntur, ut grate acidum ipfis concilient

condimentum. Utraeque Bunii per ftipites propaga-
ri poifunt , ipfarumque folia a vaccis depafcuntur

,

unde & nomen obtinuit. Si^rbores fruftus non be-

ne producant , foramen per ipfarum truncos perfo-

ratur , ita tamen ne per cor penetret, trajice turn

funiculum Gomuti, qui dependeat, copiofiores fruftus

producent, quum fuperflua. liquidi pars effluat.

Secundo

kleene zadekens, in

en ondeugend.
zappige vleefcb. Het bout is Jlegt

Naam. In 't Latyn Bunius Sativa, five Domeftica.
Op Maleyts Bune. Macajfars Bune Carbou. Javaans
Bune Carambou. Op Batavia Catti Cutti of Cutti Cat-
ta, 't voelk mede Maleyts ivil zyn,

Plaats. In Amboina, als gezegt, is by uytlands, maar
gemeen op Macajjar en Java , alwaar by omtrent de
buyzen, en in de naafte tbuynen i&ert geplant, want de
vrucbten voerden op de markt verkogt , docb de bomen
bebben die fauten, dot de bladeren meefi afgegeten zyn
van de Rupzen en Wormen , die zig geerne in zyne bla-

deren verbergen. Ik beb ze op Amboina door Macajfars
zaad gezaayt, daar ze «joel baajiig opjebooten , maardroe-
gen langjaam, en wierpen 't bloeyzel vergeefs af, hoewel
'er bomen onder voaren een dye dik, zes en zeven jaren
oud.

Gebruik. De vrucbten ryp enfivart geworden, wer-
den met de trosjes afgeplukt, gelyk Aalbefien, en op de

markt verkogt, m6n eetze rauw uit de band, om datze

aangenaam ryns zyn , en den dorft verjlaan. De jonge

bladeren kan men tot moeskruyd gebruyken onder ander
Sajor , als mede raauw onder Jalade eeten. De befien

nverden 00k by vifeb gekookt, om een zuarejouce te beb-

ben. Beyde de Bunees kan men met ftokken verplanten*

en de Koebeeflen weyden de bladeren graag af, waar van
bet de naam beeft. Als de bomen niet wel dragen willen,

zo boort men een gat door denflam, docb dat bet niet

juyft door
,

tbertgaat,fieekt daar door een touwtje van
Gomuto,m laat bet zo bangen, zo zal by beter dragen,

dewyl een deel van de overvloedige vogtigbeid^ bier door

uytloopu
2. Bunius







VBoek.XLIX Hooftft. AMBOINSCH KRUYDBOEK. 20*
Secundo Bunius agrefiis feufilveftris2?w72*,aliquan

do tantum frutefcit, tempore autem adeo craffefcit,

ut vir earn vix complecli poflit, ejus cortex turn bi-

nos digitos craflus ell ; fuccofus admodum & mollis

,

rami vero funt recli & firmi uti in filveftri Guajavo,
cum qua foliatura quoque convenit, hujus veromul-
to breviora funt , tres pollices longa , atque in ra-

mulorum fummo plura fibi fubpofita,qu;E fubtusplu-

res gerunt protuberantes coftas , & integra funt. Te-
nera horum folia acidulum habent faporem cum levi

adftri&ione & aufteritate.

Flores ex racefhis excrefcunt , uti in domeftica
fpecie , fecundum ramulos ex foliorum alis, hi vero
breviores funt, pluribusque capitulis ornati, quorum
flores diftingui ac dignofci vix poflunt ,. ex viridibus.

enim hisce capitulis, quantum videtur , mox fru&us
excrefcunt ,

qui multo minores funt illis domefticae

fpeciei , qui parva & rotunda funt granula inftar Pi-

peris , rubra & acida , quum fint inmatura, nigri-

cantia , & dulciora , (i matura , vetufta autem corru-

gantur. Ramorum cortex vix acidus eft , fed magis
adftringens , arboris lignum fatis durum eft.

Nomen. Latine Bunius agreftis,& Arbor Salamandra,
quum ignis flammas refiiftere poflit. Malaice & Ma-
calTarice Bunerea. Javanice Buni & Wuni. Amboini-
ce in Leytimora Ayune, feu proprie Aywune , quum
Ayune fit arbor nuda.

hocus. In Amboinae locis ventofis obcurrit in le-

vibus lilvis , ubi folum eft acutum & faxofum.

Ufus ejus hue usque nondum innotuit, nee ejus

fructus edules funt, fed tenera ejus folia cruda edun-
tur inftar Ulang Ulang ad Bocaffan. Vaccse amant
ejus folia depafci. Peculiarem & miram habet pro-

prietatem , quod ignis flammas tolerare poflit , faepe

enim lit, campos& frutices deflagrari, in-quibus cre-

fcit, unde & cota ejus confumitur coma , per cor-

ticem autem cralfum & fuccofum confervatur, itaut

dein de novo progerminet , unde & mihi Salaman-
dra arbor dicitur. In Macaflara variae ejus filveftres

inveniuntur fpecies feu Bunerea , crafliflimos fajpe

gerentes truncos concavos ac foveis excavatos, in

quibus ^oCe ferpentes aliaque animalia abfeondunt,
quum ipfarum trunci fint mufcofi & refrigerio infer-

viant. Fruttus ejus aceto infufi , elegantem ipfi ru-

brum conciliant colorem.

2. Bunius agreftis of wild Bune ; dezen boom blyft
zomtyds eenftruyk, docb met '<?r tyd word by zo groot,
dat bem een man pas omvademen kan. ZynfcborJJe is
als dan wel 2. vingers dik, zeerfappig en week.de tak-
ken zyn regt enjtyf, gelyk aan de wilde Gujavos, die
by anders aan bladeren 00k wel gelykt, docb deze zyn
veelkorter, drie duymenlang, en wat fmalder , met een
rondejpits

, op korte fteelen , enkeld , en boven malkander
aan de ryskens Jlaande , van onderen met uitftekende rib-
ben, en evene kanten. De jonge bladeren bebben een
zuren Jmaak, met een kleene adjlrittie en wildigbeid. «

Ret bloeyzel komtvoort aan trosjes, gelyk aan 't tarn-
me, langsde takjens , uyt den oorfpronkder bladeren,
docb deze zyn korter en knoppiger , daar aan men geen
befebeyden bloeyzel bekennen kan; want uyt de groene
knopjes, zo 'tfcbynt, groeyen ftraks de vrucbten, de-
welke zyn veel kleender dan de tamme , zynde kleene ron-
de korls , als peper , rood als ze nog onrjp zyn , en zuur,
fwartacbtig, als ze ryp zyn, en zoeter , docb oud wer-
dende, rimpelenze gebeei in. De baft van de takken heeft
weinig zuurte, maar is meerder zamentrekkende , bet bout
van den boom is redelyk hart.

Naam. In 't Latyn Bunius agreftis, & arbor Salaman-
dra , om dat by de vlammen des vuurs verdragen kan.
Op Maleyts en Maccaffaars Bunerea. Javaans Buni en
Wuni. Amboinfcb op Leytimor Ayune, of eygentlyk
Aywune , dewyl Ayune is de Arbor nuda.

Plaats. Men vind bem in Amboina op lugtige bergen,
onder 't kreupelbofcb , daar bet watfeberp en kraal-ftee-

nig is.

Gebruik. Zyn gebruyk is nog niet ter degen bekent,

en de vrucbten werden niet gegeten ,bebalven dat dejonge
bladeren werden raauw gegeten, als Ulang UlangewBo-
caflan. De Koeheeflen weyden zyn loof gaarn af. Hy
heeft een wonderlyke eygenfehap , dat by de vlamme des

vuurs verdragen kan, want bet gebeurt dikwils, dat men
de velden en ruygten afbrand , daar by Jlaat , waar door

by mede van al zyn loof berooft werd , ecbter bewaart

bem zyn dikke en zappige fcborjfe,zodatbydaarnaweder
uytjlaat ,daarom ik bem Salamander-fcoom genoemt bebbe>

Op Macaffer heeft men verfebeide wilde zoorten of'Bune-

rea , gewinnende zomtyds zeer dikke Jlammen , bol , en

vol kuylen , daar in zig dan Serpenten en andere gedier-

ten opbouden , om dat zyn flam mofebagtig en koel is.

Deze vrucbten in azyn gedaan t verwen den zelven feboon

boog-rood.

Tabula Centejima Trigejima Prima De Honderi een- en dcrtigflz Plant
*

Ramum cxhibct Eunii (ativ<se. Ycnuum ccn laK ran de tamme Bunie-Boom.

tJbi Litt. A ramulum denotat /r»#/W nmiftnm aH-rrins , feu Alwaar Lett A. een tahje aanwyft met de vrucbten van A*

ap-ejlis fpecieh andere ofte dc -wilde zoort.

CAPUT QUINQUAGESIMUM.

Arbor Coeli. Caju Langit.

CAju Langit tarn alte fuam adtollit comam , ut

coelum facefcere videatur,ha2C faltem fupra re-

liquas fefe exferit arbores filveftres , altiffima

enim omnium eft, quae mihi hisce in terris unquam
obvenere.

Ejus truncus refte fefe erigit ad viginti quinque vel

triginta ulnarum altitudinem , adeoque craflefcit, ut

bini tresve viri earn vix complefti poflint , prope ra-

dicem non alatus eft , & usque ad verticem ramis

orbatus.

Ejus cortex eft cihereus, glaber, digitum crafTus,

& cornese fubftantise, contra ejus lignum eft leve,

fungofum, album, & longitudinalibus ex fibris com-

pofitum, odoris gravis & faporis amaricantis. Inver-

tice tantum fuos emittit ramos plerumque ere&os,

qui in fummo undique denfis & rettis ramulis obfefli

lunt inregularibus , binos & binos cum dimidio pe-

des longis, & ereftis, horum quisque quinque &fex

gerit foliorum paria , in binos ordines dire&e fibi ob-

pofita , peculiaris formae , quodammodo cum illis Caju

BeJJi feminae convenient^, fex feptemve pollices lon-

ga, ultra palmam lata, in obtufmn apicem definentia

& integra.

L. HOOFDSTUK.
De Lugt-Room.

CAju Langit verbeft zyn kruyn zo boog, dat by den

bemelfcbynt te tergen, of imrners boven alls andere

Wbut-bomen te verbeffen,want by is deboogfie,dte

my in deze Landen ooit voortgekomen is.

Zyn flam febiet regt op, tot de boogte van 25. en 30.
vademen , zo dik, dat bem 2. a 3. man omvademen moe-

ten, by de wortel zander vlerken, en als mede zonder

takken tot aan den top.

Defcborffe is graauw, even, een vinger dik, en van

een boornacbtigej'ubftantie, daar en tegen 'tbout is ligt,

voos , wit , en langdradig , van een bitteren reuk enfmaak.

Boven fpreyd by eerfl zyn takken uyt, docb meeft over

eynd, die aan haar voorfte digt jhet dunne en regte rys-

kens bezet zyn, zonder order, 2. en 2] voet lang, alle

over eynd Jlaande , yder beeft 5. a 6. paren bladeren, in

2. rygen, regt tegen malkander, van een byzonder fat'

zoen , eenigzints als die van Caju Befii *t wyfken , 6. en

7. duymen lang, een band breed of meer 9
met ttnftompt

/pits en effene kanten.

Tom. III. Horum Cc Dt



2o6 HERBARII AMBOINENSIS LiberY.cap.h.

Horum nervus medius ab utracme protuberat parte , De middel-zenuwe puylt te wederzyden uyt , loopt wat
incurvus eft, necperfolii medium decurrit,fupcriori krom, en niet midden door 't blad,maar de voorfte belft

enim parti proxime adjacet,qU32 finuofa quoque eft, acfi nader , welke belft agter ook een boezem beeft , als of 'er

abvupta foret, paucis porro conftatfoliumcoftis,eft- eenfiuk qfgebroken was 1

, worts met weinige ribben, en
que glabrum ac triangulare , inftar illius Metrofideri.

^
't blad is glad en dikagtig , als dat van Yzer-bout.

Arbor haec perfecta fru&us incipit producere, qui Deboomnu tot zynenvolkomen wasdom gekomenzynde,

mihi menfe Novcmbri anni 1688. ex NuiTalaut trans-

mifli foot , ejusque rachides breviores erant quam

fupra indicatum fuit , vix culmum craflae , redtae , fir-

ms ac tribus & quinqUe foliorum paribus obfitap,

* parumque ftriatas, juxta has alii excrefcunt petioli,

pedem circiter longi, transverfaliter vel. deorfum po-

fiti , in miriores qubsdam laterales diviil , inftar ma-

joris racemi , ipforum extremitati infident bina & bi-

na oblonga anguftaque folia , a prascedentibus mul

begint zyne vrucbten te geven , dewelke my in November
1688. van NuiTalaut gezonden zyn,enwaren de ryskens
aan den boom korter dan boven float, fcbaars eenfiroo-
balm dik, regt, flyf, en met 3. a 5. paar bladeren bezet9
ten weinig gejlreept. Bezyden dezelvg komen andere flee-
len voort , omtrent een voet lang , of divers , of agter-
waarts gekeert , en in eenige zyde-takskens verdeeld, als
een groote tros , aan der zelven eynde bangen 2. en 2.
iangwerpige fmalle bladeren by malkander , van de voor'

tum diverfa, quae adcurate examinata nort folia funt gaande veel verfcbillende , en nauw bekeken zynde , be-

Vera , fed tenuifiima* & oblonga? filiquae , qumque
pollices longae, unum latas , fuperne rotundas , feu

obtufe definentes, per Iongitudinem ftriatae , foliis-

que Caju Poeti. majoris adeo fimiles , ut ejus folia

quis putaret eflfe , non autem veras filiquas , fi non in

medio rotundum ac planum exhiberent tuberculum,

folii latitudinem habens , quod plerumque ad exter-

num protuberat latus , ad internum vero concavum eft;

Bina haec folia longitudine, latitudine, & finubus a-

deo inter fefe conveniunt, acfi in prima origine fibi

incubuifient, hoc autem per protuberantiam inpedi-

tur, horum color in recentibus ex flavo viridis eft

inftar floris Canangce , in vetuftis vero fumeus eft

,

vind men dat bet geene eygentlyke bladeren, maar dunne
en Iangwerpige bouwen zyn, 5*. duymen lang, een dito
breed, vanvooren rond,offtomp toelopende

% in de lengte.

gejlreept, en de bladeren van groot Caju Poeti zogelyk,
dat men ze eer voor bladeren , dan bouwen zoude aan-
zien , zo ze niet in de midden een ronden en vlakken bult
badden, zo breed als 't gebeele blad, gemeenelyk aan de
buitenzyde uitpuylende , en aan de andere wat bol. Deze
2; bladeren gelyken in lengte , breedte , en bogten , mal-
kander zo net, als of zy in baar jonkheid , tegens malkan-
deren gejiaan badden , docb de bulten beletten zulks ; aan
de verfcbe is de coleur geel-groen

, gelyk den bloem Ca-
hanga , docb aan de oude rookverwig , en zyn voor de

funtque veri hujus arboris fructus, an vero poft flo- regie vrucbten dezes booms te bouden , docb of zy na, of
res aut fine illis progerminent, hue usque ignotum eft

ob arborum altitudinem ,
quodvis hujus fruftus folium

videtur compofitum eflfe ex binis tenuibus lamellis,

non femper, fed ordinarie circa medium, ubi intume-

fcit & duriusculum eft,cavitatem format, in quaofii-

culum feminale reconditur, quod ad unum latus ve-

nula membranas adha^ret, eft vero hoc planum , ex
rotundo oblongum , inftar faba? Alomode , faepe etiam

cordiforme eft , ataue ab una parte protuberat , ab

altera excavatum eft, duriusculum , & ficcas fubftan*

tiae , faporis amaricantis , coloris flavi.

Officula ifta feminalia horto meo corJmiffa, omnia
fere progermiflarunt, ipforumque nucleos diu infur-

culi lummo gerunt , antequam foliola emittant ; ci-

toque excrefcunt ; rachidesque fex foliorum paria ge-

runt, occo & novem pollices longa, fubtus lanugi-

nosa & gilva , atque fupra memoratus character exca-

vati anguli in teneris foliis non ita notabilis eft quam
veruftorum , nihilominus tamen inferior folii pars

fempci anguaiui en luperiori.

Nomen. Latine Arbor Coeli, juxta Malaienfe Caju

Z.angit, & Amboincnfe Aylanto, h. e. Coeli arbor,

acfi dicere vellent , altitudine fua coelum hanc la*

cefccrc.

Locus. In Ceramas parte auftrali reperitur poft pa-

gum Sepa in anterioribus montibus , ubi e longinquo
dignafri pofeft , coma fua fupra reliquas fefe adtollens

arboresr lilveftres , atque etiam haud longe a litore

crefcit inter Silam & Nalahiam , in NuiTalaut in loco

didlo Tihilanito feptem tales obcurrunt arbores, un-

de magno labore ramum accepi ad ejus defcriptionem

formandam.
Ufus ejus ulterior hue usque ffondum innotuit , li-

cet ex amaro ligni odore concludi pofTet, virtutibus

medicis eflfe prasgnans : Poft Hualoy , prope ortum flu-

vii Ama, quoque reperitur, nee Alphorenfes earn vo-
lunt detruncare , quum adeo rara fit. Dicunt porro
in fenectute , feu quum perfectam adepta fit ftaturam,

rnmos fuos extendere,necaltioremcrefcere,aliquan-

do autem fua dimittit folia, ita ut nuda fit, acde no-
vo regerminet. Nulfalautenfes, qui fummum hujus

arboris confeenderunt verticem , narrant kk homi-
nes turn vidiffe tarn pufillos , acfi feles vel canes ef-

fent.

Adpendix hisce aucta eft.

Tandem flores produxit arbor, quam plantavi, ex
defcriptis nempe majoribus racemis,qui multis onu-
fti fucre flofculis , illis Capfici feu Tnft fimilibus

,

qui nempe ex qninque fexve ftellje-formibus &c ere-
ctis conftant petalis retrorfum flexis , acfi contracli ef-

fent, ipforum color ex viridi flavefcit, intusque re-

pleti funt decern brevibus ftaminibus, quorum quod-
vis

zonder bloeyzel voortkomen , is nog onbekent , w'egens de
boogte der bombn, Ieder blad van deze vruchtfcbynt ge-
maakt te zyn van 2. dunne blikken,niet doorgaans ,maar
omtrent den midden by den bult,daarze wat dik en hart-
acbtig zyn, makenze van Unnen een bolligbeid, daar in
de, zaadkorl los leyd, alleenlyk by den eenen boek met een
adertje aan defebaal vaft, dezelve is plat, uyt den ron-
den langwerpig, als de boom Alomode, en zomtyds ook
bertvormig , bebbende aan de eene zyde een kuyltje , bard-
acbtigi en droog van fubfiantie , bitter vanjmaak, en
geel van coleur.

De voorfz. zaadkorls in myn tbuyn geplant 9 zynfcbier
alle opgekomen , dragende de korls langen tyd boven op
baar jlammetjes ,eerze baare blaadjes vertonen. De boon-

tjes febieten baafiig op , en de ryskens dragen 6. paren
bladeren, 8. en 9. duymen lang, van onderen ivolagtig

en vaal-groen, en 't bovenftaanae merktykenvan een uit-

gefneden boek, is aan de jonge bladeren zo kennelyk niet

ab aan de oude bladeren , met te min is de agterfte belft

des blads altyd fmalder dan *t foorfte.

Naam, In 't Latyn Arbor Coeli, na 't Maleyts Caju
Langk, <r* u^Amb+ittfeb Aylanto, dat is bemel-boom 9
als of ze hem befcbuldigen wilden 3 dat by met zyn boogte

den bemel tergde.

Plaats. Men vind bem op Cerams zuyazydo , agter de
Negory Sepa, op 't voorfie gebergte, alwaar men bem
van verre bekennen kan , met zyn kruyn boven andere
tVout-bomen uytftekende ,a\s mede niet verre vanftrand9
tuffeben Sila en Nalabia , op Nujfalaut ; op de plaats

genaamt Tibilanito zyn 7". zodtmige boomen , van waar
ik met groote moeyte een tak ontfangen beb , om bier te

befchryveni

Gebruik. P'anzyn verder gebruyk is ook nietsbekent,

boewel men aan den bitteren reuk des bouts afnemen kan9
dat 't eenige kragten moet bebben. Acbter Hualoy, by
den oorfpronk van 't riviertje Ama, word by ook gevon-

den , en de Alpboerezen willen bem niet afkappen, om
zyn zeldfaambeid. Zy zeggen,dat by eerji in zyn ouder-

dom, of als by zyn volkomen fiatuur beeft, zyne takken

uitfpreyd,en dan nietboger werd,docb zomtyds zyne bla-

deren afwerpt , zo dat by kaal float , en dan weder nieuwe
gewind. Die van Nujfalaut, die in de kruyn dezes booms

geweefi zyn, verbalen dat 23? de menfeben beneden Z9

kleen zien, als bonden en katten.

Het Aanhangzel is bier mede vermeerdert,

Eindelyk is bet bloeyzel voortgekomen aan een boom ,

welke ik geplant bebbe , namentfyk aan de voornoemde

groote troffen , dewelke veele bloempjes dragen, die van

Capficum of Tsili gelyk, te weten van vyfenzes jters-

fewys Jlaande blaadjes agterwaards gebogen , als opge-

rompen, de coleur is groen-geel, van binnen uitgevult

met 10. korte draadjes, ieder dragende een kort nopje als

Cumin*
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visantheramgerit breyem Cumini femen refercntem, Cumin-zaad, vanreukfterk-geyl,ennietzeeraaneenaam
odoris gravis& molefti, nee grati , qui proxime adce- naafikomende met die van Coculi Inui De tak fen (loan
ditm CocuH Indict. Rami vero hisce racemis ex met deze troffen uit den bladdragenden fleel fpruytende .
petiolisfohofisortis onufti funt. beladen.

J jr'^J*' 1™**

, Tabula Centejima Trigejima Secunda De hondert twee- en dertigfte Plaat

Ramum exhibet arboris QoeTt feu Cajtt Langit. \ yertoont een Tak van de Lugt-Bom, oftc de Caju Latgfc
Boom,

CAPUT QUINQUAGESIMUM LI. HOOFDSTUK
FRIMUM.

Aalius. .

DcAal-Boom.

A Alius duplex eft, prima vulgaris feu parvifolia,

altera latifolia eft.

Parvifolia Aalius raro In arborem excrefcit,

plerumque enim frutefcit , in multos fefe dividens

breves ramos, unde & denfam format comam. Ejus

cortex eft glaber& fufcus, adfurculorum ortum quo-

dammodo hirtus , non per fpinas , fed obtufos apices,

ramulis vero folia alternatim infident, illaque Blim-

bingi teretis referunt, funt autem rotundiora & gla-

briora, ac plerumque Elipticae figurae , unum cum
dimidio & binos pollices longa, glabra,& ad ta&um
mollia, intenfe viridia, paucisque albis venulis per-

texta, fubtus glauca, faporis ingrati , plurimi autem
ramuli fimui excrefcunt uno ex ortu.

Ex quavis fere foliorum ala eapitula quasdam viri-

dia progerminant, quorum tamen unum tantum ex-

crefcit in patinam quad parvam , primo inftar pomi
viridem. dein rubentem, in cujus centro granulum

locatur inftar pifi , fed parum comprefTum & umbili-

catum^ & eleganter quoque rubens inftar patina;

iftius , intus in orbem plurima nigra locantur (emina,

trigona,feu fruftula referenda confcifli globuli , Ace-

tolae femina semulantia. Patinas has eleganter ru«

bentes , feu calices ac fruttus elegantem praebent ad-

Ibeftum inter laete viridem comam , diuquc perfiftunt,

folia vero potifiimum exefa funt a nigris formicis >

quae copiole hanc perambulant arborem , ficcaque ni-

gerrima funt : Cortex fatis craflus eft , fuccofus , interne

expurpureo rubens colore. Lignum album eft, circa

cor purpureum , fatis folidum , non vero durabile.

Secundo Aalius latifolia humilis eft arbor, plerum-

que crus & aliquando virum crafTa, ejus cortex craf

fior eft illo praecedentis , interne pallide rubens &
fuccofus , folia ejus quoque alternata funt, duplo &
triplo longiora priorious , haec vero iftas patinas feu

caliculos non gerunt , fru&usque plerumque rotundos

referunt nucleos : Lignum externe albicat , interne

rubet ,
prima fpecies litora amat inter alios frutices

crefcens , altera magis remote in ipfa terra in levibus

Clvis provenit.

Nomen. Nota eft haec arbor Hitoenfi nomine A'dl

& Mabumaa , h. e. Pbarmacum Sagueri. In Leytimora
Eybetu Ber, h. e. Malaice Tomboan Autan, feu fur-

culus , qui transmittitur.

Ufus utriusque arboris hue usque mihi nondum
innotuit, apud Amboinenfes enim fpretus eft frutex,

corticem vero latifoliae fpeciei vidi adhibitum ad

Oebat Papeda defectu melioris. Idem quoque cortex

Saguero infunditur potui, fi alius deficiat. Prima feu

anguftifolia fpecies , fi in arbufculam excreverit, trun-

cum format durum , qui poftibus minorum sedium in-

fervire poteft.
'

N. B. Huic capiti nullam inveni fubje&am figuranu

AA1 fx tweederley , de eerjle gemeene of Ueenbladige%
de tweede de grootbladige*

De kleenbladige Aal word zelden een boom, maar
blyft meeji een beefier , die zig in v.eele korte takken ver-

deeld, en een digteftruyk maakt. Defcborjfe is effen en

bruyn, docb omtrent den oorfpronk der telgen watfteke-
lig ,'t welk egter geens doornen^ maar ftompeJ'pitzen zyn9
aan de telgen Jlaan de bladeren verw'tjfslt ttgen malkan-

der te weerzyden:
% en gelyken de bladeren van Blinbin-

gum teres, dog ronder en gladder , meeji ovaals-gewys,

I* en 2. duymen lang t ,glad t en zagt in 't aantaflen,

boog-groen , met weinige voitte adertjes , van onderen

blaauw-groen , onlieflyk vanfmaak,en zulke telgjes Jiaan
ettelyke by malkander, uit eensn oorfpronk.

Bykans uit ieder feboot der bladeren komen eenige groe-

ne knopjes voort, waar van ecbter maar een tot perfects

komt, en verandert in een kleenfcbotelken, 't voelk eerfi

appel-groen , daar na rood voerd , in de midden float een

korl,als een erwete t dog wat ge.lrukt , en met em kuyltje

bovenop, mede coraal-rood
y gelyk 't fcbotelken , binnen

jlaan in een kring veele fnmrte zaden , drieboekig , of als

flukjes van een doorfneden kogel , gelykende 't zaad van
Zuuring. Deze rooaefcboteltjes en vrucbten jlaan zeer

mooy onder bet blyde groene loof, en blyven daar lahge

aanzitten, docb de bladeren zyn meeji doorwreten van
fwarte mieren , die overvloedig aan dezen boom woonen 9

en de afgevallene en drooge bladeren voorden pikfvoart.

Defcborjfe is redelyk dik, fappig,en van binnen purper'

rood; bet bout uuit, en omtrent 'tbert ligt-purper > rede-

lyk digt , docb niet durabel.

2. De breedbladige Aal iverd een lagen boom , in 't

gemeen een dye , en zomtyds een man dik : De fchorffe is

dikker dun aan de voorige , van binnen Ugt-rood en zap-

pig ; de blaaerenjtaan ook in verwijfelde ordre aan baare

ryskens, voel twee en driemaal langer dan de vorige,

bebalven dat men bier aan zo merkelyke fcboteltjts niet

ziet , en meefl ronde korls werd,en ; 't bout is van buiten

wit, maar boe meerder na binnen toe, boe roder; 'teerfle

gejlagt voafi geern omtrent denftrand, onder andereruyg-

te , 't ander waft verder landwaard in , in 't kreupel

bofeb.

Naam. Hy is bekent met de Hitoeeze naam Aal , en

Mahumaa , dat is Pharmacum Sagueri. Op Leytimor

Hyhetu Eer, dat is in 't MaleytsLamboa.il autan, of

een uitfpruytzel , dat verzonden word.

Gebruik. Tot nog toe is my geen gebruyk bekent van

beyde deze bomen,zynde by de Amboinezen een ongeagten

ftruyk , docb de fchorffe van 't breedbladige beb ik zien

gebruyken tot Oebat Papeda , en dat al mede by gebrek

van beter. Dezelfde fchorffe word ook in de Sagueer

gedaan, als men geen ander beeft. De eerjle of kleen^

bladige zoorte tot een boompje geworden,gewind een bard

bout, 't welk men totftylen aan kkene buyzen gebruyken

kan.

KB. Ik heb by dit Hoofdftuk geen figuur gevonden,

CAPUT Cc 3 Til.
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CAPUT QUINQUAGESIMUM LII. HOOFDSTUK
SECUNDUM.

Folium Hircinum. Gumira. Het Bokke-bhdt>ofdeGuniira-B

NOftra natlo hanc arborcm Sambucum Indicam

efle putat, quam fententiam non penitus rejici-

mus, licet magnam differentiam inter binashas-

ce obfervemus arbores , praefertim quoad vires. Du-
plex eft, domeftica & lilveftris, cuique autem fingu-

lare tribuimus caput.

Goemira domeftica mediocris eft arbor, haud ma-
jor Limonio, rotundos gerens ramulos , firmos, &
ficcos, nulla vel rara medulla repletos, vetufti vero

rami aquofum gerunt cor.

Folia ejus cruciatim fibi funt obpofita , quod caste-

rum in rotundis ramis raro confpicitur,qua2dam vero

paria cruciformia in junioribils arboribus oblique pofita

funt : Inasqualis funt magnitudinis , & formae , juxta

.

binas fpecies , marem nempe & feminam.
Ilia maris oblongum referunt cor,inferius binis ro-

tundis auriculis donata , fuperius in obtufum apicem

definentia, fex feptemve pollices longa, quatuor &
quinque lata, obfcure vindia,integra, exceptoquod

tenera parum& ample ferrata lint; ilia feminae breviora

funt, rotundiora, ex flavo viridia feu flavefcentia,

utraque flrma funt , & ab utraque parte quatuor obli-

quas gerunt coftas fere inftar Siri folii : Vetuftae ar-

bores rara gerurtt folia, integra, & glabra
,, fed vefi-

culis obfefla &inelegantia,acplerumque exefa. Ipfo-

rum odor eft gravis & hircinus , a quo nomen obti-

nuit, noftra vero natio ilium dicit adcedere ad Sam-
buci odorem , quique in teneris foliis multo pene-

trantior eft
,
praefertim fi a Solis radiis fuerit exalta-

tus,quum & hujus arbufculae odor late fefe diffundit,

qui in vetuftis foliis & nebulofo tempore non mul-

turn percipitur.

Flores umilibus increfcunt umbellis, quibus Sam-
buci flores , funt autem paulo minores & magis vagi

,

atque hae umbellac ex fimplicibus formantur crucibus.

Quisque vero flofculus pufillus eft&fordide albicans,

uti in Sambuco, hosce infequuntur in femina fimiles

quoque fructus, nigrae nempe & rotundae baccae, du-

plo autem majores , & umbella frugifera laxior eft

magisque vaga , c|uam in Sambuco , baccae fucco re-

pletae funt purpureo , faporis fatui
,
granulumque con-

tinent durum & angulofum
, quo a Sambuco difFe-

runt.

Arboris lignum fiCdum eft, flavefcens inftar Cerae,

longitudiualibus & tenuibus ex fibris conftans, dc ju-

niorum arborum pauca aquofa medulla repletum , in

vetuftis vero virum craffis fimile non feperitur, fed

hi trunci intus concavi funt & cariofi , licet autem

hoc lignum ficcum videatur, immo quum recens fit

caefum , eft tamen vegetativum , quod facile proger-

minat, fi ejus ftipites terras conmittantur , unde &
ubique in lepibus reperitur & circa hominum aedes,

ubi luxuriofe crefcit in omni folo , praefertim in molli

& fabulofo aC maritimo.

Radix folidius gerit lignum, durum, eleganter ve-

nofum & flavefcens , vetuftae vero arbores faepe ab

una parte apertae fie concavae funt inftar Salicum ve-

tuftarum , atque tfuncus plerumque inregularis & in-

comptus eft, qui nulla fere refta exhibet fegmenta:

Matufi fruttus Novembri & Decembri confpiciun-

tur.

NoTnen. Latine Folium Hircinum. Malaice Daun
Cambing ,& Sajor Cambing , mas Sajor Cambing Daun
Bezaar, & femina Daun Kitsjil. Belgice Bocke- Sajor,

ob fortem foliorum odorem. Ternatice Goemira, quo
nomine in Amboina potiflimum nota eft haec arbor.

Amboinice Oloulo vel Olulu. Bandice Balabi. Ma-
caffarice Injarro , Anrore , & Inrore. Balaice Baton.

Locus. Nota eft haec arbor plerumque per totam
Tndiam aquofam , nullibi vero in filvis defertis, fed

femper circa pagos,vel in hortis filveftribus.

Ufus. Licet cruda folia ingratumpraebeantfaporem
& odorem , multum tamen coquuntur , ilia nempe
feminae feu frugiferae fpeciei,ifta vero maris defettu

tantum prioris ,
praefertim ad cibum Boboto , cujus haec

folia

00M.

VAn onze Natie werd dit 'boor een Indiaanfch Vliet
gebouden , welk gevoelen wy niet feenemaal wil-
len verwerpen , maar bevinden ecbter nog veel on-

derfcheyd iujjchen beyde , inzonderbeid in kragten. Hy is

feederley', tamme en wilde, die. ivy ieder een bezonder
Kapittel geevin.

Goemira, de tamme , werd een middetbaare boom,
niet grooter dan een Limoen-boom , by betft ronde taks-
kens, jlyf en droog, bebben geen of weinig merg, maar
de oude een wateracbtig bert.

De bladeren Jlaan tegen malkander over in '£ kruys, '£

ivelk anderzints aan ronde takken weinig te zien is* dog
ftaan zommige kruyjjen aan de jonge boomen <wat Jcbeef.
Zy zyn van ongelyke grootte en gedaante , na de twe&
gejlagten, manneken en ivy/ken.

Die van 't manneken gelyken een langwerpig bert , ag-
ter met twee ronde billen, voor met een ftompe /pits , o".

en 7. duymen lang, 4. en 5. breed, donker-groen , onge-

fcbaard , bebalven de jonge , die weinig en wyd gezaagt
zyn: Die van 't wyfken zyn korter, ronder, na 'tgeel-

groene trekkende, beyde zyn zejlyf, en bebben aan yder belft

4.,/chuynze ribben, bykans als een Siri-blad 9 aan de oude

bomen zyn weinig bladeren
,
gebeel en effen , maar met

bobbelen bezet , en afzienelyk , 00k meeft doorvreten. Den
reuk is watfwaar , en 00k bok-achtig;, waar van bet den
naam beeft, ofgelyk onze Natie wil, na die van Flier
trekkende , aan de jonge bladeren wel zo fterk , inzonder-

beid als 'er de Son op fcbynt , wanneer dit boompje zyri

reuk ver om zig fpreyd , maar aan de oude bladeren , en
by donker weer 9 ruykt men 't weinig.

H Bloeyzel komi 1)dort aan diergelyke dollen, als aan da
Vlier

y
docb zyn wat kleender, en ydelder 9

van enkelde kruif-

fengemaakt. Ieder bloempje is kleen envuyl-wit, gelyk aan
de Plier > daar op volgen aan 't wyfken 00k diergelyke.

vrucbten, le 'waen , Jwarte en ronde befien, docb eens

zo groot , en de vrucbtdragende dol float ydelder , en meer
uit malkanderen gefpreyd dan aim de Flier , van binnen

bebben de beji'e'n eenpurper zap, lafvanfmaak 9 eenbarde

en geboekte korl, en daar in mede van de Flier verfcbil-

lende.

tiez bout is droog, geelacbtig^of wqftb-vefwig ,lang-

dradig en fyn , aan dp jonge bomm met een kleen water-
acbtig bert, maar aan de oude, die een man dik zyn,
diergelyke men, weinig vind, zyn van binnen bol en ver-

molfemt; boewel dit bout nu droogfcbynd, zelfs als 't

verfcb gekaptwerd, %o is 't ecbter een groey - bout , 't

welk ligt uitjladt ,waar men maar eenftok daar vanplant,
daarom vind men bet over al in de Paggers. of beyningen,

en omtrent woningen der menfcben , daar 't weeldriggroeyd

in allerley grond , docb liefft in een vuile zandgrond, en

niet verre van zee.

De wortel beefr nog digter bout, bard, mooy geadert,

en wafch-verwig , dikwiTs ziet men deze oude bomen ook

aan de eene zyde open en bol , gelyk de oude Wilge-bomen9
en doorgaansis denftam ongefcbikt, daar van men wei-

nig regts kan krygen. De rype vrucbten ziet men in No-
vember en December.

Naam. In't Latyn Folium Hircinum. Op Maleyts

Daun Cambing en Sajor Cambing, 't manneken Sajor

Cambing Daun Bezaar , en H wyfken Daun Kitsjil.

Op Duitfcb Bocke-Sajor , na den fterken reuk der bla+

dercn. Ternaats Goemira , welken naam ook meeft ge-

bruikt werd in Amboina. Amboinfcb Oloulo of Olulu.

Bandanees Balabi. Macaffers Injarro, Anrofe, en Inro-

re. Baleyts Babon.
Plaats. Hy is bekent meeft doorgaans inwater-Indien,

nergens in Y wilde bofcb , maar altyd omtrent de Nego-

ryen , of in de Bofcb-tbuynen.
Gebruik. Hoewel deze bladeren raauw ,onlieffelyk van

reuk enfmaak zyn, zo werdenze nocbtans veel gekookt 9

te weten die van 't wyfken , of vrucbtdragende zoorte ,

die van 't manneken alleen, by gebrek van *t wyfken ,

Ma
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folia bafis funt , undc & hie femel Boboto defcri- inzonderbeid tot de Bofaoto ™»r ,« *„* jLi \!
bemus: eft itaque cibus, qui ex quibusdam prspara- hooftzyn; dierbalLnwTbilr ^ZZrn ^nT '

tur pifcibus ad putredinem vergentibus, hi in craffas zulen bejebryven I TelveVJll Z 'ft
B°^°

fcinduntur partes , cumque alifs mifcectur viridibus als men eZlZcben tilt 2 nJZZ%T k°fi >

foliis in fragmenta confraclis quorum prscipua funt dezelveWR"'jffi {*£\Z%^?ne\hsc Go^m, Okm albi
, ArbonsglutinoJ* & tenera andere grocne bladeren\die ook in Jluken geVokm zZ

folia Peponum, & Gacy* , quae Pipere, Sale, Allio, ouaar von & principaaljle zyn deze Goemira Ohi??!*
Cormndro, Cummo & rap?ato Caiappi nucleo bene bum,arbor fiffi ^KL^^Po^
condmntur , atquc hasc pafta in oblongum fonnatur nen, « Cacara, vdgriAyimt /W, mt SSy«
yolvulum, qui recentibus mvolvitur Mute folns, & OrwiKfer, Comyn, en gerajpte Calappus.pit ; ditdeei
fupra aquam fricacur in machma Cucuflan difta: Si rolt men langwerpig, wind'bem in verfTcbe Pifawhla
hie cibus menfae inponatur , exteriora colluntur ifta deren, enjlooft bem boven 't water in een CucufTan- oft
folia , reliquaque cibi pars comeditur : Si hujus arbo- tafel gezet , werden de buitenfle bladeren weg sefmeten
ris folia quotidie in ahis cibis ufurpentur , laclantium en de rejl gegeten; in andere kojl deze bladeren dasehks
lac generant. genuttigt ,vermeer-deren de zogende vrouwenbaarmelk
Arbons cortex lentus eft & viminibus infervit, un- Dejcborjfe is May, en bequaam tot bindwerk wesbaU

de & ex hoc fila formantur , quibus Oryzam conligant ven ry uit dezelve touwtjes maken , om de ryfi inde oeefh
in mefle : Ex radicibus manubria/abricantur Parrings daarjmede te binden. Uit de wortelen maakt men Jleelen
feu majorum cultrorum. MacafTarenfes dicunt hasce

arbores in ipforum patria antiquis temporibus in in-

gentem excrefcere craffitiem , intusque concavas efle,

itautmonoxyla ex his formaripoffint,naturaveroho-

minibus invidens tam commode hinc monoxyla con-

quiri , poftea non permifit illas adeo craflefcere. Ca-

prs, hirci, & oves maxime hasc expetunt folia, ex

ligno Pangayen , fimiliaque navium inftrumenta for-

mari poflunt , folia coenofis adcofta pifcibus fluviati-

libus, ipforum ingratum tollunt faporem & odorem.

tot Parrings en bouw-mejjen: De Macajfaren zeggen]
dat deze bomen op baar land in oude tyden zeer dik wier-
den, en binnen bol 3 zodat mengemakkelyk Prauwendaar
van konde maken , docb de nature de menfehen misgun-
nende, dat zy zo gemakkelyk aan Praauwen quamen y
heeft namaals dezen boom nooyt zo dik laten groeyen. De
Geyten , Bokken, en Scbapen , eeten deze bladeren ook
geern. Uit bet bout kan men ook Pangayen , en diergelyk
febeeps gereedfebap maken : De bladeren by modderige
rivier-vijjeben gekookt , benemen dezelve barenjlerken
reuk. . .

Tabula Centefima Trigejima Tertia De Hondert drie- en dertigfie Plaat

Ramum exhibet FoUi hfrcim feu Gumira. Vcrtoont een Tak van het Eokke-bladt , ofte de Grnntra-Boim

CAPUT QUINQUAGESIMUM
T E R T I U M.

Gumira Litorea. Gumira Laut.

GUmira Jilvefiris eft arbor litorea, quae craffiorem

gerit truncum prascedenti , nunquam re&um

,

.led incurvum, & ad mare inclinantem.

Ejus folia funt breviora &rotundiora, fcabra, &
craffa, tuberculis obfefTa, nee adeo penetrantem fpi-

rantia odorem quam prioris. Flores , fruftiisque

domefticse quodammodo fimiles, funt vero rariores

& minores.
Arboris lignum non adeo longitudinales gerit fi-

bras , quod albicac , <3c parva aquofa medulla repletum

eft , per totum fere annum haec arbor fruftus flores-

que producit , atque ubique in litoribus crefcit,po-

tiffimum vero in faxofis , ibique circa radicem , fi fo-

vea formetur, aqua dulcefcit, quod multum in Hi-

toea compertum fuit,antequam ingens ille terraemo-

tus anno 1674. fuerat obortus, per hunc enim omnis

dulcis aqua difparuit.

Nomen, Latine Gumira Litorea. Malaice Gumira

Laut. Amboinice in Hitoea Ola-Ola, & tanturn Ola.

Ufus. Hssc arbor nullam exhibet partem edulem

,

ejus enim folia in olus coda vertiginem cauffant. In

ye Medica etiam nullum praebet ufum , nee fere ulli

alii infervit rei , nifi quod ejus Jignum ficcum foco

conducat.

Tabula Centefima Trigejima Quarta

Ramum exhibet Gumka litme.

LIU. HOOFDSTUK,

De Sirandt Gumire-Boom.

DE wilde Gumira is een firandboom , werd dikkef

vanftam dan de vorige, nooitregt
t maar krotn^

en voor over bellende na de zee.

De bladeren zyn korter en ronder^yfendik^met bob-
belen bezet , zo Jlerk niet van reuk als de vorige. Bloe-
men en vrucbten zyn de tamme meeji gelyk , docb ydeU
der en kleender.

Het bout is zo langdradig niet, nvitagtig, en met een
kleen wateragtig bert;men ziet bykans 'tgebeele jaardoor
bloemen en vrucbten daar aan , *t waft over al op de
Jlranden, docb liefjl daar bet Jteenig is, en dan vindmen
gemeenlyk omtrent de wortel zoet water , als men aldaar
een kuyl maakt, 't welk men veel zag opHitoe, voor
de groote Aardbeving Anno 1674. want door dcszelfs

febudding is 't zoet water verdwenen.

Naam. In 't Latyn Gumira Litorea. Op Maleyts
Gumira Laut. Amboinfcb op Hitoe Ola-Ola, en Jlezts

Ola.

Gebruik. Van dezen boom is [niets eetbaar , want de
bladeren zomtyds tot moes gekookt , brengen eenige duyze-

ling aan. In de Medicyne is % ook onbekent, en deugt

bykans tot anders niet dan bet drooge bout tot branden.

De bondert vier- en dertigfie Plant

Vertoont ccn Tak van de Strand* Gmirc-Boom,

CAPUT
LIV



2lO HERBARII AMBOINENSIS Liber V. cap.LIV>

CAPUT QUINQUAGESIMUM
QUARTUM,
Cicadaria. Ay Lapy.

CIcadaria Amboinenfis eft arbor filveftris, prope

radices parum alata, corticem gerens la&efcen-

tem , folium ejus quodammodo illud Siccii re-

fert,fupefius autem magis acuminatum eft ,
quatuor,

quinque , & fex pollices longum , vix binos digitos

latum , ab utraque acuminatum parte ,
plurimis con-

flans venis transverfalibus luteis , ex cinereo viride

irtftar illorum Guajavi, inordinatum, plurimaque ar-

Qe fibi jun&a in ramorum extremo Iocata funt. Ejus

lignum pallide rubet, duriusque eft illo Siccii: Ex
ejus cortice cicada? generantur, quae per nottem in

cunftis Amboina? filvis cantant & clamitant , atque

Amboinenfibus dicuntur Laipy, unde & nomen iuum

fortita eft haec arbor, quae & hinc a nobis Latine Ci-

cadaria vocatur.

Alia fingularis Cicadaria in Zeylanainvenitur,pra?-

fertim circa Battecaloam ad fluminum ripas ,
qua? hu-

milem gerit truncum, & inregulares ramos, ejus fo-

lium fimile eft folio Salicis latifoliae, atque haec fo-

lia veras generant locuftas , qua? primum incipiunt

vivere prope folii pedunculum , ubi & ipfarum caput

eft,acfic porro usque ad folii finem corpus extendi-

tur & generatur , folii coftae in pedes excrefcunt,

cun&a vero hujus arboris folia in cicadas per meta-

morphofin non tranfeunt , fed tantum quaedam & pau-

ca,qua?maximevegetativo,nempe hujus arboris, fuc-

co turgent; quum Cicada? caput fit generatum , atque

tale folium in cifta deponatur , ulterius tamen ex-

ctefcet , ita ut decerpta hsec folia Bataviam trans-

ferripoftint, ibique etiam notari poflit , quo modo
Cicada haec fenfim ex folio ifto transformetur: Alii

contra, qui res naturales adcuratius inveftigant , hanc
foliorum metamorphofin in cicadas negant , dicentes

locuftas ova fua prope folii petiolum ipfi infigere fo-

lio , quae inter binas folii duplicaturas foventur &
extenduntur,unde tale infe&um generatur, quod in-

dagandum relmquu illis , qui iftam inhabitant regionem.
Si folia in textu fupra jufto modo fuerint defcrip-

ta, anguftifolia? fpeciei fuerunt, altera enim ejus la-

tifolia fpecies inventa fuit in vicinis montibus fluvii

Elephantis , cujus folia a quinque ad feptem pollices

longa erant , tres quatuorque transverfales digitos

lata,formam gerentia illorum Siccii latifoliae , fcabra,

& protuberantibus coftis inferne donata,unde & fo-

lium rugofum quodammodo eft inftar illorum Guajavi.
Inregularia funt & artte fibi juntta in ramulorum

extremo, brevibus petiolis infidentia* quae in ramu-
lorum inferiore parte, ubi decidna,tubercula plura^

quae ipforum veftigia funt , relinquunt , atque haec

fpinulas obtufas mentiuntur, foliorum color fuperne eft

laete viridis & glaber, venula? vero inferne flavefcunt.

Poft folia flores progerminant in ramulis,qui mihi

hue usque ignoti funt , hos vero infequuntur fruftus

tam folitarii , quam injparvis racemis conlecli , forma
parvarum Olivarum , feu femi perfe&arum nucum a-

vellanarum, in brevem apicem definentes, primo vi-

rides , dein purpurafcentes , ac tandem nigerrimi , fub

exteriore, tenui, & mucofo cortice oblonga recon-

ditur nux, fatis craflb putamine obducla, in quo nu-
cleus continetur albus uti in nucibus avellanis, fapo-

ris amaricantis ,
quique in bina fegmenta dividi po-

teft ,
granulum condens album , capitulo infiftens,quod

feminalem continet virtutem.

Fruttus Martio & Aprili obfervantur: incolae hujus

arboris binas notant fpecies,anguftifoliam & latifoliam:

Ejus lignum eft fatis durum, atque cortex pauco con-
flat lacte : Hie fupra ignem toftus , & cum Siri Pi-

nanga mafticatus conducit aphthis, eft enim dulcis&
adftringens.

Omnes Cicada? Malaice Rian Rian, & Amboinice
Lapy vocantur: Altera Caju Lape Lape fpecies fupra
defcripta eft libro quarto cap. 43. fub finem arboris fa-
cum majoris.

Tabula Centefima Trigejima Quinta
Ramum exhibet Cicadariae.

Ubi Litt A. ejus fruaum naturali repraefentat magnitudine.
D. Vero Cicactam if/am.

CAPUT

LIV. HOOFDST
De Krekel-Boom.

CIcadaria in Amboina, is een Wout-boom,by de wot**
tel wat gevleugeld , en melkagtig van fcborjje , 't

blad gelykt eenigzints dat van Sikki , docb na voren
toe fpitzer , 4* j. en 6. duymen long , febaars 2. vingers
breed , agter en voren toegefpitjl , met veele geele dwers-
aderen, graauw-groen ,gelyk als die van Gujavos,2o»-
der ordre, en digt op malkander ftaande, 't Hout isligt-

rood, en harder dan dat van Sikki , by genereerd uyt
zynefcborjfe de bofcb-grillen of krekels , die men 'snagts
in alle Amboinfcbe bofjeben boort zingen en febreeuwen,
dewelke de Amboinezen Laipy beten , waar van den boom
zynen naam beeft , en ivy noemen bem in 't Latyn Cica-
daria.

Een andere zeldfame Cicadaria of Sprinkbanen-boom j
vind men op Ceylon , voornamentlyk omtrent de Batteca-
loa, aan de rivier-kanten , by is laag van flam, en on*
gefebiktvan takken, '£ blad is een breed Willige-blad ge»
lyk 9 deze bladeren genereren regte Sprinkbanen, nament-
lyk,bet levenkomt eerfi by *t Jteeltje^daar bet booft is,
en loopt zo voort , tot dat t ligbaam tot bet eynde des blads
volfcbapan £.r, dp. rihben van '* hind voerdon de poatjes 9
alle de bladeren van dezen boom iverdengeen Sprinkbanen,
maar allenelyk eenige ineinige , daar de meejle geefi van
den boom in zit , wanneer 't booft gefebapen , en 't blad
in een doosje gelegt is, zal egter volfcbapen <werden

3 zo
dat men de afgeplukte bladeren tot Batavia Kan vervoe-
rtn, daar men nog alzien kan, boe 't beeft allengskens

uit 't blad werd; docb andere, die de zaken <wat nauvoer
menen in te zien, ontkennen deze transformatie der bla-

deren in beeften , maar zeggen , dat de Sprinkbanen bare

eyers by den fteel in dat blad drukken, detvelke dan zig

uitbreiden tujfcben de beyde vellekens van bet blad , en 't

beeft formeren , welk onderz9ek ik bevolen laat aan die

geene 9 die daar ivoonen.

Jndien de bladeren in den text wel befebreven zyn , zo

moeft bet een fmalbladige zoorte gevoeeft zyn, want een
andere bredere zoorte is gevonden aan bet naafte gebergte,

aan den Olipbant, waar van de bladeren lang waren 9

van 5. tot 7. duymen, 3. en 4. dvoers-vingers breed , ge-

fatzoeneert als die van ''t breedbladige Sikki , ftyf, met
uitftekende ribben van onderen , die bet blad eenigzints

gekronkeld maken, gelyk de Gujavos-bladerenzyn.
Zyftaan r.fmder ordre, en digt op malkandergedrongen^

aan 't voorfte der ryskt-m op korte voetjes , dewelke agter
aan de ryskens ,daar zy afgevallen zyn, veele knopjesna-
laten 9 als of bet ftompe doornen waren, de coleur der
bladeren van boven is regt-groen en glad, de ribbekens
van onderen zyn geelacbtig.

Agter de bladeren komt bet bloeyzel voort , nan de
ryskens , zynde nog onbekend. Daar op volgen de vrug-
ten, zo enkeldals by kleene trosiesbangende ,ingedaante
van kleene Olyven , of balfwajfene Hazel-noten , met een
kortfpitsje boven op, eerft gras-groen, daar na purper*
bruyn , ten laatften pik-fwart. Onder de buytenfte dun-
ne, enjlymerige fcbelle, legt een langwerpignootje ,met
een redelyke barde febaal omgeven, en daar binnen een

Witte beeft , gelyk in de Hqfel-noten , bitter van fmaak,
die zig in tween laat deelen , verbergende een wit korl*

ken, op een knopje ftaande , daar in de zaadkragtfteekt.

De vrucbten ziet men in Maart en April. De Inlan-

ders maken 'er 00k 2. zoorten van , fmalbladig en breed-

bladig, 't beeft een redelyk bard bout, en defeborffe een

weinig melk. Dezelve over *t vuur een weinig gebraden,

en met Siri Pinang geknouwt, is goed voor de fpruw,
want zy is zoet , en zamentrekkende.

Alle Krekels bieten in *t Maleyts Rian Rian , in 't

Amboinfcb als boven Lapy. Een ander Caju Lape Lape,
ziet befebreven lib. 4. cap. 43. aan 't eynde van arbor

facum major.

De hondert vyf- endertigjle Plaat
Vcrtoont een Tak van de Krekel, ofte Sprinkhaan-boom.
Alwaar Lett A. deszelfs vrugtinnatuurlykcgroottcvcrbecldt.

B| De Krekel of Sprinkba** z,elfi.





V Boek.LV Hooftft. AMBOINSCH KRUYDBOEK, 21*

CAPUT QUINQUAGESIMUM LV. HOOFDSTUK
QUINTUM.

Caryopbyllajier. Tsjenke Utan. Daim De roode wilde Nagei-Boom.
Kitsjil

HiEc arbufcula fpecies videtur filveftris Caryo-
phylli fupra libr. 2. cap. 4. defcriptaa , uti & a

vulgo vocatur , oportunum tamen putavimus

hanc ab ilia feparare , atque hie earn locare , quum
maxime difFerant,haec enim humilis eft arbufcula in-

ftar fruticis , fimplici furgens trunco , qui plerumque
finuofus & incurvuseft,dividkurque in binas fpecies,

in albam & rubram.
Alb* fpeciei rachides funt firmae, rotundse, ft te-

nues,inquibus folia per binapariacruciatafibiobpo-
fita funt, & quinque fexve paria uni infidenc rachidi,

qua? tres & quatuor pollices longa furffc, ultra unum
lata ,ficca,Caryophylli foliis fimillima, fedbreviora,
inferius rotundiora & flaccidiora,eodemque modo fi-

nuofa, parallelis quoque venis pertexta, quae adoras
in finus concurrunt,faporis adftringentis. Tenera fo-

lia inftar albi ferici fplendent.

Fructus rari funt , inque ramulorum extremo excre-

fcunt, qui baccae funt nunc folitarice, nunc geminsB
& ternae fimul longo infidentes pedunculo, parvae,

Totundas, inftar baccarum Myrti, ficcae, duriuseulae,

& parum rugofae , atque/upra coronatse foliolis quatuor
introrfum flexis , funtque repletse femine parvo& an-

gulofo arete conprerfb. Virides hx baccae menfe
Oclobri obfervantur.

Arboris cortex eft tenuis, fragilis, adftringens , ra-

morum fufcus, inferius ex viridi & cinereo variega-

tus: Lignum ex tenuibus conftat fibris, externe albi-

cans, interne pallide rubens, fatis grave & durum,
511i Caryophylli filveftris fimilejin levibus hsec arbor
crefcit nlvis,& in planis campis in fterili& faxofo fo-

2o, quaeque in fterilibus crefcit campis ,brevia & fir-

ma gerit folia, ab uno cum dimidio ad tres pollices

longa, inferne rotunda , fuperne in longum apicem
tlefinentia. Tenera ejus folia in ore maftfeata, adftrin-

gentem & ficcnm prabent faporem inftar Aycau : Den-
tes autem confirmant, <v n^owo ovfMi,i,nr x* f^,
cant.

Nomen. Latine Caryopbyllajier alter, diftirtguendus

enim eft ab alio Caryophyllaftro frutefcente , qui in

fubieciuente defcribetur libro. Malaice Tsjencke Oetan,

jDaun.'Kitsjil ,h. e. parvifolia filveftris Caryophyllus.

Amboinice Aycau Laun Maun & Cappul , h. e. par-

vifolia &fplendens Aycau, melius enim ad Aycaus

pertinet quam ad Caryophyllaftros.

Ufus. Trunci ad palos adhibentUr , fed qui raro in-

veniuntur refti , manubria inftrumentorum ex his

•quoque formantur, foco etiam inferviunt, quern in

finem ieque conducunt ac \\\\ fruticis igniarii feu Sa-

fay, hoc enim lignum humidius eft, folidius, ac tav-

de exficcatur, atque ad Oryzae tudiculam adhibetur.

Secundo rubra Caryophyllaflri fpecies haudmultum
differt magnitudine & forma a praecedenti, excepto

quod ejus ramuli ex fufco rubente cortice fint obdu-

cti , intermixto purpureo colore. Rachides has breves

funt,ac dividuntur in plures laterales ramulos rotun-

dos , tenu'es , & firmOs. Ejus folia quoque parva funt

& acuminata , brevibus petiolis infidentia , bina fibi

obpofita & cruciata, binos tresve pollices longa, u-

3ium lata, horum nervus medius ab utraque protu-

fcerat parte, funtqUe porro ficca, crafiluscula, fu-

perne viridia, ac venis fere deftituta,inferne paulu-

lum protuberantibus, quae prope oras in finus con-

currunt , faporis adftringentis, adJambofas adcedentis.

Flpres racemod excrefcunt in ramulorum fummo,

qui c'opiofa funt capitula , pufilla , in plurimos Me
aperientia flofculos, fordide alfricantes , (jui intus re-

pleti funt brevibus & rubehtibus ftaminibus
,
quos

fruttus feu baccs ihfequuntiir rarse, mindres granis

Piperis.

Arboris lignum eft grave , folidum ,& ficcum , ruf-

fefcit feu rubet, quod ad palos durabile eft.

Ton. IIL Nomen,

DIt bormpje fchynt em zoorte te zyn van de wilde
Nagel-bomen, lib. 2. cap. 4. befebrvven, gvlyk bet
00k. by degemeene man genaamt went; <wy hebben

ecbter gevoeglyker geagt, hem dour van af te zanderm\
en albier te plaatzen, om dat by veel daar van verfchtid,
want *t is een laag boompje, als eenflruyk, met een en-
keldeftam opfebietende , meejt bogtig en krom, verdeeldin
2, zoorten , voitte en roode.

De ryskens van bet witte zynjlyf, rond, en dun, dc
bladeren /loan 2. en 2. tegen malkahder , bykans in 't

kruys, 5. a 6. paren aan een rysken, 3. en 4. duymen
lang y ruymeen dito breed , droog,en de Nagel-bladeren
gelyk, dochkorter, agler ronder en Jlapper , mctar mede
zo bogtig , en met zyne parallele aderen doorregen , digt

aan de kantenmet bogen te famen Jluytende, van fmaak
zamentrekkent. De jonge bladeren glimmen als wit fa-
tyn.

De vruchten zyn weinig , en komen voort aan 't uit-

terjle der ryskens , zynde bejien, zomtyds een, zomtyds
2. en 3. by malkander , op een lang Jleeltje , kleen ,rond9
als Myrte-befi'e'n, droog, bardagtig ,en wat ruyg ,boven
met een kroontje van 4. inwaards gebogene blaadjes , bin-

nen met kleenboekig zaad, digt in malkander gedrongen.

Men ziet ze groen in Oftober.

De feborffe is dun, bros , zamentrekkend£ , aan detak-

ken bruynagtig , beneden fat den graauw'en en groeneti

gemengt ; bet bout is fyndradig , buitcn wit, binnen ligt"

rood , redelykfwaar en bard , dat van de wilde Nagelen
gelyk ,

y

t wajl in ligte bojjcben en op vlakke velden , op

een magere- en fteenige grond , dat op magere velden waft},

beeft korte Jlyve bladeren , van 1} tot 3. duymen lang,

agter rond , voor met een lange j'pits , de jonge blaadjes

in de mond geknauwt , zyn zamentrekkend , en droog ,fma~
kende als Aycau* Zy bevejligen da%nden\ en tfekken

de Catbarrsn uit*

Naam. In H Latyn Caryophyllafter alter, zynde te
onderfebeiden van een ander Caryopbyllajier , 't welk een
beefier, en in 't volgende Boek befebreven is. Op Ma-
leyts Tsjenke Oetan, Daun Kitsjil, dat is,kleenbladige
wilde Nagelen. Amboinfcb Aycau Laun Maun en Cap-
pul , dat is kleenbladig en glimmend Aycau , want bet

beter onder de Aycaus gerekend werd , dan onder de
' wilde AT

agelen.

Gebruik. Deflammen zyn gebruikelyk tot pagger-fly-
len , die, men 00k al lang zoeken moet, eer men ze zo regt

vind. Men maakt 9
er ookfieelen van" tot allerbande ge-

reedfebappen , 't geeft 00k brandbout, waar toe 't ecbter

zo wel diend als den frutex igniarius of Salay, want dip

bout is vogtiger, digter, en droogt langfaam op. Zyn
bout werd gebruikt tot ry's-Jlampers.

2.De roode zoorte van Caryophyllafter , verfebild in

grootte en gedaante niet veel Van de Voorgaande , bebalven

dat de ryskens een bruyn-roode feborffe hebben , met wat
peers gemengd. Deze ryskens zyn niet lang , maar ver-

deelen bun in veele zyde-takskens , alle rond , dun enjlyf.

De bladeren zyn mede kleen en fpits , op korte fleeltjes 2.

en 2. tegen malkander , en een regt kruys makende , 2. en

3. duymen lang, een breed , de middel-zenuwe puylt te

wederzyden uit ; voorts dikacbtig , droog, boven gras-

groen, febier zonder merkelyke adertjes ,die benedenjlegts

een weinig uitpuylen, en digt by de kanten met bogejfui-

ten , zeer zamentrekkend van fmaak , na de Jamboezen
trekkende.

Het blpeyzel komt voort aan trosjes, en aan
y

tuitterjle

der ryskens, zynde veele kleene knopjes , die bun openen

in veele kleene vuyl-witte bloempjes , binnen gevuld met

korte roodacbtige draadjes, daar op volgen befien } weinig

in 'tgetal, kleendsr dan Paper.

Jlet bout isfwaar, digt, en beflerft ros of roodacbtige

durabel tot fiylen.

D cj Naam
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Nomen. Latine Caryopbyllafter ruber. Malaice Tjr/e»c-

fc a«to» JB*x/i7, Amboinenies,uti dicl:um,hanc par-

vifoliam Aycau putant efl'e , acque confundunt cum
• Caju Lacca ob rubrum ramorum corticem : In vento--

fis crefcic collibus , ubi folura eft durum , quale eft

in Lcvcimorae monte rubro.

Folia ejus in ore mafticata , copiofos ex gingivis ad-

trahunt humores, ipfarumque turaores curant.

Naam. In *t Latyn Caryophyllafter ruber. Op Ma-
leyts Tsjenke Oetan Kitsjil,de Amboinezen ,ah gezegt,

maken een kleenbladig Aycau daar van, en vermengen
bet met Caju Lacca, wegens de rode fcborjfe aan detak-

ken. Het waft op lucbtige beuvelen , daar een barde grond
is ,gelyk op Leytimor op den roden berg.

De bladeren in de mond geknouwt , trekken een vocb-

tigbeid uit bet tandvleefcb > en genezen 't zelve,gefwol'

len zynde.

TabulaCentefima Trigefima Sexta De Hondert zes-en dertigfie Plaat

Ramum exhibet Caryophyllaftri rubru Vertoont een Tak van de roode ivilde Nagel-Boem.

CAPUT QUINQUAGESIMUM LVI. HOOFDSTUK.
S E X T U M.

rt
:

.-

";

De Taleru-Boom.
Cortex Papetarius. Loelit Papeda.

COelit Papeda diu frutex eft, fenfim tamen in al-

tam excrefcit arborem , unam alteramve ulnam
craflam in diametro , ejus ramuli in breves co-

piofas rachides dividuntur cruciatas , quibus unum
alterumve foliorum par infidet, nunc inpari extre-

mum claudente,nunc nullo. Folia cum Illis Dabdni
conveniunt, funt autem multo minora, tres quatuor-

ique pollices longa, digitum lata , firma, glabra, &
intenfe viridia , paucis pertexca coftis , ad oras raro

dentata. Quasvis rachis ad ortum ex ramo bina ge-

rit foliola rotunda , equorum foleas referenda , led

non dentata , ac potiflimum eo in loco , ubi floriferi

£edunculi excrefcunt. Coma tenera eleganter fufca

eft, ac faepe adeo.copiofajut totus aliquandofrutex
fufcus videatur efle*

Flores hinc inde progerminant ad rachidum ortumi
ut & ad ramorum extremum , ex julis oblongis , binis

ternisve fimul progerminantibus , palmam circiter

lorigis , ac bifidis. ipli autem flores primo funt foli-

taria parva capitula, pallide rubentia, 6( in flofculos

yix notabiles fefe*aperientia, ex meris enim ftami-
nibus fere compofiti funt

?
Caju Poeti flores referentes.

Fruftus minimi funt, vix magnitudinem granitritici
habentes, funtque bifidi.atque quasvis horum pars
Cumini fcmen reFert,in lUmmo gci^tftca-apix^nu^cu-

tum, in quavis autem parte ofllculum feminale conti-

netur, vix grani fabuli magnitudinem adaequans , flava

lanugine obdu&um , quodque facile prolabitur.

Trunci cortex eft craflus , externe rugofus &fiflus,

interne rubens,fuccofus,& mucofus: Vetuftarum ar-

borum lignum ex albo flavefcit inftar Syderoxyli feu

Metrofideri feminse vel albae , poliri etiam poteft,

eftque fatis durabile , unde & aedificiis etiam infervit.

Floret Januario , inque levibus crefcit filvis Leyti-

morae , circa Caju Poeti arbores.

Nomen. Latine Cortex Papetarius. Malaice Coelii

Papeda , & Oebat Papeda generali nomine , peculiari-

ter autem ab Amboinenfibus in Leytimora vocatur

Taeru & Aeru.

Ufus. Craftus arboris cortex qiiotidiano in ufu eft

apud Amboinenfes , tam recens quam ficcus ad Pape-
dam coquendam : Incolae hunc corticem fumo exfic-

cant, inque fafciculis conlettum fervant , cujus fru-

flulum depuratum aquas injiciunt,in qua Papedamin-
eoquunt,quae aqua inde rubet, licet guoque Sagumanta
fit quam inveteratiflima , hoc cortice corrigi &reno-
vari quad poteft. Lignum, uti dictum eft, alterius

defectu ad tigna adhibetur, fi vetuftarum fit arborum:
Siccus autem cortex ob memoratum ufum trans mare
in alias etiam transfertur regiones , ubi deficit.

COelit Papeda blyft lang een ftruyk , word ecbtef

metter tyd een bogen boom , van een en twee vade-
men in de rondte , de takskens zyn in veele korze

ryskens verdeeld, die in 't kruys Jlaan , en daar aanJlaan
een of twee paren bladeren , met een alleen voor uit , en
aan zommige niet. De bladeren zyn ah die van Dawan*
docb veel kleender, 3. en 4. duymen lang , een vinger
breed, ftyf, glad, en boog-groen, met weinige ribben*
aan de kanten wyd getand: Ieder rysken beeftbyzynoor-
fpronk aan de takken twee ronde blaadjes, ah paarde-
voetjes, docb met getand, meeft daar de bloeyende ftee-
len uitkomen , bet jong loof is fcboon-bruyn , en dat za
menigvuldig , dat zomtyds den gebeekn ftruyk bruyn
fcbynt.

Het bloeyzel komt voort bier en daar by den oorfpforik.

der ryskens , 00k aan 't eynde der takken , en zyn lange

fteerten, 2. en 3. by malkander, omtrent een hand lang,

en in tween verdeeld. Het bloeyzel beftaat uyt enkelde

kleene knopjes , ligt-rood , die zig openen in kleene pas

kenbare bloempjes , meeft van draadjes gemaakt , gelyken-

de bet bloeyzel van Caju Poeti.

Tip mruf.htp.n z<vn vAr i}een> qudlyk ZO gTOOt ah em
ryft-korreTy en aeelen zig in tween, waar van ieder deel
een Cumin-zaad gelykt , boven op dragende eenfcberps
/pits, in ieder deelfcbuyld een zaadkorreltje, qualyk zo
groot ah zand, met een geele wolacbtigbeid bekleed, bet
welk daar ligt uytvalt.

De fcborjfe des ftams is dik, ruygvan buyten, enge-
fcbeurt, binnen rood, zappig, enjlymerig: 'tHoutuyt
de oude bomen , trekt uit den witte wat na *t gele , ge*
lyk Tzer -bout *t Wyfken of 't witte , laat zig glad
werken , en is redelyk durabei , dierbalven bequaam tot
den buysbouw.
Het bloeyd in January , en waft geern in ligte bojfcben;

op Leytimor, omtrent de Caju Poeti-bomen.
Naam. In

y
t Latyn Cortex Papetarius. OpMaleyts

Coelit Papeda , en Oebat Papeda , met een generalen
naam , maar in 't byzonder beten *i de Amboinezen op
Leytimor Taeru en Atiru.

Gebruik. De dikke fcborjfe dezes booms , is een dagelyks

gebruyk by de Amboinezen , zo verfcb , ah gedroogt , om
de Papeda te koken. De Inwoonders drogen de fcborjfe in
den rook, en bewaren die in bondelkens 4 waar vanze een
jlukje fcboon gemaakt in 't waterfmyten, daar ze Papeda
mede koken, welk water daar van rood werd, en alisde

Sagumanta heel oud, zo kan menze met dezefcborjfe we-
der goed maken. 't Hout, ah gezegt, werd by noot tot

bet timmeren gebruykt, ah *t van bet oude is, de ge-

droogde fcborjfe werd om voorfcbreve reden 00k over zee,

en in andere Landen vervoert, daar ze niet is.

Tabula Centejima Trigefima Septima De hondert zeven- en dertigfie Plaat

Ramum exhibet arboris Ta/eru vulgo diiftae.

Ubi Litt. A. ejus corjmbumjloriferum denotat.

Vertoont een Tak van de Takru-Boom.
Alwaar Lett. A. eea BloemJrosje verbeeldt*
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Icbtbyotitems Litorea. Aytuy.
De Stra»^ Vifih-dooder Boom.

BInas has fubfequentes arbores Icbtbyottonos , feu

.pifcium necatrices voco.quum ab incolis in illuqi

finem adhibeantur, quarum prima hoc in capite

defcripta litora, altera fubfequens montes amat.

v, Icbtbyo&onos litorea , mediocris eft arbor, arbori

Excacanti fimilis , vel paulo humilior, truncum ge-

rens gracilem , qui nunc folitarius, nunc geminus
excrefcit , comam gerens denfam , quum rami
ex plurimis longis flagellis conftent, quibus folia per
longos ordines infident alternata

,
quae longmscula

func &, angufta , ad oras fubtihter , fed non profunde,
ferrata , quatuor & quinque pollices longa , unum
cum dimidio lata, tenuibus ac vix notabilibus venu-
lis pertexta, craffiuscula, glabra, glauca, acplerum-
que ancrorfum inflexa feu finuofa.

. Ex horum alis longi.progerminant juli
?

uti in ar-

hore, Exccecante , fed qui longiores funt. Hisce flofculi

infident pufilli, mafcofi, ex viridi flavefcentes ,quo-
rum quivis ex tribus brevibus conftat ftaminuhs : Hos-
ce mfequuntur fruftus rari, qui parvi funt globuli, paur

lo majores globulo fclopeti minoris, ex cinereo &
.viridi variegati, ac tandem terreftris coloris feu ni-

gricantes, duri, lignofl, acii fruclus cujusdam offi-

cula eflfent. Externe fex fulcis notati funt , qui in

durum apicem concurrunt , tres vero horum fulci

profundiores funt , ita ut totus frii&us in tria feg-

menta dividi poflit , quae ficca fibi adcumbunt line

ulla medulla, ac nihilominus tamen fibi adhaerent,

in quovis autem fegmento nucleus reconditur Pifta-

chiae fimilis in cellula quadam , qui interne ex cine-

lep & fufco colore variegatus eft.

?• Arboris cortex ex viridi riigricat, paucumque fpif-

fum exfudat lac, fi vulneretur, veL fi folia abrum?
pantujr. Lignum penitusalbicat, leve eft, molle, &
jnutile tigno. Mayo & Junio floret. Ex quavis pi-

lula feu fruttu binae progerminant arbufculae , tertius

enim nucleus plerumque emarcidus ac fterilis eft.

Nomen. Latine Icbtbyottonos Litorea, h. e. litorea

pifcium necatrix. Amboinice in Hitoea Aytobi , 4y-
tuy, & Aypue. Jure inter arboris Exccecantis fpecies

numerari poffet, quae fupra libro tertio defcripta eft.

Locus. Raro obcurrit in Hltorc reglone > au puilifi-

mum in litore , vel locis ipfi vicinis in planis filvi§

;

crudi ejus fru&us hinc inde in litus project.! inveniun-

tur, a nullo enim expetuntur animaii.

Haec arbor ad noxias quoque pertinet arbores la-

ftefcentes , quae pernicipfas poffident qualitates , un:

de&nuUMus eft ufus, excepto quod ejus fruftus ad

pifces enecandos adhibeantur, feparant enim in flu-

mine quodam locum parvum, ubi eorbiculos quos-

damrecentibus hisce fruct-ibusinpletos& groffo modo
contufos deponunt , aliis cineribus mixtos , quos

in occlufos projiciunt locos , atque hos porro fufti-

bus turbant & conmovent, donee aqua horum nucleo-

lumfpumafit obdufta, turn omnes pifces in illo lo-

co occlufi femi-mortui fupernatant , qui innoxie ta-

men comeduntur.

Lignum, licet fit leve & molle , durabile tamen eft,

nee coflbs umquam gerierat,fi modo ficcum bene con-

fervetur, forte aptius erit ad calceos ligneosfeu Tsje-

rippos, illo arboris excaecantis , qua de re fupra latms

fuit actum, nuclei in fruftibus occlufi iriftarCanariP-

rum dulcefcunt, nee noxiae videntur effe qualitat/s,

pueri enim maturos hosce aperiunt fruclus, ipforum-

que nucleos innoxie edunt.

DEze twee volgende bomen noem ik Ichthyoftonos,
of Pifcb-dooders , wn dat ze de Inlanders daar to$

k gebruyken, nvaar van de eerfte in dit Kapittel be-

febreven 9 de Jlranden , en de volgende de bergen bemind.
DeJlrand-lQhthyo&onos is een middelbaare boom , den

Arbor Excxcans gelyk,, of <wel zo laag, en rank van
ftam, die zomtyds enkeld, zomtyds dubbeldis, en met
een digte kruyn , voant de takken zyn bekleedmet veele
langegerten, ivaar aan de bladeren inlangeryen ver-
imjfeld tegen malkanderfiaan , devoelke zyn langagtig en
final i aan de kqntenfyn, docb niet diep gezaagt, 4. en
5. duymen lang , i\ breed, met fyne en pas kennelyke
adertjes doprtogen', dikagtig, glad , zee-groen, en meefi
alle moat voorwaarts gekromi.

Uyt denfeboot der zelven komen lange kattekens voort,

gelyk aan den Arbor Excaecans , docb longer. Aan de-

zelvejlaat zeer kle^en bloeyzel, zynde mofebagtige bloemp-

jes, geel-groen, en yder van 3. korte draadjes gemaakt,
na dezelve wajjen eenige weinige vrucbten , zynde ronde
bollekens, wat grooter dan de Musquets-hgels , uit den
grauwen en groenen gemengt,ten laatften aardverimg of
jkjoartacbtig , bard 9 boutacbtig, of bet een korl van een)

vrucbt,was. . Van buyten zynze met 6. vorens getekend9
die in een kort Jpitsje zamen lopen , maar 3. derzelver

eaan door, zo dat de gebeele vrucbt zig in drien laatdee^

ten, vo'elke jlukken droog tegen pialkander fiaan , zonder

eenig merg daar tuffeben, en niet te min aan malkande-

ren vafibouden, in ieder fiuk leyd eeh<korl,alseenPiJla-

cie> in een celletje, uyt den graawwen vaal, bet binnen'

fie vervullende. . . .

De [cborffe is uyt den groenen vuyl enfinartacbtig t
weinig dikke melk uytgevende, als menze quetfi t of als

men de bladeren afbreekt : 't bout isgebeel wit , ligt , weeks
en ondeugent tot timmeren, Hy bloeyd in May en Juny,
Uyt ieder vrucbt ofpille komen tweejonge boompjes voort,

want de derde is gemeenlyk uitgedroogt en onnut.

Naam. In t Latyn Ichthyoclonos litorea,. dat is,

Strandt Vifib-dooder. Amboinfcb op Hitoe Aytohi , Ay-
r.uy , en Aypue. Men zoude hem met r-ede onder de zoor-

ten van Arbor Excaecans mogen fekenen , boven in *t 3.

Boek befebreven.
Plaats. Hy word weinig gevonden op *t land Hitoe ,

en wafi meefi opjtrand, of niet verre daar jaf in vlakke
bojfcben ; de raauwe vrucbten ziet men bier en daar op

ftrand verftrooyt , want zy werden van gecn beefi ge-
nuttigd.

. Dezen boom behoord onder de forgelyke melkbomen ,

die een fcbadelyke kragt bebben,en is dierbalvenvangeen
gebruyk, bebalvende vrucbten tot bet Vifcb-doden , want
zy bejluyten een kleene plaats in eenige rivier met Serien

of Horten , nemen dan eenige korfjes vol van deze vrug-

ten, die noggroen of melkagtig zyn y fioten dezelve grof-
felyk, vermengenze met afeb, enfiroyenze in de bejlotene

plaatzen , daar in zy dan verders met fiokken fiampen
en vroetcn , tot dat bet water met bet Jcbuym van deze

korls bedekt is, alle de Viffcben die 'er in zyn, komen

half dood boven dryven , en werden ccbter zonder febade

genuttigt.

Met bout, boewel ligt en week, is nogtans durabel ,
en word nooit wormftekig , als 't maar droog gebouden

word , miffebien is bet bequaamei tot boute trippen , of

'fsjerippos , als dat van Arbor Excaecans , waar van
boven gezegt is. De korls , die binnen in de vrucbten Zie-

hen, zyn zoet als Canaris ,enfcbynen gene fcbadelykbeid

in zig te bebben , want de kinders kioppen de rype vrug*

ten open, en eeten de korls daar uyt.

Tabula Centefima Trigejima Oflava De bondert debt- en dertigfle PJaat

• Ramum cxhibct IcbtbjftSm fitoreai texAyttty, Vcrtoont een Tak van de Strandt Vifihtkoder Bom^ ofttf

de jtytuj-Bem.

Tow. ///. CAPUT Dd 1 LVIII.



5i4 HERBARII AMBOINENSIS Liber V.cap.LVlll

CAPUT QUINQUAGESIMUM LVIII. HOOFDSTUK.
O C T A V U M.

Icbthyodonos montana. JJ^alan.

ICbtbyottonos montana multo major eft arbor, re&um
& altum gerens truncum , cum praecedenti nullo

modo conveniens. Ejus folia majora func, & in-

ftar remi formata, vel inftar foliorum Catappan, fed

minora , fuperne nempe lata , ac fubito in apicem de-

finentia , inferne vero anguftata , ofto & decern pol-

ices longa, tres quatuorve lata, glabra, pinguia, ac

vix venas notabiles gerentia , fed craifo conftantia

nervo medio, qui fuperne fulcum format, & inferne

maxime protuberat, quinque , fex, & feptem fimul

poveniunt ad ramulorum extremum, uti in Catappan,

ac verrucis & tuberculis notata funt, uti & rami no-

don* ac rugofi funt.

Fruclus magnitudinem habent pomorum Auran-

tiorum , funt autem oblongiores , ac fuperne in obtu-

Fum apicem definentes, inftar cordis vacca?, quivis

autem ex craflb curtoque dependet f>etiolo , qui pro-

pe fructum pentagonam format coronulam , cui fru-

&us tamquam patella? infidet, talesque fruttus bini

ternive fimul dependent.

Poma ha?c externe colorem habent pomorum Au-
rantiorum , ac tandem rubefcunt, demumque nigre-

lcunt. Intus gerunt medullam ficcam & fungofam

,

atque in hac quatuor magna ofllcula locantur, per

quatuor venas furfum ad apicem adnexa : Quodvis
vero ofliculum vix binos pollices longum eft, unum
latum, planum ,.& parum rugofum inftar lingua?, ac

fuperne bifidum* ubi vena ifta inplantatur, coloris

eleganter fufci feu fpadicei , nunc quina talia ofli-

cula , nunc unicum tantum in quovis continetur fru-

ftu. Medulla ifta fungofa, in aua ofllcula locantur,

2ua?que exteriori adha?ret cortfei, pallide flavefcit,

cca eft > & faporis fatui , cortex exterior fufcus fatis

durus eft , ac fere ex meris compofitus fibris feu fi-

lamentis , intusque continet aliud durum putamen , at-

oue in hoc bini obcludufltur oblongi albique nuclei,

lepto medio feparati.

Arboris cortex eft craffus , ficcus , & fragilis , ac

fjallide rufrefccns, prope radices inftar ignis rubens,
ignum externe eft album & inutile , vetuftorum
truncum cor eft fufcum , folidum , & compaftum.
Radices rubent & copiofa? funt , inftar illarum Mangio-

rum , quoque magis rubet ipfarum cortex , eo effica-

cror eft. Fruftus matUrefcunt Ottobri , elegantem-

que praebent adfpedtum per excellentem ipforum ru-

bedinem , inter viridem coraam eminentem.
Hujus arboris bina? obcurrunt fpecies , rubra & al-

ba ,
potirTimum radicum colore differentes , atque in

terno ligni colore diftinguenda? , utraeque autem ilia

pollent vi ,
quod pifces enecent. Tertia infuper hu-

jus obcurrit fpecies, qua? penitus filveftris eft, atque

latiora & glabriora gerit folia, pallidius virentia , ha?c

etiam ad radices nullam externe exhibet rubedinem,

qua? inutilis quoque cenfetur , puto autem#pra?ceden-

tem albam veram effc fpeciem.

Nomen. Latine Icbtbyottonos montana. Amboinicein
Hitoca VPalan&. Walen, in Leytimora Waran.

Locus. Ha?c quoque arbor raro invenitur; inque

altis crefcit Hitoenlium montJbus,uti &inSoya?den-
fis filvis , ubi folum eft pingue & rabens, quale Am-
boinenfes montes plerumque habent, prope magnam
viam, qua? per iftos montes decurrit , itidem obfer-

vatur.

Ufus. Hujus arboris radices tantum in ufu funt ad
pifces cnecandos, quern in flnem harum cortex ad-

hibetur * qaUm incola? multas ridiculas ceremonias
inftituant, totam enim primo fumunt radicem,quam
emu ctotice fupra lapidem conminuunt, fique hoc
opus fere fit peKittum , unus inl medio circuli alios

inperat omnes fimul decumbere tanquam dormientes

vel moribundos, quique tarn diu quieti decumbunt,
donee alter ter inftar galli gallinacei cicuriverk,tum-

que omnes fimul profiliunt. Inter contufionem nee
illos loqui licet , nee tuffire , nee fpumara emittere , vel

crcpitum ani.

Hoc

De Berg Vifch-dooder Boom.

DEn Zkrg-Ichthyo&onos is een veel grooter boom ,
met een bogen en regten flam , met de vorige gem
gemeenfebap bebbende. De bladeren zyn grooter , en

gefatzoeneert als 't platte van een riem , of als dot van
Catappan , docb kleender , te weten voor breed , enfebie-
lyk in een/pits eyndigende, maar na'agter final toelopen-

de, 8. en 10. duymen lang, 3. en 4. dito breed, glad9
vet , en bykans zonder merkelyke aderen , docb met een
dikke middel-zenuwe , die boven een voorn maakt ,envan
onderen verre uitpuylt , zy ftaan 5. 6 en 7. by malkan-
der aan 't voorfie der takken , gelyk aan de Catappan, en.,

zyn met wratten en puyjlen bezet , gelyk 00k de takken

knoeftig en ruyg zyn.

De vrucbten zyn in de grootte van Oranje-appelen , dog
langwerpig , voor met een ftompe /pits , gelyk een Koe-
bert , bangende yder aan een korte dikke Jteel , die by de
vrucbt een vyfboekig kroontje maakt , waar op de vrucbt
als op een bordeken Jlaat , en zulke vrucbten bangen 2.

en 3. by malkander.

Deze appcls bebbeh van buyten de coleur van de Oran-
je-appels , ten laatfien rood, en dan/wart. Van binnen
bebbenze een droog en voos merg , en daar binnen Jlaan

4. groote boonen of Jleenen , met 4. aderen na de fpitze

toe aan malkander. bangende. Ieder boon is J'cbaars 2.

duymen lang , een breed , plat , en wat ruyg , als een

tonge , voor met een kloofje , daar de voornoemde ader in-

gelalen werd , feboon bruyn van coleur, zomtydsvindmen
vyf,zomtyds 00k maar een boon in een vrucbt. Hetvooze
merg, daar ze in liggen,en waar medezy aan de buitenjie

febale vaft bangt , is bleek-geel , droog , en lafvanfmaak ; de

bruyne J'chaal is redelyk bard, en Jcbier uit enkelde dra-

den gemaakt , en bejluyt van binnen nog een andere bar-

de Jcbaal , en in dezelve vind men 2. langwerfige witti

korls, met een middelfcbotje van malkander gefebeiden.

Defcborjfe des booms is dik, droog, en bros,ook bleekr

ros, aan de voortelen vuur-rood, 't bout van buyten wit

en Jlegt , aan de oude ftammen in de midden bruyn , digt,

on qiqjl. J)e nmrtelen 7-y*> rood pn veelvoudig , gelyk die

van Mangi Mangi, en boe rooder haare fcborjje is, boe

kragtiger ze is. De vrucbt ziet men ryp in October , en
is plaifurig aan te zien, met zynt uytjlekende rodigbeid

onder dot groene loof.

Men heeft 'er twee zoorten van, roode en witte,meejl
in de coleur der wortelen,cn 't binnen-bout te onderfchei-

den , beyde van eenderley kragt in *t doden der vijjcben s

dan is 'er nog een derde zoorte, of gantfeb wilde, met
gladder en breeder bladeren, die 00k ligt-groen zyn, en

aan de wortekn van Duyten geen rodigbeid bebben , de-

welke men voor ondeugend boud , docb ik gelove , dat dit

anders niet is dan de voornoemde witte zoorte,

Naam. In 't Latyn Ichthyoftonos montana. Am-
boinfeb op Hitoe Walan , en Walen. Op Leytimor Waran.

Plaats. Dezen boom werd 00k zelden gevonden. Hy
waft op '£ booge Hitoeeze gebergte , en op Soja , in 't drgte

Wout, daar een vette roode aarde is , diergelyke tneeft 't

Amboinjcbe gebergte heeft , men ziet hem by den grooten

landweg, die over *t zelve gebergte gaat.

Gebruik. Van dezen boom zyn alleen de wortelen in

gebruyk , om de vifch te dooden , en daar van alleen de

feborffe , waar by den Inlander veele beuzelacbtige cere-

monien gebruykt , want z;y neemen eerjl den gebeelen

wortel , kloppen die met de fcborjfe en al dp een Jieeti

in morfelen, en als *t ten naaften by gjdaanis, belajlde

een , die in de mylden zit,datze alle te gelyk nedervallena

alsjlapende of dooden, en mottenz\ lange leggtn blyyen* '

tot dat by drie reyzen kraayt als een baan , danfpringen

ze weder op. Onder 't kloppen, moeten zy 00k niet /pre-

ken, boejlen , fpouwen , of eenige windgeeven,

Bier
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Hoc pulyere quosdam inplent .corbiculos , ac fum- Hier mede dan vullenze teniae korven . earn daar medemo mane circa galli cantum ad flumen tendunt , turn- 'smorgens omtrent '§ baane-gekraay m eenrivier mine*

que raanipulum aquas fimul admiicent & conquaiTant, Wen eene hand volna den anderen,en vryvenze in 'twa-
.unde mox vehementer fpumefcit , ita ut ad palmar ter, z* begint betjlraks zo be/tie tefcbuymen, dat'er dc
craflitiem fpuma fefe elevet , hoc opere pera&o fcbuym een band dik boven op dryft; dit gedaan zynde
mox inftar mortuorum decumbunt, ac fefe erigunt, vallen ay weerneer, als dood,en(laan op 9 als weder ft*
fi quis cicuritferit ; inter hujus pulveris conmiftionem
nemini licet inftrumento quodam fecante ad fiaminis

confpe&um adcedere , casteroquin opus nullum forti-

retur effe&um. Ad aliquam diftantiam in inferiore

fluminis parte illud obcludunt rete poiitorio , turn

intra horas fpatium cun&i pifces in illo obclufi loco

fupra aquam femi - mortui quafi fupernatant , quum
acredinem hujus radicis oculi ipforum irritantem to*

lerare nequeant , qui in ipfis quocjue rubcnt & in- fterven niet feenemaal , maar bebouden altyd"nog it?
rlammati iunt. Non omnino moriuntur , fed vitas levens , dat zy ook Jtraks weder bekomen, als men ze in
quasdam pars quafi fupereft, quam mox quoque re-

cuperant, fi recenti injiciantur aquas, unde &innoxie
quoque comeduntur recenter capti, diu autem fer-

vari nequeunt.
Per diem femel in ipforum prasfentia per pueros

meos hoc Oebat aquas injici curavi , omiflis cunttis

iftis ceremoniis , & licet paucam iftius Oebat copiam
ad manus haberem , ac locus ifle fatis ingens eiTet , fuf-

mand kraayd
: onder 't wryven mag niemantmet een fny-

dend Inftrument de rivier in baar gezigt pajfeeren, of
H werk zoude geenfaeces bebben. Een Jiuk weegs bene-
den de rimer, zettenze denzelven toe met een zet-net, zo
zullen binnen een uur tyd^alle devif[cben,die in de plants
bejloten zyn, baar balfdood boven 't water begeven, on
datze defcherpbeid van deze wortel in de oogen niet wr-
dragen konnen, dewelke men aan bun ook rood ziet. Zy

verfeb water fmyt , werden dierbalven onfehadelyk ge-
nuttigt, te weten , zo- verfeb <weg , maar tot bewaren,
deugenze niet.

ficientem tamen cun&orum pifcium fluviatilium nu
merum cepi bona; notas & faporis

,
qui omnes femi-

viventes ex aqua tollebantur, ac per Oebat vim ip;

forum oculi rubontes & inflammati erant, comperi
autem poftea, multo melius fuccedere , fi hoc opus

fummo mane inftitueretur , quum pifces magis fuper-

natant , ac vehementius ab Oebat ifto afficiuntur;

per diem enim fundum petunt profundum.
Homines infectas huic aquas inmrffi , nullum aliud

fentiunt incommodum , nifi parvum cutis pruritum,

ac licet hoc Oebat non credatur mortem adferre,

non licet tamen mox hanc potare aquam , oris enim
ardorem excitat, noxia autem qualitas in currenti-

bus fluviis mox difparet, exceptis angulis iftis, in

quibus aqua flagnat , ubi & alba ifta fpuma .diu fu-

pereft , qua & infeftas has aquas deteguntur & digno-

fcuntur.

Si huic radici admifceantur fruttus Boril contriti

,

Ik bebbe eens by dag in baar tegenwoordigbeid , door myna
jongens dit Oebat op 't water latenftroyen , en alle die Ce-
remonien uytgelaten, en boeuoel ik weinig Oebap badde

9
en de plaats te groot was, ving ik ecbter een redtlyke

korf vol alderbande rivier-viffeben van goeden fmaak 9
die men allegaar half levend uit *t water nam , en door
de kragt des Oebats roode oogen badden,decb ik bevond,
dat *t veel beter lukte , als men dit werk by H baane-
krayendoet, wanneer de vifeb bovenfwemt s en dies te

beter van de Oebat geraakt word, want by den dagboud
by zig op degrond, en in de diepte.

D$ menfeben , die in dit vergevene waterJlaan,voelen
geen ander letzel, als datze een kleen jeuken op de buyi
voelen, en boewel men dit Oebat niet doodelyk boud, zo
mag men ecbter niet terfionduit dit water drinken , want
mengevoeld eenige brand in de mond; docb defebadelyk*
beid gaat in de jlerklopende rivieren, datelyk voorby,
bebalven de boeken,daar 't water fiil float, en daar men
:t wittefcbuym nog lang ziet, en waar aan men deze ver-
gevene wateren bekennen mag.

Als men by deze wortel doet de vrucbten van BoriumJ

inque aquam projiciantur fimul, multo efficaciorem die te zamen wryft,en op 't water Jlrooyd , zo isH veel

fortiuntur effe&um, omnesque enecant pifces, immo
ipfas anguillas , quas ex latebris ac foflis educi pof-

funt, fi viridi Borii fufte conmoveantur , hoc mul-

tum folebant inftituere Sojenfes, in quorum monti-

bus Borium coniofe crefcit, ipfis vero interdichim eft,

quum cundla ipforum flumina Caftellum Viclioriam

prasterlabantur, quas quotidianam fubpetunt aquam
potabilem.

Folia per unicum diem ficcata &accenfa, claram

emittunt flammam fin* ftreniw. Kv fufco truncorum

corde operant ihftrumentorum manubria formant.

Non cuivis Amboinenfi licet has petere radices,

illasque contundere, vel aquas injicere^ nobis enim per-

fuadere conantur , quasdam tantum familias per fucces-

fionem huic operi elTe adfuetas, fiquealiquis alius has

tradtet radices , cutis malignam fcabiem vel ulceratio-

nem contrahet- Ex fupra autem memoratis exemplis

patet , has tantum efle quisquilias , quum iEthiopes

ac Chriftiani ex pago Senalo cum pueris meis hoc

opus peregerunt,atque^ quantum novi, nullum inde

incommodum ipfis fupervenit.

Tabula Centejima Trigejima Nona

Ramum cxhibet Ichhyottm montana feu Walan.

kracbtiger, en doet alterley vijfcben dood boven lumen 9

ja zelfs de Aalen, dewelke men ook uyt baare boolen kan
brengen, als men daar in peutert, met een groene flok

van Borium gemaakt; dit plagten die van Soja veel te

doen, op welkers berg 't Bori veel waft, maar 't is bun
verboden , dewyl alle baare rivieren 't Kafteel Vittoria

voorby lopen, en tot dagelyks drinkwater verftrekken*

t)e bladeren , die maar een dag gedroogt zyn , branden
helder , en zonder gedruys. Uyt bet bruyne bout maken
de Arbeldslieden otk Jleelen tot baare gercetfebappen.

Onder de Amboinezen durft zig met cm ieder varkloe-

ken, deze wortelen te bahn, le kloppen,en op bet water
te ftroyen, want zy willen ons wys maken , dat zekere

gejlagten van Ouders tot Ouders daar aan gewend zyn ,

maar zo iemand anders daar mede ommegaat , die zal aan
't lyf een quade feburft en Ulceratie krygen. Docb uyt
bet boven verbaalde gijfe ik , dat dit maar beuzelingen

zyn , vermits Mooren en Cbriftenen uit 't Dorp Senalo 9

met myne jongens vermengd , dit werk gedaan , en zo veel

my bekent, geen letzel daar van bekomen bebben.

De Hondert negen- en dertigjle Plant

Vertoont een Tak van dc Berg Vtfcb-deader Bom^ ofte dc
Walan Boom*

CAPUT Dd i nx,
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CAPUT QUINQUAGESIMUM LIX. HOOFDSTUK,
NONUH.
Timonius. Timon.

TImonius eft arbor campeftris , quae locum femper

occupat inter caricem in apertis plariisque cam-
pis, & cOlIibus. Plerumque cruris crafiitiem,

&ad luramum illam viri obtinet, nee copiofos gerit

ramos vel folia, qua? fibi funt obpofita & quodam-
modo cruciata, in ramulorum extremo pofita&quafi

conle&a, quatiiOr & quinque pollices longa, binos

digitos lata, paucis & obliquis adniodum cdftis dona-

ta, ab utraque parte acumiriata , in medio latiffimaj

Vulgaris forma? , feu Laurinis foliis quodammodo fi-

milia , fed anguftiora & acutiora.

Flores plures fimul in racemulo conliguntur, qui

liint flofculi oblongi fordide albicantes, terni fimul

jundti , horiim medius breviffimo infidet pedunculo

,

& crafliffimus eft. Fruftus roturida? funtbacca2,paulo

minores illis OxVacanthae , ac ftnUIi coronula ornata^

funrque porro duriusculae, pallide virentes, dein ex
flavo nigricantes, intus repletas funt tenuibus,oblon-

gis, & fordide flavefcentibus ftaminibus j quodam-
modo Papaveris odorem fpirantibus.

Trunci cortex fungofus eft, crafllis, fifius,& fic-

cus, multis iri locis nigricans, acfi aduftus eflet,fiic-

cofus, & mfipidus. Lignum eft album, acrecens*
fatis grave, uque erigatur , copiofa ex illo exftillat

lympTia^ quse etiam exfluit, fi incidatur, ficcum ve-

rb fatis durabile eft, fi fit vetuftorum truncorum.

Nomen. Latine Timonius. Nullum geritnomenMa-
laicenfe , excepto quod quidam hanc arborem vocent

Poele Batoe feu Caju Belo, riullo autem modo convfi-

nit cum Poele , & vera Caju Belo longe alia eft arbor;

Amboinice Timort & Aytimon vocatur ob nigrum
dorticis cdlorem , qualis in Melopepone quodam etiam

obfervatur. In Loehoea Kenay dicitur.

Locus. Crefcit, uti diftum eft, in apertis campis

& in venfofis collibus, inter caricem ubique in Am-^
boinenfium irifulis.

Ufus. Ejus longi & retti rami palis infefviunt, in

iqua enim marina durabiliores funt quamin terra, ad
sediiim tefta & trabes adhiberi quoque poflunt , fi

crafli ipfius eligantur trunci , fed plebeis tan'tum in

odious : Trunci cortex ab' exterioribus fordibus de-

puratus , loco Pinangoe mafticari poteft cum Siri &
calce, fed magis amaricat: Sturni aliique aves ejus

fruftus expetunt: Quidam incolas ejus effodiunt radi-

ces, fecumque ducunt in itineribus marinis, in qui-

bus multum frigoris aliaque incommoda patiuntur,

fique Twa hen^«olaant , lerftiantque febriles horripu-

lationes ,'pedumque ddforcs , hanc mafticant radicem

cum pauxillo Caryophyllorum , Nucis Mofchata), &
Zingiberis , qua pafta corpus fimul inlmiunt.

Tabula Centefima 8? Quadragefima

JUmumr cxhibct Ttmonii.

De Timon-Boom.

TImon is een veldboom, die plaats altyd onder 'tfny*
gras, op opene vlakke velden , en beuvels bebben
'mil. Hy is in 't gemeen een dye, en op 't hoogji

een man dik, niet ryk van takken, nog loof. De blade-
renftaan tegen malkanderen , eenigzints in 't kruys , dog
by malkanderen aan 't voorfte der ryskens 4. en 5. duy-
men lang, 2. vingers breed, met weinige zeer febuynze
ribben, agter en voren toegefpitfi , in't midden breedji,
van een gemeen fatzoen , of de Laurier-bladeren wat ge-
lykende, docbfmalderenfpitzer.

Het bloeyzel komt voort veele by malkander aan een
trosje

?
zynde vuyl-witte langbalzige bloempjes, ofknop-

pen,ftaan altyt 3. by malkanderen, docb *t middelfte
beeft het kortfte voetje,en werd bet dikjle. De vrucbten
zyn ronde befib'n , wat kleender dan die van Hagedoorn %
met diergelyke kroontjesbovenop ,hardacbtig ^bleek-groen^
daar na uyt den geefen rookverwig , binnen zynze aitge-
vuld met dunns,langcwerpige,en vuylgeele zaden, eenig-
zints riekende na Papaver.

Defcborjje des ftams isvoos, dik,gefcbeurt,endroog,
op veele plaatzenj'wart , als ofze gebrand was, zappig^
bnfmakelyk. '£ Hout is <wit,verfcb zynde redelykjwaar*
en als men 't over eynd zet> veal water uytgevende, 't

ivelk bet 00k doet ,als men daar in kapt , dogdroogzynde^
redelyk durabel^ als bet van oude Jlammen is.

Naam. In 't hatyn Timonius, in 'tMaleytsis'tzon*
dernaam, bebalven dat bet zommige Poele Batoe, of.

Caju Belo noemen, docb 't beeft geeji gemeenfebap met
't Poele, en 't eygentlyke Caju Belo is een andere boom,
in 't Amboinfcb Timon en Aytimon , na de fwarte
fcborJ[e 3

als aan een water•-Meloen. Op Loeboe Kenay.

Plaats. 'Hy wafl , als gezegt , in. opene velden , en op

lucbtige beuvels, in 'tSny-gras overall in deAmboinfcbi
Eylanden.

Gebruik. Zyne lange en regte takken zyn gebruykelyk
tot palen of Betos aan de Zerien , want zy in zout water
durabelder zyn dan op 't land , men kan 't 00k in deft

buysbouw tot balkjes in 't dakwerk gebruyken , als men
dikkejlammen aantreft, en dat alleen aanjlegte huyzen-

Defcborffe des ftams van de bipytenfte ruygte gezuyvert,

kan men in plaats van Pinang eeten, tot Siri en kalk*
boewelze wat bitteracbtig is. De Spreetewen en andere
Vogels eeten de vrnhhten Qpom ; -rnmrnige Inlanders gra-
ven dewortelen uyt , en voerendie by bun op Zee-reyzen,
daar men. koude en ongemak meet uitfiaan , wanneerze
bun dan qualyk gevoelen , als Koortjige buyvering , en,

fteekten in de beenen , zo knauwenze deze wortel met een
weinig Nagelen , Nooten, en Gember; enbefmeerenbun.
daar mede.

De hondert en veertigjie Plant

Vcrtoont een Tak van de Ttmon Boom*

CAPUT LX.
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CAPUT SEXAGESIMUM. LX. HOOFDSTUK.
Folium ufens. Polot.

HUic arbori ultimum tribuimus locum , quum me-
dia fit inter arborem & fruticem , hujus autem
tres obfervavimus fpecies , quarum prima eft

latifolia , fecunda anguftifolia , & tertia rubra.
Polot latifolia mediocris eft arbor, truncum gerens

reclum, plerumque cms crafliim , decern &duodecim
pedes altum , in paucos incurvos ramos extenfum,uti
in Socco, funt autem multo rariores & breviores: Fo-
lium vero ipfum fesquipedem , immo duos pedes Ion-
gum eft, binas & tres trans verfales palmas latum,
ad oras non ferratum , multis magnis & albis paralle-

ls coftis transverfalibuspertextum,quae inferiusmul-
tum protuberant, tenerumque folium quodammodo
Tugofum & Imuofum formant. Nervus medius &
petiolus quoque albicat & herbaceus efti Folia ipfa

non funt glabra vei fplendentia inftar illorum Mufas,
fed pallide ex flavo virentia, fuperne quodammodo
glabra & sequalia , inferne non notabiles obfervantur
pili hirti & pungentes uti in Urtica , funt tamen pa-

rum rugofa, praefertim ipforum petioli & coftae,quae
cutim tangentes dolorificum excitant pruritum , quo
cutis mox intumefcit & rubet, quod per dies aliquot

fentitur.

Truncus & rami rugofi quoque funt , fpinulofo

quail mufco obducli , ramorumque cortex viridis eft,

ex una aiterave foliorum ala racemus vagus proger-

minat,ex incurvis petiolis formatus, multas gerens

verrucas quad , feu potius capitula , quae fefe ape-

Tientia intricatam exhibent umbellam, ex albis mufco-

fisque flofculis compofitanu qui adeo pufilli funt, ut

melius arenas granula quam flofculos referant , qui

funt inodori. Plerumque inutiles hi decidunt, ali-

quando autem quasdam albas & aquofas producunt
baccas angulofas & difFormes , facile putrefcentes.

Trunci lignum molle eft, fungofum,& fuccofum , ex
meris volvulis formatum fibi inpofitis , quales in Mu-
fae ftipitibus confpiciuntur, illi vero Polot multo ra-

riores funt , magisque lignofi , qui radios etiam in pe-

ripheria fua exhibent, fi truncus transverfaliter dif-

fecetur.

Quum folia fuperna tra&entur feu glabra parte,

nullum excitant cutis pruritum , ita ut ab inferiore

ipforum parte fibi quis caveat , in vola autem manus
innoxie traclari poifunt.

Secundo Polot anguftifolia minora & anguftiora ge-

rit folia , otto , novemque pollices longa , tres & tres

cum dimidio lata , in magnum apicem definentia , in-

tense viridia , ad oras ample dentata , non autem

profunde , fbrmae cum praecedentibus ejusdem , ip-

ibrum coftse non ita parallelae funt ac prioris , quae

virides funt, nervus autem medius albus eft , craflisque

infident pedunculis inordinata in ramorum extremo

,

petiolus vero , nervusque medius ab inferiore folii

parte multis hirtisque pilis obfiti funt, pruritum ex-

citantibus ; Hujus fpeciei petioli longiores funt quam
praecedentis, ac prope ortum ad ramos ab utraque

parte foliolum gerunt, quod in initio corniculum re-

fert,

Flores in brevionbus progerminant racemis qualm

prioris , vix binos pollices longis , ac potiflimum ex

intricatis fimplicibus contorfionibus feu claviculispro-

veniunt , vitis racemis & floribus quodammodo fimi-

les , hisce infident undique brevia , rotunda , firma , &
alba capitula acuminata, feu filamenta , quas fubito

marcefcunt, ac plerumque fine femine pereunt, hie

quoque racemus florifer poft folia in ramis provenit:

Hae binae fpecies alias quoque habent varietates , ali-

quando enim folia in duodecim ac quindecim polli-

cum longitudinem excrefcunt , quinque & fex pol-

lices lata , fie in una arbore folia magis funt dentata

quam in alia.

Flores Decembri proveniunt, atque arbores tarn

iimplici ere&o ,
quam pluribus fimul excrefcunt trun-

cis, forma fruticis,qui non ultra pedem craflefcunt:

Hujus folia non tantum vehementius urunt quam prae-

cedentis, fed cutim infuper excoriant atque exulce-

*rant,-ita ut dolor per quatuor quinqueve dies per-

fentiatur. . m .

Tertio

Het Brandent blad, ofte de Polot-Boom.

WT zullen dezen boom agter aan zetten , dewyl by
tuffeben bomen en beejlers twyffelt , waar van
ivy 2. zoorten bebben ontdekt , i.'tbreedbladige,

2. 'tfmalbladige , 3. 't roods.

Ret breedbladige Polat, werd een middelbare boom,
met een regtenftam, in 't gemeen een dye dik, 10 en 12.
voeten boog, in weinige kromme takken uitgebnid ,gelyk
aan den Soccum-boom , dog veel weiniger en korter*
't Blad is if en 2. voeten lang, 2. en 3. dwers handen
breed , aan de kanten ongezaagd , met veele groote en.

witte parallele ribben overdwers doorregen , die van on-
deren verre uitpuylen , en 't jonge blad eenigzints rimpe-

%* °f gevouwen maken. De middel-zenuwe enfteel,
is mede wit en kruydacbtig; zy zyn niet glad nog glim-
mend

, gelyk die van Pifang, maar doodverwig, ligt of
geel-groen , boven eenigfints glad en effen , van onderen
ziet men wel geen merkelyke bayrtj'es of ftekelen, gelyk
aan de Bemnetel , ecbter zynze eenigfints ruy<* , inzonder-

beid denfleel en ribben , deivelke op de buyd rakende , een

pynelyke jeukte veroorzaken, nvaar van de buyd datelyk

rood <werd 9 en opfweld, dat men dagen lang voeld.

De takken en flam zyn oon ruyg , en als met Jlekelig

mofebbezet* zynde voorts de feborffe der takken gras-
groen, uit den feboot van '£ een of 't ander blad , docb
zelden komt een tros voort 9 van kromme fleelengemaakt^
bezet met veele ivratten of knoppen , devoelke bun openen-

de y vertonen de verwerde doilen van witte mofebagti-
ge bloe?npjes, zo kleen , datze beier na zandkorls, dan
bloempjes gelyken , zonder reuk. Zy vallen meeft voor

niet met at af , docb zomtyds komen daar eenige witte

en wateracbtige befien aan, boekig en ongefebikt , die ligt

verrotten.

Het bout van den flam is gantfeb week , voos , en zap-
9pig

3
van enkelde ralien gemaakt 9 die over malkander gt-

wonden zyn t gelyk men aan den Pifang -fironk ziet , dog

die van Polot zyn wel zo ydel , en boutacbtig , 00k ver-

tonenze jlralen in de rondte , als men den flam dwers
doorkapt.

Als men de bladeren aan de boven of gladde zyde aan-

raakt , zo verwekken zy geen jeukte , dies men zig maar
voor de onderjle zyde moet wagten , docb met 't vlakke

van de band kan men ze onbefebadelyk bandelen.

2. Ilet fmalbladige Polot, beeft kleender enfmalder
bladeren , 8. en 9. duymen lang, 3. en 3} breed, met een

merkelyke fpitze , en booggroen, aan de kanten wyd ge-

tand , dog niet diep , ruyger van aanzien dan de vorige.

De ribben lopen zo paratieel niet , als van 't vorige, zyn
groen, en de middel-zenuwe is iuit, en jlaan mede op

dikkejlelen, zonder ordre aan '* voorfte der takken , de

fteel en middel-zenuwe des blads van onderen zyn met

veele enfyne bayrtjes bezet, die eygentlyk 't jeuken ma-

ken. De flelen in deze zoorte , vallen wat langer dan

aan 't voorige , en bebben by baar oorfpronk aan de tak te

wederzyden een kleenblaadje^n'teerft een fpits of boorn-

tje gelykende.

Het bloeizel zyn korter troffen dan aan *t voorige,

febaars 2. duymen lang , en meeft uit enkelde verwerde

drayingen of Claviertjes gemaakt , bet druyven-bloeyzel

eenigzints gelyk , daar rondomjlaan korte , ronde , Jlyve,

en witte fpitzen of draadjes , die baaft verwelken, en

meefl zonder zaad vergaan , en men ziet deze bloeyende

troffen 00k agter de bladeren aan takken. Zo beeft deze

tweede zoorte nog eenige veranderingen , want zomtyds

worden de bladeren 12. en 15. duymen lang, 5. en 6,

breed, zo is 00k 't eene meer getand als bet andere.

Het bloeyzel ziet men in December: Hetfcbiet zo wel

met een enkelde regte, als met meerdere ftammen op; in

gedaante van een ftruyk , werdende niet boven een been

dik. Deze bladeren branden niet alleen vinniger dan de

voorige, maar kwetzen daar m boven de buyd, zo dat

men depyn wel 4, a 5. dagen voeld,

3. Sit
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Tertio Polot rubra folia gerit cum anguftifolia con-

venientia vel paulo minora, ad oras quoque dentata:

Ejus vena? ', coftoe ,& petioli fubtus fufci funt , unde fo-

lium rubefcit, czeterum prioribus fimilis eft arbor ac

plerumcjue frutefcit, hsec fpecies vehementiffime u-

rit, cujus dolor per ofto perfentitur dies.

Cuncta; cres fpecies tarn in montibus ac defertis

crefcunt hortis , (juam in planitie, vallibus frigidis,

& humidis minoribus filvis. In magnasCeramas defer-

tis prima fpecies in fatis alcam excrefcit arborem , in-

ftar junioris nempe Socci,in Hitoenfi autem regione

haud m'ulto altior eft maxima Mufa, binas alias fpe-

cies plerumque frutefcunt.

Nomen. Latine Folium wens, quod dividitur in la~

tifoliim, angufiifolium , & rubrum. Amboinice Polot,

Polat , & Aypolat , ac prima fpecies Polot Poeti , fe-

cunda Polot PetuWalan, tertia Polot Cau; alii dutem

meliore jure tertiam feu rubram fpeciem vocant Polot

Petuwani, h. e. ofto dierum Polot, quum ejus ardor

per otto fentiatur dies, quibusdam etiam dicitur Sa-

lattene. Ternatice Daulaffi. Bandice Salattan.

Lorns-. In cunttis nota eft hsec arbor Moluccis, Am-
boina, & Banda, praefertim prima feu latifolia fpe*

cies, binae enim alia: raro obcurrunt, anguftifolia in

horto meo fponfe progerminavit fine dubio per femen^

quod avcs ibi projecerunt. Sponte etiam progerminat

in pago Hoekonalo circa Balehu feu curiam, ac licet

faspius usque ad folum excidatur, plures de novo e-

mitcit ftipites,ad obprobrium iftiuspagi,vitia nempe
ibiadeo prsdominari 9 ut exftirpan nequeant.

Vfus. Noxia hsec arbor peregrinos fallit, immo ip-

jfos infcios incolas , qui hanc non bene norunt , lati-

foliam enim putant eflfe filveflris Mufse fpeciem , am-
plaque ejus decerpunt folia, ut fubponant quibusdam
rebus, vel fuum detergant corpus j fubito autem excan-

defcunt, fi ipforum fentiarit ardorem. Hsectamen fo-

lia innoxie ab iricolis faepe adhibenturiocomantilium

& mapparum, fi in filvis prandium fumant,fi modo,
mi dictum fuit, inferiorem vitent tangere foliorum
partem, h£c tamen miilto magis innoxie traftari pof-

lunt, fi arbufculat hx in locis crefcant umbrofis &•
humidis, quarum folia riori ita vehementer urunt,
turn & durities cutis Amboinenfis multum h'uic rei fa-

vet, alioquin enim per ipfas uruntcaligas,fiper filvas

incedamus. Pars adufta autem curatur fri&ione mi-
Eorum Urticarum, per unius enim ardorem alter ex-

trahitur , idem quoque proeftatur per calidos cine-

res, vitandum vero eft quam maxime' manus frigida

layare aqua , quum dolor inde exacerbetur.
Trunci lignum nulli infervit ufui , excepto quod ali-

quando ficcetur & confervetur ad ientum fovendurh

ignem , qui alioquin per cefpites alitur. Binarum re-

liquamm , ac maxime noxiarum fpecierum nullum mihi
hue usque innomit antidOtum , quas ab incolis etfam
quam maxime vitantuf , liret ipforurti cutis adeo dura

fit, nee facile ab aliis ureritibus adficiafur foliis. Per
' memoTata tamen remedia quodammodo leniri poteft

ipforum dolor: Sunt tamen quidam Amboinenfes,qui
fullinent fecundae fpeciei folia ore manducarc, acre-

centi inponere vulneri,a fecante inftrumento infli&o, ut

curetur , dicunt enim in ore paucum admodum exci-

tare ardorem , qui mox etiam exftinguitur maftica-

tione Siri Pinangce.

Intellexi homines invidiofos in Banda vicinorum
Durionibus noxiam adferre , fi ipfarum truncos cir-

cumvolvant ramulo Polot, unde cuntti Durionis fru-

ftus tarn maturi qu'aminmaturidecidunt&putrcfcupt.
Ex trunco latifoliac Polot foetenS excrefcit Fungus,

Phallus Dccmonum dittus i, & vermis quidam inter Sclo-

pendrice fpecies numerandus , Laolin vocatus , qui cu-

tim gerit gTabram & quafi corneam,exmultislamelIis
feu annulis formatam inftar furculorum Ctfw#,qirrre-

trorfum & antrorfum prorepit, cujus fanguis feu fuc-

cus alicujus cutim rubro inficit colore , u illam tan-

gat, quern inter infefta defcripfimus.

3. Ret roode Polot , heeft bladeren als 'tfmalbladige

of wat kleender , mede aan de kanten getand. De aderen
ribben ,en Jieelen , zyn bruyn van onderen> waar door '\

Had rood J'cbynd , anders de voorige gelyk, enblyftmeefi
eenflruyk; dit brand bet aldervinnigjle , vuienspynmm
8. dagen voelen kan\

Alle drie gejlagten waffen %o voel in Hgebergte , en ver*
latene tbuynen , als wel meed in de leegte , koude ^alyen^
en vocbtig kreupel-bofch. In de voildernijje van groot Ce*
ram, word de eerfie zoorte tot een redelyken boom, na-
mentlyk als jonge Soccum • bomen , maar op 't Hitueeze
landvalt by niet veel booger dan degrootjle Pifang-boomy
de twee andere zoorten blyven meeji ftruyken.
Naam. In 'tLatyn Folium urens,^r^W/«breed-

bladige , fmalbladige , en roode. Op Amboinfcb Polot

,

Polat, en Aypolat, 't eerfie Polat Poeti

,

't t-weede Po-
lot Petu-walan , 't derde Polot Cau ; andere met bettr
reden noemen de derde of roode zoorte Polot Petuwani,
dat is, agtdagig Polat, om dot men zyn brand agt dagen
voelen kan, en 00k Salattene. Ternatice Daulalli. Ban-
danees Salattan. •

Plaats, Het is bekent in alle de Moluccos , Amboina, en
Banda , inzonderbeid de eerfie of grootbladige zoorte ,
want de twee andere vind men zelden, 'tfmalbladige is

in myn tbuyn opgehmen van zelfs , buyten twyffel door
eenig zaad , bet wtlk de Vogels daar been geworpen bad*
den. Men ziet 't 00k van zelfs opkomen in 't Dorp Hou-
konalo , omtrent baar Balebu of Raadhuys . enboewelbet
dikwils tot de grond afgekapt werd,fpruyt 't teLensmet
veele fiammen wederom uyt , tot een verwyt van de Ne.-
gory, dat de ondeugt by baarlieden zo vafigeworteldzy,
dat men ze niet uitroeyen kan.

_
Gebruik. Dit ondeugent gewas bedriegt de Freemde->

lingen, en zelfs de onwetende Inlanders, die "t niet wel
kennen, want zy 't grootbladige voor een flag van wilde
Pifang aanzien , nemen de breede bladeren of , om onder
te leggen , of om baarlieden te vegen s maar worden wel
gaauw korzel daar van, als ze den brandgevoelen. Ecbter
ziet men deze breede bladeren de Inlanders dikwilsgebrui-
ken, tot Servetten en Tafellakens , als ze in'tbofebeeten,
en dat zonder febaden , als zy maar

,
gelyk gezegt , de on-

derfie zyde niet aan de buyd laten komen, boewel tot deze
ongevoeligbeid 00k veel doet , als de boompjes ftaan aan
febaduwagtige en vogtige plaatzen

% die zo bard niet bran*
den, als mede de bardigbeid van de Amboinfcbe buyden :

Anderzints brandenze 00k door de kouzen en dunne klee-

deren , als men door '£ bofeb gaat. Zynegenezing is, datmen
de gebrande plaatze wryvemet kleene barnnetels,wantde
eene brand trekt den ander uyt; het zelve doet ookwarme
affebe , maar in kout water te wafJcben,moet men myden3
om dat Oe pyn daar door vermeerdert.
Het bout van den flam >uoerd tot niets gebrnykt , behat-

ven dat men het zomiyds droogt, en bewaart omeenfmo*
kend vuur daar mede te bouden, gelyk met turf. Van de
twee andere en fnoodfie zoorten weetik noggeen gebruyk*
of middel tegen baaren brand ,werdende\zelfs van de In*
landers ten boogfien gefebuwt , die dog zo barde huyden±
en van andere brandende bladeren geen gevoelen bebbenz
ecbter door de voormemde middelen kan men 't wat ver-
zagten; 00k zyn 'er zommige Amboinezen, die bun ver*

fiouten de bladeren van de tweede zoorte in de mond te

knouwsn , en te binden op verfebe wonden , die van een

fnydend Infirument gemaakt zyn , om die tegenezen , want
zy zeggen , datze in de mond weinig branden , en den brand
dadelyk overgaat, met het knouwen van een SiriPinang*
'In Banda beb ik verftaan, dat zommige nydige men*

feben baren naburen aan de Durioens-.bomen febade kon-
nendoen, als zy rondom den flam flaan een takje van
Polot, waar door alle Durioenen , zo rype, alsonrype*
zullen afvallen en bederven. .

Aan defiammen van 't groole Polot, wafl eenftinken'

de Fungus , Phallus Dasmonum , en nog een Worm uyt
bet geflagt van de Sclopendria, Laolin genaamt, met
een gladde,en boornagtige buyd, uyt veele ringenof dee-

len gemaakt, gelyk de febootjes van een Cunas, agter-

waarts en voorwaards kruypende , wiens blad offap de
buyd rood maakt , als 't iemand raakt, die wy onder de.

Dieren befebryven.

Tabula Centejlma Quadragefima Prima De bondert een- en veertigjle Plaat

Ramum exhibct TolH urentts , feu Polot. Vcrtoont een Tak van het Brundent bladt . ofte de Vokt-Bgm*

Finis Libri Quintu Einde van bet P^yfde BoeL
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